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 چکیده

است    ییزنان روستا  نیدر ب ینیموانع توسعه کارآفر  ییشناسا   باشد، یم یلیتحل -یفیهدف از پژوهش حاضر که از نوع توص  

و  یاسناد  وهیاطالعات به دو ش  یگرفته است. گردآور جام انجامتربتدر دهستان جامرود شهرستان     یصورت مورد که به

نفر(،  150اند )شرکت داشته ینیکارآفر یهاکه در کالس ییروستا زنان یسرشمار قیاز طر یدانیم یهااست که داده یدانیم

  دیتائ یدانشگاه  دیتبا کسب نظرات کارشناسان مربوطه و اسا      یصورت صور  به قیابزار تحق ییاست. روا  شده یآورجمع

کرونباخ  یآلفا بیپرسددشددنامه در خار  از محدوده موردمطالعه، با اسددتفاده از ضددر 30 عیبا توز قیابزار تحق ییایشددده و پا

( و آمار  راتییتغ بی و ضدددر اری انحراف مع ن،یانگی )م یفیها از آمار توصددد  داده لی وتحلهی . جهت تجز دی گرد دی (، تائ 855/0)

ستنباط  ستفاده گرد یاله)آزمون دوجم یا شان داد متغ  جی. نتادی( ا زنان در  تیفعال یبرا یاجتماع تیمحدود یرهایپژوهش ن

بودن سددط    نیی(، پا33/4) یاز بعد اقتصدداد یانداز کافو پس ی(، نداشددتن پشددتوانه مال23/4) یفرهنگ یبازار از بعد اجتماع

ستا    ش  ییسواد زنان رو ستر 37/4) یتیریو مد یاز بعد آموز ( و وجود 27/4) یاز بعد فن دیجد یهایبه فناور یس (، عدم د

موانع   نیتر( مهم97/3) نیانگیبا م یگذاراست یس  انعمستقل زنان از بعد مو  یاقتصاد  یهاتیفعال یبرا ادیز یهاتیمحدود

 .باشدیدهستان جامرود م بافیزنان قال ینیتوسعه کارآفر

 دهستان جامرود ،ییزنان روستا ،ییروستا توسعه ،ینیموانع کارآفر ،ینیکارآفر :یدیکل واژگان
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 مقدمه و بیان مسئله .1

یابد که از تمامی عوامل، امکانات دستیابی به توسعه و توسعه پایدار، عنوان اصلی جوامع، زمانی تحقق می

نی و و منابع تولید به نحو مطلوبی استفاده گردد. یکی از منابع و عوامل تولید، نیروی انسانی است. نیروی انسا

عنوان پدیدآورنده اصلی ثروت و محرک جمعیت فعال هر جامعه، نقش بسزایی در فرآیند تولید دارد و به

شود و سط  و میزان تولید ملی هر کشور نیز به دانش و آگاهی فنی و ظرفیت تولید مستقیم اقتصاد محسوب می

لب کشورها ازجمله ایران، یکی در اغ. (ghanbari and et al, 2012: 75) جمعیت فعال آن بستگی دارد

های شغلی است. امروزه مبحدث اشتغال صرفاً یک از اهداف کالن توسدعه، کاهش بیکاری و توسعۀ فعالیت

نوعی بدا معضدل بیکداری بحث اقتصادی یا مربوط به یک کشور خداص نیست؛ بلکه تقریباً تمامی جوامدع به

های جوامدع ازجملده امدور اجتمداعی، فرهنگدی، مدامی بخشگریبان هستند و ابعاد ایدن معضدل، تبهدست

، 1383، رضوانی، 1391، وهمکاراناقتصدادی و حتدی سیاسی و امنیتی را متأثر ساخته است )حیدری مکرر 

های اشتغال برای استفاده مطلوب از نیروی انسانی در فراهم آوردن زمینه (.1390،  وهمکارانفرجی سبکبار

های اشتغال کند که به طرق مختلف، برنامه ریزان به دنبال فراهم کردن زمینهمعه نمود پیدا میاقشار مختلف جا

برای نیروی انسانی در دسترس هستند، زیرا نیروی کار منبعی برای موفقیت است و اگر از نیروی کار به درست 

تجربه (. Celik & Tatar, 2011: 1211) جای فراهم کردن سود، زیان به همراه خواهد داشتاستفاده نشود، به

تبع ها برای افزایش نرخ اشتغال و بهحلدهد که کارآفرینی یکی از اثرگذارترین راهبسیاری از کشورها نشان می

یافته و تا جایی که اقتصاد کشورهای توسعه(. Stel and et al, 2004: 35) آن، کاهش نرخ بیکاری است

کمک نیروی کارآفرینی، حیاتی دوباره یافته و این مهم موجب توجه خاص  توسعه برای فرار از بیکاری بادرحال

نواحی روستایی به دلیل شرایط (. Archibong, 2004: 87) کشورهای مختلف به موضوع کارآفرینی شده است

اند که فقر و محرومیت خاص اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی، با مسائل و مشکالت متعدد و متنوعی مواجه

ی ملی بر های متعددی که روستاها در فرآیند توسعهشود. با توجه به نقشها محسوب میترین آناز مهم

(. در 12: 1383ی این نواحی از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است )رضوانی، دارند، رشد و توسعهعهده

ی اصلی کشورهای مختلف هاعنوان یکی از اولویتی روستایی بهاین راستا تردیدی وجود ندارد که توسعه

توسعه، به چیزی فراتر از یک راهبرد ساده نیازمند است. در این زمینه بسیاری کشورهای درحال یژهوبه

 یواسطههای مختلف در مناطق روستایی بهی کارآفرینی در اشکال و زمینهباورند که توسعه ینپژوهشگران برا

کلیدی  یهاتر درآمدها در جامعه و کاهش فقر، یکی از مؤلفهادالنهایجاد اشتغال، تولید سرمایه، کمک به توزیع ع

درواقع امروزه (. 61: 1393)نجفی و صفا،  رودیی ملّی به شمار می روستایی و حتی توسعهنظام پیشران توسعه
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است  ییهایطهح ینترمهم یافته است. توسعه روستایی نیز از اییژهدر تمامی مباحث توسعه جایگاه وکارآفرینی 

