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 چکیده
تواند کاهش بیکاري روستاییان را به دنبال داشته باشد. براي توسعه کارآفرینی توسعه کارافرینی ضمن ایجاد اشتغال و درآمد می

بین  ینیکارآفرهاي ي موثر بر فعالیتازهانیشیپآن فراهم گردد. حال سوال این است که آیا عوامل و  نیازهايالزم است پیش
ي جنسیتی زهاانیشیپدارد یا ندارد. لذا در این تحقیق به بررسی تفاوت تفاوت به خصوص در مناطق روستایی باهم مردان و زنان 

 -شد. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردي و روش انجام آن توصیفی موثر بر توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی پرداخته
نامه و مصاحبه بوده است. جامعه آماري زنان و مردان روستایی بخش ها و اطالعات پرسشتحلیلی است. ابزار گردآوري داده

زن) انتخاب شد. براي  158 مرد و 172نمونه ( 330فرمول کوکران  از . با استفاده)=8775Nباشد (آباد میپاپی شهرستان خرم
لجستیک باینري  مدل رگرسیونو  (Post-Hoc) یبیتعقهاي واریانس، آزمون تحلیل هايرسیدن به سواالت پژوهش، از آزمون

ي موثر بر زهاانیشیپرافسون) استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت قابل توجهی بین عوامل و  -مارکارد -نیوتن -LM (روش
امل (عالوه بر ع ي توسعه کارآفرینی از نظر مردان روستاییازهانیشیپینی زنان و مردان روستایی وجود دارد. توسعه کارآفر

نهادي  -عوامل زیرساختی و ساختاري تحت تأثیر توسعه کارآفرینی بوده) ازنیشیپترین اقتصادي که بین زنان و مردان مهم
. وده استب ي توسعه کارآفرینی زنان روستاییازهانیشیپترین فرهنگی مهم -عوامل خانوادگی و اجتماعی باشد؛ در حالی کهمی

ي ابا توجه به نتایج و براي توسعه کارآفرینی و به ویژه در مناطق روستایی الزم است به عامل جنسیت کارآفرینان توجه ویژه
  وي متناسب اتخاذ گردد.داشت و براي رفع موانع کارآفرینی با توجه به جنسیت کارآفرینان استراتژي و الگ
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 مقدمه

در زمینه به دست آوردن سرمایه،  بوجود آمد باعث شد که به بعد در سطح جهان 2553که از سال  های اقتصادیبحران

این  .(Pines and Schwartz, 2008: 186)روبرو باشند  بیشتری مشکالت با نسبت به مردان ان هموارهزن

(. این در 21: 1832یگانه، شود )محمدیمی آنهاهای ساختاری، اقتصادی و عملکردی غالب بخش ها دربرگیرندۀبحران

 20)بیش از  زنانها بر عهده ب و کاریافته مدیریت یک سوم تمامی کسه کشورهای توسعاکثر در حالی است که 

 1ملل متحد یسازمان خواربار و کشاورزولی، طبق گزارش . (Still and Timms, 2000: 273)باشد درصد( می

)صادقی و  دهندیم لیکار را تشک یرویدرصد ن 28زنان به طور متوسط ( در کشورهای غیرپیشرفته با اینکه 2511)

آنها نسبت به مردان  یو اجتماع یاقتصاد تیحقوق و وضع شت،یوجود سهم آنها، معین ابا  (.12: 1833نژاد، طوالبی

اینکه در زنان با بر این، در کشورهای در حال توسعه، عالوه. (Terry, 2009: 6)در سطح پایینی قرار داشته است 

که در سلسله داری داری و بچههمانند بارداری و مادری، خان ییهانقشکنند و های مختلف همراه مردان کار میفعالیت

 اقشار جامعه نیرتریپذبیآس و نیرتریجزء فقهمواره  ،(Shahriar, 2018: 763)در اختیار دارند  یمراتب اجتماع

 ,Mac Gregor)اند ی زیستی قرار داشتهطیمح های، اقتصادی، اجتماعی وآسیبدر مقابل اشکال مختلف و  بوده

 ,Chandra et al)داده است کاهش پذیری، کیفیت زندگی آنها را نیز و آسیب یتارساخ ینابرابراین  .(127 :2010

ها قرار دارند ی و آسیبنابرابر. در این بین زنان روستایی همواره بیشتر از زنان شهری در معرض این (45 :2017

(Pelling et al, 2015: 116). ای زنان روستایی و هها، کاهش آسیباز جمله راهکارهای مهم کاهش این تفاوت

(. به طوری 111: 1832هاللی و موذن، باشد )مومنیهای کارآفرینی میافزایش توانمندی و اشتغال آنها و توسعه فعالیت

شده در مناطق روستایی در نظر  رانده هیبه حاشترین راهکار خارج کردن افراد ی را مهمنیکارآفر که بیشتر محققان

ها نشان داد که در جوامع سنتی و روستایی تمایل به ایجاد کسب و کار و یبررس .(Ahl, 2006: 597) اندگرفته

-شیپبا این حال برای توسعه کارآفرینی  .(Chandra et al, 2017: 45) مردان و زنان متفاوت استکارآفرینی بین 

-شیپها، شناسایی این ریزی و اتخاذ استراتژی متناسب برای هرکدام از جنسیتیی وجود دارد و جهت برنامهازهانی

 -فرهنگیتوان، به عوامل ها میو محرک ازهانیشیپها با توجه به ابعاد جنسیتی مهم است. از جمله این و محرک ازهانی

خود فرد کارآفرین اشاره نمود و  و پشتکار یانگیزشی، جیتروی، مالی، ولت، دانوادگی، خردیی، فرساختیز، اجتماعی

باشد. در مناطق نیازها با توجه به مباحث جنسیتی مهم و ضروری میناسایی این پیشبرای توسعه کارآفرینی، ش

های امرار معاش و درآمد آباد در استان لرستان نیز با توجه کمبود گزینهروستایی بخش پاپی شهرستان خرم

بافت اجتماعی و  حفظغیرکشاورزی، توسعه کارآفرینی برای به حداکثر رساندن منابع درآمدی و پیشرفت روستاییان، 

اقتصادی جوامع روستایی، احیای اقتصاد محلی، همچنین برای افزایش نقش زنان و مردان روستایی در فرایند تولید و 

های معیشتی به ویژه برای زنان ها و داراییتواند بر پایداری فعالیتدرآمدزایی خانواده و اثراتی که توسعه کارآفرینی می

تواند داشته باشد، براهمیت کارآفرینی و ایجاد کسب و کار در نواحی روستایی این منطقه افزوده روستایی در منطقه می

تری نسبت به مردان قرار دارند. در این بین است. با این حال وضعیت زنان روستایی این منطقه همواره در سطح پایین

 کاهش و ینیکارآفرو توسعه  ییکارآرای افزایش نیازهای جنسیتی موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی، بتوجه به پیش

-کارهای مناسب در این زمینه، الزم و ضروری میو ارائه راه، به خصوص در بین زنان ترس از شکست کسب و کار

ی جنسیتی موثر بر توسعه ازهانیشیپتفاوت باشد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر به بررسی 

