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 فراتحلیل کیفی ابعاد توسعة کارآفرینی زنان روستایی
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 چکیده
باشو.  روستایی مناطق در اقتصادیهای  گالش از بسیاری کننوة برطرف وانوت می که استهایی  فعالیت از کارآفرینی

 کـارآفرینی  فراگیـری . مهم دارنـو  جامعة روستایی نقشی در تأثیرگذارهای  گروه از یکی عنوا  به زنا  میا ، این در
 کارآفرینانـه هـای   یـت فعال توسعة در تأثیرگذار کییوی عوامل شناسایی برای ریزی برنامه روستایی نیازمنو زنا  بین
 زنـا   کـارآفرینی  توسـعة  بر مؤثر عوامل مطالعة روستایی، زنا  کارآفرینی بیشتر هرگه تقویت برای بنابراین،. است

 زنـا   کـارآفرینی  بـر  تأثیرگـذار  عوامـل  حاضر شناسایی تحقیق هوف اساس، این بر. دارد فراوانی روستایی اهمیت
 در. اسـت  شـوه  کیفـی بررسـی   فراتحییـل  روش بـه  که است اهمیت و زشار لحاظ ازها  آ  بنوی طبقه و روستایی
 تحقیـق،  موضـوع  با مرتبط کامالز مقاله 46تعواد  یافته، انتشار ـ پژوهشی عیمی مقالة 112 مجموع از حاضر، تحقیق

 تـا  1384های  سال بین نیز تحقیقات زمانی بازة است؛ شوه انو، بررسی شوه انجام میوانی و پیمایشی صورت به که
 سطو: از نوا عبارت روستایی زنا  کارآفرینی توسعة بر اثرگذار عوامل ترین مهم تحقیق،های  یافته طبق. است 1399
 در عضـویت  عامـل  درآمـو،  کسـب  کـارآفرینی،  آموزشـی هـای   دوره در شرکت روستایی، زنا  فردی دانش و سواد
 نقل. و حمل ملعا و دولتی نهادهای حمایت خانواده، حمایت ثانویه،های  گروه

 کلیدواژگان
 روستایی. زنا  کارآفرینی روستایی، کارآفرینی کیفی، کارآفرینی، فراتحییل
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 طرح مسئله
آورد  زمینة رشو و توسعة پایوار، مسـائل و مشـکالت    در کشور ضمن فراهم 1توسعة کارآفرینی

انشواهی و معضـل  آموختوا  د جاری از جمیه فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنوی، بیکاری دانش
بـرداری از   واق ، کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهره انبوه سایر بیکارا  را مرتف  خواهو کرد. در

های مختیف اقتصـادی، اجتمـاعی و فرهنوـی جامعـه      آفرینی در حوزه ها به منظور ارزش فرصت
یز از قاعوة جامعة روستایی ن [.3، ص19شود ] جانبه محسوب می است، پایه و اساس توسعة همه

هـا از   کننـوة بسـیاری از گـالش    توانو برطرف فوق مستثنا نیست و کارآفرینی در این مناطق می
بود  سطو زنوگی در نـواحی   پایینجمیه بیکاری، درآمو پایین، فقوا  تنوع اقتصادی و... باشو. 

و محیطی نتیجه مهاجرت روستاییا  به شهرها، مسائل متعود اجتماعی، اقتصادی  روستایی و در
ها و راهبردهـای مختیفـی بـرای کاسـتن از آثـار       را در این نواحی به دنبال داشته است. سیاست

هـای روسـتایی در کشـورهای در     گـاه  منفی این مشکالت و پاسخ به نیازهای زنوگی در سکونت
ریـزا  روسـتایی بـوین نتیجـه      رو، برنامـه  این حال توسعه، از جمیه ایرا ، در پیش گرفته شو. از

ترین  انو که تشویق روستاییا  برای گرایش به کارهای تجاری به شیوة کارآفرینی مناسب رسیوه
، 25های اقتصـادی و اجتمـاعی در منـاطق روسـتایی اسـت ]      گویی به گالش راهبرد برای پاسخ

 و است شوه یاهر روستایی توسعة مناطق های مهم ارتقای از راه یکی منزلة به کارآفرینی[. 1ص
 کـه  اسـت  شـوه  مشـاهوه  واقـ ،  در. اسـت « روسـتاها  احیای مجود» برای راهی دلیل همین به

 رقابـت  بهبـود  بـه  بیکـه  کننـو،  مـی  کمـ   جویـو  مشـاغل  ایجاد به تنها نوآوری نه و کارآفرینی
 نهایـت  در روسـتایی منجـر شـوه و    فضـای  بـرای  جویـو  ثروت و اقتصادی رشو ایجاد اقتصادی،
 حـال  در کشـورهای هـای   [. دولـت 2، ص67بخشـو ]  می دبهبو را محیی زنوگی ساکنا  کیفیت
 کـه  مـواقعی  در مور بود، نخواهو معنادار ای توسعه هیچ که انو رسیوه درک این به اکنو  توسعه
 روسـتاها،  سـاکنا   کـه  شود می حاصل امر این از واقعیت این. باشنو همراه نیز روستایی جوام 

روســتایی  جمعیــت واقــ ، در. دهنــو مــی تشــکیل هــا را آ  جمعیــت از تــوجهی مؤلفــة درخــور
بـین  [. 1، ص70دهـو ]  تشـکیل مـی   را سوم جها  کشورهای بیشتر جمعیت درصو کل80ـ70

اقشار مختیف روستایی، زنا  به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنوی و اقتصادی، بخشی از نیروهای 
در برخـی مـوارد،   های اقتصادی دخیل در اقتصـاد خـانوار هسـتنو و     مؤثر کار و تولیو و فعالیت

هـای اقتصـادی    های روستایی، نقش زنا  در فعالیـت  شواهو گویای این نکته است که در محیط
شونو که با ابتکـار و   های روستایی زنانی دیوه می تر و بیشتر از مردا  است. در محیط بسیار مهم

 .[245، ص26] کننـو  های جویو اقوام مـی  وکار یا فعالیت انوازی کسب خالقیت و نوآوری، به راه
های عمـوه همچـو     کننوة بسیاری از گالش توانو برطرف هایی است که می کارآفرینی از فعالیت
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بیکاری، درآمو پایین، فقوا  تنوع اقتصادی و غیره در مناطق روستایی باشو که در ایـن میـا ،   
همـین دلیـل    های تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارنو. به عنوا  یکی از گروه زنا  به

تقویت کارآفرینی زنا  روستایی، راهکاری مؤثر در راستای دو شـاخص توسـعه، یعنـی افـزایش     
 [.160، ص14شود ] اشتلال و کاهش بیکاری، تیقی می

تـرین ذخـایری    دهنـو و جـزء بـزرگ    زنا  حوود نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل مـی 
کـرد    نیاموه است. در عصر حاضـر، فـراهم  هستنو که هنوز از وجودشا  استفادة بهینه به عمل 

تر از قورت تفکر، ابـواع و خالقیـت    گیری جوی های تازه برای مشارکت بیشتر زنا  و بهره زمینه
[. امـروزه بخـش درخـور    2، ص15های مویریت نوین قـرار گیـرد ]   فصل سرمایه آنا  بایو در سر

د کارآفرینانـة آنـا  در توسـعة    کننـو و عمیکـر   توجهی از نیروی کار جامعه را زنـا  تـأمین مـی   
ترین  منزلة مهم اقتصادی جامعه بسیار درخور توجه است. کارآفرینی زنا  و توانمنوسازی آنا  به

 محققـا   از [. بسیاری2، ص71کنی فقر و بیکاری مورد توجه قرار گرفته است ] ابزار برای ریشه
 کشـورها دارد. زنـا    اقتصـادی  سـالمت  مهـم در  نقشی کارآفرین زنا  فعالیت که باورنو این بر

 و اجتماعی های اقتصادی، عموة فعالیت توسعه، مسئول حال در کشورهای در ویژه به ،1روستایی
های  ریزی فراگیری کارآفرینی بین زنا  روستایی نیازمنو برنامه [.351، ص73فرهنوی هستنو ]

 .[26] ای کارآفرینانه استه تری برای شناسایی عوامل کییوی تأثیرگذار در توسعة فعالیت دقیق
ها و عوامل مختیفی در ایجاد و گسترش کارآفرینی زنا  روستایی تأثیرگـذار   از آنجا که سازه

تـر   هـا، کمبودهـا و تنوناهـای موجـود در آ  زمینـه را بهتـر و دقیـق        هستنو، بررسی این سازه
ورت بهینـه و  هـا را بـه صـ    ریـزی بـرای رفـ  ایـن نارسـایی      نتیجـه برنامـه   کنو و در مشخص می

های بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنا   پژوهش نمایو. پذیر می تری امکا  مناسب
یـ  از تحقیقـات، نتـای      های مختیف آماری انجام شـوه اسـت. هـر    روستایی با استفاده از روش

در این رابطه،  نو.ا سازی نشوه انو، اما نتای  حاصل از این مطالعات یکسا  مختیفی را نمایا  کرده
با عیم به این مهم که عوامل تأثیرگذار بر پویوة کارآفرینی زنا  گسـترده اسـت و همچنـین بـا     

تـرین   توجه به نقش بسزایی که کارآفرینی زنا  در توسعة اشتلال جامعه داراست، شناسایی مهم
ر بررسـی شـوه   ای است که در تحقیق حاض عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنا  روستایی مسئیه

شـوه پیرامـو  توسـعة     هـای انجـام   های پژوهش در این پژوهش، با مرور و فراتحییل یافتهاست. 
تـرین   کارآفرینی زنا  روستایی، سعی شوه است که گامی اثربخش در جهت شناخت بهتر مهـم 

