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 بر برابري تاکید افزايش دلیل به عمدتا که شده، معطوف جهانی اقتصاد در وکارها کسب اجراي و اداره در زنان نقش به توجه

 افزايش کارآفرينی زنان پويايی در زمینه کارآفرينی به تحقیقات توجه اخیراً دارد، زنان کارآفرينی که اهمیتی علیرغم است. جنسیتی

 منتشر مقاالت از بخشی بررسی اوال با نمايد:می  دنبال را هدف دو ،نزنا کارآفرينی مقاالت مروري مطالعه با مقاله است. اين يافته

 شكاف ثانیا: هستیم، کشورها ساير در کارآفرينی زنان تحقیقات از ادراکاتمان پیشرفت به مايل ،0210تا  0222 سال هاي بین شده

 می کنیم. مشخص را تحقیق ادبیات در موجود هاي
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 مقدمه -1

. دشو می گرفته نظردر  دىقتصاا توسعه با مرتبط ارىبزا انبعنو مینهز يندر ا نناز کترمشاو  فرينیرآکا وزهمرا
 ٢0 تقريبا که معنی بدين؛  شتهدا کترمشا مديريتو  ارىگذ سرمايهزن در  نمیلیو 1٨١، 0212 لسادر  قعدروا
 مینهدر ز همو  تحقیقاتی تموضوعادر  هم نناز فرينیرآکا عموضو طتبار. ا ندا دهبوزن  نجهادر  نفرينارآکا صددر
 تحلیل خرينآ که لیلد ينا به.  ستا دهکر عموضو با مرتبط سیستماتیک تبیااد يک بسط به ومملزرا  ما يیاجرا

 ينا بین. در (Ahl, 2006) ددگر برمی 0222 لسادر  هشد منتشر تمقاال به عموضو ينا با مرتبط مند منظا ىها
 مهاجر نفرينارآکا بط( روا0زن و  نفرينارآکا نقش( 1: کند می نمايی دخو چالشی خیلیو  يجرا عموضودو  تموضوعا

 & Ahl,2006;Brush,1992;Gundry, Ben Yosephکارآفرين) نناز مینهدر ز قبلی تمطالعازن. 

Posing,2002) نشناسی، روا فرينرآکا نناز تمشخصا بر تنهاآن  ىبجاو  شتهاند تاکید تموضوعا ينا طتباار بر 
 تمرکز ننگلستاو ا داکانا،  مريكاآ هبويژ يافته توسعه ىهارکشودر  شدو ر دعملكراى،  شبكه ىها فعالیت،  ها هنگیز، ا
 فرينرآکا نناز تمهاجر باو  ، آسیاي شرقی و اقیانوسیهمیانهورخا، سیادر آ هشد منجاا تمطالعا با هيدا ين. اندا شتهدا

 تعمیق ما فهد، ستارا ينا در .دشو تعديل نداتو می، هشد حمطر لمللیا بین تمجالدر  اجديد که نهايشارکشواز 
 ىها يژگیو تحلیلو  تجزيه با فطر يک. از ستا لیلدو د به مینهز يندر ا ههندد نويدو  جديد تتحقیقا سیل

 يژگیدارد. و دجوو فرينیرآکا جهیو چندى  هپديد به نسبتدرك  يشافزدر ا کترمشا نمكاا ، نناز مشاغل نصاحبا
 فرصت هاي انمیز تعیینرا در  صلیا نقش مانیزسا جوو  جتماعیا فرهنگی ىها يژگیو نهمچو رکشو يک ىها
و  ها رىتئو ترکیب نموآز شانس ينابنابردارد،  نناآ رىکا موفقیتو  فرينیرآکا ىهاراه  به سترسید جهت نناز

را  نهاآ تتمايالو  نناز فرينیرآکا ربتجا تیومتفا لشكاا به صخا فرهنگ يک به تعلق شكلی چه به ينكها سیربر
 شددر ر مهمی نقش يخرتا لطودر  فرينرآکا نناز يگرد فطرآورد. از  همافر ما اىبررا  هدد می ارقر تاثیر تحت

