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 چکیده

از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده، شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی است که به صورت  هدف از پژوهش حاضر که      

های که داده بوده میدانیاسنادی و  شیوهبه دو  اتاطالعانجام گرفته است. گردآوری  بع شهرستان اردلاموردی در دهستان شلیل از تو

آوری شده است. روایی ابزار نفر(، جمع 135)اند های کارآفرینی شرکت داشتهزنان روستایی که در کالسق سرشماری یمیدانی از طر

پرسشنامه در  91حقیق با توزیع و پایایی ابزار ت تأییدشدهبه صورت صوری با کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اساتید دانشگاهی  تحقیق

از تکنیک دستیابی به هدف اصلی پژوهش جهت (، تأیید گردید. 135/1)، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ هخارج از محدوده مورد مطالع

TOPSIS ، تکنیک و متخصص کارآفرینی  نظرات کارشناسانبا استفاده از از  ،مورد مطالعهبه متغیرهای  وزندهی برایوAHP ، استفاده
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د، عالوه که در این فراینبه نحوی ،استکلی، تجدید سازمان کل نظام اقتصادی و اجتماعی  طور بههدف از توسعه      

های اساسی در نهادها و زیربناهای اجتماعی و مدیریت و نهایتاً در رفتارهای گوناگون بر بهبود سطح زندگی، دگرگونی

ها از چنگال فقر غذایی، فقر علمی، فقر فرهنگی، گردد. دستاورد توسعه عبارت است از رها شدن انسانانسان پدیدار می

توان یافت که در ای را نمی(. با توجه به این مهم، جامعه1: 1911آبادی، ن)خاتو یطیمح ستیزفقر سیاسی و فقر 

عوامل  پایدار روستاییدر رسیدن به توسعه توسعه پایدار نباشد.  یعنییابی به توسعه و بعد فراگیرتر آن تکاپوی دست

های جدید با خلق فرصت ترین این عوامل، کارآفرینی است؛ زیرا کارآفرینیباشند. یکی از مهممتعددی دخیل می

 خواهد داشت، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها رفاه ایجاد و ، نوآوریاشتغال و درآمد

(Wennekers et al, 1999: 38) به همین دلیل، سنجش میزان کارآفرینی روستاییان و تالش برای توسعه و .

ای برخوردار است های اولیه آن از اهمیت ویژهریق فراهم کردن زمینهتقویت کارآفرینی در فرایند توسعه روستایی از ط

(Driga et al, 2008: 83 تجربه بسیاری از کشورهای فقیر پرجمعیت که طیف وسیعی از جمعیت .)را  ها آن

ان به تواند از مهاجرت روستاییدهند، بیانگر این نکته است که توجه به مقوله کارآفرینی میروستاییان تشکیل می

-های اشتغال، رفاه و پیشرفت آنان را در همان روستای محل سکونتشان فراهم نماید )زارعو زمینه کاسته هاشهر

 به اندك دسترسی علت به روستایی محروم مناطق در کارآفرینی(. از طرف دیگر، 51: 1931همکاران،  احمدآبادی و

 ترمشکل ،پیشرفته نواحی و مناطق در کارآفرینی به تنسب عی،اجتما روابط نیافتن توسعه چنینهم و امکانات و منابع

 کهآنجاییاز  (.73: 1913است )عربیون و همکاران،  تربیش نواحی گونه این در کارآفرینی اثرگذاری نرخ بنابراین و بوده

ه تصادی، هموارهای توسعه اقاند و چرخهای صنعتی، تولیدی و خدماتی شدهتحوالت بزرگی در زمینه منشأ کارآفرینان

 یتنها در توسعه اقتصاد آیند، و همچنین، با توجه به این مهم که کارآفرینی نهمی با توسعه کارآفرینی به حرکت در

گذارد، حذف موانع توسعه کارآفرینی از بلکه در سالمت روحی و روانی و شکوفایی معنویات افراد جامعه تأثیر می

 بنابراین امروزه(. 5: 1913، رار گرفته است )نیازکار و همکاراندیشمندان قمباحث اساسی بوده و در کانون توجه ان

 از بتوانند تا آورند دست به بیشتری اطالعات ،آن فرآیند چگونگی و کارآفرینی موضوع درباره کنندمی سعی محققان

 (. Gartner, 2001کنند )پیدا  بهتری درك مقوله این در مهم و گر مداخله عوامل

نفر جمعیت دارد.  9115که  هستهستان شلیل از توابع شهرستان اردل، واقع در استان چهارمحال و بختیاری د       

درصد در سن  77دهند. از کل جمعیت زنان این دهستان، حدود را گروه زنان تشکیل می نفر 1391از این تعداد 

درصد  1فعالیت اقتصادی این بخش کمتر از باشند. الزم به ذکر است که از زنان واقع در سن فعالیت اقتصادی می

)مرکز آمار ایران،  باشدمیدرصد  16شاغل بوده، این در حالی است که نرخ اشتغال برای مردان بخش میانکوه حدود 

یک دوره کالس کارآفرینی  ،1931سال  یلتغال زنان در این دهستان، در اوابا توجه به وضعیت نامساعد اش(. 1931

-طی چندین جلسه آموزشو  برگزار گردیداز زنان این دستان نفر  135با حضور ستاهای این دهستان در بین زنان رو

ای چندانی در زمینه کارآفرینی و هبا این وجود تاکنون فعالیتبه فراگیران ارائه گردید. فرینی آهایی را در زمینه کار

بنابراین با توجه به وضعیت نامساعد اشتغال . صورت نگرفته استزایی در بین زنان واقع در دهستان شلیل اشتغال

های کارآفرینی در بین زنان توجهی در زمینه شروع فعالیتعدم اقدام قابل  ،و همچنین دهستانزنان روستایی این 

ال است که چه عامل یا عواملی در عدم توسعه ویی به این سؤگپژوهش حاضر به دنبال پاسخ دهستان شلیل،

عوامل بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی  شناسایی زیراباشند؟ گذار مییل تأثیرتایی دهستان شلکارآفرینی زنان روس

های دولتی و والن بخشئریزان و مسبرنامهروستاییان، روی های شناختی الزم را پیشزمینهمذکور،  دهستان
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زایی را های توسعه کارآفرینی و اشتغالهرا مرتفع ساخته و زمینع موجود نتا با تدبیرات الزم موا دهدقرار میخصوصی 

  نماید.در محدوه مورد مطالعه فراهم 

 :تحقیق پیشینه

 دهستان روستایی زنان کارآفرینی توسعه بررسی موانع هدف با(، 1913میرزایی و طهماسبی ) نتایج پژوهش علی      

از  گذاریسیاست و شناختی، اقتصادی، یفرهنگ -اجتماعی عناوین تحت کلی عامل آبادان، نشان داد چهار مینوبار

 هدف با(، 1931) همکارانهای پژوهش شریفی و باشند. یافتهی دهستان مذکور مینترین موانع توسعه کارآفریمهم