توانمند ساختن روستاییان توجه ویژه داشته  و یکشاورز یرغ یهاکه همواره به موضوع کارآفرینی، ایجداد شغل

ها را که طیف وسیعی از جمعیت آن یتتجربه بسیاری از کشورهای فقیر پرجمع (.GEM, 2003است )

از مهاجرت روستاییان  تواندیکارآفرینی م، بیانگر این نکته است که با توجه به مقوله دهندیروستاییان تشکیل م

های اشتغال، رفاه و پیشرفت آنان را در همان روستای محل سکونتشان فراهم نماید به شهرها کاسته و زمینه

با توجه به اینکه زنان نیمی از جمعیت فعدال کشدور را تشدکیل (. 50: 1390)زارع احمدآبادی و همکاران، 

در سط  تحصیالت و اشتغال زنان در جامعه ایدران بده وجدود  یتوجهرشد( قابل) دراخی یهاو در سال دهندیم

بده رشدد و توسدعه اقتصدادی  تواندیکارآفرینانه در این قشر از جامعه م هاییتتوجه به فعال آمدده اسدت، لدذا

ها ازجمله ی از چالشکننده بسیاربرطرف تواندیکمک شایانی نماید. کارآفرینی در مناطق روستایی م کشدور

(؛ بنابراین، 138: 1392بیکاری، درآمد پایین، فقدان تنوع اقتصادی و مهاجرت باشد. )جمشیدی و همکاران، 

و سوق  هایتتالش برنامه ریزان و کارشناسان زنان روستایی، در گام نخست باید معطوف به جبران محدود

آنان از طریق کارآفرینی  یی باشد و این امر با توانمندسازتساوی اجتماعی و اقتصاد یسودادن زنان روستایی به

اقتصاد  یهاترین موضوعهای اقتصادی زنان یکی از مهمفعالیت(. 113: 1390شود )شریفی و عادلی، میسر نمی

های اقتصادی است که اکثریت زنان چه در مناطق روستایی و چه در مناطق شهری است. قالیبافی یکی از فعالیت

دارند و در برخی از نقاط ن زمینه فعالیت دارند و نقشی مهم در تولید این کاالی صادراتی کشور بر عهدهدر ای

از درآمد خانواده  یاکند سهم عمده یننیاز مالی خانواده را تأم تواندیهای اقتصادی نمروستایی کشور که فعالیت

 یلهوسبه هایتفعال گونهیندرصد ا 90د که بیش از شومی ینبافت فرش دستباف تأم یژهوو به دستییعاز راه صنا

شود. زنان روستایی در کلیه مراحل گوناگون تهیه مقدمات بافت قالی، از قبیل زنان و دختران روستایی انجام می

، برپا کردن دار و باالخره یکش، ریسندگی، رنگ رزی، گلوله کردن نخ، چلهی، شستن پشم، حالجینیچپشم

ها . به عبارتی قالیبافی روستایی بنا به سنت بر عهده زنان بوده و آنگیردیی توسط زنان صورت مبافتن خود قال

. قالیبافی دهندیبه همراه سایر وظایف، فرصتی را نیز به قالیبافی و نیز آموزش آن به فرزندان خود اختصاص م

عنوان یک هنر مایه تفاخر و مباهات در مناطق روستایی افزون بر کیفیت اقتصادی خود، در جوامع روستایی به

زنان روستایی بوده و بافتن فرش سه بسزایی در منزلت زن و خانواده او دارد و بخشی از منبع درآمد برای 

، اما کنندیاجتماعی و اقتصادی که زنان قالیباف روستایی ایفا م یهابا توجه به نقش. رودیشوهر بشمار م

اند و تنها امور توسعه روستایی محروم مانده یهاها از برنامهاست و آنها مشخص نشده متأسفانه سهم آن

شده است. این مسئله باعث شده تا طراحان و ها، تغذیه و غیره به ایشان نسبت دادهمربوط به مراقبت از بچه
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که از دیرباز  از پتانسیل خاص زنان روستایی غفلت نمایند؛ بنابراین ارتقای موقعیت زنان روستایی یزانربرنامه

اند از شرایط الزم برای دستیابی به توسعه های اقتصادی خانواده مشارکت داشتهسنتی در فعالیت یاگونهو به

ها و رفع موانع و مسائل های آنفعالیت یگذارو توجه به وضعیت آنان، شناسایی و ارزش رودیپایدار بشمار م

ا هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی موانع و مشکالت زنان توسعه روستایی است. لذ یهاها، از ضرورتآن

ها راهکارهایی در عنوان گروه کثیری از زنان روستایی است تا با شناسایی مسائل و مشکالت آنقالیباف به

 ها ارائه شود.جهت رفع موانع و مشکالت آن

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق:. 2

به معنای متعهد شدن نشات گرفته است.  entreprendreفرانسوی  واژه کارآفرینی از کلمه یطورکلبه

، اداره و تقبل یدههای اقتصادی را سازمانی دانشگاهی وبستر، کارآفرین کسی است که فعالیتنامهطبق واژه

از طریق کشف  یزآمجدید در شرایط مخاطره یوکارهاکند. کارآفرینی فرآیند ابتکار، نوآوری و ایجاد کسب

از منابع است. کارآفرینی تبدیل ایده نو به محصول یا خدمات است که از نتایج آن  یریگها و بهرهفرصت

 ینچن(. هم42: 1382اشاره کرد )پورداریانی،  ییزا، ایجاد ثروت، رفاه و اشتغالیوربه افزایش بهره توانیم

ول کرده و بر اساس آن کل کارآفرینی یک روش تفکر و اقدام است که فرصت ذهن افراد را به خود مشغ

کارآفرینی  (.81: 1383)مقیمی،  آیدیمنظور خلق ارزش به وجود مگرایشی در نگرش و رهبری متعادل به

ستایی اساساً تفاوتی با کارآفرینی در شهر ندارد جز اینکه باید آن را در فضای روستا تصور نمود. پترین رو

 :Robert & Stenberg, 2004) یدنماره ذیل تعریف می(، کارآفرینی روستایی را مجموع سه گزا1994)

201-189.) 

