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: روستايیزنان  ينيت کارآفريبر قابل مؤثرل عوامل يو تحل ييشناسا

  بهشهر شهرستان روستاهاي نيکارآفر زنان يمورد مطالعة

   ∗∗∗∗زاده ل نظاميداسماعيس و يمردانشاه يمهدمحمد

  ۲۳/۷/۱۳۹۶: رشيخ پذيتار     ۱۶/۱۱/۱۳۹۵: افتيخ دريتار

   دهيچک

شکل  روستايیزنان  ينيت کارآفريبر قابل ثرمؤل عوامل يو تحل ييق حاضر با هدف شناسايتحق
ل يبهشهر تشک شهرستان روستاهاي نيکارآفر نفر از زنان ۵۶ق را يتحق يجامعه آمار. گرفت

آن با کسب  ييبود که روا يا ق پرسشنامهيابزار تحق. شدند يبررس يدادند که به روش سرشمار
 کرونباخ ياستفاده از آزمون آلفاآن با  ييايو پا تادان دانشگاه و کارشناسان مربوطنظر اس

ج نشان داد ينتا. استفاده شد SPSS20 يافزار آمار ها از نرم ل دادهيتحل يبرا. دشد يأيت) ۸۹۲/۰(
ت يبا قابل يو اقتصاد يفن ،يفرهنگ -ي، اجتماعيگذار استين عوامل سيدار ب يمعن ای هکه رابط

 زنان مورد مطالعه در سطح خوب و درصد ۹۳/۳۳ ينيت کارآفريقابل وجود دارد؛ و ينيکارآفر
 يهاريد که متغداز نشان يون چندگانه نيج رگرسينتا. ف استيدر حد ضعدرصد آنها  ۰۷/۱۶

زنان  ينيکارآفر تيابلرات قييدرصد از تغ ۷/۲۲ يفرهنگ -يو اجتماع يگذار استيعوامل س
  .ندکن مین ييرا تب روستايی

 ، بهشـهر  روسـتايی  ينيکـارآفر ، روسـتايی زنان ن، يرزنان کارآف، ينيت کارآفريقابل: ها واژهديکل
  ).شهرستان(

                                                           
سـندة مسـئول و دکتـري کـارآفريني، دانشــگاه علـوم کشـاورزي و منـابع طبيعـي سـاري، ايــران          ترتيـب، نوي  بـه  ∗
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  مقدمه

مناسـب   راهكـاري  بـه عنـوان   روستايي كارآفريني از ،روستايي توسعة جديد هاي نظريه در
 زنـدگي  الگـوي  تغييـر  راسـتای  در روسـتايي  مناطق در سازي ظرفيت و توانمندسازي براي

 ياد نهادي و محيطي اجتماعي، اقتصادي، برابري ايجاد روستا، و شهر شكاف كنوني، كاهش

 آنهـا  تيجمع از يعيوس فيط که تيپرجمع ريفق يکشورها از ياريبس تجربه. )۹( شود مي

 از تواند يم ينيکارآفر مقوله به توجه که است نکته نيا انگريب دهند، يم ليتشک انييرا روستا

 يروستا همان در شرفتيپ و رفاه اشتغال، يها نهيزم و کاسته به شهرها انييروستا مهاجرت
 اقتصـادي  تنوع شيافزا با که دهد يم نشان ها يبررس ).۴۱( دکن فراهم آنها راسکونت  محل

ـ با ا ).۳۴( ابدي يم شيافزا اقتصادي دارييپا روستاها، در  ييروسـتا  ينيکـارآفر  ،ن وصـف ي
 يابـزار  نيـز  و سازي بـرای آنهـا   و ظرفيت انييروستا يسازتوانمند ينو در راستا يراهکار

ـ م سنجش ،رو نياز ا). ۱۷( است ييدار روستايدن به توسعه پايمهم در رس  ينيکـارآفر  زاني
 قيـ طر از ييروسـتا  توسـعه  نديفرا در ينيکارآفر تيو تقو توسعه يبرا تالش و انييروستا
ـ اول يهـا  نهيزم کردن فراهم ـ اهم از آن هي  ،گـر يد ياز سـو  ).۷( اسـت  برخـوردار  ژهيـ و تي

 ييدر منـاطق روسـتا   يت است که توسعه و رشد اقتصادين واقعيا يايوگ يعلم يها افتهي
م يدر تمام جهات و ابعاد توسـعه مداخلـه مسـتق    يينکه زنان روستايشود مگر ا يمحقق نم

ـ ا بر ياجتماع علوم نظران صاحب و پردازان هينظر از ارييبس .)۱۲( داشته باشند  باورنـد  ني

 و ياجتمـاع  ،ياسـ يس هاي عرصه در زنان فعال کتمشار بدون دار،يپا عةتوس به يابيدستکه 
 بـر افـزايش   نيز روستايي پايدار توسعة های نظريه در. )۳۳ ،۸( ستين ريپذ امکان ،اقتصادي

 ).۲۳( شده است تأكيد بسيار روستايي زنان برايويژه  به برابر هاي فرصت ايجاد و مشاركت
اشـاره   هـا بـه اهـم آن   ،ادامـه  ردز صورت گرفته است که ين ين خصوص مطالعاتيالبته در ا

  .دشو يم
 پيونـد  برقـراري  بـراي  كه يافت دست نتيجه يندب خود پژوهش در )۲۹( سيهومولن

 هاي ويژگي با كه است نياز افرادي كمك به ،ملّي اقتصادي و توسعة كشاورزي بين منطقي

 كشـاورزي  كارآفرين عنوان به افراد اين از او. كنند برقرار دو رابطه اين بين خود، خاص

 زنـان  ويـژه  بـه  كـارآفريني روسـتاييان   اسـتعدادهاي  شناسايي ،گريد ياز سو .كند مي ياد

 طريـق  از توسعة روسـتايي  فرايند در كارآفريني تقويت و توسعه براي تالش و روستايي
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 راهبردهاي از اساس، يكي اين بر). ۳۷( دارد ويژه اهميت آن اولية هاي زمينه كردن فراهم

 هـايي  زمينـه  كـردن  فراهم و زنان روستايي به توجهروستايي  كارآفريني توسعة بلندمدت

ـ ن )۳۵( ابامايسـات  ).۳۷( آنهاسـت  توانمندسازي براي  زنـان  توانمندسـازي  يبـا بررسـ  ز ي

 اينكـه  بر عالوه كارآفرين زنان است كه رسيده نتيجه يندب ،كارآفريني توسعة و روستايي

 هـاي  مسـئوليت  همچـون  عوامـل ديگـري   نـد، ا اجهمو توليداتشان براي بازاريابي موانع با

 در آنهـا  ؛ افـزون بـر ايـن،   شودها مي فرصت از بعضي به آنها دستيابي مانعنيز  خانوادگي

