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چکیده
تاب  آوری کارآفرینانه توانایی ایستادگی و غلبۀ سریع بر ناسازگاری ها و یکی از ویژگی های مهم شخصی در کارآفرینی 
است. تاب  آوری فردی زنان کارآفرین روستایی در خلق یا ارتقای تاب آوری کسب وکارها و در پی آن جامعۀ روستایی 
مؤثر است. کارآفرینان تاب آور به جای مقاومت در برابر تغییر از آن استقبال می کنند و برای رسیدن به اهداف و مدیریت 
زنان  فردی  کارآفرینانۀ  تاب آوری  واکاوی  کلی  هدف  با  تحقیق  این  دارند.  زیادی  تحمل  و  ریسک پذیری  چالش ها 
از  حمایت  مادرتخصصی  شرکت های  اعضای  تمامی  دربردارندۀ  تحقیق  آماری  جامعۀ  است.  شده  انجام  روستایی 
پیمایش و نمونه گیری تصادفی طبقه ای  از روش های  با بهره گیری  این پژوهش  توسعۀ کشاورزی استان فارس است. 
با تعداد نمونۀ 269 نفر انجام شده و برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شده است. تاب آوری فردی زنان 
مطالعه شده با مقیاس بین المللی سنجش تاب آوری فردی کانر ـ دیویدسون )CD - RISC( بررسی شده است. بنابر 
سه  در  زنان  فردی  تاب  آوری  مقایسۀ  است.  زیاد   

ً
تقریبا فارس  استان  روستایی  زنان  فردی  تاب آوری  پژوهش،  نتایج 

شهرستاِن بررسی شده نشان می دهد که زنان کارآفرین مرودشت و شیراز به ترتیب تاب آوری فردی باالتری به نسبت زنان 
کارآفرین استهبان دارند. متغیرهای روحیۀ کارآفرینی، انگیزۀ کارآفرینی، خالقیت و تعداد اعضای خانوار همبستگی 
معناداری با تاب آوری فردی زنان کارآفرین مطالعه شده دارد. براساس نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام، متغیرهای روحیۀ 
کارآفرینی، انگیزۀ کارآفرینی و تعداد اعضای خانوار به ترتیب پیش بینی کنندۀ تغییرات تاب آوری فردی زنان اند. به منظور 
بهبود تاب آوری کارآفرینی زنان، رشد و ارتقای ویژگی های فردی آن ها امری ضروری است؛ ازاین رو پیشنهاد می شود 
آموزش هایی برای تقویت انگیزه، خالقیت و روحیۀ  کارآفرینی زنان روستایی درنظر گرفته شود. تقویت مهارت های 
نیز کمک  و تفکر مستقل  امور، کنترل احساسات  بر  زنان روستایی در زمینۀ تصمیم گیری، مدیریت استرس، تمرکز 

شایانی به بهبود تاب آوری آنان خواهد کرد. 
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مقدمه

با مطرح شدن نگرش توسعۀ پایدار، توجه به زنان روستایی به منزلۀ 
اهرم اساسی تولید افزایش  یافته  است )پاپ زن و همکاران، 1390، 
ص 22(. در تحقق توسعۀ پایدار روستایی عوامل زیادی دخالت 
و  )قادرمرزی  است  کارآفرینی  آن ها  مهم ترین  از  یکی  که  دارند 
همکاران، 1394، ص 104(. کارآفرینی در حکم یکی از مهم ترین 
تالش های توسعۀ روستایی نظر محققان را به خود جلب کرده است 
)رضایی مقدم و معصومی، 1397، ص 1(. توسعۀ کارآفرینی زنان 
یکی از مهم ترین موضوعات دستورکار توسعۀ معاصر در بسیاری 
از کشورهای درحال توسعه بوده است و بسیاری از صاحب نظران 
توسعۀ روستایی بر این باورند که شناخت توانمندی  ها و مهارت های 
آنان در  زنان، به ویژه زنان روستایی و هدایت استعدادهای خالق 
است  مؤثر  اجتماعی  بزرگ  قشر  این  ظرفیت های  از  بهره برداری 
)طبیب زاده و لشگرآرا، 1392، ص 62(. براساس گزارش برنامۀ 
که  است  فردی  زن  کارآفرین   ،)UNDP( ملل  سازمان  توسعۀ 
را  کسب وکاری  شریک،  نفر  چند  یا  یک  مشارکت  با  یا  به تنهایی 
مدیریتی  مالی،  مسئولیت های  و  خطرها  قبول  مشتاق  کرده،  آغاز 
است  روزانه  مدیریتی  فعالیت های  در  مشارکت  و  آن  اجتماعی  و 
)فالح حقیقی، 1394، ص 126(. فعالیت های کارآفرینانه در این 
قشر از جامعه به رشد و توسعۀ اقتصاد کشور کمک شایانی می کند 

)میرغفوری و همکاران، 1388، ص 49(. 
با وجود مزایای انکارناپذیر کارآفرینی در توسعۀ جوامع، موانع و 
محدودیت های متعددی برای حرکت به سوی کارآفرینی پیش پای 
زنان روستایی قرار دارد؛ چراکه ظهور و توسعۀ کارآفرینی پدیده ا ی 
متعددی  فاکتورهای  به  وابسته  پدیده  این  بلکه  نیست،  تصادفی 
اغلب درحکم شرایط  که  است  فرهنگی(  و  اجتماعی  )اقتصادی، 
توسعۀ کارآفرینی فهرست می شوند )جمینی و همکاران، 1395، ص 
47(. از سوی دیگر، فعالیت کارآفرینی برخالف فعالیت کارکنانی 
که حقوق می گیرند و در موفق بودن یا نبودن در شغل خود ریسک 
کمتری دارند مورد حساسی است و افراد در معرض استرس باالیی 
قرار دارند )Cardon and Patel, 2015, p. 6(. هرچند کارآفرینان 
درمقام افراد مشتاق و عالقه مند به مشاغل خود شناخته می شوند، 
اما همواره در معرض حاالت عاطفی منفی مانند اضطراب، ترس و 
استرس قرار دارند )Chen et al., 2009, p. 201( که به نوبۀ خود، 
در کارآفرینی و شناخت فرصت، تصمیم گیری و خالقیتشان تأثیر 
می گذارد )Bulmash, 2016, p. 171(. این امر بیانگر آن است 
که زنان در مسیر اشتغال زایی با تهدیدها و موانع زیادی مواجه اند. 
این موانع در نظام اشتغال زنان به ویژه زنان روستایی، که 28درصد 
و  )قنبری  باعث اخالل می شود  را شامل می شوند،  زنان کشور  از 
همکاران، 1396، ص 1( و درنهایت شکست کارآفرینی را تسریع 
می بخشد. این نکته ای است که تاب آوری فردی زنان کارآفرین در 

