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چکیده
کارآفرینی از فعالیتهایی است که میتوانو برطرفکننوة بسیاری از گالشهای اقتصادی در مناطق روستایی باشو.
در این میا  ،زنا بهعنوا یکی از گروههای تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارنـو .فراگیـری کـارآفرینی
بین زنا روستایی نیازمنو برنامه ریزی برای شناسایی عوامل کییوی تأثیرگذار در توسعة فعالیـت هـای کارآفرینانـه
است .بنابراین ،برای تقویت هرگه بیشتر کارآفرینی زنا روستایی ،مطالعة عوامل مؤثر بر توسـعة کـارآفرینی زنـا
روستایی اهمیت فراوانی دارد .بر این اساس ،هوف تحقیق حاضر شناسایی عوامـل تأثیرگـذار بـر کـارآفرینی زنـا
روستایی و طبقه بنوی آ ها از لحاظ ارزش و اهمیت است که بـه روش فراتحییـل کیفـی بررسـی شـوه اسـت .در
تحقیق حاضر ،از مجموع  112مقالة عیمیـ پژوهشی انتشار یافته ،تعواد  46مقاله کامالز مرتبط با موضـوع تحقیـق،
که به صورت پیمایشی و میوانی انجام شوه انو ،بررسی شوه است؛ بازة زمانی تحقیقات نیز بین سال های  1384تـا
 1399است .طبق یافتههای تحقیق ،مهمترین عوامل اثرگذار بر توسعة کارآفرینی زنا روستایی عبارتانو از :سطو
سواد و دانش فردی زنا روستایی ،شرکت در دوره هـای آموزشـی کـارآفرینی ،کسـب درآمـو ،عامـل عضـویت در
گروههای ثانویه ،حمایت خانواده ،حمایت نهادهای دولتی و عامل حملونقل.
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طرح مسئله

توسعة کارآفرینی 1در کشور ضمن فراهمآورد زمینة رشو و توسعة پایوار ،مسـائل و مشـکالت
جاری از جمیه فقر ،نابسامانی اجتماعی و فرهنوی ،بیکاری دانشآموختوا دانشواهی و معضـل
انبوه سایر بیکارا را مرتف خواهو کرد .درواق  ،کارآفرینی که به مفهوم کشف و بهرهبـرداری از
فرصتها به منظور ارزشآفرینی در حوزههای مختیف اقتصـادی ،اجتمـاعی و فرهنوـی جامعـه
است ،پایه و اساس توسعة همهجانبه محسوب میشود [ ،19ص .]3جامعة روستایی نیز از قاعوة
فوق مستثنا نیست و کارآفرینی در این مناطق میتوانو برطرفکننـوة بسـیاری از گـالشهـا از
جمیه بیکاری ،درآمو پایین ،فقوا تنوع اقتصادی و ...باشو .پایینبود سطو زنوگی در نـواحی
روستایی و درنتیجه مهاجرت روستاییا به شهرها ،مسائل متعود اجتماعی ،اقتصادی و محیطی
را در این نواحی به دنبال داشته است .سیاستها و راهبردهـای مختیفـی بـرای کاسـتن از آثـار
منفی این مشکالت و پاسخ به نیازهای زنوگی در سکونتگـاههـای روسـتایی در کشـورهای در
حال توسعه ،از جمیه ایرا  ،در پیش گرفته شو .ازاینرو ،برنامـهریـزا روسـتایی بـوین نتیجـه
رسیوهانو که تشویق روستاییا برای گرایش به کارهای تجاری به شیوة کارآفرینی مناسبترین
راهبرد برای پاسخگویی به گالشهای اقتصـادی و اجتمـاعی در منـاطق روسـتایی اسـت [،25
ص .]1کارآفرینی به منزلة یکی از راههای مهم ارتقای توسعة مناطق روستایی یاهر شوه است و
به همین دلیل راهی برای «احیای مجود روسـتاها» اسـت .در واقـ  ،مشـاهوه شـوه اسـت کـه
کارآفرینی و نوآوری نه تنها به ایجاد مشـاغل جویـو کمـ مـیکننـو ،بیکـه بـه بهبـود رقابـت
اقتصادی ،ایجاد رشو اقتصادی و ثروت جویـو بـرای فضـای روسـتایی منجـر شـوه و درنهایـت
کیفیت زنوگی ساکنا محیی را بهبود میبخشـو [ ،67ص .]2دولـتهـای کشـورهای در حـال
توسعه اکنو به این درک رسیوهانو که هیچ توسعهای معنادار نخواهو بود ،مور در مـواقعی کـه
جوام روستایی نیز همراه باشنو .این واقعیت از این امر حاصل میشود کـه سـاکنا روسـتاها،
مؤلفــة درخــور تــوجهی از جمعیــت آ هــا را تشــکیل مــیدهنــو .درواقـ  ،جمعیــت روســتایی
70ـ80درصو کل جمعیت بیشتر کشورهای جها سوم را تشـکیل مـیدهـو [ ،70ص .]1بـین
اقشار مختیف روستایی ،زنا به دلیل شرایط اجتماعی و فرهنوی و اقتصادی ،بخشی از نیروهای
مؤثر کار و تولیو و فعالیتهای اقتصادی دخیل در اقتصـاد خـانوار هسـتنو و در برخـی مـوارد،
شواهو گویای این نکته است که در محیطهای روستایی ،نقش زنا در فعالیـتهـای اقتصـادی
بسیار مهمتر و بیشتر از مردا است .در محیطهای روستایی زنانی دیوه میشونو که با ابتکـار و
خالقیت و نوآوری ،به راهانوازی کسبوکار یا فعالیتهای جویو اقوام مـیکننـو [ ،26ص.]245
کارآفرینی از فعالیتهایی است که میتوانو برطرفکننوة بسیاری از گالشهای عمـوه همچـو
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بیکاری ،درآمو پایین ،فقوا تنوع اقتصادی و غیره در مناطق روستایی باشو که در ایـن میـا ،
زنا بهعنوا یکی از گروههای تأثیرگذار در جامعة روستایی نقشی مهم دارنو .به همـین دلیـل
تقویت کارآفرینی زنا روستایی ،راهکاری مؤثر در راستای دو شـاخص توسـعه ،یعنـی افـزایش
اشتلال و کاهش بیکاری ،تیقی میشود [ ،14ص.]160
زنا حوود نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل مـیدهنـو و جـزء بـزرگتـرین ذخـایری
هستنو که هنوز از وجودشا استفادة بهینه به عمل نیاموه است .در عصر حاضـر ،فـراهمکـرد
زمینههای تازه برای مشارکت بیشتر زنا و بهرهگیری جویتر از قورت تفکر ،ابـواع و خالقیـت
آنا بایو در سرفصل سرمایههای مویریت نوین قـرار گیـرد [ ،15ص .]2امـروزه بخـش درخـور
توجهی از نیروی کار جامعه را زنـا تـأمین مـیکننـو و عمیکـرد کارآفرینانـة آنـا در توسـعة
اقتصادی جامعه بسیار درخور توجه است .کارآفرینی زنا و توانمنوسازی آنا بهمنزلة مهمترین
ابزار برای ریشهکنی فقر و بیکاری مورد توجه قرار گرفته است [ ،71ص .]2بسیاری از محققـا
بر این باورنو که فعالیت زنا کارآفرین نقشی مهـم در سـالمت اقتصـادی کشـورها دارد .زنـا
روستایی ،1به ویژه در کشورهای در حال توسعه ،مسئول عموة فعالیت های اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنوی هستنو [ ،73ص .]351فراگیری کارآفرینی بین زنا روستایی نیازمنو برنامهریزیهای
دقیقتری برای شناسایی عوامل کییوی تأثیرگذار در توسعة فعالیتهای کارآفرینانه است [.]26
از آنجا که سازهها و عوامل مختیفی در ایجاد و گسترش کارآفرینی زنا روستایی تأثیرگـذار
هستنو ،بررسی این سازه هـا ،کمبودهـا و تنوناهـای موجـود در آ زمینـه را بهتـر و دقیـقتـر
مشخص میکنو و درنتیجـه برنامـهریـزی بـرای رفـ ایـن نارسـاییهـا را بـه صـورت بهینـه و
مناسبتری امکا پذیر مینمایو .پژوهشهای بسیاری در رابطه با عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنا
روستایی با استفاده از روشهای مختیف آماری انجام شـوه اسـت .هـریـ از تحقیقـات ،نتـای
مختیفی را نمایا کردهانو ،اما نتای حاصل از این مطالعات یکسا سازی نشوهانو .در این رابطه،
با عیم به این مهم که عوامل تأثیرگذار بر پویوة کارآفرینی زنا گسـترده اسـت و همچنـین بـا
توجه به نقش بسزایی که کارآفرینی زنا در توسعة اشتلال جامعه داراست ،شناسایی مهمتـرین
عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنا روستایی مسئیهای است که در تحقیق حاضر بررسـی شـوه
است .در این پژوهش ،با مرور و فراتحییل یافتههای پژوهشهـای انجـامشـوه پیرامـو توسـعة
کارآفرینی زنا روستایی ،سعی شوه است که گامی اثربخش در جهت شناخت بهتر مهـمتـرین
عوامل و مؤلفه های مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنا روستایی برداشته شود .بنابراین ،دیوگاههـای
پژوهشورا و یافتههای پژوهشی آنا بهطور عیمی به روش فراتحییـل کیفـی بـازبینی شـو تـا
مهمترین عوامل اثرگذار بر این امر مشخص شونو.

