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چکیده
كارآفرينی فرآيندی است كه نقش حياتی در تداوم ،رشد و توسعه ملّی ايفا میكند .اهميت آن تا جايی اسیت كیه اقتصیاد دانیان،
كارآفرينان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه میدانند .ارتقای فعاليتهای كارآفرينانه زنان ،محركی مؤثر برای رشد و توسعه
اقتصاد و بهبود كيفيت زندگی آنها محسوب میشود .هدف اصلی اين تحقيق ،شناسايی عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسب
وكارهای كوچک( )SMEزنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب با استفاده از تکنيک تحليل محتوا بود .اين تحقيق بهصیور
كيفی و با مشاركت  11نفر از زنان كارآفرين روستايی انجام شده است .اطالعا از طريق مصاحبههای صیور گرفتیه بیا زنیان
كارآفرين جمعآوری و برای تحليل دادهها نيز از روش تحليل محتوا استفاده شد .نتايج تحليل محتیوای نظیرا زنیان روسیتايی
عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک را هفت دسیته عوامیل كلیی فیردی ،محيطیی ،فرهنگیی -اجتمیاعی،
انگيزشی ،آموزشی -ترويجی ،سياستگذاری و مديريتی نشانداد .لذا با عنايت به نتايج تحليل صور گرفته و بهمنظیور افیزايش
كمّی شمار كارآفرينان روستايی ،ارتقای كيفی مقوله كیارآفرينی در كسیبوكارهیای كوچیک و گسیترش فرهنیگ كیارآفرينی و
خوداشتغالی در جامعهروستايی بهويژه در بين زنان روستايی كه بازوان توانای فعاليتهای روستايی محسوب میشوند ،بهكارگيری
سياستهای تشويقی و حمايتی از سوی دولت پيشنهاد میگردد .لذا توجه نمودن به متغيرهای هر كدام از اين مؤلفهها و تقويیت
آنها میتواند سبب ايجاد انگيزه در زنان روستايی و توسعه اين نوع كسب و كار در روستا گردد.
كلمات كليدی :توسعهروستايی ،زنانروستايی ،كارآفرينی ،كسبوكارهای كوچک (.)SME
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مقدمه:
كارآفرينی روستايی از مجموع سه گزاره نيرويی كه ساير منابع را برای پاسخگويی به يک تقاضای بی پاسخ بیازار
بسيج میكند ،توانايی خلق و ايجاد چيزی از هيچ و فرآيند خلق ارزش به وسيله امتزاج مجموعیه واحیدی از منیابع در
راستای بهرهگيری از يک فرصت ،تعريف میشود .آنچه در مجموع میتوان برای تعريف مقولیه كیارآفرينی روسیتايی
بهكار برد عبار است از بهكارگيری نوآورانه امکانا روسیتا در راسیتای شیکار فرصیتهیای كسیب و كیار (رابیر و
استنبرگ .)0111 ،0با توجه به مفهوم كارآفرينی روستايی ،كارآفرينان روستايی دارای ويژگیهای خاصیی هسیتند كیه
مهمترين آنها شامل توانايی هماهنگی ميان مردم ،شيوهها و فنون مختلف برای بهبود تغييرا محيط و محافظیت از
محيط طبيعی ،افرادی خالق و ريسکپذير میباشند ،با تغييرا رشد میكنند و با اتفاقا غيرمترقبیه كنیارمیآينید ،در
تحقق بخشيدن به ديدگاهها و ايدههای خود بسيار مصمم و قاطع هسیتند ،از اتخیاذ تصیميمهیای جسیتوجوگرانیه و
پيشرونده لذ میبرند ،عالوه بر كشاورزی به توسعه فعاليتهای ديگر نيز همت میگمارند و در پیی توسیعه فعاليیت
اقتصادی از طريق بهبیود و كيفيیت و توسیعه بیازار هسیتد (كيیاكجوری و همکیاران .)0350 ،امیروزه در بسیياری از
كشورهای توسعهيافته و درحالتوسعه كارآفرينی روستايی بهعنوان راهبردی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاها
مطرح است ،طبق بررسیهای انجام شده ،خوداشتغالی سريعترين رشد بخش كشاورزی در روستاها محسوب میگیردد
و توسعه روستايی بيش از پيش با كارآفرينی مرتبط میباشد (ساكسنا .)0100 ،0كارآفرينی روستايی میتوانید وضیعيت
اشتغال را بهبود بخشيده ،خدما محلی را تنوع داده و از مردم روستا به صور پايدار و جامع حمايت نمايید (دريگیا و
همکاران .)0115 ،3بنابراين سياست و خط مشی كارآفرينی در نواحی روستايی تبیديل بیه يیک ابیزار راهبیردی بیرای
رسيدن به توسعه پايدار بلندمد شده است .هرچند كه برای تحقق اين امر الزم اسیت موانیع پیيش روی كارآفرينیان
روستايی(مانند موانع مربوط به سرمايه مالی و انسانی) با همت دولت و نهادهای مسئول برطرف شوند و با توسعه بستر
مناسب در مناطق روستايی و تشويق كارآفرينان روستايی بیه افیزايش اشیتغال ،درآمید و بهبیود كيفیی زنیدگی میردم
روستايی ،كمک شود .بررسی مطالعا متعدد حاكی از آن است كه مناطق روستايی در مقايسیه بیا منیاطق شیهری بیا
چالشهای مهمی از جمله فقر  ،بيکاری و فاصله زياد از بازار ،دسترسی كم به خدما دولتی نظير آموزش و بهداشت،
روبرو میباشند و همين بيکاری و كمبود خدما و تسهيال منجر به مسینشیدن جمعيیت ،مهیاجر و خیالی شیدن
روستاها از سکنه میشود (پانياگوا0103 ،1؛ والش و همکاران .)0100 ،0لذا جامعه روستايی بايد خودش را بازآفرينی كند.
محققان معتقدند كه میتوان شرايط اجتماعی و اقتصادی جوامع روستايی را از طريق فعاليیتهیای كارآفرينانیه ارتقیاء
بخشيد (دوآر و دينيز .)0100 ،1درحقيقت ،بهنظر میرسد كه افراد و مؤسسا مربوطه ،در زمينه توسعه كسب و كارها
در نواحی روستايی توافق دارند .سياستمداران از آن بهعنوان راهبردی كليدی برای جلوگيری از تخليه شیدن منیاطق
روستايی مینگرند ،كشاورزان آن را بهعنوان ابزاری برای افزايش درآمد كشاورزی میبينند ،زنان آن را بهعنیوان يیک
1 - Robert and Sternberg,
2 - Saxena
3 - Driga et al
4 - Paniagua
5 - Walsh et al
6 - Duarte and Diniz
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گزينه شغلی در نزديکی محل زندگی خود مینگرند كه میتواند برای آنها استقالل و درآمد فراهم نمايد .اما علی رغم
اهميت كارآفرينی زنان روستايی و عالقه به آن از طرف گروههای مختلف ،تحقيقا بسيار كمی در اين زمينه صیور
پذيرفته است (آكگان و همکاران .)0101 ،0اين در حالی است كه در عرصه جهانی زنان خالق ،نوآور و مبتکر بهعنوان
كارآفرينان ،منشأ تحوال بزرگی در زمينههای صنعتی ،توليدی و خدماتی شدهاند و نقش آنان بهعنوان موتیور توسیعه
اقتصادی ،قهرمانان ملی و توسعه صنعتی ،محرك و مشوق سرمايه گذاری ،عامل اصلی ايجاد اشیتغال ،گزينیه اصیلی
انتقال فناوری و عامل رفع خلل و تنگناهای بازار در جوامع تبيين يافته است (آراستی .)0117 ،كه ايین خیود بزرگیی و
اهميت مسئله تحقيق را مشخص میكند.
توسعه كارآفرينی سبب اشتغال زايی و تشويق به كسبوكارهای جديد و پيشرفت اقتصادی ،اجتماعی و رفیاهی در
مناطق روستايی شده و كيفيت زندگی روستاييان را بهبود میبخشد .با توجه به اهميتی كه كارآفرينی در رشد و توسعه
روستاها و به تبع آن در شهرها دارد اما متأسفانه در شهرستان اسالمآباد غرب تعداد كمی از زنان روسیتايی بیه سیمت
كسبوكارهای مرتبط باكارآفرينی رفته و آمار كارآفرينی در اين شهرستان در حد پايينی میباشد .بهطوریكه تنهیا 11
نفر از زنان روستايی طبق نظر كارشناسان ترويج مديريت جهاد كشاورزی اين شهرستان بهعنیوان كیارآفرين شیناخته
شدهاند .مالك انتخاب آنان هم تنها ،فعاليتهايی بود كه(هر چند به صور كوچک و محلی با توجه به پتانسیيلهیای
منطقه) توسط زنان روستايی انجام گرفته و سبب شده تا آنان بهعنوان زنان كارآفرين در جامعه سینتی روسیتا مطیرح
شوند .لذا در اين پژوهش به شناسايی عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی
شهرستان اسالمآباد غرب پرداخته شده است ،تا با شناسايی اين عوامل و تقويت آنها بتوان نسبت به ايجاد و تقويیت
انگيزه های زنان روستايی جهت توسعه اين نوع كسب و كارها در روستا اقدام نموده و از اين طريق به توسعه روسیتاها
كمک كرد و از بسياری از مشکال اجتماعی شهرها كه ناشی از بيکاری روستاييان و مهاجر آنها به شیهرها میی-
باشد ،جلوگيری نمود و بهطور غيرمستقيم بر مشکال شهری نيز فائق آمد و گام مؤثری در توسیعه شیهری برداشیت
(كياجوری و همکاران.)0350 ،
كارآفرينی فرآيندی است كه نقش حياتی در تداوم رشد و توسعه ملی و جهانی ايفاء میكند .اهميت كارآفرينی بیه
حدی است كه اقتصاد دانان ،كارآفرينان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه قلمداد میكنند (الين و چین.)0115 ،0
در اين راستا كارآفرينی روستايی را میتوان ،بهكارگيری نوآورانه منابع و امکانا روستا برای خلق فرصتهای كسب و
كار دانست (يعقوبی فرانی و همکاران .)0350 ،چرا كه برخورداری از ساختار ساده ،زودبازدهی و نياز اندك به سرمايه از
مزايای كارآفرينی زنان روستايی محسوب میشود (گلرد .)0101 ،3كارآفرينی روستايی در پی يافتن تركيبی مناسیب از
منابع برای فعاليتهای اقتصادی اعم از كشاورزی و غير كشاورزی بهمنظور كسب بيشترين سود ممکن است و میی-
تواند تجار و كسبوكار را در مشاغل كشاورزی و غيركشاورزی گسترش دهد (رضوانی و نجارزاده.)0317 ،