مواجهه با این عوامل را مهم به شمار می آورد. 
 p. ,2000( تعاریف متعددی از تاب آوری ارائه شده است. ادگر
347( تاب آوری را به منزلۀ توانایی گروه ها یا جوامع برای سازگاری 
در برابر تنش ها و اختالالت اجتماعی، سیاسی یا محیطی تعریف 
می کند. تاب آوری فرایندی پویاست که در آن فرد با وجود تجربه های 
سخت، مهارت های سازگاری مثبت را در برابر آسیب های روحی 
با  مقابله  توانایی  برای  معیاری  و  می دهد  نشان  خود  از  روانی  و 
استرس هاست )Windle et al., 2011, p. 2(. اعضای جوامع 
تاب آور کسانی اند که »ظرفیت شخصی و مشترک برای پاسخ دادن 
به تغییرات و نفوذ بر آن به منظور تجدید جامعه و ایجاد مسیرهای 
جدید آینده را دارند« )Magis, 2010, p. 402(. تاب آوری یکی 
توانایی  درحکم  و  است  کارآفرین  افراد  شخصیتی  ویژگی های  از 
Ber� می شود  شناخته  کارآفرین  فرد  برای  شناختی  و  )عاطفی 
nard & Barbosa, 2016, p. 89(. تاب آوری محرک  عملکرد 
برابر  در  کارآفرین  فرد  مقاومت  به  که  است  کارآفرینی  موفقیت  یا 
 Fatoki, 2018, p.( شوک های داخلی و خارجی کمک می کند 
4(. تاب آوری کارآفرینانه به توانایی کارآفرینان در ادامۀ برنامه های 
آیندۀ خود با وجود وقایع بی ثبات، مشکالت بازار و شرایط زندگی 
اتفاقات  در  که  قادر می سازد  را  کارآفرینان  ویژگی  این  دارد.  اشاره 
غیرمنتظره، آثار مضر را کاهش دهند، بر آن غلبه کرده، موقعیت های 
 Manzano�Garcia & Calvo,( کنند  جست وجو  را  بهتری 
کارآفرینانه  تاب آوری  نظری،  لحاظ  از   .)2013, pp. 245�246
شخصیتی  ویژگی های  مبتنی بر  روان شناختی  خصیصۀ  نظریۀ  با 
استدالل  خصیصه  نظریۀ  است.  مرتبط  اسناد  نظریۀ  و  کارآفرین 
می کند که کارآفرینان خصیصه یا ویژگی های شخصیتی خاص خود 
را دارند و تاب آوری کارآفرینی به خصوصیات شخصیتی نیز وابسته 
است. براساس نظریۀ اسناد موفقیت یا شکست کارآفرینی می تواند 
علیت،  منبع  از  عبارت اند  موارد  این  شود.  داده  نسبت  بعد  سه  به 
پایداری و کنترل پذیری. کارآفرینان ممکن است نتیجۀ رویدادها را 
در داخل یا خارج از کنترل شخصی خود ارزیابی کنند. آن ها تمایل 
خود  اعمال  و  خود  به  فقط  را  موفق نشدن  همچنین  و  موفقیت  به 
نسبت می دهند. عامل اصلی مهم برای ادامۀ کارآفرینی، تاب آوری 
است )Hedner et al., 2011, pp. 1�3(. تاب آوری کارآفرینانه 

شامل موارد ذیل است:
محیط  در  تغییر  و  بی ثباتی  با  مقابله  برای  کارآفرین  توانایی   )1

کسب وکار؛
وجود  با  مثبت  انرژی  و  سالمت  حفظ  در  کارآفرین  توانایی   )2

فشارهای کسب وکار؛
از عقب ماندگی ها و سختی های  برای گریز  توانایی کارآفرین   )3

شخصی و کسب وکار؛
4( غلبه بر مشکالت اقتصادی؛

5( خلق شیوۀ جدید مدیریت کسب وکار درصورت نامناسب بودن 
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.)Buang, 2012, p. 318( شیوه های قبل
فرد کارآفرین کمک می کند که محیط  به  تاب آوری  بنابراین 
 Morisse &( کند  مدیریت  را  متغیر  و  ناپایدار  کسب وکاری 

 .)Ingram, 2016, p. 9
افرادی که در جوامع روستایی زندگی می  کنند شرایط زندگی و 
با زندگی در مراکز شهری  محیط زیست منحصربه فردی دارند که 
در  مهمی  تفاوت های  براین اساس،  دارد.  توجهی  شایان  تفاوت 
مناطق  به نسبت  روستا  در  استرس زا  عوامل  به  پاسخ  و  طبیعت 
شهری دیده می شود؛ بنابراین قبل از توسعۀ برنامه هایی برای بهبود 
بهزیستی افراد در مناطق روستایی، درک جامع از موانع و عوامل 
محافظتی، که به سالمت روانی و تاب  آوری آن ها کمک می کند، 
ضرورت دارد )Hegney et al., 2007, p. 2(. مطالعات نشان 
فرایند  در  آنان  مشارکت  و  زنان  انکارناپذیر  نقش  به رغم  می دهد 
توسعۀ پایدار، متأسفانه در عرصۀ کارآفرینی با تنگناها، چالش ها، 
مشکالت و محدودیت های زیادی مواجه اند و این مسئله استفاده 
بغرنج  پیچیده و  امری  به  را  برنامه های توسعه  پتانسیل زنان در  از 
بدل  ساخته  است که خارج شدن از آن نیاز به شناخت و آگاهی دارد 

)علیخانی دادوکالیی، 1393، ص 23(. 
به بیان کرمایر و همکاران )p. 85 ,2011(، تاب آوری با ویژگی های 
توانایی  انعطاف پذیری،  سرسختی،  ازجمله  فردی،  ـ  روان شناختی 
از  یکی  است.  مرتبط  اجتماعی  مهارت های  و  هوش  مسئله،  حل 
مقیاس های بین المللی در حوزۀ تاب آوری فردی، مقیاس تاب     آوری 
کانرـ  دیویدسون )CD- RISC(1 است. هدف این مقیاس، سنجش 
است  عامل  پنج  بررسی  با  افراد  از  متنوعی  در طیف  تاب آور   میزان 
و  باال  استانداردهای  شخصی،  صالحیت   )1 از:  عبارت اند  که 
تحمل پذیری  خود،  ذاتی  استعدادهای  به  اعتماد   )2 سخت کوشی؛ 
در برابر احساس ها و آثار منفی و تقویت آثار فشار؛ 3( پذیرش مثبت 
این  از  فرد  امتیاز  ایمان. هرچه  ایمن؛ 4( کنترل؛ 5(  و روابط  تغییر 
مقیاس باالتر باشد، میزان تاب آوری فرد پاسخ دهنده بیشتر خواهد بود 
و برعکس )Connor & Davidson, 2003, p. 78(. آلیا و مانزنو 
موفقیت  و  تاب آوری  ابعاد  بین  رابطۀ  بررسی  به   )p. 126  ,2014(
کارآفرینان در بخش گردشگری اسپانیا پرداختند. در این مطالعه، از 
روش چندُبعدی برای سنجش تاب آوری استفاده شد. ابعاد تاب آورِی 
به دست آمده از راه تحلیل عاملی، توانمندی، خوش بینی و سرسختی 
پیش بینی کنندۀ موفقیت  تاب آوری،  ُبعد  داد که سه  نشان  نتایج  بود. 
کارآفرینی است و مهم ترین عامل پیش بینی کنندۀ موفقیت کارآفرینان 
داده های  براساس   )p. 343  ,2013( رانکو  و  بولو  است.  توانمندی 
از  خارج  و  متحده  ایاالت  در  کارآفرین  پانصد  از  بیش  نظرسنجی 
و  کارآفرینی کمک می  کند  بازدهی  به  تاب    آوری  که  دریافتند  کشور 
کارآفرینان را قادر می سازد تا شکست کسب وکار را مدیریت کنند. 