با خلق  تواندیروستایی، کارآفرینی است، زیرا کارآفرینی م ییکی از عوامل مؤثر در توسعه یطورکلبه

جدید اشتغال و درآمد، نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها داشته باشد. به  یهافرصت

 ینجش میزان کارآفرینی روستاییان و تالش برای توسعه و تقویت کارآفرینی در فرآیند توسعههمین دلیل س

برخوردار است. نواحی روستایی به دلیل  اییژهآن از اهمیت و ییهاول هایینهروستایی از طریق فراهم کردن زم

اند که فقر و عی مواجهاجتماعی، با مسائل و مشکالت متعدد و متنو - شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی

متعددی که روستاها  یها(. با توجه به نقش161 :1387رضوانی، ) شودیها محسوب مآن ینترمحرومیت از مهم

این نواحی اهمیت  یدارند، رشد و توسعهتأمین مواد غذایی بر عهده یینهدرزم یژهوملی به یدر فرآیند توسعه

کننده زمینه اشتغال، افزایش درآمد و تولید آفرینی روستایی فراهمازنظر ریگان کار .و ضرورت زیادی دارد
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 ).2002کننده به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد است )ریگان، ثروت، بهبوددهنده کیفیت زندگی و کمک

عنوان الگوی توسعه اقتصادی، توسعه روستایی را فرآیند تشویق، کمک هریوت با در نظر گرفتن کارآفرینی به

ونقل روستایی، خدمات ارتباطی و اطالعاتی مساعدت مدیریتی و تکنیکی کارآفرینان روستایی، حمل و

نتیجه گرفت  توانیبنابراین، م .(2002، یتوتهر) کندیتعریف م هاینروستایی، مدیریت منابع طبیعی و مانند ا

در مناطق  سازییتزی و ظرفتوسعه برای توانمندسا هاییهکه کارآفرینی روستایی راهکاری جدید در نظر

برابر اقتصادی، اجتماعی، محیطی و نهادی  یهاروستایی در جهت کاهش شکاف شهر و روستا، ایجاد فرصت

 (.43: 1387افتخاری و همکاران،  ینالدو ابزاری مهم برای رسیدن به توسعه پایدار است )رکن باشدیم

ها و رشد و توسعه کشورهای خود محسوب اء خانوادهدر کشورهای رو به توسعه، زنان امید اول برای ارتق

شود بلکه منافع اجتماعی و تنها سبب سودهای اقتصادی میکارآفرین در جوامع نه زنان یتموفق .شوندیم

از شغل قبلی  بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی زنان به دالیل متعددی نظیر کندیفرهنگی هم ایجاد م

ست و نرخ درصد ا 10با توجه به آمارهای رسمی اخیر، سهم اشتغال زنان فقط  .دشونیوارد کارآفرینی م

یل مهم کشورها برای سه دل .داشته است یتوجهافزایش قابل کردهیلبیکاری در میان زنان خصوصاً نیروی تحص

ر بسیاری د 1970در اواخر دهه  .توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعه فناوری و اشتغال مولد است

یت شناختی، موجی از جامعه و تغییرات جمع هاییشها و گرااز کشورهای پیشرفته به علت تغییر در ارزش

دهد که در فاصله در ایران نشان می داشتغال به وجود آمد. همچنین مطالعاتوکارهای کوچک و افراد خوکسب

 مستقل به شغل کارکنان یرانتصاد اشمسی بیشترین میزان اشتغال جدید در اق یهجر 75تا  35 یهاسال

 (.1387 ،)نظری بوده است (فرمایشخو)

موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی  بندییت(، باهدف اولو1391نتایج پژوهش علیدوست و همکاران )

ترین موانع در مسیر توسعه کارآفرینی شهرستان گرمسار نشان داد: موانع اقتصادی و آموزشی به ترتیب مهم

( )به نقل از میرغفوری 1977) 1. در مطالعه دیگری که توسط باتنر و مورباشندیان روستایی این شهرستان مزن

 34دهد که شده است، نتایج نشان میزن کارآفرین آمریکایی انجام 129( در مورد 51-52: 1388و همکاران، 

ند. همچنین در این تحقیق زنان او مدیریت مالی دچار مشکل بوده گذارییهدرصد از آنان در جلب سرما

اند و البته این مسئله که به علت زن بودن قادر به ورود به برخی از محافل اجتماعی نبودهداشتند کارآفرین ابراز 

باهدف بررسی موانع پیش روی  (،2000) 2نتایج پژوهش چیستیک.شدیتشدید م پوستیاهدر مورد زنان س

                                                           
1 Buttner & Moore 
2 chitsike 
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دستیابی به منابع الزم در آغاز کارشان نسبت به مردان درد زنان در این کشور کارآفرین در زیمباوه نشان دا زنان

نتایج (.chitsike, 2000) کنندیو هیچ حمایتی از سیستم حقوقی دریافت نماندهای بیشتری مواجهبا محدودیت

تان در ارتباط با موانع توسعه و پیشرفت زنان کارآفرین در پاکس)   Roomi and 2008parrottپژوهش 

ذاتی  یهاوکار، فناوری اطالعات، آموزش، نگرشبه سرمایه، زمین، محل کسبrooنشان داد که عدم دسترسی 

ترین موانع پیش اجتماعی، مهم هاییهجامعه مردساالر، عدم تشویق زنان توسط اعضای خانواده و کمبود سرما

 روی زنان در توسعه کارآفرینی است.