هـای   های مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنا  روستایی برداشته شود. بنابراین، دیوگاه عوامل و مؤلفه
طور عیمی به روش فراتحییـل کیفـی بـازبینی شـو تـا       های پژوهشی آنا  به پژوهشورا  و یافته

 ترین عوامل اثرگذار بر این امر مشخص شونو. مهم
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 چارچوب نظری
دهو که کارآفرینی ابزار کارآموی برای  یافته نشا  می نواهی به رونو توسعه در کشورهای توسعه

افزو  جمعیت، کمبـود منـاب  و امکانـات موجـود و پیـوایش       وزهایی ماننو رشو ر کاهش گالش
رود. امـروزه،   نیازهای اجتماعی و اقتصادی جویو فرآروی کشورهای در حال توسعه به شمار می

سرعت در حال گسـترش اسـت و توانسـته نقـش مهمـی در زمینـة توسـعة         مقولة کارآفرینی به
هـای توسـعة    کـارآفرینی را قیـب فعالیـت   وکار داشته باشو. اهمیت آ  به نحوی است که  کسب

 دانست می اقتصادی اصطالحی را آ  کارآفرینی، از تعریف [. اولین26انو ] اقتصادی تعریف کرده
 توصـیف  را نامشـخص هـای   قیمـت  با فروش و خاصهای  قیمت با خریو خطر تحمل فراینو که
 تولیـو  عوامل گردآوری هوممف و دادنو گسترش را تعریف این بعوی مفسرا  حال، این با. کنو می
 ایـن . شو افزوده کارآفرینی تعریف به پردازا  تئوری نوآوری توسط مفهوم بعوها .گرفتنو بر در را

[. 70باشـو ]  سـازمانی  نـوآوری  فـاکتور و حتـی   در محصـول،  بـازار،  فراینو، در توانو می نوآوری
خطرپـذیری و عـوم قطعیـت    وکار جویو که با  کیی کارآفرینی عبارت است از ایجاد کسب طور به

وکار، خیق نوآوری، خیق تلییر، خیـق کـار،    همراه است. کارآفرینی عامل خیق ثروت، خیق کسب
سـازی ارزش   جو و پیویری فرصت و حـواکثر  و خیق ارزش و رشو است. این فراینو شامل جست

ین نوع از توا  بیا  داشت که ا می 1در تعریف کارآفرینی روستایی[. 5، ص16ناشی از آ  است ]
کارآفرینی هیچ تفاوتی با مفهوم عام کارآفرینی نوارد؛ فقط شـرایط خـاص منـاطق روسـتایی از     

بود  ریس ، کمبود امکانات و ضعف مویریت در این نواحی، متفاوت با سایر نـواحی   جمیه باالتر
 و کـارآفرینی  محیی استعواد تحری  بر مبتنی روستایی کارآفرینی. [2، ص39] هاست و فعالیت

 و دهـو  مـی  تشـخیص  روستایی مناطق در را فرصت واق ، وجود در. است بومی های شرکت رشو
 کـارآفرین . کنـو  مـی  تسـری   کشـاورزی  از خـارج  یـا  داخل در را مناب  از فرد به منحصر ترکیبی

. است کشور داخل مناطق و کشور ی  اقتصادی توسعة در ی مهمها از ورودی یکی روستایی نیز
روستایی  بخش در تجاری و صنعتی واحوهای تأسی  با که هستنو کسانی ستاییرو کارآفرینا 

 [.51، ص66دهنو ] می انجام کارآفرینیهای  فعالیت اقتصاد
شـوه در ایـن بـاره     در زمینة کارآفرینی زنا  با توجه به محوودیت تحقیقات، تعـاریف ارائـه  

تلالی مشـارکتی، خوداشـتلالی   محوود است. کارآفرینی زنا  فعالیتی است که در زمینة خوداش
گیرد. زنـا  کـارآفرین زنـانی     وکارهایی با مالکیت انحصار صورت می مستقل، کارفرمایی و کسب

کننـو و بـا قبـول خطرهـای مـالی،       وکاری ایجـاد مـی   تنهایی یا با مشارکت، کسب هستنو که به
کننو تا در بـازار   میاجتماعی، اخالقی و روانی با خالقیت و نوآوری، محصوالت جویوی را تولیو 

[. با توجه به نقش انکارناپـذیر زنـا  در توسـعة روسـتایی، تقویـت      23، ص2بر رقبا غیبه کننو ]
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کارآفرینی زنا  روستای راهکاری مـؤثر در راسـتای تحقـق توسـعة پایـوار روسـتایی محسـوب        
دی در توسعه و رشو اقتصا های عیمی گویای این واقعیت است که [. یافته160، ص64شود ] می

شود؛ مور اینکه زنا  روستایی در همة جهات و ابعاد توسعه مواخیة  مناطق روستایی محقق نمی
 مـرد خـود   همکـارا   بـا  زیادیهای  ویژگی [. آنا  اگرگه32ـ23، ص61مستقیم داشته باشنو ]

 هـا  هـای آ   شـرکت  در مشـاهوه  هـای قابـل   تفـاوت . فردنـو  بـه  ها منحصر جنبه بسیاری دارنو، از
گیـری   سـازمانوهی، جهـت   سـازی،  آماده و اهواف،ها  انویزه در های اساسی تفاوت کننوة منعک 

[. زنا  کارآفرین سهمی درخور توجـه در رشـو   1، ص63مناب  است ] به دسترسی و استراتژی 
انـو و تعوادشـا     اقتصادی و توسعة میی و جهانی دارنو. آنـا  در سراسـر جهـا  پراکنـوه شـوه     

تواننـو توسـط    سو کارآفرینی عمیی است که زنا  می زایش است، زیرا از ی روز در حال اف به روز
هایشا  را کشف کننو و قادر شونو به موقعیتی دست یابنو که ریس  را تجربه کرده،  آ  توانایی

کرده دیور تمایل نوارنو که خود را  تصمیم گرفته و مویریت کننو و از سوی دیور، زنا  تحصیل
 [.195، ص62محوود کننو ]در گهاردیواری خانه 

پردازا  اقتصادی  های مختیفی بررسی شوه است. نظریه عوامل مرتبط با کارآفرینی از نظرگاه
وکارها وابسته  داننو. از این نظر، موفقیت کسب شرایط و عوامل اقتصادی را موجب کارآفرینی می

کنترل مـالی مناسـب    های کارآفرینانه و همچنین به در دسترس بود  سرمایه در شروع فعالیت
در تولیـو   1های اقتصادی، بیشتر به بحـث نـوآوری   کرد مناب  مالی هستنو. در نظریه برای هزینه

گذاری، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ایجاد مبادله و گـردش پـول در    محصول و جیب سرمایه
ل عـوم قطعیـت،   آورد  ابزار و تولیو محصوالت جویو قابل عرضه بـه بـازار، تحمـ    اقتصاد، فراهم
وری، آگـاهی از   اسـاس اصـول بهـره    جایی مناب  اقتصـادی بـر   به های مویریتی، جا داشتن مهارت

شناسا  بـرای توسـعه    های روا  انو. در مقابل نظریه نشوه اشاره کرده های سودآور و کشف فرصت
ــی ــارآفرینی، ویژگ ــای روا  ک ــاطره  ه ــه مخ ــا  از جمی ــناختی کارآفرین ــذیری ش ــه  2پ ــل ب ، می

های انویزشی و شخصـیتی و پشـتکار را شـرط الزم بـرای      نف ، ویژگی به طیبی، اعتماد تقاللاس
های شخصیتی، عوامل  [. اما در رویکرد رفتاری، عالوه بر ویژگی240، ص60داننو ] کارآفرین می

شناسـی،   های جامعـه  گیرد. در نظریه فرد نیز مورد توجه قرار می 3های رفتاری محیطی و ویژگی
های کارآفرینی تأثیر  در دسترسی زنا  به فرصت 4شود که ساختارهای اجتماعی ث میگنین بح

نهایت شرایط محیطی یـا محـیط کـارآفرینی شـامل عوامـل اقتصـادی، سیاسـی،         گذارنو. در می
هـای کـارآفرینی و    شوه در جهت ایجاد یا تضـعیف فرصـت   صنعتی، جمعیتی و فرهنوی شناخته
کننـو، مؤثرنـو    ایتی، که فرآاینو راه انوازی را تسـهیل مـی  دسترسی به تسهیالت و خومات حم

                                                           
1. innovation 
2. risk-taking 
3. behavioral characteristics 
4. social structures 
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شـناخته   1آفرینـی  های اساسی ارزش [. در نظریة رفتاری، کارآفرینی یکی از وسییه151، ص22]
شـوت   شوه است. طرفوارا  نظریة رفتاری، فراینو کارآفرینی را فراینوی پیچیوه دانسته کـه بـه  

 .[221، ص65هاست ] تأثیر محیط و زمینه تحت

 روش تحقیق
های متعودی وجود دارد که فراتحییل یکـی از ایـن    روش ،اجتماعیهای  در شناخت واقعیت پویوه

تـوا  مطالعـه و    . فراتحییل را میسایر ست ةنوعی پژوهش دربار رود. فراتحییل به شمار میها  روش
 خـاص  یـ  موضـوع   ةکـه دربـار   هنوـامی واقـ ،   درگذشته دانست. های  منو پژوهش بررسی نظام

و بـا   مطالعـه  را مجـوداز هـا   آ  پـژوهش  ةتـوا  همـ   های متعودی صورت گرفته باشو، مـی  پژوهش
 ةرا با یکویور تیفیق و ترکیب نمود و به ی  نتیجـ ها  آ  پژوهش ةیکویور مقایسه کرد و نتای  هم