ـ  .نـد ا هايشـان مواجـه   دارايـي  مالكيت حق زمينة در موانعي با كشورها از بعضي  ،نيهمچن
 تـرين  مهـم  ،تاييروسـ  زنـان  نظر از نشان داد که) ۲۱( و همکاران ينيجم پژوهش نتايج

 امـل وع :از انـد  عبـارت  ،ترتيـب  بـه  ،باشندمؤثر توانند مي كارآفريني در توسعة كه عواملي

 -آموزشـي  زيرسـاختي،  فرهنگـي،  -اجتمـاعي  مـديريتي،  -فـردي  اقتصـادي، محيطـي،  
   .فني و ،ترويجي

ـ ن) ۳۹( و همکاران ياسوري  پشـتكار،  و انگيـزش  عامـل  سـه کـه  جـه گرفتنـد   ينتز ي

در آنهـا   كـارآفريني  توسـعة  بر مؤثر عوامل از زنان فردي هاي قابليت و بيعيط هاي قابليت
 و خـانوادگي  عوامـل  و دولتي مالي، فرهنگي، عوامل امكانات، كمبود و روند شمار می به

  .ندشو يممحسوب  روستايي زنان وكار كسب توسعةاز جمله موانع  نيز فردي
 زنان هاي فرصت و ها چالش خصوصپژوهش خود در در ) ۶( الواريو را يچودهار

 رييتغ را ييروستا زنان ينيکارآفر هاي مهارت توسعه ن در هند، الزاماتيکارآفر ييروستا
زنـان   بـراي  جداگانه بودجه صيتخص آموزش، لياز قب يتيحما خدمات ،يسنت نگرش در

 در رقابـت  و نمونـه  نـان يکارآفر دولت از ريتقد مناسب، يها رساختيز نيتأم ن،يکارآفر

ـ ن) ۲۲( و همکـاران  يکالنتـر . دندکر عنوان يمل و يمحل ازارهايب لفـه  ؤن ميتـر  مهـم  زي
، يمشـارکت اقتصـاد  ( سـه عامـل   را زنـان  ياقتصـاد  يل توانمندسـاز يگذار بر تسهتأثير

ــع يتــر و مهــم) ياجتمــاع يو آگــاه يانســجام خــانوادگ ــر تســهگــتأثيرن موان ل يذار ب
، ي، مشـارکت اقتصـاد  يشـناخت  روان-يردف( لفهؤچهار م رازنان  ياقتصاد يتوانمندساز

 يدر بررسـ  )۳۶( و چانـگ  يونـد  اما .کردند يعرفم) ينهاد -ياجتماع و ،يرساختاريز
 ي، فضـا يطبقـه اجتمـاع   راموانع عمده  ،يين روستايزنان کارآفر يش رويموانع عمده پ

 روسـتا،  ينداشـتن بـه منـابع، انـزوا     ي، کمبود تقاضا، دسترسـ ين بودن آگاهيي، پاياتيح
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 همچنين، بـر اسـاس  . دنشمار يمبر مهارتن بودن ييپاو ، ينداشتن به دانش فن يدسترس
 انـداز  پـس  و يمـال  پشتوانه نداشتن عامل سه ،)۱۳( و همکاران يپژوهش قادرمرز جينتا

 بـا  رقابـت  ييتوانـا  عـدم  و ياعتبارات دولت از استفاده يبرا ضامن و قهيوث نداشتن ،يکاف

 .است ييروستا زنان ينين موانع کارآفريتر مهم ،بيترت به تصاد،اق و تجارت عرصه در مردان
 ييروسـتا  زنان ينيکارآفر توسعه موانع يبند تياولو هدف با زين) ۱( لشگرآراو  دوستيعل

 در موانـع  نيتـر  مهـم  بيبهترت يآموزش و ياقتصاد موانع دادند که نشان ،گرمسار شهرستان

 يدريحکه  يدر حال ،ندرو يمشمار  به شهرستان نيا ييزنان روستا ينيکارآفر توسعه ريمس
 هـر  کـه دانـد   يم ياصل عامل چهار را ييزنان روستا ينيکارآفر در مؤثر موانع )۱۸( ساربان

، يفـرد  موانـع ) الـف  :نـد از ا عبارت ؛ اين موانعشوند يم شامل زين را ييها رمجموعهيز کدام
  .ياقتصاد موانع) د ، ويشناخت روان موانع )ج ،يفرهنگ - ياجتماع موانع )ب

 مـؤثر است تا عوامل  يضرور ينيو توسعه کارآفر يسازتوانمند يبرا ،ن اوصافيبا ا
 يدر بررسـ ) ۱۹( هـوارد گونـه کـه    همان .رديمورد توجه قرار گز ين ينيت کارآفريقابلبر 

م يمسـتق  ای رابطـه  ،رديـ گ يجه ميآموزان نت دانش ينيبر کارآفر ينيکارآفر يها تيقابل تأثير
ت يوضع يبه بررس نيز يمطالعات .افراد وجود دارد ينيکارآفر ييو توانا ها تين قابلين ايب

آن از  پردازنـد، کـه   يمـ  يآموزش يها نظام يها يو نقش آن در خروج ينيت کارآفريقابل
 يهـا  تيـ که قابل) ۳۱(  يليو ن يو موسو) ۱۱( ي، غفار)۲( يبدر يها پژوهش: اند جمله

 يفمـ  يو شـعبانعل  يا مـراد يو  ؛دهد ين نشان ميانگيتر از مان را بااليدانشجو ينيکارآفر
مختلـف   يهـا  سـال  در تحصـيلي  مختلف مقاطع در دانشجويان بين ندداد که نشان) ۳۰(

تفـاوت   هـا آن كـارآفريني  يها قابليت و دانشجويان والدين شغل بين ،همچنين و تحصيلي
ت يـ دهـد قابل  يکه نشان م) ۲۷( يو دولت يمردانشاه يهاافتهيز يو ن ؛دارد وجود دار معني

اخـتالف   مـورد مطالعـه   يهـا  ن دانشکدهيو باست ف يان ضعياغلب دانشجو ينيکارآفر
   .دار وجود دارد يمعن

و  هـا  يژگـ يو ازنان يکارآفر ،ينينه مطالعات کارآفريشيپ ، بر پاية نتايج بررسیچندهر
جـامع از   ةشد رفتهيک مجموعه پذي، ميانن يدر ا اما ؛ندبرخوردار ي مخصوصها تيقابل
 بـه  نااز محققـ  کـدام  هر، ها ن پژوهشيو در ا )۳۸( نان وجود ندارديي کارآفرها تيقابل

  ).۳۸( اند کرده اشاره نهيزم نيا در ياتيخصوص
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 اين پرورش كه دارد وجود ييها قابليت ،افراد در كه دهند مي نشان تحقيقات ،در واقع

 يشـناخت  ابعـاد روان  بـه  از محققـان  يبرخ .)۳ ( شود مي آنها كارآفريني موجب ها قابليت
ـ کأت خـالق  تفکـر  و مثبـت  تفکـر  ،يجانب تفکر واگرا، تفکر داشتن چونهم ـ  دي  کننـد؛  يم