آباد پرداخته شد. برای این پژوهش سواالت زیر در مناطق روستایی بخش پاپی شهرستان خرم مردان کارآفرینی زنان و

                                                           
1- Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 
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ی توسعه کارآفرینی برای مردان ازهانیشیپی توسعه کارآفرینی روستایی کدامند؟ آیا ازهانیشیپترین مهم -1مطرح شد: 

 ی موثر بر توسعه کارآفرینی مردان و زنان کدامند؟ی جنسیتازهانیشیپترین مهم -2باشد؟ و زنان روستایی متفاوت می

 ادبیات و پیشینه پژوهش

)اکبری و همکاران،  شودیم نوآوری شناخته و وریرشد اقتصادی، بهره ازنیشیپای به عنوان ندهیبه طور فزا ینیکارآفر

 یطع، خطرناک و تهاجمباهوش، قا شخصی( قهرمان، 1382) ی در جهاننیپدر کارآفر 1ریشومپت(. از نظر 21: 1831

. یعنی کارآفرین باشد کسب و کار از خود دارد کی جادیا یاو کنترل  تیموفق یبرا یازهیاست که انگ

(Schumpeter, 1994: 214). کنند برخی محققان نیز کارآفرینی را موتور و محرکه توسعه اقتصادی محسوب می

 دیکسب و کار جد جادیا یبرا یفرد شیبه عنوان گرا ینیکارآفر(. در تعریف دیگری، 115: 1831ساربان، )حیدری

 که است کسی (، کارآفرین2512و همکاران ) 2از  نظر موکویا .(Koellinger et al, 2013: 215)شده است  بیان

کنند که در قلمرو مردان قرار فعالیت مردانه تعریف می کیبه عنوان  ی رانیکارآفربیشتر محققان کند. می شغل ایجاد

هنوز با در مناطق روستایی  ینیکارآفر ن،یتعداد زنان کارآفر شیوجود افزا باو  (Welsh et al, 2018: 483)ارد د

  Jennings and) اغلب کمتر از مردان است روستایی نیاست و تعداد زنان کارآفر مردانه همراه هاییژگیو

Brush, 2013:665) . شود و در یرانده م هیحالت به حاش نیبهتردر  نینقش زنان کارآفردر ادبیات عمومی نیز

 در مشارکت و کار بازار در زنان در حالی که حضور .(Ahl, 2006: 597)شود و کم می حالت از دست رفته نیبدتر

 که (Kantor, 2002: 79)شده  تبدیل انسانی توسعة مهم هایشناسه از به یکی اجتماعی، -اقتصادی هایفعالیت

را به دنبال  با تعهدات خانوادهوظایف شغلی ؛ ترکیب زنان استقالل، کسب درآمد اشتغال، ن ایجادد مزایایی چوتوانمی

 یحل بالقوۀ اساسبه عنوان راه ینیکارآفر بهنیز  رانیا ،ینیاثر مثبت کارآفر . به خاطر(Anja, 2012: 69)داشته باشد 

بخش  یو ناتوان یآموختگان دانشگاهازحد دانش شیتعداد ب کاری،یب نرخ شیمانند افزا یبرای مشکالت مختلف

(. با این 21: 1831)اکبری و همکاران،  اندستهینگر یدانشگاه آموختگاندانش شغل به ةبرای ارائ یو دولت یخصوص

-های بیناکثر محققان و سازمان که یدر حالو کارآفرینی توجه چندانی نشده است. حال در ایران به بحث جنسیت 

 قاتیتحقاند. همچنین در نظر گرفته اقتصادی ةدر رشد و توسع یمهم اریعامل بس ی رانیکارآفر المللی جنسیت و

 .تانجام شده اس توسعه کارآفرینی در داخل کشور جنسیتی یازهانیشیپو  راجع به عوامل یاندک

عامل در زمینه جنسیت و کارآفرینی نظریات و مطالعاتی در خارج کشور صورت گرفته است. در برخی مطالعات، 

 دیاندازی کسب وکار جددر راه یخاص فردی به رفتارهای تیجنس ایآ نکهیزنان و مردان و ا انیبه تفاوت م تیجنس

های تفاوت بر ،مطالعات یبرخ در .(Rittippan and Kokchang, 2011: 217) توجه دارد ،ریخ ایشود یمنجر م

 Sánchez)تاکید داشتند  توسعه کارآفرینیبا هدف  هیهای جذب سرمادر روش زیانجام کسب وکار و ن در یتیجنس

et al, 2014: 749). دیدگاهتوان به در زمینه جنسیت و کارآفرینی نظریات مختلفی بیان شده که از جمله می 

 شناسان و غیره اشاره کرد.شناسی ماتریالیسم، اقتصاددانان، روانی، جامعهستینیفمی، نظریات ساختارگرا

را  یاجتماع یساختارگرا دیدگاه ای یاجتماع دگاهیکنند، دیرا مطالعه م یتیجنسعوامل  ء پردازان که منشایه اکثر نظر

 یهاکنند که تفاوتیم دیتأکاین دیدگاه محققان  .(Wood and Eagly, 2002: 700) اندمورد توجه قرار داده

 دارد ها )مردان و زنان(جنس کیو ژنت یشناس ستیزتوسعه کارآفرینی ریشه در  یازهانیشیپدر  یتیجنس

(Lawrence, 2006: 14). آموزش و نحوه  یعنی ،یتیجنس پذیریجامعهاز  ینیکارآفر التیدر تما یتیتفاوت جنس

عوامل توسعه  ب،یترت نیبه هم .(Bruton et al, 2013: 684) دیآیپرورش مختلف مردان و زنان، به وجود م

                                                           
1- Schumpeter's 

2 - Mokaya 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Franck%2C+A+K


 16        ..نيازهای جنسيتی توسعه کارآفرينی در مناطق روستايیپيش

در نتیجه  .(Bussey and Bandura, 1999: 676) مردان و زنان متفاوت هستند ی در میانبه طور ذاتکارآفرینی 

 De)دانند می یمحل ستیز طیو مح یاجتماع هایساختار جهینترا  متفاوت یتیجنس یازهانیشیپ انیساختارگرا

Lamater and Hyde, 1998: 12). ی نیکارآفر التیدر تما یتیجنس یازهانیشیپتفاوت  انیساختارگرا میپارادا لذا

 در نظر گرفته است. آموزش و پرورش مختلف مردان و زناننحوه  را نتیجه

برای  دییمف کردیرو ،دارد یتیروابط جنس لیرابطه با حقوق زنان و تحل در یطوالن هایینهشیپکه  یستینیفم یةنظر

د ندارقرار  هینظر نیای در دل اجتماع سمینیفم و سمینیفم برالیل یاصل ةشاخ دو. باشدمی ینیو کارآفر تیجنس ةمطالع

 یمتفاوت رفتاری، تیعوامل موقع لیدل مردان و زنان به دارند کهبیان می برالیل سمینیفم(. 23: 1831)اکبری و همکاران، 

 است یعوامل وضع ازی در رفتار ناش یتیهای جنسکند که تفاوتیفرض م یماعاجت سمینیکه فم یحال هم دارند؛ در

