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 9چكيده
 استقالل و دادن هویت. کنندمی ایفا جامعه اقتصادی وضعیت بهبود و اشتغال ارتقای در مهمی نقش زنان

 خصوص اً اجتم اعی -اقتص ادی مختل   ورام  در آنها فعال مشارکت زمینه کردن فراهم و آنان به بخشیدن

 اجتم اعی تولی دی ه ایچرخ ه در عظ یم نیروی این بیشتر انگیزش در مهمی عامل کارآفرینی، هایفعالیت

 ارتق ای ب ا دتوان م ی آفرین ی کار .هستند پایدار توسعة اصلی ارکان از کارآفرینی و نوآوری خالقیت، .است

 اعتماد پرورش و مشارکتی توسعه اصول آموزش با و سازند وانمندت را آنان زنان، علمی هایظرفیت و دانش

 ب ا هم واره ک ارآفرینی عرص ه به زنان ورود موضوع، این علیرغم اما. نمایند مؤثری خدمت آنها به نفس، به

 در کارآفرین ان از درص د 12 از کمتر دهدمی نشان آمارها. است بوده رو روبه زیادی هایمحدودیت و موانع

 ش ده ک ارآفرینی عرصه در زنان بالقوه استعدادهای رشد و بروز از مانع گوناگونی عوامل و هستند؛ نز ایران

 کارآفرینی هایچالش تا شده سعی است، شده تهیه مروری صورت به که حاضر مقاله راستا همین در. است

-ف ردی یه اچ الش همچ ون ع واملی مقال ه در. شود بررسی و شناسایی ایران، کشاورزی بخش در زنان

 زن انه ای چ الش ترینمهم عنوان به اجتماعی و محیطی  -شخصیتی، علمی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی

ه ای عرص ه  در زن ان حض ور اهمی ت ب ر تاکید با ،مرور این در. شوندمی معرفی کشاورزی کارآفرینی در

 .شودیم ارائه وضعیت این بهبود منظور به مناسب پیشنهادات ،کشاورزی کارآفرینی

 کشاورزی کارآفرینی، زنان، ،چالش کلیدي: هايهواژ

                                                             
  alikhany.mehdi@yahoo.comمسئول مكاتبه: *
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 مقدمه

 بوده است کار و کسب هایعرصه تمام در گسترده بسیار تغییرات شاهد بیستم، قرن اواخر در جهان

 کیفیت توجه به اطالعات، فناوری توسعة رقابت، افزایش شدن، جهانی چون مفاهیمی که طوری به

 روبه جدی هایبا چالش عمومی بخش در را امور ادارة اینها، مانند و ریمدا مشتری خدمات، و کاالها

 بحث به آوردن روی این چالشها، با رویارویی برای دولتی مؤثر راهكارهای جمله از .است کرده رو

(. همچنین بیشتر اندیشمندان و صاحب نظران 0222نصرآبادی،  و است )نیازی جامعه در کارآفرینی

اقتصادی، خالقیت، نوآوری و بطور خالصه کارآفرینی و تولید دانش محور را عوامل های حوزه فعالیت

دانند وزی در سطوح ملی و بین المللی میکلیدی موفقیت و ماندگاری در عرصه بازارهای رقابتی امر

 محافل توجه مورد بیستم قرن اواخر در که موضوعی است کارآفرینی رو، این از (.0221هیزر و رندر، )

 است. گرفته قرار جهان کشورهای وزشیآم

کارآفرینی فرآیندی است که نقش حیاتی در تداوم، رشد و توسعه ملی و حتی اقتصادی جهانی ایفا 

های منطقی اعم از مادی، معنوی، فرهنگی، کند. لذا لزوم ایجاد بستر و جو مناسب در جهت حمایتمی

گردد. اهمیت بحث از پیش در کشور ما احساس میتحقیقاتی و علمی از کارآفرینی و کارآفرینان بیش 

دانند کارآفرینی به حدی است که اقتصاددانان کارآفرینان را موتور رشد و توسعه اقتصادی جامعه می

 های سازمانی درها را از مهمترین عوامل تحول و نوآوری( و دانشمندان مدیریت آن1311شومپیتر، )