 منطقه موردمطالعه. 3

بر اساس باشد. جام واقع در استان خراسان رضوی میامرود از بخش مرکزی شهرستان تربتدهستان ج

. باغک باشندینفر مرد م 5291نفر زن و  5452نفر جمعیت دارد. از این تعداد  10743، 1395سرشماری سال 

رآباد، امیرآباد، سفلی، بوته گز، سنگ آتش، فیروزکوه، یخک، تق قزسفلی، تق قز علیا، ده کوشک، گوربند، بشی

حسن آباد، قادرآباد، یاقوتین جدید، چشمه گل، چنگ آباد جدید و کالته اله رسان روستاهای این دهستان 

مستعد  هایینبا توجه به وجود زم. فعالیت عمده اهالی دهستان مذکور، کشاورزی و دامداری است. باشندیم

و منابع آبی وضعیت کشاورزی در بخش از  رزمینییبا وسعت زیاد وجود ذخایر آب ز یاسط  منطقه و جلگه

 .گرددیاقتصادی استان محسوب م یهامناسبی برخوردار بوده تا جایی که یکی از قطب یگاهموقعیت و جا

ترین جنوب بعد از کشاورزی مهم شمال و یهادامداری در این دهستان نیز با توجه به وجود مراتع و کوهستان

باشد که متأسفانه این بخش از فعالیت مردم نیز به علت د و درآمد روستائیان میقطب اقتصادی و منبع تولی

ها در حال از بین رفتن است البته ها و قناتاخیر و خشک شدن چشمه یهاپیاپی در سال هاییسالخشک

تا حدودی به پایداری قسمت دامداری کمک  یونجهعمیق کشاورزی و کشت گندم و جو و  یهاوجود چاه

  ه است.کرد
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 جامنقشه موقعیت دهستان جامرود در بخش مرکزی تربت -1شکل 

 تحقیق هاییافته: ماخذ

 روش تحقیق. 4

باشد. زنان دهستان جامرود تحلیلی می -پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی

 نفر150اند جام شرکت داشتههای کارآفرین شهرستان تربتهای کارآفرینی برگزارشده تعاونیکه در کالس

ی افراد مورد قرار گرفتند. جهت صورت تمام شماری همهدهد که بهجامعه آماری این مطالعه را تشکیل می

پرسشنامه مذکور،  شده است.ی بر پرسشنامه( استفادهی اسنادی و میدانی )مبتنگردآوری اطالعات از دو شیوه

گذاری شناختی، فنی و سیاستادی، آموزشی و مدیریتی، روانفرهنگی، اقتص-در شش بعد موانع اجتماعی

وتحلیل اطالعات از آمارهای توصیفی )میانگین، شود جهت تجزیهمتغیر را شامل می 31شده که مجموعاً طراحی

 ای( استفاده گردید.انحراف معیار و ضریب تغییرات( و آمار استنباطی )آزمون دوجمله

 

 و کیفی() کمی  تحقیق هاییافته. 5

قالیبافان منطقه مورد مطالعه،  می باشد نفر 150اند شرکت داشته ینیکارآفر یهاکه در کالس ییروستا زنان

از دیرباز قالی هایی با طرح های سنتی و ترکمنی می بافند. طرح هایی که طبعیت و منظره را در اولویت داشت 

زه بیشتر طرح هایی که می بافند سفارشی  و طبق نظر و و نیز ایده و طرح ها برگرفته از خودشان بود. اما امرو

سلیقه سفارش دهنده می باشد. در ارتباط با وضعیت بازار، از ابتدا اینگونه بوده که هر خانوار برای خود جداگانه 
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می بافتند و به بازار میرفتند و فرش را به فروش می رساندند. البته اکنون نیز در بعضی موارد فروش به این 

ریق یافت میشود اما بیشتر اینگونه است که به عنوان مثال سفارش دهنده ده تا فرش با طرحی که خود داده ط

 سفارش میدهد وقالیباف روستایی هنگام آماده شدن کار، آن را تحویل می دهد و پول خود را دریافت میکند. 

یبافان ایجاد شده سه روز در هفته طبق بررسی های میدانی که انجام شد کالس های کارآفرینی که برای قال

ساعت در کالس  4و به صورت یک روز درمیان میباشد و افراد مورد مطالعه در روزهایی که کالس دایر است 

 ها شرکت میکنند.

. 

 آمار توصیفی.1_5 

 ترینسال و مسن 20گو ترین پاسخسال بوده که جوان 33نتایج نشان داد، میانگین سنی افراد موردبررسی  

درصد  45سواد، درصد بی 15گویان نتایج نشان داد، باشد. در ارتباط با سط  سواد پاسخسال می 59گو پاسخ

 اند.درصد دارای تحصیالت دانشگاهی بوده 12درصد کمتر از دیپلم و  28دارای تحصیالت ابتدایی، 

فرهنگی، اقتصادی، -اجتماعیتوزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان وجود موانع  -6تا  -1در جدول 

گذاری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی به همراه میانگین شناختی، فنی و سیاستآموزشی و مدیریتی، روان

است و سپس نتیجۀ حاصل بر اساس مقدار میانگین ذکر  شدهیانو انحراف معیار و ضریب تغییرات نظرات ب

شده است الزم به ذکر است که هرچه  بندییتیرات اولوبر اساس ضریب تغی هایهگو یتگردیده و درنها

گیریم که تغییرات نظر افراد در مورد این متغیر کمتر است یا ضریب تغییرات یک متغیر کمتر باشد، نتیجه می

 نظرتر هستند.افراد در مورد پاسخ سؤال مربوطه هم یگردعبارتبه

میزان وجود  یازنظر افراد نمونه موردبررس یرکلطوکه به گیریمینتیجه م -1بر اساس سطر آخر جدول 

 فرهنگی در توسعه کارآفرینی زنان روستایی در حد زیاد بوده است.-موانع اجتماعی

 

توسعه کارآفرینی زنان در فرهنگی -توزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان وجود موانع اجتماعی -1جدول 

 روستایی

فرهنگی درتوسعه _موانع اجتماعی 
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ناامنی اجتماعی برای 