و  جنسی ىبرابر به يابی ستد ى،تولید ىهارکادر  مديريتی نقش طريق، از توسعه لحادر  ىهارکشو دىقتصاا
 مرتبط ىسیاست ها دنبو میزآ موفقیتدر  نداتو می نهاآ صلیا ىها يژگیو تحلیل ينابنابر، ندا دهکر يفاا فقر کاهش

 تحقیقدر  گرفته رتصو ىها تحلیل . دشو قعوا مفید رکشو يک قابتو ر شدر ظرفیتدرك  جهتو در  فرينیرآکا با
در  با نتخابیا چنین.باشد می شناسی جامعهو  مديريتی دبعاا دوىهر بر مبتنیاى و  شتهر بین دىيكررو بارو  پیش
 فرينانهرآکا ىها رىتئو ىقو دبنیا به ىحد تا انتو میرا  فرينانهرآکا تتحقیقادر  دموجو ىها فشكا ينكها گرفتن نظر
 که تیرصودر ( Hebert & Link,1982;Shane,2003)داد نسبت دشو می يابی يشهر دقتصادر ا تنها که

و  يكیرتئو ىهاديكررو زىسا چهريكپا طريقاز  تنها انتو میرا  فرينرآکا نناى ز برجسته ىها جنبهاز  بعضی
 ىها وتتفا يا گیادخانو ىها يتودمحد همانند ملیاعوداد. ارقر سیربر ردمو وتمتفا ىها تناسبو  ها ظرفیت
 انبعنو نناز بنتخارا در ا رىمحو نقشد،گیر می ارقر سیربر ردمو نشناسا جامعه توسط خاصی رطو به که جنسی

 ارىگذ تاثیر جهدر گرچه. اهدد می ننشارا  توجهی جالب نتايج گرفته رتصو ىها تحلیل .ستا شتهدا تحلیل حدوا
 ما، اباشد می نهاآ جامعه بر حاکم صخا جو به بستهوا فرينرآکا نناز بر شهاو ارز فرهنگ ،جامعه رساختا دبعاا

 تفكیک(، قیانوسیها ناحیهو  شرقی ىسیا)در آ مذهب تاثیر. ستا هشدداده  ننشا فیايیاجغر ناحیه هر اىبر تخصوصیا
 جنبو  سیاآ بجنو) فرينرآکا يک انعنو به فعالیتدر  جتماعیا عیتومشر عموضو( و  میانهورخا منطقه)در جتماعیا
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 ىها بخش. در ندا دهکر نمايی دخو فرينرآکا نناز ينامیکدر د رىمحو رىکتو فا انبعنو همگی( فريقاآ اىصحر
 .ميدازپر می نتايجو  بحث سپسو  مقاله تحقیقروش  توضیح به ىبعد
 

 مباني نظری -2

 معیارهای انتخاب شده و شواهد
 يناز ا بعد.ستا طتباار يندر ا ىنظر برمبانی ورىمر بر مبتنی نناز فرينیرآکا با بطهدر را مقالهى  لیهاو ىها بخش

  SineceDirect سايتو  ها طالعیهو ا "EBSCO" تنشريا تحقیق طالعاتیا منبع انبعنو، ممرسو يندآفر
 تمقاالاز  دهستفا(الفا :ستا هشد گرفته هبهر منابع بنتخاا رمعیا انبعنو ستثناا سهاز  ستارا ين. در اندا هشد بنتخاا

 ها نساکنفر ت،شاارگز،ها بکتااز  هايی فصل، ها بکتا ينابنابر ،کیفیت لکنتر يشافزا رمنظو به تمجال كمشتر
و  ؛ندا هشد نوشته نگلیسیا به که مقاالتیب( ؛شد مستثنی هنشد بچا ىهارکا يگرو د اجرا لحادر  تمقاالو 
 هچكیددر  کهرا  مقاالتی سپس. ندا هشد منتشر 0210ى  نويهژا تا 0222ى  نويهژا مانیز ورهدر د که هايیراکاج(
 تضمین جهتدر  نهايت. در ميدکر بنتخارا ا نددبو دهکر دهستفاا "جنس" يا "زن" نهمچو ىکلید تکلمااز  دخو
 ىکلید کلمه هشتداراى  قلاحد که مقاالتیآورى  جمع سطهابو تمقاالاز  هريک مديريتی سهم ساسیا طتباار
 يا "شخص" يا( Enter)" فرينیرآکا کلمهاول  بخش" يا " موسسه" شامل صلیا ىکلید تکلما بر وهعال يگرد
 .يددگر بنتخاا نددبو "آورىنو" يا "منبع" يا "شرکت" يا "کترمشا" يا "مشاغل"
در  نشريه 1٢ ى ههندد ننشا نتايج. ستا شتهدا ساسیا ىشدر نناز فرينیرآکا با طتبادر ار تتحقیقا ،0222 لسا از