محیطی که افرادش برخوردار از تفكر و هنر کارآفرینی باشند،  آورند. لذا هرعصرحاضر به شمار می

بر اساس گزارش بانک جهانی پنجاه درصد  (.0222کاظمی، اقتصادی پویا و متنوع خواهند داشت )

برای دو سوم  نیروی کار کشاورزی جهان در اختیار زنان قرار دارد، و آنان مسئول آماده کردن غذا

(. براساس آمارهای سازمان ملل، ایران از نظر مشارکت 0221نی، بانک جهاجمعیت جهان هستند )

اقتصاد ) کشور کسب کرده است 111را در میان  101رتبه  0223در سال نیروی کار در اقتصاد کشور، 

 کسب کشور 110 میان در را 112 رتبه ،0211 سال در یعنی ،گذشته سال طی اما ،(0223جهانی، 

برابر با  0223رتبه ایران در سال  شكاف جنسیت شاخص، از لحاظ (0211)اقتصاد جهانی،  است نموده

درصد زنان ایرانی در  01 کشور رسیده است. همچنین 110از بین  112به  0211بوده که در سال  102

 11درصد است. از این میان  22بخش اقتصاد کشور مشارکت دارند که در مقابل آن، مشارکت مردان 

اقتصاد درصد مردان قرار دارد ) 01رزی فعالیت دارند که این رقم در برابر درصد زنان در بخش کشاو

 (. 0223جهانی، 
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 ملی به نیازهای که هاییبرنامه طریق از همه جانبه، پایدار توسعه هایطرح که دهدنشان می تجربه

 و زنان اهبرنامه در این بود. خواهد اثربخش دهد،می پاسخ محلی و ایمنطقه هایمشارکت طریق از

 آن زمان که رسدمی به نظر چنین لذا. دارند مشارکت مدیریت روند و سیاستگذاری امر در مردان

 خویش سهم توسعه برای در سرمایه گذاری بتوانند جهان جمعیت شده فراموش نیمه تا است فرارسیده

 به توجه رو این از. دباشن داشته کاملتر توسعه، مشارکتی فرایند در یابند اجازه و بیاورند دست به را

 نیروی تنها نه زنان. اشدبمی زیادی برخوردار اهمیت از توسعه ایند فر در روستایی زنان گسترده نقش

 مواد تولیدات رشد بیشتر چه هر افزایش و اقتصاد برای پیشبرد بالقوه منبعی و تحول ایجاد در ایعمده

 هاپیشرفت و تحوالت این معنوی و فرهنگی بعادا در اساسی نقش دارای روند، بلكهمی شمار به غذایی

-اقتصادی هایعرصه در گذشته هایسده طی در ایران زنان که دهد می نشان شواهد موجود. باشندمی

 از که اندداشته چشمگیری هایفعالیت کل جامعه به نسبت و یكدیگر به نسبت یاریگری و اجتماعی

 در یاریگر، رسمی غیر هایسازمان در هاگروه این. نده استما دور غالبا پژوهشگران و روشنفكران دید

 و دستی صنایع و بافندگی باغداری، دامداری، کشاورزی، درتولید محصوالت و اقتصادی هایزمینه

 و رنگکم در کارآفرینی مشارکت متأسفانه حال این با اما بوده اند، فعال های اجتماعیزمینه در همچنین

 . (0212ستا و همكاران،اند )روداشته ناچیز

و تنه ا در . متأسفانه در ایران نهاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرین ان وج ود ن دارد

ای ن . گ رددهای محدودی از خود اش تغالی مش اهده میها و نهادهای دولتی، حمایتبرخی وزارتخانه

ش وند و من د میكان از آن بهرهها به صورت عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امحمایت

توان به طرح خوداشتغالی وزارت ها میاز این حمایت. ای ویژه برای زنان کارآفرین وجود نداردبرنامه

. های وزارت تعاون اشاره کردها و کمکهای مالی بانک کشاورزی، حمایتکار و امور اجتماعی، کمک

های جزئی بانک کشاورزی و حمایت وزارت تعاون از کی ویژه برای زنان کارآفرین، کمهاتنها برنامه