1. Connor-Davidson Resilience Scale

همچنین تاب آوری با نوآوری، که یکی از ویژگی های کارآفرینی موفق 
است، رابطه ای مثبت دارد. ورمزیاری و ایمانی )1396، ص 181( 
به تحلیل تاب آوری کسب وکارهای روستایی غیرکشاورزی شهرستان 
برای  مطالعه  این  در  پرداختند.  شرقی  آذربایجان  استان  ملکان 
کانر  تاب آوری  استاندارد  مقیاس  از  مالکان،  تاب آوری  اندازه گیری 
کسب وکارها  تاب آوری  سنجش  در  و   )CD-RISC( دیویدسون  ـ 
استفاده   )LRS-B( کسب وکار2  عمر  طی  در  تاب آوری  مقیاس  از 
کسب وکار  و  مالک  تاب آوری  میان  همبستگی  تحلیل  نتایج  شد. 
رابطۀ  کسب وکار  تاب آوری  و  مالک  تاب آوری  بین  که  داد  نشان 
در   )p. 19  ,2011( روگیو  مطالعۀ  دارد.  معنی داری وجود  و  مثبت 
جنوب غربی استرالیا با هدف بررسی رابطۀ بین تاب آوری صاحبان 
گرفت.  صورت  آن ها  کسب وکارهای  و  کوچک  کسب وکارهای 
به منظور سنجش تاب آوری مالکان کسب وکارها از مقیاس تاب آوری 
بزرگ ساالنRSA( 3( استفاده شد. نتایج نشان داد که بین تاب آوری 

مالک و تاب آوری کسب وکار او رابطۀ مثبتی وجود دارد. 
روستایی  زنان  عملکرد  و  نقش  برای  کارآفرینانه  تاب آوری 
تاب آور  بتوانند  اینکه  برای  کارآفرین روستایی  زنان  مهم است. 
و  سازگاری  برای  کافی  منابع  و  انگیزه  ظرفیت،  باید  باشند 
درحال  تقاضای  به  و  باشند  داشته  را  چالش ها  این  با  مواجهه 
تغییر مصرف کنندگان پاسخ دهند؛ بنابراین به سازوکاری احتیاج 
بخشد.  بهبود  را  روستایی  زنان  کارآفرینانۀ  تاب آوری  تا  است 
فعالیت های  توسعۀ  از  حمایت  صندوق های  به این منظور، 
توسعۀ  در  مؤثر  گامی  غیردولتی،  صندوقی  به منزلۀ  کشاورزی، 
صندوق  این  بوده اند.  ایران  در  زنان  کارآفرینی  فعالیت های 
درحکم صندوقی غیردولتی در سال 1389 و 1390 با همکاری 
بخش  در  سرمایه گذاری  توسعۀ  از  حمایت  صندوق  مشترک 
تا  ایران تشکیل شد  پایلوت در ده شهرستان  به منزلۀ  کشاورزی 
درصورت موفقیت، به منزلۀ طرحی ملی در سطح شهرستان های 
 ،1393 شیرازی،  )نامجویان  شوند  تشکیل  نیز  شرایط  حائز 
مرودشت  و  شیراز  شهرستان  سه  در  صندوق ها  این   .)72 ص 
و استهبان واقع در استان فارس قرار دارند و حدود هشت سال 
صندوق ها  این  عضو  کارآفریِن  زنان  کارند.  مشغول  که  است 
در حوزۀ کسب وکارهای  و خانوادگی  گروهی  فردی،  به صورت 
تبدیلی  صنایع  دستی،  صنایع  طیور،  و  دام  پرورش  کشاورزی، 
و امور خدماتی فعالیت  می کنند. با این هدف، شرکت صندوق 
حمایت از توسعۀ فعالیت های کشاورزی تسهیالت و برنامه های 
آموزشی در اختیار زنان قرار می دهد؛ به طوری که برگزاری این 
است.  داشته  ادامه  نیز  اخیر  سال  چند  در  آموزشی  دوره های 
اعتماد  نشان دهندۀ  صندوق ها  این  از  روستایی  زنان  استقبال 

2. Lifespan Resilience Scale-Business

3. Resilience Scale for Adults
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مشارکت  و  اعتمادبه نفس  افزایش  و  صندوق ها  این  به  آن ها 
اجتماعی شان در فعالیت های گروهی است )نامجویان شیرازی 
و همکاران، 1393، ص 15(. ازاین رو، این صندوق ها می توانند 
و  محصوالت  ارائۀ  سازگاری،  ظرفیت سازی  در  مهمی  نقش 
خدمات ضروری به زنان کارآفرین و درنهایت بهبود تاب آوری 
کارآفرینانۀ آنان داشته باشند. دربارۀ تاب آوری کارآفرینانۀ فردی 
گرفته  مطالعات محدودی صورت  فارس  استان  کارآفرین  زنان 
تاب آوری  تحلیل  پژوهش  این  اصلی  هدف  بنابراین  است؛ 
سیاست های  ارائۀ  به منظور  روستایی  زنان  فردی  کارآفرینانۀ 

پیش برنده در ارتقای کسب وکارهای زنان روستایی است. 