1. female villagers

 24زن در توسعه و سیاست ،دورة  ،19شمارة  ،1بهار 1400

چارچوب نظری
نواهی به رونو توسعه در کشورهای توسعهیافته نشا میدهو که کارآفرینی ابزار کارآموی برای
کاهش گالشهایی ماننو رشو روزافزو جمعیت ،کمبـود منـاب و امکانـات موجـود و پیـوایش
نیازهای اجتماعی و اقتصادی جویو فرآروی کشورهای در حال توسعه به شمار میرود .امـروزه،
مقولة کارآفرینی به سرعت در حال گسـترش اسـت و توانسـته نقـش مهمـی در زمینـة توسـعة
کسب وکار داشته باشو .اهمیت آ به نحوی است که کـارآفرینی را قیـب فعالیـتهـای توسـعة
اقتصادی تعریف کردهانو [ .]26اولین تعریف از کارآفرینی ،آ را اصطالحی اقتصادی میدانست
که فراینو تحمل خطر خریو با قیمت های خاص و فروش با قیمـت هـای نامشـخص را توصـیف
میکنو .با این حال ،مفسرا بعوی این تعریف را گسترش دادنو و مفهوم گردآوری عوامل تولیـو
را در بر گرفتنو .بعوها مفهوم نوآوری توسط تئوری پردازا به تعریف کارآفرینی افزوده شو .ایـن
نوآوری میتوانو در فراینو ،بـازار ،محصـول ،در فـاکتور و حتـی نـوآوری سـازمانی باشـو [.]70
بهطورکیی کارآفرینی عبارت است از ایجاد کسبوکار جویو که با خطرپـذیری و عـوم قطعیـت
همراه است .کارآفرینی عامل خیق ثروت ،خیق کسبوکار ،خیق نوآوری ،خیق تلییر ،خیـق کـار،
خیق ارزش و رشو است .این فراینو شامل جستوجو و پیویری فرصت و حـواکثرسـازی ارزش
ناشی از آ است [ ،16ص .]5در تعریف کارآفرینی روستایی 1میتوا بیا داشت که این نوع از
کارآفرینی هیچ تفاوتی با مفهوم عام کارآفرینی نوارد؛ فقط شـرایط خـاص منـاطق روسـتایی از
جمیه باالتربود ریس  ،کمبود امکانات و ضعف مویریت در این نواحی ،متفاوت با سایر نـواحی
و فعالیت هاست [ ،39ص .]2کارآفرینی روستایی مبتنی بر تحری استعواد محیی کـارآفرینی و
رشو شرکتهای بومی است .درواق  ،وجود فرصت را در مناطق روستایی تشـخیص مـیدهـو و
ترکیبی منحصر به فرد از مناب را در داخل یـا خـارج از کشـاورزی تسـری مـیکنـو .کـارآفرین
روستایی نیز یکی از ورودی های مهم در توسعة اقتصادی ی کشور و مناطق داخل کشور است.
کارآفرینا روستایی کسانی هستنو که با تأسی واحوهای صنعتی و تجاری در بخش روستایی
اقتصاد فعالیتهای کارآفرینی انجام میدهنو [ ،66ص.]51
در زمینة کارآفرینی زنا با توجه به محوودیت تحقیقات ،تعـاریف ارائـهشـوه در ایـن بـاره
محوود است .کارآفرینی زنا فعالیتی است که در زمینة خوداشتلالی مشـارکتی ،خوداشـتلالی
مستقل ،کارفرمایی و کسبوکارهایی با مالکیت انحصار صورت میگیرد .زنـا کـارآفرین زنـانی
هستنو که بهتنهایی یا با مشارکت ،کسبوکاری ایجـاد مـیکننـو و بـا قبـول خطرهـای مـالی،
اجتماعی ،اخالقی و روانی با خالقیت و نوآوری ،محصوالت جویوی را تولیو میکننو تا در بـازار
بر رقبا غیبه کننو [ ،2ص .]23با توجه به نقش انکارناپـذیر زنـا در توسـعة روسـتایی ،تقویـت
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کارآفرینی زنا روستای راهکاری مـؤثر در راسـتای تحقـق توسـعة پایـوار روسـتایی محسـوب
میشود [ ،64ص .]160یافتههای عیمی گویای این واقعیت است که توسعه و رشو اقتصادی در
مناطق روستایی محقق نمیشود؛ مور اینکه زنا روستایی در همة جهات و ابعاد توسعه مواخیة
مستقیم داشته باشنو [ ،61ص23ـ .]32آنا اگرگه ویژگیهای زیادی بـا همکـارا مـرد خـود
دارنو ،از بسیاری جنبهها منحصربـهفردنـو .تفـاوتهـای قابـل مشـاهوه در شـرکتهـای آ هـا
منعک کننوة تفاوتهای اساسی در انویزهها و اهواف ،آمادهسـازی ،سـازمانوهی ،جهـتگیـری
استراتژی و دسترسی به مناب است [ ،63ص .]1زنا کارآفرین سهمی درخور توجـه در رشـو
اقتصادی و توسعة میی و جهانی دارنو .آنـا در سراسـر جهـا پراکنـوه شـوهانـو و تعوادشـا
روزبهروز در حال افزایش است ،زیرا از ی سو کارآفرینی عمیی است که زنا میتواننـو توسـط
آ تواناییهایشا را کشف کننو و قادر شونو به موقعیتی دست یابنو که ریس را تجربه کرده،
تصمیم گرفته و مویریت کننو و از سوی دیور ،زنا تحصیلکرده دیور تمایل نوارنو که خود را
در گهاردیواری خانه محوود کننو [ ،62ص.]195
عوامل مرتبط با کارآفرینی از نظرگاههای مختیفی بررسی شوه است .نظریهپردازا اقتصادی
شرایط و عوامل اقتصادی را موجب کارآفرینی میداننو .از این نظر ،موفقیت کسبوکارها وابسته
به در دسترس بود سرمایه در شروع فعالیتهای کارآفرینانه و همچنین کنترل مـالی مناسـب
برای هزینهکرد مناب مالی هستنو .در نظریههای اقتصادی ،بیشتر به بحـث نـوآوری 1در تولیـو
محصول و جیب سرمایهگذاری ،ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ،ایجاد مبادله و گـردش پـول در
اقتصاد ،فراهمآورد ابزار و تولیو محصوالت جویو قابل عرضه بـه بـازار ،تحمـل عـوم قطعیـت،
داشتن مهارتهای مویریتی ،جابهجایی مناب اقتصـادی بـراسـاس اصـول بهـرهوری ،آگـاهی از
فرصتهای سودآور و کشفنشوه اشاره کردهانو .در مقابل نظریههای روا شناسا بـرای توسـعه
کــارآفرینی ،ویژگــیهــای روا شــناختی کارآفرینــا از جمیــه مخــاطرهپــذیری ،2میــل بــه
استقاللطیبی ،اعتمادبهنف  ،ویژگیهای انویزشی و شخصـیتی و پشـتکار را شـرط الزم بـرای
کارآفرین میداننو [ ،60ص .]240اما در رویکرد رفتاری ،عالوه بر ویژگیهای شخصیتی ،عوامل
محیطی و ویژگیهای رفتاری 3فرد نیز مورد توجه قرار میگیرد .در نظریههای جامعـهشناسـی،
گنین بحث میشود که ساختارهای اجتماعی 4در دسترسی زنا به فرصتهای کارآفرینی تأثیر
میگذارنو .در نهایت شرایط محیطی یـا محـیط کـارآفرینی شـامل عوامـل اقتصـادی ،سیاسـی،
صنعتی ،جمعیتی و فرهنوی شناختهشوه در جهت ایجاد یا تضـعیف فرصـتهـای کـارآفرینی و
دسترسی به تسهیالت و خومات حمایتی ،که فرآاینو راه انوازی را تسـهیل مـیکننـو ،مؤثرنـو
1. innovation
2. risk-taking
3. behavioral characteristics
4. social structures
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[ ،22ص .]151در نظریة رفتاری ،کارآفرینی یکی از وسییههای اساسی ارزشآفرینـی 1شـناخته
شوه است .طرفوارا نظریة رفتاری ،فراینو کارآفرینی را فراینوی پیچیوه دانسته کـه بـهشـوت
تحتتأثیر محیط و زمینههاست [ ،65ص.]221