ـ م و يخـانوادگ  سـابقه  ت،يجنسـ  سـن،  ريـ نظ يشناخت تيجمع يها يژگيو يگروه  زاني

ـ  مهم را التيتحص ـ ا از اي مجموعـه  بـه  گـر يد يبرخـ  و داننـد  يم    اشـاره  هـا  يژگـ يو ني
ـ قابل ييشناسا يبرا نيز )۳۲( زاده  عيو شف يپرداختچ .)۱۶( نندک يم  ينيکـارآفر  يهـا  تي

ت يـ ک فعاليـ  يشـروع و اجـرا   يبـرا  يزة کليانگ( زش يانگ يها لفهؤم به سنجش ،افراد
، ارتبـاط و  )يشـغل  يهـا  مرتبط بـا مهـارت   يها ييت و توانايصالح( تي، صالح)ديجد

ـ ، حما)گريد يها شارکت با افراد و سازمانارتباط و م يدر برقرار ييتوانا( مشارکت  تي
 يهـا  فرصـت  يريـ گيشده از طرف خانواده و جامعه در هنگام پ ت احساسيزان حمايم(

   .ندپرداز يم) يشغل
ـ بـر قابل  مؤثرعوامل  يو به منظور بررسگرفته  ه مطالعات صورتيپا بر ،رو نياز ا ت ي
   :شده استن يتدو رتبدين صو قيتحق ينظرچارچوب  ،روستايیزنان  ينيکارآفر
  

  

  قيتحق يچارچوب نظر -۱شکل 
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  قيروش تحق

 يجامعه آمار بوده و يفيتوص ،و به لحاظ روش يکاربرد ،هدف ه لحاظب ،ق حاضريتحق

ق يـ کـه بـه طر   اسـت  بهشهر شهرستان روستاهاي نيکارآفر نفر از زنان ۵۶ ق شامليتحق

انـد از   کـارآفرين عبـارت   زنـان حاضر،  قيتحق در .اند مورد مطالعه قرار گرفته يسرشمار

سـال   هجدهحداقل سن  :بدين شرح ييها يژگيداراي و و ييروستا مناطق در ساکن زنان

 کننـد؛  مـی  اداره را آن و کـرده  جـاد يرا ا وکـاري  کسب ؛کليس يليتحص مدرك و حداقل

 شتريب نفر کي از حداقل کارکنان آنها تعداد ؛است گذشته هاآن تيفعال از سال کي حداقل

تحقيـق  اطالعات  يآور معج .نددار خود محصوالت در نوآوري اي سود ،فروش و ؛تاس

دو بخش  يدارا پرسشنامه و اينو با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته  يدانيوه ميبه ش

، هـل أت تيوضـع در قالـب سـن،    گويان پاسخ يفرد يها يژگيو ،است که در بخش اول

 يشـناخت  عوامل روان ،و در بخش دوم يآموزش يها شرکت در کالس، سابقه التيتحص

، )هيـ گو چهـار ( يفن ،)هيگو پنج( يآموزش ،)هيگو نُه( يو فرهنگ ياجتماع ،)هيگو شش(

 يقسـمت  پـنج کـرت  يف ليـ در قالـب ط ) هيگو سه( يگذار استيسو ، )هيگو نُه( ياقتصاد

ـ قابل ،نيهمچنو ) اديز يلياد و خيکم، کم، متوسط، زيليخ( ه يـ گو ۳۲بـا   ينيکـارآفر  تي

، )هيـ گو شـش ( ، ارتباط و مشـارکت )هيگو نُه( تي، صالح)هيگو دوازده( زشيانگ شامل

بـا   پرسشـنامه  يـي روا .)۳۲( شوند ارزيابی می ۱۰تا  ۱ة دامنه نمر در) هيگو پنج( تيحما

از  آن، ييايـ ن پايـي تع شده و برای ديأيت مربوطدانشگاه و کارشناسان کسب نظر استادان 

بـدين   هـا  لفـه ؤاز م کدامهر  يآن برا مقدارکه  شده،استفاده  کرونباخ يروش آزمون آلفا

ـ ، حما۸۳۶/۰، ارتبـاط  ۸۹۹/۰ت ي، صـالح ۷۲۳/۰زش يانگ: است دست آمده شرح به ت ي

ـ ، ۷۱۱/۰ يشـناخت  روان، ۷۴۹/۰ ي، آموزش۸۳۰/۰ ي، اقتصاد۷۰۸/۰ ي، اجتماع۷۲۱/۰  يفن

ــدة ، کــه نشــان۸۹۲/۰ ،و در کــل ۸۴۸/۰ يگــذار اســتيس، ۷۴۱/۰ ــپا دهن  مناســب يياي

هماننـد درصـد    يفيتوصـ  هایاز آمار ،قيتحق يها ل دادهيبه منظور تحل .پرسشنامه است

 و )۱(نيانگيار از ميو فاصله انحراف مع راتييب تغيضر ،ارين، انحراف معيانگي، ميفراوان

ون چندگانـه  يل رگرسيو تحلرسون يپ يآزمون همبستگ همچون ياستنباط هایآمار نيز از

  .شده استگام استفاده  به روش گام به



   ۸۱  �۲ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام            ... شناسايی و تحليل عوامل مؤثر بر قابليت

 

  ج و بحثينتا

  گويان پاسخ يا حرفه - يمشخصات فرد

 ديگـر درصـد   ۴/۹۶و  مجـرد  گويـان  پاسـخ از  درصد ۶/۳دهد که  يق نشان ميج تحقينتا

 ۴/۲۱سـال،   ۳۵تـا   ۲۵درصـد   ۹/۴۲سـال،   ۲۵تـا   ۱۸ از آنهادرصد  ۸/۲۶ ؛ندبود هلأتم

ـ  درصـد  چهـار کمتـر از  و  ،سال ۵۵تا  ۴۵درصد  ۱/۷سال،  ۴۵تا  ۳۵درصد   ۵۵ش از يب

شـرکت   ينيکـارآفر  يآموزشـ  يهـا  درصد در کالس ۳۶/۳۰ همچنين، سال سن داشتند؛

درصـد   ۹/۱۷پلم، يـ درصد د ۶/۴۴پلم، ير ديدرصد ز ۵/۱۲الت يسطح تحصکرده بودند؛ 

 بــود؛ همچنــين،ســانس يدرصــد بــاالتر از ل ۶/۳ســانس و يدرصــد ل ۴/۲۱پلم، يــفــوق د

ع ي، صـنا ي، دامـدار يکشـاورز  يهـا  نهيمورد مطالعه در زمزنان  روستايی يکارهاو کسب

و سـال   ن يک تا پـنج يب) درصد ۵/۷۸( آنهاغالب  بوده، يليع تبدي، خدمات و صنايدست

  . ت داشتنديسال سابقه فعال ن پنج تا دهيز بين بقيه

  ينيکارآفر تيابلبر ق مؤثرعوامل 

  يو فرهنگ ياجتماععوامل 

 .)۱ جـدول (اسـتفاده شـد   ه يـ گو نُـه از  ،يو فرهنگـ  يتمـاع اجعوامـل   يبنـد  رتبه يبرا