1.موادوروشها

ماهیت این پژوهش از نوع توصیفی است و داده ها با بهره گیری 
از فن پیمایش جمع آوری شده است. جامعۀ آماری تحقیق اعضای 
شرکت های حمایت از توسعۀ فعالیت های کشاورزی زنان در استان 
فارس بودند که در قالب سه شرکت در شهرستان های مرودشت، 
شیراز و استهبان فعالیت می کردند. براساس هدف اصلی پژوهش، 
اعضایی انتخاب شدند که مشغول کارآفرینی بودند. حجم نمونۀ 
روش  از  و  بودند  نفر   269 مورگان،  جدول  براساس  مطالعه شده 
و  شد  استفاده  طبقه بندی  تصادفی  نوع  با  احتمالی  نمونه گیری 
متناسب با کل تعداد اعضای شرکت ها، در هر شرکت درصدی از 
 Krejcie & Morgan,( حجم نمونه به آن ها اختصاص داده شد
ابزار پرسش نامه  از  به منظور جمع آوری داده ها   .)1970, p. 607
و  ترویج  متخصصان  را  پرسش نامه  صوری  روایی  شد.  استفاده 
آموزش کشاورزی تأیید کردند و برای بررسی پایایی ابزار سنجش، 
مطالعه ای  با   ،)1 )جدول  کرونباخ  آلفای  ضریب  محاسبۀ  راه  از 
راهنما، 30 نفر از زنان کارآفرین عضو شرکت حمایت از توسعۀ 
فعالیت های کشاورزی در شهرستان شیراز واقع در روستای بندامیر 

زرقان، که خارج از نمونۀ مطالعه شده بودند، بررسی شدند. 
مقیاس  از  بررسی شده،  زنان  فردی  تاب آوری  بررسی  برای 
بین المللی سنجش تاب آوری فردی کانر ـ دیویدسون استفاده شد که 
شامل 25 گویه در قالب پنج مؤلف است: 1( صالحیت شخصی، 
استانداردهای باال و سخت کوشی؛ 2( اعتماد به استعدادهای ذاتی 
آثار  تقویت  و  منفی  آثار  و  احساس ها  برابر  در  تحمل پذیری  خود، 

فشار؛ 3( پذیرش مثبت تغییر و روابط ایمن؛ 4( کنترل؛ 5( ایمان. 
شامل  شده اند  به کارگرفته  پژوهش  این  در  که  دیگری  متغیرهای 
کارآفرینی،  فعالیت  سابقۀ  خانوار،  اعضای  تعداد  تأهل،  وضعیت 
کارآفرین  زنان  کارآفرینی  انگیزۀ  و  خالقیت  کارآفرینی،  روحیۀ 
می شود. منظور از متغیر روحیۀ کارآفرینی، تمایل زنان به انجام دادن 
کارها به بهترین شکل، مسئولیت پذیری در کارها، عالقه به انجام دادن 
انجام دادن  افزایش می دهد، ارجحیت خوب  را  توانایی  کارهایی که 
کارها به برنده شدن در رقابت ها، آینده نگری، اهمیت به نتایج پیروزی، 
و  مشکالت  تحلیل  قدرت  گروهی،  کارهای  انجام دادن  به  تمایل 
خالقیت،  متغیر  فعالیت هاست.  انجام دادن  در  زنان  اعتمادبه نفس 
میزان خالقیت زنان در انجام دادن کارها ازجمله توانایِی یافتن راه های 
جدید برای حل مسائل، توانایی تولید ایده های متنوع در موقعیت های 
گوناگون، پرسیدن دربارۀ ابهامات، تفکر مستقل از گروه، پیشروبودن 
در کارها، توانایی ایجاد انگیزه در افراد به منظور راه اندازی کسب وکار 
انگیزۀ  متغیر  از  منظور  و  است  پرجنب وجوش  زندگی  به  عالقه  و 
کارآفرینی، انگیزۀ زنان برای کسب درآمد و سود، اشتغال زایی برای 
خود، توسعۀ روستا و جامعۀ محلی، عالقه به فعالیت های جدید و 
کارآفرینانه و استفاده از فرصت های فراهم شده و تجربیات شخصی 
و  خالقیت  کارآفرینی،  روحیۀ  فردی،  تاب آوری  متغیرهای  است. 
پنج سطحی سنجیده  لیکرت  از طیف  استفاده  با  کارآفرینی  انگیزۀ 
شد و برای سنجش متغیرهای وضعیت تأهل، تعداد اعضای خانوار، 
سابقۀ فعالیت کارآفرینی از سؤاالت باز استفاده شد. سپس داده ها با 
استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخۀ 24 تحلیل شد. در تحلیل 
داده ها از روش های درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، تحلیل 
و  پیرسون  همبستگی  آزمون   ،)ANOVA( یک طرفه  واریانس 

رگرسیون گام به گام استفاده  شد.

2.یافتههایتحقیق

زنان  بیشتر  که  داد  نشان  تأهل  وضعیت  فراوانی  توزیع  نتایج 
مطالعه شده، متأهل )89/6 درصد( و میانگین تعداد اعضای خانوار 
آن ها حدود چهار نفر است. میانگین سابقۀ فعالیت کارآفرینی زنان 
یافته های  است.  بوده   4/77 معیار  انحراف  با  سال  شش  حدود 
حاصل از توزیع فراوانی میزان روحیۀ کارآفرینی زنان بررسی شده 
)جدول 2( نشان داد که زنان از روحیۀ کارآفرینی باالیی بهره مندند. 

یب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش جدول 1. ضر

آلفا )α(متغیر

0/78روحیۀ کارآفرینی

0/76انگیزۀ کارآفرینی

0/85خالقیت

0/88تاب آوری فردی
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میانگین روحیۀ کارآفرینی زنان 38/22 )در طیف 45-9( است. 
حمایت  صندوق  عضو  روستایی  زنان  که  می دهد  نشان  آمار  این 
و  دارند  باال  کارآفرینی  روحیۀ  کشاورزی  فعالیت های  توسعۀ  از 
با اعتمادبه نفس باال، مسئولیت پذیر  افرادی  گفتنی است این زنان 
و آینده نگرند که به فعالیت هایی که توانایی شان را افزایش می دهد 
عالقه دارند و ویژگی های قدرت تحلیل مشکالت، اهمیت  دادن به 
نتایج پیروزی و دالیل شکست و عملکرد خوب نیز در آن ها نمود 

یافته است. 
میانگین میزان خالقیت زنان بررسی شده برابر با 25/34 است. 
با درنظر گرفتن گویه های موجود در جدول 3، از ویژگی های افراد 
»سؤال پرسیدن  و  پرجنب وجوش«  زندگی  »ترجیح دادن  خالق 
خود  به  را  باالتری  میانگین  به ترتیب  اطالعات«  کسب  برای 
بررسی شده  زنان  این  است  که  نشان دهندۀ  داده اند که  اختصاص 
یکنواخت  زندگی  به  را  پرجنب وجوش  زندگی  که  هستند  افرادی 

ترجیح می دهند و برای کسب اطالعات جدید تالش می کنند و 
همچنین  پرسیدن را عیب نمی دانند. یافته های توصیفی بیانگر این 
برای حل  راه حل های جدید  یافتن  توانایی  تاحدی  زنان  که  است 
مسائل، توانایی خلق ایده های گوناگون در موقعیت های گوناگون، 
و ایجاد انگیزه در زنان روستای خود برای راه اندازی کسب وکار را 
دارند. زنان مطالعه شده از »نظر پیشروبودن در انجام دادن کارها« 
ریسک پذیری  علت  به  است  ممکن  که  دارند  متوسطی  میانگین 
متوسط آن ها باشد. همچنین از نظر »مستقل بودن تفکر از دیگران« 
میانگین پایین تری به نسبت گویه های دیگر داشته اند که این ممکن 
باشد که تفکرات  به علت محیط کوچک جامعۀ روستایی  است 