روش تحقیق
در شناخت واقعیت پویوههای اجتماعی ،روشهای متعودی وجود دارد که فراتحییل یکـی از ایـن
روشها به شمار میرود .فراتحییل نوعی پژوهش دربارة سایر ست .فراتحییل را میتـوا مطالعـه و
بررسی نظاممنو پژوهشهای گذشته دانست .درواقـ  ،هنوـامی کـه دربـارة یـ موضـوع خـاص
پژوهشهای متعودی صورت گرفته باشو ،مـیتـوا همـة آ پـژوهشهـا را مجـوداز مطالعـه و بـا
یکویور مقایسه کرد و نتای همة آ پژوهشها را با یکویور تیفیق و ترکیب نمود و به ی نتیجـة
واحو رسیو .گنین کاری خود ی پژوهش مستقل محسوب میشود .تفاوت این نـوع پـژوهش بـا
پژوهشهای دیور در این است که جامعة آماری در اینگونه پـژوهشهـا تحقیقـات قبیـی اسـت و
واحو پژوهش آ هری از پژوهشهای اولیه و مستقل پیشین است [ ،24ص .]55در این تحقیق،
به منظور مرور نظام منـو مطالعـات عوامـل مـؤثر بـر توسـعة کـارآفرینی زنـا روسـتایی ،از روش
فراتحییل کیفی استفاده شوه است .فراتحییل کیفی ،برخالف فراتحییل کمی که جنبة اسـتنباطی
دارد و با بهرهگیری از روشهای آماری به ادغام نتای پژوهشهـای مختیـف در یـ حـوزه اقـوام
میکنو ،بیشتر از آمارههای توصیفی استفاده میکنو و مشخصکرد فراوانی و درصو آ از ارکـا
مهم این تحییل محسوب میشود [ ،44ص .]41جامعة آمـاری تحقیـق حاضـر 112 ،مقالـه بـوده
است که با جستوجوی کییوواژههای «کـارآفرینی»« ،کـارآفرینی روسـتایی»« ،زنـا روسـتایی»،
«توسعة کارآفرینی» و «کارآفرینی زنا روستایی» در سایتهـای پایوـاه اطالعـات عیمـی (،)SID
نشریات ایرا ( ،)ensani( ،)magiranگوگـل و سـایت نمایـة مقـاالت ارائـهشـوه در همـایشهـا و
کنفران های معتبر کشور ( )civilicaمقاالت مورد نظر اخذ شـو .در ایـن فراتحییـل ،سـعی شـوه
است همة مطالعاتی که به شناسایی عوامل مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنا روستایی پرداختـهانـو و
در دسترس هستنو فراتحییل شود؛ بااینحال ،نمیتوا ادعایی مبنی بر دستیابی به همة مطالعـات
داشت .در مرحیة اول 51 ،مقاله که با موضوع تحقیق ارتباط مستقیم نواشتنو و در مرحیة دوم 15
مقالهای که ضمن مرتبطبود با موضوع به صورت کتابخانهای بودهانـو از مجمـوع مقـاالت حـذف
شونو .درنهایت 46 ،مقاله که کامالز مرتبط با موضوع تحقیق بودنو و به صورت پیمایشی و میـوانی
انجام شونو بررسی شونو .سا با مطالعة این مقاالت ،عوامل مـؤثر بـر توسـعة کـارآفرینی زنـا
روستایی استخراج و درنهایت براساس فراوانی طبقهبنوی شونو.
1. value creation
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یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق در دو بخش یافتههای توصیفی و یافتههای کیفی ارائه میشود.

یافتههای توصیفی
مطالعات استفادهشوه در تحقیق حاضر 46 ،مقالة عیمیـ پژوهشی بوده است کـه بـا اسـتفاده از
روشهای مختیف آماری و میوانی انجام شوهانو .براساس نمودار  1بازة زمانی تحقیقات از سـال
 1384تا سال  1399است .از نظر فراوانی سال انجام پژوهشها ،بیشترین سهم با تعواد  8مقاله
(17/4درصـو) مربـوط بـه سـال  1393اسـت .پـ از آ نیـز در سـال  1395تعـواد  7مقالـه
(15/2درصو) صورت پذیرفتهانو.

نمودار  .1فراوانی پژوهشهای انجامشده بر مبنای سال تحقیق
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

سمت پژوهشگران :بررسـی فراوانـی سـمت محققـا بیـانور ایـن اسـت کـه از بـین 125
پژوهشور در مجموع مقاالت50 ،درصو پژوهشورا عضو هیئتعیمی دانشواهها بودهانو .پـ از
آ دانشجویا یا دانشآموختوا کارشناسی ارشو با تعواد 24درصو بیشترین سهم را داشتهانو.
سا دانشجویا یا دانشآموختوا دکتری با 22درصـو و درنهایـت  5پژوهشـور بـا 4درصـو
نویسنوگا در رتبهبعوی قرار دارنو (جوول .)1
جدول  .1فراوانی سمت پژوهشگران
هیئت علمی

دکتری

27
63
تعواد
22
50
درصو
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ارشد

پژوهشگر

مجموع

30
24

5
4

125
100
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رشتة دانشگاهی پژوهشگران :براساس جوول  ،2مجموع نویسنوگا  46مقالة بررسیشوه
در تحقیق از  11رشتة مختیف بودهانو .محققا رشتههای عیوم کشاورزی با 37/6درصو و پـ
از آ پژوهشورا رشتة جلرافیا و برنامهریزی روستایی با 24/8درصو بیشـترین سـهم را دارنـو.
رشتة توسعة روستایی نیز با 10درصـو رشـتههـا ،سـومین سـهم را بـین رشـتههـا دارد .سـایر
رشتههای ذکرشوه در جوول  2سهم کمتر از 10درصو داشتهانو.