بخشی الزم را نداشته و به رانت  سفانه کارایی و اثرأباشد که آن هم متعضو زن می 22۷های با تعاونی

 تع ادل اقتص ادی، اجتم اعی، فرهنگ ی، مختل   دالیل به همه این با. (0221صابر، ) تبدیل شده است

 مش ارکت و (0221است )شادی طلب،  نشده برقرار زنان عادالنه کتمشار امر قبول در قابل و مطلوب

 و موان ع ب ا روس تایی، من اطق ب ر ح اکم س اختاری تنگناهای از برخی لحاظ به ابعاد مختل  در آنان

 نی ز روستایی جامعه بر حاکم شرایط از روستایی توسعه در زنان نقش متأسفانه. روست مشكالتی روبه

باوره ای  دیگ ر س وی از و سیاس ی و فرهنگ ی اقتص ادی، اجتماعی، موانع سو یک از. کندتبعیت می
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 عدم این، بر عالوه. گرددمی اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت در زنان مشارکت گسترش مانع اجتماعی

 هم واره نیز مناسب و آموزش تكنولوژیكی ابزار سرمایه، زمین، همچون مولدی منابع به زنان دسترسی

 . (1333است )گودرزی،  شده توسعه امر در آنها وبمطل مشارکت مانع

 آمده روستایی و توسعه ارضی اصالحات جهانی کنفرانس کار برنامه و اعالمیه در که است حالی در این

 و سهیم روستایی توسعه سیاسی و اجتماعی، اقتصادی فرایندهای در مردان همپای و همگام باید زنان است

 همین در. نمایند نقش ایفای روستایی، مناطق ساکنان زندگی وضع بهبود رد کامل طوربه و باشند شریک

 شده دایر کشاورزی وزارت جهاد در روستایی زنان مخصوص دفتر اخیر سال چند در نیز ایران در راستا

 دسترسی راه در توسعه مرور های جاریسیاست و هاطرح مستمر تحلیل و تجزیه اساساً  آن کار که است

 در و زمینه این در یافته انجام مطالعات واسطه محدودیت به اما است؛ اجتماعی حقوق و تولید ابعمن به زنان

 یافته انجام اقدامات ایران، در روستایی زنان فعالیت و مشارکت و ابعادگوناگون هاجنبه ماندن ناشناخته نتیحه،

)پورطرق،  نماید ایجاد توجه قابل یتحول باید که طور آن نتوانسته دولتی هایسازمان زمینه توسط این در

عنوان کارآفرینان، منشأ تحوالت بزرگی در جهانی، زنان خالق، نوآور و مبتكر به در عرصه. (0221

عنوان موتور توسعه اقتصادی، قهرمانان ملی و اند و نقش آنان بهی صنعتی، تولیدی و خدماتی شدههازمینه

ی، عامل ایجاد اشتغال، گزینه اصلی انتقال فناوری و عامل رفع توسعه صنعتی، محرك و مشوق سرمایه گذار

 . (0222آراستی، ) خلل و تنگناهای بازار، در جوامع تبیین یافته است

مقابله با بحران بیكاری زنان ضروری است که  ملی و لذا بنابه ضرورت توسعه سهم زنان دراقتصاد

 و کار و کسب زنان با ایجاد تا اهم گرددفر کارآفرین زنان سب وکارک توسعه شرایط الزم برای

 با. (0222گلرد، ) معضل کنونی جامعه را پایان بخشند دیگران بتوانند های شغلی برای خود وفرصت

 مسائل خانواده باروری، پایین سن )نظیر شناختی جمعیت جنبه از هم زنان مسائل بررسی به اینكه توجه

 شغلی، نابرابر نظیر فرصتهای) اقتصادی – اجتماعی شرایط سطهوا به هم و (0221)آگبومه، است ( . . و

 است، خود خاص مسائل فرهنگی( دارای و اقتصادی فقر خشونت، آمیز، تبعیض مقررات تحصیلی،

 . (0222محمودیان، دارد ) ویژه توجه به نیاز بنابراین

و  هاچالشی، های کارآفرینانه زنان در بخش کشاورزبدیهی است که در مسیر توسعه فعالیت

بنابراین . ها منجر به تسهیل این امر خواهد شدکه شناسایی و رفع آن مشكالت متعددی وجود دارد