 خانوار سرپرست و همسر نظرات به زنان بودن وابسته ،دهد يج نشان ميکه نتا گونه همان

)۹۸/۲۸=CV(خانواده در زنان اديز في، وظا )۴۵/۲۹=CV (ياجتمـاع  يها تيو محدود 

ـ اولو نيدر بـاالتر ) CV=۹۱/۳۲( تجـارت  و بازار در زنان تيفعال يبرا عوامـل   هـای  تي

  .اند قرار گرفته ينيت کارآفريبر قابل مؤثر يو فرهنگ ياجتماع

  عوامل اقتصادي

 گونه که نتايج همان. )۲ جدول(شد گويه استفاده  ، از نُهبندي عوامل اقتصادي رتبه رایب

اآشنايي با بازارهاي ، ن)CV=۹۴/۳۱(بانکي  امور پيگيري برای توانايي عدم ،دهد نشان مي

ترين  مهم) CV=۰۸/۳۵( و عدم ثبات قيمت محصوالت) CV=۴۲/۳۲( اي و منطقه ملي

  .اند هبر قابليت کارآفريني شناخته شد مؤثرعوامل اقتصادي 
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   ينيکارآفر تيقابلبر  مؤثر يو فرهنگ ياجتماععوامل  يبند رتبه - ۱ جدول

  نيانگيم  هيگو
انحراف 

  اريمع
ب يضر

  يپراکندگ
  رتبه

  ۱  ۹۸/۲۸  ۰۹/۱  ۷۶/۳ خانوار سرپرست و همسر ظراتن به زنان بودن وابسته
  ۲  ۴۵/۲۹  ۱۴/۱  ۸۷/۳ خانواده در زنان اديز فيوظا

 و بازار در زنان تيفعال يبرا ياجتماع يها تيمحدود
 تجارت

۱۹/۳  ۰۵/۱  ۹۱/۳۲  ۳  

 و ينوآور امر در زنان توان به و اعتماد جامعه باور عدم
 ينيکارآفر

۹۶/۲  ۰۹/۱  ۸۲/۳۶  ۴  

  ۵  ۹۲/۳۶  ۲۰/۱  ۲۵/۳ نيکارآفر زنان بانيپشت يردولتيغ سازمان اي صنف نبود
  ۶  ۳۷  ۱۱/۱  ۳ وکار کسب بازار در زنان حضور يبرا خانواده موافقت عدم
  ۷  ۵/۳۷  ۱۷/۱  ۱۲/۳ بازار در زنان حضور يبرا ياجتماع يناامن
 و کار آزاد بازار در زنان حضور به مثبت چندان نه نگاه

 تجارت
۹۲/۲  ۱۴/۱  ۰۴/۳۹  ۸  

  ۹  ۶۳/۴۱  ۲۷/۱  ۰۵/۳ یتجار امور و بازار در زنان اشتغال رایب همسر ندادن اجازه

  اديز يليخ =۵، اديز =۴، متوسط =۳ ،کم =۲ ،کم يليخ =۱: اسيمق

   پژوهشهاي  هيافت: خذأم

  ينيکارآفرت يقابلبر  مؤثر ياقتصاد عوامل يبند رتبه - ۲ جدول

  نيانگيم  هيگو
انحراف 

  اريمع

ب يضر

  يپراکندگ
  رتبه

  ۱  ۹۴/۳۱  ۱۵/۱  ۶۰/۳ يبانک امور يريگيپبرای  ييتوانا عدم
  ۲  ۴۲/۳۲  ۰۷/۱  ۳۰/۳  يا و منطقه يمل يها با بازار ييناآشنا

  ۳  ۰۸/۳۵  ۲۷/۱  ۶۲/۳  مت محصوالتيعدم ثبات ق
  ۴  ۰۳/۳۶  ۲۹/۱  ۵۸/۳  روستا ياقتصاد يها تيفعال در تنوع عدم

  ۵  ۱۲/۳۸  ۳۰/۱  ۴۱/۳ اقتصاد و تجارت عرصه در مردان با رقابت در ييتوانا عدم
 تيفعال تنوع يبرا بازار نييپا تيظرف اي يمحل بازار نبود

 ياقتصاد
۰۳/۳  ۱۷/۱  ۶۱/۳۸  ۶  

  ۷  ۳۹/۴۰  ۲۴/۱  ۰۷/۳ يدولت اعتبارات از استفاده يبرا ضامن و قهيوث نداشتن
  ۸  ۶۳/۴۳  ۲۰/۱  ۷۵/۲  سه با مردانيافت ناعادالنه منافع در مقايدر

  ۹  ۲۱/۴۷  ۲۷/۱  ۶۹/۲ يکاف انداز پس و يمال پشتوانه نداشتن

  خيلي زياد= ۵زياد، = ۴متوسط، = ۳کم، = ۲خيلي کم، = ۱: مقياس

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ
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  يآموزشعوامل 

اسـتفاده   يا نهيگز پنجکرت يف ليالب طدر قه يگو پنجاز  ،يآموزشعوامل  يبند رتبه يبرا

 یتخصص مهارت و يفن دانش کمبود ،دده ينشان م نتايجکه  گونه همان. )۳جدول (شد 

) CV=۰۱/۳۷( ييروسـتا  زنان التيتحص سطح بودن نييپاو ) CV=۶۱/۳۶( زنان نيب در

  .اند دانسته شده ينيکارآفرت يابلبر ق مؤثر يآموزشن عوامل يتر مهم

  شناختي عوامل روان

 گونـه  همان. )۴جدول (شد گويه استفاده  ششاز  ،شناختي بندي عوامل روان رتبه رایب

 کار ايجاد براي موجود محلي يها فرصت موقع به شناسايي عدم ،دهد نشان مي نتايجکه 

 نشـده  بيني يشپ رويدادهاي يا مشکالت با مقابله در زنان ، ناتواني)CV=۸۷/۳۶( جديد

)۰۶/۳۷=CV (و عدم اعتماد به نفس و خوداتکايي )۳۶/۳۸=CV ( تـرين عوامـل    مهـم

  .اند ارآفريني شناخته شدهبر قابليت ک مؤثرشناختي  روان

  عوامل فني

 نتـايج کـه   گونـه  همان .)۵جدول ( شد استفاده گويه ، از چهاربندي عوامل فني براي رتبه

 و مهـارت ) CV=۳۷/۳۱( فنـي  مشـاوران  و متخصصان به پايين دسترسي ،دهد نشان مي

امـل فنـي   ترين عو مهم) CV=۴۹/۳۴(نوين  فناوري و ابزارآالت از استفاده زمينه در پايين