1 - Akgün et al
2- Lieen and Chen
3- Golrod

222

فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی ،جلد  ،4شماره  ،3پاییز 9316

امروزه كارآفرينی زنان موضوع پر التهاب جهانی است .چرا كه كارآفرينی زنان نقش برجستهای در سالمت اقتصاد
ملتها دارد (نحوی و كهنسال )0350 ،و نيز با توجه به اينكه زنان نيمی از جمعيت فعال كشور را تشکيل میدهنید و
در سالهای اخير رشد قابل توجهی در سطح تحصيال و اشتغال زنان در جامعه ما بیهوجیود آمیده اسیت .توجیه بیه
فعاليتهای كارآفرينانه در اين قشر از جامعه میتواند به رشد و توسعه اقتصاد كشور كمک شايانی نمايید (ميرغفیوری،
 .)0311اين مسئله در مناطق روستايی به داليلی چون ايجاد فرصتهای جديد شغلی ،شکاف درآمدی و كیاهش فقیر
بين مناطق شهری و روستايی ،افزايش درآمد روستاييان ،صرفهجويی در هزينههای توليد محصوال  ،بهبیود وضیعيت
سواد و بهداشت خانواده ،ايجاد انگيزه برای ماندگاری در روستاها و در نتيجیه ،كیاهش مهیاجر از منیاطق روسیتايی
جدیتر مطرح میشود (خسرویپور و عسگريان دهکردی.)0311 ،
زنان روستايی بهعنوان اولين مديران منابع طبيعی از ديرباز در توسعه وضعيت كشاورزی نقشهای درخور تیوجهی
داشتهاند اما با اين حال در كشورهای درحالتوسعه اغلب زنان روستايی در انجام فعاليتهیای كشیاورزی ،دامپیروری و
صنايع دستی نقش عمدهای را ايفا میكنند ،بدون اينكه ارزش كار آنان مورد توجه باشد (سواری و همکیاران.)0350 ،
در جامعه روستايی ايران هر خانواده میتواند نقش يک واحد توليدی را ايفا كنید .بیی شیک زنیان روسیتايی يکیی از
شالودهها و بنيادهای اساسی اين واحدها هستند كه بدون آنان سیاختار اقتصیادی -اجتمیاعی نمییتوانید پايیدار باشید
(شعبانعلی فمی و همکاران .)0311 ،زنان در ايران اساساً تحت تأثير دو عامل كششی (تمايیل) و اجبیاری (فشیار) وارد
عرصه كار میشوند .عامل كششی اشاره به روندی دارد كه در آن زنان ترغيب میشوند تا شیغل يیا فعاليیت مخیاطره
آميزی را صرفاً به لحاظ اشتياق و اصرار بر اينكه بخواهند كار و حرفهای را مستقالً انجام دهند ،داير میكنند .در حالی
كه عوامل اجباری اشاره به روندی دارد كه در آن زنان ناچارند كسبوكاری را داير كنند تا بتوانند مشیکال اقتصیادی
خود را برطرف كنند (نحوی و كهنسال .)0350 ،متأسفانه هنوز هم مشکالتی در جهت ريشه كن نمیودن تفکیر غلیط
مردساالری در جامعه وجود دارد و عالوه بر اين بسياری از عوامل موجود در جامعه اعم از عوامل اجتماعی ،اقتصیادی،
فرهنگی و فيزيولوژيکی نيز بر روند پيشرفت زنان كارآفرين تأثير میگذارند (ساتياساندرام.)0111 ،0
در مسير توسعه فعاليتهای كارآفرينانه زنان ،موانع و مشکال متعددی وجود دارد كه شناسايی و رفع آنها منجر
به تسهيل اين امر خواهد شد .از اين موانع میتوان به وجود موانع فرهنگی -اجتماعی (مانند وجود فرهنگ مردساالری
در جامعه بهويژه جامعه روستايی ،باورهای كليشهای در مورد زنان و غيره) (فرج اله حسينی و دهيوری0310 ،؛ نحوی
و كهنسال ،)0350 ،موانع شخصيتی (عدم خود باوری و اعتماد به نفس زنان ،فقدان انگيزه كیافی و غيیره) (نحیوی و
كهنسال ،) 0350،موانع اقتصادی و مالی (محدوديت در دسترسی به خدما حمايتی به علیت عیدم اعتمیاد مؤسسیا
مالی و غيره) (حسينی و لشگر آرا0353 ،؛ نحوی و كهنسال ،)0350 ،موانیع خیانوادگی (جیواهری و قضیاوتی،)0110 ،
نظام تعليم و تربيت (جواهری و قضاوتی0110 ،؛ حسينی و لشیگر آرا0353 ،؛ فیرج الیه حسیينی و دهيیوری،)0310 ،
ناهمخوانی انتظارا نقشی (جواهری و قضاوتی0110 ،؛ لينکولن ،)0100 ،باورهیای كليشیهای و مناسیبا حیاكم بیر
سازمان كار (جواهری و قضاوتی0110 ،؛ حسينی و لشگر آرا )0353 ،اشاره نمود.
1- Sathyasundaram
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هارلی )0111( 0در ارتباط با تركيب نظريههای فمنيستی در ارتباط با كارآفرينی زنان نشانداد كه كسیبوكارهیای
خانگی اغلب توسط افرادی ايجاد میشوند كه سرمايه زيادی ندارند 11 ،درصد زنان كارآفرين از سرمايههای شخصیی
استفاده كردند و  01درصد از پولها و وجوها خانواده و فقط  0درصد از وامهای بانکی به عنیوان يیک منبیع ايجیاد
سرمايه استفاده كردهاند .همچنين ايجاد سرمايه ،آموزشهای حرفیهای و بازاريیابی مییتوانید مشیوقهیای مهمیی در
گرايش افراد باشد و كمبود تعهد ،نبود سرمايه و يا كمبود آن يک ريسک برای اين نوع كسب و كارها است .در همیين
راستا والتر )0111( 0نيز نشانداد كه زنان در فعاليتهای كارآفرينی و كسبوكارهای خود بيشتیر از منیابع میالی غيیر
رسمی همچون سرمايههای شخصی ،اعتبارا فاميلی و قرب از بستگان و دوستان استفاده میكنند .تا جايی كه طيب
زاده و لشگرآرا ( )0350نيز در پژوهش خود تغيير در نگرش سنتی ،خدما حمايتی از قبيل آموزش ،تخصیيص بودجیه
جداگانه برای زنان كارآفرين روستايی ،تأمين زيرساختهای مناسیب ،تقیدير دولیت از كارآفرينیان نمونیه و رقابیت در
بازارهای محلی و ملی را الزاما توسعه مهار های كارآفرينی زنان روستايی عنوان نمودند .در همين راستا ،سيمسیک
و الباتکين )0115( 3نيز اظهار نمودند كه زنان نيازمند تشويق و حمايت خانوادههای خود ،محافل اجتمیاعی و از همیه
مهمتر دولت هستند و دولت نيز بايد مقدما تأمين حمايتهای مالی بیرای زنیان كیارآفرين را فیراهم نمايید .افیزا و
همکاران )0101( 1نيز با تأكيد بر نقش تشويق و حمايت خانواده از زنان كارآفرين به اين نتيجیه رسیيدند كیه عوامیل
انگيزشی برای ايجاد كسبوكار شامل كسب منزلت اجتماعی باالتر ،كسب منزلت اقتصادی باالتر و رفع نياز اقتصیادی
خانواده ،استقالل شغلی ،تشويق خانواده ،و مشوقهای ارائه شده توسط دولت باعث كارآفرينی زنان روستايی و توسیعه