 حضور زنان در بازار

 25 65 60 0 0 فراوانی

77/3 71/0 18/0 
 4 زیاد

 7/16 3/43 40 0 0 درصد

های اجتماعی محدودیت

 برای فعالیت زنان در بازار

 55 75 20 0 0 فراوانی

 2 زیاد 15/0 67/0 23/4
 7/36 50 3/13 0 0 درصد

چندان مثبت به نگاه نه

حضور زنان در بازار 

 آزادکار و تجارت

 60 30 35 25 0 فراوانی

 7 زیاد 29/0 13/1 83/3
 درصد

0 

7/16 3/23 20 40 

انواده برای عدم موافقت خ

حضور زنان در بازار 

 وکارکسب

 30 85 35 0 0 فراوانی

 3 زیاد 16/0 66/0 97/3
 20 7/56 3/23 0 0 درصد

وظایف زیاد زنان در 

 خانواده

 45 90 15 0 0 فراوانی

 1 زیاد 14/0 60/0 20/4
 30 60 10 0 0 درصد

اجازه ندادن همسر به 

اشتغال زنان در بازار و 

 تجارت امور

 30 30 65 25 0 فراوانی

 6 متوسط 28/0 99/0 43/3
 20 20 3/43 7/16 0 درصد

وابسته بودن زنان به 

نظرات همسر و سرپرست 

 خانوار

 50 65 35 0 0 فراوانی

 4 زیاد 18/0 74/0 10/4
 3/33 3/43 3/23 0 0 درصد

عدم باور جامعه به توان 

زنان در امر نوآوری و 

 نیکارآفری

 30 40 50 30 0 فراوانی

47/3 02/1 29/0 
 7 متوسط

 20 7/26 3/33 20 0 درصد

نبود صنف یا سازمان 

غیردولتی پشتیبان زنان 

 کارآفرین

 5 50 80 15 0 فراوانی

30/3 69/0 20/0 
 5 متوسط

 3/3 33/ 3/53 10 0 درصد

میزان وجود موانع 

در فرهنگی -اجتماعی

نان توسعه کارآفرینی ز

 روستایی

 0 115 35 0 0 فراوانی

 - زیاد 07/0 30/0 81/3
 0 7/76 3/23 0 0 درصد

 تحقیق هاییافته: ماخذ
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میزان وجود  یازنظر افراد نمونه موردبررس یطورکلکه به گیریمینتیجه م -2بر اساس سطر آخر جدول 

 ده است.موانع اقتصادی در توسعه کارآفرینی زنان روستایی در حد زیاد بو

توسعه کارآفرینی زنان در توزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان وجود موانع اقتصادی  -2جدول 

 روستایی
 

موانع اقتصادی در توسعه کارآفرینی زنان 

 روستایی
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نداشتن پشتوانه مالی و 

 انداز کافیپس

 70 60 20 0 0 فراوانی

33/4 70/0 16/0 

 زیاد

1 
 7/46 40 3/13 0 0 درصد

نداشتن وثیقه و ضامن برای 

 استفاده از اعتبارات دولتی

 25 55 50 20 0 فراوانی

57/3 92/0 25/0 

 زیاد

5 
 7/16 7/36 3/33 3/13 0 درصد

های عدم تنوع در فعالیت

 اقتصادی روستا

 20 75 55 0 0 فراوانی

77/3 67/0 18/0 

 زیاد

3 
 3/13 50 7/36 0 0 درصد

عدم توانایی جهت پیگیری 

 امور بانک

 20 80 50 0 0 فراوانی

80/3 65/0 17/0 

 زیاد

2 
 3/13 3/53 3/33 0 0 درصد

عدم توانایی در رقابت با 

ه تجارت و مردان در عرص

 اقتصاد

 0 30 95 25 0 فراوانی

03/3 60/0 19/0 

 متوسط

4 
 0 20 3/63 7/16 0 درصد

نبود بازار محلی یا ظرفیت 

پایین بازار برای متنوع شدن 

 فعالیت اقتصادی

 25 65 20 20 20 فراوانی

37/3 28/1 37/0 

 متوسط

6 
 7/16 3/43 3/13 3/13 3/13 درصد

نع اقتصادی میزان وجود موا

توسعه کارآفرینی زنان در 

 روستایی

 0 95 55 0 0 فراوانی

64/3 26/0 07/0 

 زیاد

- 
 0 3/63 7/36 0 0 درصد

 تحقیق هاییافته: ماخذ

میزان وجود  یازنظر افراد نمونه موردبررس یطورکلکه به گیریمینتیجه م -3بر اساس سطر آخر جدول 

 عه کارآفرینی زنان روستایی در حد زیاد بوده است.موانع آموزشی و مدیریتی در توس
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توسعه کارآفرینی در  توزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان وجود موانع آموزشی و مدیریتی -3جدول 

 زنان روستایی
توسعه در  موانع آموزشی و مدیریتی

 کارآفرینی زنان روستایی
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پایین بودن سط  سواد 

 زنان روستایی

 65 75 10 0 0 فراوانی

37/4 60/0 13/0 

 زیاد

1 
 3/43 50 7/6 0 0 درصد

کمبود دانش فنی و مهارت 

 تخصص در بین زنان

 30 45 55 20 0 فراوانی

57/3 95/0 26/0 

 زیاد

4 
 20 30 7/36 3/13 0 درصد

عدم دسترسی به اطالعات 

 های نوینو فناوری

 70 50 30 0 0 فراوانی

27/4 77/0 18/0 

 متوسط

2 
 7/46 3/33 20 0 0 درصد

های عدم وجود کالس

تخصصی مربوط به 

 کارآفرینی زنان

 15 15 35 65 20 فراوانی

60/2 14/1 43/0 

 متوسط

5 
 10 10 3/23 3/43 3/13 درصد

نداشتن مدیریت کافی در 

وکارهای ایجاد کسب

 جدید در بین زنان

 0 40 65 45 0 فراوانی

97/2 75/0 25/0 

 متوسط

3 
 0 7/26 3/43 30 0 درصد

میزان وجود موانع آموزشی 

توسعه در و مدیریتی، 

 کارآفرینی زنان روستایی

 0 85 65 0 0 فراوانی

55/3 48/0 13/0 

 زیاد

- 
 0 7/56 3/43 0 0 درصد

 یافته های تحقیق: ماخذ

میزان وجود  یازنظر افراد نمونه موردبررس یطورکلکه به گیریمینتیجه م -4بر اساس سطر آخر جدول 

 شناختی در توسعه کارآفرینی زنان روستایی در حد متوسط بوده است.موانع روان

 

توسعه کارآفرینی زنان در شناختی افراد پیرامون میزان وجود موانع روانتوزیع فراوانی دیدگاه  -4جدول 

 روستایی
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توسعه کارآفرینی زنان در شناختی موانع روان

 روستایی
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سط  خالقیت و پایین بودن 