های موجود، اصالح مسیر آتی و در نهایت شناسایی محدودیت کارآفرینی زنان به هایچالشمطالعه 

 گرفته صورت بیاتاد مرور. (0221جواهری، ) کندافزایش کارآیی فردی و اجتماعی آنان کمک می
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در  متأسفانه ،توسعه پایدار فرایند در مشارکت آنها و زنان نقش غیرقابل انكار رغم علی دهدمی نشان

 استفاده مسئله این و اندمواجه زیادی هایو محدودیت مشكالت ،هاچالش تنگناها، باعرصه کارآفرینی 

 آن از شدن خارج که است ساخته مبدل بغرنج و پیچیده امری به را های توسعهبرنامه در زنان پتانسیل از

از اینرو ضرورت بررسی این موضوع و یافتن راهكارهایی در زمینه . دارد آگاهی و به شناخت نیاز

رابطه و با توجه به  این درلذا  شود.به شدت احساس می کشاورزی در میان زنان بخش در کارآفرینی

 کشاورزی کارآفرینی در زنان رو پیش هایچالش بررسی این مقاله شناسایی ومطالب گفته شده، هدف 

 می باشد.

ای و جس تجوی منظور گردآوری اطالعات از روش کتابخانهدر این پژوهش به: پژوهش شناسیروش

 معرفی به ابتدا مقاله این در کارآفرینی، به توجه مورد در بهتر درك برای کهاینترنتی استفاده شده است. 

بررس ی  ب ه س پس و پ ردازیمم ی هس تند، ک ارآفرینی مقول ه فهم برای اصلی منابع امروزه که منابعی

پیش روی زنان برای ایجاد مش ارکت کارآفرینان ه در بخ ش کش اورزی  یهاچالشمشكالت عمده و 

 آن، فرآین د چگ ونگی و آفرین ی ک ار موض وع درباره کنندمی سعی محققان امروزه. پرداخت خواهیم

 پی دا بهت ری درك مقول ه این در مهم و گرمداخله عوامل از بتوانند تا آورند دستبه بیشتری اطالعات

 منبع سه اطالعاتی منابع این میان از. (0221گارتنر،  ؛1331فر، هابیگراو و ؛1331)بول و ویالرد،  کنند

. تندهس  اصلی منابع شمار از که دهندمی دستبه اطالعاتی آن اهمیت نیز و کارآفرینی فرآیند مورد در

 پ ژوهش طریق از آن در موجود اطالعات و شده بنا پژوهشی کارهای پایه بر نشریات مانند منبع اولین

 ک ارآفرینی، درب اره هاییکتاب کارآفرینی، زمینه در درسی کتب دانشگاهی، نشریات: مثل شودمی ارائه

 خالص ه ه ا،خبرنام ه خب ری، ه ایگاهنام ه نوشت، -دیگر یا نوشت خود کارآفرینان هاینامهزندگی

 مط البی دان ش زمین ه در اص لی منبع دومین اما. دولتی هاینشریه و هانشست و هاهمایش در مقاالت

 کار کنونی وضع دهنده نشان که مطالبی یعنی آیند،می دستبه آفرینان کار مستقیم مشاهده از که هستند

 ت وانم ی م وردی مطالع ه نی ز و وجودم اطالعات بررسی و هامصاحبه کمک به. هستند فعال آفرینان

 ب ه تواندمی تجربیات این تحلیل. داد قرار یكدیگر اختیار در را کارآفرینان فردی هایدانسته و هاتجربه

 ت وانمی را کارآفرینی به مربوط دانش زمینه در اصلی منبع آخرین. کند کمک مقوله این ربهت شناسایی

 گون اگون ه ایهم ایش و هانشست در که دانست علم این مقوله فعاالن هاینطق و هاسخنرانی شامل

ص ورت م روری از من ابع مختل   که در این مقاله س عی ش ده ب ه. (0222 میری،)علی کنندمی ایراد