  .اند بر قابليت کارآفريني تعيين شده مؤثر

  گذاري  استعوامل سي

 گونـه  همـان . )۶جـدول  (شد گويه استفاده  سهاز  ،گذاري بندي عوامل سياست رتبه رایب

 در کـارآفرين  زنـان  حـامي  و خـاص  متـولي  سـازمان  يـک  نبود ،دهد نشان مي نتايجکه 

بـر قابليـت    مـؤثر گـذاري   مل سياسـت باالترين رتبه عوا) CV=۰۶/۳۳( کشور روستاهاي

  .کارآفريني را به خود اختصاص داده است
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  ينيکارآفرت يابلقبر  مؤثر يعوامل آموزش يبند رتبه - ۳ جدول

  رتبه  يب پراکندگيضر  اريانحراف مع  نيانگيم  هيگو
  ۱  ۶۱/۳۶  ۰۴/۱  ۸۴/۲ زنان نيب در یتخصص مهارت و يفن دانش کمبود

  ۲  ۰۱/۳۷  ۱۴/۱  ۰۸/۳ ييروستا نزنا التيتحص سطح بودن نييپا
  ۳  ۲/۳۷  ۱۲/۱  ۰۱/۳ نينو يها يفناور و اطالعات به يدسترس عدم

  ۴  ۸/۳۸  ۲۳/۱  ۱۷/۳ ديجد يوکارها کسب جاديا در يکاف تيريمد نداشتن
 به مربوط يتخصص يها کالس وجود عدم

 زنان ينيکارآفر
۱۶/۳  ۴۳/۱  ۲۵/۴۵  ۵  

  خيلي زياد= ۵زياد، = ۴متوسط، = ۳کم، = ۲خيلي کم، = ۱: مقياس

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ

  ينيکارآفر تيقابلبر  مؤثر يشناخت روانعوامل  يبند رتبه - ۴ جدول

  رتبه  يب پراکندگيضر  اريانحراف مع  نيانگيم  هيگو
 موجود يمحل يها فرصت موقع به ييشناسا عدم

 کار جاديا يبرا
۰۱/۳  ۱۱/۱  ۸۷/۳۶  ۱  

 يدادهايرو اي مشکالت با مقابله در زنان يناتوان
 نشده ينيب شيپ

۸۶/۲  ۰۶/۱  ۰۶/۳۷  ۲  

  ۳  ۳۶/۳۸  ۱۷/۱  ۰۵/۳  يياتکاعدم اعتماد به نفس و خود
  ۴  ۳۶/۳۹  ۲۴/۱  ۱۵/۳  يارتباط يها ن بودن سطح مهارتيايپ

 جاديا در ينوآور و تيخالق سطح بودن نييپا

 نو يکارها
۶۳/۲  ۰۶/۱  ۳/۴۰  ۵  

  ۶  ۱۷/۴۷  ۴۲/۱  ۰۱/۳ ديجد اشتغال جاديا مخاطره برای سطح بودن نييپا

  خيلي زياد= ۵زياد، = ۴متوسط، = ۳کم، = ۲خيلي کم، = ۱: مقياس

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ

   ينيکارآفر تيقابلبر  مؤثر يفنعوامل  يبند رتبه - ۵ جدول

  رتبه  يب پراکندگيضر  اريانحراف مع  نيانگيم  هيگو
  ۱  ۳۷/۳۱  ۱۲/۱  ۵۷/۳ يفن مشاوران و متخصصان به نييپا يدسترس
  ۲  ۴۹/۳۴  ۰۹/۱  ۱۶/۳ نينو يفناور و ابزارآالت از استفاده نهيزم در نييپا مهارت

 يروين اي نيزم( ديتول يها نهاده به يدسترس عدم
 )متخصص

۴۲/۳  ۲۰/۱  ۰۸/۳۵  ۳  

  ۴  ۸۵/۴۹  ۶۹/۱  ۳۹/۳ ديجد يها يفناور به يدسترس عدم

  ادخيلي زي= ۵زياد، = ۴متوسط، = ۳کم، = ۲خيلي کم، = ۱: مقياس

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ
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  ينيت کارآفريبر قابل مؤثر يگذار استيعوامل س يبند رتبه -۶ دول
  رتبه  يب پراکندگيضر  اريانحراف مع  نيانگيم  هيگو

 زنان يحام و خاص يمتول سازمان کي نبود

 روستاها در نيکارآفر
۷۸/۳  ۲۵/۱  ۰۶/۳۳  ۱  

 مستقل ياقتصاد تيفعال يبرا اديز تيمحدود وجود

 جامعه در زنان
۲۶/۳  ۱۹/۱  ۵/۳۶  ۲  

 يها استيس در ييروستا زنان مناسب گاهيجا نبود
 کشور توسعه

۷۳/۳  ۴/۱  ۵۳/۳۷  ۳  

  خيلي زياد= ۵زياد، = ۴متوسط، = ۳کم، = ۲خيلي کم، = ۱: مقياس

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ

  زنان در  ينيکارآفر تيزان قابليم

خواسته شد تا نظر خود را در مورد  گويان پاسخاز  ،ينيکارآفر تيابلق يبند تياولو يبرا
از  ،دهـد  نشان مي ۷گونه که جدول  همان .ندکنان يب ينيکارآفرت يابله مرتبط با قيگو ۳۲

و انگيـزش، صـالحيت، ارتبـاط و مشـارکت بـا ديگـران،       (ي قابليت کارآفريني ها لفهؤم
يني را بـه خـود   ي قابليت کارآفرها لفهؤباالترين رتبه م) CV=۵۵/۲۷(، انگيزش )حمايت

  .اختصاص داده است

   ينيت کارآفريقابل يها لفهؤم يبند رتبه - ۷ جدول

  رتبه  يب پراکندگيضر  اريانحراف مع  نيانگيم  هيگو

  ۱  ۵۵/۲۷  ۱۶/۲۲  ۴۱/۸۰  زشيانگ

  ۲  ۶۳/۴۶  ۱۲/۱۵  ۴۲/۳۲  ارتباط و مشارکت

  ۳  ۵۳/۴۷  ۸/۲۰  ۷۶/۴۳  تيصالح

  ۴  ۹۵/۵۴  ۸۶/۱۱  ۵۸/۲۱  تيحما

  ي پژوهش ها يافته: مأخذ

  در زنان ينيت کارآفريت قابليوضع

 .اسـتفاده شـد   يا نمونـه  تک tاز آزمون  ،زنان ينيت کارآفريت قابليوضع يمنظور بررس به
بين ميانگين انگيزش، ارتبـاط و مشـارکت و    ،دهد نشان مي ۸گونه که نتايج جدول  همان

درصد  ۹۹ه با اطمينان گويي زنان مورد مطالع قابليت کارآفريني از لحاظ پاسخ ،در نهايت



 زاده محمدمهدی مردانشاهی و سيداسماعيل نظام           ۲ة ، شمار۲۱روستا و توسعه، سال  ةفصلنام � ۸۶

 

