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Context: The low participation rate of women in economic activities has caused the 

entrepreneurship rate of women to be lower than that of men. Without the economic 

participation of women in starting SMEs, it will be challenging for developing countries to 

achieve the 2030 sustainable development goals and reach their full economic and social 

potential. Recent studies show that the gender difference in the rate of economic 

participation and entrepreneurship is not only due to the low success rate of female 

entrepreneurs, but the main reason is that few women are able to start a business. Therefore, 

try to promote entrepreneurial businesses among rural women is very important. The starting 

point for launching a business is opportunity recognition, and the process of identifying 

entrepreneurial opportunities is different for women than for men. Therefore, it is very 

important to carry out researches with the aim of identifying factors that influence the 

recognition of entrepreneurial opportunities among women. Considering that in many 

developing countries, women have less access to financial resources than men, so this is one 

of the reasons for the low level of economic participation of women. In this regard, the 

project of microcredit funds for financial support of women in order to start entrepreneurial 

businesses has been implemented in different countries, including Iran. 

Object: Now, after many years have passed since the establishment of these funds in 

Kermanshah province with the aim of financing the rural women of this region to start 

entrepreneurial businesses, the present study was conducted with the main aim of analyzing 

factors influencing the recognition of entrepreneurial opportunities among rural women 

members of microcredit funds in Kermanshah. 

Research Method: This paper in terms of the paradigm, purpose and method of data 

collection is quantitative research, applied research and field research study. The study 

population in this study were all women members of microcredit funds in Kermanshah (N = 

626) that according to the table of Bartlett et al., 201 of them using stratified random 

sampling method with proportional assignment Were selected as research samples. The main 

data collection tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed using 

content validity and convergent validity and combined reliability and Cronbach's alpha. 

SPSS and Smart PLS software were used to analyze the collected data. 

Findings: Findings of the study showed that entrepreneurship education, social capital 

and entrepreneurial skills were the effective factors on entrepreneurial opportunities among 

rural women members of microcredit funds in Kermanshah. According the results About the 

trainings provided by the microcredit fund, most of the respondents (34.3%) stated that they 

participated in these trainings once or twice. Also, 35.3% of them stated that they have 

participated in the training provided by the agricultural extension between 1 and 2 times. In 

relation to receiving informal entrepreneurial training, as the results of the distribution of 

respondents in terms of the index of standard deviation distance from the mean show, the 
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majority of respondents (91%) were in the lower and weak middle class. The average 

opportunity recognition ability of the respondents is 3.41 with a standard deviation of 0.60. 

Among the dimensions of the ability to recognize the opportunity, creating innovative 

solutions from the opportunity had a higher average (3.51) than other dimensions. Also, the 

findings of the study indicated that the average entrepreneurial skills of rural women 

members of the fund are 3.15 with a standard deviation of 0.63. As the findings, more than 

half of the respondents (56.7 percent) were in the lower middle class in terms of 

entrepreneurial skills. Overall the results of the study showed that rural women members of 

microcredit funds in Kermanshah are at an average level in terms of the ability to recognize 

entrepreneurial opportunities. Also findings of the study showed that entrepreneurship 

education, social capital and entrepreneurial skills were the effective factors on 

entrepreneurial opportunities among rural women members of microcredit funds in 

Kermanshah. 

Conclusion: The results of the present study indicated that, in addition to the direct 

effect, entrepreneurial education has an indirect effect through social capital on the 

recognition of entrepreneurial opportunities by rural women who are members of microcredit 

funds in Kermanshah. The results of the present study indicated that entrepreneurial skills 

have a positive and significant effect on recognizing entrepreneurial opportunities among 

rural women members of microcredit funds in Kermanshah. Therefore, it can be concluded 

that by improving entrepreneurial skills, the ability to recognize opportunities among rural 

women members of microcredit funds can be improved. In fact, entrepreneurial skills such as 

planning and setting work goals, designing and developing a business plan, financial and 

accounting issues, analyzing problems and providing solutions help rural women to better 

address the gaps in the society and in fact to identify entrepreneurial opportunities. 
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   ها: واژهکلید

 اعتبارات خرد،

 تشخیص فرصت،

 زنان روستایی،

 کارآفرینی،

 . معادالت ساختاری

فعالیتپایین  و  اقتصادی  مشارکت  نرخ  کارآفرینانبودن  کسب   ۀهای  ترویج  راستای  در  تالش  روستایی،  وکارهای  زنان 
در   راه آن   میانکارآفرینانه  آغازین  نقطۀ  است.  را ضروری ساخته  و اندازی یک کسبها  است  فرصت  تشخیص  وکار، 

 ا مردان است.برینی در بین زنان متفاوت های کارآفیند تشخیص فرصت افر
فرصت  تشخیص  بر  مؤثر  عوامل  واکاوی  هدف  با  حاضر  عضو  مطالعۀ  روستایی  زنان  بین  در  کارآفرینی  های 

 ه انجام شد. شهرستان کرمانشاهای اعتبارات خرد  صندوق
نفر( بودند که براساس    626های اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه )جامعۀ مورد مطالعه، کلیۀ زنان عضو صندوق

ای  گیری تصادفی طبقهتحقیق تعیین شدند و به روش نمونه   ۀعنوان نمونبه   هااز آن   نفر  201جدول بارتلت و همکاران،  
ها پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده 

شده های گردآوری منظور تجزیه و تحلیل داده را و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ به تأیید رسید. به محتوا و روایی همگ
   بهره گرفته شد. Smart PLSو  SPSS افزارهایاز نرم 

های کارآفرینی از عوامل تأثیرگذار  اجتماعی و مهارت   ۀهای کارآفرینانه، سرمایهای مطالعه نشان داد آموزش یافته
 .هستندهای اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه های کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوقبر فرصت
های کارآفرینی زنان  اجتماعی و مهارت   ۀ های کارآفرینانه، سرمایبهبود وضعیت آموزش   ۀ ریزی مناسب در زمینبا برنامه 

فزایش نرخ مشارکت اقتصادی آنان درنتیجۀ  توان به اهای اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه می روستایی عضو صندوق
 های کارآفرینی امیدوار بود.ارتقای قابلیت تشخیص فرصت 
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 مقدمه .1

روز در در سراسر جهااان روزبااه  ای کارآفرینانهوکارهدازی کسبانکه مشارکت زنان در راهرغم آنعلی
 ;Agarwal & Lenka, 2016: 7–11; Corno et al., 2014: 1857–7881حال افزایش است )

Dhekale, 2016: 123–131کمتاار از مااردان  بسیار دهد تعداد زنان کارآفرینها نشان می(، بررسی
(. ایاان Othman & Nasrudin, 2016: 882–898; Tripathi et al., 2019: 56–77اساات )
های مرکااز ای که گزارش گونهبه ؛خوردتوسعه بیشتر به چشم میدر اقتصادهای درحال  ویژهبهموضوع  

دهد نرخ مشارکت اقتصادی مردان و های اقتصادی نشان میآمار درخصوص نرخ مشارکت در فعالیت
طور ان در ایاان دوره بااهای مردنرخ براین    اماروند افزایشی داشته،    1398-1392های  زنان طی سال
درصد است. به بیان دیگاار، از هاار   3/14که برای زنان  درحالی  است؛  درصد بوده  7/63متوسط تقریباً  

از کاال  1398هااای اقتصااادی مشااارکت دارنااد. در سااال  نفر در فعالیت  14سال،    10زن باالی    100
شااود مشاااهده میاند. همچنااین  هدرصد( زن بود  8/17میلیون )  3/4میلیون مرد و    20شاغالن کشور  

دهند. درصد کل بیکاران کشور را زنان تشکیل می  32و    استنرخ بیکاری زنان حدود دو برابر مردان  
های دانشگاه در مقطع کارشناسی و درصد از ورودی  60نزدیک به    ،آمار  که مطابق  این در حالی است

د ناا دهل میع را زنااان تشااکین در دیگاار مقاااطهای ایاارادرصااد ورودی دانشااگاه 40باایش از 
(Entrepreneurship Development Foundation for Women and Youth, 2018 .)