(Bruton et al, 2013: 684). جهینت ،ینیکارآفرفعالیت عدم حضور زنان در  ،یستینیفم محققان به طور کلی از نظر 

 ,Shahriar) است یمانند آموزش و امور مال یاتیبه منابع ح یدسترسدر  زنان کیستماتیس تیو محروم ضیتبع

 دیناپد ایکاهش  ینیدر کارآفر یتیجنس یهاکنند، تفاوت دایپ یبرابر دسترس یهااگر زنان به فرصت . لذا(763 :2018

 .شوندیم

باشد شناسی ماتریالیسم نیز موقعیت زنان و مردان در جوامع مردساالر و یا مادرساالر نیز متفاوت میاز نظر جامعه

(Gneezy et al, 2009: 1638) .ابندیهای متضاد آموزش میمردان و زنان به شیوه ،دو جوامع نیدر ا 

(Shahriar, 2018: 764).  ی زنان و مردان نیز نیکارآفر توسعه یازهانیشیپدر دو جامعه مادرساالر و پدرساالر

ن اجتماعی بر متفاوت خواهد بود. در جامعه پدرساالر زنان کمتر از مردان تمایل به کسب و کار جدید دارند و شا

شناختی کارآفرینان از های روانشناسان برای توسعه کارآفرینی، ویژگیهای رواننظریهتوسعه کارآفرینی اثرگذار است. 

های انگیزشی و شخصیتی را شرط الزم برای توسعه طلبی، اعتماد به نفس، ویژگیپذیری، میل به استقاللجمله مخاطره

ترین های رفتاری، کارآفرینی یکی از اساسیدر نظریه .(Chowdhury, 2007: 240) گیرندکارآفرینی در نظر می

های رفتاری، فرایند کارآفرینی طرفداران نظریه .(Ahmad, 2011: 123)آفرینی شناخته شده است های ارزشوسیله

د. محققان رفتاری نحوه های رفتاری افراد قرار داررا یک فرایند پیچیده دانسته که به شدت تحت تاثیر محیط و زمینه

را عوامل  به نفس اعتمادی و رپذیسکیرزنان و نحوه رفتار انسان در محیط،  رفتار افراد، نگاه مثبت مردان به کارکردن

های اقتصادی بیشتر به بحث . در نظریه(Coope et al, 1994: 376)شمارد موفقیت و توسعه کارآفرینی بر می

گذاری، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، ایجاد مبادله و گردش پول، فراهم سرمایهنوآوری در تولید محصول و جلب 

-های سودآور و کشف نشده اشاره کردهآوردن ابزار و تولید محصوالت جدید قابل عرضه به بازار، و آگاهی از فرصت

-و پس درآمدی ابیبازاری، مال ییتواناپردازان اقتصادی از نظر عواملی چون نظریه .(Chowdhury, 2007: 240)اند 

آنها  .(Datta and Gailey, 1998: 513)پردازند ، پول، و تولید بیشتر به بررسی کارآفرینی میهیسرماز، اندا

شوند توجه به آنها باعث افزایش تولید بیشتر در جامعه معتقدند که زنان باتوجه به اینکه نصف جمعیت را شامل می

یک محققانی که از نگاه تخصصی  در ادامه نتایج و دیدگاه هر .(Jennings and  Brush, 2013:665) شودمی

 دبانید( از پژوهشگران 2551) 1و ناردونه یتینیماند آورده شده است. خود به عوامل توسعه کارآفرینی توجه داشته

و  یاقتصاد یهاطیدر محمطالعاتی در زمینه کارآفریی زنان و مردان  2552در سال  (GEM)2ی نیکارآفر یجهان

ها جنس انیبه شروع کسب و کار در م لیدر تما یذات یهاکه تفاوتگرفتند  جهیآنها نت. کردند شروعمشابه  یاجتماع

                                                           
1 - Minniti and Nardone 

2 - Global Entrepreneurship Monitor 
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 1کاباال باشند.متفاوت می یطیو مح یاقتصاد -یاجتماع طیشرا و عواملرا یز؛ هستند یها جهانتفاوت نیوجود دارد. ا

به  یتیجنسنیازهای اصلی برای توسعه کارآفرینی وزش کارآفرینی را از پیش(، توسعه فرهنگ کارآفرینی و آم2553)

ترین عامل در توسعه کارآفرینی را مهم گذاریسرمایهو های مالی جنبه( 2553) 2آورد. پینس و اسکوارتحساب می

در  یتیجنس یهاکشور تفاوت کی یفرهنگ هاینهیدهد که زمی( نشان م2512) 8و همکاران ناریشمطالعه  دانند.می

های به سرمایه، تشدید حمایتهای دسترسی آسان (، زمینه2512) 2جهانیبانک .دهدیرا شکل م ینیادراکات کارآفر

 0کند. بر اساس نظر گرینترین عوامل توسعه کارآفرینی قلمداد میتخصصی و بسترسازی فرهنگی را مهم -فنی

 نیازهای از پیش کارآفرینی فعالیت یک پیشبرد برای داریعی سرمایهاجتما نهادهای و داریسرمایه (، عقالنیت2518)

-یشدن به دست م یاجتماع قیکه از طر یاشهیکل یکنند که باورهای( استدالل م2512و همکاران ) 1گپتا .هستند مهم

( در 2513) و همکاران 1. نیکولودهندیمرا  حیتوض ینیکارآفر یهافرصت یابیرا در ارز یتیجنس یهاتفاوت ند،یآ

باشد. یم ینیکارآفرکننده در توسعه نییتعیک عامل سطح هورمون تستوسترون ی بیان داشتند که نیکارآفرزمینه مباحث 

نیازهای جنسیتی توسعه زمینه بررسی تفاوت پیش ای درمطالعهر مرور مطالعات حاکی از آن است که در داخل کشو

-شیپه با مطالعات قبلی در این است که در این پژوهش ضمن بررسی و تفاوت این مطالع صورت نگرفتهکارآفرینی 

پرداخته است. در این پژوهش به صورت ترکیبی  ازهانیشیپی توسعه کارآفرینی، به بررسی تفاوت جنسیتی این ازهانی

 (.1یی که با جوامع روستایی ارتباط داشته استفاده شد )شکل ازهانیشیپاز 

                                                           
1 - Cabala 

2- Pines and Schwartz 

8 - Shinnar 

2 - World Bank 

0- Green 

1 -Gupta 

1- Nicolaou 
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 ي موثر بر توسعه کارآفرینيازهانیشیپ، مدل مفهومي پژوهش :9شکل 

 منطقه مورد مطالعه

باشد. آباد در استان لرستان میخرمشهرستان بخش پاپی به عنوان منطقه مورد مطالعه پژوهش، یکی از شش بخش 

( نشان داده شده است. بخش 2که موقعیت نسبی آن در )شکل  آباد در مرکز استان لرستان واقع شدهشهرستان خرم

 2821نفر ) 3310خانوار( بوده که از این تعداد  8221نفر جمعیت ) 11320دارای  1830پی براساس سرشماری سال پا