كسبوكارهای كوچک روستايی میشود .با اين حال يافتههای پژوهش لينکولن )0100( 0نشانداده كه زنان كیارآفرين
از فرصتهای مساوی با مردان برخوردار نيستند كه بخشی از آن از هنجارهای تبعيض آميز فرهنگی-اجتماعی ناشیی
میشود.
نتايج پژوهشهای متعدد نيز حاكی از آن است كه محققان عواملی چون عوامل اقتصادی و حمايیتهیای میالی و
اعتبییاری (اكییافورد و مییرد0101 ،1؛ اسییالم و همکییاران0100 ،7؛ جمشییيدی و همکییاران0353 ،؛ فییالح جلییودار و
همکاران 0311،؛ دادورخانی ، )0310 ،عوامل اجتماعی (اكافورد و مرد 0101،؛ پروين و همکاران0100 ،1؛ جمشيدی و
همکاران0353 ،؛ دادورخانی ،)0310 ،ويژگیهای كسب و كار كوچک (اسالم و همکاران ،)0100 ،ويژگیهیای فیردی
(دادورخانی )0310 ،و رفتاری و محيطی متعددی (اسالم و همکاران0100 ،؛ جمشيدی و همکاران0353 ،؛ دادورخانی،
 ،)0310از جمله راهاندازی دورههای فنی و حرفیهای (فیالح جلیودار و همکیاران ،)0311 ،حمايیت خیانواده (پیروين و
همکاران0100 ،؛ اكافورد و مرد )0101 ،و سياستهای حمايتی دولتی (اكافورد و مرد 0101،؛ فالح جلودار و همکاران،
 ،)0311دسترسی به آموزش كارآفرينی(پیروين و همکیاران0100،؛ يعقیوبی فرانیی و همکیاران ،)0350،دسترسیی بیه
1- Harley
2- Walter
3- Simsek and Lubatkin
4- Afza et al
5 - Lincoln
6- Okafor and Mord
7- Islam et al
8- Parvin et al
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اطالعا و عوامل زيرساختی مطلوب (پروين و همکاران ،)0100 ،استفاده از كانالها و منابع اطالعا جمعی و فیردی
(فالح جلودار و همکاران )0311 ،و عضويت در سیازمانهیای توسیعه (يعقیوبی فرانیی و همکیاران0350 ،؛ پیروين و
همکاران )0100 ،از جمله عضويت در تشکلهای صنفی و روستايی (فالح جلودار و همکاران ،)0311 ،را در كارآفرينی
و راه اندازی كسبوكارهای كوچک روستايی زنان روستايی مؤثر میداند.
بنا بر ضرور توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی و نيز مقابله با بحران بيکاری زنان ،ضروری است كه شیرايط الزم
برای توسعه كسبوكار زنان كارآفرين فراهم گردد تا آنها با ايجاد كسبوكار و فرصتهای شغلی برای خود و ديگران
بتوانند معضل كنونی جامعه را پايان بخشند (گوالرد .)0313 ،با اين حیال علییرغیم سیير پیيش رونیده فعاليیتهیای
كارآفرينی در كشورهای مختلف ،آمارهای موجود بيانگر اين واقعيت است كیه هنیوز جامعیه ايیران نتوانسیته اسیت از
توانمندیهای مربوط به زنان كارآفرين استفاده نمايد .بهطوریكه امروزه سهم زنان در بين كارآفرينان كشور در سیطح
پايينی قرار دارد .اين مسئله در مناطق روستايی جدیتر مطرح میشود (خسرویپور و عسگريان دهکردی .)0311 ،لیذا
آموزش برای توسعه مهار های بهينه كارآفرينی زنان امری مفيد و ضروری است و دولت نيیز بايید مسیاعد میالی،
بازاريابی و آموزش آنها را فراهم كند تا زنان روستايی بتوانند كسبوكار خود را داير نمايند .بنابراين بیهمنظیور بهبیود
بخشيدن كيفيت و مهار كاری زنان كارآفرين بايد آموزش مناسب به آنها ارائه گردد (ميرغفوری.)0311 ،
باعنايت به مطالب ذكرشده و بهمنظور افزايش كمّی شمار كارآفرينان زن روستايی ،ارتقای كيفی مقوله كیارآفرينی
در كسبوكارهای كوچک ( )SMEآنان و نيز گسترش فرهنگ كارآفرينی و خود اشتغالی در جامعه روستايی بهويژه در
بين زنان روستايی كه بازوان توانای فعاليتهای روستايی محسوب میشوند ،اين مطالعیه بیا هیدف اصیلی شناسیايی
عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب انجام شید.
در اين جهت اهداف اختصاصی ويژهای چون شناسايی و اولويتبندی عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای
كوچک ( )SMEزنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب ،مورد توجه قرار گرفت.
مواد و روشها
اين مطالعه با بهرهگيری از پارادايم كيفی انجام شد .جمع آوری اطالعا از طريق مصاحبههای صور گرفتیه بیا
زنان كارآفرين انجام شد و برای تجزيه و تحليیل دادههیا از روش تحليیل محتیوا اسیتفاده شید .كريپنیدورف ()0351
تحليلمحتوا را به عنوان يک فنّ پژوهشی برای ربط دادن دادهها بهمضمون آن ،بهگونهای معتبر و تکرارپیذير تعريیف
میكند .همچنين باردن ( )0370بيان میكند كه تحليلمحتوا شامل مجموعه فنون تحليل ارتبیاطی اسیت ،كیه بیرای
توصيف محتوای پيام و روشهای منظم عينی بهكار میرود .در اين پژوهش با توجه به هیدف كلیی تحقيیق ،از روش
تحليل محتوا استفاده شده است .منظور از اين روش آن است كه بتوان براساس آن ،خصوصيا زبانی يک متن گفتیه
يا نوشته شده را بهطور واقع بينانه يا عينی و بهطور سيستماتيک شناخت و از آنها نيز استنتاجهايی درباره مسائل غيیر
زبانی بهدست آورد (سرمد و همکاران .)0310 ،در تحقيق حاضر از بين روشهای تحليل محتوا از روش تحليل زمينیه
استفاده شده است .واحد تحليل ،مصاحبههای صور گرفته با زنان كارآفرين روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب بیود.
تحليل زمينه بهطور تقريبی رايجترين رويکرد برای تحليل دادهها در علوم اجتماعی بهشمار میرود .در اينجا مصاحبهگر
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دادههای تجربی را درباره جهان اجتماعی بهوسيله درخواست از افراد برای بحث در مورد موضوع تحقيق ايجاد میكند.
تحليل زمينه روشی برای تعيين ،تحليل و بيان الگوها (تمهای) موجود در درون دادههاست (بران و كیالرك.)0111 ،0
بهمنظور جمعآوری دادهها نيز از روش مصاحبههای عميق و نيمه ساختارمند استفاده گرديد.
به اقتضای مسئله مورد بررسی نمونه ممکن است مکانها  ،فعاليتها ،افراد و يا اسیناد باشیند (مريیام .)0110 ،در
اين پژوهش  11نفر از زنان كارآفرين روستاهای شهرستان اسالمآباد غرب به صور هدفمند به عنوان نمونه انتخیاب