 آوری گردد.اطالعات مهم جمع
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  بحث و نتايج

وسانات اشی از نکند و خطر نبینی میا را کش  و تقاضا را پیشهکارآفرین کسی است که فرصت

، عامل سازماندهی و مسوول تصمیماتی مانند چه تولید او موجد فرآیند تولید. گیردآن را به عهده می

همكاران  و هنری. (1333صمدآقایی، ) و با چه روشی تولید شود؟ است چقدر تولید شود؟ شود؟

 هازمینه از تعدادی رد است ممكن البته که کنندمی تلقی جدید و مهم کاری ایجاد را کارآفرینی ( 0221)

 چیزی حداقل یا تازه خدمتی یا تازه تولیدی بر متمرکز اقتصادی جدید ماهیت یک خلق. یردگ صورت

. باشد داشته داریمعنی تفاوت شود،می عرضه بازار دیگر جای در که خدماتی یا تولیدات با که

 الزم منابع آوریجمع کار، و بکس یهافرصت ارزشیابی و دیدن توانایی که هستند کسانی کارآفرینان

 همكاران و هنری. باشندمی دارا را موفقیت کسب برای مناسب فعالیت شروع و آنها از سود گرفتن برای

 و ظهور تغییر، فرایند با همراه کارآفرینی که طوریهمان که کنندمی مطرح توجه جالب عقیده اظهار یک

 ترینرایج شاید. است هم کارآفرین برای ابداع و ییرتغ فرایند یک همچنین است، جدید ارزش ابداعِ

 که مهم، کار یک خلق یعنی. کندمی آغاز را کاری و کسب خودش که کسی: باشد این کارآفرین تعری 

 هر است، شخصی وکار کسب یک شروع برای هنری کارآفرینی که گرددمی منتهی فرض این به

. کرد خواهد آماده کار آن انجام برای الزم هایتوانایی و هامهارت با را فرد آن درباره پرورشی و آموزش

 از. داندمی "خالق تخریب" فرایند را کارآفرینی (1311) شومپیتر ژوزف. (0221، همكاران و هنری)

 خدمتی یا کاال ارائة (ال  :گرددمی محسوب کارآفرینی زیر هایفعالیت از هریک نامبرده دیدگاه

 (د ،تازه بازاری به دسترسی و گشایش (ج ،تولید و کار انجام فرایند در دیدج روشی ارائة (ب ،جدید

 . جدید تشكیالت هرگونه ایجاد (ه و تولید و کار و کسب انجام جهت جدید منابعی یافتن

 و اصول نظر از (خدمات و صنعت کشاورزی،) مختل  هایبخش در کارآفرینی مفاهیم و تعاری 

 در ک ارآفرینی ب ا تف اوتی خ ود ماهی ت و اص ل در کشاورزی در آفرینیکار اگرچه. هستند یكی بنیاد

 توس عة جه ت نی ازمورد دادهایدرون واقع در اما ندارد، اقتصادی هایبخش سایر یا و شهری نواحی

 نقل، و حمل هایزیرساخت نهادها، و مؤسسات تكنولوژی، آموزش، مدیریت، سرمایه، نظیر کارآفرینی

 ه ایبخ ش س ایر و ص نعتی من اطق و ش هرها در م اهر کار نیروی و توزیع كهشب بازار، به دسترسی

 حال ت کش اورزی ک ارآفرینی. گ رددم ی یاف ت کش اورزی و روس تایی مناطق از ترراحت اقتصادی

 و روس تایی من اطق می ان ت روس یع شكاف. دارد المحصولمختص و المزرعهمختص الشرایط،مختص

سیاس ت و هااستراتژی گرایش و کشاورزی بر صنعت چیرگی و توسعه حال در کشورهای در شهری
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 کش اورزی و روس تایی جامعة اجتماعی -اقتصادی هایویژگی با همراه صنعت، سمت به توسعه های

 زن ان ،توس عه ح ال در کشورهای در. باشد داشته رشد کمتر کشاورزی کارآفرینی تا است شده باعث