باشند. این زن می 2130نفر مرد و  2013کنند. از این تعداد جمعیت روستاییخانوار( در مناطق روستایی زندگی می

 باشد. روستای دارای سکنه می 121بخش دارای 
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 موقعیت منطقه مورد مطالعه شهنق : 2شکل 

 روش تحقیق

ای با استفاده از باشد. مطالعات نظریهتحلیلی می -تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن توصیفی

آوری نامه با طیف لیکرت و مصاحبه با زنان و مردان روستایی جمعی میدانی نیز از طریق پرسشهاروش اسنادی، داده

شامل زنان و  جامعه آماریای بوده، توزیع متغیرها هم نرمال بوده است. ها ترتیبی و فاصلهح و مقیاس دادهگردید. سطو

. برای تعیین حجم نمونه تحقیق در مرحله اول با (=3110Nباشد )آباد میمردان روستایی بخش پاپی شهرستان خرم

در مرحله بعدی برای تعیین حجم نمونه هر یک از  نمونه )زن و مرد( انتخاب شد.  885فرمول کوکران  از استفاده

 ها با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه و به صورت زیر به دست آورده شد.جنسیت

 
نامه مردان از طریق فرمول فوق، به صورت زیر محاسبه شد. حجم نمونه زنان روستایی نیز با استفاده تعداد پرسش

 از همین روش محاسبه شد.

 
ها سعی شد که مشارکت داوطلبانه و رضایت آنها در نظر گرفته شده و به آنها این اطمینان داده شده نتخاب نمونهبرای ا

 (.1که اطالعات آنها محرمانه خواهد ماند )جدول 

 هاي بخش پاپيهاي جمعیتي و تعداد نمونه دهستانویژگي  :9جدول 

 زن مرد جمعیت خانوار روستا دهستان بخش
 تعداد نمونه

 زن مرد



 17        ..نيازهای جنسيتی توسعه کارآفرينی در مناطق روستايیپيش

پي
 پا

ش
بخ

 

 23 81 111 382 1038 211 23 سنگرچم

 10 11 1122 1133 8080 383 81 سپیددشت

 25 22 013 010 1538 232 23 کشور

 20 81 111 321 1238 285 28 گریت

 13 21 050 001 1511 213 11 هفتتنگ

 103 112 2130 2013 3110 2821 121 0 جمع

 9517هاي تحقیق، و یافته 9515ایران، منبع: مرکز آمار 

استنباطی( استفاده شد.  و های آماری )توصیفیها از روشپاسخگویی به سؤاالت تحقیق، و تجزیه و تحلیل داده برای

انجام شد. برای  22نسخه  Spssو 11نسخه  Minitabافزار ، نرم15نسخه   Eviewsافزارهای آماری در نرمروش

رافسون( به  -مارکارد -نیوتن -LMت تحقیق، ابتدا با استفاده از مدل لجستیک باینری )روش رسیدن به جواب سواال

ی کلی موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی )زنان و مردان( پرداخته شد. برای بررسی تفاوت ازهانیشیپبررسی عوامل و 

تحلیل واریانس های ، از آزمونازهانیشیپبندی جنسیتی این ی جنسیتی زنان و مردان روستایی و دستهازهانیشیپ

(ANOWA)  یبیتعقهای آزمونو (Post-Hoc)  .نامه با استفاده از روایی محتوا مورد روایی پرسشاستفاده شد

 85پایایی از  سنجش د. برایشوتوسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میتایید قرار گرفت که 

 از باالتر 13/5 شد. روایی کل محاسبه 1کرونباخ آلفای آزمون با اعتماد ضریب میزانگرفته و  آزموننامه پیشپرسش

 (.2باشد )جدول بود که نشان دهنده قابل قبولی پایایی ابزار سنجش می 15/5

 آلفاي محاسبه شده براي هر عامل  : 2جدول 

 آلفای کرونباخ تعداد متغیر ازهانیشیپ

 38/5 1 شخصی

 13/5 0 خانوادگی

 35/5 1 اجتماعی -رهنگیف

 31/5 0 اقتصادی

 12/5 0 نهادی -ساختاری

 11/5 0 زیرساختی

 13/5 82 کل

 9517هاي تحقیق، منبع: یافته

 یلیمختلف تحص یهانهیزم درکارشناس  25و  یمحلزن و مرد   85با  یتعامل یهاو بحث موضوع اتیبر اساس ادب

توسعه کارآفرینی که با  ازنیشیپ 1متغیر و در قالب  82، (ریزی روستاییهی، کارآفرینی، اقتصاد و برنامشناس)جامعه

 . (8شد )جدول  لیو تحل هیتجز و ییشناسامناطق روستای در ارتباط بودند 

 ي موثر بر توسعه کارآفریني روستایيازهانیشیپ  -5جدول 

 توضیح متغیر متغیر عوامل

صي
شخ

 

 جدید ب و کارکس برای ایجاد سواد میزان سطح سطح سواد

 جدید کار انجام برای پذیریمیزان ریسک پذیریریسک

 نفس اعتماد به و میزان خودباوری اعتماد به نفس

 شده مسئولیت واگذار توانایی انجام توانایی فردی

                                                           
1- Cronbach's alpha 
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 مصمم و سرسخت بودن در ایجاد شغل جدید پشتکار

 میزان سطح دانش و آگاهی از کارآفرینی دانش

گي
واد

خان
 

 و کار جدید کسب اندازیراه نگرش خانواده در مورد نگرش خانواده

 کار جدید و کسب اندازیامکانات خانواده در جهت کمک به راه امکانات خانواده

 اندازی کسب و کار جدیدراه خانواده طرف آزادی کارآفرین از میزان آزادی عمل

 ایجاد درآمد میزان اجازه و رضایت خانواده برای رضایت خانواده

 میزان حمایت خانواده از کارآفرینی و کسب و کار جدید حمایت خانواده

گي
رهن

ف
- 

عي
ما

جت
ا

 

 مختلف امور دادان زنان در مشارکت مشارکت 

 و ایجاد کسب و کار زنان نگاه مثبت مردان به کارکردن نوع نگاه 

 آفرینیفرهنگ موجود در جامعه و دید جامعه نسبت به کار فرهنگ جامعه

 های مهارت افزایی و استفاده از تجارب کارآفرینان موفقبرگذاری کالس مهارت 

 های آموزشی در زمینه کسب و کاربرگذاری کالس آموزش

 اندازی کسب و کار عدم تبعیض جنسیتی و تفاوت بین زن و مرد در راه تبعیض جنسیتی

دي
صا

اقت
 

 جدید و کار کسب اندازیبرای راه مالی میزان توان توانایی مالی

 توانایی بازاریابی برای محصوالت تولید شده بازاریابی

 مالکیت و داشتن یک مکان خاص برای کسب و کار جدید اندازدرآمد و پس

 بانکی و حمایت موسسات از کارآفرینی یهاوام و مالی منابع وام بانکی

 و کار جدید اندازی کسبداشتن سرمایه اولیه برای راه سرمایه

ري
ختا

سا
- 

دي
نها

 

