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The present research was conducted on the typology of mental models of rural women for rural entre-
preneurship development in Ilam province. The study deals with the subjective opinions of the partici-
pants based on Q methodology. It is applied in terms of goal as well as exploratory and mixed in terms 
of data collection. The participants of the study consisted of 26 successful female rural entrepreneurs 
selected by the targeted judgment method. The data were obtained through interviews and a literature 
review. As many as 49 phrases were selected as Q statements. The SPSS software was applied for data 
analysis. According to the results obtained from the exploratory factor analysis, the mentality of the 
participating rural women about promoting rural entrepreneurship was classified into six types including 
entrepreneurial, market-driven educational, economy-centered, environment-centered,  participatory, 
and supportive types.
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Extended Abstract

1. Introduction

omen account for more than half of 
the world's population. Although they 
hold two-thirds of the workforce, they 
have only one tenth of the income and 
one hundredth of the possession of the 

world. Statistics and the existing information show that 

almost all women's income is spent on the family. This 
is while men bring home only 50 to 68 percent of their 
income. Women entrepreneurs create a business by us-
ing creativity and innovation. Entrepreneurship can solve 
such problems as unemployment, lack of creative and dy-
namic human resources, significant declines in productiv-
ity, low quality of products and services, and economic 
downturn.W
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Despite the unique role of rural women in the process 
of rural and agricultural development, the available in-
formation indicates that their employment is inappropri-
ate. According to the census of 1996, the overall share 
of women's employment was 9.09%, while the standard 
employment rate for women is about 30 percent. In Ilam 
province, in the current situation, the level of economic 
participation of 10-year-old women still remains at an 
optimal distance, while only 15.7 percent of women 
were economically active in 2005. Considering villages 
as the strategic axis of agriculture and food production, 
the share of villages and villagers in the process of rural 
development should not be ignored. Otherwise, there will 
be unaffordable costs and consequences such as exces-
sive growth of immigration, increase of marginalization 
around metropolises, and many other problems. There-
fore, it is important to address the issue of rural entrepre-
neurship. It is to be emphasized, however, that designing 
and implementing rural development programs regardless 
of the attitudes, perception and mentality of the audience 
of the programs is not likely to bring about any proper or 
desirable outcome. 

2. Methodology

The present research was conducted with the aim of 
identifying the different mental models of rural women 
entrepreneurs about rural entrepreneurship development 
in Ilam province. The search for the subjectivity of the 
participants in this regard was done with Q methodol-
ogy. The dominant paradigm of the study was a mixed 
method. The research is an applied one in terms of goal 
and an exploratory mixed one in terms of data collec-
tion. The concourse of experts included six employees of 
government agencies involved in entrepreneurship each 
with over 15 years of service and an undergraduate back-
ground, six university professors with backgrounds in 
rural entrepreneurship studies, and 6 successful rural en-
trepreneurs introduced by the corresponding government 
agencies. Also, the participants consisted of 26 successful 
rural women entrepreneurs selected by the targeted judg-
ment method. Forty nine phrases were extracted based 
on the interviews with the participants and the literature 
review. Then a questionnaire was designed with 49 cards. 
The data were analyzed by the Q exploratory factor. Q 
methodology is a technique that identifies and classifies 
people's perceptions and beliefs. It also categorizes groups 
of people based on their perception. Usually, Q method is 
a link between qualitative and quantitative methods. The 
main difference between Q method and other research 
methods in social science is that individuals are analyzed 
instead of variables. In this study, five different steps were 

taken to reveal mental patterns. The first step was creation 
of Q options. At this stage, QI options were formulated by 
conducting semi-structured interviews with the members 
of the forum. In the second step, the selection of the par-
ticipants took place. To select the collaborators, we tried 
to use the most relevant subjects on rural entrepreneur-
ship. In the third step, ranking and sorting were done. At 
this stage, to make a ranking table, the quotes were used 
from the quasi-normal distribution in the form of com-
pulsory distribution. To test the reliability of the research 
tool, a test-retest was done.  In the fourth step, the statisti-
cal analysis of the data was carried out through a factor 
analysis to identify similar mindsets among the partici-
pants. In the fifth step, the factors were interpreted.

3. Results

Based on the principal component analysis, the varimax 
rotation, the factor matrix, and the variance percentage, 
six factors were extracted from a total of 49 questions. 
These factors explained one another and covered 83.13 
percent of the total variance of the variables (i.e. com-
mon participants' viewpoints). Based on the results of the 
factor analysis, the participants' mentality was found to 
make up six classes including entrepreneurial - market-
driven educational, entrepreneurial – economy-centered, 
entrepreneurial – environment-centered, entrepreneurial 
– behavior-centered, entrepreneurial – participatory, and 
entrepreneural - supportive classes. 

4. Discussion

In this research, Q methodology was used to identify the 
mentality of rural women entrepreneurs about rural entre-
preneurship development in Ilam province. As the results 
showed, the women entrepreneurs who participated in 
this research had different attitudes towards the promoters 
of rural entrepreneurship.

5. Conclusion

The mentality of the participants in this research was 
classified into six separate groups. They were of entre-
preneurial - market-driven educational (20/37), entre-
preneurial – economy-center (15/90), entrepreneurial 
– environment-centered (12/21), entrepreneurial – be-
havior-centered (11/96), entrepreneurial - participatory 
(9/41), and entrepreneurial – supportive types.
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پژوهش حاضر باهدف گونه شناسی الگوهای ذهنی زنان کارآفرین روستایی در زمینه پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی در سطح 
استان ایالم با استفاده از روش شناسی کیو انجام شد. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات اکتشافی و 
ازنظر روش گردآوری دادها، کمی - کیفی از نوع کیو است. مشارکت کنندگان این پژوهش تعداد 26 نفر از زنان کارآفرین روستایی بودند 
که به صورت هدفمند انتخاب شدند. تاالر گفتمان پژوهش از پیشینه و مصاحبه گردآوری و تعداد 49 عبارت به عنوان نمونه عبارات کیو 
انتخاب شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به کمک تحلیل عاملی انجام شد. بر اساس یافته های به دست آمده از تحلیل عاملی اکتشافی، 
ذهنیت های زنان روستایی کارآفرین در زمینه پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی در 6 دسته ذهنیت کارآفرینانه - آموزشی 

بازارمحور، اقتصادگرا، محیط گرا، مشارکتی و حمایتی دسته بندی شدند.  کلیدواژه ها: 
زنان، روش کیو، کارآفرینی 
روستایی، الگوهای ذهنی، 