تاار از کمهای اقتصادی موجب شااده ناارخ کااارآفرینی زنااان  بودن نرخ مشارکت زنان در فعالیتپایین
اقتصادی ون جلب مشارکت (. این در حالی است که بدShariati et al., 2018: 46-52مردان باشد )

و رساایدن  2030پایدار  ۀوکارهای کوچک و متوسط، دستیابی به اهداف توسعاندازی کسبر راهزنان د
برانگیز خواهااد بااود توسااعه چااالشبه پتانسیل کامل اقتصااادی و اجتماااعی باارای کشااورهای درحال

(World Bank Group, 2016: 598-613مطالعات اخیر نشااان می .)ت جنساایتی ناارخ دهااد تفاااو
بودن نرخ موفقیت زنااان کااارآفرین نیساات، بلکااه دلیل پایینبه  فقطو کارآفرینی،  شارکت اقتصادی  م

اناادازی کننااد وکاری را راهترین علت آن این است که تعداد کماای از زنااان قااادر هسااتند کساابمهم
(Arruda et al., 2015; Junquera, 2015: 48نقطۀ آغازین راه .)وکار، تشخیص باندازی یک کس

–Ozgen & Baron, 2011: 174–192; Shane & Nicolaou, 2015: 407فرصاات اساات )

واسااطۀ گیرد که آیا تمایاال دارد بهها تصمیم میکارآفرین با ارزیابی این فرصت  ،(، در مرحلۀ بعد419
 & Shaneیااا خیاار ) کناادباارداری شااده بهرههای شناساییوکار از این فرصااتاندازی یک کسبراه

Nicolaou, 2015: 407–419 محققان مختلف بر این باورند که اگرچااه مااردان و زنااان از منااابع .)
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برانگیزتر از کنند، زنان ایاان اماار را چااالشهای کارآفرینی استفاده میمختلفی برای تشخیص فرصت
رسااد انجااام نظر میبااه بنااابراین ؛(Ahunov & Yusupov, 2017: 7–11داننااد )مااردان می

های کارآفرینی در میان زنااان از ثیرگذار بر تشخیص فرصتاسایی عوامل تأهایی با هدف شنپژوهش
توسااعه، با توجه به اینکه در بسیاری از کشااورهای درحال  ،برخوردار است. در این میان  زیادیاهمیت  

علل   سطح مردان برابر برخوردار نیستند، یکی اززنان از حقوق اقتصادی و دسترسی به منابع مالی هم
(. در ایاان Epo, 2012ت اقتصادی زنان در عرصۀ اجتماع همین امر است )ان پایین مشارکتفاوت میز

وکارها در کشااورهای اناادازی کساابمنظور راههای مختلفی برای حمایت مااالی زنااان بااهراستا، طرح
 ۀتوسععنوان راهبردی در های اعتبارات خرد بهمختلف اجرا شده است. در این خصوص، طرح صندوق

درآمد به منابع اعتباری، برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی ترسی زنان کمبا هدف دساقتصادی  
صورت آزمایشاای به  1379ها در کشور ما نیز با الگوگیری از طرح گرامین بانک بنگالدش در سال  آن

(. اکنون پس Mozaffari & Ziaee, 2017: 231-249در دو استان مازندران و کرمانشاه اجرا شد )
ها در استان کرمانشاه با هدف تأمین مااالی زنااان روسااتایی اندازی این صندوقز راهها اگذشت سال  از

وکارهای کارآفرینانه، ایاان مطالعااه باار آن اساات تااا ضاامن تحلیاال اندازی کسباین منطقه برای راه
مؤثر بر تشخیص ها، عوامل  وضعیت قابلیت تشخیص فرصت در بین زنان روستایی عضو این صندوق

شناسااایی عواماال اثرگااذار باار تشااخیص   باااتوانااد  . نتایج این مطالعه میکنداسایی  فرصت را نیز شن
ناارخ  افاازایشبسااتری را باارای   ،های کارآفرینی در بین زنان روسااتایی شهرسااتان کرمانشاااهفرصت

ؤثر بر تشخیص . در این راستا، هدف این مطالعه واکاوی عوامل مسازدمشارکت اقتصادی زنان فراهم  
ه شهرسااتان کرمانشاااهای اعتبااارات خاارد ینی در بین زنان روستایی عضو صندوقهای کارآفررصتف

 .است

 پژوهش  پیشینۀ. 2

 مفهوم تشخیص فرصت . 2-1

( و از Hayton et al., 2011: 12-31ینااد کااارآفرینی )اتشخیص فرصت یکاای از عناصاار اصاالی فر
(. بااه بیااانی Ardichvili et al., 2003: 105-123های کارآفرینان موفااق اساات )ترین تواناییمهم

تغییاارات جدیااد توصاایف  ۀها است که با ویژگی نمایندکنندۀ فرصتدیگر، کارآفرین همان فرد تعقیب
 را فرصاات تشااخیص( 1-26: 2010) 1پوهاکااا (.Faggio & Silva, 2014: 151-163شااود )می

___________________________________________________________ 
1. Puhakka 
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 پیشااگام وجویجساات(، اطالعات تحلیل و هتجزی و آوری)جمع رقابتی پویش  مانند  ابعادی  از  متشکل
 فرصاات  نوآورانۀ خلق  راهکار  ایجاد  همچنین  و(  آینده  از  خالصه  تصویری)  آینده  هایارزش   از  فرصت

 .است اقتصادی مختلف  هایفعالیت با ارتباط در که داندمی

 اجتماعی و تشخیص فرصت   ۀسرمای. 2-2

 Audretsch etفرینی است )ای کارآهفرصت اجتماعی از دیگر عوامل تأثیرگذار بر تشخیص ۀسرمای

al., 2011: 152–169; Senjem & Reed, 2002; Davidsson & Honig, 2003: 301-

های به منابع بالقوه و بالفعلی اشاره دارد که افااراد آن را از دانسااته  اجتماعی  ۀطورکلی سرمای(. به331
هااا شااناخته یا صرفاً بااا آنشوند  یتماعی ماج  ۀها بخشی از یک شبکآورند، با آندست میدیگران به

هااا ساارمایۀ اجتماااعی را بااه سااه بعااد آن(. Nahapiet & Ghoshal, 1998: 242–266شوند )می
پیکربناادی   ۀکننداجتماعی، توصیف  ۀدند. بعد ساختاری سرمایکرای و شناختی تقسیم  ساختاری، رابطه

عبارت دیگر، این بعااد  است. بهواحدها ها یا یا وضعیت غیرشخصی اتصاالت و پیوندها بین افراد گروه
بااه چااه کسااانی و   افااراد  یعنی  ؛به الگوی کلی ارتباطات بین اعضا در یک سازمان یا گروه اشاره دارد

( و بیانگر حدی است که افراد Nahapiet & Ghoshal, 1998: 242–266) .دنچگونه دسترسی دار
اجتماعی، نوع  ۀای سرمایبعد رابطه (.Bolino et al., 2002: 505-522در گروه با هم ارتباط دارند )

طورکلی ایاان بعااد که فرد با دیگران از طریق تعامالت گسااترش داده اساات. بااه  است  روابط شخصی
ها، الزامااات و هایی مانند اعتماد، روابط متقابل، تعهد، احترام، صداقت، هنجارها و ضاامانتشامل جنبه

بعد  (.Nahapiet & Ghoshal, 1998: 242–266 ; Sahin, 2010انتظارات و هویت جمعی است )
، تفاساایر و سیسااتم معااانی 1مظاااهر  ۀکنناادفراهم  کااهشناختی سرمایۀ اجتماعی اشاره به منابعی دارد  