 ادتعد نسیدر با همچنین؛ هشد منتشر مقاله ٢, ٢ سالیانه 022٢-0211در دوره ى  که تیرصو، در 0222-022٢دوره 
 دنبواى  شتهر چند. دشو می تايید خیرا ىها لسادر  عموضو به تتوجها شدر ، 0211 لسادر  1٢ به تنشريا
 که نقشی با بطهدر را تحقیقدر  مديريتو  نشناسیروا ،شناسی جامعه د،قتصاا مختلف معلو به توجه سبب ع،موضو

را  دخو فرينانهرآکا ىها فعالیت فرينرآکا نناز چگونه ينكهو ا دهکر يفاا توسعه لحادر ىهارکشودر  فرينرآکا نناز
 با تمجالاى از  دهگستر عتنو،تحقیق طالعاتیا هپايگادر  ،ينابنابر. ستا هشد، هندد می دبهبو جیرخا ىهارکشودر 
 نشناسیروا ،نسانیا نمازسا ،فمنیستی ىهادقتصاا رت،تجاو  مديريت لمللیا بین مجله ،همانند وتمتفا معلو
 ست.  ا گرفتهار قر دهستفاا ردمو فرينانهرآکا ىسرمايهو  لمللیا بین شناسی جامعه؛ للملیا بین هنگا يک:در دىبررکا

 نتايج طبقه بندی

 زنان كارآفرين

 که ينا چگونگی آوردبردر  معموال فرينیرآکا با مرتبط تتحقیقا که حقیقت ينا ىمبنا بر رساختا ينا ماندهیزسا
 کند می عمل قنامو شوند می ارىنددر آن راه ا مشاغل که ،جتماعیى ا مینهاز ز تابیزبا انبعنو نناز فرينیرآکا

 ينكها به باتوجه ،فیايیاجغر ناحیه ظلحا به نناز فرينیرآکاى  پايه تمشخصا رتصو ستارا ين. در ات.سا گرفته رتصو
 ده،بو شپذير قابلآن  فرهنگی جتماعیا بطن همچنینو  رکشو دىقتصاو ا قانونی ىفضادر  فرينانهرآکا فعالیت امکد
 دارد. دىنها نظريهدر  يشهر
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 آسیای شرقي و اقیانوسیه
و  شهاارز ،يخرتا ىمبنا بر ىيگراز د نهااز آ امهرکد که ستا هايیرکشو شاملو  سیعو اى ودهمحد ناحیه

 می مشكل ربسیا جامع تحلیل يک ينابنابر ،باشد می وتمتفا (ميتنا، و وهکر، چین ى،نزوندا ى،مالز همانند)فرهنگ
 نناز صددر باالترين ىمالز، لمثا اىبر: ستا ئهارا قابل نیز نناز فرينیرآکا کل خنردر  همچنین ها وتتفا.باشد

 ىصدداراى در هکر که تیرصودر  ده،بو باال سطحیداراى  العتدا کمی با چینداده ، صختصاا دخو بهرا  فرينرآکا
 که هدد می ننشا ما ىها تحلیل،ها وتتفا ينا غمر علی (. GEM,2010باشد) می فرينرآکا ننااز ز پايین خیلی

 می فرينانهرآکا ىها فعالیتدر  مذهب تاثیر، گرفته ارقر سیربر ردمو همهاز  بیش خوشه يرز يندر ا که موضوعی
 هشد عموضو ينا به کمی ربسیا تتوجها يافته توسعه ىهارکشودر  سالها ينا متمادر  که ستا کرذ به زمال.باشد