استان ایالم

تاریخ دریافت: 09 خرداد 1397
تاریخ پذیرش: 24 آبان 1397

مقدمه 
به زعم بسیاری از پژوهشگران، کارآفرینی یک راهبرد مناسب 
برای مبارزه با فقر و نگاهداشت ثروت در جوامع کم درآمد تلقی 
می شود (Shahraki et al., 2016). بنابراین، برنامه ریزان روستایی در 
پاسخ به الزامات اقتصاد جهانی، توسعه کسب وکارهای کوچک، 
انجمن های تجاری منطقه ای و کارآفرینان محلی را مدنظر قرار 
داده اند (GEM, 2014). طبق آمار دیده بان جهانی کارآفرینی، در 
کشورهایی با ساختارهای مشابه، همبستگی میان کارآفرینی و 
 .(Shahraki et al., 2016) رشد اقتصادی بیش از 0/7 درصد است
بر اساس نتایج مطالعات، کشورها و جوامع کارآفرین اکنون در 
صدر اقتصادهای جهانی قرار دارند. بر مبنای شاخص های دیده بان 
جهانی کارآفرینی، در سال 2015 رتبه ایران ازنظر کارآفرینی در 
میان70 کشور موردبررسی، 43 و در میان کشورهای هم گروه 
 (GEM, است  بوده  آخر  ویتنام،  و  آنگوال  بولیوی،  شامل  خود 

نه چندان مطلوب تحقق  آمار،گویای وضعیت  این   .2014-2015)

دیگر،  سویی  از  است.  ایران  در  کارآفرینی  توسعه  برنامه های 
تحقیقات کارآفرینی بیشتر در حوزه جغرافیایی و نیز پدیده های 
 (Kyro, شهری صورت گرفته است، به گونه ای که برخی محققان
(Shahraki et al., 2016 ؛2014 از ضرورت بازگشت کارآفرینی به 

کشاورزی و عرصه روستا سخن گفته اند. در ایران نیز پژوهش های 
کارآفرینی بیشتر خصلت شهری داشته اند و کارآفرینی روستایی 

بیشتر در بعد کشاورزی اش بررسی شده است 

سهم   ،1395 سال  در  ایران  آمار  مرکز  گزارش  اساس  بر 
اشتغال زنان ایرانی در نواحی روستایی در بخش های کشاورزی 
)46درصد(، صنعت )25/9درصد( و خدمات )25/1 درصد( است. 
در سطح  روستایی  زنان  اشتغال  که سهم  حالی  است  در  این 
استان ایالم در بخش های کشاورزی در گروه های سنی 15ساله 
و بیشتر )43/6 درصد(، صنعت )12 درصد( و خدمات )44/4( و 

1- استادیار ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحدایالم، ایالم، ایران. 
2- استادیار مدیریت بازاریابی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران. 

3- استادیار مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران.
4- استادیار مدیریت بازاریابی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران.

*محمد باقر آرایش1، فرشید نمامیان2، علیرضا اسالمبولچی3، مصطفی رضایی راد4

گونه شناسی الگوهای ذهنی زنان روستایی در زمینه پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی : 
کاربست روش شناسی کیو
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نرخ بیکاری آنان در جمعیت 15 ساله و بیشتر معادل 11 درصد 
گزارش شده است (Statistical Center of Iran, 2016). بااین وجود، 
مقایسه سهم اشتغال ناقص در بین استان های کشور در سال 
1395 نشان می دهد که استان ایالم با19/6 درصد، باالترین سهم 
اشتغال ناقص را در بین جمعیت10 ساله و باالتر به خود اختصاص 
داده است (Statistical center of Iran, 2016: 73). آمار فوق گویای 
سهم روزافزون زنان روستایی در سطح کشور و نیز استان ایالم از 
بعد مشارکت در فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی 
است که خود یکی از ابعاد کارآفرینی روستایی است. کارآفرینی 
روستایی فرایندی است که به بررسی بازتولید منابع برای تقاضای 
ارضاء نشده بازار می پردازد. یعنی پتانسیلی که می تواند از هیچ، 
همه چیز بسازد و با روند خلق ارزش از طریق کنار هم گذاشتن 
 (Shaterian et واحدهایی از منابع برای تقویت یک فرصت است
(al., 2017. با توجه به شرایط مذکور، مسئله توسعه کارآفرینی 

روستایی برای دولت و نهادهای ذی ربط اهمیت ویژه ای پیدا کرده 
است و در برنامه توسعه پنجم نیز بر این مقوله تأکید شده است

اگر باور ما این باشد که روستاها محور استراتژیک کشاورزی، 
تولید و فرآورده های غذایی جامعه هستند (Amiri, 2010)؛ طراحی 
نگرش ها،  به  توجه  بدون  روستایی  توسعه  برنامه های  اجرای  و 
ادراکات و ذهنیت های موتور اصلی آن یعنی مخاطبین برنامه ها، 
بسیار بعید خواهد بود که به نتیجه مناسب و شایسته ختم شود. 
لذا اگر قرار است کـارآفـرینـی به عنوان تسهیلگری بـرای تغییـر 
و تـوسعـه  بـهـره وری و نه تنها رشد اساسی اقتصاد ملـی، بلکه 
برای ضمـانت  کـردن نفـوذ رقـابتـی در بـازار جهـانی باشد، مهم 
خواهد بود که دریابیم وجه نظر اکثریت تشکیل دهنده جامعه 
پارامترهای توسعه روستایی چگونه  به  روستایی )زنان( نسبت 
خواهد بود. لذا، در پژوهش حاضر برای رسیدن به تبیین و فهم 
رویکرد  از  روستایی،  کارآفرینی  توسعه  پیشران های  از  مناسب 

ترکیبی کیو استفاده شده است. 

مروری بر ادبیات موضوع

ادبیات نظری 

از  بهره برداری  و  ارزشیابی  ایجاد،  مستمر  فرایند  کارآفرینی 
فرصت ها به منظور تولید کاال و خدمات همراه با صرف وقت و 
تالش های بسیار و میل به پذیرش خطرات مالی، روحی، اجتماعی 
و  شخصی  رضایت  مالی،  سود  حداکثر  آوردن  دست  به  برای 
 .(Askun & Yildirim, . 2011) است  شده  تلقی  کاری  استقالل 
کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزاره بسیج کننده منابع در 
جهت پاسخ گویی به تقاضای بی پاسخ بازار، توانایی خلق و ایجاد 
امتزاج مجموعه  به وسیله  ارزش  فرآیند خلق  و  از هیچ  چیزی 
از یک فرصت تشکیل  بهره گیری  از منابع در راستای  واحدی 
می دهند (Ezadi &Attaei, 2014). برای طراحی و توسعه فعالیـت 
کـارآفرینی روستایی الزم است چهار مرحله توسـط گـروه هـای 

 (Rockne din eftekari et al., محلی و مراکز روستایی رعایت شوند
.2011)