دهـد کـه اخـتالف     نتايج مربوط به تفاوت ميانگين نشان مي. دار وجود دارد تفاوت معني
صالحيت و حمايـت  ي ها لفهؤاما م. هر سه شاخص مثبت و باالتر از ميانگين بوده است

از  لفه حمايت، زنان مـورد مطالعـه  ؤدر خصوص م ويژه دار بوده و به فاقد اختالف معني
نتايج حاکي از آن است که انگيزه کلي بـراي   ،در واقع. نديستبرخوردار ن مطلوبشرايط 

توانايي برقراري ارتباط و مشارکت با ديگـر افـراد و    ،شروع و اجراي فعاليت و همچنين
لـيکن آنهـا در بخـش صـالحيت و      ،در زنان مورد مطالعه مناسب بوده اسـت  ها سازمان

ي مـورد نيـاز از سـوي    هـا  حمايـت  ،همچنـين  ي شـغلي و ها توانمندي مرتبط با مهارت
 .خانواده و جامعه در تنگنا قرار دارند

   ينيت کارآفريت قابليسه وضعيمقا يبرا يا نمونه تک tج آزمون ينتا - ۸ جدول

 يدار يسطح معن يدرجه آزاد tزان يم نيانگيتفاوت م نيانگيم لفهؤم

 ۰۰۰/۰ ۵۵ ۰۴۳/۷ ۷۱/۱ ۷۱/۶ زشيانگ

 ۴۹۸/۰ ۵۵ ۶۸۲/۰ ۱۸/۰ ۱۸/۵ تيصالح

 ۰۰۵/۰ ۵۵ ۹۳۸/۲ ۷۹/۰ ۷۹/۵ ارتباط و مشارکت

 ۷۵۰/۰ ۵۵ ۳۲۰/۰ - ۰۸/۰ ۹۲/۴ تيحما

 ۰۰۳/۰ ۵۵ ۱۴۷/۳ ۶۵/۰ ۶۵/۵ ينيت کارآفريقابل

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ

  )ينيکارآفر تيابلق(ر وابسته يمستقل با متغ يرهايمتغ يهمبستگ يبررس

ـ از  ،دهـد  ينشان م رسونيپ يب همبستگيج آزمون ضريو نتا ۹که جدول  گونه همان  نيب

 ةرابطـ  يدارادرصـد   يک يدار يدر سطح معن يگذار استيعامل س ،عوامل مورد مطالعه

و  يمنفـ  ةرابطـ  يدارادرصـد   يـک  يدار يدر سطح معن يفرهنگ -يجتماعاعامل  ،مثبت

مثبـت بـا    ةرابطـ  يدارادرصد  پنج يدار يدر سطح معن يو اقتصاد يعوامل فن ،نيهمچن

ـ    نتـايج پـژوهش حاضـر مبنـی بـر      .هستند ينيت کارآفريقابل ن عوامـل  يوجـود رابطـه ب

پهنـه   يج زارعـ يبا نتا ينيت و توسعه کارآفريقابل و يو اقتصاد ي، فنيفرهنگ -ياجتماع

ـ اثونـد غ يزاده و غ رکي، م)۲۴( يافشان ، خداشناس گل)۴۰( و همکاران يکالئ  ،)۲۸( ياثي
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ج يبـا نتـا   قابليـت کـارآفريني  و  ي، و اقتصاديفرهنگ -ين عوامل اجتماعيوجود رابطه ب

ـ  يعقوبي، )۱۵( و همکاران ي، گلستان)۲۲( و همکاران يکالنتر ، )۳۷( و همکـاران  يفران

و ) ۲۱( و همکـاران  ينيج جميبا نتا ينيت کارآفريو قابل ين عامل اقتصاديوجود رابطه ب

و  راآرلشـگ قـات  يج تحقيابـا نتـ   ينيت کـارآفر يو قابل ياسين عامل سيوجود رابطه بنيز 

قابليت کـارآفريني  و  ين عامل فنيوجود رابطه ب ،نيهمچن. ددار يیهمسو )۲۵( همکاران

 روستايي نواحي در كارآفريني توسعة بر مؤثر عوامل شناسايي که به) ۲۰( دنيها جيبا نتا

  .دارد يهمخوان پرداخت، برزيل
  )ينيکارآفر تيابلق(ه ر وابستيمتغ ومستقل  يرهاين متغيب يهمبستگ - ۹ جدول

  ريمتغ
  ينيت کارآفريقابل

  يدار يسطح معن  )r( يب همبستگيضر

  ۶۰۷/۰  ۰۷۰/۰  يشناخت روان

  ۰۰۷/۰  -۳۵۷/۰∗∗  يو فرهنگ ياجتماع

  ۸۹۴/۰  ۰۱۸/۰  يآموزش

  ۰۰۱/۰  ۴۱۶/۰∗∗  يگذار استيس

  ۰۲۹/۰  ۲۹۱/۰∗  ياقتصاد

  ۰۴۲/۰  ۲۷۳/۰∗  يفن
  درصد     يکدر سطح  يدار يمعن ∗∗

  هاي پژوهش  يافته: أخذم

   ينيکارآفر تيابلق بر مؤثرعوامل ون يل رگرسيتحل

ـ از تحل ،ر وابسـته يـ ن متغيـي مستقل در تب يرهاينقش متغ يمنظور بررس به  يونيل رگرسـ ي

مسـتقل   يرهـا يه متغيـ پـس از ورود کل . چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است

در معادله  »يفرهنگ -ياجتماع«و  »يگذار استيس« يهاريمتغ ،دار يمعن يهمبستگ يدارا

کـه بـا    کننـد  تبيين مـی ر وابسته را يرات متغييدرصد از تغ ۷/۲۲ هارين متغيا. ماندند يباق

ـ متغ، شـده داردون استانيرگرسـ توجه به  سـهم و نقـش   ) β=۳۶۳/۰( يگـذار  اسـت ير سي

  .دارد ينيت کارآفريدر قابل يشتريب
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  )گام به گام( هون چندگانيل رگرسيج تحلينتا -۱۰جدول 

  داری معنی B Beta T  ريمتغ

  ۰۰۰/۰  ۷۰۵/۴    ۱۷۶/۲۳  ب ثابتيضر

  ۰۰۴/۰  ۰۱/۳  ۳۶۳/۰  ۲۵/۲  يگذار استيعامل س

  ۰۱۹/۰  - ۴۱۱/۲  - ۲۹۱/۰  - ۶۷۶/۲  يفرهنگ -يعامل اجتماع

۵۰۵/۰=R   ۲۵۵/۰=۲
R   ۲۲۷/۰ =Ad

۲
R   ۰۶۷/۹=F    ۰۰۰/۰= داری معنی  

  هاي پژوهش  يافته: مأخذ

  :ر استيصورت ز ون بهيحاصل از رگرس يدست آمده، معادله خط ج بهيبا توجه به نتا
 

Y=  (۲۵/۲  +۱۷۶/۲۳ X )۱   (۶۷۶/۲ - X )۲    

  .است يفرهنگ -ياجتماعو  يگذار استيزان عوامل سيب ميترت به ۲Xو  ۱X در آن، که

و  يفرهنگــ -يعوامـل اجتمــاع  ،دهــد يون نشـان مــ يج رگرســيگونــه کـه نتــا  همـان 
 ييزنـان روسـتا   ينيت کـارآفر يگذار بر قابلتأثيرو  يبه عنوان عوامل اصل يگذار استيس