افراد بر دیگر افراد اثرگذار است.
زنان  کارآفرینی  انگیزۀ  میانگین   ،4 جدول  یافته های  براساس 
20/27 است که با توجه به طیف این متغیر )5-25( مشخص 
کارآفرینی  فعالیت  شروع  برای  بررسی شده  زنان  که  می شود 

ینی زنان روستایی یع فراوانی روحیۀ کارآفر جدول 2. توز

ینی رتبهمیانگینروحیۀ کارآفر

4/471انجام دادن فعالیت ها به بهترین شکل

4/462مسئولیت پذیری

4/433عالقه به فعالیت هایی که توانایی را افزایش می دهد

4/433عملکرد خوب در قبال برنده شدن

4/214آینده نگری

4/105اهمیت به نتایج پیروزی و موفقیت

4/076قدرت تحلیل مشکالت

4/047عالقه به انجام دادن کارهای گروهی

4/047اعتمادبه نفس

میانگین کلی: 38/22                                                      طیف: 9-45

یع فراوانی میزان خالقیت زنان روستایی جدول 3. توز

رتبهمیانگینخالقیت

4/131ترجیح دادن زندگی پرجنب وجوش بر یکنواختی

4/032پرسیدن سؤال برای کسب اطالعات

3/903توانایی یافتن راه حل های جدید برای مسائل

3/684توانایی خلق ایده های گوناگون در موقعیت ها

3/645توانایی ایجاد انگیزه در زنان

3/066پیشرو بودن در انجام دادن کارها

2/947تفکر مستقل از دیگران

میانگین کلی: 34/25                                                              طیف: 7-35
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که  این است  یافته ها گویای  داشته اند.  باالیی   
ً
نسبتا انگیزۀ  خود 

بیشترین انگیزۀ زنان مربوط به » اشتغال زایی« )میانگین= 4/13( 
و »کسب درآمد و سود« )میانگین= 4/11( است؛ بنابراین گفتنی 
است که انگیزۀ زنان از شروع فعالیت های کارآفرینی خود بیشتر 
اقتصادی )استقالل مالی( بوده است، این یافته با نتایج مطالعۀ 
مهم  انگیزه های  از  یکی  که  دارد  مطابقت   )p. 18  ,1996( لی 
زنان در فعالیت کارآفرینی را استقالل می داند. کمترین میانگین 
مربوط به گویۀ »توسعۀ روستا و جامعۀ محلی« )3/9( بوده که 
توسعۀ  انگیزۀ  متوسط  به صورت  بررسی شده  زنان  نشان می دهد 

روستا و جامعۀ محلی خود را داشته اند.
یافته های موجود در جدول 5 بیانگر این است که زنان از نظر 
 باالیی دارند. برای بررسی این متغیر، نخست 

ً
فردی تاب آوری نسبتا

به علت متفاوت بودن طیف مؤلفه ها، طیف ها یکسان سازی شد؛ 
سپس یافته ها نشان داد که مؤلفه های ایمان، کنترل و پذیرش مثبت 
تغییرات به ترتیب بیشترین میانگین را کسب کرده اند و مؤلفه های 
ذاتی  استعدادهای  به  اعتماد  و  فردی  شایستگی های  از  تصور 
به ترتیب میانگین کمتری داشته اند. میانگین مؤلفۀ ایمان بیانگر این 
است که زنان مطالعه شده در هنگام ناامیدی بر خدا توکل می کنند 

 قوی ای دارند.
ً
و ایمان نسبتا

میانگین متغیر کنترل نشان دهندۀ میزان باالی تمرکز، هدفمندی 
مؤلفۀ  میانگین  است.  خود  زندگی  رویدادهای  بر  زنان  کنترل  و 
با  زنان  سازگاری  مطلوب  حد  بیانگر  نیز  تغییرات  مثبت  پذیرش 
که  هستند  افرادی  مطالعه شده  زنان  است  گفتنی  است.  تغییرات 
 می توانند خود را با تغییرات سازگار کنند. بیشترین میانگین 

ً
نسبتا

در این متغیر مربوط به گویۀ »داشتن حداقل یک دوست صمیمی« 
)4/08( است. این نشان می دهد که زنان خود را تنها نمی دانند و 
حداقل یک دوست دارند تا مشکالتشان را با او در میان بگذارند. 
این امر می تواند ناشی از نزدیک بودن روابط افراد و خانواده ها در 
شایستگی های  از  تصور  مولفۀ  لحاظ  به  باشد.  روستایی  نواحی 
و  آن«  با  مواجه شدن  و  مشکالت  از  »نترسیدن  گویه های  فردی، 
»توانادانستن خود« به ترتیب بیشترین میانگین را داشته اند و کمترین 
است.  بوده  کاری«  هر  در  زیاد  »تالش  گویۀ  به  مربوط  میانگین 

میانگین مولفۀ اعتماد به استعدادهای ذاتی خود بیانگر این است 
که زنان به استعدادهای ذاتی خود در حد کمتری اعتماد دارند و 
در برابر احساس ها و عواطف منفی و همچنین فشار، تحمل پذیری 
به گویۀ  بین گویه ها مربوط  میانگین در  بیشترین  متوسطی دارند. 
میانگین  کمترین  و  است  مشکالت«  مثبت  جنبۀ  »درنظرگرفتن 

مربوط به گویۀ »عمل کردن براساس حدس و گمان« است.