• سوی 	 از  واقعی  اقتصادی  فرصت های  پیگیری  راهبرد: 
کشاورزان و روستائیان 

• رهبری: ایجاد و پیوند ظرفیت های محلی با توسعه روستایی	

• اجرا: ارزش آفرینی برای کارآفرینان در بخش روستایی	

• پایداری: تخصیص منابع به میزان موردنیاز کشاورزان	

توسعه  درروند  تعیین کننده ای  و  مهم  نقش  روستایی  زنان 
روستایی  زنان  اقتصادی،  جنبه  از  به طوری که  دارند.  روستایی 
مواد غذایی هستند که در  تمام  از  نیمی  از  بیش  تولیدکننده 
 (Bashir- Ahsan & Ghorbaninezad, مناطق روستایی تولید می شود
(2017. زنان به عنوان یکی از عوامل غیرمشهود و نامرئی در اقتصاد 

انسانی موردنیاز بخش  کشاورزی، سهم عظیمی از کل نیروی 
 (Kabazzadeh, می دهند  تشکیل  را  جهان  سطح  در  کشاورزی 
روستاییان،  کارآفرینی  استعدادهای  شناسایی  بنابراین،   .2012)

به ویژه زنان روستایی و تالش برای توسعه و تقویت کارآفرینی در 
فرایند توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زمینه های اولیه آن، 

 .(Mirtorabi & Hejazi, 2011) اهمیت ویژه ای دارد

ادبیات تجربی

علمی،  عوامل  خانوادگی،  عوامل   )2003( صابر  تحقیق  در 
عوامل مالی و عوامل فیزیکی مهم ترین عوامل توسعه کارآفرینی 
معرفی شده اند. در تحقیق مهرداد )2012( عوامل روان شناختی، 
به عنوان  دولت  تشویقی  سیاست های  و  جامعه شناختی  عوامل 
مهم ترین بازیگران توسعه کارآفرینی روستایی معرفی شده اند. در 
تحقیق ابراهیمي وهمکاران )2014( مؤلفه های روان شناختی، 
مهارتی، فردی و زیرساختی مهم ترین مؤلفه های توسعه کارآفرینی 
روستایی گزارش شده اند. استرك و مارکلی1 )2008( به اندازه 
فردی،  اجتماعی،  عقالنی،  ابعاد  در  روستایی  کارآفرینی  گیری 
رحمانیان  تحقیق  در  پرداخته اند.  مالی  و  ساختاری  طبیعی، 
کوشککي وزارعي )2018( سرمایه اجتماعی، هنجارهای ذهنی، 
باور به خود کارآمدی و تأکید  حمایت خانوادگی ادراك شده، 
بر نهادهای محلی از مهم ترین سازه های تشکیل دهنده توسعه 
فالحي  و  نیا  بوده اند. در تحقیق حسیني  کارآفرینی روستایی 
)2017( عوامل فردی، فرهنگی اجتماعی، زیرساختی، طبیعی 
و بوم شناختی، قانونی، آموزشی، نهادی، سیاسی و اقتصادی بر 
توسعه کارآفرینی روستایی تأثیر داشته اند. در تحقیق مارکلی 
)2002( دسترسی به اطالعات موثق و مطمئن، فرهنگ حمایت 
سرمایه،  به  دسترسی  خدمات،  و  بازار  با  فاصله  کارآفرینی،  از 
فرصت های شبکه ای و ارتباطی و خوشه های صنعتی تسریع کننده 

1. Stark and Markly
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نوآوری، مهم ترین مؤلفه های توسعه کارآفرینی روستایی قلمداد 
شده اند.. در تحقیق زماني )2008( عواملی نظیر شرایط فرهنگی 
دسترسی  مشاوره،  و  آموزش  کشاورز،  فردی  ویژگی های  پویا، 
زیست بوم  و  کشاورزی  محیط  بازاریابی،  مهارت های  و  بازار  به 
طبیعی، دسترسی به منابع و امکانات، حمایت سازمانی و محیط 
اقتصادی در توسعه کارآفرینی روستایی اثر داشته اند. در تحقیق 
میرزا امیني )2011( سطح درآمد، وضعیت اقتصادی و امکانات 
زیرساختی مهم ترین پارامترهای سرعت بخش توسعه کارآفرینی 
روستایی گزارش شده اند. در تحقیق کریمي و جوهري )2014( 
عوامل  شامل  روستایی  کارآفرینی  توسعه  در  مؤثر  عامل  به 6 
قانونی – سیاست گذاری، حمایتی، فرهنگی – انگیزشی، آموزشی، 
اقتصادی– مالی و ارتباطی – اطالعاتی اشاره شده است. نتایج 
تحقیق مرادي وهمکاران )2016( منجر به شناسایی سه دسته 
متغیرهای اصلی زمینه ای، عوامل بازدارنده و عوامل توانمندساز 
مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی گردید. در پژوهش رضوي 
وهمکاران )2014( عوامل آموزشی، فردی و شخصیتی، حمایتی 
و قانونی، تسهیالتی و ارتباطی بر توسعه کارآفرینی مؤثر شناخته 
شده اند. یافته های تحقیق احمدپورداریاني وهمکاران )2012( 
مدیریتی،  ارتباطی،  حمایتی،  آموزشی،  عوامل  که  داد  نشان 
توسعه  در  اساسی  نقش  سیاست گذاری  و  کسب وکار  مهارت 
و همکاران  لنگرودي  کارآفرینی داشته اند. در تحقیق مطیعي 
استقالل  نقش،  الگوی  آموزشی،  اقتصادی،  عوامل  به   )2012(
فردی، تجربه های قبلی، خالقیت و احساس موفقیت در توسعه 
کارآفرینی روستایی مؤثر اشاره شده است. در تحقیق موحدي 
ویعقوبي فراني )2012( ویژگی های فردی، رفتاری، خانوادگی، 
اجتماعی  فرهنگی  روستایی، شرایط  زنان  مهارت های  و  دانش 
روستاها، دسترسی به امکانات و خدمات، عوامل حقوقی، مالی، 
جغرافیایی و محیطی در توسعه کارآفرینی زنان روستایی مؤثر 

بوده اند. 

در تحقیق ممیز و همکاران )2012( عوامل فردی، شبکه ای، 
سازمانی، محیطی، اجتماعی- فرهنگی، وضعیت حقوقی و قوانین 
بر توسعه کارآفرینی زنان مؤثر بوده اند. برگزاری دوره های آموزشی، 
خدمات مشاوره ای، آگاهی از اختراعات فّناورانه، کمک در صادرات 
محصوالت و برگزاری سمینارها، مهم ترین اشکال حمایت از زنان 
کارآفرین تلقی شده اند (Shaykhan, 2011). در تحقیق )الوکانن2, 
اعتبار،  مدیریت  بازاریابی،  استراتژی  سرمایه،  میزان   ،)2003
روش مدیریتی، تخصص ها و مهارت های مدیریتی، ویژگی ها و 
انگیزه های شخصیتی، برنامه ریزی در کسب وکار و جنسیت عوامل 

کلیدی موفقیت کارآفرینان بوده اند. 