 همیتا بیانگر خیرا تمطالعا لحا ينا (. باBarro & McCleary,2003; Guisa & et al,2006)ستا
 &Audretsch,Werner)باشد می منفی رتبصو چهو  مثبت رتبصو چه فرينیرآکا برآن  تاثیرو  مذهب

Jagannadha Pawan,2007 .) فعالیت دياز ىپذير تاثیر بیانگر ما مقاله نتايج،  تمطالعا ينا با همپوشیدر 
 ميتناو و جکامبودر  لمثا انبعنو) سکنفوسیوو  (ىمالزدر  لمثا انبعنو) مسالا مبانیو  لصواز ا فرينرآکا نناز ىها
 (.Faud & Bohari ,2011باشد) می( 
 بررا در  ماداده  مجموعهدر  مقاله 3 که، ىمالز بر تاکید با خوشه ينا به طمربو تمقاال اىمحتو به صخا نگاهی با

،  نهااز آ امکد هردر  رهرکشو دىقتصاو ا جتماعیا تخصوصیا ماا دهبو ربسیا ناهمگونیداراى  هاامحتو، دگیر می
 ىهادر دوره  نناز که نقشی(Ahmad & Seet,2010) ىمالز جامعه فرهنگی تجانس.  ستا هشدداده  ننشا
 تحلیل( Faud & Bohari ,2011) مسالا ات(تاثیر Alam,Jani & Omar,2011) کنند می يفاا انبحر
 . زدسا می جالب خاصی رطو به رکشورا در  فرينرآکا نناز يطاشر ىها
را  تحلیلی نقص ين. ا ستا گرفته رتصو ما ىهاداده  مجموعهاز  مقالهدر دو  تنها چینی نناز تخصوصیا سیربر

 قانونی رىتجا ىها فعالیتو  خصوصی ىها شرکت 1٨٨٨ لسااز  تنهاداد: توضیح رکشو يخرتا طريقاز  انتو می
. باشد می توجه جالب همدا ستد به نتايج لحا ينا با.  ستا دهبو غفلت ردمو جنسیتی مسئله سالها ينا طیو در  هشد

 انمندرکا ادتعد ظلحا به نناز تموسسا يافت کهدر (Enhai,2011 )"ىينهاا"خصوصی  شرکت 3210 سیربر با
و  هشد تايید يافته توسعه ىهارکشواز  حاصل نتايج ينابنابر، دهبو کوچكتر دخو دمر ىهمتا به نسبت سهمو  مد، درآ

 دانمر به نسبت دخو ىها شرکتدر  ىبیشتر رىکا تمد لطوو  کوچكتر ارخانو فرينبُعدرآکا نناز که ينا همچنین
 ند.دار فرينرآکا

 ئیبراكا زهحوو  التین ىمريکاآ
 انبعنو نناز يیاجرا نقش ردمودر  فرينیرآکا جهانیو وزارت  جهانی بانک ىسواز  هشد ئهارا خیرا ىها تحلیل

 وتتفا حیانو يندر ا که هددمی ننشا توجهی قابل رطو به ئیبراکا زهحو ىهارکشوو  التین ىمريكادر آ فرينرآکا
 شرکت خیرا تشاارگز، ينابر وهعالدارد.  دجوو فرينانهرآکا ىها فعالیت کل خنر به باتوجه جنسیت بین دىياز خیلی
 زهحوو  التین ىمريكادر آ هشد شناسايی مشاغل صددر ٢2از  بیش که هدد می ننشا جهانی بانک لمللیا بین مالی

 هددمی ننشا نتايج سیربر ردمو ىهارکشواز  امهرکد به صخا بانگاهی .باشد می فرينرآکا نناز تملکدر  ئیبراکا
 نمونه. ندداده ا ارقر تحلیلو  سیربر ردمو يلزبررا در  فرينرآکا نناز يطاشر ما طالعاتیا مجموعهدر  مقالهدو  که