 های کارآفرینیوجود انجمن انجمن

 های جمعی در زمینه کارآفرینیپوشش فراگیر رسانه هاراسانه

 حمایت دولت از کارآفرینان حمایت دولت

 هایی برای دادن آگاهی در زمینه نوع تولیدات به کارآفرینانسازمان رسانیاطالع

 ش کارآفرینان موفق به افراد منطقه انتقال دان انتقال دانش

تي
اخ

رس
زی

 

 وجود زیرساخت و شبکه حمل و نقل مناسب )جاده روستایی مناسب( حمل و نقل

 نزدیکی و دسترسی به بازار فروش برای محصوالت تولیدی توسط زنان به بازار یدسترس

 تولیدیبندی محصوالت وجود صنایع روستایی برای فرآوری و درجه روستاییصنایع

 وجود انبار و محل مناسب نگهداری محصول تولیدی انبار

 بندی محصوالت تولیدیوجود امکانات بسته بندیبسته

 ,9512Shahriar, 2018; Nicolaou et alنژاد، ؛ صادقي و طوالبي9511؛ اکبري و همکاران، 9512یگانه، محمدي منبع:

2018; Gupta et al, 2014; 

 هاي تحقیقیافته

تا  85سال و سن زنان بین  05 تا 25سنی مردان بین  فراوانی گروه داد که بیشتریننشان  انیپاسخگو یفرد یهایژگیو

سال بوده است. بیشترین فراوانی سطح سواد پاسخگویان مرد مربوط به دیپلم و فوق دیپلم و تحصیالت زنان  25

درصد  2/03باشد. شغل زنان نسبت به مردان می دهنده سطح پایین تحصیالتمربوط به ابتدایی بوده که نشان

پاسخگوی  112دار بوده است. از لحاظ تأهل از مجموع درصد پاسخگویان زن خانه 3/31پاسخگویان مرد آزاد و شغل 

 (.2اند )جدول نفر متأهل و بقیه مجرد بوده 128زن پاسخگو  103نفر متأهل و بقیه مجرد، از  113مرد، 

 واني جمعیت مورد مطالعه یا جمعیت هدفتوزیع فرا : 1جدول 

 درصد تعداد پاسخگو بیشترین پاسخگو جوامع دهندهمشخصات پاسخ

 1/01 33 سال 05تا  25 مرد سن
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 1/21 10 سال 25 تا 85 زن

 تحصیالت
 8/20 13 پلمیو فوق د پلمید مرد

 1/28 13 ابتدایی زن

 تأهل
 1/31 113 متأهل مرد

 0/35 128 متأهل زن

 ل اصلیشغ
 2/03 30 آزاد مرد

 3/31 183 دارخانه زن

 9517تحقیق،  هايیافته: منبع

 ي کلي موثر بر توسعه کارآفریني روستایيازهانیشیپترین بررسي مهم

ی موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی و ازهانیشیپهمان طوری که در روش تحقیق توضیح داده شد برای بررسی 

 و ه ، آمارمدلنخستین خروجی در تحلیل هش، از مدل لجستیک باینری استفاده شد.  پاسخ به سوال اول پژو

. آیدبه دست می HL (Hosmer- Lemeshow) مدل است که از نتیجه اجرای آزمون و نیکویی برای سنجش اعتبار

 (.0)جدول  باشدهای آماری میزش آن با دادهو نیکویی برا داریبیانگر معنیداری و مقدار این آماره سطح معنی

 داري مدلبراي سنجش اعتبار و معني HLآزمون :5جدول 

 (p)داري سطح معني 2آماره  H-Lآماره 

318/3 218/5 555/5 

 9517هاي تحقیق، منبع: یافته

ورده شده که مدل آمانده )رنگ آبی(، ( اثرات واقعی )رنگ قرمز(، برازش شده )رنگ سبز( و اثرات باقی8در شکل )

 و توسعه کارآفرینی روستایی بوده است. ازهانیشیپدار بین این نشان دهنده برازش مناسب رابطه خطی و معنی

 
 و متغیرهاي موثر بر توسعه کارآفریني روستایي ازهانیشیپمدل  براش: 5شکل 

ت مجموعه متغیرهای مستقل در برآورد متغیر وابسته پرداخته پس از اطمینان از اعتبار و برازش مدل به ارزیابی اثرا

 توسعه کارآفرینی روستایی با بیشتری متغیر )عالمت **( ارتباط 15متغیر تحقیق،  82از بین  که داد نشان نتایجشد. 

اده، رضایت ، امکانات خانوپشتکاریی، توانا، اعتماد به نفسکه متغیرهای  دهدمی نشان 551/5 داریمعنی دارند. سطح

های توسعه فعالیت اثر بیشتری بر دولت تیحما، سرمایه، و اندازدرآمد و پسی، مال ییتواناخانواده، مشارکت، 
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انداز، سرمایه اولیه برای درآمد و پساند. در این بین، بیشترین اثرگذاری متغیرها مربوط به کارآفرینی روستایی داشته

ها نشان داد که دولت از کارآفرینی روستایی و امکانات خانواده بوده است. یافتهاندازی کسب و کار جدید، حمایت راه

ترین متغیر موثر بر ایجاد کارآفرینی دانسته و معتقد ( را مهم332/5انداز با ضریب )بیشتر پاسخگویان درآمد و پس

د، باعث شده که آنها نتوانند دنبال اندازی کسب و کار جدیانداز کافی برای راهبودند که به دلیل نداشتن درآمد و پس

ترین متغیر موثر بر توسعه کارآفرینی در نظر های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار بروند. لذا این متغیر را مهمفعالیت

( که وابستگی 120/5اندازی کسب و کار جدید با ضریب )اند. روستاییان منطقه داشتن سرمایه اولیه برای راهگرفته

ای که با هر دو گروه زنان متغیر مهم در نظر گرفتند. طبق مصاحبه دومین ه عنوانمنابع درآمدی آنها دارد را بزیادی به 

و مردان روستایی به عنوان جامعه آماری پژوهش صورت گرفت، آنان معتقد بودند که نبود درآمد کافی و در نتیجه 

وند. روستاییان معتقد بودند با توجه به درآمد پایین و عدم های کارآفرینی نرنبود سرمایه باعث شده که دنبال فعالیت

وجود سرمایه برای کسب و کار جدید، حمایت دولت از آنها در جهت توسعه کارآفرینان روستایی و کمک در زمینه 

فزایش و تواند باعث اایجاد تسهیالت مناسب برای کارآفرینی روستایی، مثل دادن وام با بهره کم و رفع موانع اداری می

( را به عنوان سومین 133/5های کارآفرینی آنها گردد. لذا آنها حمایت دولت از کارآفرینی با ضریب )توسعه فعالیت

اند. همچنین پاسخگویان معتقد بودند که به دلیل ناتوانی خانواده آنان در تامین متغیر مهم توسعه کارآفرینی دانسته

اندازی کسب و کار جدید نداشته اعث شده که ما نیز توانایی چندانی برای راهسرمایه و حمایت از توسعه کارآفرینی ب

تواند به توسعه باشیم و به همین خاطر پاسخگویان و به ویژه زنان روستایی اظهار داشتند که امکانات خانواده می