ند هسااتمشترک در میان اعضای یک گروه یا سازمان نظیر کد و زبان مشترک و حکایااات مشااترک  
(Nahapiet & Ghoshal, 1998: 242–266)ای با ماهیت و نیز مانند بعد رابطه این بعدبراین، بنا ؛

ای بر ایاان موضااوع تمرکااز ها سروکار دارد، اما برخالف بعد رابطهکیفیت ارتباطات بین افراد در گروه
آیااا   ،)برای مثااال  خیردارد که آیا این کمیت و کیفیت روابط دارای مؤلفۀ شناختی برای اعضا است یا  

مطالعات نشااان  (.Bolino et al., 2002: 505-522د؟( )کننمی را درک دیگریکاعضای گروه واقعاً 
شود که به اطالعات تأثیرگذار و مهمی دساات یابنااد دهد ارتباط کارآفرینان با افراد آگاه موجب میمی

(Davidsson & Honig, 2003: 301-331 و )های هااا در تشااخیص فرصااتبااه آن بنااابراین
بسیاری از محققان نیز بر این باورند که ساارمایۀ اجتماااعی از   راستا،  در اینکند.  کارآفرینی کمک می

___________________________________________________________ 
1. Representation  
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های شناسایی فرصاات  موجبطریق دسترسی افراد به منابع، تبادل اطالعات و دریافت عقاید دیگران  
کند تااا بااه طیااف وساایعی از اجتماعی به افراد کمک می  ۀسرمایشود. به عبارت دیگر،  کارآفرینی می

های کارآفرینانااه را تسااهیل ند و همین اماار تشااخیص فرصااتپیدا کندسترسی منابع و دانش مرتبط 
(. Bhagavatula et al., 2010: 245-260; Nieto & Álvarez, 2014: 507-530د )سااازمی

 شود: فرضیۀ زیر مطرح می ،بنابراین براساس آنچه گفته شد
فرینی در ای کااارآهفرصت  اجتماعی تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت تشخیص: سرمایۀ  1فرضیۀ  

 ه دارد. شهرستان کرمانشاهای اعتبارات خرد بین زنان روستایی عضو صندوق

 آموزش و تشخیص فرصت . 2-3

شااده باارای هااای پذیرفتهآن، یکاای از روش   ۀبا توجه به اهمیت کارآفرینی و نقش آموزش در توسااع
(. کااارآفرینی Shekari et al., 2016: 31-54توسعه و ترویج کارآفرینی، آموزش کااارآفرینی اساات )

تاارین زیاارا یکاای از مهم ؛پیوندی ناگسستنی با آموزش دارد و چیزی جدا و منفک از آمااوزش نیساات
(. Radulescu et al., 2018: 566های رشد اقتصادی، مربوط به نرخ اشتغال و آمااوزش اساات )نرخ

های آموزشاای الیتعه فعمجمو  آموزش کارآفرینی را  (593-617:  2009)  1لینان و چن  در همین راستا
های کارآفرینانه را در فرد ایجاااد دانند که در چارچوب نظام آموزشی یا خارج از آن برخی از ویژگیمی
خشند. مطابق این تعریف، در ادبیات کارآفرینی نیز برای آمااوزش کااارآفرینی دو مییا بهبود  کنند  می

 اساات هااایهای رساامی آموزش آموزش  .استشده  های رسمی و غیررسمی درنظر گرفتهبعد آموزش 
شااود؛ ها ارائااه میهای درساای اختیاااری و اجباااری از سااوی ماادارس و دانشااگاهکه در قالب کالس 

نظااری و عملاای و  ۀبرناماا هااای خااارج از کااالس و فوقدر قالااب فعالیت نیااز های غیررسمیآموزش 
 :Arranz et al., 2017د )شااوهای آزاد در حوزۀ کااارآفرینی بااه افااراد عرضااه میهمچنین آموزش 

 شود:های زیر مطرح میفرضیه ،بنابراین براساس آنچه گفته شد ؛(1979-2008
های های کااارآفرینی تااأثیر مثباات و معناااداری باار قابلیاات تشااخیص فرصااتآموزش   :2فرضیۀ  

 ه دارد.شهرستان کرمانشاهای اعتبارات خرد کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوق
صورت غیرمستقیم و از طریق سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبت و ای کارآفرینی بههزش آمو  :3فرضیۀ  

های های کااارآفرینی در بااین زنااان روسااتایی عضااو صااندوقمعناداری بر قابلیت تشااخیص فرصاات
 ه دارد.شهرستان کرمانشااعتبارات خرد 

 

___________________________________________________________ 
1. Liñán & Chen 
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 مهارت و تشخیص فرصت  . 2-4

 همان  هایی را کسب کند. مهارت کارآفرینانهارتمه  ایدبشود ب  یهر فردی برای اینکه کارآفرین موفق
 Linanنیاز هسااتند ) مورد وکار جدیداندازی یک شرکت یا کسبدارد که برای راه است هاییمهارت

et al., 2013: 73-103کند برای اینکه کارآفرینان موفق شوند بایااد (. این محقق همچنین بیان می
سااازی، خالقیاات و حاال بری و ارتباطااات، نااوآوری، شبکهره  بیلهای خاصی از قها و مهارتقابلیت

های اجتماعی فرد بر تشخیص . برخی از محققان بر این باورند که مهارتدر خود ایجاد کنند  مسئله را
هااای اجتماااعی دارد. به عبارت دیگاار، کارآفرینااانی کااه از مهارت  زیادی  های کارآفرینی تأثیرفرصت

وکارها مالت اجتماعی بیشتری که بااا محاایط خااارجی و دیگاار کساابتعایل دلتری برخوردارند، بهیشب
 ,Hills & Singh, 2004; Tangهای جدیاادی هسااتند )ایااده ۀبه احتمال زیاد قادر بااه ارائاا  ،دارند

 شود:فرضیۀ زیر مطرح می ،(. بنابراین براساس آنچه گفته شد461-479 :2010
های اداری باار قابلیاات تشااخیص فرصااتمعناا و   های کارآفرینانااه تااأثیر مثبااتمهارت:  4فرضیۀ  

 ه دارد.شهرستان کرمانشاهای اعتبارات خرد کارآفرینی در بین زنان روستایی عضو صندوق
توان مساایر ارتباااط متغیرهااا باار هماادیگر را کااه در قالااب فرضاایات بندی کلی میدر یک جمع

 صورت چارچوب مفهومی زیر ارائه کرد.به ،شده بیان شدمطرح

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 

 شناسی پژوهشروش . 3
هااا گااردآوری داده ۀشیو جنبۀاز لحاظ هدف کاربردی و از  ،موضوع کمیو حاضر از نظر ماهیت   ۀمقال

میدانی است. این پژوهش از نظر کنترل متغیرها غیرآزمایشی است و با توجه به اینکه در یک مقطااع 

 ی کارآفرینی هافرصتتشخیص 

 ی کارآفرینی هاآموزش

 یۀ اجتماعی سرما

 کارآفرینانه  یهامهارت
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هااا از گیری متغیرهااا و گااردآوری دادهباارای اناادازه مقطعی اساات.تااک ،زمااانی خاااص انجااام شااده
شااناختی، ساارمایۀ اجتماااعی، آمااوزش هااای جمعیتای متشااکل از چهااار بخااش ویژگیپرسشاانامه

کارآفرینانه و مهارت کارآفرینانه استفاده شد. برای سنجش ساارمایۀ اجتماااعی زنااان روسااتایی عضااو 
 & Nahapeitساارمایۀ اجتماااعی ) ۀناماز پرسشاا  نیااز صندوق اعتبارات خاارد شهرسااتان کرمانشاااه

Ghoshal, 1998: 42-266) 6کااه دارای سااه بعااد ساارمایۀ اجتماااعی ساااختاری ) بهره گرفته شد 
سااؤال( اساات. ساانجش  10سؤال( و سرمایۀ اجتماعی شناختی ) 9ای )سؤال(، سرمایۀ اجتماعی رابطه