 نوآوری در ایجاد کارهای نو

 0 0 35 50 65 فراوانی

80/1 79/0 43/0 

 کم

4 
 0 0 3/23 3/33 3/43 درصد

 فرصت موقع زمینهعدم شناسایی به

های محلی موجود برای ایجاد 

 جدیدکار

 0 25 90 30 0 فراوانی

90/2 70/0 24/0 

 متوسط

2 
 0 7/16 60 20 0 درصد

ی زنان در مقابله با مشکالت ناتوان

 نشدهبینییا رویدادهای پیش

 25 55 35 25 10 فراوانی

40/3 14/1 33/0 

 متوسط

3 
 7/16 7/36 3/23 7/16 7/6 درصد

پایین بودن سط  ریسک جهت 

 ایجاد اشتغال جدید

 20 75 55 0 0 فراوانی

77/3 67/0 17/0 

 زیاد

1 
 3/13 50 7/36 0 0 درصد

در شناختی ن وجود موانع روانمیزا

 توسعه کارآفرینی زنان روستایی

 0 0 110 40 0 فراوانی
96/2 49/0 16/0 

 متوسط
- 

 0 0 3/73 7/26 0 درصد

 یافته های تحقیق: ماخذ

میزان وجود  یازنظر افراد نمونه موردبررس یطورکلکه به گیریمینتیجه م -5بر اساس سطر آخر جدول 

 توسعه کارآفرینی زنان روستایی در حد زیاد بوده است.موانع فنی در 

 توسعه کارآفرینی زنان روستاییدر توزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان وجود موانع فنی  -5جدول 
توسعه کارآفرینی در موانع فنی 

 زنان روستایی

 

 

 

کم
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ب

 

ط کم
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ر ز
سیا
ب

 

ین
نگ
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معی
ف 
حرا
ان

 

یر
تغی
ب 
ضری
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ه ب
یج
نت

ب  
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س 
سا
ر ا
ت ب

وی
اول

ت
یرا
تغی

 

عدم دسترسی به 

 های جدیدفناوری

 60 70 20 0 0 فراوانی

27/4 68/0 15/0 

 

 زیاد
1 

 درصد
0 0 

3/13 7/46 40 

دسترسی پایین به 

 متخصصان و مشاوران فنی

 30 90 30 0 0 فراوانی

4 63/0 16/0 

 

 زیاد
2 

 0 درصد
0 

20 60 20 
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مهارت پایین در زمینه 

استفاده از ابزارآالت و 

 فناوری نوین

 45 40 55 10 0 فراوانی

80/3 94/0 24/0 

 

 زیاد
3 

 درصد

0 

7/6 7/36 7/26 30 

های عدم دسترسی به نهاده

تولیدی مثل زمین یا نیروی 

 کار متخصص

 0 25 40 55 30 فراوانی

40/2 99/0 41/0 

 

 کم
4 

 0 7/16 7/26 7/36 20 درصد

در میزان وجود موانع فنی 

توسعه کارآفرینی زنان 

 روستایی

 0 70 80 0 0 فراوانی

61/3 43/0 11/0 

 

 زیاد

 

- 
 0 7/46 3/53 0 0 درصد

 یافته های تحقیق: ماخذ

د میزان وجو یازنظر افراد نمونه موردبررس یطورکلکه به گیریمینتیجه م -6بر اساس سطر آخر جدول 

 گذاری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی در حد زیاد بوده است.موانع سیاست

توسعه کارآفرینی زنان در گذاری توزیع فراوانی دیدگاه افراد پیرامون میزان وجود موانع سیاست -6جدول 

 روستایی

توسعه در گذاری موانع سیاست

 کارآفرینی زنان روستایی
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های وجود محدودیت

های زیاد برای فعالیت

اقتصادی مستقل زنان در 

 جامعه

 25 95 30 0 0 فراوانی

97/3 60/0 15/0 

 زیاد

1 
 درصد

0 0 

20 3/63 7/16 

نبود یک سازمان متولی 

حامی زنان  خاص و

کارآفرین در روستاهای 

 کشور

 25 55 70 0 0 فراوانی

70/3 74/0 2/0 

 زیاد

3 
 0 درصد

0 

7/46 7/36 7/16 

نبود جایگاه مناسب زنان 

های روستایی در سیاست

 توسعه کشور

 15 75 60 0 0 فراوانی

70/3 64/0 17/0 

 زیاد

2 
 درصد

0 

0 40 50 10 
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 موانعمیزان وجود 

در  گذاریتسیاس

توسعه کارآفرینی زنان 

 روستایی

 0 140 10 0 0 فراوانی

78/3 21/0 05/0 

 زیاد

- 
 درصد

0 

0 7/6 3/93 0 

 یافته های تحقیق: ماخذ

 آمار استنباطی .2_5

فرهنگی، اقتصادی، آموزشی -بعد موانع اجتماعی 6در این پژوهش موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی در 

با توجه به اینکه  -7بر اساس جدول  اندشدهیفگذاری شناسایی و تعرشناختی، فنی و سیاست، روانو مدیریتی

وتحلیل کند بنابراین در بررسی آماری و تجزیهمتغیر از توزیع نرمال پیروی نمی 6های مربوط به این توزیع داده

 .شده استای استفادهدوجمله یآن از آزمون نا پارامتر

 جه آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن متغیرهانتی -7جدول 

 متغیر
-موانع اجتماعی

 فرهنگی

 موانع

 اقتصادی

آموزشی و  موانع

 مدیریتی

 موانع

 شناختیروان
 فنی موانع

 موانع

 گذاریسیاست

نتیجه آزمون 

کولموگروف 

 اسمیرنوف

 غیرنرمال

(000/0=sig) 

 غیرنرمال

(000/0=sig) 

 غیرنرمال

(000/0=sig) 

 غیرنرمال

(000/0=sig) 

 غیرنرمال

(000/0=sig) 

 غیرنرمال

(000/0=sig) 

 یافته های تحقیق: ماخذ

فرهنگی، -جهت بررسی میزان وجود هریک از موانع اجتماعی یاآزمون ناپارامتری دوجملهنتایج  -8جداول 

فرینی زنان روستایی نشان گذاری در توسعه کارآشناختی، فنی و سیاستاقتصادی، آموزشی و مدیریتی، روان

 باشد:صورت زیر میبه 𝐻1و  𝐻0 یهادر این آزمون فرض دهدمی

𝐻0: 𝑃 = 0.5                           𝐻1: 𝑃 ≠ 0.5 

کم، کم، متوسط و  یلیخ یها، گروه اول شامل پاسخشوندیم یبندها به دو گروه طبقهدر این آزمون داده