تبیین موانع موجود در زمینه کارآفرینی زنان کشاورز از دیدگاه زنان نمونه کشاورز منطقه جیرفت و کهنوج با استفاده 

-ملی نشان داد موانع موجود در سه دسته )فرهنگی ـ اجتماعی(، )خدماتی ـ حمایتی( و )قانونی( تقسیماز تحلیل عا

 وکار کسبشناسایی موانع مشاغل خانگی و  باهدف(، 1931وینه و همکاران )های مطالعه همتیبندی شدند. یافته

ادی، فرهنگی ـ اجتماعی و قانونی ـ نهادی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه نشان داد چهار مانع فردی، مالی ـ اقتص

اند. اولویت را در ایجاد محدودیت برای مشاغل خانگی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه داشته ترینبیشبه ترتیب 

دسترسی  "، در بین موانع مالی ـ اقتصادی"مخالفت اعضای خانواده"همچنین نتایج نشان داد، در بین موانع فردی 

اندازی عدم اعتماد جامعه به زنان در راه"اجتماعی  -، در بین موانع فرهنگی"ی تولیدع اولیه براناکافی به مناب

اولویت را به خود اختصاص  ترین بیش "ها در بازاروجود دالالن و واسطه"نهادی -و در بین موانع قانونی "وکار کسب

 روستایی زنان کارآفرینی توسعه موانع ندیباولویت هدف با(، 1931نتایج پژوهش علیدوست همکاران ) اند.داده

 زنان کارآفرینی توسعه مسیر در موانع ترینمهم ترتیب به آموزشی و اقتصادی موانع :گرمسار نشان داد شهرستان

 و موانع تحلیل و بررسی هدفبا ای در مطالعه(، 1931) همکارانفرانی و یعقوبی .باشندمی این شهرستان روستایی

 زنان کارآفرینی هایمحدودیت و موانع که دادند نشان ،ایران در روستایی زنان کارآفرینی سعهتو هایمحدودیت

، روستایی زنان رفتاری و شخصیتی، فردی هایویژگی و شرایط: اند ازعبارت که گیرند،می قرار مقوله 3 در روستایی

 اجتماعی، فرهنگی شرایط، ارتباطات(، بهتجر، روستایی )آموزش زنان مهارت و دانش، خانوادگی هایویژگی و شرایط

 توسعه و اداره، اندازیراه فرایند )در روستایی زنان نیاز مورد خدمات و امکانات به دسترسی، روستا(، )جامعه

 عوامل و جغرافیایی شرایط، سازمانی و نهادی عوامل، اقتصادی و مالی عوامل، حقوقی و قانونی عوامل، (وکار کسب

 .روستایی محیط

 مورد ( در 51ـ51: 1911( )به نقل از میرغفوری و همکاران، 1377توسط باتنر و مور ) که دیگری مطالعه در      

 و گذاریسرمایه جلب در آنان از درصد 91 که دهدمی نشان نتایج، است شده انجام آمریکایی کارآفرین زن 113

 به قادر بودن زن علت به که داشتند ابراز کارآفرین نزنا تحقیق این در همچنین، .اندبوده مشکل دچار مالی مدیریت

شد. نتایج پژوهش می تشدید پوست  سیاه زنان مورد در مسئله این البته و اندنبوده اجتماعی محافل از برخی به ورود

 برسی موانع پیش روی زنان کارآفرین در زیمباوه نشان داد زنان در این کشور در آغاز هدف با(، 1111چیتسیک )

اند و هیچ حمایتی از سیستم های بیشتری مواجهکارشان نسبت به مردان در دستیابی به منابع الزم با محدودیت

 ( در ارتباط با موانع1111) Roomi and Parrott (. نتایج پژوهشChitsike ,2000کنند )حقوقی دریافت نمی

 فناوری، وکار کسب محل، زمین، سرمایه به رسیدست عدم که داد نشان پاکستان در کارآفرین زنان پیشرفت توسعه و

 هایسرمایه کمبود و خانواده اعضای توسط زنان تشویق عدم، مردساالر جامعه ذاتی هاینگرش، آموزش ،اطالعات

خود با عنوان  ی(، در مقاله1111ساتیاباما ) .است کارآفرینی توسعه در زنان پیشروی موانع ترین مهم ،اجتماعی

 موانع با اینکه بر عالوه کارآفرین زنان که است رسیده نتیجه این به کارآفرینی توسعه و روستایی نانز توانمندسازی
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 به آنان یابیدست مانع شانخانوادگی هایمسئولیت مثل نیز دیگری عوامل، هستند مواجه تولیداتشان برای بازاریابی

 مواجه هایشاندارایی مالکیت حق رابطه در موانعی با کشورها از بعضی در ها آن عالوه به، شودمی هافرصت از بعضی

 (.Sathiabama, 2010هستند )

 :مبانی نظری 

 ,Shane et al) آتی هایو خدمت کاالها تولید منظور به فرصت از برداریبهره و ارزیابی، ایجاد فرایند کارآفرینی     

 آوردن دست به برای اجتماعی، روحی، الیم خطرهای پذیرش و بسیار وقت، تالش صرف با همراه(، 221 :2000

 نهادها و از نظر  صرف، اقتصادی نظام هر در (.Askun et al, 2011است ) استقالل و شخصی مالی، رضایت منابع

-می تولید را اقتصادی افزوده از ارزش ایعمده بخش که هاستفعالیت کارآفرینی سطح و کارآفرینان، آن ساختارهای

 آشکار توسعه جوامع پیشبرد در کارآفرینی اهمیت خوبی به امروزه (.Ilmakunnas et al, 2001: 201کنند )

شود می ناشی کارآفرینانه هایفعالیت غیرمستقیم و متعدد مستقیم پیامدهای و دستاوردها از اهمیت این و شده

(Audretsch et al,2005: 462 .)نع توسعه انسانی، کارآفرینی به عنوان کلید حل مسائل و موا کهطوری به

معتقدند که کارآفرینی موتور  ها آنموضوع بحث بسیاری از اندیشمندان توسعه اجتماعی و اقتصادی قرار گرفته است. 

 11توسعه اقتصادی کشورهاست، همچنین عقیده دارند اگر خواهان اقتصادی پیشرفته در قرن  بالطبعتوسعه انسانی و 

گذاران به نیازهای نیمی از جمعیت زمه آن توجه بیشتر محققان و سیاستهستیم، کلید آن کارآفرینی است و ال

 عناصر بررسی، کارآفرینی هایمطالعه در موضوع اساسی یک (.Carter, 2005: 39جهان، یعنی زنان است )

عوامل بازدارنده (. Chell, 2001: 205است ) روی فرایند کارآفرینیهای پیشو موانع و چالش دهنده تشکیل

کند. مانند: افزونگی، بیکاری، ملی اضطراری هستند که زنان را از دنبال کردن ایده کسب و کارشان منع میعوا

ناامیدی از کار قبلی، نیاز داشتن به زندگی معقول با برنامه کاری منعطف و سنت خانوادگی در اداره کردن کار 

(Petridou et al, 2008.) 