پااویش   بعااددارای سه  . این مقیاس  صورت گرفت(  26-1:  2010پوهاکا )مقیاس    باتشخیص فرصت  
 4سؤال( و خلااق راهکارهااای نوآورانااه از فرصاات ) 4وجوی پیشگام فرصت )سؤال(، جست  5رقابتی )

 ۀهای کارآفرینانه، پس از بررساای پیشااین. برای طراحی ابزار مناسب برای بررسی آموزش سؤال( است
 ،و غیررساامی  هااای رساامیگویه طراحی شد که در دو بعااد آموزش   16ای شامل  پژوهش، پرسشنامه

هااای د. همچنااین ساانجش مهارتکناا هااا بررساای میمیزان مشارکت پاسخگویان را در این آموزش 
سااؤال  10(، بااا Liñan et al., 2013: 73-103از مقیاس مهارت کارآفرینانه ) با استفاده کارآفرینانه

 ،=خیلاای کاام1سااطحی لیکاارت )از طیف پنج  ،. برای سنجش سؤاالت در این پژوهشصورت گرفت
 ها بااه کمااک=خیلی زیاد( بهره گرفته شد. بررسی روایی پرسشنامه5=زیاد و  4  ،=تا حدودی3  ،=کم2

دانشگاه   استادان  روایی محتوایی متن سؤاالت، مورد تأیید  صورت گرفت.  روایی محتوا و روایی همگرا
ر زنااان روستایی و گروه کااارآفرینی در کشاااورزی(، و نیااز کارشناسااان دفتاا   ۀگروه توسعاستاد    هفت)

 ۀهای توسااعکارشااناس بااا تخصااص  پاانجروستایی سازمان جهاد کشاااورزی شهرسااتان کرمانشاااه )
منظور اطمینااان از دقاات و کشاورزی، ترویج و آموزش کشاورزی و علوم اجتماعی( قاارار گرفاات. بااه

ی آمااار  ۀتحقیق با پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. جامعاا   ۀاعتمادپذیری، پرسشنام
های اعتبااارات خاارد روسااتایی در شهرسااتان کلیۀ زنان کارآفرین عضااو صااندوق  شامل  این پژوهش

 .صندوق اعتبارات خرد در روستاهای شهرستان کرمانشاه فعال هسااتند  21طورکلی  . بهاستکرمانشاه  
. اسااتها نفر زن روستایی کارآفرین عضو این صااندوق  626  شامل  آماری این تحقیق  ۀرو جامعاز این

نفر تعیین شد که با استفاده از روش   201(،  2001حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران )
های پژوهش انتخاب شدند. منظااور از عنوان نمونهای با انتساب متناسب بهگیری تصادفی طبقهنمونه

اسااب از بااین صورت انتساب متنها بهکه نمونه  است  های شهرستان کرمانشاههمان دهستان  ،طبقات
و  SPSS افزارهااایشده نیز بااا اسااتفاده از نرمهای گردآوریها انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل دادهآن

Smart PLS  گرفتانجام. 
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 پژوهش یهاافتهی. 4

سااال  29/14سال با انحراف معیار  36/42های مطالعه نشان داد میانگین سن زنان مورد مطالعه یافته
 2/65  ،ند. از نظاار سااطح تحصاایالتهسااتدرصد( متأهل    6/83ویان )سخگ. همچنین اکثریت پااست

درصد زنان بیان کردنااد دارای  2/67رغم اینکه . علیکمتر هستند درصد دارای تحصیالت راهنمایی و
ها بیان کردند به فعالیت اقتصادی خارج از منزل تمایل دارنااد. درصد آن  6/85فعالیت درآمدزا نیستند،  

درصد از پاسخگویان به وجود کارآفرین موفق در اطااراف خااود  6/77مطالعه،   ایجهمچنین براساس نت
درصد زنان روستایی عضو صندوق بیان کردند که   6/87اشاره کردند. در ارتباط با میزان وام دریافتی،  

آن  بیااانگرها میلیون تومان بوده اساات. تحلیاال یافتااه  5کمتر از    ،ها از صندوقمیزان وام دریافتی آن
 89/  6زنان عضو صندوق اعتبارات دروس اجباری )  بیشتر  ،ه در طول دوران تحصیالت رسمیک  تاس

هااا درصد اندکی از آن  فقطو    انددرصد( مرتبط با کارآفرینی را نگذرانده  91درصد( یا دروس اختیاری )
 .انااددهکر  ساایری  درصد دروس اختیاااری ماارتبط بااا کااارآفرینی را  9درصد( دروس اجباری و    5/10)

از   ،هااای رساامی کارآفرینانااهچنین برای بررسی نحوۀ توزیع پاسخگویان برحسب دریافت آموزش هم
، دهاادنشااان می 1طور که نتااایج جاادول استفاده شد. همان  1انحراف معیار از میانگین  ۀشاخص فاصل

هااای غیررساامی . در ارتباط با آموزش گیرندمیضعیف قرار    ۀدرصد( در طبق  6/87پاسخگویان )  اغلب
شده توسط صندوق اعتبارات های ارائههای مختلف، به غیر از آموزش زارشده توسط نهادها و ارگانبرگ

پاسااخگویان بااه  اغلااب در سایر موارد مورد پرسااش، ،شده توسط ترویج کشاورزیهای ارائهو آموزش 
 دوقشااده توسااط صاانهااای ارائهامااا درمااورد آموزش   ،ها اشاره داشااتنددر این آموزش   نکردنشرکت

ها شرکت درصد( بیان کردند که یک تا دو بار در این آموزش   3/34بیشتر پاسخگویان )  ،اعتبارات خرد
شااده از سااوی تاارویج آمااوزش ارائه 2تااا  1 دراند کااه هکرددرصد آنان بیان   3/35اند. همچنین  کرده

طور که نتایج نهما ،های غیررسمی کارآفرینانهاند. در ارتباط با دریافت آموزش کشاورزی شرکت کرده
اکثاار   ،دهاادنشان می  1انحراف معیار از میانگین در جدول    ۀتوزیع پاسخگویان برحسب شاخص فاصل

 .گیرندمیمتوسط روبه پایین و ضعیف قرار  ۀدرصد( در طبق 91پاسخگویان )
 

 های کارآفرینانه بندی پاسخگویان برحسب دریافت آموزشطبقه. 1جدول 

 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  انی فراو طبقه ها نوع آموزش

 های رسمی آموزش
 6/87 6/87 176 ضعیف 

 6/88 0/1 2 کمتر از سطح متوسط  
 100 4/11 23 باالتر از سطح متوسط  

___________________________________________________________ 
1. Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 
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 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  انی فراو طبقه ها نوع آموزش

  0 0 عالی 
 - 100 201 کل

 های غیررسمی آموزش

 7/69 7/69 140 ضعیف 
 0/91 4/21 43 کمتر از سطح متوسط 
 100 0/9 18 باالتر از سطح متوسط 

 - 0 0 عالی 
 - 100 201 کل

 های پژوهشمنبع: یافته
 

است. همچنین خلااق   41/3دهد میانگین قابلیت تشخیص فرصت پاسخگویان  نشان می  2جدول  
 .دارد( نسبت به سایر ابعاد 51/3راهکارهای نوآورانه از فرصت، میانگین باالتری )

 

 عاد آن در بین زنان روستایی مورد مطالعه اب میانگین و انحراف معیار تشخیص فرصت و. 2جدول 
 انحراف معیار میانگین ها گویه ابعاد 

   پویش رقابتی

باال.  1 ریسک  با  کارهایی  انجام  فرصت.  2  ؛ترجیح  های  شناسایی 
انجام مذاکره برای .  4؛  های دیگراناز فعالیت  نکردنتقلید.  3؛  جدید

   .ناسانارشکردن دیدگاه کدنبال. 5؛ های جدیدشناسایی فرصت

45/3 67/0   

جوی پیشگام  وجست
 فرصت 

فرصت1 شناسایی  برای  مشخصی  و  مدون  برنامۀ  سودآور.   ؛ های 
های جوی راهوجست.  3؛  ای از فرصت سودآوریطرح اولیهتدوین  .  2