 یهاکند نسبت پاسخباشد فرض صفر در این آزمون بیان میو خیلی زیاد میزیاد  یهاگروه دوم شامل پاسخ

شود و فرض مقابل آن پذیرفته باشد فرض صفر رد می 05/0آزمون کمتر از  sigدو گروه برابر است اگر مقدار 

است  05/0کمتر از  یآزمون در همه موارد موردبررس sigدهد که مقدار نشان می-3شود نتایج جدول می

موانع  یردهد که تأثشده در گروه اول و دوم نشان میمشاهده یهاشود و تعداد پاسخنابراین فرض صفر رد میب
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توسعه کارآفرینی زنان روستایی در گذاری فرهنگی، اقتصادی، آموزشی و مدیریتی، فنی و سیاست-اجتماعی

 باشد.می متوسعه کارآفرینی زنان روستایی کدر  یشناختروانموانع  یرو تأثزیاد 

 در بررسی موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی یانتایج آزمون دوجمله -8جدول 

 متغیر
شده در گروه مشاهده یهاتعداد پاسخ

 اول

شده در گروه مشاهده یهاتعداد پاسخ

 دوم
sig 

موانع اجتماعی و 

 فرهنگی
0 150 000/0 

 000/0 145 5 موانع اقتصادی

 000/0 120 30 مدیریتی -آموزشیموانع 

 000/0 60 90 شناختیروانموانع 

 018/0 135 15 فنیموانع 

 000/0 150 0 گذاریسیاستموانع 

 یافته های تحقیق: ماخذ

جهت بررسی این موضوع که در میان موانع توسعه کارآفرینی آزمون ناپارامتری فریدمن نتایج  -9جدول 

با توجه به  دهد.سعه کارآفرینی زنان روستایی دارد را نشان میبیشتری در تو یرزنان روستایی، کدام مانع تأث

موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی، موانع اجتماعی و  که در میان گیریمینتیجه م sigو مقدار  -9جدول 

موانع و بیشتری در رشد و توسعه کارآفرینی زنان روستایی داشته است  یرگذاری تأثفرهنگی و موانع سیاست

های بعدی قرار به ترتیب در اولویتشناختی مدیریتی، موانع روان -صادی، موانع فنی، موانع آموزشیاقت

 .گیرندیم

 ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان روستاییمهم یینمنظور تعنتایج آزمون فریدمن به -9جدول 
 موارد

 میانگین
 نتیجه آزمون فریدمن

 sig یامیانگین رتبه

 05/4 81/3 ی و فرهنگیاجتماعموانع 
000/0 

 80/3 64/3 موانع اقتصادی



 4، شماره2، دوره1399 بهارجغرافیا و روابط انسانی،                       

 

428 

 

 67/3 55/3 مدیریتی -موانع آموزشی

 28/1 96/2 شناختیموانع روان

 72/3 61/3 موانع فنی

 48/4 78/3 گذاریموانع سیاست

 یافته های تحقیق: ماخذ

 

 گیرییجهنت. 6

 یژهوجهت گسترش مشارکت آنان، به یزیربرنامه اجتماعی، اقتصادی و هاییتارتقای حضور زنان در فعال

های اقتصادی، شرطی الزم در جهت توسعه پایدار است. این امر در نواحی روستایی که زنان از دیرباز  ینهدرزم

اند، از ضرورت بیشتری برخوردار است. و به گونه سنتی در کارهای اقتصادی خانواده مشارکت داشته

اقتصادی  هاییتعنوان یکی از فعالدور به یهاافی در مناطق روستایی کشور از گذشتهقالیب یژهوبه دستییعصنا

زنان بوده و هست و بیشتر زنان در مناطق روستایی در زمینه قالیبافی فعالیت داشته و از این راه نقشی مهم در 

وار روستایی و حتی در درآمد خانواده خوددارند. با توجه به نقش مهمی که این گروه از زنان در درآمد خان

. لذا، این شودیها ماقتصاد ملی دارند، همواره با مسائل و مشکالتی روبرو هستند که مانع از ادامه فعالیت آن

نگارندگان با علم شده است که موانع زنان قالیباف دهستان جامرود انجام ینترپژوهش باهدف شناسایی مهم

موانع توسعه کارآفرینی  بندییتروستایی دهستان جامرود، اقدام به اولومهم، جهت توسعه کارآفرینی زنان  ینبرا

 نشان داد: یگانه موردبررساند. نتایج پژوهش در بین ابعاد ششزنان قالیباف در محدوده مذکور نموده

های اجتماعی برای فعالیت زنان در بازار، وظایف زیاد فرهنگی سه متغیر محدودیت-در بعد اجتماعی -

 10/4و  20/4، 23/4 هاییانگینخانواده و وابسته بودن به نظرات همسر و سرپرست خانوار با مزنان در 

اند. لذا دادن تسهیالت برای پیشرفت کارهای نو و جدید زنان و درواقع ترین موانع کارآفرینی بودهمهم

ین در این مورد باشد. همچناهمیت قائل شدن برای توسعه کارآفرینی زنان از برنامه ضروری توسعه می

عنوان نیمی از حضور زنان در عرصه بازار کار و تجارت به یتبیشتر در ارتباط بااهم یسازبا فرهنگ

های آموزشی در سطح روستاها، سخنرانی در پتانسیل فکری و فیزیکی جامعه، از طریق برگزاری کالس

ی جهت ترغیب دیگران، تقویت مساجد، تجلیل افراد پیشرو در زمینه کارآفرین یژهوجلسات عمومی به

شود با برگزاری توان گفت میکرد. درباره مانع وابستگی به نظرات همسر و سرپرست خانوار نیز می
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مانع مذکور را  یجتدردر سطح خانواده )بین زوجین و حتی سایر افراد خانوار(، به یاجلسات مشاوره

 قبول رساند.به حد قابل یتتضعیف کرده و درنها

انداز کافی و عدم توانایی جهت پیگیری امور اقتصادی، دو متغیر نداشتن پشتوانه مالی و پس در بعد -

اند. لذا باید از طریق اقداماتی ترین موانع توسعه کارآفرینی بودهمهم 80/3و  33/4 هاییانگینبانکی با م

 یهاتشکیل صندوق توان بهبهره )در خصوص این پیشنهاد میبالعوض یا کم یهاازجمله: اعطای وام

الحسنه و اعتبارات خرد ویژه زنان کارآفرین اشاره کرد( مانع نداشتن پشتوانه مالی را کمرنگ کرد. قرض

نیز هستند  یدار، درگیر کارهای خانه و بچهینطوالنی بودن پروسه امور بانکی برای زنان که عالوه برا

ارهای بانکی که زنان باید انجام دهند را بر توانند حداقل بخش از کمشکل است لذا مسئوالن بانک می

 عهده بگیرند.