شـده در   حاصل يو رابطه منف ۱۰آمده در جدول  دست هب يمنف يبتا البته. اند شناخته شده
ت يـ عوامـل در قابل ايـن  نشان از نقـش منفـي    فرهنگي -عوامل اجتماعي برای ۹جدول 

 سرپرسـت  و همسـر  نظـرات  بـه  زنـان  يش وابسـتگ ياکه افز يا گونه به ،دارد ينيکارآفر

ـ فعال يبرا ياجتماع يها تيخانواده و محدود در زنان اديز فيخانوار، وظا  در زنـان  تي

ت يـ معکـوس بـر تقو   ياثـر  گويان به نخست پاسخت يلووسه ا در قالبتجارت  و بازار
  . دخواهد انجامي نينان کارآفرز ینيت کارآفريقابل

ـ  نبـود  شـامل  يگذار استيعوامل ساما   زنـان  يحـام  و خـاص  يمتـول  سـازمان  کي

 مستقل ياقتصاد يها تيفعال يبرا اديز تيمحدود کشور، وجود يروستاها در نيکارآفر

کشـور در   توسـعه  يهـا  اسـت يس در ييروستا زنان مناسب گاهيجا جامعه و نبود در زنان
 جا که تالشند و از آنا زنان قرار گرفته ينيت کارآفريبر قابل يگذارتأثيرت ين اولويباالتر

 کـردن  فـراهم  قيـ طر از ييروسـتا  توسـعه  نـد يفرا در ينيکـارآفر  تيو تقو توسعه يبرا

ـ اهم آن هياول يها نهيزم  راه از روسـتاها  در كـارآفريني  توسـعة  نيـز و ) ۸( داردژه يـ و تي

 وجود ،آن تحقق براي و است روستايي توسعة به رسيدن براي شده شناخته مفيد يها حل
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 رونـق  و كـارآفريني  تفكر تقويت و ايجاد ،نمايد می ضروري ها قابليت و ها ناييتوا برخي

 زنان. بود خواهد مفيد بسيار موجود يها قابليت اساس بر روستايي زنان ميان وكار كسب

 بالفعـل  و بالقوه استعدادهاي از استفاده با ،شوند هدايت درست كه صورتي در ،روستايي
 تواننـد  مـي  و دارنـد  گروهـي  و فـردي  صـورت  بـه  را كـار و كسب اندازي راه امكان خود

هـاي متـولي امـور     سـازمان  يريـ گ ، ضرورت شکلن اوصافيبا ا). ۳۹( دشون كارآفرين
ـ  يها استيتوجه به نقش زنان در س نيز و ها اين سازمان ت ازيو حمابانوان  ش يتوسعه ب

 نقش داشتن نظر در نبدو جامعه در داريپا و برابرعة توس چراکه شود، يان ميش نماياز پ

 در ييروسـتا  زنـان  کردن فراموش .است يافتنين دست کشور در ييروستا زنان گاهيجا و

 ايـن قشـر   فـراروي  موانـع  رفع و ييشناسا براي زيير برنامه نداشتن و توسعه يها برنامه
ـ  اقتصـادي  ابعـاد  ژهيـ و به مختلف يها حوزه در آنها مشارکت زانيم بهبود براي  توانـد  يم

 ريتأخ با را ييروستا عةتوس نديفرا و دساز وارد اجتماع کرةيپ به را رييناپذ جبران ضربات
  ).۳۳( کند رو روبه جدي

 وی كـارآفرين  بـروز  بسترسـاز  فرهنگي و اجتماعي که شرايط ، از آنجاگريد ياز سو
 در مهـم  ايزمينـه  متغيرهاي از رو، اين از و بوده ي كارآفرينانهها فعاليت توسعة و پيدايش

 يبا توجه به نقـش مشـارکت اجتمـاع    ،)۳۳و  ۲۶ ،۸( آيد حساب مي به كارآفريني توسعة
ت يبر اولو يمبن حاضر قيج تحقينظر به نتا ،نيو همچن) ۱۴( نيت زنان کارآفريدر موفق

 زنـان  اديز فيخانوار، وظا سرپرست و همسر نظرات به زنان بودن وابسته يگذارتأثيرو 

نقـش   نيـز و  تجارت و بازار در زنان تيفعال يبرا يجتماعا يها تيخانواده و محدود در
  زنـان  اقتصـادي  تيفعال بهبود موانع نيتر مهم از يکي عنوان به يفرهنگ -ياجتماع عامل

هـا  آن يسـاز ة توانمندکننـد  ليزنان از جمله عوامل تسـه  ياجتماع يباال بردن آگاه ،)۳۳(
در تعامـل   يشـتر يب ياجتمـاع  يها کهکه با شب يزنان زيرا ،)۲۳و  ۵، ۱۰( درو شمار می به

 يهـا  ي، آگـاه )۴( کننـد  يافت ميدر يشتريب ياقتصاد يو گاه يهستند، خدمات اجتماع
خـود   ييدر حرکت، توانا ينسب يار داشتن آزاديدرباره جامعه دارند و با در اخت يشتريب

ل يا به دالمردان بن ،روستايیکه در جوامع  البته ناگفته پيداست). ۲۲( بخشند يرا بهبود م
 بـه  ادييز اعتماد ،تعصبات و هنجارها داشتن و روستاط حاکم بر يمختلف از جمله شرا
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 بـراي  هـا آن بـه  را منـزل  از خـارج  تيفعال و اشتغال اجازة ،موارد شتريب در و ندارند زنان

 بپردازنـد  منزل داخل يها تيفعال به زنان دهند يم حيترج شتريب و دهند ينم درآمد کسب

ن امـر طبـق   يا، که )۳۳( باشند داشته اقتصادي تيفعال منزل از خارج در بخواهند نکهيا تا
 شـود و بـه   مـي  ها فرصت از بعضي به  كارآفرين زنان دستيابي ، مانع)۳۵( ابامايسات جينتا

يشـان  ها دارايـي  مالكيـت  حـق  با ارتباط در موانعي با كشورها از بعضي را در آنها ،عالوه
  . سازد يمواجه م

 اعتمـادي  يب منزل، داخل کاري لةمشغ و تيمسئول بودن اديز شده، اشاره موارد رب افزون

 يکاف يها فرصت نبودن و يمشارکت يها تيفعال و همکاري براي گريکدي به ييروستا زنان
ـ ن ازين مورد يها مهارت کسب و آموزش منظور هب ييروستا زنان براي  مـواردي  گـر يد از زي