 . پرورش خالقیت

42/3 64/0 

خلق راهکارهای نوآورانه  
 از فرصت 

فرصت1 تشخیص  آزمون  ها.  نتیجۀ  از  استفاده  ایدهوخطبا  های  ای 
برنام.  2؛  قبلی بدون  و  لحظه  در  فرصت   ؛ قبلی  ۀتشخیص 

فرصت3 شناسایی  توسعه.  قابلیت  با  نوآورانه  طریق   های  از 
 . هایی که جوانب آن توسط دیگران سنجیده شده استفرصت

51/3 70/0 

 60/0 41/3  قابلیت تشخیص فرصت 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

زنااان روسااتایی   ۀهای کارآفرینانکه میانگین مهارت  استاز آن    اکیهای مطالعه حهمچنین یافته
دهد بیش نشان می 3های جدول طور که یافتهاست. همان  63/0با انحراف معیار    15/3عضو صندوق  

پایین و متوسااط روبااه  ۀهای کارآفرینانااه در طبقاا درصد( از نظر مهارت  7/56از نیمی از پاسخگویان )
 ند.رضعیف قرار دا
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 های کارآفرینانه نتایج توزیع پاسخگویان برحسب مهارت. 3 ولجد
 فراوانی تجمعی  درصد فراوانی  فراوانی  طبقه

 4/14 4/14 29 ضعیف 
 7/56 3/42 85 کمتر از سطح متوسط 
 1/85 4/28 57 باالتر از سطح متوسط 

 100 9/14 30 عالی 
  100 201 کل

 های پژوهشمنبع: یافته
 

بااا   91/3میانگین سرمایۀ اجتماعی پاسااخگویان    ،دهدنشان می  4دول  ی جهاطور که یافتههمان
چند اختالف ناچیزی بااین ساارمایۀ اجتماااعی زنااان روسااتایی در ابعاااد   . هراست  47/0انحراف معیار  

هااا دارای میااانگین ای آنحااال میااانگین ساارمایۀ رابطااهاین  بااا  رد.سرمایۀ اجتماعی وجود دا  ۀگانسه
 .استابعاد  ۀبقی به ( نسبت98/3باالتری )

 

 های آن در بین زنان روستایی مورد مطالعه میانگین و انحراف معیار سرمایۀ اجتماعی و سازه. 4جدول 
 انحراف معیار میانگین متغیر

 52/0 90/3 ساختاری سرمایۀ 
 53/0 98/3 ای رابطهسرمایۀ 
 59/0 87/3 شناختی سرمایۀ 
 47/0 91/3 اجتماعی سرمایۀ 

 ی پژوهشهامنبع: یافته
 

گیری منظور اعتبارسنجی ماادل پااژوهش، وضااعیت ساااختارهای عاااملی باارای اناادازهدر ادامه به
از شاخص میانگین واریانس و برای   ،منظور بررسی روایی همگرابهمتغیرهای پنهان مدل ارزیابی شد.  

روایاای نشااانگرهای و  . در ارتباط با پایاااییبهره گرفته شد بررسی روایی واگرا از معیار فورنل و الرکر
تااا   64/0بار عاملی برای نشانگرهای این سازه بااین    ۀدامن،  5نتایج جدول    مطابق  ،مهارت کارآفرینانه

نشااانگرها در   ۀو هماا   اسااتباالتر    96/1از مقدار استاندارد    t  ۀ. همچنین مقادیر آماراستمتغیر    77/0
 7/0و آلفای کرونباااخ باااالتر از بی  همچنین شاخص پایایی ترکیند،  داردرصد اطمینان معنی  99سطح  

 (.5دست آمد که حاکی از پایایی این سازه است )جدول  به
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 های کارآفرینانه سنجی نشانگرهای مهارتپایایی. 5جدول 
متغیر 

 نهفته
 گویه 

بار  نشانگر

 عاملی

پایایی  tمقدار 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 

 
 
 

های  مهارت
 کارآفرینانه 

 
 
 
 
 
 

 Skill1 70/0 30/18 90/0 88/0 وکار ارآفرینی و کسبی کهاتشخیص فرصت
های نوآورانه  حلراه ۀتجزیه و تحلیل مشکالت و ارائ 

 هابرای حل آن
Skil2 77/0 56/15 

ای با افراد و منابع ارتباطات حرفه  ۀبرقراری و توسع
 کلیدی

Skill3 76/0 89/25 

 Skill4 71/0 76/24 ریزی و تعیین اهداف کاری برنامه
 Skill5 71/0 72/16 گذاریشناسایی منابع مالی بالقوه برای سرمایه

 Skill6 71/0 84/13 وکار طراحی و تدوین یک طرح کسب
 Skill7 71/0 94/14 وکار های کسببرداری از فرصتارزیابی، تعقیب و بهره

 Skill8 64/0 35/14 ها ها و صندوقمباحث مالی و حسابداری در شرکت

 Skill10 70/0 0/10 های نو برای تولید کاال و خدمات جدید ایده ۀارائ 

 های پژوهشمنبع: یافته
 

بااار عاااملی  ۀدامناا  ،6های جاادول های تشخیص فرصت نیز با توجااه بااه یافتااهدر ارتباط با سازه
این سااازه باااالتر از ای  برای نشانگره  tۀ  . همچنین مقادیر آماراستمتغیر    86/0تا    66/0نشانگرها از  

که از دقت الزم این نشااانگرها در   استدار  درصد اطمینان معنی  99و در سطح    96/1  دمقدار استاندار
ذکر است در مواردی که مقادیر بااار عاااملی   شایان(.  6متناظر خود حکایت دارد )جدول    ۀسنجش ساز

بااا توجااه بااه اینکااه  ،الوه بر اینع .دشنشانگر مربوطه از مدل حذف  ،بود 4/0تر از  نشانگرهای پایین
ها دارای پایااایی الزم هسااتند ایاان سااازه  ،اساات  7/0مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالتر از  

 (.6)جدول  
 

 های تشخیص فرصت سنجی سازهپایایی. 6جدول 
 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی  tمقدار  بار عاملی نشانگر  متغیر نهفته 

 
 پویش رقابتی 

Opportunity1 75/0 54/17  
 

88/0 

 
 

83/0 

Opportunity2 81/0 61/24 
Opportunity3 68/0 27/12 
Opportunity4 83/0 99/32 
Opportunity5 81/0 59/29 

جوی  وجست
 پیشگام فرصت 

Opportunity7 86/0 20/49  
87/0 

 
77/0 Opportunity8 82/0 87/24 

Opportunity9 81/0 95/32 
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 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی  tمقدار  بار عاملی نشانگر  متغیر نهفته 

خلق راهکارهای 
 نوآورانه از فرصت 

Opportunity10 66/0 65/10  
81/0 

 
70/0 Opportunity12 83/0 17/36 

Opportunity13 81/0 62/22 

   های پژوهشمنبع: یافته
 

داری های کارآفرینانه با توجه به معناایهمچنین در ارتباط با پایایی نشانگرهای مربوط به آموزش 
 96/1برای هر نشااانگر باااالتر از مقاادار  t ۀدرصد اطمینان که مقادیر آمار  99ی در سطح  املبارهای ع

درستی برای ساانجش ایاان سااازه های کارآفرینانه بهد که نشانگرهای آموزش کرتوان بیان  می  است،
 7/0ارد  اندمقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ که باالتر از مقدار است  ،اند. عالوه بر اینانتخاب شده

ذکاار اساات در مااواردی کااه مقااادیر بااار عاااملی   شایان(.  7حاکی از پایایی سازه است )جدول    است،
 د.شنشانگر مربوطه از مدل حذف  ،بود 4/0تر از نشانگرها پایین

 