شود. تفاوت این نـوع پـژوهش بـا     واحو رسیو. گنین کاری خود ی  پژوهش مستقل محسوب می
قبیـی اسـت و    تحقیقـات  هـا  گونه پـژوهش  آماری در این ةدیور در این است که جامعهای  پژوهش

. در این تحقیق، [55، ص24] اولیه و مستقل پیشین استهای  ی  از پژوهش هر واحو پژوهش آ 
منـو مطالعـات عوامـل مـؤثر بـر توسـعة کـارآفرینی زنـا  روسـتایی، از روش           به منظور مرور نظام
خالف فراتحییل کمی که جنبة اسـتنباطی   فاده شوه است. فراتحییل کیفی، برفراتحییل کیفی است

هـای مختیـف در یـ  حـوزه اقـوام       های آماری به ادغام نتای  پژوهش گیری از روش دارد و با بهره
کرد  فراوانی و درصو آ  از ارکـا    کنو و مشخص های توصیفی استفاده می کنو، بیشتر از آماره می

مقالـه بـوده    112. جامعة آمـاری تحقیـق حاضـر،    [41، ص44] شود سوب میمهم این تحییل مح
، «زنـا  روسـتایی  »، «کـارآفرینی روسـتایی  »، «کـارآفرینی »های  واژه کییو یجوو با جستاست که 

، (SID) پایوـاه اطالعـات عیمـی   هـای   در سایت« کارآفرینی زنا  روستایی»و  «کارآفرینی ةتوسع»
و هـا   شـوه در همـایش   مقـاالت ارائـه   ةگوگـل و سـایت نمایـ    (،magiran( ،)ensani) نشریات ایرا 

سـعی شـوه    ،شـو. در ایـن فراتحییـل    ( مقاالت مورد نظر اخذcivilica) معتبر کشورهای  کنفران 
انـو و   کارآفرینی زنا  روستایی پرداختـه  ةتوسع شناسایی عوامل مؤثر برمطالعاتی که به  همةاست 

مطالعـات   همةتوا  ادعایی مبنی بر دستیابی به  نمی حال، این ا؛ بفراتحییل شود در دسترس هستنو
 15مقاله که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم نواشتنو و در مرحیة دوم  51. در مرحیة اول، داشت
انـو از مجمـوع مقـاالت حـذف      ای بوده بود  با موضوع به صورت کتابخانه ای که ضمن مرتبط مقاله

ه کامالز مرتبط با موضوع تحقیق بودنو و به صورت پیمایشی و میـوانی  مقاله ک 46نهایت،  شونو. در
انجام شونو بررسی شونو. سا  با مطالعة این مقاالت، عوامل مـؤثر بـر توسـعة کـارآفرینی زنـا       

 بنوی شونو. اساس فراوانی طبقه نهایت بر روستایی استخراج و در

                                                           
1. value creation 
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 های تحقیق یافته
 شود. های کیفی ارائه می ی توصیفی و یافتهها های تحقیق در دو بخش یافته یافته

 های توصیفی یافته
پژوهشی بوده است کـه بـا اسـتفاده از     ـ مقالة عیمی 46در تحقیق حاضر،  شوه مطالعات استفاده

بازة زمانی تحقیقات از سـال   1اساس نمودار  انو. بر های مختیف آماری و میوانی انجام شوه روش
مقاله  8ها، بیشترین سهم با تعواد  فراوانی سال انجام پژوهش است. از نظر 1399تا سال  1384

مقالـه   7تعـواد   1395اسـت. پـ  از آ  نیـز در سـال      1393درصـو( مربـوط بـه سـال      4/17)
 انو. درصو( صورت پذیرفته 2/15)

 

 
 شده بر مبنای سال تحقیق های انجام . فراوانی پژوهش1نمودار 

 1399های تحقیق،  منبع: یافته
 

 125بررسـی فراوانـی سـمت محققـا  بیـانور ایـن اسـت کـه از بـین           ژوهشگران:سمت پ
انو. پـ  از   ها بوده عیمی دانشواه درصو پژوهشورا  عضو هیئت 50پژوهشور در مجموع مقاالت، 

انو.  درصو بیشترین سهم را داشته 24آموختوا  کارشناسی ارشو با تعواد  آ  دانشجویا  یا دانش
درصـو   4پژوهشـور بـا    5نهایـت   درصـو و در  22آموختوا  دکتری با  سا  دانشجویا  یا دانش

 (.1بعوی قرار دارنو )جوول  نویسنوگا  در رتبه
 

 . فراوانی سمت پژوهشگران1جدول 

  هیئت علمی دکتری ارشد پژوهشگر مجموع

 تعواد 63 27 30 5 125

 درصو 50 22 24 4 100

 1399تحقیق،  های منبع: یافته                            
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 شوه مقالة بررسی 46، مجموع نویسنوگا  2اساس جوول  بر رشتة دانشگاهی پژوهشگران:
درصو و پـ    6/37های عیوم کشاورزی با  انو. محققا  رشته رشتة مختیف بوده 11در تحقیق از 

. درصو بیشـترین سـهم را دارنـو    8/24ریزی روستایی با  از آ  پژوهشورا  رشتة جلرافیا و برنامه
هـا دارد. سـایر    هـا، سـومین سـهم را بـین رشـته      درصـو رشـته   10رشتة توسعة روستایی نیز با 

 انو. درصو داشته 10سهم کمتر از  2های ذکرشوه در جوول  رشته
 

 . فراوانی رشته دانشگاهی پژوهشگران2جدول 
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ت منابع 
مدیری

ی
سان

ان
ت 

مدیری
 

 

 تعواد 3 8 29 44 8 1 4 5 2 12 1 117

 درصو 6/2 8/6 8/24 6/37 8/6 9/0 4/3 3/4 7/1 3/10 9/0 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته    
 

هـای کشـور    ها در اکثـر اسـتا    یق پژوهش، مکا  تحق3طبق جوول  فراوانی مکان تحقیق:
درصـو، سـهم    9/10های اصفها  و فـارس، هریـ  بـا     دارای پراکنوگی است. در این بین، استا 

های  درصو و پژوهش 5/6درصو، تهرا  با  7/8های کرمانشاه با  ها، استا  بیشتری دارنو. پ  از آ 
انو. سایر  ا  انجام پژوهش را داشتهدرصو بیشترین سهم مک 5/6ترکیبی بین گنو استا  کشور با 

 انو. درصو داشته 5نیز سهم کمتر از  ها استا 
 

 . فراوانی مکان تحقیق3جدول 

 مکان
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46 14 2 2 2 4 3 5 5 2 3 2 2 
100 4/30 3/4 3/4 3/4 7/8 5/6 9/10 9/10 3/4 5/6 3/4 3/4 

 1399های تحقیق،  منبع: یافته
 

شوه به گهـار روش مختیـف    انواع روش تحقیق در مقاالت بررسیروش تحقیق مطالعات: 
درصـو پـژوهش هـا،     54نامـه، بـا    (. روش پیمایشی با استفاده از تکنی  پرسـش 4است )جوول 

اسـنادی بـا    –استفاده در تحقیقـات بـوده اسـت. سـا  روش پیمایشـی       بیشترین روش مورد
هـای   باشـو. روش  درصو، دارای سهم بـاال مـی   8/34استفاده از روش پرسشنامه و اسناد، با تعواد 
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، در درصـو تعـواد کـل    3/4و  5/6تحییل عامیی نیز به ترتیـب بـا    -ارتباطی و پیمایشی  –عیی 
 انو. مطالعات مختیف به کار گرفته شوه

 . فراوانی روش تحقیق مطالعات 4جدول 

 پیمایشی مجموع
ـ مطالعة  پیمایشی

 اسنادی

ـ تحلیل  پیمایشی
 عاملی

  ـ ارتباطی علی

 تعداد 3 2 16 25 46

 درصد 5/6 4/3 8/34 3/54 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته       
 

 شوه ، مقاالت  بررسی5اساس جوول  بر شناختی: ها طبق رویکرد روش پروبلماتیک پژوهش
ها مشخص شـو کـه رویکـرد     انو. طبق بررسی شناختی مختیف پراکنوه شوه رویکرد روش 5بین 

درصو  7/21درصو تحقیقات سهم بیشتری داشته است. پ  از آ  نیز،  5/56تحیییی با  ـ توصیفی
درصـو   3/4کـاربردی،   ـ درصـو دارای رویکـرد توصـیفی    13از تحقیقات دارای رویکرد کـاربردی،  

 انو. درصو از مطالعات نیز با رویکرد تحیییی بوده 3/4تحقیقات با رویکرد توصیفی و 
 

 شناختی  اساس رویکرد روش ها بر . فراوانی پژوهش5جدول 
  توصیفی تحلیلی ـ تحلیلی توصیفی کاربردی ـ کاربردی توصیفی مجموع

 تعداد 2 2 26 10 6 46

 درصد 3/4 3/4 5/56 7/21 13 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته          
 

گیـری   های گونـاگونی بـرای نمونـه    از روش شوه مقاالت بررسیگیری تحقیقات:  روش نمونه
درصـو بیشـترین    3/41ای با  ها، روش تصادفی ساده و طبقه (. بین آ 6انو )جوول  استفاده کرده

درصـو از روش سرشـماری،    9/23گیری مقاالت داشته است. پ  از آ ،  سهم را بین روش نمونه
درصــو از روش  3/4درصــو از خوشــة تصــادفی و  7/8ای،  درصــو از روش تصــادفی ســهمیه 9/10

کـوام از یـ  روش مختیـف اسـتفاده      انو. پن  مقاله نیز هر گیری سیستماتی  بهره گرفته نمونه
 انو. کرده

 گیری  اساس شیوة نمونه ها بر . فراوانی پژوهش6جدول 

 مجموع
سایر 

 ها روش
 سیستماتیک

ای  خوشه
 تصادفی

گیری  نمونه
 ای تصادفی سهمیه

سرشماری یا 
 شماری تمام

تصادفی 
ساده و 

 ای طبقه

 

 تعواد 19 11 5 4 2 5 46

 درصو 3/41 9/23 9/10 7/8 3/4 9/10 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته
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کـه از مجمـوع    شوه، مشـخص شـو   های انجام با بررسی تحقیقات دارای راهکار و پیشنهاد:
درصـو از   08/26درصو، پیشنهادها و راهکارهای گوناگو  ارائه کرده بودنو. تعواد  9/73مطالعات، 

 تحقیقات نیز راهکار یا پیشنهاد ارائه نکردنو.
 