مدیریت

44
37/6

8
6/8

1
0/9

4
3/4

5
4/3

2
1/7

12
10/3

1
0/9

117
100

مدیریت منابع
انسانی
جغرافیا و
برنامهریزی
روستایی

علوم کشاورزی

جامعهشناسی
توسعه

مطالعات زنان

مدیریت
بازرگانی

کارافرینی

اقتصاد

توسعة
روستایی

روانشناسی

تعواد
درصو

3
2/6

مجموع

جدول  .2فراوانی رشته دانشگاهی پژوهشگران

8
6/8

29
24/8

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

فراوانی مکان تحقیق :طبق جوول  ،3مکا تحقیق پژوهشها در اکثـر اسـتا هـای کشـور
دارای پراکنوگی است .در این بین ،استا های اصفها و فـارس ،هریـ بـا 10/9درصـو ،سـهم
بیشتری دارنو .پ از آ ها ،استا های کرمانشاه با 8/7درصو ،تهرا با 6/5درصو و پژوهشهای
ترکیبی بین گنو استا کشور با 6/5درصو بیشترین سهم مکا انجام پژوهش را داشتهانو .سایر
استا ها نیز سهم کمتر از 5درصو داشتهانو.
جدول  .3فراوانی مکان تحقیق
چهارمحال و
بختیاری

سمنان

2
3
2
2
4/3 6/5 4/3
4/3
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5
10/9

5
10/9

3
6/5

4
8/7

2
4/3

2
4/3

2
4/3

14
30/4

46
100

ترکیبی

گلستان

اصفهان

فارس

تهران

کرمانشاه

مازندران

سیستان و
بلوچستان

گیالن

سایر استان ها

مجموع

مکان

روش تحقیق مطالعات :انواع روش تحقیق در مقاالت بررسیشوه به گهـار روش مختیـف
است (جوول  .)4روش پیمایشی با استفاده از تکنی پرسـشنامـه ،بـا 54درصـو پـژوهش هـا،
بیشترین روش مورد استفاده در تحقیقـات بـوده اسـت .سـا روش پیمایشـی – اسـنادی بـا
استفاده از روش پرسشنامه و اسناد ،با تعواد 34/8درصو ،دارای سهم بـاال مـیباشـو .روشهـای
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عیی – ارتباطی و پیمایشی  -تحییل عامیی نیز به ترتیـب بـا  6/5و  4/3درصـو تعـواد کـل ،در
مطالعات مختیف به کار گرفته شوهانو.
جدول  .4فراوانی روش تحقیق مطالعات
علیـ ارتباطی

پیمایشیـ تحلیل
عاملی

پیمایشیـ مطالعة
اسنادی

پیمایشی

مجموع

تعداد

3

2

16

25

46

درصد

6/5

3/4

34/8

54/3

100
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پروبلماتیک پژوهشها طبق رویکرد روششناختی :براساس جوول  ،5مقاالت بررسیشوه
بین  5رویکرد روششناختی مختیف پراکنوه شوهانو .طبق بررسیها مشخص شـو کـه رویکـرد
توصیفیـ تحیییی با 56/5درصو تحقیقات سهم بیشتری داشته است .پ از آ نیز21/7 ،درصو
از تحقیقات دارای رویکرد کـاربردی13 ،درصـو دارای رویکـرد توصـیفیـ کـاربردی4/3 ،درصـو
تحقیقات با رویکرد توصیفی و 4/3درصو از مطالعات نیز با رویکرد تحیییی بودهانو.
جدول  .5فراوانی پژوهشها براساس رویکرد روششناختی
توصیفی

تحلیلی

توصیفیـ تحلیلی

کاربردی

توصیفیـ کاربردی

مجموع

تعداد

2

2

26

10

6

46

درصد

4/3

4/3

56/5

21/7

13

100
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روش نمونهگیری تحقیقات :مقاالت بررسی شوه از روشهای گونـاگونی بـرای نمونـهگیـری
استفاده کردهانو (جوول  .)6بین آ ها ،روش تصادفی ساده و طبقهای با 41/3درصـو بیشـترین
سهم را بین روش نمونهگیری مقاالت داشته است .پ از آ 23/9 ،درصـو از روش سرشـماری،
10/9درصــو از روش تصــادفی ســهمیهای8/7 ،درصــو از خوشــة تصــادفی و 4/3درصــو از روش
نمونهگیری سیستماتی بهره گرفتهانو .پن مقاله نیز هرکـوام از یـ روش مختیـف اسـتفاده
کردهانو.
جدول  .6فراوانی پژوهشها براساس شیوة نمونهگیری
تصادفی
ساده و
طبقهای

سرشماری یا
تمامشماری

11
19
تعواد
23/9
41/3
درصو
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نمونهگیری
تصادفی سهمیهای

خوشهای
تصادفی

سیستماتیک

سایر
روشها

مجموع

5
10/9

4
8/7

2
4/3

5
10/9

46
100
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تحقیقات دارای راهکار و پیشنهاد :با بررسیهای انجامشوه ،مشـخص شـو کـه از مجمـوع
مطالعات73/9 ،درصو ،پیشنهادها و راهکارهای گوناگو ارائه کرده بودنو .تعواد 26/08درصـو از
تحقیقات نیز راهکار یا پیشنهاد ارائه نکردنو.
جدول  .7فراوانی تحقیقات طبق ارائة راهکار و پیشنهادها
مقاالت با ارائة پیشنهاد و راهکار
مقاالت بوو راهکار
مجموع

تعداد

درصد

34
12
46

73/9
26/08
100

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

یافتههای کیفی
در بررسی یافتههای مطالعات مرتبط با کارآفرینی زنا روستایی ،عوامل مؤثر بر کارآفرینی آ ها
در هفت دستة زیرساختیـ محیطی ،خانوادگی ،فردیـ رفتاری ،اجتماعیـ فرهنوی ،اقتصـادیــ
مالی ،نهادیـ قانونی و ترویجیـ آموزشی طبقهبنوی شوهانو .براساس جوول  ،8سـطو سـواد و
دانش فردی زنا روستایی با 14/8درصو باالترین سهم را بین عوامل فردیــ رفتـاری داراسـت.
پ از آ  ،متلیرهای انویزهـ اراده با 10/1درصو و سن با 9/4درصو رای ترین متلیرهـای مـؤثر
بر کارآفرینی زنا روستایی هستنو.
جدول  .8عوامل فردیـ رفتاری مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
متغیر