 که فرينیرآکان ناز يگرد همانند نهاآ اىبر مشابهی نتايجو  گرفته ارقر سیربر ردمو ينجادر ا دمجر ننااز ز کوچكی
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 لیو دهبو رداربرخو دىياز زشمواز آ ناحیه يندر ا فرينرآکا ننا: زشد رشكاآ نددار دجوو يگرد فیايیاجغر حیانودر 
 شخصی ازندا پس به متكی نهاآ ينابنابر؛  میبرند نجر دخو مشاغل ازىندراه ا مرحلهدر  مالی تمشكال شتناز دا زهنو
 ,Smith Hunter & Leone, 2010a; Smith Hunter & Leone)باشند می دخو مشاغل وعشردر 

2010b) .تصوير يک .باشد می فرينرآکا نناز با بطهادر ر دخر راتعتباا تحلیل تمقاال يناز ا هريک صلیا فهد 
( Terejesen and Amoros ,2010) رسموو آ ترجسن فیايیاجغر حیانو ينرا در ا نناز فرينیرآکااز  ضحوا
داده  ارقر سیربر ردمو ئیبراکا زهحوو  التین ىمريكاآ رکشو 13را در  نناز فرينانهرآکا ىها فعالیت که، هنددمی ئهارا
 سمیر غیرو  سمیر ىها موسسه که برنقشی نمحققا ين،ا فرينیرآکا جهانیوزارت  ىهااز داده  ىگیر هبهر با.  ندا

 .کنند می تاکید باشند شتهدا نداتو می فرينرآکا نناز کیفیتو  کمیت دبهبودر 

 خاورمیانه
 معمولی غیر تخصوصیا بیانگر توسعه لحادر  ىهارکشو يگرد با مقايسهدر  میانهورخادر  فرينرآکا نناز ضعیتو
 بانکو  فرينیرآکا جهانیوزارت  رىکشو بین تتحقیقا. باشد می حیانو ينا جتماعیا رساختااز  ناشی ساساا که ستا

 ؛باشد می جهانی سطح به نسبت میانهورخا ناحیهزن در  رکا وىنیر کترمشا خنر ترين پايین ههندد ننشا جهانی
 يطاشر تقويت رمنظو بهو  دخو مددرآ تولید ىستادر را نناز اىبررا  ىجديد ىها فرصت ندامیتو فرينیرآکا،ينابنابر

 Al-Alak and)ادلحدو ا لکى ال آ بوسیله هشد ئهارا تمقاالدر  که ننچناآآورد.  همافر نهاآ شخصیو  جتماعیا

Al- Haddad, 2010  )رماو  نیاجدو الد(لوAl, Dajani and Marlow, 2010 نسبت  ) دانمر رتقد 
. باشند می دانمر به بستهوا غلبا نناو ز هشد تعبیه مذهبی همهاز  مهمترو  سیاسی،  جتماعی، ا فرهنگی ظلحا به

 . نیست دهسا يندآفر يک رمحو- خانه شرکت يک ديجاا حق يا لحتما،ا نتیجتا

 جنوب آسیا
 سطح به بستهوا دىياز حد تا،  موسساتی سطحدر  سیاآ بجنودر  فرينانهرآکا ىها فعالیت شگستر سدر می نظر به
و  لیناو که کند می نبیا سیايیآ دبنیا ىسو( از Salz-lozach,2011) زاكلو سالز. باشد می نناز زشموآ

 يتودمحدو  زشموآ پايین سطح ترکیب معموال جنوبی ىسیادر آ مشاغل نمالكا مقابلدر  يتودمحد مهمترين
 توسعهدر  ننداتو می فرينرآکا نناز که تژيكیاسترا نقش خوشه ينا با مرتبط تمقاال  .باشد می راتعتباا به سترسید
 میاى  توسعه ىها نايیاتو ينا مانع که مسايلی مهمترين نتیجتاو  دهکر تحلیلرا  کنند يفاا دخو ىهارکشو دىقتصاا

 با بطهدر را عموضو لیناو ،ندداده ا ارقر سیربر ردمورا  صلیا عموضودو  تمقاال ينابنابر. هدد می بتازبارا  دشو
 نمكاو ا دخو ارىگذ سرمايه بخش بنتخادر ا زهنو ماا باشند فرينرآکا ندا گرفته تصمیم که ستا نانیز مقبولیت

 دخر راتعتباا شكلدر  تنها نه حمايت به نناز زنیا به عموضو مین. دو هستندرو  بهرو يتودمحد با دخو مشاغل بسط
 وشدر تسريع ىستادر را نهايشا شايستگیو  ها رتمها ترقی رمنظو به صخا شیزموآ ىها برنامه همچنین بلكه

 ,Ayadurai & Sohail) باشد می مرتبط دخو مشاغل کیفیو  کمی ىتوسعه ينابنابرو  دخو مشاغل دعملكر

2006;, Bhatti Shar, & Shaikh, 2010.) 