در زنان فردی تابآوری میانگین مقایسۀ 2ـ1.
شهرستانهایمطالعهشده

جدول  در  یک طرفه  واریانس  تحلیل  از  حاصل  نتایج  براساس 
نظر  از  استهبان  و  مرودشت  و  شیراز  شهرستان های  زنان  بین   ،6
دارد.  وجود   )p = 0/001( معنی داری  اختالف  فردی  تاب آوری 
که  داد  نشان   )LSD( معنادار  تفاوت  حداقل  تبعی  آزمون  نتایج 
شهرستان های  در  کارآفرین  زنان  فردی  تاب آوری  میانگین  بین 
دارد؛  وجود  معنی داری  اختالف  استهبان  و  شیراز  مرودشت، 
به گونه ای که میانگین تاب آوری فردی زنان مرودشت )101/07( 
بیشتر از زنان شیراز و استهبان است و همچنین میانگین تاب آوری 
فردی زنان شیراز )95/21( بیشتر از زنان استهبان )91/19( است؛ 
استهبان،  زنان  به نسبت  شیراز  و  مرودشت  زنان  به ترتیب  بنابراین 
زنانی سخت کوش و دارندۀ صالحیت های شخصی باالتری هستند 
و به استعدادهای ذاتی خود اعتماد دارند، تغییرات را می پذیرند و بر 
زندگی خود کنترل دارند. همچنین یافته های آزمون LSD نشان داد 
که از نظر مؤلفۀ تصور از شایستگی فردی بین زنان شهرستان شیراز، 
وجود   )p = 0/002( معنی داری  اختالف  استهبان  و  مرودشت 
به عبارتی میانگین تصور از شایستگی فردی زنان مرودشت  دارد. 
)31/81( بیشتر از زنان شیراز و استهبان است؛ به گونه ای که زنان 
کارآفرین مرودشت از نظر ناامید و دلسردنشدن در مواقع شکست، 
به  رسیدن  برای  تالش  مشکالت،  از  نترسیدن  خود،  توانادانستن 
به نسبت  مطلوب تری  وضعیت  پیشرفت ها  به  بالیدن  و  اهداف 
به  اعتماد  مؤلفۀ  لحاظ  به  دارند.  استهبان  و  شیراز  کارآفرین  زنان 
استعدادهای ذاتی، نتایج حاصل از آزمون LSD نشان داد که بین 
معنی داری  اختالف  استهبان  و  مرودشت  شیراز،  شهرستان  زنان 

ینی رتبهمیانگینانگیزۀ کارآفر

4/131اشتغال زایی

4/112کسب درآمد  و سود

4/093عالقه به فعالیت های جدید و کارآفرینانه

4/054استفاده از فرصت فراهم شده و تجربیات خود

3/905توسعۀ روستا و جامعۀ محلی

میانگین کلی: 20/27                                                         طیف: 5-25

ینی زنان روستایی یع فراوانی انگیزۀ کارآفر جدول 4. توز
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یع فراوانی تاب آوری فردی زنان روستایی جدول 5. توز

میانگین کلیرتبهمیانگینگویهتاب آوری فردی

تصور از شایستگی های فردی

4/171نترسیدن از مشکالت و مواجه شدن با آن

18/65

4/142توانا دانستن خود

3/993ناامیدنشدن

3/974دلسردنشدن بعد از شکست

3/875بالیدن به پیشرفت ها

3/816رسیدن به اهداف به رغم وجود موانع

3/667تالش کردن برای رسیدن به اهداف

3/028تالش زیاد در هر کاری

اعتماد به استعدادهای  ذاتی

4/041درنظرگرفتن جنبۀ مثبت مشکالت

19/13

3/912حل کردن مشکالت بدون تکیه به دیگران

3/783کنارآمدن با استرس

3/774کنارآمدن با استرس

3/735ازدست ندادن تمرکز به هنگام فشار

3/556گرفتن تصمیم های سخت و غیرمنتظره

3/347عمل کردن براساس حدس و گمان

پذیرش مثبت تغییرات

4/081داشتن حداقل یک دوست صمیمی

19/53

3/942بازگشتن به حالت اول بعد از سختی

3/933اطمینان از برخورد با مشکالت

3/804سازگاری با تغییرات

3/795چاره اندیشی برای هر مشکلی

کنترل

4/011کنترل رویدادهای زندگی

19/7 3/942دنبال کردن هدف خاص در زندگی

3/873سردرگم نشدن در هنگام استرس

ایمان
4/321وجود مصلحت در اتفاق خوب یا بد

21/17
4/162کمک تقدیر در هنگام نبود راه حل

میانگین کلی: 96/57                                               طیف: 25-125             

)p= 0/001( وجود دارد. میانگین اعتماد به استعدادهای ذاتی در 
بین زنان مرودشت )27/34( بیشتر از زنان شیراز و استهبان است؛ 
استرس ها،  با  کنارآمدن  نظر  از  مرودشت  کارآفرین  زنان  بنابراین 
درنظرگرفتن جنبۀ مثبت مشکالت، ازدست ندادن تمرکز در هنگام 
و  عصبانیت  احساس  کنترل  غیرمنتظره،  تصمیم های  اخذ  فشار، 
زنان  به نسبت  ریسک پذیری  و  دیگران  از  مستقل بودن  ناراحتی، 

کارآفرین شیراز و استهبان وضعیت بهتری دارند.
براساس یافته های آزمون LSD، بین زنان شهرستان های شیراز، 
مرودشت و استهبان از نظر مؤلفۀ پذیرش مثبت تغییرات، اختالف 
معنی داری )p = 0/001( وجود دارد. به گونه ای که میانگین پذیرش 

مثبت تغییرات در بین زنان مرودشت )20/75( بیشتر از زنان شیراز 
و استهبان است و همچنین درمورد زنان شیراز )19/49( بیشتر از 
به ترتیب زنان مرودشت و  بنابراین  زنان استهبان )17/68( است؛ 
برای مشکالت،  تغییرات، چاره اندیشی  با  نظر سازگاری  از  شیراز 
و  مشکالت  با  مقابله  سختی ها،  از  بعد  اول  حالت  به  بازگشتن 
استهبان  زنان  به نسبت  مطلوب تری  وضعیت  تنهانبودن،  احساس 
زنان  بین  که  داد  نشان   LSD آزمون  یافته های  همچنین  دارند. 
شهرستان شیراز، مرودشت و استهبان از نظر مؤلفۀ کنترل اختالف 
معنی داری )p = 0/001( وجود دارد و میانگین کنترل در بین زنان 
مرودشت )12/33( بیشتر از زنان شیراز و استهبان است. به عبارتی، 
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دنبال کردن  و  زندگی  رویدادهای  بر  کنترل  نظر  از  مرودشت  زنان 
وضعیت  استهبان  و  شیراز  زنان  به نسبت  زندگی  در  خاص  هدف 
 LSD آزمون  از  نتایج حاصل  ایمان،  مؤلفۀ  نظر  از  دارند.  بهتری 
استهبان  و  زنان شهرستان های شیراز، مرودشت  بین  داد که  نشان 
اختالف معنی داری )p = 0/001( وجود دارد. میانگین مؤلفۀ ایمان 
در بین زنان استهبان )7/9( کمتر از زنان شیراز و مرودشت است؛ 
بنابراین زنان شیراز و مرودشت از این نظر به نسبت زنان استهبان 
قوی ترند. به عبارتی در هنگام سختی ها و مشکالت به مصلحت و 

کمک خدا ایمان قوی تری دارند.