در تحقیق احساني فروهمکاران )2016( مهم ترین راهکارهای 
اعطاء  و  آموزش  دولت،  سیاست های  اصالح  کارآفرینی  توسعه 
 )2011( امینی  میرزا  تحقیق  در  بوده اند.  مالی  حمایت های 

2. Lauckanen

تحقق  دولتی،  امور  خدمات  و  فرهنگی  تبدیلی،  صنایع  ایجاد 
دولت الکترونیک در روستاها، ایجاد جامعه دانش بنیان، اطالعاتی 
و یادگیرنده مهم ترین راهکارهای توسعه روستایی قلمداد شده 

است. 

روش شناسی تحقیق
ـ  تفسیری  پارادایم  نوع  از  پژوهش  این  فلسفی  چارچوب 
دسته  در  هدف  و  جهت گیـری  ازلحاظ  است.  اثبات گرایی 
پژوهش های کاربردی قرار دارد. روش پژوهش حاضر برحسب 
نوع  از  آن  اجرای  شیوه  و  بوده  اکتشـافی  ـ  آمیخته  ماهیت، 
دیدگاه ها  گـردآوری  مراحل  در  حاضر  پژوهش  است.  ترکیبی 
و نظرات، از روش کیفی استفاده می کند و در مرحله اکتشاف 
ذهنیت مخاطبین از رویکرد کمـی بهـره مـی بـرد. از نظر روش 
گردآوری دادهاکیفی-کمی از نوع کیو است. اگر هدف محقق 
دریک مطالعه سنجش افکار، نگرش ها، اعتقادات، ادراکات فردی 
باشد، مناسب ترین راه کار، مطالعه نظام مند ترکیبی، مانند روش 
کیو است (Tielen et al, 2008). روش شناسی کیو، ذهنیت افراد 
و  را شناسایی  افراد  عقاید  و  ادراکات  را سنجیده،  موردمطالعه 
طبقه بندی نموده و سپس به دسته بندی گروه های افراد بر اساس 

 .(Koshgoyanfard, 2005) ادراکشان می پردازد

گام های اجرایی پژوهش 

در تحقیق کیو در گام اول موضوع پژوهش انتخاب می شود. 
در مرحله دوم، فضای گفتمان تشکیل و محتوای آن گردآوری 
و مورد ارزیابی قرار می گیرد. فضای گفتمان تحقیق نیز از منابع 
دست  اول شامل 18 نفر )6 نفر از کارکنان سازمان های دولتی 
دست اندرکار کارآفرینی و دارای سابقه خدمتی باالی 15 سال ،6 
نفر از اساتید دانشگاه دارای پیشینه مطالعات در زمینه کارآفرینی 
روستایی و 6 نفر از کارآفرینان موفق در زمینه کارآفرینی روستایی( 
بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند و هم از منابع دست 
دوم گردآوری شد. پس از ارزیابی و جمع بندی فضای گفتمان، 
از میان 75 عبارت کیو درنهایت 49 عبارت برای نمونه عبارات 
کیو با نظرسنجی از خبرگان انتخاب گردید. پس از جمع آوری 
اطالعات حاصل از مرتب سازی کیو، این اطالعات با روش تحلیل 
عاملی کیو تحلیل شدند. هریک از گویه ها به طور جداگانه بر روی 
کارت های هم شکل و هم اندازه نوشته شد. جهت کسب اطمینان 
از روایی محتوایی، عالوه بر اینکه عبارات حاصل از مصاحبه ها با 
عبارات به دست آمده از مبانی نظری تحقیق مقایسه و ارزیابی شد، 
با مراجعه به نخبگان توسعه روستایی و کارآفرینی دانشگاه های 
ایالم و نظرسنجی از آن ها، روایی محتوا تأیید شد. برای سنجش 
پایایی پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ 
برای26 شرکت کننده معادل 0/89 بود که حاکی از پایایی باال و 
مناسب ابزار تحقیق بود. در گام سوم، انتخاب مشارکت کنندگان 
)تعداد 26 نفر( به صورت هدفمند صورت گرفت. در این مرحله 
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برای رتبه بندی عبارات کیو، از توزیع شبه نرمال در قالب توزیع 
اجباری استفاده شد )تصویر شماره 1(. برای دریافت ذهنیت 
مشارکت کنندگان از آنان خواسته شد که کارت ها را مطالعه نموده 
و آن ها را به سه دسته موافق، مخالف و ممتنع دسته بندی نمایند. 

بین  به منظور شناسایی ذهنیت های مشابه  در گام چهارم، 
مشارکت کنندگان و پاسخ به سؤاالت پژوهش از روش تحلیل 
عاملی کیو استفاده شد. مبنای این روش همبستگی میان افراد 
است (Koshgoyanfard, 2005). در گام پنجم نیز تفسیر ذهنیت ها 

صورت گرفت. در تحقیق حاضر سؤاالت زیر مطرح می باشند:

1. زنان روستایی در خصوص پیش برنده های توسعه کارآفرینی 
روستایی ازچه ادراکی برخوردارند؟

2. الگوی ذهنی غالب زنان روستایی در زمینه پیش برنده های 
توسعه کارآفرینی روستایی چگونه است؟

یافته ها
کارکنان  استادان،  از  نفر   18 شامل  پژوهش  گفتمان  تاالر 
عالی رتبه سازمان های دولتی و کارآفرینان موفق استان بودند که 
با موضوع تحقیق ارتباط مستقیمی دارند. ویژگی های جمعیت 

شناختی این افراد در جدول شماره 1 گزارش شده است. 

تشکیل دسته کیو و مراحل مرتب سازی

برای تشکیل مجموعه عبارات کیو از ترکیبی از مطالعات پیشینه 
داخلی و خارجی و مصاحبه های عمیق استفاده شده است، پس 
از استخراج تِم های مصاحبه ها و پیشینه اقدام به مقوله بندی آن ها 
شد. نتیجه مقوله بندی تِم های مصاحبه و پیشینه تحقیق منجر به 
ایجاد 49 عبارت شد که فضای گفتمان پژوهش حاضر را تشکیل 

داد.