شدند .الزم به ذكر است كه با عنايت به تعريف كارآفرينی روستايی از جمله تعاريفی كه رابر و اسیتنبرگ ( )0111و
كياجوری و همکاران ( ،)0350از مقوله كارآفرينی روستايی ارائه نمودهاند ،نسبت به شناسايی زنان روسیتايی كیارآفرين
شهرستان اسالمآباد غرب كه كسبوكاری را به تنهايی يا با مشاركت ايجاد كرده بودند ،اقیدام گرديید .ايین شناسیايی
توسط يکی از محققين كه خود از كاركنان مديريت جهاد كشاورزی شهرستان اسالمآباد غرب محسوب میشد و طبق
نظر كارشناسان ترويج مديريت جهادكشاورزی اين شهرستان و نيز با كمیک كميتیه بیانوان فرمانیداری شهرسیتان از
طريق در اختيار قراردادن ليست زنان كارآفرين روستايی شهرستان كه در جهاد كشاورزی و كميتیه بیانوان فرمانیداری
شهرستان بهعنوان كارآفرينان روستايی شناخته شده و مطرح بودند و در همايشها و مراسما متعددی چون جشنواره
توليدا بانوان روستايی شهرستان اسالم آباد غرب شركت نمیوده و بعضی ًا موفیق بیه دريافیت لیوح تقیدير بیهعنیوان
كارآفرينان نمونه روستايی نيز شده بودند ،صور گرفت .مالك انتخاب زنان روستايی كارآفرين هم ،فعاليتهايی بیود
كه(هر چند بهصور كوچک و محلی با توجه به پتانسيلهای منطقه) ،توسط آنان انجام میگرفت و سبب شده بود تیا
آنان بهعنوان زنان كارآفرين در جامعه سنتی روستا مطرح شوند .متأسفانه در شهرستان اسالمآباد غرب تعیداد كمیی از
زنان روستايی به سمت كسبوكارهای مرتبط باكارآفرينی رفته و آمار كارآفرينی در اين شهرستان در حد پايينی میی-
باشد .به طوریكه تنها  11نفر از زنان روستايی بهعنوان كارآفرين شناخته شده بودند .الزم بیهذكیر اسیت كیه روش
نمونهگيری هدفمند ،مالك محور بود و نمونهگيری تا رسيدن به اشباع نظری 0ادامه پيدا نمود.
مسئله اصلی در هر طرح پژوهشی ،گزينش و تعريف مقولهها است (هولستی .)0373 ،لذا در اين تحقيق نيز پیس
از تهيه طبقا  ،محتوای مصاحبهها (يافتههای حاصل از مصاحبههای عميق و نيمه سیاختارمند) مطالعیه و لغیا و يیا
ساير واحدهای سنجش بر اساس فضای مفهوم و معنی آنها كدگذاری و طبقه بندی گرديد.
پروتکل تحليل محتوای تحقيق نيز حاوی قوانين كلی حاكم بر تحقيق و قواعدی بود كه محقق را مجبور میكرد
بهطريق خاصی محتوای مصاحبههای موردنظر را تعريف و اندازهگيری كند .بهطوریكه محتوا بههمان شکلی كیه روز
اول كدگذاری شده بود ،زمان رسيدن به اشباع نظری هم كدگذاری شد.
بهطور كلی مراحل تحليل محتوای طی شده در اين تحقيق شامل موارد زير بوده است:
 تعريف و تحديد مجموعه اسناد (جامعه آماری)؛1-Braun and Clarke
2- Theoretical saturation
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 تعريف واحدهای محتوا شامل واحدهای ثبت و شمارش و واحد متن؛ مقولهبندی و جایدادن دادههای محتوا در هر مقوله؛ تحليل دادهها.گسترده ترين روش مورد استفاده در سنجش خصوصيا محتوا ،فراوانی است كه در آن هر وقوع صفتی معين ،بیه
حساب میآيد (هولستی0373 ،؛ جائو0551 ،؛ كريپندورف .)0351 ،فراوانیها بهجز ويژگیهای داللیتكننیدهای چیون
مقدار توجه يا درجه رواج نگرش يا اعتقاد در جمعيت فی نفسه معنايی ندارند (كريپندورف .)0351 ،در تحقيق حاضر نيز
تحليل با استفاده از فراوانی تکرار جمال در متن گزارشها ،انجام شده است.
نتایج
نتايج حاصلاز مفهومپردازی و شکلدهی به شناسايی عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسیبوكارهیای كوچیک
( )SMEزنان روستايی مطرحشده ازسوی زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب كه حاصل تفحیص براسیاس روش
كار ذكرشده در بخش روششناسی تحقيق بود ،در جدول  0نشان دادهشده است .براساس يافتیههیای تحقيیق ،نتیايج
تحليل محتوای مصاحبههای زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب نشانداد كه عوامل مؤثر بر رشید كیارآفرينی در
كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی در هفت موضوع محوری قابل بحث میباشند.
در موضوع اول بهعوامل فردی بر میگردد كه اين موضوع محوری خود ناشیاز دو موضوع اوليه بود :تجربه قبلیی
زنان روستايی كارآفرين با سه كد نمايانگر و ويژگیهای روانشناختی زنان روستايی كیارآفرين (بیا  01كید نمايیانگر).
موضوع محوری دوم كه عوامل محيطی مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنیان روسیتايی را
نشان میدهد كه اين موضوع محوری خود ناشی از موضوع اوليه (يک موضوع اوليه) ويژگیهای روستا بود (بیا  3كید
نمايانگر) .يکی ديگر از عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی مطرح شده از
سوی زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب كه موضوعا محوری سوم را تشکيل داده است :عوامیل اجتمیاعی و
فرهنگی را منعکس میسازد .كه اين موضوع محوری خود ناشی از دو موضوع اوليه بود )0 :ويژگیهای اجتماعی میؤثر
بر رشد كارآفرينی در كسب و كارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی با چهار كد نمايانگر كه به عضويت در گروههای
ثانويه روستا (شورای روستا ،هسته مشورتی مسجد و هيأ امنای مسجد) در چهار تکرار ،استفاده از تجارب كارآفرينان
محلی در هشت تکرار ،افزايش سطح ارتباط و صميميت بين زنان روستا در نه تکیرار و نگیرش موافیق اطرافيیان بیه
كارآفرينی در شش تکرار اشاره شده است و  )0ويژگیهای فرهنگی مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچیک
( )SMEزنان روستايی با چهار كد نمايانگر كه به سنتها ،باورها و هنجارهای موجود در روستا در شش تکرار عرف و
آداب و رسوم خانوادهها در هفت تکرار ،وجود بستر فرهنگی مناسب برای ارتقاء روحيه كارآفرينی در چهارتکرار و بیاور
مردان در مورد توان مديريتی زنان كه با سه فراوانی ،تکرار شده است.