 های کارآفرینانه های آموزشسنجی سازهپایایی. 7جدول 
متغیر  

 نهفته 

بار  نشانگر  هاگویه

 عاملی

 پایایی tمقدار 

 کیبی تر

آلفای 

 کرونباخ 

 های  آموزش
 رسمی 

تعاااداد واحااادهای درسااای اجبااااری گذراناااده در 
 های رسمیآموزش

Kar1 77/0 90/4 85/0 70/0 

تعااداد واحاادهای درساای اختیاااری گذرانااده در 
 های رسمیآموزش

Kar2 90/0 42/39 

 
 
 
 

 های  آموزش
 غیررسمی 

هااای صااندوق شاارکت در آموزشتعااداد دفعااات 
 ردت خاعتبارا 

D1 46/0 51/7  
 
 
 
 
 
87/0 

 
 
 
 
 
 
84/0 

هاای هاای تعاونیآموزشتعداد دفعاات شارکت در  
 روستایی

D2 5/0 79/3 

 بااشاده  هاای ارائهآموزشتعداد دفعاات شارکت در  
 ترویج کشاورزی

D3 56/0 79/6 

های سازمان فنای و آموزشتعداد دفعات شرکت در  
 ایحرفه

D6 73/0 19/10 

شده توساط ارائه هایت شرکت در آموزشتعداد دفعا
 صداوسیما

D7 57/0 82/7 

ساخنرانی یاک کاارآفرین تعداد دفعات شارکت در  
 موفق

D8 63/0 18/8 

 D9 82/0 37/14 بازدید از مراکز کارآفرینی یا کارآموزیتعداد دفعات  
 D10 49/0 28/5 چهره با یک کارآفرینبهارتباط چهرهتعداد دفعات  
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متغیر  

 نهفته 

بار  نشانگر  هاگویه

 عاملی

 پایایی tمقدار 

 کیبی تر

آلفای 

 کرونباخ 

هاای هاا یاا کارگاههمایشتعداد دفعات شارکت در  
 مرتبط با کارآفرینی

D11 8/0 91/14 

های کااارآفرینی برنامااهتعااداد دفعااات شاارکت در 
 ها و مؤسسات آموزشیدانشگاه

D12 73/0 32/6 

رویاادادهای کااارآفرینی تعااداد دفعااات شاارکت در 
 پ ویکند و...(ا)استارت

D13 63/0 94/3 

 های پژوهش نبع: یافته م
 

نتایج نشان داد بااا توجااه بااه مقااادیر   ،های پژوهشسایر سازه  ماننددر ارتباط با سرمایۀ اجتماعی  
درصااد اطمینااان   99نشااانگرها در سااطح    ۀهماا   ،شده باارای نشااانگرهای ایاان سااازهگزارش   t  ۀآمار

باارآورد شااد کااه ایاان   7/0قدار  دارند. همچنین مقادیر پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ باالتر از ممعنی
ذکاار اساات در  شااایان(. 8ها از پایایی و دقت الزم نشااانگرهای انتخااابی حکایاات دارد )جاادول یافته

 د.شنشانگر مربوطه از مدل حذف  ،بود 4/0تر از مواردی که مقادیر بار عاملی نشانگرها پایین
 

 های سرمایۀ اجتماعی سنجی سازهپایایی. 8جدول 
متغیر 

 نهفته

بار  نشانگر ها ویهگ 

 عاملی

پایایی  tمقدار 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 

سرمایۀ 

اجتماعی 

 ساختاری  

 

 

 

 

 

 

دسترساای یااا مالقااات بااا سااایر اعضااای صااندوق 
 گیرد.سهولت انجام میبه

Social1 55/0 94/9  
 

84/0 

 
 

اعضای صندوق قادر به انجاام کاار گروهای باا هام  77/0
 هستند.  

Social2 55/0 74/7 

ارتباطات کاری میان اعضای صندوق در حد مطلاوبی 
 است.  

Social4 83/0 29/31 

های صاندوق باا مشاارکت گیریها و تصامیمبرناماه
 شوند. اعضا تصویب می

Social5 86/0 59/49 

تسااهیل در انتقااال  سااببساااختار ارتباااطی صااندوق 
 شود.  اطالعات بین اعضا می

Social6 80/0 53/31 

یۀ سرما

 اجتماعی 

 ایرابطه

اعضااای صااندوق بااه صااالحیت هماادیگر احتاارام 
 گذارند.  می

Social8 63/0 77/17  
 
 

89/0 

 
 
 

86/0 
 Social9 66/0 34/31 همدیگر صادق هستند.   بااعضای صندوق 

هااای هماادیگر حساااب حرف یاعضااای صااندوق رو
 کنند.  می

Social10 69/0 19/27 
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متغیر 

 نهفته

بار  نشانگر ها ویهگ 

 عاملی

پایایی  tمقدار 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

عنوان یک ضارورت به  همکاری بین اعضای صندوق
 شود. تلقی می

Social11 80/0 49/18 

 Social12 79/0 14/21 اعضای صندوق روی امور توافق جمعی دارند. 
اعضای صندوق نسابت باه تحقاق اهاداف صاندوق 

 کنند.  احساس تعهد می

Social13 72/0 44/16 

اعضای صندوق در جهات رفاع مشاکالت همادیگر 
 کنند.  یمشارکت و اقدام م

Social14 73/0 78/12 

 Social15 63/0 82/12 آیند.راحتی با هم کنار میاعضای صندوق به
 
 

 

 

 

سرمایۀ 

اجتماعی 

 شناختی 

زباان و   ، گوهای اعضای صندوقودر تعامالت و گفت
 مفاهیم مشترکی رایج است.  

Social16 61/0 222/15  
 
 
 

90/0 

 
 
 
 

89/0 

هااای عالیااق و ارزش هااا، اعضااای صااندوق انگیزه
 کنند.  همدیگر را درک می

Social18 67/0 39/11 

 Social19 63/0 29/10 اعضای صندوق برای همدیگر ارزش قائل هستند. 
مشتاقانه برای رسیدن به یک هدف   ، اعضای صندوق
 کنند.مشترک کار می

Social20 74/0 86/20 

فاردی موفقیت جمعی را به موفقیت    ، اعضای صندوق
 دهند.  ترجیح می

Social21 82/0 91/33 

اعضای صندوق در صورت نیااز باه همادیگر کماک 
 کنند.  می

Social22 88/0 15/41 

ای مشترک )منافع مشاترک( اعضای صندوق به آینده
 تعلق دارند. 

Social23 76/0 76/23 

اعضای صندوق بینش مشاترکی بارای دساتیابی باه 
 اهداف دارند. 

Social24 78/0 44/21 

موفقیاات و شکساات هماادیگر را  ، اعضااای صااندوق
 دانند. موفقیت و شکست خود می

Social25 70/0 03/15 

 های پژوهش منبع: یافته
 

( اسااتفاده AVEشده )از معیار واریانس استخراج  ،های مدلمنظور بررسی روایی همگرای سازهبه
باارای هاار سااازه نشااان از   5/0دیر باالتر از حد اسااتاندارد  دهد، مقاطور که نتایج نشان میشد. همان

های سااازه  یمنظور بررسی روایی واگاارا(. همچنین به9روایی همگرای مناسب آن سازه دارد )جدول  
الرکر، با توجه -معیار فورنل  ۀبر پای  ،8جدول    مطابق  استفاده شد.  1الرکر  -مدل از رویکردهای فورنل

___________________________________________________________ 
1. Fornell & Larker 



 

 

 

 

 

 
 و دیگران  زادهی مهتاب ول/...هایواکاوی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت     

 

 

 

713 

تااوان گفاات می  ،ها با آن سازه باااالتر اسااتهای دیگر سازههمبستگی  ۀبه اینکه قطر ماتریس از هم
 الزم هستند. یهای موجود دارای روایی واگراگیری سازهنشانگرهای انتخابی برای اندازه

 

 الرکر -شده و رویکرد فورنلهای پژوهش برمبنای میانگین واریانس استخراجسنجی سازهروایی. 9جدول 