تحلیل عاملی کیو

پس ازاین که تمامی نمودارهای کیو تکمیل شدند، برای انجام 
تحلیل عاملی، داده ها به صورت مناسب برای ورود به نرم افزار 
spss نسخه 19 آماده شده و مورد تحلیل عاملی قرار گرفتند. در 
این پژوهش برای تحلیل عاملی از روش ریاضی مؤلفه های اصلی 
و برای چرخش عامل ها از روش واریمکس استفاده شده است. 
بر اساس روش تحلیل شاخص های اصلی و چرخش به شیوه 
واریماکس و با توجه به ماتریس عاملی و درصد واریانس تبیین 
شده از مجموع 49 سؤال، 6 عامل استخراج گردید که این 6 
عامل روی هم 83/13 درصد کل واریانس های متغیرها را پوشش 

داده اند )جدول شماره 2(. 

کامال موافق                                                                                                                                                              کامال مخالف

 -6           -5           -4           -3          -2               -1                     0                1          2           3           4                    5                 6 

جدول 1. مشخصات اعضاء تاالر گفتمان تحقیق.

اعضاء 
سابقه شغلیسطح سوادسنمشارکت کنندهسابقه شغلیسطح تحصیالت سنمشارکت کننده

20دکتری181030کارشناسی ارشد140

13کارشناسی 201138کارشناسی ارشد242

16کارشناسی 191242دکتری342

13دکتری 181341دکتری 445

15دکتری 251444کارشناسی ارشد546

20دکتری 231545کارشناسی ارشد644

22دکتری 101650کارشناسی 727

10دکتری 151743فوق دیپلم833

15دکتری 201840کارشناسی ارشد938
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جدول 2. مقدار ویژه و درصد واریانس انباشته عامل های چرخیده.

درصد تجمعی واریانسدرصد واریانس مقدار ویژهمقدار ویژهعامل
15/2920/3720/37
24/1315/9036/28
33/4413/2549/53
43/1712/2161/75
53/1111/9673/71
62/449/4183/13

فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

شناسایی ذهنیت مشارکت کنندگان

در تحلیل عاملی مؤلفه های اصلی به کمک ماتریس بارهای 
عاملی چرخشی می توان بیان کرد که افراد در چند گروه قابل 
دسته بندی هستند و اینکه هر فرد در کدام گروه قرار داشته و به 
چه افرادی نزدیک است )جدول شماره 3(. اما پیش از پاسخ به 
این سؤال باید دید که آیا اعداد این جدول، یعنی بارهای عاملی، 
معنادار هستند یا خیر؟. اگر قدرمطلق بار عاملی از خارج قسمت 
باشد  برریشه دوم تعداد عبارات کیو )49( بیشتر  مقدار 1/96 
)مقدار حاصل 0/28 محاسبه شده است(، آنگاه مقدار بار عاملی 
 .(Koshgoyanfard, 2005:75) با اطمینان 95 درصد معنی دار است
برای هر  بارهای عاملی شناسایی شده  آنجایی که قدرمطلق  از 
مشارکت کننده از این مقدار بیشتر است، می توان گفت که بارهای 

عاملی رنگی شده با اطمینان 95درصد معنی دار هستند.

مشارکت کنندگان )21، 16، 17، 26 و 25( به طور مشترك، 
گونه ذهنی اول را شناسایی کرده اند. این گونه ذهنی با اختصاص 
توضیح  را  واریانس  مقدار  بیشترین  خود،  به   )20/37( امتیاز 
می دهد. به همین ترتیب مشارکت کنندگان )19، 7، 1، 3، 6 ،2، 
19( به طور مشترك، گونه ذهنی دوم، مشارکت کنندگان )12، 
5، 9، 14، 13( ذهنیت سوم، مشارکت کنندگان )4، 24، 10، 8( 
به طور مشترك گونه ذهنی چهارم، مشارکت کنندگان )23، 22( 
ذهنیت پنجم و مشارکت کنندگان )15، 11، 20( به طور مشترك 

تشکیل دهنده گونه ذهنی ششم بوده اند. 

تفسیر ذهنیت های شناسایی شده

جهت تفسیر ذهنیت های شرکت کنندگان، می توان از امتیاز 
عاملی، آرایه های توافقی و آرایه های متمایزکننده استفاده نمود 
رابین  پیوندی  عبارات  عاملی  امتیاز   .(Koshgoyanfard, 2005)

محتوای عبارات و عامل ها برقرار می کند. در جدول شماره 4، 
تعداد 49 گزاره و امتیازهای عاملی به دست آمده برای هر 6 

الگوی ذهنی نمایش داده شده است. 

در گام بعدی جهت تفسیر عاملی، گزاره های دارای امتیازات 

عاملی باالی 0/7، مبنای مقایسه و تفسیر دیدگاه ها قرار گرفتند. 
در عمده مطالعات روش شناسی کیو، امتیاز عاملی باالی 0/7 مهم 
و معنادار در نظر گرفته شده است.(Mirakzadeh et al., 2014) با 
توجه به تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS درنهایت 6 الگوی ذهنی 
)کارآفرینانه آموزشی بازارگرا، اقتصادگرا، محیطی منطقه ای گرا، 
رفتار محور، مشارکتی و حمایت گرا( شناسایی شدند )جدول 

شماره 5(. 

الگوی ذهنی اول )کارآفرینانه – آموزشی بازار محور(:

افراد این دسته معتقدند که باال بردن توانایی شناسایی بازارهای 
داخلی و خارجی در نزد زنان کارآفرین، آموزش کارآفرینی زنان 
روستایی و دسترسی آن ها به داده های موردنیاز و آشنا نمودن 
پیشبرد  برای  اساسی  شرط  توزیع،  مناسب  کانال های  با  زنان 
اهداف توسعه کارآفرینی روستایی است. در این الگو، مهم ترین 
دیدگاه ها درباره پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی وجود 
دارد، چراکه باالترین مقدار واریانس تبیین شده )20/37 درصد( 
را از مجموع واریانس )83/13( به خود اختصاص داده است. در 
امتیاز عاملی قرار  الگوی ذهنی، 9گزاره به ترتیب اهمیت  این 
گرفتند که مقدار امتیاز عاملی آن ها باالتر از 0/7 محاسبه شده 

است. 

الگوی ذهنی دوم )کارآفرینانه- اقتصادگرا(:

اعضاء تشکیل دهنده این الگوی ذهنی، معتقد به فراهم کردن 
ابزار اقتصادی جهت ایفاء نقش در فرایند پیشبرد توسعه کارآفرینی 
روستایی هستند. در این الگوی ذهنی، 5 گزاره قرارگرفته است که 
توانسته اند با دارا بودن مقدار ویژه)4/14(، 15/90درصد واریانس 
پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی را به خود اختصاص 

دهند. 
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جدول 3. ماتریس بارهای عاملی چرخشی درباره ذهنیت های شناسایی شده.