های فته در مورد عوامل بازدارنده کارآفرینی زنان روستایی نظرات و دیدگاهصورت گر مطالعاتها و در پژوهش     

 شود.اشاره می ها آنترین مختلفی بیان شده است که در ادامه به مهم

سازی، فقدان توانمندسازی و از نظر دابسون امروزه موانع عمده کارآفرینی زنان روستایی در فقدان ظرفیت         

(، فقدان دسترسی 1119(، به باور الیس )Dabson, 2007ز طریق تحرك بخشی نهفته است )فقدان تسریع رشد ا

-Ellis, 2003: 566زنان به اعتبارات و خدمات حمایتی از موانع تأثیرگذار بر کارآفرینی زنان روستایی هستند )

ن روستایی، پایین بودن ضعیف کارآفرینان زنا دهی سازمانکننده و (، نبود نهادهای حمایت1116(. کرونیس )571

ای درباره زنان از موانع مؤثر در توسعه و سطح تحصیالت، وجود تبعیض در بازار کار و وجود باورهای سنتی و کلیشه

برتر و توزیع  یساختارهای مردانه (.Cronies, 2006: 246-243)تقویت کارآفرینی زنان در مناطق روستایی است 

، عدم (Brandth, 2002) های روستاییشغلی، اصرار به پدرساالری در خانواده هایها و مهارتجنسیتی شایستگی

(، سطح پایین Singh et al, 2003; Minniti, 2004دسترسی به خدمات اطالعاتی، آموزشی و مشورتی )

ای ه، تبعیضایدئولوژی(، موانع علمی، فرهنگی، Unido, 2004:86ضعیف و منابع مالی محدود ) فنّاورانهمهارتی، 

های اجتماعی، کمبود تسهیالت در نگهداری فرزندان، نابرابری بر پایه جنسیت در دستیابی به منابع رشدی )نظام

 ،(Stratigaki, 2005; Driga et al, 2008مالی و اعتباری، آموزش و اطالعات(، سطح آموزش رسمی ضعیف )

 .از دیگر عوامل بازدارنده کارآفرینی در بین زنان روستایی هستند



 401 4931/ بهار 41ای/ سال پنجم/ شماره ریزی منطقهفصلنامه برنامه

المللی کار های متفاوتی وجود دارد. سازمان بینبندی موانع کارآفرینی زنان روستایی دیدگاهدر رابطه با تقسیم        

کمتر و تصور  نفس  به اعتمادموانع رفتاری: زنان  -1بندی کرده است: موانع کارآفرینی زنان را به این صوت دسته

وانع اجتماعی و م -9های زمانی؛ تعرض بین وظایف مختلف با محدودیت موانع ایفای نقش: -1؛ دارند خودمنفی از 

تری نسبی از سطوح تحصیالت پایین طور بهموانع تحصیلی: زنان  -1فرهنگی: دید منفی نسبت به زنان در کار؛ 

 موانع شغلی: زنان فرصت -5های آموزشی شغلی دارند؛ نسبت به مردان داشته و اغلب دسترسی محدود به فرصت

موانع زیربنایی: دسترسی به اعتبار، فناوری،  -6؛ خوددارندهای کمتری در بخش رسمی اقتصاد برای پیشرفت مهارت

موانع قانونی؛ فعالیت قانونی مستقل  -7تر است؛ ین و اطالعات به طور اصولی برای زنان مشکلمخدمات حمایتی، ز

  (.117: 1931، همکاران)شریفی و برای زنان محدود است 

 1119 سال در که گزارشی در، کارآفرینی موانع زمینه در خود تحقیقات از پس نیز اروپا کارآفرینی تعاونی      

تعدیلی  و اصالحی موانع -1است.  کرده بندی تقسیم کلی دسته سه به را اروپا در کارآفرینی موانع عمده، منتشرکرد

 دانش و ها مهارت فقدان و شکست از ترس )مانند اجتماعی و فرهنگی موانع -1ورود(،  برای اجرایی موانع)مانند 

 در مالی تأمین، ایمخاطره سرمایه مورد در حد از بیش استرس )مانند اقتصادی و مالی موانع -9کارآفرینانه( و 

جواهری و قضاتی موانع گسترش فعالیت (. از نظر Suhir et al, 2003( )تر بلندمدت مالی تأمین و مرحله اولیه

ای فرهنگی ـ اجتماعی است که در جامعه نهادینه شده است و برای غلبه بر این موانع، فرینی زنان بیشتر پدیدهکارآ

به (. 176: 1919، باطی و تخصصی خود هستند )جواهری و همکارانهای ادراکی، ارتزنان نیازمند تقویت مهارت

در چهار بعد موانع فردی ـ خانوادگی )شامل  موانع توسعه کارآفرینی زنان (1913) قدماعتقاد نیازکار و عرب

و عدم آگاهی و توانایی(؛ موانع  خانوادگیعدم انگیزه، عدم هدف و برنامه، عدم خودباوری، مشکالت  های مؤلفه

نسبت به زنان، دیدگاه منفی جامعه نسبت به زنان، نبود  مسؤولیننگرش منفی  های مؤلفهاجتماعی ـ فرهنگی )شامل 

(؛ موانع مسؤولینو توجه جامعه و  مسؤولیتهی جامعه نسبت به اهمیت کارآفرینی، عدم احساس الگو، عدم آگا

اقتصادی ـ مالی ـ تجاری )مشکالت مالی، عدم همکاری، عدم حمایت و مشکالت بازار(؛ موانع ساختاری )عدم 

 خالصه می شود. و مشکالت قانونی(  رسانی اطالعهماهنگی و 

هایی را زیرمجموعه هرکدام(، موانع کارآفرینی زنان در شش بعد اصلی که 1911همکاران )از نظر میرغفوری و       

 با والدین خانواده، مخالفت طرف از مادی و معنوی حمایت بعد خانوادگی )کمبود -1اند از: گیرند عبارتدر بر می

تحصیلی -بعد علمی -1ان و ...(؛ فرزند از مراقبت و داری خانه مسؤولیت دخترانشان، وجود کارآفرینی های فعالیت

 رشته در تحصیل ادامه جهت دختران به خانواده اجازه زنان، عدم در پایین تحصیالت سطح-، ای حرفه مهارت )کمبود

 بیشتر پذیری تحریککافی و  انگیزه زنان، فقدان در نفس  به اعتماد و خودباوری شخصیتی )عدم بعد -9دلخواه و ..(؛ 

نقدینگی،  تأمین و اولیه سرمایه کسب بعد مالی )دشواری -1کارآفرینی(؛  مسائل در شکست با ههمواج هنگام در زنان

 یک اندازی راه جهت تضمینی وثیقه نمودن فراهم در زنان توانایی زنان، عدم های توانایی به ارانذگسرمایه اعتماد عدم

 در ساالری مرد زنان، وجودفرهنگ مورد در ای شهکلی باورهایبعد فرهنگی ـ اجتماعی ) -5کارآفرینی و ...(؛  فعالیت