تابآوری با پژوهش متغیرهای بین همبستگی 2ـ2.
فردیزنانروستایی

یافته های ضریب همبستگی پیرسون )جدول 7( نشان داد که بین 
روحیۀ کارآفرینی و تاب آوری فردی زنان رابطۀ مثبت و معنی داری 
روحیۀ  هرچه  براین اساس،   .)p = 0/001، r =0/48( دارد  وجود 
نیز  آن ها  فردی  تاب آوری  باشد،  باالتر  کارآفرین  زنان  کارآفرینی 
باالتر خواهد رفت. همچنین بین میزان خالقیت و تاب آوری فردی 
زنان کارآفرین )p = 0/001، r =0/30( رابطۀ مثبت و معنی داری 
انگیزه  بین  که  داد  نشان  همبستگی  ضریب  نتایج  دارد.  وجود 
کارآفرینی و تاب آوری فردی زنان رابطۀ مثبت و معنی داری وجود 

زنان  انگیزه  هرچه  که  به صورتی  )p = 0/001، r =0/44(؛  دارد 
برای کسب درآمد، اشتغال زایی، عالقه به فعالیت های کارآفرینانه، 
توسعۀ روستا و استفاده از فرصت های جدید بیشتر باشد، تاب آوری 
تعداد  بین  یافته ها،  براساس  بود.  خواهد  بیشتر  نیز  آن ها  فردی 
 )p =0/0007، r =0/16( اعضای خانوار و تاب آوری فردی زنان
رابطۀ منفی و معنی داری وجود دارد؛ بنابراین هرچه تعداد اعضای 
کاهش  نیز  کارآفرین  زنان  فردی  تاب آوری  یابد،  افزایش  خانواده 
خواهد یافت. یافته ها نشان داد که بین سابقۀ فعالیت کارآفرینی زنان 

و تاب آوری فردی آن ها رابطۀ معنی داری وجود ندارد.

زنان فردی تابآوری در تأثیرگذار سازههای 2ـ3.
کارآفرینروستایی

برای بررسی تأثیر جمعی متغیرهای مستقل )روحیۀ کارآفرینی، 
خالقیت، انگیزۀ کارآفرینی، تعداد اعضای خانوار و سابقۀ فعالیت 
از  کارآفرین  زنان  فردی  تاب آوری  وابستۀ  متغیر  در  کارآفرینی( 
و تحلیل رگرسیونی  نتایج تجزیه  استفاده شد.  رگرسیون گام به گام 
در جدول 8 نشان می دهد که میزان F در سطح 0/0001 معنی دار 
شده است. متغیرهای واردشده در تحلیل رگرسیون، 0/31 درصد 
تغییرات واریانس تاب آوری فردی زنان کارآفرین را تبیین می کنند. 
اولین عامل تأثیر گذار در تاب آوری فردی زنان، روحیۀ کارآفرینی 

یانس یک طرفه برای مقایسۀ تاب آوری فردی زنان در سه گروه شیراز و مرودشت و استهبان جدول 6. تحلیل وار

یب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی متغیرهای پژوهش با تاب آوری فردی جدول 7. نتایج حاصل از ضر

متغیر

استهبانمرودشتشیراز
F سطح

معنی داری میانگین
انحراف 

استاندارد
میانگین

انحراف 

استاندارد
میانگین

انحراف 

استاندارد

95/21b 10/84101/07a11/5291/19c11/5817/5440/0001تاب آوری فردی

30/01b4/4831/81a4/7229/50b4/716/5120/002تصور از شایستگی فردی

25/57b4/2627/34a4/2624/83b3/629/8540/0001اعتماد به استعداد ذاتی

19/49b2/7520/75a2/4517/68c3/0726/1500/0001پذیرش مثبت تغییرات

11/61b1/8612/33a1/7311/27b1/748/5400/0001کنترل

8/51b1/298/82b1/177/90a1/5810/4290/0001ایمان

*میانگین های با حروف یکسان تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد نداشته اند.

)p( سطح معنی داری )r( یب همبستگی مقدار ضر متغیر

0/0001 0/48 روحیۀ کارآفرینی

0/0001 0/30 خالقیت 

0/0001 0/44 انگیزۀ کارآفرینی

0/007 -0/16 تعداد اعضای خانوار

0/94 0/00 سابقۀ فعالیت کارآفرینی
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تغییرات  از  درصد  پیش بینی کنندگی 23  قدرت  متغیر  این  است. 
که  کارآفرینی  زنان  به عبارتی،  داراست.  را  زنان  فردی  تاب آوری 
روحیۀ کارآفرینی باالتری دارند، تاب آوری فردی باالتری نیز دارند. 
به  تغییرات  در مدل، ضریب  کارآفرینی  انگیزۀ  متغیر  واردشدن  با 
29 درصد افزایش یافت، که بیانگر تأثیرگذاری انگیزۀ کارآفرینی در 
تاب آوری فردی زنان کارآفرین است. سپس متغیر تعداد اعضای 
زنان  فردی  تاب آوری  در  سوم،  تأثیرگذار  متغیر  به   منزلۀ  خانوار 
کارآفرین تأثیرگذار است. با افزوده شدن این متغیر، ضریب تغییرات 

به 31 درصد افزایش یافت. 
در تحلیل این آزمون براساس ضریب بتای استاندارد به دست آمده، 
به ازای هر واحد تغییر در انحراف معیار روحیه  و انگیزۀ کارآفرینی 
زنان  فردی  تاب آوری  معیار  انحراف  بر   0/29 و   0/34 به ترتیب 
تعداد اعضای خانوار  تغییر در  به ازای هر واحد  و  افزوده می شود 
انحراف معیار تاب آوری فردی زنان کاهش  به میزان 0/13-  زنان 
خطی  معادلۀ  گام به گام،  رگرسیون  آزمون  نتایج  براساس  می یابد. 
تأثیر متغیرهای روحیۀ کارآفرینی، انگیزۀ کارآفرینی و تعداد اعضای 

خانوار در تاب آوری فردی زنان به شرح زیر است:
Y =39/64+ 0/99 X1 +1/17 X2 � 1/25 X3 
Y= تاب آوری فردی زنان کارآفرین
X

1
روحیۀ کارآفرینی =

X
2
انگیزۀ کارآفرینی =

X
3
تعداد اعضای خانوار =

نتیجهگیریوپیشنهادها

ارتقای  یا  خلق  در  روستایی  کارآفرین  زنان  فردی  تا ب آوری 
است.  مؤثر  روستایی  آن جامعۀ  پی  در  و  تاب آوری کسب وکارها 
استقبال  آن  از  تغییر  برابر  در  مقاومت  به جای  تاب آور  کارآفرینان 
می کنند و برای رسیدن به اهداف و مدیریت چالش ها ریسک پذیر 
می شوند و آستانۀ تحملشان را باال می برند. ویژگی های کارآفرینان 
ابزار و مهارت هایی می دهد که برای موفقیت در  تاب آور به آن ها 
تاب آوری  نشان  داد که  پژوهش  نتایج  کسب وکارشان مهم است. 
از  ایمان  مؤلفۀ  باالست.   