 ذهنیت 
مشارکت کنندگان 654321

0/03-0/080/020/050/070/9221
0/02-/060/300/060/060/9016
0/04-/040/030/30/70/8817
0/09-0/070/020/250/900/8626
0/02-/060/300/060/060/8725
0/180/290/150/300/08-0/3913
0/03-0/11-0/1-0/150/950/052
0/04-0/13-0/02-0/130/780/046
0/08-0/15-0/04-0/170/650/063
0/210/12-0/13-0/11-0/40-0/2220
0/0090/160/030/94-0/180/114
0/080/140/040/82-0/160/29
0/050/190/070/72-0/150/3012
0/26-0/25-0/120/420/12-0/175
0/08-0/23-0/80/150/28-0/051
0/06-0/26-0/60/130/260/037
-0/240/160/670/06-0/07-0/0324
0/34-0/230/64-0/310/460/044
0/36-0/230/56-0/290/350/0510
0/28-0/210/50-0/320/330/048
0/280/870/030/15-0/030/0923
0/240/760/060/16-0/050/0522
0/09-0/68-0/17-0/070/380/2018
0/08-0/56-0/19-0/050/250/1919
0/910/17-0/040/070/0070/0511
0/810/15-0/05/040/0050/0615
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ذهنیت6ذهنیت5ذهنیت4ذهنیت3ذهنیت2ذهنیت1گزاره )عبارات(

2/07-1/79سهولت دسترسی به منابع مالی
1/11-0/920/85-1/77برخورداری از تخفیف های مالیاتی در ایجاد کارگاه ها و مشاغل جدید

1/30-1/33اعطای وام های بالعوض یا با بهره پائین
0/82-0/81توانایی بازاریابی محصوالت تولیدشده 

0/82-1/1320باال بودن درآمد ناخالص از شغل اصلی سرپرست خانوار
1/51/17ارائه وام های کارآفرینی بدوم وثیقه 

0/961/79-0/77-عضویت زنان کارآفرین در گروه های ثانویه ) شوراهای اسالمی روستا و ......(
1/08-1/07استفاده از تجارب کارآفرینان محلی 

1/90-افزایش ارتباط با زنان کارآفرین موفق استانی و کشوری 
1/261/85-1/89-تقویت ارتباطات زنان روستایی با سازمان های مرتبط با کارآفرینی 
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ادامه جدول 4. امتیاز عاملی گزاره ها در ذهنیت های شناسایی شده.

ذهنیت6ذهنیت5ذهنیت4ذهنیت3ذهنیت2ذهنیت1گزاره )عبارات(

2/30-0/97-2/10/92-گسترش و توسعه حمل ونقل در مناطق روستایی
1/53-2/11-1/07-فراهم کردن بسترها و زیرساخت های مناسب 

ارائه فن آوری و اطالعات جدید به زنان روستایی از طریق تحقق واقعی دولت الکترونیک در 
1/13-1/94-1-روستاها

1/66-0/711/12-رفع محدودیت زنان در انتخاب مکان سرمایه گذاری 
1/58-برگزاری دوره های آموزشی – مهارتی برای زنان روستایی کارآفرین 

1/25-1/88آشنایی با کانال های توزیع و منابع اطالعاتی 
1/33-0/74-1/490/96-وجود انجمن های کارآفرینی در مناطق روستایی 

0/95-1/16-0/91انتقال دانش کارآفرینان موفق منطقه به افراد عادی از طریق برگزاری سمینارها و....
1/91-اعتمادبه نفس در پذیرش مسئولیت و کار 

0/820/84-1/54-آمادگی زنان کارآفرین برای از دست دادن منابع 
1/73-0/981/02-1/52-1/24-اصرار بر حل مسئله در نزد زنان کارآفرین 

1/82-1/531/72-1/37-وجود نظم و انضباط در کارها توسط افراد کارآفرین 
1/59سرسخت بودن در ایجاد شغل جدید

0/910/95-1/52-شناسایی الگوی مناسب کارآفرینی متناسب با شرایط غالب محیطی 
1/831/36-حرکت به سمت صنایع و کسب وکارهای غیر کشاورزی در روستاها 

2/321/63-ایجاد شهرک های کسب وکاری در مناطق روستایی  
0/822/23-وجود روحیه ریسک پذیری در زنان روستایی کارآفرین 

1/171/931/15-توانایی زنان در تحمل شرایط استرس زا 
1/391/13-1/25-امنیت سرمایه گذاری در کارآفرینی زنان 

1/311-1/24-وجود هماهنگی نهادی بین نهادهای  دست اندرکار کارآفرینی 
1/48-0/91-تغییر نگرش منفی بانک ها و مؤسسات مالی به زنان کارآفرین 

1/07-1/24-0/90-فعال نمودن تعاونی ها و تشکل های تولیدی زنان روستایی 
1/50-1/34-1/32-توانایی شناخت دقیق نیازهای بازار و مصرف

0/99-2/36باال بردن توانایی شناسایی بازارهای داخلی و خارجی در نزد زنان کارآفرین 
0/71-1/54افزایش اطالعات زنان در زمینه صادرات و واردات کاال 

0/72-عدم دخالت دولت در قیمت گذاری کاالها 
0/831/82-1/06-رفع بی اعتمادی دستگاه های دولتی نسبت به زنان روستایی کارآفرین 

1/181/70-1/03-1/03-انجام خدمات مشاوره ای رایگان برای کارآفرینان زن 
0/860/70-وجود سیاست های مناسب تشویقی و ترغیبی دولت در توسعه کارآفرینی 

1/94-0/290/031/54-0/87-0/63راه اندازی پروژه های مشارکتی برای توسعه کارآفرینی 
1/20-1/52توانایی فنی و مهارتی زنان کارآفرین روستایی 

0/890/92-حمایت های خانواده و انگیزه های فردی 
0/760/97-تعدیل قوانین ناظر بر خانواده در زمینه منع کار خارج از منزل زنان 
1/03ارتقاء سواد اطالعاتی زنان در ابعاد حقوقی،؛ خانوادگی و اجتماعی 

0/73حفظ کسب وکارهای موجود از طریق سیاست های حمایتی 
1/97رایزنی و آموزش برای کارآفرینی زنان روستایی و دسترسی آن ها به داده های موردنیاز 

1/12حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای جدید از دل خود مناطق روستایی 
توانایی تشخیص و استفاده از فرصت های جدید در بازار و ارائه راه حل های نوآورانه در مقابل 

0/88-1/13چالش ها 

0/870/99-ایجاد فضای مدیریت مشارکتی در روستاها  
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الگوی ذهنی سوم )کارآفرینانه-محیط گرا(:

طرفداران ابن الگو، به دلیل وجود صفات و خصوصیات مشترك 
میان آن ها در شمار گروه ذهنی محیط گرائیان قرار گرفته اند. 
این افراد بر این باور هستند که بخش مهمی از پیش برنده های 

توسعه کارآفرینی روستایی با بذل توجه به گزاره های محیطی معنا 
ایجاد شهرك های کسب وکاری  افراد،  این  از دید  پیدا می کند. 
مکان  انتخاب  در  زنان  محدودیت  رفع  و  روستایی  مناطق  در 
فرایند  در  باید  که  هستند  عواملی  مهم ترین  از  سرمایه گذاری 
سرعت بخشی به توسعه کارآفرینی روستایی مدنظر قرار گیرند. 