عوامل انگيزشی زنان روستايی موضوع محوری ديگری است كیه دو موضیوع اوليیه را در بیر گرفتیه اسیت-0 :
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انگيزههای كارآفرينی زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب و  -0مشوقهای كارآفرينی زنیان روسیتايی شهرسیتان
اسالم آباد غرب .الزم بهذكر است كه موضوع اوليه انگيزههای كارآفرينی زنان روستايی شهرستان اسیالم آبیاد غیرب
خود به مواردی چون انگيزه كسب منزلت اجتماعی باالتر توسط زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب با  0فراوانی،
انگيزه كسب منزلت اقتصادی باالتر و رفع نياز اقتصادی زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب و خانوادههیای آنیان
كه با  00فراوانی تکرار شده بود و انگيزه كسب استقالل شغلی توسط زنان روستايی شهرستان اسالمآبیاد غیرب بیا 1
فراوانی تکرار شده بود ،میپردازد .در همیين راسیتا ،موضیوع محیوری دوم (مشیوقهیای كیارآفرينی زنیان روسیتايی
شهرستان اسالمآباد غرب) نيز شامل مورد تشويق قرار گرفتن زنان روستايی كیارآفرين از سیوی خیانواده ( 0تکیرار) و
مشوقهای ارائه شده توسط دولت ( 3تکرار) میشود.
عوامل آموزشی -ترويجی نيز يکی ديگر از عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسیب و كارهیای كوچیک ()SME
زنان روستايی مطرح شده از سوی زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب بود كه موضوع محوری پینجم را تشیکيل
میدهد و خود دو موضوع اوليه عوامل آموزشی و عوامل ترويجی را در بر گرفته اسیت .بیا ايین توضیيح كیه عوامیل
آموزشی خود به مواردی چون آموزش مهار های كارآفرينی به زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب با  1فراوانیی،
آموزش آشنايی با كانالها و منابع اطالعاتی در حوزه كارآفرينی به زنان روسیتايی شهرسیتان اسیالمآبیاد غیرب بیا 1
فراوانی ،ارائه مشاوره و راهنمايیهای فنی و كارشناسی مناسب به زنان روستايی در ارتباط با كیارآفرينی بیا  1تکیرار و
برگزاری كالسهای آموزشی -مهارتی در زمينه اشتغال و كسب و كار و كارآفرينی با  7فراوانیی ،مییپیردازد .عوامیل
ترويجی نيز شامل برگزاری جلساتی با حضور كارآفرينان برای بيان مشکال آنان و آموزش راه حلهای مناسب جهت
مقابله با آنها ( 1تکرار) ،ايجاد مراكز رشد كارآفرينی جهت ارائه راهنمايی و مشاوره مناسب به زنان روستايی ( 1تکرار)،
استفاده از كارآفرينان برتر و موفق جهت تشويق زنان روستا و تدريس برخی از مهار های كارآفرينی ( 0تکرار) ،بازديد
از فعاليتهای كارآفرينان برتر ( 1تکرار) و استفاده از رسانهها و نشريا ترويجی در زمينه كارآفرينی ( 1تکرار) میشود.
نتايج حاصل از بررسی و تحليل مصاحبه با زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب نشان میدهید كیه عیالوهبیر
موارد فوق عوامل سياستگذاری نيز يکی ديگر از عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسب و كارهای كوچیک ()SME
زنان روستايی میباشد كه موضوع محوری ششم را در بر میگيرد (جدول.)0
همانطور كه پيدا است عوامل سياستگذاری خود چهار موضوع اوليه حمايت دولت از زنان روستايی كارآفرين (بیا
 1كد نمايانگر) ،حمايت بانکها از زنان روستايی كارآفرين (با  0كد نمايانگر) ،عوامل اقتصادی (با  0كد نمايانگیر) و
عوامل فنی (با  3كد نمايانگر) را شامل میشود و باألخره با استناد به نتايج جدول  0پيدا است كه عوامل مديريتی نيز
يکی ديگر از عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی شناسايی گرديد كه ايین
موضوع محوری خود ناشی از يک موضوع اوليه كارآمدی و اثربخشی زنان روستايی كیارآفرين شهرسیتان اسیالمآبیاد
غرب بود و به مواردی چون مديريت كارآمد كسبوكار توسط زنان روستايی كه با  5فراوانی تکرارشیده و توانیايی در
بهرهگيری از تمامی امکانا توسط زنان روستايی با تکرار  1فراوانی ،اشاره دارد (جدول.)0
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جدول -1مفهومپردازی و شکلدهی به مصاحبههای زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب درخصوص عوامل
مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی
كدها (جمالت و عبارات توصيفكننده)
داشتن مهار  ،تخصص و تجربه
تجربه قبلی كارآفرينی
والدين كارآفرين
انگيزه كسب استقالل (استقالل مالی)
نياز به كسب موفقيت
داشتن روحيه انجام كار گروهی
ذهنيت مثبت افراد نسبت به كارآفرينی
نوآور بودن
تمايل به خالقيت
اعتمادبه نفس و خودباوری
توانايی ريسک پذيری
انتقادپذيری
تحمل ابهام (قابليت روبرويی با وقايع پيش بينی نشده)
استعدادها و منابع موجود در منطقه
الگوی غالب كسب و كار متناسب با شرايط غالب محيطی
كيفيت آب و هوای منطقه
عضويت در تشکلهای روستا (مانند شورای روستا ،هستهی مشورتی مسجد و
هيأ امنای مسجد)
استفاده از تجارب كارآفرينان محلی
افزايش سطح ارتباط و صميميت بين زنان روستا
نگرش موافق اطرافيان به كارآفرينی
سنت ها ،باورها و هنجارهای موجود در روستا
عرف و آداب و رسوم خانوادهها
وجود بستر فرهنگی مناسب برای ارتقاء روحيه كارآفرينی
باور مردان در مورد توان مديريتی زنان
انگيزه كسب منزلت اجتماعی باالتر
انگيزه كسب منزلت اقتصادی باالتر و رفع نياز اقتصادی خود و خانواده
انگيزه كسب استقالل شغلی
مورد تشويق قرار گرفتن زنان روستايی كارآفرين از سوی خانواده
مشوقهای ارائه شده توسط دولت
برگزاری جلساتی با حضور كارآفرينان برای بيان مشکال آنان و آموزش راه
حلهای مناسب جهت مقابله با آنها
ايجاد مراكز رشد كارآفرينی جهت ارائه راهنمايی و مشاوره مناسب به زنان
روستايی
استفاده از كارآفرينان برتر و موفق جهت تشويق زنان روستا و تدريس برخی از
مهار های كارآفرينی
بازديد از فعاليتهای كارآفرينان برتر