 ه ایحمایت و ایحرفه هایتوانمندی فاقد آنها. می باشند کشور در تولید مأمور ترینضعی کشاورز 

 ب ا. کن د عم ل پوی ا ک ارآفرین یک نقش در تا است ملی و محلی هایسازمان و دولت طرف از الزم

 ک ارآفرینی جه ت مناس بی هایپتانسیل دارای و بوده کشورها این در غنی منبع یک زمین که وجودی

 . (0221 یعقوبی،) هستند ضعی  و فقیر ززنان کشاور هم هنوز اما باشد،می

با توجه به توسعه فرهنگ کارآفرینی در بین زنان در بخش کشاورزی،  یهاچالشمهمترین : هاچالش

 به شرح زیر می باشد:مرور صورت گرفته 

 ریسک پذیر ،خود باوری اعتماد به نفس وپیشرفت، عدم  کافیانگیزه فقدان  در زنان: شخصیتی-فردي

کمبود استقالل طلبی و خالقیت، عدم تجربیات ناخوشایند دوران کودکی، دم خطر پذیری(، )ع نبودن

کمال طلبی، عدم داشتن دانش و اطالعات، کنترل درونی، نها، فرصت نكردن ، شناسایینیاز به موفقیت
؛ 0221؛ عزیزی، 0211 ؛ جهانبانی بشاره و همكارانش،0221)یارایی،  تفكر خالق و جوییهدف

؛ 0221وارد، ها؛1122یعقوبی و قاسمی، ؛ 0222خدمتی و توسل، ؛ 0220برومند، ؛ 0221ریبی، هزارج

کمبود  ،(1321مک کلند، ؛ 1321دراکر، ؛ 1333فاریس، ؛ 0221وینن، ؛ 0211مقصودی و داوودی، 
تحریک پذیری  و ش زنان به دستورپذیری از دیگرانگرایبرای تحمل فشارهای کاری، توانایی بدنی 

 درشخصیتی زنان  -فردی هایچالش اززنان در هنگام مواجهه با شكست در مسائل کارآفرینی  بیشتر
؛ میرغفوری و 0222گلرد، ؛ 0222بر، ها ؛1332باتنر و مور، ) شود می محسوب کشاورزی کارآفرینی

 . (0223؛ میرغفوری و همكاران، 0222همكاران، 

و ای، عدم درك و آگاهی زنان از محیط کسب حرفه کمبود مهارتسطح تحصیالت پایین در زنان،  علمی:

فقدان دانش کافی در ، اقتصادیبی تجربگی زنان در برنامه ریزی  کار و عوامل محیطی حاکم بر آن،

پایین بودن حضور زنان در  برخی از  ،فقدان دانش راجع به قوانین و مقررات حقوق، ی مدیریتیهامهارت

ل  در رشته دلخواه و  پایین بودن گاهی، عدم اجازه خانواده به دختران جهت ادامه تحصیی دانشهارشته
)هیسریچ  باشدمیهای علمی کارآفرینی زنان در کشاورزی است از چالشزنان در مشاغل مدیریتی  حضور

 ؛ میرغفوری و همكاران،0222؛ میرغفوری و همكاران، 0221؛ جواهری، 0221؛ صابر، 1321و برانچ، 
0223) . 

که همچ ون،  می باشدزنان کشاورزی کارآفرینی  مانعی بزرگ بر سر راه خانوادگی چالش خانوادگی:
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ی مش ارکتی ه اکمبود حمایت معنوی و مادی از طرف خانواده، مخالفت والدین و همسران با فعالیت

تعادل ب ین ک ار و  دختران و بانوان، وجود مسؤولیت خانه داری و مراقبت از فرزندان و لزوم برقراری 

؛ میرغف وری و 0222؛ میرغفوری و همكاران، 0221؛ جواهری، 0221)صابر،  باشدزندگی شخصی می
 . (0223همكاران، 

به  هاییدر بخش کشاورزی چالشجهت توسعه کارآفرینی زنان  اقتصادیدر زمینه تامین  :اقتصادي

 زیاد، بهرهبا های اعتباری و وامتسهیالت شرح: دشواری کسب سرمایه اولیه و تأمین نقدینگی، 