 بعد قانونی )سختی -6 و مردان و ...( جانب از کاری هایتیم در همکار عنوان به زنان پذیرش ، عدمجامعه و ها سازمان

شوهر  رضایت عدم صورت در زن کار منع قانون جمله از خانواده بر ناظر هتل، قوانین در تنها زن یک اقامت و پذیرش

(، موانع مؤثر در کارآفرینی زنان 1931از نظر حیدری ساربان ) شوهر(. کتبی اجازه به کشور از خروج بودن و منوط

شوند. الف( موانع فردی شوند تقسیم میرا نیز شامل می هایی زیرمجموعهروستایی در چهار عامل اصلی که هر کدام 

ای و باورهای کلیشه مردساالری)حاکم بودن فرهنگ  گیفرهن اجتماعی)وضعیت تأهل، میزان تحصیالت(؛ ب( موانع 
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(؛ د( پذیری ریسکو خودباوری زنان روستایی، فقدان  نفس  به اعتمادشناختی )پایین بودن درباره زنان(؛ ج( موانع روان

: 1931موانع اقتصادی )فقدان دسترسی به اعتبارات و پایین بودن میزان درآمد زنان روستایی( )حیدری ساربان، 

با را بر آن داشت  انمحقق ،ها و مطالعات صورت گرفته در زمینه موانع توسعه کارآفرینیمروری بر دیدگاه (.161-169

اجتماعی ـ فرهنگی، )شش عامل  جهت شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بین زنان دهستان ازدید ترکیبی 

 (.1 شماره )شکل .استفاده نمایند(، اریگذشناختی، فنی و سیاست اقتصادی، آموزشی و مدیریتی، روان

 :روش تحقیق

که در زنان روستایی دهستان شلیل  باشد.میتوصیفی نظر روش، کاربردی و از  ،پژوهش حاضر به لحاظ هدف        

تشکیل را این مطالعه جامعه آماری (، =135Nاند )شرکت داشته جهاد کشاورزیشده  برگذارهای کارآفرینی کالس

از دو شیوه اسنادی و  گردآوری اطالعاتجهت  ی افراد مورد مطالعه قرار گرفتند.ه به صورت سرشماری همهک دهدمی

اساتید و ها با استفاده از نظرات کارشناسان روایی پرسشنامه استفاده شده است.)مبتنی بر پرسشنامه( میدانی 

 تعداد با، مطالعه مورد نمونه خارج در راهنما مطالعه یکتحقیق،  ابزار پایایی بررسی منظور بهگردید. دانشگاهی تأیید 

آمد که حاکی از مناسب  دست به135/1 ،با استفاده از آلفای کرونباخ آنو پایایی ابزار  شد داده رتیبت پرسشنامه 91

و مدیریتی، اجتماعی ـ فرهنگی، اقتصادی، آموزشی موانع در شش بعد  ،پرسشنامه مذکور. هستوهش ژبودن ابزار پ

ها بر اساس ابعاد پرسشنامه .شودیر را شامل میمتغ 91وعاً که مجم شده  طراحیگذاری ، فنی و سیاستشناختی وانر

 ترتیب بهارزیابی شد که « بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد»طیف  5در قالب  کننده تبیینو متغیرهای 

با توجه ( تعیین شده است. 3و  7، 5، 9، 1) ترتیببه  ها آنوزنی ( و مقادیر 5و  1، 9، 1، 1ابر با )بر ها آنمقادیر کمی 

که در این الگوریتم،  ،نسبت به یکدیگر دارای ارجحیت و اهمیت یکسانی نیستند ی مختلفابعاد و متغیرها به اینکه

 (.1 شماره )جدول .ها حل شده استنقص به کمک جدول اوزان شاخص این
 پارامترهای کمیتبدیل معیارهای کیفی به  -4جدول 

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم معیار کیفی

 5 1 9 1 1 معادل کمی

 3 7 5 9 1 معادل وزنی

از بندی موانع کارآفرینی زنان روستایی دهستان شلیل، جهت اولویتها، بعد از توزیع و تکمیل پرسشنامه       

در تکنیک تاپسیس، از نظرات کارشناسان ها به شاخص وزندهیجهت در این مطالعه استفاده شد.  TOPSISتکنیک 

 استفاده گردید.، AHPو با استفاده از مدل 

 :های تحقیقیافته

ترین جوانسال بوده که  6/91میانگین سنی افراد مورد بررسی  نتایج نشان داد،: های شخصی پاسخگویانویژگی

 11 ،گویان نتایج نشان دادرتباط با سطح سواد پاسخ. در اباشدمی سال 53گو ترین پاسخسال و مسن 11گو پاسخ

، درصد کمتر از دیپلم 11درصد داری تحصیالت ابتدایی،  91درصد دارای تحصیالت نهضتی،  5/11سواد، درصد بی

نفر  1فقط که اند اظهار کرده از افراد مورد مطالعه درصد 17حدود اند. دانشگاهی بوده یالتتحص درصد داری 5/11

در سطح خانوارهایشان نفر و بیشتر  1اند که اظهار کرده نیز درصد 11و  بوده)شاغل( مشغول به کار  ه آنهاوادخاندر 

نتایج همچنین،  هیچ فرد شاغلی وجود ندارد. ها آناند در خانواده درصد اعالم کرده 9 کهدر حالی ،باشدشاغل می

درصد کل پاسخگویان( بوده و اکثر سرپرستان خانوارهای مورد  5/61دار )اکثر افراد مورد مطالعه زنان خانه دادنشان 
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درصد  1/5جدید،  مشاغل ایجاد توانایی شاخصدر رابطه با  مطالعه در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

 .اندیی زیاد و بسیار زیادی داشتهادرصد توان 5/19درصد توانایی متوسط و  1/11توانایی کم و بسیار کم، 

 :بندی موانع کارآفرینی زنان روستایی دهستان شلیلاولویت

بندی موانع کارآفرینی زنان در محدوده مورد مطالعه، از که در روش تحقیق گفته شد، جهت اولویت همانطور       

گیری چند شاخصه، روشی ساده ولی یک روش تصمیم عنوان به این تکنیک،، استفاده گردید. تاپسیستکنیک 

هوانگ و »با ارجاع به کتاب « چن و هوانگ» 1331شود. این روش را در سال بندی محسوب میویتکارآمد در اول

فاصله  ترین کوتاهاین مدل، انتخاب  مفهوم (.Opricovic et al, 2004: 445) اندمطرح کرده 1311در سال « یون

حل مسائلی است که با  منظور به( NIS) آل منفیحل ایده( و دورترین فاصله از راهPIS) آل مثبتحل ایدهاز راه

این روش شامل هفت مرحله فرایند (. Jadidi et al, 2008; 763-764) ستا روهگیری متعدد روبضوابط تصمیم

 :باشد میکلی به شرح زیر 

 گیریمرحله اول: تشکیل ماتریس تصمیم

گیری یارهای مختلف، ماتریس تصمیمها با معها و ارزیابی تمام گزینهبا توجه به تعداد معیارها، تعدادگزینه     