 نتايج:  گرفته ارقر تحلیل ردمو بیشتر که ستا نهايیاز آ يكی نستاوهند خوشه ينا در دموجو ىهارکشو نمیا در
 نانیدارد:ز نهاآ ىها فعالیتو  مشاغل متعاقباو  نناز ندگیز بررا  تاثیر بیشترين زهنو کاست سیستم که هندد می ننشا

 ىها سرمايهو  شتهدا کترمشا نتفاعیا غیر فرينانهرآکا ىها فعالیتدر  سساا نددار رىاـک وعرـش هـب میمـتص هـک
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 ,Handy & et al, 2007; Menon & van deی باشد)ـم کـکوچ یـخیلو  درـخ دبعادر ا معموال نهاآ

Meulen, 2011, Nagadevara, 2009.) 
و  ختهداپر دشبنگالدر  نناز مالكیت با ىها شرکت تحلیل به همچنین سیاآ بجنو با طتبادر ار هشد منجاا ىهارکا
 فرهنگیو  جتماعیا نعامو دجوو ،هندد می تشكیلرا  رکشو ينا جمعیتاز  نیمی ودحد نناز گرچها که نددار رهشاا
 ادتعدـسو ا اـه ايیـناتو به نسبت بیشتر وزهمرا نناز که نآ دجوو با. دشو یـم انعـم دخو مشاغل ازىندرا در راه ا نناز
 Kabir کند ) می يتاهد جامعهاى در  حاشیه نقش بهرا  نهاآ حاکم دىقتصاا تمـسیس تند. ـهس عـمطل دوـخ ىاـه

& Huo,2011.) 
در  رکتـش هـب میمـتص ناـنز هـک انیـمز دـهند می ننشا نیز ها يرخوشهدر ز هشد منجاا تمقاال،  نهايت در
 ينابنابر، باشد می نهاآ بنتخاا لیناو ستايیرو فرينیرآکا ،کنند می سیاآ بجنودر  فرينانهرآکا ىاـه ارىذـگ رمايهـس

 می زنیا ردمو دخر رعتباا ئهارا ىها برنامه ،نهاآ ىفرينانهرآکا ىها وژهپرو  اـه تـفعالیاز  تـحماي ىتاـسدر را
 (.Afrin & et al, 2010)باشد

 زنان كارآفرين مهاجر
در  هارکا کثريتا ينكها با گفت انتو می باشد می متمرکز فرينرآکا نناز ملیت بر خاصی ربطو که تحلیلی منجاا با

 ىها نجريا ما، ا هست متمرکز ،کنند می يفاا دخو امبد ىهارکشودر  نناز که نقشی بر ما طالعاتیا ىمجموعه
 توسعه ىهارکشودر  نندامیتو مهاجر فرينرآکا نناز که خاصی نقش رت،ند به گرچها تتحقیقااى از  هکنندوارمیدا

 (.Azmat,2010:Collins & Low,2010ند)داده ا ارقر مطالعه ردمورا  کنند يفاا يافته
 ب،عر،  فريقايی،آ فرينرآکا نناز ربتجا: میباشد سیربر ردمو انمهاجر قومیتی تجانس دمیشو رشكاآ که نچهآ
 توسعه ىهارکشورا در  نهاآ ىفرينانهرآکا تمشخصاو  يطاشر مقاله 12اى در  ترکیه ،وکويیرامو،  ستانیوهند ،سیايیآ

 ,Pio))يلندزنیو، Essers & (Benschop, 2007, 2009; Essers & et al, 2010) هلند: مختلف يافته

 Low,2008; McQuaid, & et) همتحد يالت، اCollins & Low, 2010))لیااستر، ا2007 ,2006

al, 2010ئیلاسر( ، ا (Heilbrunn & Abu-Asbah, 2011و ژا )پن  (Billore (Zainuddin, Al-