فراوانی
1
0
1
1
7
1
0
3
5
1
1
7
1
5
0
1

عوامل اوليه ()theme

عوامل محوری

تجربه قبلی زنان روستايی
كارآفرين

عوامل فردی و
روانشناختی
ويژگیهای روان شناختی

ويژگیهای روستا

عوامل محيطی

1
1
5
1
1
7
1
3
0
00
1
0
3

ويژگیهای اجتماعی
عوامل اجتماعی –

فرهنگی
ويژگیهای فرهنگی

انگيزههای كارآفرينی
عوامل انگيزشی
مشوقهای كارآفرينی

1
1
0
1

عوامل ترويجی

عوامل آموزشی-
ترويجی
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ادامه جدول -1مفهومپردازی و شکلدهی به مصاحبههای زنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب درخصوص
عوامل مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی
كدها (جمالت و عبارات توصيفكننده)
استفاده از رسانهها و نشريا ترويجی در زمينه كارآفرينی
آموزش مهار های كارآفرينی
آموزش آشنايی با كانالها و منابع اطالعاتی در حوزه كارآفرينی
ارائه مشاوره و راهنمايیهای فنی و كارشناسی مناسب به زنان روستايی در
ارتباط با كارآفرينی
برگزاری كالس های آموزشی -مهارتی در زمينه اشتغال و كسب و كار و
كارآفرينی
سياست ترغيب و تشويق به كارآفرينی از سوی دولت
حمايت از نوآوران در ارائه طرح های نوين كارآفرينانه
حذف و كاهش محدوديتها و موانع كارآفرينی از طرف دولت
شناسنامه دار كردن و ساماندهی كسب و كارهای روستايی
اصالح قوانين و مقررا دست و پاگير برای اخذ وامهای بانکی
تخصيص وامهای كم بهره به زنان روستايی كارآفرين
حمايتهای مالی از فعاليتهای زنان روستايی كارآفرين
بازار يابی محصوال توليد شده توسط زنان روستايی كارآفرين(ايجاد مکان-
هايی برای فروش محصوال )
تأمين امکانا زيربنايی موردنياز استقرار كسب و كار
گسترش و توسعه حمل و نقل
فراهم نمودن امکان دسترسی زنان روستايی به فناوری اطالعا و ارتباطا
مانند اينترنت
مديريت كارآمد كسب و كار

توانايی در بهرهگيری از تمامی امکانا

فراوانی
1
1
1

عوامل اوليه ()theme

1

عوامل آموزشی

عوامل محوری

7
1
1
1
5
00
00
00
07
1
0

حمايت دولت از زنان روستايی
كارآفرين
حمايت بانکها از زنان
روستايی كارآفرين
عوامل سياستگذاری
عوامل اقتصادی