 شود.تشکیل می

 ؛ و تشکیل ماتریس استاندارد گیریمرحله دوم: بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم

گیری که از معیارهـایی  تصمیم ، ماتریسنمودن معیارهای ماتریس تصمیم با همدیگر، باید مقایسهقابل  منظور به      

 .تبـدیل نمـود  مـاتریس اسـتاندارد    عبـارتی  بـه یـا   مقیاس بیاتریس را به م ،های مختلف تشکیل شده استبا مقیاس

 (.1 شماره )رابطه .باشد. فرم ریاضی این روش به صورت رابطه زیر می(1 شماره )جدول

 :  1رابطه 
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 شده دراستانداماتریس  -2جدول 

 یاربس شاخص

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

115/1 منی اجتماعی برای حضور زنان در بازارناا  161/1  167/1  166/1  911/1  

111/1 های اجتماعی برای فعالیت زنان در بازار و تجارتمحدودیت  111/1  179/1  161/1  111/1  

151/1 و تجارت آزادکارچندان مثبت به حضور زنان در بازار نگاه نه  111/1  151/1  111/1  111/1  

111/1 1 وکارو تجارت کسبده برای حضور زنان در بازار عدم موافقت خانوا  111/1  111/1  113/1  

193/1 1 وظایف زیاد زنان در خانواده  151/1  115/1  157/1  

131/1 اجازه ندادن همسر به اشتغال زنان در بازار و امور تجارت  171/1  115/1  111/1  193/1  

111/1 وابسته بودن زنان به نظرات همسر و سرپرست خانوار  117/1  167/1  161/1  191/1  

111/1 عدم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری و کارآفرینی  191/1  193/1  151/1  111/1  

113/1 نبود صنف یا سازمان غیردولتی پشتیبان زنان کارآفرین  117/1  171/1  151/1  161/1  

165/1 انداز کافینداشتن پشتوانه مالی و پس  111/1  171/1  191/1  969/1  

131/1 نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولتی  171/1  115/1  111/1  133/1  

116/1 های اقتصادی روستاعدم تنوع در فعالیت  196/1  113/1  115/1  111/1  

161/1 عدم توانایی جهت پیگیری امور بانکی  167/1  151/1  111/1  157/1  

111/1 عرصه تجارت و اقتصادعدم توانایی در رقابت با مردان در   113/1  171/1  116/1  119/1  

131/1 اقتصادی برای متنوع شدن فعالیت ر محلی یا ظرفیت پایین بازارنبود بازا  119/1  111/1  163/1  111/1  

111/1 پایین بودن سطح سواد زنان روستایی  113/1  191/1  131/1  165/1  

171/1 زنان کمبود دانش فنی و مهارت تخصص در بین  111/1  133/1  111/1  193/1  

161/1 های نوینعدم دسترسی به اطالعات و فناوری  951/1  115/1  191/1  116/1  

119/1 های تخصصی مربوط به کارآفرینی زنانعدم وجود کالس  119/1  139/1  111/1  111/1  

119/1 نداشتن مدیریت کافی در ایجاد کسب و کارهای جدید در بین زنان  115/1  155/1  111/1  111/1  

175/1 پایین بودن سطح خالقیت و نوآوری در ایجاد کارهای نو  167/1  161/1  113/1  169/1  

177/1 جدید ارکهای محلی موجود برای ایجاد زمینه فرصت به موقععدم شناسایی   111/1  111/1  113/1  911/1  

155/1 نشده بینی یشپناتوانی زنان در مقابله با مشکالت یا رویدادهای   111/1  117/1  119/1  117/1  

191/1 پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید  911/1  115/1  111/1  111/1  

115/1 های جدیدعدم دسترسی به فناوری  196/1  113/1  171/1  113/1  

151/1 دسترسی پایین به متخصصان و مشاوران فنی  113/1  191/1  111/1  115/1  

115/1 و فناوری نوین ابزارآالتدر زمینه استفاده از مهارت پایین   175/1  119/1  151/1  111/1  

115/1 های تولیدی مثل زمین یا نیروی کار متخصصعدم دسترسی به نهاده  171/1  161/1  115/1  171/1  

939/1 های اقتصادی مستقل زنان در جامعههای زیاد برای فعالیتوجود محدودیت  111/1  115/1  117/1  119/1  

191/1 کشور یهاروستا حامی زنان کارآفرین درو ی خاص نبود یک سازمان متول  191/1  117/1  195/1  171/1  

161/1 های توسعه کشورزنان روستایی در سیاستنبود جایگاه مناسب   111/1  151/1  115/1  191/1  

 . 1931های تحقیق، : یافتهمنبع      

های مورد بررسی معموالً دارای ضریب که شاخصییاز آنجاضریب اهمیت یا وزن معیارها؛  مرحله سوم: تعیین

ها تعیین شوند. گیری نیستند، لذا نیاز است که وزن و ضریب اهمیت هریک از شاخصاهمیت یکسانی در امر تصمیم

های تقریبی ارشناسان، روشتوان براساس رویکردها و نظریات کها را میهریک از شاخص (Wi)وزن یا ضریب اهمیت 
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 تر مانند روش کمترین مربعات معمولی و لگاریتمی،های پیچیدهچون میانگین هندسی، میانگین حسابی و روش

-آنتروپی و روش ضریب ،AHP (،PCA) مقدار ویژه ماتریس درونی متغیرها ترین بزرگعناصر بردار ویژه مربوط به 

نتایج حاصل از  ،در ادامه شده است.برای این منظور استفاده  AHPدر این مطالعه از روش های دیگر تعیین نمود. 

  .تشکیل گردید 9در جدول شماره ها در ماتریس استاندارد ضرب شده و ماتریس موزون ه وزن شاخصبمحاس
 زونماتریس مو -9جدول 

بسیار شاخص 

 کم

خیلی  زیاد متوسط کم

 زیاد

ی
نگ

ره
  ف

ی و
ماع

جت
ا

 

119/1 ناامنی اجتماعی برای حضور زنان در بازار  116/1  116/1  116/1  117/1  

117/1 های اجتماعی برای فعالیت زنان در بازار و تجارتمحدودیت  111/1  116/1  116/1  115/1  

111/1 ار آزاد کار و تجارتچندان مثبت به حضور زنان در بازنگاه نه  117/1  113/1  115/1  115/1  

117/1 1 عدم موافقت خانواده برای حضور زنان در بازار کسب و کار وتجارت  116/1  111/1  111/1  

111/1 1 وظایف زیاد زنان در خانواده  111/1  115/1  111/1  

116/1 اجازه ندادن همسر به اشتغال زنان در بازار و امور تجارت  115/1  119/1  111/1  111/1  

111/1 وابسته بودن زنان به نظرات همسر و سرپرست خانوار  111/1  116/1  113/1  115/1  

111/1 عدم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری و کارآفرینی  111/1  111/1  115/1  119/1  

111/1 نبود صنف یا سازمان غیردولتی پشتیبان زنان کارآفرین  1 117/1  111/1  111/1  

ی
اد

ص
اقت

 