Haj, & Halkias, 2010 ستداده ا ارقر سیربر ردمو. 
 يک به متعلقزن و  نهادارد: آ رهشاا ضعف نقطهاز دو  مهاجر فرينرآکا نناز دنبر نجر به تمقاال ينا کلی نتیجه

 نمیزبا ىهارکشودر  فرينیرآکا ىباال خیلی خنراز  معموال نهاآ که اردند تعجب ىجا ينابنابر.  هستند ملی قلیتا
 (.Heilbrunn & Abu-Asbah, 2011; Pio, 2006, 2007نیستند) رداربرخو

   گیرینتیجه -3

 فرينرآکا نناز با بطهاى را در را شتهر بین تتحقیقااز  جامع هيدگاد يک ع،موضو تبیااد بر ورىمر شكلدر  مقاله ينا
 تبیااد دجووبا. ستا گرفته رتصو فرينرآکا نناز ىها مشخصهاز  ما فهم بسطو  تبیااد ىبند طبقه رمنظو بهرا 

 رتصو لمللیا بین نگلیسیا تمجالدر  فقط اخیر، ا فرينرآکا نناز به توجه محلی ىها نبادر ز فرينیرآکا به طمربو
در  ىهارکشودر  نناز فرينیرآکا ىباال خنر طريقاز  لمللیا بین سطحدر  ،جديد میكیدکاآ عموضو ينا .ستا گرفته

 مانعو  مشكل چندين با معموال دىقتصاا نناز ينا که حقیقت ينا به عموضو ينا که ستا توجیه قابل توسعه لحا
 ىها بچه با فرينرآکا نناز ينابنابر. باشد می بستهوا ،هستندرو  بهرو سمیر رکا وىنیر ىهازاربا به سترسیدر د
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از  ارفر جهتدر  نهاراه آ تنها فرينیرآکا که اچر باشند می فرينانهرآکا ىمسیرهاورود در  به مند عالقه بیشتر انجو
 جتماعیا بُعددر  هم ننازفرينیرآکه کا نقشی به ساسا،ا عموضو ينا ىپیگیرو  مطالعه همیتا لحا ينا با. ستا رىبیكا

 نناز نقش هارکشو يندر ا دىقتصاا هيدگا. از د باشد می مرتبط کند می يفاا هارکشو يندر ا دىقتصاا بُعددر  مهو 
 جتماعیا هيگا. از دباشد می جامعه کلدر  دىقتصاا توسعهو  شددر ر دىبنیا كمحر يک مشاغل ازىندا و راه ديجادر ا
 ىهاونیر ىجستجودر  نهاآ به بلكهآورد  می همافر فقررا از  هاارخانوو  ادفرا هايیر مینهز تنها نه فرينیرآکا هيد، ا
 ينا توسعه يندآفرو  دقتصارا در ا مهمی فرين نقشرآکا ننا، زلحا ينا کند. با می کمک هارکا منجااز ا بخش هايیر

 بخشد می دبهبورا  جامعه کل يطاشر که خدماتی ديجادر ا نناز مالكیتدر  ىها شرکت کثر. اکنند می يفاا هارکشو
 ىها برنامهدر  محلی دقتصاروى ا بر نهاآ ىها فعالیت مثبت اتثرا نچو اليلیو د لیلد همین به. نددار کترمشا

 هارکشو فقیرتريندر  نناز ينا بر وهعال .ندرداربرخو خاصی زاتمتیااز ا دانمر به نسبت نناز لمللیا بین دخر راتعتباا
 شكست به نسبت يافته توسعه ىهارکشو نناز با مقايسهو در  شتهدا دعتماا دخو ىها رتمهاو  ها نايیاتو به نسبت،

 نشد فرينرآکا نناز اىبر اردمو رىبسیادر  الاو که باشد می حقیقت ينا به بستهوا عموضو ين. انددار ىکمتر ستر
 ىگیر ارقر به تمايل که ستا نانیز برابردر  مانعی شديد فرهنگی تاثیر مادو باشد می شغل شتندا اىبر عملیراه  تنها
 . نددار دانمر با قابتر يندآفردر 
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