عوامل فنی

1
5

1

كارآمدی و اثربخشی

عوامل مديريتی

نتیجهگیری
بر مبنای نتايج تحليل محتوای انجام شده در اين پژوهش عوامل فیردی ،عوامیل محيطیی ،عوامیل اجتمیاعی و
فرهنگی ،عوامل انگيزشی ،عوامل آموزشی -ترويجی ،عوامل سياستگذاری و عوامل مديريتی بهعنوان تعيين كننیده-
های مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی شهرستان اسیالمآبیاد غیرب شناسیايی
شدند.
همانطور كه پيدا است عوامل فردی و روانشناختی بهعنوان يکی از تعيين كنندههای مؤثر بر رشد كیارآفرينی در
كسب وكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب شناسايی شدند ،كه اين موضوع محوری خود
ناشی از دو موضوع اوليه تجربه قبلی زنان روستايی كارآفرين و ويژگیهای روانشناختی زنان روستايی كارآفرين بیود.
در اين راستا میتوان با گسترش فرهنگ كارآفرينی و خود اشتغالی در جامعهی روستايی بیهويیژه زنیان روسیتايی كیه
بازوان توانای فعاليتهای روستايی محسوب می شوند ،از طريق الگو قرار دادن افیراد كیارآفرين بیرای آنیان از طريیق
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رسانهها ،مطبوعا و غيره و قدردانی از زنان كارآفرين شیناخته شیده در منطقیه ،تشیويق زنیان كیارآفرين ،برگیزاری
همايشها و گردهمايیهايی جهت مثبت نمودن ذهنيت افراد نسبت به كارآفرينی و مواردی اين چنين كه سبب تقويت
اعتماد به نفس و ارتقای روحيه خودكارآمدی ،خالقيت و نوآوری در بين زنان روستايی میگردد ،زمينه ارتقاء و تقويیت
روحيه كارآفرينی آنان را فراهم نمود .الزم به ذكر است محققان متعددی چون فری و همکاران ( ،)0100دربان آستانه
و همکاران ( )0350و كريمی و همکاران ( )0101نيز پيشتر در مطالعه خود نشاندادند كه ويژگیهیای روان شیناختی
افراد كارآفرين ارتباط مثبت و معناداری با مهار های كارآفرينی آنان دارد.
با استناد به يافتهها ،عوامل محيطی نيز بهعنوان يکی ديگر از تعيينكنندههای مؤثر بر رشد كارآفرينی در كسیب-
وكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی شهرستان اسالمآباد غرب شناسايی شدند كه پيشتر نيیز در مطالعیاتی چیون
دابسون ( )0113و شريف زاده و همکاران ( ،)0315به آن اشاره شده است .الزم به ذكر است كه كيفيیت آب و هیوای
شهرستان اسالمآباد غرب معتدل بوده و شرايط الزم را جهت شروع و راهانیدازی كسیبوكارهیای متنیوع روسیتايی و
كشاورزی دارا است و از سوی ديگر استعدادها و منابع موجود در منطقه نيز پتانسیيل الزم جهیت كیارآفرينی و ايجیاد
حرفه توسط زنان روستايی شهرستان را دارا بوده و لذا میتوانند بهعنوان يک فرصت جهت ارتقای كارآفرينی در روستا
محسوب گردند .عوامل فرهنگی و اجتماعی شناسايی شده در اين تحقيق بهعنوان يکی ديگر از تعيينكنندههای رشید
كارآفرينی زنان روستايی ،پيشتر نيز توسط محققانی چون جمشيدی و همکاران ( ،)0353عليدوست و لشگرآرا ()0350
و نيفسی ،ايلبری و جنکنيس ( )0110مورد بررسی قرار گرفتهاند .در اين راستا تشکيل جلسا مختلف از سیوی واحید
امور زنان اداره ترويج و مشاركتهای مردمی سازمان جهاد كشاورزی شهرستان اسالمآباد غرب با حضیور كارآفرينیان
موفق و صاحبان كسبوكارهای كوچک بهمنظور فراهم نمودن فرصتی جهت تبادلنظر زنیان روسیتايی بیا يکیديگر و
فرصتی جهت اخذ مشاوره با فعاالن عرصه كسبوكار و استفاده از تجارب كارآفرينان محلی برای ساير زنان روسیتايی
ضروری به نظر میرسد.
عوامل انگيزشی و عوامل آموزشی -ترويجی نيز از ديگر تعيیينكننیدههیای رشید كیارآفرينی در كسیبوكارهیای
كوچک ( )SMEزنان روستايی محسوب میشود كه با نتايج محققانی چون يونگ ( )0101و تقیی بيگیی و همکیاران
( )0350همسو میباشد .بدين منظور نيز ارائه خدما آموزشی و مشاورهای از سیوی واحید امیور زنیان اداره تیرويج و
مشاركتهای مردمی سازمان جهاد كشاورزی شهرستان در زمينه راهاندازی و مديريت كسبوكارهای كوچک ()SME
زنان روستايی ،بازديد از فعاليتهای كارآفرينان برتر ،انتشار نشريا تخصصی كارآفرينی روستايی و توزيیع آن در بیين
روستاييان (بهويژه زنان روستايی) ،تدوين كتابهای ويژه كارآفرينی روسیتايی بیرای تیدريس در میدارس روسیتايی و
مواردی از اين قبيل كه سبب ترغيب و تشويق روستاييان به خلق حرفه و تقويت روحيه كارآفرينی آنان میشود و نيیز
تدريس برخی از مهار های كارآفرينی بهمنظور كارآفرين نمودن زنان روستايی ،پيشنهاد میشود.
عوامل اقتصادی نيز كه خود زير بخش عوامل سياستگذاری محسوب میشود يکی ديگر از تعيينكنندههای رشد
كارآفرينی در كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی محسوب میشود كیه بیا نتیايج شیريف زاده و همکیاران
( ،)0315جمشيدی و همکیاران ( ،)0353ساكسینا ( ،)0100تقیی بيگیی و همکیاران ( )0350و عليدوسیت و لشیگرآرا
( ،)0350همسو است .در اين راستا عوامل فنی نيز بهعنوان يکیی ديگیر از زيیربخشهیای عوامیل سياسیتگیذاری و
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تأثيرگذار بر رشد كارآفرينی زنان روستايی در مطالعاتی چیون ساكسینا ( )0100و اسیتاثوپولو و همکیاران ( ،)0111نيیز
مطرح شده است .در اين خصوص نيز راهکارهايی از قبيل تشکيل اتحاديهها و انجمنهای حمايت از كسیبوكارهیای
كوچک ( )SMEزنان روستايی ،بهكارگيری سياستهای تشويقی و حمايتی از كسب و كارهای كوچک ( )SMEزنیان
روستايی از سوی دولت ،تخصيص منابع مالی مورد نياز و ارائه تسهيال بلندمد و كمسود بانکی جهت ارتقای كمّی
و كيفی كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی و حمايتهای بازاريابی جهت محصوال توليدشده توسط زنان
روستايی كارآفرين از جمله ايجاد مکانهايی برای فروش محصوال نيز جهت تقويت عوامل سياستگذاری بهعنیوان
يکی از تعيينكنندههای رشد كارآفرينی زنان روستايی محسوب میشود ،جدیتر مطرح میگردد .همچنين با استناد به
يافتههای تحقيق و بهمنظور تقويت عوامل مديريتی مؤثر بر رشید كیارآفرينی زنیان روسیتايی ،شناسینامهدار كیردن و
ساماندهی كسبوكارهای روستايی بهمنظور حمايت از كسبوكارهای كوچک ( )SMEزنان روستايی نيز بیشک می-
تواند زمينه ارتقاء و تقويت روحيه كارآفرينی آنان را فراهم آورد.
منابع
آشتيانی ،م .و يمنیدوزی سرخابی ،م (ترجمه) .0370 .تحليل محتوا .باردن ،ل ،انتشارا دانشگاه شهيد بهشتی .تهران.
 010ص.
جمشيدی ،ع ،.جمينی ،د .و نظری ،ح .0353 .بررسی عوامل پيش برنده و بازدارنده توسعه كیارآفرينی زنیان روسیتايی