اند. متغیر مهم در نظر گرفته( به عنوان چهارمین 121/5کارآفرینی کمک زیادی کند و لذا آنان این متغیر را با ضریب )

(، اعتماد به 021/5جدید ) کسب و کار اندازیبرای راه مالی (، میزان توان015/5شده ) مسئولیت واگذار توانایی انجام

ترین متغیرهای موثر و تاثیرگذار بر توسعه کارآفرینی هر دو گروه زنان و مردان ( نیز از جمله مهم051/5نفس )

 (.1جدول روستایی بوده است )

 و متغیرهاي موثر بر توسعه کارآفریني روستایي ازهانیشیپ : 1جدول 

 ازهانیشیپ داریمعنی zآماره  انحراف استاندارد ضریب متغیر

 558/5 320/8 583/5 235/5* سطح سواد

**
ی )

ص
شخ

81
8

/5) 

 552/5 318/1 580/5 122/5 پذیریریسک

 555/5 111/3 523/5 051/5** اعتماد به نفس

 555/5 151/3 523/5 015/5** توانایی انجام کار

 551/5 511/1 521/5 213/5** پشتکار

 550/5 020/8 583/5 215/5* دانش

 552/5 333/8 583/5 233/5* نگرش خانواده

**
ی )

دگ
نوا

خا
25

8
/5) 

 555/5 221/3 523/5 121/5** امکانات خانواده

 551/5 133/2 581/5 135/5 آزادی عمل

 551/5 821/1 521/5 210/5** ایت خانوادهرض

 552/5 180/0 522/5 218/5* حمایت خانواده

* 551/5 221/1 521/5 212/5** مشارکت
گی

رهن
ف

- 
ی )

ماع
جت

ا
21

0
/5) 

 558/5 213/2 521/5 823/5* نوع نگاه مردان

 511/5 312/1 580/5 120/5 فرهنگ جامعه

 552/5 580/1 520/5 218/5* مهارت

 501/5 118/1 582/5 152/5 زشآمو

 533/5 113/1 580/5 158/5 تبعیض جنسیتی
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 555/5 301/3 523/5 021/5** توانایی مالی

**
ی )

صاد
اقت

01
1

/5) 

 550/5 552/8 581/5 213/5* بازاریابی

 555/5 302/12 503/5 332/5** اندازدرآمد و پس

 558/5 215/0 522/5 253/5* وام بانکی

 555/5 501/15 508/5 201/5** سرمایه

 281/5 132/5 585/5 521/5 هاانجمن

*
ی

تار
اخ

س
- 

ی 
هاد

ن

(
22

2
/5) 

 501/5 518/1 582/5 538/5 هارسانه

 555/5 103/3 501/5 133/5** حمایت دولت

 550/5 120/8 583/5 220/5* رسانیاطالع

 512/5 833/2 581/5 101/5 انتقال دانش

 558/5 552/2 521/5 822/5* حمل و نقل
ی )

خت
سا

زیر
11

3
/5) 

 502/5 313/2 581/5 133/5 به بازار یدسترس

 550/5 551/8 581/5 211/5* روستاییصنایع

 510/5 111/5 581/5 511/5 انبار

 511/5 333/5 582/5 531/5 بندیبسته

 خالصه مشاهده

 C( :55) 512/0 017/0 215/95 000/0مقیاس: 

 احتمال ورود

 550 مشاهدهتعداد 

 592/1 میانگین احتمال ورود

 529/0 انحراف رگرسیون

 درصد 9داري در سطح درصد؛   **معني 5داري در سطح * معني

 9517هاي پژوهش، منبع: یافته

، عامل در نظر گرفته شده 1نیازهای کلی موثر بر توسعه کارآفرینی نیز نشان داد که از بین های مدل در زمینه پیشیافته

-شیپاند. ضریب هر یک از سه عامل )عالمت **( بیشترین اثر را بر توسعه کارآفرینی روستاییان بخش پاپی داشته

( بیشترین اثرات 818/5( و شخصی )258/5(، خانوادگی )011/5داد که به ترتیب عوامل اقتصادی ) ی کلی نشانازهانی

دهد. از بین این عامل را نشان می 1ضعف اثرات هریک از ( نیز شدت و 2اند. شکل )را بر توسعه کارآفرینی داشته

، بیشترین اثر مربوط به عامل اقتصادی و کمترین مربوط به عامل زیرساختی بوده است. لذا سؤال اول ازهانیشیپ

 شد.ی کلی توسعه کارآفرینی روستایی در منطقه مورد مطالعه پاسخ داده ازهانیشیپترین پژوهش مبتنی بر شناسایی مهم
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 ي کلي موثر بر توسعه کارآفریني روستایيازهانیشیپ مقادیر : 1شکل 

 توسعه کارآفریني روستایي يتیجنس يازهانیشیپتفاوت 

موثر  یازهانیشیپتوسعه کارآفرینی، سوال این است )سوال دوم پژوهش( که آیا  یازهانیشیپترین بعد از بررسی مهم

 یتیجنس یازهانیشیپباشد؟ یا متفاوت؟ برای بررسی تفاوت وستایی یکسان میبر توسعه کارآفرینی مردان و زنان ر

-یافتهبا توجه به ه شد. استفاد (ANOWA)تحلیل واریانس های توسعه کارآفرینی زنان و مردان روستایی از آزمون

فرض گفت که توان است، می 5٫51درصد کمتر از  33 ناناطمی سطح درکه  sig و بر اساس مقدار، (1های جدول )

H0 رد و فرض H1 موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی بین دو گروه زنان و  یتیجنس یازهانیشیپیعنی  شود.یم دییتا

و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و  ازهانیشیپگفت که  توانمی ترتیب باشد. بدینمردان روستایی متفاوت می

را برای توسعه کارآفرینی در نظر  ییازهانیشیپو  هر گروه زنان و مردان  مردان روستایی با یکدیگر متفاوت بوده

ی توسعه کارآفرینی مردان و زنان روستایی پاسخ ازهانیشیپبین  اند. لذا سوال دوم پژوهش مبنی بر وجود تفاوتگرفته

 جنسیتی و تفاوت آنها توضیح داده شد. یازهانیشیپترین در ادامه مهمداده شد. 