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

درصد

سطو سواد و دانش فردی زنا
انویزه و ارادة قوی برای پیشرفت
سن
ریس پذیری
توفیق و کمالطیبی
اعتمادبهنف
توانایی شخصی و مویریتی
پشتکار
نوآوری
خالقیت و ابتکار
تمایل به کارگروهی
انعطافپذیری در برابر تلییرات
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22
15
14
9
9
8
8
6
6
6
6
5

14/8
10/1
9/4
6
6
5/4
5/4
4
4
4
4
3/4

فرصتشناسی
وضعیت تأهل
داشتن هوف مشخص در زنوگی
کانو کنترل درونی
سطو مهارتهای فنی و حرفهای
تحمل ابهام
اطمینا به موفقیت در آینوه
عالقه به فعالیت کارآفرینانه
استقاللطیبی
تعهو و مسئولیتپذیری
کانو کنترل درونی
مجموع عوامل

5
4
4
5
3
3
3
3
3
2
5
149

3/4
2/7
2/7
3/4
2
2
2
2
2
1/3
3/4
100
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طبق جوول  ،9بین عوامل اقتصادیـ مالی مؤثر بر کارآفرینی زنا روستایی ،کسب درآمو با
27/8درصو رای ترین عامل بوده است .تأمین سرمایه با 16/7درصو و اشتلال بـا 13/9درصـو در
رتبه های بعوی عوامل مؤثر قرار دارنو .متلیرهای افزایش توانـایی مـالی و وجـود صـنووقهـای
اعتباری نیز با 11/1درصو سهم یکسانی داشتهانو.
جدول  .9عوامل اقتصادیـ مالی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
متغیر

فراوانی

درصد

متغیر

فراوانی

درصد

کسب درآمو

10

27/8

وجود صنووقهای
اعتباری

4

11/1

6

16/7

اعطای وام به زنا

3

8/3

5
4
مجموع

13/9
11/1

2
2
36

5/6
5/6
100

تامین سرمایه برای راهانوازی کسبوکار
جویو
اشتلال
افزایش توانایی مالی زنا روستایی

کم

به اقتصاد خانواده
بازاریابی

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

در بعو عوامل ترویجی ــ آموزشـی (جـوول  ،) 10عامـل شـرکت در دوره هـای آموزشـی
کارآفرینی با  53/3درصو بیشترین سهم را بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنا داشـته اسـت.
استفاده از رسانه های ارتباطی و جمعی با  26/7درصـو و ارتبـاط بـا مـروج بـا  20درصـو بـه
ترتیب از دیور عوامل مؤثرنو.
جدول  .10عوامل ترویجیـ آموزشی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
متغیر

فراوانی

درصد

شرکت در دورههای آموزشی کارآفرینی

16

53/3

استفاده از رسانههای ارتباطی و جمعی

8

26/7

ارتباط با مروج

6

20

مجموع

30

100

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

براساس جـوول  ،11عضـویت در گـروههـای ثانویـه بـا 28درصـو سـهم ،مـؤثرترین عامـل
اجتماعیـ فرهنوی مؤثر بر کارآفرینی زنا روستایی است .بهرهمنـوی زنـا از حقـوق برابـر در
جامعه با 20درصو ،مناسببود فضا بـرای فعالیـت اقتصـادی زنـا بـا 16درصـو و بـاورگرایی
فرهنوی مرتبط با جنسیت با 16درصو از دیور عوامل مهم تأثیرگذار بودهانو.
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جدول  .11عوامل اجتماعیـ فرهنگی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
فراوانی

متغیر

عضویت در گروههای ثانویه
(فعالیت و مشارکت در گروههای
دولتی و غیردولتی)
بهرهمنوی زنا از حقوق برابر در
جامعه
مناسببود فضا برای فعالیت
اقتصادی زنا

درصد

7

28

5

20

4

16

متغیر

فراوانی

باورگرایی فرهنوی مرتبط با
جنسیت

4

16

3

12

2

8

25

100

اعتماد اجتماعی (فردیـ عمومیـ
نهادی)
داشتن الووی موفق ز کارآفرین
بین اطرافیا یا مقبولیت اجتماعی
زنا کارآفرین و موفق

مجموع

درصد

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

عوامل خانوادگی از دیور عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنا روستایی اسـت .طبـق جـوول
 ،12بین متلیرهای مختیف ،عامل حمایت خانواده بـا سـهم 26/1درصـو ،تأثیرگـذارتر از سـایر
عوامل بوده است .همچنین نظر همسر و خانواده با 21/7درصو دومـین عامـل مهـم در توسـعة
کارآفرینی زنا روستایی از بعو خانوادگی است .قورت تصمیمگیری در خانواده و بعو خانوار نیز
هری با سهم 13درصو در رتبههای بعوی اثرگذاری قـرار دارنـو .سـهم سـایر عوامـل کمتـر از
10درصو است.
جدول  .12عوامل خانوادگی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
فراوانی

درصد

متغیر

متغیر

فراوانی

درصد

2

8/7

حمایت خانواده

6

26/1

خانواده

2

8/7

نظر همسر و خانواده

5

21/7

2

8/7

قورت تصمیمگیری در خانواده

3

13

وضعیت مالی خانواده

23

100

بعو خانوار

3

13

مجموع

سطو تحصیالت و شلل همسرا
شلل رئی

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

در جوول  ،13عوامل نهادی ـ قانونی مؤثر بر توسعة کارآفرینی زنا روستایی ذکر شـوه
است که بین آ ها عامل حمایت نهادهای دولتی با  44/4درصو بیشترین سـهم را داراسـت.
پ از آ عوامل تصویب قوانین و اجرای سیاست های حمایت از فعالیت های اقتصادی زنا
و مویریت کارآمو تعاونی ها ،هری با سهم  22/2درصـو اثرگـذار بـوده انـو .همچنـین عامـل
وجود سازما های متولی خاص زنا کـارآفرین روسـتایی نیـز  11/1درصـو از سـهم عوامـل
نهادیـ قانونی را توجیه می کنو.
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جدول  .13عوامل نهادی – قانونی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
متغیر