119/1 انداز کافینداشتن پشتوانه مالی و پس  116/1  116/1  117/1  116/1  

116/1 نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولتی  116/1  116/1  117/1  119/1  

111/1 های اقتصادی روستاعدم تنوع در فعالیت  115/1  111/1  111/1  115/1  

115/1 یگیری امور بانکیعدم توانایی جهت پ  117/1  111/1  116/1  111/1  

111/1 عدم توانایی در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد  111/1  116/1  117/1  111/1  

116/1 اقتصادی برای متنوع شدن فعالیتنبود بازار محلی یا ظرفیت پایین بازار   111/1  117/1  111/1  117/1  

ریت
دی

ـ م
ی 

زش
مو

آ
 ی

113/1 پایین بودن سطح سواد زنان روستایی  119/1  111/1  119/1  117/1  

116/1 کمبود دانش فنی و مهارت تخصص در بین زنان  111/1  119/1  111/1  111/1  

113/1 های نوینعدم دسترسی به اطالعات و فناوری  111/1  119/1  115/1  111/1  

117/1 انهای تخصصی مربوط به کارآفرینی زنعدم وجود کالس  119/1  119/1  111/1  117/1  

117/1 نداشتن مدیریت کافی در ایجاد کسب و کارهای جدید در بین زنان  117/1  115/1  111/1  116/1  

ی
خت

شنا
وان

ر
 

113/1 پایین بودن سطح خالقیت و نوآوری در ایجاد کارهای نو  111/1  111/1  111/1  111/1  

116/1 کار جدیدجاد حلی موجود برای ایهای مفرصت موقععدم شناسایی به  119/1  119/1  119/1  113/1  

111/1 بینی نشدهناتوانی زنان در مقابله با مشکالت یا رویدادهای پیش  111/1  115/1  111/1  111/1  

111/1 پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید  111/1  117/1  119/1  111/1  

ی
فن

 

119/1 های جدیدعدم دسترسی به فناوری  111/1  117/1  116/1  111/1  

115/1 دسترسی پایین به متخصصان و مشاوران فنی  115/1  115/1  111/1  111/1  

119/1 مهارت پایین در زمینه استفاده از ابزار آالت و فناوری نوین  116/1  111/1  113/1  115/1  

111/1 خصصهای تولیدی مثل زمین یا نیروی کار متعدم دسترسی به نهاده  119/1  111/1  11/1  111/1  

ت
اس

سی
-

ی
ذار

گ
 

119/1 های اقتصادی مستقل زنان در جامعهزیاد برای فعالیت وجود محدودیت  115/1  116/1  111/1  115/1  

111/1 های کشورروستا حامی زنان کارآفرین در وازمان متولی خاص نبود یک س  115/1  111/1  111/1  116/1  

113/1 های توسعه کشورزنان روستایی در سیاست ایگاه مناسبنبود ج  111/1  116/1  115/1  115/1  

 . 1931تحقیق، تحلیلی های یافته منبع:
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Aهای مثبت )آلیافتن ایده مرحله چهارم:
A) ( و منفی*

هایی که دارای آل مثبت برای شاخصهای ایدهجواب(؛ -

هایی که جنبه منفی دارند، ترین مقدار شاخص و برای شاخصباشند، بزرگمی مسئلهمثبت بر روی هدف  تأثیرگذاری

مقدار هر شاخص  ترین بیشآل مثبت باید های ایدهباشد. یعنی برای یافتن جوابکمترین مقدار هر شاخص می

این عمل به شود. فرم ریاضی آل منفی درست عکس این طریق عمل میهای ایدهانتخاب شود و برای یافتن جواب

 (.9و  1 شماره )رابطه .باشدشکل روابط زیر می

 :9و  1رابطه 

 

 
A) آل مثبتاز ایده فاصلهمیزان  ةمحاسبمرحله پنجم: 

A) آل منفیو ایده( *
در این مرحله برای هرگزینه (؛ -

 )رابطه .دنشومحاسبه می زیروابط استفاده از ربه ترتیب با  آل()ضد ایده آل مثبت و منفیهای ایدهحلراهفاصله از 

 (:1و  9 شماره

 :1و  9رابطه 

* * 2

1

( )
n

i ij j

j

S v v


 2

1

( )
n

i ij j

j

S v v 



 
 

آل ها به ایده؛ میزان  نزدیکی نسبی هریک از گزینهبه راه حل ایده آلSiمرحله ششم:  محاسبه نزدیکی نسبی

 (.5 شماره )رابطه .مثبت به روش ذیل قابل محاسبه است

 :5ه رابط

*

*

i
i

i i

S
C

S S






 
*مقادیر ها بر اساسبندی گزینهرتبه مرحله هفتم:

iC میزان ؛*

iC 1 بین≥*

iC≥1 در نوسان است. در این

*=1 راستا

iC1باالترین رتبه و  دهنده نشان=*

iC یک نبا توجه به مراحل تکترین رتبه است. پایین دهنده نشان

 ضریب اولویت هر متغیرموانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی دهستان شلیل، بندی اولویتتاپسیس در ارتباط با 

(C
*
i) نشان داده شده است1شماره ول در جدو اولویت کلی  گروهیدرون، اولویت ،. 
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 موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی دهستان شلیلبندی و رتبهضریب اولویت  -1جدول 

S شاخص 
+

 S
- C

*
i 

اولویت 

درون 

 گروهی

اولویت 

 کلی

ی
نگ

ره
  ف

ی و
ماع

جت
ا

 

115/1 ناامنی اجتماعی برای حضور زنان در بازار  117/1  511/1  1 1 

111/1 در بازار و تجارت های اجتماعی برای فعالیت زنانمحدودیت  115/1  511/1  9 11 

113/1 و تجارت آزادکارمثبت به حضور زنان در بازار  نه چنداننگاه   111/1  511/1  5 11 

111/1 وکارو تجارت کسبعدم موافقت خانواده برای حضور زنان در بازار   119/1  571/1  1 6 

111/1 وظایف زیاد زنان در خانواده  119/1  511/1  1 19 

116/1 اجازه ندادن همسر به اشتغال زنان در بازار و امور تجارت  116/1  131/1  1 17 

111/1 وابسته بودن زنان به نظرات همسر و سرپرست خانوار  111/1  511/1  7 16 

117/1 عدم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری و کارآفرینی  117/1  113/1  3 11 

111/1 دولتی پشتیبان زنان کارآفریننبود صنف یا سازمان غیر  111/1  511/1  6 15 

ی
اد

ص
اقت

 

111/1 انداز کافینداشتن پشتوانه مالی و پس  116/1  611/1  1 1 

111/1 نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولتی  116/1  619/1  1 1 

113/1 های اقتصادی روستاعدم تنوع در فعالیت  111/1  579/1  1 5 

116/1 عدم توانایی جهت پیگیری امور بانکی  111/1  565/1  5 7 

111/1 عدم توانایی در رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد  111/1  531/1  9 9 