 ي جنسیتي توسعه کارآفریني روستایي ازهانیشیپي تفاوت انس مبتنیل واریتحل :7جدول 

 واریانس متغیر
مجموع 

 مربعات
درجه آزادي 

(df) 

میانگین 

 مربعات
 Fآماره 

داري معني

(sing) 
ی ازهانیشیپ

توسعه 

 کارآفرینی

 531/15 1 531/11 بین گروهی

 230/5 823 333/150 درون گروهی 555/5 231/80

 - 885 333/118 مجموع

 9517هاي پژوهش، منبع: یافته 

-جنسیتی توسعه کارآفرینی مردان و زنان به عنوان جامعه آماری پژوهش از آزمون یازهانیشیپبرای بررسی هر یک از 

رهای ( نشان داد که اکثر متغیرها )به جز متغی0های این آزمون )شکل استفاده شد. یافته (Post-Hoc) های تعقیبی

اقتصادی که تقریبا بین زنان و مردان مشترک بوده( تفاوت زیادی بین دو گروه زنان و مردان وجود داشته است. مردان 
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های انداز، سرمایه، حمایت دولت از توسعه کارآفرینی، توانایی مالی، و وامروستایی به ترتیب متغیرهای درآمد و پس

اند. ترین متغیرهای موثر بر توسعه کارآفرینی در نظر گرفتهقتصادی بوده را مهمبانکی که بیشتر در بر گیرنده متغیرهای ا

-در مرتبه دوم تاکید مردان بر متغیرهایی چون صنایع روستایی، دسترسی به بازار فروش محصوالت، و برگزاری کالس

لذا اکثر مردان بیشترین تاکید اند، بوده است. های مهارت آموزی که بیشتر در بر گیرنده متغیرهای نهادی و زیرساختی

هایی که با مردان روستایی انجام اند. بر اساس مصاحبهرا بیشتری بر متغیرهای اقتصادی، زیرساختی و نهادی داشته

کنند ولی به دلیل وجود سرمایه، منابع مالی و های کارآفرینی استقبال میگرفت، آنان اظهار داشتند که از توسعه فعالیت

های کارآفرینی را ندارند. بررسی نظرات های مرتبط، آنان توانایی الزم برای انجام فعالیتحمایت سازمانهمچنین عدم 

دهد که زنان روستایی به ترتیب بر متغیرهایی زنان روستایی در مورد متغیرهای موثر بر توسعه کارآفرینی نیز نشان می

اعتبارات بانکی، امکانات خانواده، و آزادی عمل تاکید  انداز، نگرش و امکانات خانواده، وام وچون درآمد و پس

اند. زنان روستایی در مرتبه بعدی تاکید بیشتری بر متغیرهایی چون، حمایت خانواده، میزان اعتماد به نفس، داشته

توان گفت اند. با توجه به این تفاسیر میرضایت خانواده، نوع نگاه مردان به کارآفرینی زنان، و تبعیض جنسیتی داشته

-اجتماعی داشته -که زنان روستایی عالوه بر متغیرهای اقتصادی، بیشترین تاکید را بر متغیرهای خانوادگی، و فرهنگی

جذب کمتر زنان نسبت به مردان هایی که با زنان روستایی انجام گرفت آنها اظهار داشتند؛ با توجه به اند. طبق مصاحبه

برای کارآفرینی دارند. ولی به دلیل وابسته بودن به سرپرست خانواده و همسر، و  در بخش دولتی، زنان تمایل بیشتری

-های بیشتری برای انجام فعالیتاند و در مقایسه با مردان با محدودیتتبعیض جنسیتی قادر به ایجاد کارآفرینی نبوده

باشند، در حالی که زنان دی روبرو میهای کارآفرینی روبرو هستند. آنان بیان داشتند که مردان بیشتر با موانع اقتصا

 عالوه بر موانع اقتصادی، با موانع خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی نیز روبرو هستند.
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 فاوت متغیرهاي جنسیتي توسعه کارآفریني روستایي : ت5شکل 

متوسط )طبقه دوم( و  جنسیتی در سه طبقه )طبقه اول: اثرات بیشتر(، اثرات یازهانیشیپبا اساس نتایج آزمون تعقیبی، 

 نشان داد که (sig) بر اساس میانگین و سطح تحت پوشش( 3)جدول ها یافتهبندی شد. اثرات کم )طبقه سوم( دسته
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ی موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و مردان روستایی به عنوان جامعه آماری پژهش ازهانیشیپداری بین اکثر تفاوت معنی

توجه به طبقات مختلف از نظر مردان، به ترتیب عوامل اقتصادی، زیرساختی، و عامل وجود دارد. در این زمینه با 

باشند. در حالی که از نظر زنان های کارآفرینی میی موثر بر توسعه فعالیتازهانیشیپترین ساختاری مهم -نهادی

اجتماعی،  -خانوادگی، فرهنگیروستایی عالوه بر عامل اقتصادی که بین زنان و مردان مشترک بوده، به ترتیب عوامل 

 ی موثر بر توسعه کارآفرینی بوده است. ازهانیشیپترین و عامل شخصی  مهم

 ي جنسیتي موثر بر توسعه کارآفریني زنان و مردان روستایيازهانیشیپ وضعیت : 2جدول 

 ازنیشیپ
 طبقات )توسعه کارآفریني(

 نگینمیا طبقه سوم میانگین طبقه دوم میانگین طبقه اول

 - - یشخص
 مرد**

 زن**
58/8 - - 

 21/2 مرد*** - - 51/2 زن* یخانوادگ

 12/2 مرد*** 12/8 زن**  - اجتماعی -فرهنگی

 یاقتصاد
 زن*
 مرد*

18/2 - - - - 

 25/2 زن*** 22/8 مرد** - - ینهاد-یساختار

 01/2 زن*** - - 33/8 مرد* یرساختیز

 51/5داری در سطح ؛   ***معنی50/5اری در سطح د؛ ** معنی50/5داری بزرگتر از *معنی

 9517هاي پژوهش، منبع: یافته

کند که ( نشان دهنده این تفاوت بوده و تایید می1)شکل Minitabافزار های گرافیکی این آزمون در نرممقایسه مدل

های وثر بر توسعه فعالیتهای معالوه بر عامل اقتصادی که بین هر دو جنسیت مشترک بوده، سایر عوامل و پیشران

 -ی اقتصادی، خانوادگی و فرهنگیازهانیشیپ کارآفرینی زنان و مردان روستایی متفاوت بوده است. زنان روستایی بر

نهادی  -اند؛ در حالی که مردان روستایی بر عوامل اقتصادی، زیرساختی و ساختاریاجتماعی بیشترین تاکید را داشته

ی جنسیتی توسعه کارآفرینی پاسخ داده ازهانیشیپ لذا سوال سوم پژوهش مبنی بر شناسایی اند.تاکید بیشتری داشته

 شد.
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 ي جنسیتي موثر بر توسعه کارآفریني در مناطق روستایيازهانیشیپ: 1شکل 

 گیريبحث و نتیجه

های دن گزینهآباد محدود بواستان لرستان و به خصوص شهرستان خرم مناطق روستایییکی از دالیل عدم توسعه 

گردد. برای تحرک اقتصاد های سنتی فراهم میتوسعه اقتصادی آنهاست. امرار معاش و درآمد آنها نیز به وسیله روش

روستایی در این منطقه فراهم کردن جایگزینی برای استفاده از منابع محلی یک امر اجتناب ناپذیر است. با توجه به 

 معیشتبرای باال بردن ی کارآفرینی مانند ایجاد درآمد و اشتغال، بهترین گزینه هااثرات نسبتا سودمند توسعه فعالیت

باشد. برای توسعه روستاهای این منطقه توسعه کارآفرینی میتغییرات مثبت در توزیع درآمد در  ایجادروستایی و 

باشد تا با فراهم کردن این کارآفرینی نکته مهم شناسایی عوامل و متغیرهای موثر بر آن با توجه به عامل جنسیت می

ویژه منطقه مورد مطالعه با اینکه تقریبا نیمی از عوامل زمینه توسعه آن فراهم گردد. با این حال در استان لرستان و به

اند؛ ولی به دلیل سنتی بودن زندگی خانوارهای نواحی روستایی منطقه، زنان روستایی در جمعیت را زنان تشکیل داده

های اقتصادی ندارند. هر چند زنان روستایی پا به پا و همراه و در کنار ان مشارکت چندانی در فعالیتمقایسه با مرد

-های مختلفی چون کشاورزی، دامداری، پرورش تطیور و غیره میهای رومزه معیشتی و فعالیتمردان به فعالیت

در سطح پایینی آنها نسبت به مردان  یاعو اجتم یاقتصاد تیحقوق و وضع شت،یوجود سهم آنها، معاین با پردازند. 