 AVE 1 2 3 4 5 6 7 8  سازه

 (1)  74/0 864/0 -- -- -- -- -- -- -- 

 (2)  51/0 443/0 638/0 -- -- -- -- -- -- 

 (3)  69/0 125/0 218/0 359/0 -- -- -- -- -- 

 (4)  59/0 136/0 197/0 208/0 745/0 -- -- -- -- 

 (5)  51/0 153/0 167/0 194/0 436/0 680/0 -- -- -- 

 (6)  53/0 063/0 159/0 155/0 557/0 309/0 733/0 -- -- 

 (7)  54/0 083/0 391/0 179/0 468/0 251/0 640/0 735/0 -- 

 (8)  51/0 198/0 343/0 217/0 496/0 474/0 530/0 260/0 714/0 

 های پژوهش منبع: یافته
 

عاااملی تأییاادی، گیری متغیرهااای نهفتااۀ پااژوهش بااا اسااتفاده از تحلیلپس از تأیید مدل اندازه
ها در قالب مدل پیشاانهادی پااژوهش از روش تحلیاال مساایر )ارزیااابی ماادل ظور آزمون فرضیهمنبه

(، در حالاات 2ساختاری( استفاده شد. مدل مسیر پژوهش با نمایش ضریب مسیر استانداردشده )شکل  
 اند.( در ادامه ارائه شده10( و خالصۀ نتایج ارزیابی مدل ساختاری )جدول  3معناداری )شکل  
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   (پژوهشهای منبع: یافته)  مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد . 2شکل 

 

 
 ( پژوهش های نبع: یافته)م پژوهش در حالت معناداریمدل ساختاری . 3شکل 

 

 خالصۀ نتایج ارزیابی مدل ساختاری پژوهش  . 10جدول 

  اثر کل اثر غیرمستقیم  اثر مستقیم  متغیر نهفته 

ƒ2 

 

2R 
 

2Q زابرون زادرون β t β t β t 

ت 
ص

فر
ص 

خی
تش

 

آموزش 
 کارآفرینی 

13/0  *33 /2 23/0  **01/4 04/0  *33 /2 13/0 35/0 16/0 

سرمایۀ 
 اجتماعی 

17/0  **15/3 - - 16/0 - - 

مهارت  
 کارآفرینی 

45/0  **66/7 - - 20/0 - - 

 معناداری در سطح خطای یک درصد **  
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دهد ضریب مساایر مسااتقیم تااأثیر نشان می 10شده در جدول نتایج ارائه (:β) ضریب مسیر  -

از لحاااظ آماااری در سااطح خطااای پاانج درصااد   ،متغیر نهفتۀ آموزش کارآفرینی بر تشخیص فرصت
همچنین ضریب مسیر مستقیم تأثیر متغیر ساارمایۀ اجتماااعی  (.t ،13/0 =Beta= 33/2) معنادار است

= t ،17/0= 15/3) اسااتبر تشخیص فرصت از لحاظ آماری در سااطح خطااای یااک درصااد معنااادار 
Beta.)    د ضریب مسیر اثر مستقیم متغیر نهفتۀ مهارت کارآفرینی باار دهمی نشاننیز   10نتایج جدول

 (.t ،45/0 =Beta= 66/7) تشخیص فرصت از لحاظ آماری در سطح خطای یک درصد معنادار اساات
آماری در سطح خطای  اثر غیرمستقیم متغیر نهفتۀ آموزش کارآفرینی بر تشخیص فرصت نیز از لحاظ

  (.t ،23/0 =Beta=  01/4) یک درصد معنادار است

( اساات. 2Rمعیار اساسی برای ارزیابی مدل ساختاری ضااریب تعیااین )  (:2Rضریب تبیین )  -

های ساااختاری بااا رهیافاات حااداقل مربعااات جزئاای در مدل  19/0و    33/0،  67/0برابر با    2Rمقادیر  
(PLSبه )هستند و ضعیفتوجه، متوسط ترتیب قابل (Chin, 1998 با توجه بااه شااکل .)و جاادول  2

های کااارآفرینی زنااان روسااتایی شهرسااتان ضریب تبیین متغیر نهفتۀ قابلیت تشااخیص فرصاات  ،10
درصد از تغییرات واریااانس  35بدین معنی که  .توجهی استاست که درصد قابل  35/0کرمانشاه برابر  

 شود.مدل پیشنهادی پژوهش تبیین می وسیلۀبه  آفرینیهای کارمتغیر نهفتۀ قابلیت تشخیص فرصت

بیناای ، قاادرت پیشکردمعرفی  آن را  (  1974)  1استون  این معیار که  (:2Qبین )ارتباط پیش  -

یک سازه در محدودۀ نزدیک به  2Q( اگر مقدار 2009)  2هنسلر  کند. براساس نظرمدل را مشخص می
قاادرت  ۀنشااان ،باشااد 15/0اگاار در محاادودۀ   دارد.  بینی ضعیف مدلنشان از قدرت پیش  ،باشد  02/0

بیناای قااوی ماادل در نشان از قدرت پیش ،باالتر باشد 35/0و چنانچه از   است  بینی متوسط مدلپیش
های متغیر نهفتۀ قابلیاات تشااخیص فرصاات ،بینهای آن دارد. مقدار ارتباط پیشکنندهبینیقبال پیش

مدل پیشنهادی پژوهش از قدرت و توان مناسبی  گفت توان(؛ بنابراین می10است )جدول    16/0برابر  
های کارآفرینی در بااین زنااان روسااتایی بینی تغییرات متغیر نهفتۀ قابلیت تشخیص فرصتبرای پیش

 شهرستان کرمانشاه برخوردار است.

 شنهادهایو پ یریگجهینت. 5

فرینی در بااین ارآهای کاا که وضعیت قابلیاات تشااخیص فرصاات  استدهندۀ این  نتایج پژوهش نشان
 ،های کااارآفرینی. نظر به اینکه قابلیاات تشااخیص فرصااترد( قرار دا3پاسخگویان در سطح متوسط )

___________________________________________________________ 
1. Stone 

2. Henseler 
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گیری آن دخیل هستند، در توجیه ایاان پیچیده و چندبعدی است که عوامل مختلفی در شکل  یمتغیر
گاای، رهنهای محیطاای )عواماال فهای کارآفرینی نتیجۀ محرکتوان گفت تشخیص فرصتیافته می

انااد و افراد دائم با محیط پیرامااون خااود در تعامل  استشناختی(  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، جمعیت
(Linan et al., 2011: 187-215 ؛)های کارآفرینی در بودن قابلیت تشخیص فرصتمتوسط بنابراین

ر ایاان ه دبین پاسخگویان ممکن است ناشی از عوامل انسانی، اجتماعی و محیطی مختلفی باشااد کاا 
سرمایۀ اجتماااعی تااأثیر   ،های پژوهشیافته  مطابق  ها بررسی شد. در این راستا،مطالعه تعدادی از آن

. نظر به اینکااه درک باااالی فاارد از ردهای کارآفرینی دامثبت و معناداری بر قابلیت تشخیص فرصت
شد، امروزه این باور با  های موجود در محیطساز شناسایی نیازها و فرصتتواند زمینهمحیط اطراف می

وکار کارآفرینانۀ موفق مستلزم وجود یک بستر اجتماعی مناسب اندازی یک کسبوجود آمده که راهبه
واضح است که ادراک فرد از محاایط  (.Esfandabadi Moghimi et al., 2016: 199-210) است

ها و ی دیگر، ارتباط با سااازمانیانو با جامعه بستگی دارد. به باتا حد زیادی به میزان تعامالت    ،اطراف
توان امیاادوار بااود در می بنابراینشود و گیری دامنۀ وسیعی از اطالعات میافراد مختلف موجب شکل