117/1 اقتصادی برای متنوع شدن فعالیت فیت پایین بازارر محلی یا ظرنبود بازا  111/1  551/1  6 3 

ی
ریت

دی
ـ م

ی 
زش

مو
آ

 

111/1 بودن سطح سواد زنان روستایی پایین  111/1  191/1  1 11 

113/1 کمبود دانش فنی و مهارت تخصصی در بین زنان  111/1  591/1  1 11 

111/1 های نوینعدم دسترسی به اطالعات و فناوری  111/1  111/1  5 16 

117/1 های تخصصی مربوط به کارآفرینی زنانعدم وجود کالس  111/1  591/1  9 11 

119/1 نداشتن مدیریت کافی در ایجاد کسب و کارهای جدید در بین زنان  111/1  557/1  1 1 

ان
رو

 
خت

شنا
 ی

119/1 پایین بودن سطح خالقیت و نوآوری در ایجاد کارهای نو  111/1  191/1  9 15 

111/1 جدید کارهای محلی موجود برای ایجاد فرصت به موقععدم شناسایی   117/1  911/1  1 11 

117/1 نشده بینی یشپناتوانی زنان در مقابله با مشکالت یا رویدادهای   116/1  117/1  1 11 

113/1 پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید  111/1  159/1  1 11 

ی
فن

 

117/1 های جدیدعدم دسترسی به فناوری  117/1  111/1  1 11 

117/1 فنیدسترسی پایین به متخصصان و مشاوران   111/1  971/1  9 91 

113/1 و فناوری نوین ابزارآالتمهارت پایین در زمینه استفاده از   117/1  113/1  1 13 

115/1 های تولیدی مثل زمین یا نیروی کار متخصصعدم دسترسی به نهاده  111/1  959/1  1 91 

ت
اس

سی
- ی

ذار
گ

 

116/1 زنان در جامعه اقتصادی مستقل رای فعالیتهای زیاد بمحدودیتوجود   111/1  977/1  9 13 

117/1 ی کشورهاروستا کارآفرین درحامی زنان و متولی خاص نبود یک سازمان   115/1  931/1  1 17 

116/1 های توسعه کشورزنان روستایی در سیاستنبود جایگاه مناسب   115/1  111/1  1 19 

 .1931قیق، تحتحلیلی های یافته منبع:

از نظر دهد بندی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی دهستان شلیل، نشان میحاصل از اولویتنتایج        

انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات دولتی نداشتن پشتوانه مالی و پسسه متغیر  پاسخگویان
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، 531/1و  619/1، 611/1ه تجارت و اقتصاد به ترتیب با ضریب اولویت و عدم توانایی در رقابت با مردان در عرص

-وجود محدودیتتغیر مذکور، سه متغیر مدر مقابل سه باشند. ترین موانع کارآفرینی در محدوده مورد مطالعه میمهم

عدم  نی وهای اقتصادی مستقل زنان در جامعه، دسترسی پایین به متخصصان و مشاوران فهای زیاد برای فعالیت

ترین موانع توسعه ، ضعیف959/1و  971/1، 977/1به ترتیب با ضریب اولویت های جدید، دسترسی به فناوری

امل ناامنی اجتماعی برای حضور زنان در ون داد عاهمچنین، نتایج نشباشند. کارآفرینی زنان در دهستان شلیل می

ترین ، قوی113/1و  511/1اولویت و کارآفرینی به ترتیب با ضریب و عدم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری  بازار

، مدیریتیآموزشی و اند. در ابعاد اقتصادی، فرهنگی بوده -در بعد اجتماعیمانع کارآفرینی ترین و ضعیف

ی در انداز کافی، نداشتن مدیریت کافنداشتن پشتوانه مالی و پسگذاری به ترتیب عوامل ، فنی و سیاستشناختی روان

عدم دسترسی به ایجاد کسب و کارهای جدید در بین زنان، پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید، 

ترین موانع های توسعه کشور، مهمزنان روستایی در سیاست ویژه بههای جدید و نبود جایگاه مناسب زنان فناوری

 اند.توسعه کارآفرینی بوده

  :گیرینتیجهبحث و ارائه 

. استبعدی ترین گام جهت رسیدن به اهداف ریزی، شناخت و تبیین وضعیت موجود، اولین و مهمامهدر علم برن      

بندی موانع اقدام به اولویتن شلیل، زنان روستایی دهستابا علم بر این مهم، جهت توسعه کارآفرینی  نگارندگان

 :گانه مورد بررسی نشان دادشش نتایج پژوهش در بین ابعاداند. توسعه کارآفرینی در محدوده مذکور نموده

ناامنی اجتماعی برای حضور زنان در بازار، عدم موافقت خانواده برای حضور سه متغیر ـ فرهنگی، در بعد اجتماعی  ـ

های اجتماعی برای فعالیت زنان در بازار و تجارت به ترتیب با ضریب تجارت و محدودیت و وکار کسبزنان در بازار 

سازی بیشتر لذا، در این مورد با فرهنگاند. ترین موانع توسعه کارآفرینی بوده، مهم511/1و  571/1، 511/1اولویت 

از ، فکری و فیزیکی جامعه پتانسیلنیمی از  عنوان به حضور زنان در عرصه بازار کار و تجارت بااهمیتدر ارتباط 

مساجد، انتشار پوستر و  ویژه بهمومی ی در جلسات عنسخنرا ،های آموزشی در سطح روستاهاکالس برگزاریطریق 

، تقویت جهت ترغیب دیگران فراد پیشرو در زمینه کارآفرینییاران و شوراها، تشویق و تجلیل ااز طرق ده بروشور

عدم باور جامعه به توان زنان در امر نوآوری و در بعد اجتماعی ـ فرهنگی، سه عامل  مذکورکرد. در مقابل سه مانع 

ه ندادن همسر به اشتغال زنان در بازار و امور تجارت و وابسته بودن زنان به نظرات همسر و سرپرست کارآفرینی، اجاز

در ترین موانع توسعه کارآفرینی ضعیفگویان ، از نظر پاسخ511/1و  131/1، 113/1ریب اولویت خانوار به ترتیب با ض

ای در سطح خانواده )بین زوجین و حتی سایر رهمشاوتوان با برگزاری جلسات میهستند. با این وجود بعد مذکور 

 رساند. قبول قابلبه تدریج موانع مذکور را تضعیف کرده و در نهایت به حد افراد خانوار(، 

انداز کافی، نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات در بعد اقتصادی سه متغیر نداشتن پشتوانه مالی و پس ـ

و  619/1، 611/1به ترتیب با ضریب اولویت ر رقابت با مردان در عرصه تجارت و اقتصاد دولتی و عدم توانایی د

الزم به ذکر است، نتایج نهایی مطاله نشان داد که این . اند بودهترین موانع کارآفرینی توسعه کارآفرینی ، مهم531/1

لذا باید از طریق طالعه شناخته شدند. ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی مورد مسه متغیر به عنوان مهم