،  عدم اقتصادیمحدودیت در دسترسی به اعتبارات و خدمات حمایتی به علت عدم اعتماد موسسات 
، عدم شناخت کافی چگونگی ورود به بازار و توسعه حضور ی زنانهامایه گزاران به تواناییاعتماد سر

عدم اعتماد به زنان و پرهیز از همكاری با آنان،  افراد به توانایی زنان ودر نتیجه ، ناباوریدر بازار
؛ 0221؛ صابر، 1332باتنر و مور، ؛ 1321)هیسریچ و برانچ،  دشواری تأمین مواد اولیه وجود دارد

 . (0223؛ میرغفوری و همكاران، 0222؛ میرغفوری و همكاران، 0222، کریمی

ضعیت نامناسب ، وفردی کار به گرایش، فرهنگی و تاریخی هاینگرش رسوب اجتماعی:  -فرهنگی

 منفی نظر دارای پشتیبان، و حامی خانوادهنبود فرهنگ کارآفرینی، عدم ساخت  کارآفرینی در جامعه،

ای در مورد زنان، باورهای کلیشه(، 0212 زاده، هرندی) جامعه در نوآوری  کم کارآفرینی، ارزش به
 های اجتماعی،، ناامنیبات حاکم بر سازمان کارجامعه، مناس ها ومرد ساالری در سازمانوجود فرهنگ 

)هیسریچ و  بیان گردیده است های کاری از جانب مردانذیرش زنان به عنوان همكار در تیمعدم پ
 . (0223؛ میرغفوری و همكاران، 0222؛ میرغفوری و همكاران، 0221؛ جواهری، 1321برانچ، 

مكان زنان تعیین شده که به شكل کمبود یا نبود  کارآفرینیهای محیطی هم مانعی برای چالش محیطی:

ص ابر، )اولی ه  کمبود امكانات سخت افزاری، مشكل تأمین م واد ،(هازیر ساخت) مناسب کسب وکار

فنی در  دانش و اطالعات به دستیابی برای اطالعاتی ، وضعیت سیستم، همچنین امكانات زندگی(0221
، قوانین ناظر برخانواده یک زن تنهاسختی پذیرش  همچون مناسبوجود قوانین عدم مورد کارآفرینی، 

میرغف وری و همك اران، )ظ اهر م ی ش ود از جمله قانون منع کار زن درصورت عدم رضایت شوهر، 
 . (0223؛ میرغفوری و همكاران، 0222

 

 گيرينتيجه

 ختل  رام امور کشورهای مجریان و ریزانبرنامه بیشتر توجه امروزه که است موضوعی کارآفرینی

 ملی عرصه در ت اقتصادیموفقی کسب برای که اندرسیده نتیجه اینبه کشورها اغلب. است کرده جلب
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 عامل عنوانتا به است کارآفرین توسعه به نیاز مبرم محصوالت تولید و خدمات عرضه و المللیو بین

. شود نوآوری مستمر و القیتخ بهمنجر و آغاز کند را هاییحرکت توسعه، اصلی محرك و تغییر اصلی

 و کنندگان تولید کنندگان،مصرف) اقتصاد صحنه در فعال عناصر تمام وسیع گستره یک در رواز این

 . باشند کارآفرین خود سهم به و بپردازند کارآفرینی به باید( گذارانسرمایه

 شماربه توسعه ایهبرنامه در اقتصادی و تولیدی مهم هایبخش از نیز کشاورزیدر این راستا 

 محدود و غذایی مواد به افزون روز نیاز. است برخوردار توجهی شایان تاهمیّ و نقش از که آیدمی

 ایجاب را مؤثرتر و جدید هایفناوری کارگیریبه و کشاورزی توسعه ضرورت تولید، امكانات شدن

 این انسانی منابع هایدیتوانمن و هامهارت تقویت و بهبود و دانش کسب با موضوع این و کندمی

، زمینه ای را فراهم می سازد تا زنان در بخش کشاورزی کارآفرینی زنان. بود خواهد پذیرامكان بخش