حمایت نهادهای دولتی
تصویب قوانین و اجرای سیاستهای حمایت از فعالیتهای اقتصادی زنا
مویریت کارآمو تعاونیها
وجود سازما های متولی خاص زنا کارآفرین روستایی
مجموع
منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

فراوانی

درصد

8
4
4
2
18

44/4
22/2
22/2
11/1
100

از دیور عوامل تأثیرگذار بر توسعة کارآفرینی زنا روستایی ،عوامـل زیرسـاختیــ محیطـی
است که متلیرهای در جوول  14آموه است .عامل حملونقل با 33/3درصـو بـاالترین سـهم را
داشته است .سا عامل وجود مراکز رشو روستایی با 22/2درصو تأثیرگذار بـوده اسـت .گهـار
عامل دیور نیز با سهم 11/1درصو تأثیر یکسانی بر کارآفرینی زنا داشتهانو.
جدول  .14عوامل زیرساختیـ محیطی مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی
متغیر

فراوانی

حملونقل
وجود مراکز رشو روستایی
فرهنگ رسمی و غیررسمی

3
2
1

درصد

33/3
22/2
11/1
مجموع

متغیر

فراوانی

درصد

صنای روستاییـ انبارـ بستهبنوی
وجود بازار متمرکز برای عرضة محصوالت
قابییتهای طبیعی