 . فراوانی تحقیقات طبق ارائة راهکار و پیشنهادها7جدول 

 1399های تحقیق،  منبع: یافته 
 

 های کیفی یافته
ها  های مطالعات مرتبط با کارآفرینی زنا  روستایی، عوامل مؤثر بر کارآفرینی آ  در بررسی یافته
ــ   ـ فرهنوی، اقتصـادی  ـ رفتاری، اجتماعی ـ محیطی، خانوادگی، فردی زیرساختی در هفت دستة
، سـطو سـواد و   8اساس جوول  انو. بر بنوی شوه ـ آموزشی طبقه ـ قانونی و ترویجی مالی، نهادی

ــ رفتـاری داراسـت.     درصو باالترین سهم را بین عوامل فردی 8/14دانش فردی زنا  روستایی با 
ؤثر ترین متلیرهـای مـ   درصو رای  4/9درصو و سن با  1/10ـ اراده با  پ  از آ ، متلیرهای انویزه

 بر کارآفرینی زنا  روستایی هستنو.
 

 ـ رفتاری مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی  . عوامل فردی8جدول 
 متغیر فراوانی درصد متغیر فراوانی درصد

 سطو سواد و دانش فردی زنا  22 8/14 شناسی فرصت 5 4/3
 انویزه و ارادة قوی برای پیشرفت 15 1/10 وضعیت تأهل 4 7/2
 سن 14 4/9 ن هوف مشخص در زنوگیداشت 4 7/2
 پذیری ریس  9 6 کانو  کنترل درونی 5 4/3
 طیبی توفیق و کمال 9 6 ای های فنی و حرفه سطو مهارت 3 2
 نف  به اعتماد 8 4/5 تحمل ابهام 3 2
 توانایی شخصی و مویریتی 8 4/5 اطمینا  به موفقیت در آینوه 3 2
 پشتکار 6 4 عالقه به فعالیت کارآفرینانه 3 2
 نوآوری 6 4 طیبی استقالل 3 2
 خالقیت و ابتکار 6 4 پذیری تعهو و مسئولیت 2 3/1
 تمایل به کارگروهی 6 4 کانو  کنترل درونی 5 4/3

 پذیری در برابر تلییرات انعطاف 5 4/3 مجموع عوامل 149 100
 1399های تحقیق،  منبع: یافته

 

  تعداد درصد

 مقاالت با ارائة پیشنهاد و راهکار 34 9/73

 مقاالت بوو  راهکار 12 08/26

 مجموع 46 100
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ی مؤثر بر کارآفرینی زنا  روستایی، کسب درآمو با ـ مال ، بین عوامل اقتصادی9طبق جوول 
درصـو در   9/13درصو و اشتلال بـا   7/16ترین عامل بوده است. تأمین سرمایه با  درصو رای  8/27

هـای   های بعوی عوامل مؤثر قرار دارنو. متلیرهای افزایش توانـایی مـالی و وجـود صـنووق     رتبه
 انو. هدرصو سهم یکسانی داشت 1/11اعتباری نیز با 

 
 ـ مالی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی  . عوامل اقتصادی9جدول 

 متغیر فراوانی درصد متغیر فراوانی درصد

1/11 4 
های  وجود صنووق
 اعتباری

 کسب درآمو 10 8/27

 6 7/16 اعطای وام به زنا  3 3/8
وکار  انوازی کسب تامین سرمایه برای راه
 جویو

 اشتلال 5 9/13 ادهکم  به اقتصاد خانو 2 6/5
 افزایش توانایی مالی زنا  روستایی 4 1/11 بازاریابی 2 6/5

 مجموع 36 100
 1399های تحقیق،  منبع: یافته

 

هـای آموزشـی    (، عامـل شـرکت در دوره  10ــ آموزشـی )جـوول     در بعو عوامل ترویجی
ا  داشـته اسـت.   درصو بیشترین سهم را بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زن 3/53کارآفرینی با 

درصـو بـه    20درصـو و ارتبـاط بـا مـروج بـا       7/26های ارتباطی و جمعی با  استفاده از رسانه
 ترتیب از دیور عوامل مؤثرنو.

 
 ـ آموزشی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی  . عوامل ترویجی10جدول 

 متغیر فراوانی درصد

 های آموزشی کارآفرینی شرکت در دوره 16 3/53

 های ارتباطی و جمعی استفاده از رسانه 8 7/26

 ارتباط با مروج 6 20

 مجموع 30 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته                      
 

درصـو سـهم، مـؤثرترین عامـل      28هـای ثانویـه بـا     ، عضـویت در گـروه  11اساس جـوول   بر
ی زنـا  از حقـوق برابـر در    منـو  ـ فرهنوی مؤثر بر کارآفرینی زنا  روستایی است. بهره اجتماعی
درصـو و بـاورگرایی    16بود  فضا بـرای فعالیـت اقتصـادی زنـا  بـا       درصو، مناسب 20جامعه با 

 انو. درصو از دیور عوامل مهم تأثیرگذار بوده 16فرهنوی مرتبط با جنسیت با 
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 ـ فرهنگی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی . عوامل اجتماعی11جدول 
 متغیر فراوانی درصد تغیرم فراوانی درصد

16 4 
باورگرایی فرهنوی مرتبط با 

 جنسیت
28 7 

های ثانویه  عضویت در گروه
های  )فعالیت و مشارکت در گروه
 دولتی و غیردولتی(

12 3 
ـ  ـ عمومی اعتماد اجتماعی )فردی
 نهادی(

20 5 
منوی زنا  از حقوق برابر در  بهره

 جامعه

8 2 
رین داشتن الووی موفق ز  کارآف

بین اطرافیا  یا مقبولیت اجتماعی 
 زنا  کارآفرین و موفق

16 4 
بود  فضا برای فعالیت  مناسب

 اقتصادی زنا 

 مجموع 25 100
 1399های تحقیق،  منبع: یافته

 

عوامل خانوادگی از دیور عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنا  روستایی اسـت. طبـق جـوول    
درصـو، تأثیرگـذارتر از سـایر     1/26ایت خانواده بـا سـهم   ، بین متلیرهای مختیف، عامل حم12

درصو دومـین عامـل مهـم در توسـعة      7/21عوامل بوده است. همچنین نظر همسر و خانواده با 
گیری در خانواده و بعو خانوار نیز  کارآفرینی زنا  روستایی از بعو خانوادگی است. قورت تصمیم

ثرگذاری قـرار دارنـو. سـهم سـایر عوامـل کمتـر از       های بعوی ا درصو در رتبه 13ی  با سهم  هر
 درصو است. 10

 
 . عوامل خانوادگی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی12جدول 

 متغیر فراوانی درصد متغیر فراوانی درصد

 حمایت خانواده 6 1/26 سطو تحصیالت و شلل همسرا  2 7/8

 نظر همسر و خانواده 5 7/21 شلل رئی  خانواده 2 7/8

 گیری در خانواده قورت تصمیم 3 13 وضعیت مالی خانواده 2 7/8

 بعو خانوار 3 13 مجموع 23 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته
 

ـ قانونی مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنا  روستایی ذکر شـوه   ، عوامل نهادی13در جوول 
سـهم را داراسـت.   درصو بیشترین  4/44ها عامل حمایت نهادهای دولتی با  است که بین آ 

های اقتصادی زنا   های حمایت از فعالیت پ  از آ  عوامل تصویب قوانین و اجرای سیاست
انـو. همچنـین عامـل     درصـو اثرگـذار بـوده    2/22ها، هری  با سهم  و مویریت کارآمو تعاونی

درصـو از سـهم عوامـل     1/11های متولی خاص زنا  کـارآفرین روسـتایی نیـز     وجود سازما 
 کنو. قانونی را توجیه میـ  نهادی

 



 33  فراتحلیل کیفی ابعاد توسعة کارآفرینی زنان روستایی

 قانونی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی  –عوامل نهادی  .13جدول 
 متغیر فراوانی درصد

 حمایت نهادهای دولتی 8 4/44
 های اقتصادی زنا  های حمایت از فعالیت تصویب قوانین و اجرای سیاست 4 2/22

 ها مویریت کارآمو تعاونی 4 2/22
 های متولی خاص زنا  کارآفرین روستایی  وجود سازما 2 1/11

 مجموع 18 100

 1399های تحقیق،  منبع: یافته            
 

ــ محیطـی    از دیور عوامل تأثیرگذار بر توسعة کارآفرینی زنا  روستایی، عوامـل زیرسـاختی  
درصـو بـاالترین سـهم را     3/33نقل با  و آموه است. عامل حمل 14است که متلیرهای در جوول 