ً
نسبتا فارس  استان  روستایی  زنان  فردی 

مواردی است که بیشتر از مؤلفه های دیگر به تاب آوری فردی زنان 
کمک کرده است. این موضوع گویای این است که در بسیاری از 
روستاها زنان اصالت ها و باورهای اعتقادی شان را حفظ کرده اند. 
یاری  به  باید  مشکالت  با  مواجهه  هنگام  که  دارند  اعتقاد  آن ها 
برد.  به کار  را  تالش  نهایت  درعین حال  و  داشت  ایمان  پروردگار 
سپس مؤلفه های کنترل و پذیرش مثبت تغییرات در زنان کارآفرین 
نشان دهندۀ  که  است  بخشیده  بهبود  را  آن ها  فردی  تاب آوری 
هدفمندی و کنترل مناسب زنان بر رویدادهای زندگی و همچنین 
ظرفیت تغییرپذیری آنان است. زنان کارآفرین در این موارد بیشترین 
توافق را دارند: بهبود تاب آوری فردی خود دربارۀ توانادانستن خود، 
نترسیدن از مشکالت و مواجه شدن با آن، درنظرگرفتن جنبۀ مثبت 
مشکالت، داشتن دست کم یک دوست صمیمی، کنترل رویدادهای 
نبود  پروردگار در شرایط  یاری  به  داشتن  اعتماد  و  اعتقاد  زندگی، 
راه حل عادی برای مشکالت و وجود مصلحت در اتفاق خوب یا 
استعدادهای  به  اعتماد  و  فردی  از شایستگی های  زنان  تصور  بد. 
ذاتی خود کمترین میانگین را دارد. دربارۀ این دو مؤلفه نتایج نشان 
می دهد که زنان در کارها تالش کمتری می کنند. همچنین توانایی 
براساس حدس و گمان و گرفتن تصمیم های  برای عمل  چندانی 
سخت و غیرمنتظره در خود نمی بینند. این موضوع ریسک پذیری 
سه  در  زنان  فردی  تاب آوری  بررسی  می دهد.  کاهش  را  زنان 
مرودشت  کارآفرین  زنان  که  نشان می دهد  مطالعه شده  شهرستان 
و شیراز به ترتیب تاب آوری فردی بیشتری به نسبت زنان کارآفرین 
استهبان دارند. آنچه باعث تاب آوری فردی بیشتر زنان مرودشت 
تصور  خود،  ذاتی  استعدادهای  به  اعتماد  باالتربودن  است  شده 
از شایستگی های فردی، پذیرش مثبت تغییرات و وضعیت کنترل 
آن ها به نسبت زنان کارآفرین شیراز و استهبان است. ازاین رو ارتقای 
مهارت های زنان کارآفرین در زمینۀ قدرت تصمیم گیری، مدیریت 
و  تالشگری  روحیۀ  تقویت  همچنین  و  مستقل  تفکر  و  استرس 
دلسرد  مشکالت،  از  ترس  ازبین رفتن  به منظور  آن ها  خودباوری 
و  اهداف  به  رسیدن  برای  تالش  شکست،  از  بعد  ناامیدنشدن  و 
خواهد  کمک  آن ها  فردی  تاب آوری  بهبود  به  خود  توانادانستن 
کرد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای روحیه  و انگیزۀ کارآفرینی 

متغیرهاگام
 )β( یب ضر

غیراستاندارد

یب  ضر

 )β(

استاندارد

یب  ضر

همبستگی 

چندگانه

یب  مجذور ضر

همبستگی چندگانه

مجذور تعدیل شدۀ 

یب همبستگی ضر
t مقدار

معنی

 داری

X
1

0/990/340/480/230/236/160/0001روحیۀ کارآفرینی

X
2

1/170/290/540/300/295/150/0001انگیزۀ کارآفرینی

X
3

0/130/560/320/312/670/008-1/25-تعداد اعضای خانوار
80/89 :F مقدار ثابت: 39/64       معنی داری: 0/0001         آمارۀ

جدول 8. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون گام به گام سازه های تأثیرگذار در تاب آوری فردی زنان روستایی
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تاب آوری فردی  با  تعداد اعضای خانوار همبستگی معنی داری  و 
زنان دارند و این متغیرها به ترتیب پیش بینی کنندۀ تاب آوری فردی 
زنان کارآفرین اند. بنابراین بهبود تاب آوری کارآفرینی زنان نیازمند 
پیشنهاد  ازاین رو  آن هاست.  فردی  ویژگی های  تقویت  و  رشد 
انگیزه، خالقیت و روحیۀ  کارآفرینی  به منظور تقویت  می شود که 
زنان روستایی کالس های آموزشی برگزار شود. بهبود مهارت های 
زنان در ارتباطات مؤثر با افراد، سازگاری با تغییرات و چاره اندیشی 
برای مشکالت و همچنین ارتقای مهارت های آن ها در زمینۀ قدرت 
تصمیم گیری، مدیریت استرس، تمرکز بر امور، کنترل احساسات 
و تفکر مستقل نیز کمک شایانی به بهبود تاب آوری زنان روستایی 
خواهد کرد. تحقق این امور نیازمند برنامه ریزی درست و اجرایی 
سازمان های حمایت از زنان روستایی دربرگزاری دوره های آموزشی 

و روان شناسی مربوط به رشد فردی زنان است.
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Abstract
Entrepreneurial resilience as the most important personal traits of entrepreneurship is the ability 
to resistance and quickly dominance of incompatibilities. Individual resiliency of rural women 
entrepreneurs is effective in creating or enhancing their business resilience and subsequently rural 
society. Resilient entrepreneurs embrace changes rather than resist them and demonstrate high 
risk-taking and tolerance for achieving goals and managing challenges. Analyzing the Individual 
Entrepreneurial Resilience of Rural Women in Fars province was the main purpose of the study. 
All members of Fars Province Agricultural Development Specialized Holding Companies were 
the research population of research which 269 of them were selected as a sample by stratified 
random sampling method for data collecting using questionnaire. Individual resilience of women 
was measured based on Connor�Davidson Resilience Scale (CD� RISC). Results indicated that 
the individual resilience of rural women in Fars province is relatively high. Comparing the 
individual resiliency of women in the three studied counties revealed that Marvdasht and Shiraz 
women entrepreneurs had higher individual resiliency than Estahban women entrepreneurs. 
The variables of entrepreneurial spirit, entrepreneurial motivation and number of household 
members had significant correlation with individual resilience of women entrepreneurs. Thus, 
according to regression results, entrepreneurial spirit, entrepreneurial motivation and number of 
household members were determinants of individual resilience of women, respectively. Finally, 
development of persona; characteristics of rural women is essential in order to improve their 
entrepreneurial resilience. Thus, it is recommended to provide appropriate educational classes to 
reinforce their motivation, creativity as well as entrepreneurial spirit. Also, improvement of rural 
women`s skills in terms of decision making, stress management, concentration, emotional control 
and independent thinking would be vital for resilience improvement of rural women.
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