1
1
1
9

11/1
11/1
11/1
100

منبع :یافتههای تحقیق1399 ،

نتیجهگیری
کارآفرینی زنا روستایی ابزاری برای ارتقای توانمنوسازی ،پایواری مکا های زنوگی روسـتایی،
افزایش درآمو ،بهرهبرداری مناسب از مناب در دسترس ،شناسـایی هرگـه بیشـتر فرصـتهـای
موجود اقتصادی ،کاهش فقر روستایی ،فراهمنمود زمینههای رشو اقتصادی ،افزایش مشارکت،
توزی مناسب درآمو و غیره است .بنابراین ،برای تقویت هرگه بیشتر کارآفرینی زنا روستایی و
به دنبال آ توسعة مناطق روستایی ،مطالعة عوامل مؤثر بر توسـعة کـارآفرینی زنـا روسـتایی
اهمیت فراوانی دارد .لذا با توجه به اهمیت موضوع ،هوف تحقیـق حاضـر شناسـایی مهـمتـرین
عوامل تأثیرگذار بر کارآفرینی زنا روستایی و طبقهبنوی آ ها به روش فراتحییل کیفـی بـوده
است .با بررسی تحقیقات پیرامو کارآفرینی زنا روستایی ،مشخص شو کـه عوامـل مـؤثر بـر
کارآفرینی آ ها در هفت دستة زیرساختیـ محیطی ،خانوادگی ،فـردیــ رفتـاری ،اجتمـاعیــ
فرهنوی ،اقتصادیـ مالی ،نهادیـ قانونی و ترویجیـ آموزشی طبقـهبنـوی شـوهانـو .بـراسـاس
یافته های پژوهش حاضر ،بین عوامل فردیـ رفتاری مؤثر بر کارآفرینی زنـا روسـتایی ،متلیـر
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سطو سواد و دانش فردی زنا روستایی با 14/8درصو باالترین سهم را داراست .بنـابراین ،بایـو
برای تحقق این عامل دورههـای آموزشـی رسـمی و غیـررسـمی بـرای ارتقـای سـطو دانـش و
مهارتهای زنا کارآفرین روستایی در حیطة فعالیتهای تولیـوی و خـوماتی برگـزار شـود تـا
سطو عیمی آ ها ارتقا یابو .با توجه به نقش پُراهمیت الزامات فردی در توسعة کارآفرینی ،زنا
روستایی بایو در تحققبخشیو به ایوههای خود قاط باشنو و با اعتمادبهنف  ،محیط پیرامو
خود را در جهت مثبت تلییر دهنو و شخصاز عوامل فردی را تقویـت کننـو و مسـیر کـارآفرینی
خود را بهبود بخشنو .همچنین ،مشوقهایی برای زنا کارآفرین روستایی موفق در نظـر گرفتـه
شود تا انویزه برای دیور زنا را برای شروع این امر تقویت کنو .بین عوامل اقتصـادیــ مـالی،
کسب درآمو با 27/8درصو رای ترین عامل بوده است .با توجه به اینکه بایـو امکانـات اقتصـادی
مورد نیاز برای ایجاد و گسترش کارآفرینی زنا روستایی فراهم شود تا درآمو حاصل شود ،بایو
با انویشیو تمهیواتی ،امکا دسترسی آسا تر بـه شـرایط و امکانـات اقتصـادی مــورد نیــاز
کسبوکارهـا و ارائـة تسهیالتی برای تأمین منـاب مـالی الزم بـرای زنـا کـارآفرین از طریـق
تخصیص اعتباراتی بـا بهـرة کم در سیستم بانکی کشور و سایر مؤسسات اعتباری و نیز امکـا
سـرمایهگـذاری در کسبوکارهای پربازده و ایجاد امنیت سرمایهگذاری از طریق بیمة سرمایه و
تولیوات زنا فراهم شود .در بعو عوامل ترویجیـ آموزشی ،عامل شرکت در دورههای آموزشـی
کارآفرینی با 53/3درصو بیشترین سهم را بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنا داشته است .بوین
منظور پیشنهاد میشود که دورهها و کارگـاههای آموزشـی در زمینههـای متنـوع و مـورد نیـاز
زنا روستایی در زما هایی متناسب با فعالیتهای آ هـا برگـزار شـود ،اطـالعرسـانی مناسـب
درخصوص نوع ،زما و مکا برگزاری دوره ها انجـام شـود و بـه دلیـل برخـی مشـکالت زنـا
روستایی برای حضـور در دورههای آموزشـی برگزار شـوه در شهرها ،حتیالمقوور ایـن دورههـا
در مناطق روستایی تشـکیل شـونو ،از هــریــ از دورههـای آموزشــی در حــال برگــزاری،
ارزشیابیهای الزم در مقاط مختیف بهویژه پ از اتمام دوره در زمینـة میـزا تأثیرگـذاری و
کسب مهارتهای مورد نیاز و پیشبینیشوه توسط فراگیـرا انجـام شـود؛ همچنـین از طریـق
رسانههای گروهی و برنامههای ترویجی ،برنامههای مرتبط بـا زنـا کـه ضـمن تشـریو حقـوق