مدیریتی، دو متغیر پایین بودن سطح سواد زنان روستایی و عدم دسترسی به اطالعات  -در بعد آموزشی -

اند. ترغیب کردن زنان ترین موانع در این بعد بودهمهم 27/4و  37/4های نوین با میانگین و فناوری

حصیل در کنار دیگر وظایف و همچنین در اختیار گذاشتن اطالعات و فناوری جدید روستایی به ادامه ت

 تر کند.تواند این موانع را کمرنگتوسط حامیان و مسئوالن تا حدودی می

ترین مانع مهم 77/3، پایین بودن سطح ریسک جهت ایجاد اشتغال جدید با میانگین یشناختدر بعد روان -

و  پذیرییسککارآفرینی اشاره شد، ر هاییژگیطور که در واشد. همانببرای زنان در این بعد می

 باشد.می هایتاین نوع فعال هاییصههای کارآفرینی، از خصبودن فعالیت یزآممخاطره

باشد. عدم ترین مانع در این بعد میمهم 27/4در بعد فنی، عدم دسترسی به فناوری جدید با میانگین  -

زنان روستایی از دالیل اصلی این  یژهوب متخصصان کارآفرینی به روستاییان بهها و تجارانتقال مهارت

 باشد.مهم می

( 97/3های اقتصادی زنان در جامعه )های زیاد برای فعالیت، وجود محدودیتگذارییاستدر بعد س -

ودن و وجود صرف زن بباشد. زنان بهها میآن ینیترین مانع بر سر راه کارآفردهندگان مهمازنظر پاسخ

تبعیض جنسیتی موجود در جامعه،  یها کمتر از مردان است و به عبارتباور غلط در جامعه که توانایی آن

 های اقتصادی زنان در جامعه شده است.هایی برای فعالیتباعث ایجاد محدودیت

مطالعه بیان  این پژوهش که از طریق مشاهده و مصاحبه از زنان کارآفرین مورد تحقیق کیفیهمچنین طی  

و زیاد  در ارتباط با اثر بخشی و سودمندی این کالس ها برای شرکت کنندگان، طبق نظر خود آنها، داشتند که

مثبت بوده است. با راهکارهای بسیاری آشنا شده اند، ایده ها و نظرات خالقانه افزایش یافته، به راحتی میتوانند 

ه کنند و بسیاری از اشکاالت خود را رفع کرده اند و نسبت طرح و نقش بکشند و آن را روی فرش خود پیاد

مصاحبه در مورد  طی مطالعه مورد قالیباف زنانهمچنین  به قبل وضعیت آنها بهبود چشمگیری پیدا کرده است.
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 حوزه قالیبافان و داشته تولید خارجی مشتریان روز سفارش با که داشتند بیان مشکالت اساسی که با آن مواجهه

 حداقل از امر، مسئوالن و دولت لطف به بلکه ندارند، صنعت این آوری سود از سهمی تنها نه منطقه رد فرش

 قشر این از ای بیمه حمایت عدم که ای مسئله. اند مانده محروم قالیبافان بیمه پوشش که دولتی های حمایت

 تاثیر تحت را دستباف فرش صنعت آن تبع به که است کشیده جدی چالش به را قالیبافان و رسد می گوش به

 مالی مشکالت با بوده مشغول مسیر این در را خود عمر جامعه تمام کش زحمت قشر این.  داد خواهد قرار

 فرش تولید از ایشان سهم که است کار همین مرزی محروم منطقه این در درآمد کسب راه تنها و  هستند مواجه

 ساعاتی بودن خانوار سرپرست و فقر بیکاری، دلیل به منطقه این دختران و زنان!  بیمه نه و است آوری سود نه

 توجه باید و بافته بهم را قالی پود تارو و نشینند می خانه یا و کارگاه در قالی دارهای همین پای را روز شبانه از

 باشد داشته همراه به را عضالنی و جسمی های بیماری عوارض تواند می ها کارگاه در نامناسب وضعیت کرد

 افزوده ارزش چرخه در که قالیبافان سهم چرا شود، نمی نصیبشان چندانی مزد زیاد، کار ازای در افراد این و

 شود. می تجار نصیب غالبا عمده سهم و است درصد20 زیر حداکثر بازار قیمت به تولید

4-  

شود که ر قلمداد میمولد، حیاتی خودکفای کشو یهاعنوان یکی از بخشتوسعه کارآفرینی در روستاها به

 یهارا به خود اختصاص داده است. اجرای سیاست افزایش مشارکت مردمی در برنامه یتوجهجمعیت قابل

اساس باید به آن توجه نمود. همچنین  یندر توسعه کارآفرینی روستایی دارد و برا یتوسعه نقش بسیار مؤثر

کارآفرینی موجب افزایش اشتغال زنان در روستاها  یاهتوجه به نقش زنان در کارآفرینی روستایی و اجرای طرح

 یهادر جهت توسعه کارآفرینی روستایی است. ارائه تسهیالت به روستاییان از طریق سازمان شده و خود عاملی

شود و توجه به این امر حائز مالی و آموزشی موجب افزایش اشتغال و کارآفرینی روستایی می کنندهیتحما

ین توجه به عوامل محیطی، فرهنگی و جغرافیایی و ارائه خدمات آموزشی مناسب در جهت اهمیت است. همچن

شود و توجه مسئولین به این امر کارآفرینی و جهاد اقتصادی به روستاییان باعث توسعه کارآفرینی روستایی می

 باشد.ضروری می
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