(مطالعه موردی :زنان روستايی بخش ميانكوه شهرستان اردل) .فصلنامه زن و جامعه.51-70 :)0(0 ،
تقیبيگی ،م ،.آگهی ،ح .و ميركزاده ،ع .ا .0350 .بررسی موانع و راهكارهیای مناسیب توسیعه مشیاغل خیانگی زنیان
روستايی شهرستان اسالم آباد غرب .فصلنامه پژوهشهای روستايی.301-013 :)0(0 ،
حسينی ،ط .و لشگرآرا ،ف .0353 .شناسايی عوامل مؤثر بر توسعه مهار های كارآفرينی در تعاونیهای زنان روستايی
استان فارس .پژوهشهای ترويج و آموزش كشاورزی.30-03 :)7(0 ،
خسرویپور ،ب .و عسگريان دهکردی ،ف .0311 .ضرور تقويت آموزشهای كارآفرينی در فعاليتهیای كشیاورزی.
كار و جامعه.01-03 :000 ،
دادورخانی ،ف .0310 .توسعه روستايی و چالشهای اشتغال زنان .پژوهشهای جغرافيايی.070-011 :00 ،
دانايیفرد ،ح ،.الوانی ،س .م .و عادل ،آ .0311 .روش شناسی پژوهش كيفی در مديريت :رويکردی جیامع .چیاپ دوم،
انتشارا صفار ،تهران 011 ،ص.
دربانآستانه ،ع .ر ،.قديری معصوم ،م .و فيروز ،م .ع .0350 .بررسی ارتباط بين عملکرد سازمانی و مهیار كیارآفرينی
مديران محلی و روستايی ،مطالعه موردی دهياران استان قزوين ،پژوهش های روستايی.05-07 :)0(3 ،
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رضوانی ،م .و نجارزاده ،م .0317 .بررسی و تحليل زمينههای كارآفرينی روستاييان در فرآيند توسعه نیواحی روسیتايی.
توسعه كارآفرينی.010-010 :)0(0 ،
سرمد ،ز ،.بازرگان ،ع .و حجازی ،ا .0310 .روشهای تحقيق در علوم رفتاری .چاپ سوم ،تهران :انتشارا آگیاه111 ،
ص.
سواری ،م ،.مخلصآبادی فراهانی ،م ،.ساكی ،ص .و شعبانعلی فمی ،ح .0350 .تحليل نگرش زنان روستايی شهرستان
ديواندره نسبت به اشتغال در بخش صنايع دستی .پژوهش و برنامهريزی روستايی.005-011 :1 ،
شريفزاده ،ا ،.عربيون ،ا .و شريفی ،م .0315 .بررسی موانع توسعه كسب و كارهای كشاورزی در استان گلستان .روستا
و توسعه.005-011 :)1 (03 ،
شعبانعلی فمی ،ح ،.رستمی ،ف .و رحيمزاده ،م .0311 .بررسی انگارههای مشاركت زنان روستايی غيرسرپرست خیانوار
و سرپرست خانوار در فعاليتهای كشاورزی تلفيقی .ماهنامه جهاد.17-17 :)07( 071 ،
طيبزاده ،م .و لشگرآرا ،ف .0350 .شناسايی الزاما توسعه مهار های كارآفرينی زنان روسیتايی اسیتان قیم .مجلیه
پژوهشهای ترويج و آموزش كشاورزی.70-10 :)1( 1 ،
عليدوست ،س .و لشگرآرا ،ف .0350 .موانع توسعه كارآفرينی زنان روستايی .پژوهشهای ترويج و آموزش كشیاورزی،
.7-01 :)0( 1
فرج اله حسينی ،س .ج .و دهيوری ،س .0310 .تأثير تبعيض جنسيتی بر روحيه كیارآفرينی زنیان روسیتايی .فصیلنامه
اشتغال و كارآفرينی رويش.01-31 :01 ،
فالح جلودار ،ر ،.فرج الیه حسیينی ،س.ج ،.حسیينی ،س .م .و ميردامیادی ،س .م .0311 .عوامیل میؤثر بیر موفقيیت
كارآفرينی زنان روستايی شمال كشور .روستا و توسعه.000-17 :)01(1 ،
نايبی .ه (ترجمه) .0351 .تحليل محتوا (مبانی روش شناسی).كلوس كريپندورف .نشر نی .تهران 010 ،ص.
كياكجوری ،ك ،.رودگرنژاد ،ف .و پورعيسی ،م .0350 .ارائه مدل مفهومی از موانع مؤثر بر توسعه كارآفرينی روستايی.
همايش ملی توسعه روستايی ،دانشگاه گيالن ،شهريور ،رشت 1 ،ص.
گوالرد ،پ .0313 .طراحی مدل برای بهبود ايجاد شغل برای زنان ايرانی .رساله دكترا .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقيقا .
نحوی ،ا .و كهنسال ،م .0350 .عوامل مؤثر بر پيشرفت زنان كارآفرين (مطالعه موردی :زنیان اسیتان مازنیدران) .زن و
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.000-50 :)3(00 ،مطالعا خانواده
.15-00 :0 ، پژوهشنامه مديريت تحول. تبيين و تحليل موانع مؤثر بر كارآفرينی زنان.0311 . ح. س،ميرغفوری
 انتشیارا دانشیگاه. ال آر، هولسیتی. تحليل محتوی در علوم انسانی و اجتماعی.0373 .) (ترجمه. ن،ساالرزاده اميری
. تهران.عالمه طباطبايی
 تأثير عوامل آموزشی و نهادی بر كیارآفرينی زنیان.0350 . ف، و اسکندری. ر، موحدی،. ع، سليمانی،. ا،يعقوبی فرانی
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Abstract
Entrepreneurship is a process that plays a critical role in the continued growth of the country
and national development plans. Its importance is to the point that economists declare that
entrepreneurs are the engines of economic growth and development. Promotion of women's
entrepreneurial activities provides an effective stimulus to growth and economic development
and improves the quality of their life. The aim of this research study is to identify the factors
that affect the development of entrepreneurship in small businesses (SME) for the rural women
in the city of Islamabad by using the techniques of content analysis. This form of qualitative
research is done with the participation of 48 rural entrepreneur women from the city of
Islamabad. Information is collected through interviews with entrepreneur women, and content
analysis is used to analyze the data. The content analysis carried out showed that, personal
factors, environmental factors, socio-cultural factors, motivational factors, education and extension, policy factors and management

entrepreneurship in small rural businesses (SME). Therefore,
considering the results of the analysis that has been done and in order to slightly increase the
number of entrepreneurs in rural areas and improve the type and quality of entrepreneurship in
small rural businesses (SME) and foster the culture of entrepreneurship and self-employment in
rural communities, especially among rural women who are able to perform rural activities,
proper policies are recommended for the government to encourage and support small rural
businesses (SME) for women. Therefore, considering and reinforcing each of these variables of
each of these components can motivate women in rural areas to further develop businesses in
the villages.
Keywords: Entrepreneurship, Rural development, Small businesses (SME), Rural women.
factors are the general factors that affect
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