درصو تأثیرگذار بـوده اسـت. گهـار     2/22اشته است. سا  عامل وجود مراکز رشو روستایی با د
 انو. درصو تأثیر یکسانی بر کارآفرینی زنا  داشته 1/11عامل دیور نیز با سهم 

 
 ـ محیطی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی . عوامل زیرساختی14جدول 

 متغیر فراوانی درصد متغیر فراوانی درصد

 نقل و حمل 3 3/33 بنوی ـ انبارـ بسته صنای  روستایی 1 1/11

 وجود مراکز رشو روستایی 2 2/22 وجود بازار متمرکز برای عرضة محصوالت 1 1/11
 رسمی فرهنگ رسمی و غیر 1 1/11 های طبیعی قابییت 1 1/11

 مجموع 9 100
 1399های تحقیق،  منبع: یافته

 گیری نتیجه
های زنوگی روسـتایی،   سازی، پایواری مکا  تایی ابزاری برای ارتقای توانمنوکارآفرینی زنا  روس
هـای   برداری مناسب از مناب  در دسترس، شناسـایی هرگـه بیشـتر فرصـت     افزایش درآمو، بهره

های رشو اقتصادی، افزایش مشارکت،  نمود  زمینه موجود اقتصادی، کاهش فقر روستایی، فراهم
است. بنابراین، برای تقویت هرگه بیشتر کارآفرینی زنا  روستایی و  توزی  مناسب درآمو و غیره

به دنبال آ  توسعة مناطق روستایی، مطالعة عوامل مؤثر بر توسـعة کـارآفرینی زنـا  روسـتایی     
تـرین   مهـم اهمیت فراوانی دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع، هوف تحقیـق حاضـر شناسـایی    

ها به روش فراتحییل کیفـی بـوده    بنوی آ  نا  روستایی و طبقهعوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی ز
با بررسی تحقیقات پیرامو  کارآفرینی زنا  روستایی، مشخص شو کـه عوامـل مـؤثر بـر     است. 

ــ   ــ رفتـاری، اجتمـاعی    ـ محیطی، خانوادگی، فـردی  زیرساختی ها در هفت دستة کارآفرینی آ 
اسـاس   انـو. بـر   بنـوی شـوه   ـ آموزشی طبقـه  ترویجی ـ قانونی و ـ مالی، نهادی فرهنوی، اقتصادی

ـ رفتاری مؤثر بر کارآفرینی زنـا  روسـتایی، متلیـر     های پژوهش حاضر، بین عوامل فردی یافته
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درصو باالترین سهم را داراست. بنـابراین، بایـو    8/14سطو سواد و دانش فردی زنا  روستایی با 
رسـمی بـرای ارتقـای سـطو دانـش و       غیـر هـای آموزشـی رسـمی و     برای تحقق این عامل دوره

های تولیـوی و خـوماتی برگـزار شـود تـا       های زنا  کارآفرین روستایی در حیطة فعالیت مهارت
اهمیت الزامات فردی در توسعة کارآفرینی، زنا   با توجه به نقش پُر ها ارتقا یابو. سطو عیمی آ 

نف ، محیط پیرامو   به و و با اعتمادهای خود قاط  باشن بخشیو  به ایوه روستایی بایو در تحقق
خود را در جهت مثبت تلییر دهنو و شخصاز عوامل فردی را تقویـت کننـو و مسـیر کـارآفرینی     

هایی برای زنا  کارآفرین روستایی موفق در نظـر گرفتـه    خود را بهبود بخشنو. همچنین، مشوق
ــ مـالی،    و. بین عوامل اقتصـادی شود تا انویزه برای دیور زنا  را برای شروع این امر تقویت کن

ترین عامل بوده است. با توجه به اینکه بایـو امکانـات اقتصـادی     درصو رای  8/27کسب درآمو با 
مورد نیاز برای ایجاد و گسترش کارآفرینی زنا  روستایی فراهم شود تا درآمو حاصل شود، بایو 

مکانـات اقتصـادی مــورد نیــاز     تر بـه شـرایط و ا   تمهیواتی، امکا  دسترسی آسا انویشیو   با
تسهیالتی برای تأمین منـاب  مـالی الزم بـرای زنـا  کـارآفرین از طریـق        وکارهـا و ارائـة کسب

کم در سیستم بانکی کشور و سایر مؤسسات اعتباری و نیز امکـا    تخصیص اعتباراتی بـا بهـرة
ری از طریق بیمة سرمایه و گذا وکارهای پربازده و ایجاد امنیت سرمایه گـذاری در کسب سـرمایه

های آموزشـی   ـ آموزشی، عامل شرکت در دوره در بعو عوامل ترویجی تولیوات زنا  فراهم شود.
بوین درصو بیشترین سهم را بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنا  داشته است.  3/53کارآفرینی با 

هـای متنـوع و مـورد نیـاز      هزمین های آموزشـی در ها و کارگـاه دورهشود که  منظور پیشنهاد می
رسـانی مناسـب    اطـالع ، هـا برگـزار شـود  های آ  هایی متناسب با فعالیت زنا  روستایی در زما 

ها انجـام شـود و بـه دلیـل برخـی مشـکالت زنـا          خصوص نوع، زما  و مکا  برگزاری دوره در
هـا   وور ایـن دوره المق شهرها، حتی شـوه در های آموزشـی برگزار روستایی برای حضـور در دوره

هـای آموزشــی در حــال برگــزاری،      یــ  از دوره  از هــر  ،در مناطق روستایی تشـکیل شـونو  
 ویژه پ  از اتمام دوره در زمینـة میـزا  تأثیرگـذاری و های الزم در مقاط  مختیف به ارزشیابی

طریـق   از ؛ همچنـین شوه توسط فراگیـرا  انجـام شـود    بینی مورد نیاز و پیشهای  کسب مهارت
های مرتبط بـا زنـا  کـه ضـمن تشـریو حقـوق        های ترویجی، برنامه های گروهی و برنامه رسانه

ـ فرهنوی زنا  روستایی و معرفی نقش و ارزش کارآفرینی زنا  و نیـز جیـب حمایـت     اجتماعی
ر های بالقوه و نقـش مـؤث   ها از جایواه، توانایی سازی آ  های زنا  کارآفرین، آگاه جامعه از فعالیت

درصـو سـهم، مـؤثرترین     28های ثانویـه بـا    خود در توسعه صورت گیرد. عامل عضویت در گروه
هـای مختیـف    ـ فرهنوی مؤثر بر کارآفرینی زنا  روستایی است. شرکت در گـروه  عامل اجتماعی
رسمی ماننو شورای روستا و هیئـت امنـای مسـجو و غیـره بـرای افـزایش سـطو         رسمی و غیر

ویژه حقوق زنا  روستایی، ضروری  جامعه و ارتقای سطو شهرونوی، به شناخت نسبت به مسائل
های  تر و اجتماع با حضور زنا  در فعالیت است، هرگه فرهنگ جامعه به برابری جنسیتی نزدی 
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برای ارتقـای   .های اجتماعی نیز ارتقا خواهو یافت تر باشو، عضویت زنا  در گروه مختیف نزدی 
انتظـارات فرهنوـی و    وی مؤثر در کارآفرینی زنـا  روسـتایی بایـو   ـ فرهن سطو عوامل اجتماعی

عنوا  بخشی مؤثر و فعال در جامعه صورت پـذیرد.   اجتماعی از زنا  و بازنوری در نقش زنا  به
تـوا  شـرایط فرهنوـی موجـود در      ـ میی و فرامیی مـی  ای با الووبرداری از زنا  کارآفرین منطقه

بـرای توسـعة کـارآفرینی زنـا  روسـتایی تسـهیل کـرد. بـین         جوام  روسـتایی را تلییـر داد و   
درصـو، تأثیرگـذارتر از    1/26متلیرهای مختیف عوامل خانوادگی، عامل حمایت خانواده با سـهم  

های اقتصادی زنا  عامیی بازدارنـوه   سایر عوامل بوده است. اغیب نورش منفی مردا  به فعالیت
خصـوص در منـاطق روسـتایی، بـا      نوی زنا ، بـه شود. تلییر نورش جوام  به توانم محسوب می

هـای   توانو حمایـت خـانواده   های ارتباطی و شناسانو  زنا  کارآفرین موفق می استفاده از رسانه
ـ قانونی مؤثر بر توسـعة کـارآفرینی زنـا      روستایی را از زنا  کارآفرین اتقا بخشو. عوامل نهادی

درصـو بیشـترین    4/44ت نهادهای دولتـی بـا   ها عامل حمای روستایی ذکر شوه است که بین آ 
هـای متـولی    گیـری و تقویـت سـازما     سهم را داراست. به منظور ارتقای سطو این عامل، شکل
ها و مؤسسات مرتبط به تووین و اجرای  حمایت از زنا  کارآفرین بایو در جامعه فراهم آیو. نهاد

روستایی اهتمام بیشتری ورزنـو. بـا    های زنا  کننوه و حامی فعالیت ها و قوانین تسهیل سیاست
سو در نواه و اعتمـاد   گذارا ، از ی  های آموزشی و توجیهی برای مویرا  و سیاست اجرای برنامه

های اثرگذاری و  های زنا  کارآفرین تلییر صورت پذیرد و از سوی دیور، زمینه آنا  به توانمنوی
های کال  توسعة کشور پذیرفتـه   سیاستتقویت جایواه زنا  در راهبردهای توسعة روستایی در 

درصو باالترین سهم  3/33نقل با  و ـ محیطی نیز، عامل حمل و لحاظ شود. بین عوامل زیرساختی
نقل و بهبـود و ارتقـای سـطو     و خصوص حمل ها به کرد  زیرساخت مهیا بنابراین، را داشته است.