مهم برای رفع این نابرابری بین زنان و مردان در این منطقه شناسایی عوامل و متغیرهای  راهکارهای جمله قرار دارد. از

نیازهای جنسیتی کارآفرینی اقدامات متناسب انجام موثر بر توسعه کارآفرینی با توجه به جنسیت است تا برای رفع پیش

جنسیتی موثر بر توسعه  یازهانیشیپبا توجه به اهمیت این موضوع در پژوهش حاضر نیز به بررسی تفاوت  رد.گی

کلی موثر بر توسعه کارآفرینی  یازهانیشیپآباد پرداخته شد. بررسی کارآفرینی روستایی در بخش پاپی شهرستان خرم

عنوان جامعه آماری پژوهش اظهار داشتند که از بین شش  هر دو گروه مرد و زن نشان داد که هر دو گروه زن و مرد به

ی توسعه کارآفرینی ازهانیشیپترین عوامل اقتصادی، خانوادگی و شخصی مهمعامل در نظر گرفته شده، به ترتیب 

د توسعه کارآفرینی زنان و مردان روستایی نشان دا یتیجنس یازهانیشیپهای تفاوت بررسی یافتهباشند. روستاییان می

مردان، به ترتیب عوامل که عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و مردان روستایی با یکدیگر متفاوت بوده است. 

های کارآفرینی در ی موثر بر توسعه فعالیتازهانیشیپترین ساختاری، را مهم -اقتصادی، زیرساختی، و عامل نهادی
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الوه بر عامل اقتصادی که بین زنان و مردان مشترک بوده، به ترتیب اند. در حالی که از نظر زنان روستایی عنظر گرفته

ی توسعه کارآفرینی بوده است. با توجه به ازهانیشیپترین اجتماعی، و عامل شخصی مهم -عوامل خانوادگی، فرهنگی

ریزی و ی برنامهتوان گفت که عوامل توسعه کارآفرینی بین زنان و مردان متفاوت بوده و الزم است برااین تفاسیر می

ای داشت و با توجه به جنسیت ارائه راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی به عامل جنسیت کارآفرینان توجه ویژه

-می توصیه و پیشنهاد زیر پژوهش، نکات این هاییافته کارآفرینان استراتژی و الگوی متناسب اتخاذ گردد. در رابطه با

 شود:

های ها و سازمانباشد. دولتمل موثر بر توسعه کارآفرینی بین زنان و مردان متفاوت میالف( با توجه به اینکه عوا

مربوطه در زمینه فراهم آوردن و ارائه امکانات کارآفریبنی به خانوارهای روستایی به عامل جنیست کارآفرینان توجه 

 نی را فراهم کنند؛های خوداشتغالی و کارآفریداشته باشند و زمینه سهولت دسترسی زنان به وام

توسعه کارآفرینی شناسایی شد؛ در این زمینه  ازنیشیپترین ب( با توجه به اینکه از نظر هر جنس، عامل اقتصادی مهم

های کارآفرینی اقدامات الزم انجام الزم است که با ارائه وام با سود پایین، اعتبارات مالی کارآفرینی، کاهش سود وام

 گیرد؛

های های کارآفرینی به ویژه برای زنان روستایی مهم است، برگزاری کالسبرای انجام فعالیت پ( ایجاد انگیزه

تواند در ایجاد و تشویق روستاییانی که تمایل به کارآفرینی دارند میوانمندسازی روانی ت ءارتقاآموزشی در جهت 

 های کارآفرینی تاثیر بسزایی داشته باشد؛فعالیت

-های روستایی و بهریزیی جنسیتی و دخالت دادن و همکاری گرفتن از زنان روستایی در برنامههات( با رفع نابرابری

-تواند باعث توسعه فعالیتها، ضمن افزایش انگیزه زنان مییریگمیمشارکت در تصمهای کارآفرینی، ویژه در فعالیت

 های کارآفرینی زنان روستایی گردد؛

اندازی کنند. راهان اطالعات در مورد کارآفرینی را دریافت میکینزدو ستان دو قیفقط از طرث( روستاییان منطقه 

تواند باعث افزایش آگاهی روستاییان ها میرسانی درست از طریق رسانهاطالع ی به خصوص برایهای تخصصانجمن

 در مورد کارآفرینی شود؛

یکی از موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی  ج( نگرش منفی مردان به اشتغال زنان روستایی در منطقه مورد مطالعه

تواند می اقتصادی هایتینسبت به توانمندی زنان در فعال و به ویژه مناطق روستایی نگرش جامعه رییتغباشد. می

 اثرات منفی این امر در توسعه کارآفرینی زنان را کاهش داد؛

و توسعه کسب و کار و  جیتوسط دولت در جهت ترومناسب جنسیتی  نیها و قوانها، استراتژییخط مش نیتدوه( 

 باشد؛از دیگر راهکارهای توسعه کارآفرینی می و رفع موانع آن روستایی یاشتغال خـود

های روستایی مانند شبکه ارتباطی و راه روستایی و ایجاد بازارهای های دولت در زمینه ایجاد زیرساختد( کمک

 باشد.وامل موثر بر توسعه کارآفرینی روستایی میمحلی برای فروش محصوالت  از دیگر ع

ای موثر بر توسعه عوامل تاثیرگذار محلی و منطقه بررسی زمینه در بیشتری شود که مطالعاتهمچنین توصیه می

توان گفت که کارآفرینی با تاکید بر جنسیت انجام گیرد. مقایسه نتایج به دست آمده این مطالعه و مطالعات پیشین می

(، 1833نژاد )(، صادقی و طوالبی1838ج این مطالعه در زمینه عوامل اقتصادی با نتایج مطالعه، حسینی و لشگرآرا )نتای

خان (، 1838(، در زمینه عوامل شخصی با نتایج مطالعه صابریان و صبوری )2511(، ایبه )2512ویتا و همکاران )دی

( و 2513(، شهیار )2551زیرساختی با نتایج مطالعه کرونیس ) (، و در زمینه عوامل2510گرینه و همکاران )(، 2512)

همسو بوده و نتایج این (، 2511ایبه )( و 1830اجتماعی با نتایج مطالعه قمبرعلی و همکاران ) -در زمینه فرهنگی

 نمایند.تحقیقات را تأیید می
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