جدول 5. گزاره های دارای امتیاز عاملی باالتر.

عنوان عاملامتیاز عاملی گزارهردیف
2/36باال بردن توانایی شناسایی بازارهای داخلی و خارجی در نزد زنان کارآفرین1

کارآفرینانه –آموزشی  بازار 
محور

1/97رایزنی و آموزش برای کارآفرینی زنان روستایی و دسترسی آن ها به داده های موردنیاز2
1/88آشنایی با کانال های توزیع و منابع اطالعاتی3
1/54افزایش اطالعات زنان در زمینه صادرات و واردات کاال4
1/13توانایی تشخیص و استفاده از فرصت های جدید در بازار و ارائه راه حل های نوآورانه در مقابل چالش ها5
1/07استفاده از تجارب کارآفرینان محلی6
1/03ارتقاء سواد اطالعاتی زنان در ابعاد حقوقی،؛ خانوادگی و اجتماعی7
0/91انتقال دانش کارآفرینان موفق منطقه به افراد عادی از طریق برگزاری سمینارها و....8
0/81توانایی بازاریابی محصوالت تولید شده9
1/79سهولت دسترسی به منابع مالی10

کارآفرینانه اقتصادمحور
1/77برخورداری از تخفیف های مالیاتی در ایجاد کارگاه ها و مشاغل جدید11
1/33اعطای وام های بالعوض یا با بهره پائین12
1/17ارائه وام های کارآفرینی بدوم وثیقه13
1/13باال بودن درآمد ناخالص از شغل اصلی سرپرست خانوار14
1/63ایجاد شهرک های کسب وکاری در مناطق روستایی  15

کارآفرینانه- محیطی – 
منطقه ای  محور

1/12رفع محدودیت زنان در انتخاب مکان سرمایه گذاری16
1/12حمایت از ایجاد و توسعه کسب وکارهای جدید از دل خود مناطق روستایی17
0/96وجود انجمن های کارآفرینی در مناطق روستایی18
0/95شناسایی الگوی مناسب کارآفرینی متناسب با شرایط غالب محیطی19
0/92گسترش و توسعه حمل ونقل در مناطق روستایی20
2/23وجود روحیه ریسک پذیری در زنان روستایی کارآفرین21

کارآفرینانه- رفتار محور

1/93توانایی زنان در تحمل شرایط استرس زا22
1/79وجود نظم و انضباط در کارها توسط افراد کارآفرین23
1/59سرسخت بودن در ایجاد شغل جدید24
1/52توانایی فنی و مهارتی زنان کارآفرین روستایی25
1/02اصرار بر حل مسئله در نزد زنان کارآفرین26
0/84آمادگی زنان کارآفرین برای از دست دادن منابع27
1/54راه اندازی پروژه های مشارکتی برای توسعه کارآفرینی28

کارآفرینانه – هماهنگ محور 
مشارکتی 

1/36حرکت به سمت صنایع و کسب وکارهای غیر کشاورزی در روستاها29
1وجود هماهنگی نهادی بین نهادهای  دست اندرکار کارآفرینی30
0/99ایجاد فضای مدیریت مشارکتی در روستاها  31
1/82رفع بی اعتمادی دستگاه های دولتی نسبت به زنان روستایی کارآفرین32

کارآفرینانه–حمایت محور 

1/70انجام خدمات مشاوره ای رایگان برای کارآفرینان زن33
1/03وجود سیاست های مناسب تشویقی و ترغیبی دولت در توسعه کارآفرینی34
0/97تعدیل قوانین ناظر بر خانواده در زمینه منع کار خارج از منزل زنان35
0/92حمایت های خانواده و انگیزه های فردی36
0/73حفظ کسب وکارهای موجود از طریق سیاست های حمایتی37
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در این الگوی ذهنی، 6 گزاره قرار گرفته است که توانسته اند با دارا 
بودن مقدار ویژه )3/44(، 13/25 درصد واریانس پیش برنده های 

توسعه کارآفرینی روستایی را به خود اختصاص دهند.  

الگوی ذهنی چهارم )کارآفرینانه-رفتارگرا(:

به  قائل  الگو در مطالعه حاضر  این  به  طرفداران و معتقدان 
ویژگی های رفتاری و شخصی کارآفرینان هستند. آنان بر این 
کارآفرینی روستایی در  توسعه  پیشبرد  اصلی  ریشه  باورند که 
عوامل و ویژگی های شخصی خودکارآفرینان نهفته است. وجود 
روحیه ریسک پذیری در زنان روستایی کارآفرین، توانایی زنان در 
تحمل شرایط استرس زا و وجود نظم و انضباط در کارها توسط 
تشکیل دهنده  مشترك  گزاره های  مهم ترین  از  کارآفرین  افراد 
معتقدان این الگوی ذهنی است. در این الگوی ذهنی، 7 گزاره 
قرار گرفته است که توانسته اند با دارا بودن مقدار ویژه )3/17(، 
12/21درصد واریانس پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی 

را به خود اختصاص دهند.  

الگوی ذهنی پنجم ) کارآفرینانه-مشارکتی(:

راه اندازی پروژه های مشارکتی برای توسعه کارآفرینی، حرکت 
به سمت صنایع و کسب وکارهای غیرکشاورزی در روستاها، وجود 
هماهنگی نهادی بین نهادهای دست اندرکار کارآفرینی و پرهیز 
از موازی کاری و ایجاد فضای مدیریت مشارکتی در روستاها از 
مهم ترین وجوه مشترك معتقدان به این الگوی ذهنی در بین 
مشارکت کنندگان هستند. در این الگوی ذهنی، 4 گزاره قرارگرفته 
است که توانسته اند با دارا بودن مقدار ویژه )3/11(، 11/96 درصد 
واریانس پیش برنده های توسعه کارآفرینی روستایی را به خود 

اختصاص دهند.  