هـای   داد  پروژه انجامو همچنین  وکار ها جهت راه انوازی کسب دسترسی زنا  به این زیرساخت
تحقیقاتی و بررسی شرایط مناطق روستایی در جهت ایجاد مراکز رشو روستایی بایـو مـو نظـر    
قرار گیرد تا زنا  روستایی در مسیر توسعة کارآفرینی بـا مشـکالت زیرسـاختی مواجـه نشـونو.      

هفـت عامـل مـرتبط بـا     یـ  از   دهو بین هـر  های تحقیق نشا  می طور که یافته بنابراین، هما 
ها تأثیرات مختیفـی بـر کـارآفرینی     کوام از آ  کارآفرینی، متلیرهای گوناگونی وجود دارد که هر

های مختیفی در مورد عوامل مرتبط با کارآفرینی شـامل   زنا  روستایی دارنو. از آنجا که دیوگاه
م یـ  عامـل را بـر    کـوا  شـناختی، رفتـاری و غیـره وجـود دارد و هـر      های اقتصادی، روا  نظریه

توا  گفت که همة عوامل در توسعة کـارآفرینی تأثیرگذارنـو، امـا     انو، می کارآفرینی مؤثر دانسته
تـأثیر در   ی  از متلیرها متفاوت است. بنابراین، نبایو عـامیی را بـی   شوت اثرگذاری و اهمیت هر

ایـو بـا توجـه بـه نقـش      ها به منظور توسعة کارآفرینی زنا  روسـتایی ب  ریزی نظر گرفت و برنامه
 عوامل گوناگو  اثرگذار بر این امر صورت گیرنو.
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 منابع
در توانمنوسـازی  مـؤثر  ارزیابی عوامـل  (. »1395) زاده، زهرا؛ یوسفی، عیی؛ امینی، امیرمظفر [ ابوالفتو1]

و مطالعـات   ی، پژوهشواه عیوم انسـان نامة زنا  پژوهش نشریة، «زنا  روستایی شهرستا  اصفها 
 .27ـ1، ص1 ش ،یفرهنو

طراحی مـول  (. »1398)حسین ، شعبانعیی فمی؛ حسین ،یادآور؛ حسین ،کوهستانی؛ سنور ،احموی[ 2]
 ةنشری، («استا  کردستا  :موردی ةمطالع) بین زنا  روستایی پایوار کارآفرینی کشاورزی ةتوسع

 .251ـ237، ص 9ش  ،دانش کشاورزی و تولیو پایوار
ـ اجتماعی زنا  روستایی و تأثیر باورهای اجتماعی بر آ   جایواه اقتصادی(. »1390[ افراخته، حسن )3]

ــه   ــتاهای کوهاای ــوردی: روس ــة م ــات( )مطالع ــل، «ای فومن ــة فص ــعه  نام ــتا و توس ، 1، ش روس
 .193ـ173ص

اشتلال زنا  روستایی در دو شهرستا  (. »1386عیی ) [ امینی، امیرمظفر؛ احموی شاپورآبادی، محمو4]
، «هـا  و فالورجا  استا  اصفها  و ارزیـابی تـأثیر آ  بـر خوداتکـایی اقتصـادی آ       ـ میمه برخوار
 .91ـ65، ش اول، ص5، س مطالعات ز  نشریة

عوامـل مـؤثر بـر    (. »1399پور، بهمن؛ آجییی، عبـوالعظیم؛ عبوشـاهی، عبـاس )    [ آنی، نادیا؛ خسروی5]
، 44، ش11، سز  و فرهنـگ  مـی ، نشریة عی«توسعه و موان  بازدارنوة کارآفرینی زنا  روستایی

 .70ـ61ص
های مـؤثر و موانـ  تحقـق     سازه(. »1395)عیی ر، پو اسواهلل؛ کورش ،مقوم ییرضا ؛الهوی بنت ،ایزدی[ 6]

عیـوم   نشـریة ، «خانوی بخش کشاورزی در مناطق روستایی شـیراز  کارآفرینی در مشاغل ةتوسع
 .51ـ39اول، ص ش، 12 ج، ایرا  یتروی  و آموزش کشاورز

ترویجی بر مشـارکت  های  تأثیر برنامه ارزیابی(. »1392)رمضا  ، طوسی؛ رقیه ،تازیکی؛ حمیو ،برقی[ 7]
دهسـتا  اسـترآباد شـمالی شهرسـتا      : موردی)مطالعة های کشاورزی  زنا  روستایی در فعالیت

 .91ـ75، ص4 ، شییروستا یزیر برنامه پژوهش و ةیمج، («گرگا 
بررسـی نقـش اعتبـارات خـرد در     (. »1391) لو، سـهیال  ، زهرا؛ خواوردیمنش نی  [ بریمانی، فرامرز؛8]

 نامـة  فصـل ، («موردی: دهستا  لکستا  شهرسـتا  سـیماس   ةنمون)توانمنوسازی زنا  روستایی 
 .82ـ69اول، ص ش اول، س روستایی، توسعة و فضا اقتصاد

سـازی و   ی ارتبـاط یرفیـت  بررسـ (. »1399)محسـن   ،هیـر  آقایاری ؛حسین ،زاده کریم ؛زهرا ،تاراسی[ 9]
، جلرافیـا و توسـعه   نشـریة ، (« زنجـا  شهرسـتا  مـوردی:  )مطالعـة  توانمنوسازی زنا  روستایی 

 .224ـ203، ص58 ش
 ةتحییل موان  توسع(. »1395رضا؛ کماسی، حسین؛ هوشنوی، عطا ) [ جمینی، داود؛ جمشیوی، عیی10]

اقتصاد فضا  نامة فصل، («داولرستا  گشهرمورد: روستاهای )نا  در نواحی روستایی زینی رکارآف
 .63ـ45، ص4 ، ش5 ، سو توسعة روستایی

سنجش عوامل مؤثر بـر  (. »1393رضا ) نیا، غالمحسین؛ یعقوبی فرانی، احمو؛ سیوین، سیو [ حسینی11]
ز  در توسـعه و   ، نشـریة «وکارهای زنا  کارآفرین در روستاهای شهرسـتا  میانـه   عمیکرد کسب

 .558ـ545، ص4 ش، 12، دورة سیاست
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هـای کـارآفرینی    شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة مهارت(. »1393[ حسینی، طیبه؛ لشورآرا، فرهاد )12]
، 7 ، ستروی  و آموزش کشاورزیهای  پژوهش مجیة ،«های زنا  روستایی استا  فارس در تعاونی

 .33ـ13، ص2ش
بررسی عوامـل مـؤثر بـر موفقیـت     . »(1397حسن؛ دولتی، مهین؛ پرپنجی، مهویه ) [ حسینی، میرزا13]

تعاو  و  ، نشریة«های روستایی زنا  در شمال استا  تهرا  کارآفرینی زنا  روستایی عضو تعاونی
 .156ـ129، ص26 ، ش7 ، سکشاورزی

بنوی موان  مؤثر بر کـارآفرینی زنـا  روسـتایی )مطالعـة      اولویت(. »1391[ حیوری ساربا ، وکیل )14]
ــل  ــوردی: اســتا  اردبی ــاعی نشــریة، («م ــات اجتم ــ روا  مطالع ــا ، ـ ، 2 ، ش10 س شــناختی زن

 .177ـ159ص
بررسی و تحییل عوامل مؤثر بر توسعة کـارآفرینی  (. »1394[ حیوری مکرر، حمیو؛ سارانی، افسانه )15]

، همـایش میـی عمـرا  و معمـاری بـا رویکـردی بـر توسـعة پایـوار          ،«زنا  در مناطق روسـتایی 
 .15ـ1ص

بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کـارآفرینی در منـاطق   (. »1391ر، حمیو؛ محبی، زهرا )[ حیوری مکر16]
 .19ـ1، صبنیا  وکارهای دانش کنفران  میی کارآفرینی و مویریت کسب، «روستایی

موان  کارآفرینی زنا  روستایی (. »1398)نادیا ، آنی ؛خویجه ،سییمانی هارونی؛ بهمن ،پور خسروی[ 17]
 .152ـ133، ص29 ، ش8 ، سیشاورزکتعاو  و  نشریة ،«کرمانشاهبخش مرکزی استا  

(. 1396)عـامر  آبـادی،   دهقـا  نجـم  ؛ الهـه  ،عسـوری ؛ مریم ،حسینی؛ رضا محمو ،دهقانی اشکذری[ 18]
بـر عمیکـرد    فرینانـه آگـری هوشـیاری کار   بـا نقـش میـانجی    آفرینزنا  کار اخالقیتأثیر رفتار »

 .124ـ107، ص41، ش12، سی زنا  و خانوادهـ تربیت فرهنوی فصینامة ،«وکار کسب
بررسی نقـش کـارآفرینی در رشـو اقتصـادی و توسـعة      (. »1391؛ بزرگی، فرشاد )سمانه الر،دیوسا[ 19]

 .12ـ1، صبنیا  های دانشوکار کسبکنفران  میی کارآفرینی و مویریت ، «پایوار
هـای   آمـوزش  اثربخشـی (. »1398)محمـود  ، منسوب بصیری؛  الارس، راد ایرجی ؛سرین، نرحمتی[ 20]

، پژوهش مویریت آموزش کشاورزی ةنام فصل، «زنا  روستایی در کارآفرینی وکار کشاورزی کسب
 .17ـ3، ص49ش