فردی در بخااش الی این تعامالت و ارتباطات، فرد موفق به شناسایی فرصت سودآور و منحصربهالبه
ی محققااان معتقدنااد کااه ظهااور اولااین برخاا ست کااه حتاای  ا  کشاورزی شود. اهمیت این امر تا آنجا

های تشخیص فرصت در ذهن کارآفرینان وابستگی زیادی به زمینۀ اجتماعی و همچنین تا حااد جرقه
 اننااد. بسیاری از محققان نیز در مطالعااات خااود، مه استزیادی به میزان سرمایۀ اجتماعی آنان وابست

های کارآفرینی اجتماعی بر تشخیص فرصت  ایۀهای پژوهش حاضر به تأثیر مثبت و معنادار سرمیافته
برخااورداری  نشااان داد (. همچنین نتایج مطالعهRamezanpour, 2014: 598-613اند )دهکراذعان 

های کارآفرینی زنان های کارآفرینانه تأثیر مثبت و معناداری بر قابلیت تشخیص فرصتفرد از آموزش 
های ایاان مطالعااه، رمانشاه دارد. مطااابق یافتااهن کهای اعتبارات خرد شهرستاروستایی عضو صندوق

های کارآفرینی اساسی است. در توضاایح ایاان های کارآفرینانه بر تشخیص فرصتتأثیر مثبت آموزش 
های کارآفرینانااه کااه باارای ها و توانمناادیویژگی  ،یند آموزش کارآفرینیاتوان گفت طی فریافته می

د. به بیااانی شوانه مورد نیاز است، در مخاطبان تقویت میرینوکارهای کارآفاندازی و مدیریت کسبراه
طورکلی شااناس و بااهنفس باااال، فرصتدیگر، آموزش کارآفرینی در راستای تربیت افرادی با اعتمادبه

 ,Abdollahiاند )وکارهای مستقل دارند، طراحی شاادهاندازی کسبافرادی که تمایل بیشتری به راه

هااای رساامی و غیررساامی برخی از محققان بر این باورند کااه آموزش  ین،(. افزون بر ا1-12 :2017
های مختلفاای را تواننااد دیاادگاهو می  سااازندمیامکان تعامل افراد بااا سااایرین را فااراهم    ،کارآفرینی

(. در تأیید این Handayati et al., 2020: 1-7ند )کنهای کارآفرینی خود دریافت درخصوص فعالیت
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 ،های کارآفرینانه عااالوه باار تااأثیر مسااتقیمۀ حاضر نیز بیانگر آن بود که آموزش العها، نتایج مطگفته
های کارآفرینی زنان روستایی صورت غیرمستقیم نیز از طریق سرمایۀ اجتماعی بر تشخیص فرصتبه

 نشااان داد حاضاار ۀهای اعتبارات خاارد شهرسااتان کرمانشاااه تااأثیر دارد. نتااایج مطالعاا عضو صندوق
های کااارآفرینی در بااین زنااان فرینانه تأثیر مثبت و معناداری باار تشااخیص فرصااتارآهای کمهارت

توان این نتیجااه را می ترتیببدینهای اعتبارات خرد شهرستان کرمانشاه دارد. روستایی عضو صندوق
توان قابلیاات تشااخیص فرصاات را در بااین زنااان های کارآفرینی میاستنباط کرد که با بهبود مهارت

هااای کارآفرینانااه از قبیاال های اعتبارات خرد بهبااود بخشااید. درواقااع مهارتصندوق  عضوروستایی  
وکار، مباحااث مااالی و حسااابداری، ریزی و تعیین اهداف کاری، طراحی و تاادوین طاارح کسااببرنامه

کند زنان روستایی بهتر بتوانند خألهای موجااود در حل کمک میراه  ۀتجزیه و تحلیل مشکالت و ارائ
 ،ننااد. در انتهااا برمبنااای نتااایج مطالعااهکهای کااارآفرینی شناسااایی  منظور کشف فرصتها بجامعه ر

های کارآفرینی در بین زنان روستایی عضااو قابلیت تشخیص فرصت  ۀبا هدف توسع  زیرپیشنهادهای  
 شود:های اعتبارات خرد ارائه میصندوق
های بخااش نی، یافتااهفریهای کااارآهای کارآفرینانه در تشااخیص فرصااترغم نقش آموزش علی

هااای آموزشاای رساامی و توصیفی این مطالعه نشان داد اکثریت زنان روستایی مورد مطالعااه در دوره
هااای آموزشاای مختلااف غیررسمی در حوزۀ کارآفرینی شرکت نکاارده بودنااد. همچنااین از بااین دوره

هااای ورهر دبیشااترین مشااارکت پاسااخگویان د  ،هااای مختلاافها و ارگانبرگزارشده توسط سااازمان
هااا شده توسط صندوق اعتبارات خرد بود که بسیاری از زنان بیااان کردنااد ایاان آموزش آموزشی ارائه

هااا باارای ها، دانش کارآفرینانااه و انگیاازش آنغیرمفید و غیرکاربردی بوده و نقشی در بهبود مهارت
 ،دند که مربی دورهکر وکار نداشته است. همچنین بعضی از پاسخگویان اشارهاندازی کسبشروع و راه

د در گام اولیه از طریااق شورو پیشنهاد میدانش و تخصص الزم را برای آموزش نداشته است. از این
ی آموزشاای امحتااو ،های مورد نیاااز زنااان مشااخص شااود و در گااام بعاادیآموزش   ،انجام نیازسنجی

کاااربردی در قالااب و  های آموزشی تخصصیها و کارگاهدوره  همچنین  تهیه شود.  باکیفیت و متناسب
های کارآفرینی های تقویت مهارتمدت و کارگاههای آموزشی کوتاهای، دورههای فنی و حرفهآموزش 
ها و از طریق همکاری بین سازمان  .که فقط مختص زنان و دختران روستایی باشد  برگزار شود  خاص

بیانی که تخصص و صااالحیت مر  نهادهای مرتبط با موضوع در روستاها اقدام شود و در این زمینه از
 ها فراهم شود.مشارکت هرچه بیشتر زنان روستایی در این دوره ۀزمین تاالزم را دارند استفاده شود 

با توجه به تأثیر سرمایۀ اجتماااعی باار بهبااود قابلیاات تشااخیص فرصاات زنااان روسااتایی عضااو 
ساارمایۀ  ۀاجتماااعی، ساااز ایۀساارم ۀهای مورد مطالعاا های اعتبارات خرد و اینکه در بین سازهصندوق
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تری قاارار دارد، ای( در وضااعیت پاااییندیگر )سرمایۀ ساختاری و رابطه  ۀشناختی در مقایسه با دو ساز
سااازی انداز و اهداف مشخص برای صندوق و تشااریح و شفافد از طریق تعیین چشمشوپیشنهاد می

که اعضا به طوریبه  ؛راهم شودا فایجاد همکاری و همدلی بین اعض  ۀزمین  ،اعضا  ۀکامل آن برای هم
این باور برسند که دارای منافع مشترک هستند و اهداف جمعی را بر اهداف شخصی تاارجیح دهنااد و 

 مشتاقانه برای رسیدن به هدف مشترک با هم کار کنند. 
های کارآفرینی بر قابلیت تشخیص فرصت زنان روسااتایی با توجه به اثر مثبت و معنادار مهارت  -

هااای اینکااه باایش از نیماای از زنااان روسااتایی دارای مهارت  نیااز  های اعتبارات خرد وندوقو صعض
هااای هااا، دورهد بااا برگاازاری کارگاهشااوند، پیشاانهاد میهستپایین و ضعیف  کارآفرینانه متوسط روبه

 شود. تقویت های اعتبارات خردزنان روستایی عضو صندوق ۀهای کارآفرینانمهارت  ...آموزشی و

 ض منافع عارت

های زنان روستایی عضااو صااندوق  ۀهای گرایش کارآفرینانکنندهتعیین  ۀناماین مقاله برگرفته از پایان
 ه است و در آن هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.اعتبارات خرد شهرستان کرمانشا
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