الگوی ذهنی ششم ) کارآفرینانه-حمایتی(:

کسانی که نمودار کیو آن ها، عامل ششم را شکل داده است، 
معتقدند که شرط اصلی پیش برد توسعه کارآفرینی روستایی 
این  در  است.  خانواده  بنیان  ونیز  دولتی  دستگاه های  حمایت 
الگو کم اهمیت ترین دیدگاه ها و نظرات درباره پیش برنده های 
مقدار  دارد، چراکه کمترین  روستایی وجود  کارآفرینی  توسعه 
ویژه )2/44درصد( و کمترین مقدار واریانس تبیین شده )9/41 
درصد(را از مجموع واریانس 83/13 به خود اختصاص داده است. 
در این الگوی ذهنی، 6 گزاره به ترتیب اهمیت امتیاز عاملی قرار 
گرفتند که مقدار امتیاز عاملی آن ها باالتر از 0/7 محاسبه شده 

است. 

بحث و نتیجه گیری
زنان  ذهنی  الگوهای  گونه شناسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
کارآفرین روستایی در زمینه پیش برنده های توسعه کارآفرینی 
روستایی در سطح استان ایالم با استفاده از روش شناسی کیو 

انجام شد. ذهنیت مشارکت کنندگان این پژوهش در شش گروه 
جداگانه طبقه بندی شده اند که به ترتیب شامل کارآفرینانه –

رفتارگرا   ،)15/90( اقتصادگرا   ،)20/37( محور  بازار  آموزشی 
که  حمایتی)9/41(هستند  و  مشارکتی)11/96(   ،)12/21(
درمجموع83/13 واریانس توسعه کارآفرینی روستایی را پوشش 

می دهند. 

با  روستایی  کارآفرین  زنان  بازارمحورانه  آموزشی  ذهنیت 
نتایج تحقیقات صابر )2003(؛ حسینی نیا و فالحی )2017(؛ 
مارکلی )2002(؛ احمدپور داریانی و همکاران )2012(؛ زمانی 
)2008(؛ موحدی و یعقوبی فرانی)2012(؛ )الوکانن, 2003(؛ 
)2016(؛  همکاران  و  مرادی  )2014(؛  جوهری  و  کریمی 
رضوی و همکاران )2014(؛ ممیز و همکاران )2012(؛ شیخان 
)2011(؛ احسانی فر و همکاران )2016(؛  میرزا امینی )2011( 
هم سو است. با توجه به این ذهنیت ضروری است که دولت از 
طریق اتاق بازرگانی استان و نیز مشارکت فعاالنه دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی نسبت به برگزاری دوره های آموزشی صادرات 

اقدام نماید.

دیدگاه های  با  موردمطالعه  زنان  اقتصادگرای  ذهنی  الگوی 
همکاران  و  استارك  )2012(؛  همکاران  و  لنگرودی  مطیعی 
نیا  حسینی  )2012(؛  فرانی  یعقوبی  و  موحدی  )2008(؛ 
)2011(؛  امینی  میرزا  ؛   )2003( صابر  )2017(؛  فالحی  و 
 ،)2016( همکاران  و  مرادی  )2014(؛  جوهری  و  کریمی 
مطیعی لنگرودی و همکاران )2012(, احسانی فر و همکاران 
)2016( دریک راستا است. لذا ضروری است که دولت نسبت به 
تسهیل قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی، عدم دخالت در 
قیمت گذاری، افزایش امنیت اجتماعی در خصوص کسب وکارهای 

کارآفرینانه و تشویق کارآفرینان برتر از سوی دولت اقدام نماید.

موردمطالعه  روستایی  زنان  کارآفرینانه-محیط گرای  ذهنیت 
احمدپور  )2012(؛  فرانی  یعقوبی  و  موحدی  نظرات  نقطه  با 
داریانی و همکاران )2012(؛ ممیز و همکاران )2012(؛ میرزا 
امینی )2011(؛ رحمانیان کوشککی و زارعی )2018(؛ مارکلی 
)2002(؛ زمانی )2008(؛ مرادی و همکاران )2016( همخوانی 
دارد. با توجه به این ذهنیت، ضروری است که دولت به کمک 
اهرم های در اختیار ونیز هماهنگی با سازمان شرکت شهرك های 
کوچک ونیز شناسایی خوشه های غیرکشاورزی روستایی، زمینه 

ایجاد و تأسیس شهرك های کسب وکاری را فراهم نماید.

ذهنیت رفتارگرایانه زنان روستایی این مطالعه با نتایج به دست 
آمده از تحقیقات مهرداد )2012(؛ الوکانن )2003(؛ موحدی و 
یعقوبی فرانی )2012(؛ مطیعی لنگرودی و همکاران )2012(؛ 
همکاران  و  داریانی  احمدپور  )2016(؛  همکاران  و  مرادی 
)2012( همسو هستند. با عنایت به این ذهنیت، ضروری است 
و  به درونی سازی  نسبت  کارآفرینی  توسعه  که دست اندرکاران 
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از  روان شناختی  مؤلفه های  به  کارآفرین روستایی  زنان  ترغیب 
کسب وکارهای  با  مرتبط  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  طریق 

کارآفرینانه زنان روستایی اقدام نمایند.  

نتایج  با  روستایی  کارآفرین  زنان  جویانه  مشارکت  ذهنیت 
تحقیقات رجب زاده و همکاران )2012(؛ میرترابی و حجازی 
)2011(؛ بشیراحسن و قربانی نژاد )2017(؛ ممیز و همکاران 
)2017(؛  فالحی  و  نیا  حسینی  )2012(؛  مهرداد  )2012(؛ 
)2011( همسو است.  )2016( و شیخان  همکاران  و  مرادی 
در این زمینه الزم است که نوعی هماهنگی نهادی بین نهادهای 
دست اندرکار کارآفرینی در تمام سطوح صورت گیرد به گونه ای که 

از جزیره ای فعالیت نمودن پرهیز نمایند.

ذهنیت حمایت گرایانه زنان کارآفرین روستایی این مطالعه 
با نتایج تحقیقات صابر )2003(؛ احمدپور داریانی و همکاران 
)2012(؛ موحدی و یعقوبی فرانی )2012(؛ مهرداد )2012(؛ 
)2008(؛  همکاران  و  استارك  )2014(؛  جوهری  و  کریمی 
رحمانیان کوشککی و زارعی )2018(؛ احسانی فر و همکاران 
امینی )2011(؛ رضوی و همکاران )2014(؛  )2016(؛ میرزا 
مارکلی )2002(؛ شیخان )2011( همسو است. در این زمینه 
پیشنهاد می گردد که ارائه خدمات متنوع به کارآفرینان بدون 
توجه به طیف جنسی آنان صورت  گیرد که الزمه این امر رفع 
بی اعتمادی از مدیران دستگاه های دولتی نسبت به توانایی های 

زنان در فعالیت های کارآفرینانه است.

تشکر و قدردانی

این مقاله هیچ گونه حامی مالی نداشته است.
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