عوامـل  (. »1397سازیا ، امیرحسـین )  پور، شهوخت؛ قورتیا  کاشا ، سیو عبوالجابر؛ گیت [ رحیم21]
روسـتا و   نامـة  فصل ،«در شهرستا  شیرازبافی  مؤثر بر کاهش تمایل زنا  روستایی به حرفة قالی

 .131ـ115اول، ص ، ش21 ، ستوسعه
بررسـی عوامـل مـؤثر بـر موفقیـت زنـا        (. »1397زاده، پروین ) اهلل؛ عیی جمعه زاده، ولی [ رستمعیی22]

 .172ـ147، ص3 ، ش12، دورة نامة توسعة اجتماعی فصل، «کارآفرین شهر تهرا 
؛ خویجــه ،صــمیمی؛ ســادات فاطمــه ،زاده موســوی؛ محمــوجعفر ،شــفیعیب؛ زینــ ،پیشــه زراعــت[ 23]

 زنـا   اشـتلال  عةکـارآفرینی در توسـ  هـای   بررسی نقش مهـارت (. »1394)بهمن ، دوست کنعانی
، 13 ، ش4، دورة آمـوزی  مهارت نشریة، («موردی: روستاهای شهرستا  کازرو  ةمطالع) روستایی

 .124ـ111ص
فراتحییل راهی به سوی شناسایی ارزشـیابی  (. »1385لفضل )السادات؛ محموی، ابوا [ زاهوی، شم 24]
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، 12دورة  ،(تحـول  و بهبـود ) مـویریت  مطالعـات  نشریة ،«های گذشته ترکیب و تیخیص پژوهش
 .79ـ51، ص47 ش

اولـین   ،«نقش کارآفرینی در توسعة پایوار روسـتایی (. »1396پور، بهمن ) [ سایبا ، فاطمه؛ خسروی25]
با رویکرد آموزش عالی )دانشواه کشاورزی  توسعة پایواری کارآفرینی در ساز همایش میی نهادینه

 .9ـ1، ص(و مناب  طبیعی رامین خوزستا 
هـای   تحییـل مهـارت  (. »1396سجاسی قیواری، حمواهلل؛ محمـودی، حمیـوه؛ جعفـری، فهیمـه )     [26]

، «فریما (کارآفرینی زنا  در مناطق روستایی )مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستا  
 .263ـ242، ص2 ، ش8، دورة های روستایی پژوهش نامة فصل

اشـتلال   ةموان  توسـع (. »1396شریف ) زاده، محمو ؛ شریفحسین ،شعبانعیی فمی؛ مسیم ،سواری[ 27]
، روسـتایی  ةاقتصاد فضـا و توسـع   ةنام فصل ،«زنا  روستایی در صنای  دستی شهرستا  دیوانوره

 .36ـ17، ص21 ، ش6 س
ارتبـاطی و  هـای   نقـش منـاب  و کانـال   (. »1392)عیـی  ، اسـوی ؛ اهلل نعمـت  ،شیری؛ مسیم ،واریس[ 28]

، ییروسـتا هـای   پـژوهش  نشـریة ، «توانمنوسازی زنا  روستایی شهرستا  دیوانـوره  اطالعاتی در
 .384ـ365، ص2 ش، 4دورة 

الیـت شـالبافی زنـا     بررسی عوامل مؤثر بر توسـعة فع (. »1395زاده، مریم؛ کریمی، جیییه ) شریف [29]
ــه ــا ، ـــ روا  مطالعــات اجتمــاعی ، نشــریة«روســتایی شهرســتا  بان ، 2 ، ش14 س شــناختی زن

 .156ـ127ص
بررسی گرایش زنا  روسـتایی بـه   (. »1398شریفی، زینب؛ ایروانی، هوشنگ؛ دانشور عامری، ژیال ) [30]

ــ پژوهشـی ز  و    عیمـی فصـینامه  ، «آبـاد(  اشتلال )مورد مطالعه: زنا  روستایی شهرستا  نجـف 
 .236ـ217ص اول، ش، 10 ، سجامعه

تحییل عامیی عوامل مؤثر بـر توسـعة کـارآفرینی    (. »1393صادق ) صابریا ، مهناز؛ صبوری، محمو [31]
، 6 ، سمطالعـات توسـعة اجتمـاعی ایـرا      مجیـة  ،«های خرد سمنا  زنا  روستایی عضو صنووق

 .115ـ107، ص4 ش
هـای مـؤثر بـر توسـعة      بررسی عوامـل و محـرک  (. »1398نژاد، مهرشاد ) صادقی، خویجه؛ طوالبی [32]

، 10 ، سانویشة جلرافیایی ، نشریة«کارآفرینی زنا  روستایی )مطالعة موردی: دهستا  رشتخوار(
 .90ـ71، ص20 ش

های کارآفرینی زنـا    شناسایی الزامات توسعة مهارت(. »1392زاده، مژگا ؛ لشورآرا، فرهاد ) [ طبیب33]
 .72ـ61، ص4 ، ش6 ، ستروی  و آموزش کشاورزیهای  پژوهش مجیة، «ستایی استا  قمرو

هـای آموزشـی و    بررسی اثر عامل(. »1395)اکبر  عیی، عباسی رستمی، مهوی؛ عییخانی دادوکالیی[ 34]
 نشـریة ، «های تعاونی روستایی زنا  استا  گیسـتا   شناختی بر توسعة کارآفرینی در شرکت روا 

 .194ـ171، ص20 ، ش5 ، ساورزیتعاو  و کش
فردی های  بین ویژگی ةبررسی رابط(. »1391) اکبر؛ جوا ، جعفر؛ احموزاده، سحر [ عنابستانی، عیی35]

 شهرسـتا   ـ مـوردی: دهسـتا  درزآب   ةروستایی )مطالعـ  ةزنا  و مشارکت آنا  در فراینو توسع
 .78ـ61، ص12 ش ،3 س، یا و منطقه یشهرهای  مطالعات و پژوهش نشریة، «(مشهو
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بینـی   پـیش (. »1393بیوـی، امیرحسـین؛ پورقاسـم، فاطمـه؛ تاتـار، مـریم )       فقیری، مژگـا ؛ عیـی   [36]
توانمنوسازی زنا  روستایی با استفاده از الووی مبتنی بـر تحییـل تشخیصـی )مطالعـة مـوردی:      

 .133ـ113، ص27 ، ش9 ، سـ تربیتی زنا  و خانواده نامة فرهنوی فصل، «شهرستا  کنواور(
دامـادی، سـیو مهـوی     اهلل حسینی، سیو جمال؛ حسینی، سیو محمود؛ میر فالح جیودار، ربی ؛ فرج [37]

روسـتا و   نامـة  ، فصـل «عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنا  روستایی شمال کشـور (. »1386)
 .115ـ87، ص4 ، ش10 ستوسعه، 

بررسی رابطـة میـا  اعتمـاد اجتمـاعی و     . »(1393)لیال ، نصرالهی وسطی؛ احمو سیو ،فیروزآبادی[ 38]
، («مطالعة موردی: دهستا  شیروا  از تواب  شهرستا  بروجـرد )روحیة کارآفرینی زنا  روستایی 

 .44ـ25، ص1ش ، 5، دورة ییروستاهای  پژوهش نشریة
ر کـارآفرینی روسـتایی د  ة فراتحییل عوامل مؤثر بر توسع(. »1396)محمو ، بادسار؛ مهوی ،قاسمی[ 39]

همایش میی بررسی راهکارهای مویریت توسعة کارآفرینی روسـتایی در ایـرا  )دانشـواه    ، «ایرا 
 .11ـ1ص، حکیم سبزواری(

هـای   صـنووق    موفقیـت   بـر   مـؤثر هـای   سـازه (. »1394احموی، افسـانه )  معصوم، مجتبی؛ [ قویری40]
های  پژوهش نشریة ،«فیروزکوه   شهرستا  روستایی  زنا   اقتصادی  توانمنوسازی  در  خرد  اعتبارات 

 .772ـ759، ص4 ش ،47، دورة جلرافیای انسانی
بررسـی عوامـل   (. »1395)مهـرداد  ، ورناصـری ، فوزیـه؛  کیمیـایی ، عیـی؛  سـییمیا  قنبری، نـوذر؛   [41]

ـ )اجتماعی مرتبط با مشارکت زنا  روستایی در امور خانوادگی و اجتمـاعی   مـوردی: زنـا     ةنمون
ــ پژوهشـی عیـوم اجتمـاعی دانشـواه آزاد       نامـة عیمـی   فصل، («ر کرمانشاهمتأهل روستاهای شه
 .108ـ87، ص2 ، ش10 س اسالمی واحو شوشتر،

شناسایی و تبیین عوامل اجتماعی و اقتصادی مـؤثر بـر   (. »1394)رحیمه ، انصاری؛ یوسف ،قنبری[ 42]
ریـزی   ش و برنامـه پـژوه جیـة  م ،«)مطالعة موردی: شهرستا  رستم( توانمنوسازی زنا  روستایی

 .10ـ1، ص3 ش، 4 ، سروستایی
بررسی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی روستایی در اسـتا   (. »1392[ کرد، باقر؛ آبتین، عبوالعزیز )43]

هـای اطالعـات و    سیستا  و بیوگستا  )با تمرکز بر توسعة مراکز رشو روستایی، توسعة فنـاوری 
 .14ـ1، ص32 ، شجلرافیا و توسعه نشریة، «ارتباطات و توانمنوسازی زنا  روستایی(