  ).۳۳( ه استشد روستاها در زنان اقتصادي مشارکت زانيم کاهش سبب که است

  هاشنهاديپو  يريگ جهينت

بـه عنـوان عوامـل     يگـذار  استيو س يفرهنگ - يعوامل اجتماع ،ج پژوهشيبا توجه به نتا
ـ . انـد  شناخته شده ييزنان روستا ينيت کارآفريگذار بر قابلتأثيرو  ياصل  يبنـد  رتبـه  يدر پ

 فيخانوار، وظا سرپرست و همسر نظرات به انزن بودن ، وابستهيفرهنگ - يعوامل اجتماع
تجـارت در   و بـازار  در زنـان  تيفعال يبرا ياجتماع يها تيخانواده و محدود در زنان اديز

که بـا   اند قرار گرفته ينيت کارآفريبر قابل مؤثر يو فرهنگ يت عوامل اجتماعين اولويباالتر
ن يـ در ا شـرايط ، اصـالح و بهبـود   ينيت کارآفريدار آن با قابل و معنی يتوجه به رابطه منف

در نقش زنـان بـه    ياز زنان و بازنگر يو اجتماع يحوزه منوط به اصالح انتظارات فرهنگ
ف زنـان در خـانواده و   يوظـا  ،چنـد هر. اسـت ا در جامعه يو فعال و پو مؤثر يعنوان بخش

ـ اهم يدارا ،ن حـال ين و در عـ يف سـنگ ياز جملـه وظـا   هامترتب بر آن يها تيمسئول ت ي
ـ  سـت، امـا  ها ان خـانواده يـ ت بنيو تقو يتماعو اج ين سالمت روانيمأراوان در تف بهـره   يب

ـ از جامعـه در فعال  يبخش بزرگـ  يها يو توانمند ها توانماندن از   يهـا  و کوشـش  هـا  تي
ن يزنـان کـارآفر   يهـا  ت و استعداديجانبه و بروز خالق شرفت همهيمانع رشد و پ ياقتصاد

 يحـام  و خـاص  يمتـول  سازمان کي نبودز ين يگذار تاسيدر خصوص عوامل س. دشو يم
ـ بـر قابل  مـؤثر  يگـذار  استين رتبه عوامل سيکشور باالتر يروستاها در نيکارآفر زنان ت ي
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ژه در يـ و بهنقش زنان در جامعه و ختصاص داده است که با توجه به را به خود ا ينيکارآفر
ـ فعال ريـ گيو پ يحـام  يهـا  و تشـکل  هـا  ضرورت حضور سازمان ،هاروستا زنـان   يهـا  تي
مـردان و   يصرف به نقش اقتصـاد  ياتکا چراکه سازد، يان ميش نمايش از بيرا پن يکارآفر
ـ  ،تيدر اقتصاد خانواده، در نها زنان نقش فعال يفايعدم ا ن يـ ب مانـدن از ا ينصـ  يباعث ب

  .دشو يخانواده و روستا م يو فرهنگ يان اقتصاديو خدشه به بن ها توان
  :دشو ير ارائه ميز شرح به ييشنهادهايپحاضر،  پژوهش يها افتهيه يبر پا ،رو نياز ا

o يگذار استيدر بعد س 

زنـان مـورد مطالعـه در     يو کاسـت  يگـذار  اسـت يتوجه بـه نقـش عوامـل س    با - ۱
ــتقوو  يريــگ شــکل امكــان ت خــانواده و جامعــه،يــحمااز  يبرخــوردار  تي

 د؛يفراهم آ جامعهن در يزنان کارآفرت از يماح يمتول يها سازمان

اعتبـارات   ز تخصـيص يـ و مقـررات و ن  هـا  نامه وهيش و اصالح نيق تدوياز طر - ۲
ـ  كشـور  بـانكي  منظـا  در بهـره  کـم   در ذاريگـ  سـرمايه  امكـان  ،نيو همچن

رفع  ةنيزم ،ها بيمه طريق از گذاري سرمايه امنيت ايجاد و پربازده كارهايو كسب
 و شود؛هم فرا روستايیزنان  يبرامستقل  يت اقتصاديفعال يها تيمحدود

ـ از  گـذاران،  اسـت يران و سيمـد  يبرا يهيو توج يآموزش يها برنامه يبا اجرا - ۳ ک ي
ر صـورت  ييـ تغن يزنان کارآفر يها يو توانمند ها توانبه  هاآنو اعتماد نگاه  در ،سو
 يهـا راهبرد در گاه زنانيت جايو تقو ياثرگذار يها نهيزم ،گريد ياز سورفته و يپذ

 .دشورفته و لحاظ يپذ توسعه کشور کالن ياه استيس در ييتوسعه روستا

o فرهنگي -در بعد اجتماعي 

 اجـرا  و نيتـدو  و تقاضـامحور  يجيترو يها برنامه ،يگروه يها رسانه قيطر از - ۱
 نقـش  يمعرفو  روستايیزنان  يفرهنگ -ياجتماع حقوقح يضمن تشر تا دشو

 يهـا  تيـ ت جامعـه از فعال يجلب حما و نيز زنان ينياشتغال و کارآفرو ارزش 
 خـود  مؤثرو نقش  بالقوه هاي ييتوانا ،گاهيجااز  سازی آنها آگاهن، يزنان کارآفر
 صورت گيرد؛در توسعه 
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 يهـا  يبه باور توانمنـد  مردان قيتشو و ييروستا مردان يآگاه سطح شيافزابا  - ۲
ج فرهنـگ  يترو ،نيهمچن و ياجتماع يها تيز از محدوديپره و ييروستا زنان

شـبرد  يپتر زنـان و   يت جديفعال ةنيزم، دهاخانودر ف يم وظايمشارکت در تقس
 شود؛ فراهمروستا و منطقه  ،اقتصاد خانواده

 صاحبن موفق و زنار از يو تقد ييشناسا با ،كارآفريني فرهنگ منظور ترويج به - ۳
 به هاآن يمعرف و )هدفط مشابه جامعه يبا شرا حاًيترج( نيکارآفر و وکار کسب

ـ يزم ،نيزنـان کـارآفر   موفـق  الگوهـاي  از ييها عنوان نمونه  گـاه يجا تقـای را ةن

 ،آن تبع به و هاآن به جامعه مختلف اقشار توجه جلب و نيکارآفر زنان ياجتماع
 ؛ وشودفراهم  نيکارآفر زنان از ياجتماع يها تيحما بهبود

ـ ي، زميعمـوم  يرسـان  يو آگاه يو آموزش يفرهنگ يها برنامه يبا اجرا - ۴ رفـع   ةن
ـ    يفعال يابر ياجتماع يها تيمحدود  ،نيت زنـان در بـازار و تجـارت و همچن

 .ديفراهم آ ينيکارآفر عرصةبه توان زنان در  يموجبات اعتماد عموم

  ادداشت ي

1. Interval of Standard Deviation from the Mean (ISDM) 
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