اجتماعیـ فرهنوی زنا روستایی و معرفی نقش و ارزش کارآفرینی زنا و نیـز جیـب حمایـت
جامعه از فعالیتهای زنا کارآفرین ،آگاهسازی آ ها از جایواه ،تواناییهای بالقوه و نقـش مـؤثر
خود در توسعه صورت گیرد .عامل عضویت در گروههای ثانویـه بـا 28درصـو سـهم ،مـؤثرترین
عامل اجتماعیـ فرهنوی مؤثر بر کارآفرینی زنا روستایی است .شرکت در گـروههـای مختیـف
رسمی و غیر رسمی ماننو شورای روستا و هیئـت امنـای مسـجو و غیـره بـرای افـزایش سـطو
شناخت نسبت به مسائل جامعه و ارتقای سطو شهرونوی ،بهویژه حقوق زنا روستایی ،ضروری
است ،هرگه فرهنگ جامعه به برابری جنسیتی نزدی تر و اجتماع با حضور زنا در فعالیتهای
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مختیف نزدی تر باشو ،عضویت زنا در گروههای اجتماعی نیز ارتقا خواهو یافت .برای ارتقـای
سطو عوامل اجتماعیـ فرهنوی مؤثر در کارآفرینی زنـا روسـتایی بایـو انتظـارات فرهنوـی و
اجتماعی از زنا و بازنوری در نقش زنا بهعنوا بخشی مؤثر و فعال در جامعه صورت پـذیرد.
با الووبرداری از زنا کارآفرین منطقهایـ میی و فرامیی مـیتـوا شـرایط فرهنوـی موجـود در
جوام روسـتایی را تلییـر داد و بـرای توسـعة کـارآفرینی زنـا روسـتایی تسـهیل کـرد .بـین
متلیرهای مختیف عوامل خانوادگی ،عامل حمایت خانواده با سـهم 26/1درصـو ،تأثیرگـذارتر از
سایر عوامل بوده است .اغیب نورش منفی مردا به فعالیتهای اقتصادی زنا عامیی بازدارنـوه
محسوب میشود .تلییر نورش جوام به توانمنوی زنا  ،بـهخصـوص در منـاطق روسـتایی ،بـا
استفاده از رسانههای ارتباطی و شناسانو زنا کارآفرین موفق میتوانو حمایـت خـانوادههـای
روستایی را از زنا کارآفرین اتقا بخشو .عوامل نهادیـ قانونی مؤثر بر توسـعة کـارآفرینی زنـا
روستایی ذکر شوه است که بین آ ها عامل حمایت نهادهای دولتـی بـا 44/4درصـو بیشـترین
سهم را داراست .به منظور ارتقای سطو این عامل ،شکلگیـری و تقویـت سـازما هـای متـولی
حمایت از زنا کارآفرین بایو در جامعه فراهم آیو .نهادها و مؤسسات مرتبط به تووین و اجرای
سیاستها و قوانین تسهیلکننوه و حامی فعالیتهای زنا روستایی اهتمام بیشتری ورزنـو .بـا
اجرای برنامههای آموزشی و توجیهی برای مویرا و سیاستگذارا  ،از ی سو در نواه و اعتمـاد
آنا به توانمنویهای زنا کارآفرین تلییر صورت پذیرد و از سوی دیور ،زمینههای اثرگذاری و
تقویت جایواه زنا در راهبردهای توسعة روستایی در سیاستهای کال توسعة کشور پذیرفتـه
و لحاظ شود .بین عوامل زیرساختیـ محیطی نیز ،عامل حملونقل با 33/3درصو باالترین سهم
را داشته است .بنابراین ،مهیاکرد زیرساختها بهخصوص حملونقل و بهبـود و ارتقـای سـطو
دسترسی زنا به این زیرساختها جهت راه انوازی کسبوکار و همچنین انجامداد پروژههـای
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.
بنابراین ،هما طور که یافتههای تحقیق نشا میدهو بین هـریـ از هفـت عامـل مـرتبط بـا
کارآفرینی ،متلیرهای گوناگونی وجود دارد که هرکوام از آ ها تأثیرات مختیفـی بـر کـارآفرینی
زنا روستایی دارنو .از آنجا که دیوگاههای مختیفی در مورد عوامل مرتبط با کارآفرینی شـامل
نظریههای اقتصادی ،روا شـناختی ،رفتـاری و غیـره وجـود دارد و هـرکـوام یـ عامـل را بـر
کارآفرینی مؤثر دانستهانو ،میتوا گفت که همة عوامل در توسعة کـارآفرینی تأثیرگذارنـو ،امـا
شوت اثرگذاری و اهمیت هری از متلیرها متفاوت است .بنابراین ،نبایو عـامیی را بـیتـأثیر در
نظر گرفت و برنامهریزیها به منظور توسعة کارآفرینی زنا روسـتایی بایـو بـا توجـه بـه نقـش
عوامل گوناگو اثرگذار بر این امر صورت گیرنو.
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