فراتحییـل کیفـی   (. »1397بهمنی، محسن؛ برادرا  کاشـانی، زهـرا )   [ کرمانی، مهوی؛ نوغانی دخت44]
مطالعـات   نشـریة ، «مقاالت پژوهشـی حـوزة توانمنوسـازی زنـا  روسـتایی و شـهری در ایـرا        

 .54ـ33، ص2 ، ش16 ، سشناختی زنا  ـ روا  اجتماعی
عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنـا   (. »1390شکی، فاطمه؛ ایروانی، هوشنگ؛ کالنتری، خییل )[ کو45]

روسـتا و   نامـة  فصـل  ،«های اعتبارات خرد روستایی )مطالعة موردی: استا  کرمانشاه( در صنووق
 .33ـ15اول، ص ، ش14 ، ستوسعه

، پـژوهش زنـا    نشـریة ، «روسـتایی  عوامل مؤثر در توسعة کارآفرینی زنـا  (. »1384[ گیرد، پروانه )46]
 .123ـ101، ص1، ش 3دورة 

نقش آموزش کارآفرینی در توانمنوسازی زنا  کارآفرین (. »1392)فرهاد ا، لشورآر؛ زهره ،محموی[ 47]
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 .72ـ61، ص2 ، ش6 ، ستروی  و آموزش کشاورزیهای  پژوهش مجیة، «روستایی استا  ایالم
شناسایی و تحییل عوامـل مـؤثر بـر    (. »1397ه، سیو اسماعیل )زاد مهوی؛ نظام مردانشاهی، محمو [48]

، «قابییت کارآفرینی زنا  روستایی )مطالعة موردی: زنا  کارآفرین روستاهای شهرستا  بهشـهر( 
 .96ـ75، ص2 ، ش21 ، سروستا و توسعه نامة فصل

ؤثر بـر انویـزة   عوامل مـ (. »1392سعیوی، حمیوه؛ بخشی جهرمی، آرما ؛ فروزانی، معصومه ) می  [49]
عیـوم تـروی  و    ، نشـریة «پیشرفت کارآفرینا  ز  روستایی )مورد مطالعه: شهرسـتا  مرودشـت(  

 .151ـ141اول، ص ، ش9 ج آموزش کشاورزی ایرا ،
ة آموزشـی مـؤثر در توسـع   هـای   بررسی شیوه(. »1395)جیییه ، سییمانیا  بروجنی؛ رضا ،موحوی[ 50]

 .33ـ24، ص6 ش ،3 س ،یکارآفرینی در کشاورز یهبردهارا نشریة، «کارآفرینی زنا  روستایی
(. 1395) ابـراهیم  محمـو  مهوی؛ تیموری، مصطفی؛ تیموری، محمود؛ مصطفایی، میردامادی، سیو [51]

آموزشـی ترویجـی در شهرسـتا     هـای   بر مشـارکت زنـا  روسـتایی در دوره   ثر سازوکارهای مؤ»
 .13ـ1، ص2 ، ش5 س ،روستایی ریزی برنامه و پژوهش مجیة، «اصفها 

عوامـل مـؤثر بـر پیشـرفت زنـا  کـارآفرین )مطالعـة        (. »1390نحوی، ابوذر؛ کهنسال، محمورضا ) [52]
 .111ـ95، ص11 ، ش3 ، سنشریة ز  و مطالعات خانواده، «موردی: زنا  استا  مازنورا (

 یـه و روح بررسی نظری و تجربی رابطه میا  مشـارکت اجتمـاعی  (. »1393یال )ل ،نصرالهی وسطی[ 53]
 نشـریة ، («دهستا  شیروا  از تواب  شهرسـتا  بروجـرد  : مورد مطالعه) زنا  روستایی کارآفرینی

 .340ـ319، ص2 ش ،6دورة ،روستایی عةتوس
های مؤثر بر  عامل(. »1396مقوم، نفیسه؛ گیباز، سیوه شیرین ) نعیمی، امیر؛ نجفیو، پریسا؛ صالحی [54]

ز  و  ـ پژوهشی نامة عیمی ، فصل«های روستایی ر در فعالیتمقوار مشارکت زنا  روستایی گرمسا
 .22ـ1اول، ص ، ش8 ، سجامعه

هـای اقتصـادی زنـا      تحیییـی بـر فعالیـت   (. »1388محموی، نـرگ  )  اهلل؛ عیی نوری، سیو هوایت [55]
ریـزی   مجیـة جلرافیـا و برنامـه   ، «ــ شهرسـتا  اصـفها (    روستایی )مطالعة موردی: منطقة براآ 

 .104ـ87، ص3 ، ش20 ، سمحیطی
شـناختی در زمینـة مشـارکت     پژوهشـی جامعـه  (. »1384[ وثوقی، منصور؛ یوسفی آقابین، افسـانه ) 56]

، 25 ، شنامـة عیـوم اجتمـاعی    نشـریة ، «اجتماعی زنا  روستایی روستای آغکنو شهرستا  میانه
 .224ـ195ص

حییل موان  و راهکارهای توسـعة  ت(. »1394)ژیال ، خواه وطن؛ محمو باسط ،قرشی؛ مجیو ،یاسوری[ 57]
، 6 ، دورةییروسـتا هـای   پـژوهش  نشـریة ، «پ  فـومن  دهستا  گوراب  روستایی کارآفرینی زنا

 .342ـ323، ص2 ش
تحییل عوامل مـؤثر بـر کـارآفرینی    (. »1393)رضا ، موحوی؛ عطیه ،سییمانیفرانی، احمو؛  [ یعقوبی58]

 .42ـ7، ص4 ، ش12 ، سشناختی زنا  ـ روا  مطالعات اجتماعی نشریة، «زنا  روستایی
[59] Andole Ondiba, Hesborn and Kenichi Matsui (2019). “Social attributes and 

factors influencing entrepreneurial behaviors among rural women in 
Kakamega County, Kenya”, Ondiba and Matsui Journal of Global 
Entrepreneurship Research, 9:2 https://doi.org/10.1186/s40497-018-0123-5. 

[60] Chowdhury, M.S. (2007). “Overcoming Entrepreneurship Development 

https://doi.org/10.1186/s40497-018-0123-5


 41  فراتحلیل کیفی ابعاد توسعة کارآفرینی زنان روستایی

Constraints: the Case of Bangladesh”, Journal of Enterprising Communities: 
People and Places in the Global Economy, Vol. 1, No. 3, PP 240-251. 

[61] Ganesan, S. (2006). Status of women entrepreneurs in India, New Delhi: 
Kanishka Publications. 

[62] Parkash, Jai,. Goyal, Meenu (2011). “Women Entrepreneurship In India-
Problems And Prospects”, International Journal of Multidisciplinary 
Research, Vol.1 Issue 5, September 2011. 

[63] Hart, Myra M; Gatewood, Elizabeth J; Brush, Candida G & Nancy M. Carter 
(2003). “Women Entrepreneurs: Moving Front and Center”: An Overview of 
Research and Theory, See discussions, stats, and author profiles for this 
publication at: https://www.researchgate.net/publication/253659404. 

[64] Heidari Sareban, V. (2012). “Prioritizing Major Barriers to Rural Women's 
Entrepreneurship, Using AHP Method Case study: Ardabil province”. 
Womens studies (Sociological & Psychological), Vol 10, No 2, PP 159- 177. 
(Persian). 

[65] Imani Gheshlagh, S., Khani, F and Hashemi, S. S. (2012). “The role of Tourism 
in improvement of rural women’s entrepreneurship: A comparative Study of 
Kandovan and Eskandan villages in Osku District”. Journal of Geography 
and Regional Development Reseach Journal, No 18, PP 217-238. (Persian). 

[66] Kushalakshi & Raghurama (2012). “Rural Entrepreneurship: A Catalyst for 
Rural Development”, International Journal of Science and Research (IJSR) 
ISSN (Online): 2319-7064 Impact Factor (2012): 3.358. 

[67] Pato, Lúcia (2015). “Rural entrepreneurship and Innovation: some successful 
women's initiatives”, 55th Congress of the European Regional Science 
Association: “World Renaissance: Changing roles for people and places”, 25-
28 August 2015, Lisbon, Portugal, European Regional Science Association 
(ERSA), Louvain-la-Neuve. 

[68] Müller, Claudia (2006). “Factors Affecting Women Entrepreneurs in 
Establishing and Expanding their Businesses in NAD Province”, International 
Labour Organization 2006 First published. 

[69] Muñoz-Fernández, Ángeles; Assudani, Rashmi and Imane Khayat (2019). 
“Role of context on propensity of women to own business, Muñoz-Fernández 
et al”. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9:37 
https://doi.org/10.1186/s40497-019-0160-8. 

[70] Nwankwo, Francis O & Chinwe S. Okeke (2017). “Rural entrepreneurship and 
rural development in Nigeria”, Africa’s Public Service Delivery and 
Performance Review ISSN: (Online) 2310-2152, (Print) 2310-2195. 

[71] Sangolagi, K., & Alagawadi, K. (2016). “Woman entrepreneurs”. International 
Journal of Advancement In Engineering Technology Management & Apllied 
Science, 3(1), PP 216-222. 

[72] Yilmaz, Emine; Özdemir, Gülen and Yasemin Oraman (2012). “Women 
entrepreneurs: Their problems and entrepreneurial ideas”, African Journal of 
Business Management, Vol. 6(26), pp. 7896-7904, 4 July, 2012. 

[73] Lashgarara, Farhad & Ghashghaei, Faezeh (2014). “Identifying factors 
affecting on the development of rural women entrepreneurship in Tehran 
province”, Agriculture Science Developments, 3(11), PP 351-353. 

  

https://www.researchgate.net/publication/253659404
https://doi.org/10.1186/s40497-019-0160-8