دانش  ارتقای با توانند کارآفرینی می. بیرون از خانه و در متن جامعه خود به مشارکت در امور بپردازند

 توسعه اصول آموزش با و سازند توانمند را آنان ،در بخش کشاورزی زنان علمی ظرفیتهای و

 مؤثری خدمت آنها به نفس، به اعتماد پرورش و گروهی گیری تصمیم تدریس روشهای مشارکتی،

، اقتصادی، خانوادگی، علمی، شخصیتی-فردی چالشهایمرور حاضر حاکی از آن است که . نمایند

 . استبوده  بخش کشاورزیدر  کارآفرینی زنانمانعی در مسیر  محیطیو  اجتماعی  -فرهنگی

 

 پيشنهادات
زنان در بخش کشاورزی و همچنین از میان  های کارآفرینیفعالیتکارایی هرچه بیشتر  به نظر
 توان موارد زیر را به عنوان پیشنهاد بیان داشت: پیش روی آنها، می هایچالشبرداشتن 

 و مسائل آنها، با استفاده از مطالعه  انشناخت کارآفرین

و  (ییجو)ه دف ینگ ری در زن دگ ن دهیآ، ک ارآفرینی آموزش ی هایکارایی کالس هب نظر
ب ه  داش تن آنه اعالق ه نهادینه شود و با توجه به  زناندر  رییگ میتصم برایاستقالل فردی 

های کشاورزی، فعالیتو  خانه داریی کارآفرینی در حین هاآموزش ی،و خود اشتغال تیفعال
 . ر نظر گرفته شودبرای آنها دتسهیالت الزم 

های گردد که با برگزاری دورهپیشنهاد می هاهای کارآفرینیبه منظور آشنایی زنان با فعالیت
از طرف ادارات جهاد کشاورزی، تعاون، صنایع و سازمان فنی ...  کاربردی مبانی  بازاریابی و

کارآفرین زنان  رافزایش ظهوای استان و تشویق زنان به شرکت در این دوره، زمینه و حرفه
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 . فراهم گردددر بخش کشاورزی 

 از را کشاورزی بخش فعلی هاینارسایی و فعلی هایتوانمندی و انسانی نیروی وضعیت باید

 و تعادل تا دارد ضرورت مندنظام دید داشتن رابطه این در. نمود شناسایی کارآفرینی بعد
 هم به جامعه اقتصادی و اجتماعی یهاسیستم سایر با آن تعامل و کشاورزی سیستم پایداری

 . نخورد
 ترویج ،فرینیکارآ هایشبكه توسعة و ایجاد ،کارآفرینی درباره ایمشاوره هایبرنامه تنظیم

 گسترش ،هاآن از قدردانی و مطبوعات طریق از نمونه کارآفرینان معرفی و کارآفرینی فرهنگ
 و کسب یک اندازیراه جهت هاییاستراتژی ارائه ،کشاورزی بخش در کارآفرینی فرهنگ

 . باشدی دیگر در این رابطه میهااز توصیه کشاورزی به وابسته جدید کار
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Abstract 2 

Women play an important role in promoting employment and society economic 

recovery. Identity and independence and ensuring the promotion of women's active 
participation in various socio-economic issues (especially entrepreneurial activity) 

is an important factor in motivating women in the productive cycle of the country. 

Creativity, innovation and entrepreneurship are the main pillars of sustainable 
development. Entrepreneurs are able to improve their knowledge and capacities of 

women and empower them to teach the principles of participatory development and 

foster self-confidence, they provide an effective service. But despite this, the entry 

of women into the field of entrepreneurship has always been faced with obstacles. 
Statistics show that less than 10 per cent of women entrepreneurs in the country, 

and several factors prevent the growth potential in the area of women's 

entrepreneurship. According to the present paper has been prepared as an 
overview, try to entrepreneurial challenges of women in the agricultural sector, to 

identify and evaluate. The article challenges factors such as individual-personality, 

academic, familial, economic, cultural, social and environmental challenges as 
most women are introduced in agricultural entrepreneurship. In this paper, we 

emphasize the importance of women in the areas of agricultural entrepreneurship, 

provided appropriate recommendations to improve the situation.  
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