-های قرضتوان به تشکیل صندوقدر خصوص این پیشنهاد می) های بالعوض یا کم بهرهاعطای وام جمله:اقداماتی از 

سختی در  تجدیدنظرهای مالی بیشتر خانواده، حمایت، ویژه زنان کار آفرین اشاره کرد( الحسنه و اعتبارت خرد

توان به مسوالن گیرد میمقررات سیستم بانکی به آسانی صورت نمی)با توجه به اینکه تغییر  همن و وثیقمقررات ضا

عنوان ضامن و وثیقه از زنان )سند مالکیت طرح و پروژه( را بهاین پیشنهاد را داد که خود پروژه و طرح کارآفرینی 
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های مختلف از جمله معافیتهای ر عرصه، حمایت و پشتیبانی بیشتر از زنان دکارآفرین مورد پذیرش قرار دهند(

در نهادهایی از جمله بخشداری، فرمانداری، جهاد مالیاتی، تخصیص امتیازات ویژه به گروه زنان در مقایسه با مردان 

، در بعد مهم کارآفرینی در منطقهدر مقابل سه مانع موانع مذکور را به حداقل رساند. کشاورزی، بنیاد مسکن و ...، 

و عدم توانایی  های اقتصادیهای نبود بازار محلی یا ظرفیت پایین بازار محلی برای متنوع شدن فعالیتعاملاقتصادی 

به لحاظ بُعد  ترین موانع کارآفرینیضعیف، 565/1و  551/1جهت پیگیری امور بانکی، به ترتیب با ضریب اولویت 

-گانه مورد بررسی با رتبه 91ور، در بین متغیرهای دو مانع مذکباشند. با این وجود در دهستان شلیل می اقتصادی

محلی روزانه و هفتگی جهت  بازارهایاحداث باشند. از موانع مهم کارآفرینی در محدوده مورد بررسی می، 7و  3های 

های عرضه تولیدات(، )اعم از گسترش فیزیکی و افزایش مکانعرضه تولیدات، توسعه و گسترش بازارهای موجود 

و ...  در نقاط روستاییو دفاتر فناوری اطالعات و ارتباطات متعدداز طریق احداث شعب ها ترسی به بانکتسهیل دس

 تواند در تعدیل موانع مذکور مؤثر باشند. می

نداشتن مدیریت کافی در ایجاد کسب و کارهای جدید در بین زنان و کمبود در بعد آموزشی ـ مدیریتی، دو عامل  ـ

ترین موانع در توسعه کارآفرینی ، مهم591/1و  557/1تخصصی در بین زنان به ترتیب با ضرایب دانش فنی و مهارت 

های های ارتقای مدیریت زمانی و استفاده بهینه از فرصتهای آموزشی در زمینهاند. برگزاری کالسزنان روستایی بوده

توانند در تعدیل دو ای و ...، میتی، فنی و حرفههای صنعها و آموزشگاهموجود، ارتباط ملموس و عینی زنان با کارگاه

 مانع مذکور مؤثر باشند. 

دهد پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید )با ضریب اولویت نشان می شناختی روانبررسی عواملی ـ 

(، در توسعه 117/1)با ضریب اولویت  نشده بینی پیش( و ناتوانی زنان در مقابله با مشکالت یا رویدادهای 159/1

 ،های کارآفرینی اشاره شدکه در ویژگی همانطورباشند. ترین موانع می، مهمزنان روستایی مورد مطالعه کارآفرینی

باشد. همچنین، نتایج ها میهای این نوع فعالیتهای کارآفرینی، از خصیصهآمیز بودن فعالیتو مخاطره پذیری ریسک

های محلی موجود برای ایجاد در زمینه فرصت موقع به، عامل عدم شناسایی تیشناخ رواننشان داد در بین عوامل 

زنان روستایی مورد مطالعه به لحاظ  ، مانع جدی در توسعه کارآفرینی911/1جدید با ضریب اولویت  وکار کسب

 نبوده است. شناختی عواملی روان

، 113/1ابزارآالت و فناوری نوین با ضریب اولویت دهد مهارت پایین در زمینه استفاده از بررسی بعد فنی نشان میـ 

های عامل عدم دسترسی به نهاده که درحالیبوده زنان روستایی مورد مطالعه  کارآفرینی توسعهفنی  مانعترین مهم

زنان  ترین مانع فنی در توسعه کارآفرینی، ضعیف959/1تولیدی مثل زمین یا نیروی کار متخصص با ضریب اولویت 

بوده  باال است( مورد مطالعه )با توجه به شغل غالب منطقه کشاورزی بوده و میزان دسترسی عوامل تولید روستایی

در سطح شهرستان و استان، و عدم  ویژه بههای تولیدی از جمله متخصصان کارآفرینی در منطقه است. وجود نهاده

 باشد.یی از دالیل اصلی این مهم میزنان روستا ویژه بهبه روستاییان  ها آنها و تجارب انتقال مهارت

-زنان روستایی در سیاست ویژه بهگویان اعتقاد داشتند که نبود جایگاه مناسب زنان گذاری پاسخدر بعد سیاست ـ

باشد. ترین مانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی دهستان شلیل می، مهم111/1های توسعه کشور با ضریب اولویت 

در ( در بین موانع کلی، تأثیر چندانی در عدم توسعه کارآفرینی 16ایگاه کلی این مانع )رتبه البته توجه کلی به ج

. با این وجود عوامل دیگر )بعضی از عوامل اقتصادی( نداردنسبت به زنان روستایی مورد مطالعه  توسعه کارآفرینی

 تواند مؤثر واقع شود. می ها آنای جایگاه فعلی زنان روستایی در ارتق ویژه بههای توسعه توجه بیشتر به زنان در برنامه
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های )اولویت ، در بعد اقتصادیزنان روستایی دهستان شلیلکلی با توجه به اینکه اکثر موانع مهم کارآفرینی  طور به

ین زنان ترین موانع توسعه کارآفرینی در برا مهم مذکوروانع متوان ، میاند قرارگرفته (3و  7، 5، 9، 1، 1کلی با رتبه 

ترین مانع کارآفرینی زنان مهم عنوان بهل اقتصادی معان ر گرفتاصلی قرا دالیل ازروستایی دهستان قلمداد کرد. 

ان، دسترسی دشواری به ها از زنن به ضعف مالی شدید، عدم حمایت مالی خانوادهتوایمروستایی در دهستان شلیل 

 یهابرای شروع فعالیت اکرد. زیر اشارههای معتبر ام به آوردن ضامننکی به واسطه گرفت وثیقه زیاد و الزتسهیالت با

هت توسعه جبنابراین اهمیت زیادی دارند. کارآفرینی فقط سرمایه انسانی کافی نبوده و سرمایه و منابع مالی هم 

باید در اولویت دی، اقتصا موانع تأکید بر رفعکلیه موانع کارآفرینی با  کارآفرینی زنان روستایی در دهستان شلیل رفع

 قرار گیرد. اهریزیبرنامه

 و مأخذ:  منابع
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