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  1چکیده
هاي کاهش فقر در روستاها را فراهم نموده و گامی  هاي کارآفرینی زنان روستایی، زمینه فعالیت

فزایش آگاهی، باشد. این امر از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی، ا بسوي توسعه روستایی می
کند تا در جامعه  مسأله، زنان روستایی را توانمند می سازي، احساس پیشرفت و بهبود توان حل ظرفیت

مشارکت بیشتري داشته باشند. میکروکارآفرینی، فرصت مناسبی براي ورود زنان روستایی به عرصه 
د. بهترین حالت کسب و کار است تا در تأمین معیشت خانواده و کاهش فقر روستا کمک نماین

هاي نوآورانه وارد عرصه کسب و  میکروکارآفرینی زنان، زمانی است که آنان از روي خالقیت و با ایده
کارهاي خرد شوند ولی در کشورهاي در حال توسعه، زنان ممکن است به طرق مختلف و بدون 

ه بررسی و تحلیل هدف اولیه، یا از روي اجبار و در مضیقه مالی، وارد عمل شوند. این مقاله ب
هاي مختلفی مانند عدم  پردازد و چالش روي زنان در رابطه با میکروکارآفرینی می هاي پیش چالش

دسترسی به منابع مالی و اعتبارات، سرمایه انسانی پائین، مشکالت اجتماعی مانند تبعیض جنسیتی، 
ن دانش بازار را مورد جامعه مردساالري، وظایف خانوادگی زن، عدم دسترسی به اطالعات و فقدا

  دهد. بحث و بررسی قرار می
  

  کارآفرینی، توانمندسازي، زنان، کسب و کار کوچک، کشورهاي در حال توسعه میکرو واژگان کلیدي:

                                                   
  Fallahnegin@gmail.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
طور برجسته نشان داده شده است (ویال،  هنقش میکروکارآفرینی در مباحث اخیر توسعه و اقتصاد ب

که موضوع  طوري هزایی، نوآوري و رشد بسیار حیاتی است ب شتغالکارآفرینی، در راستاي ا ).2011
اي، هم در مرور منابع اقتصادي و هم مدیریتی بوده است. اهمیت کارآفرینی در رشد  تحقیقات گسترده

طور که  ویژه کسب و کارهاي کوچک قابل تحلیل است. همان هاقتصادي، از طریق مطالعه کسب و کار ب
عنوان یک کاالي اجتماعی   توجه از کسب و کارهاي کوچک به"، اشاره دارند، )2004تاریک و ونکرس (

از لحاظ اقتصادي به صرفه باشد)، به سمت کسب (که بهتر است در یک میزان هزینه اقتصادي حفظ شود 
) معتقد است که 2009. تاریک ("عنوان ابزاري براي کارآفرینی تغییر پیدا کرده است وکارهاي کوچک به

در رشد اقتصادي، کماکان  R&Dهایی در تئوري رشد درونزا، مانند افزایش اهمیت  م پیشرفترغ علی
واضح است. بر اساس مطالعه      ًکامال  اهمیت کسب و کارهاي کوچک و کارآفرینی براي فعالیت اقتصادي،

هاي  یتفعالطور متوسط حدود نیمی از کلیه  هکارهاي خرد غیررسمی، ب )، کسب و2008الپورتا و شیفر (
ي بخش ها شرکتنسبت به  ها آندهد اگرچه که  یماقتصادي در کشورهاي در حال توسعه را تشکیل 

کنندگان در بخش غیررسمی در اکثر کشورهاي در  بیشتر مشارکت وري کمتري هستند. رسمی، داراي بهره
ه دسترسی هاي گذشت ). دشواري2009؛ اسپرینگ، 2001(یاسمین، . دهند حال توسعه را زنان تشکل می

محدود به آموزش رسمی و اشتغال در بخش رسمی، موجب شده است تا اشتغال در بخش غیررسمی 
  ). 2006تنها گزینه براي زنان بیسواد در این کشورها باشد (هان، 

ترین موضوعات دستورکار توسعه معاصر در بسیاري از  توسعه کارآفرینی زنان، یکی از حیاتی
). توسعه کارآفرینی و توانمندسازي مکمل 2012(پروین و همکاران،  کشورهاي در حال توسعه است

عنوان فردي تعریف شود که به تنهایی یا با مشارکت یک یا چند  تواند به یکدیگرند. کارآفرین زن می
هاي مالی، مدیریتی و  نفر شریک، یک کسب و کار را شروع کرده و مشتاق قبول خطرات و مسئولیت

). مشارکت زنان در 2004هاي مدیریتی روزانه است (یو.ان.دي.پی،  در فعالیت اجتماعی آن و مشارکت
هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی توانمند  ها را در زمینه هاي کارآفرینانه مختلف، آن فعالیت

). 2009ها را درون و بیرون از خانواده افزایش داده است (نواز،  گیري آن نموده است و قدرت تصمیم
هاي کاهش فقر در روستا را فراهم نموده و گامی بسوي  تواند، زمینه نمندسازي زنان روستایی میتوا

  توسعه روستایی باشد.
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که، هنوز دانش سیستماتیک کمی در زمینه میکرو کارآفرینی در چنین اقتصادهایی  با توجه به این
، هدف شناخت این مطالعه با بنابراین)، 2011(اقتصاد کشورهاي در حال توسعه) وجود دارد (ویال، 

مفهوم میکروکارآفرینی، نقش میکروکارآفرینی در توانمندسازي زنان روستایی، توانمندسازي زنان 
هاي پیش روي میکرو کارآفرینی در  مروري بر چالش انجام شده. همچنین روستایی و توسعه روستایی

  . نیز صورت گرفته است زنان روستایی کشورهاي در حال توسعه است
عدم توافق کلی بر روي مفهوم میکروکارآفرینی با توجه به : میکرو کارآفرینی: مفاهیم و تعاریف

)، میکرو 2009شود. گابریل و همکاران ( تعاریف مختلف از این مفهوم در مطالعات مشاهده می
رمند در کا 16هاي با کمتر از  عنوان کارکنان متکی به حساب شخصی و مالکین شرکت کارآفرینان را به

)، بر روي وضعیت میکروکارآفرینی در کشور اندونزي انجام 2011اي که ویال ( اند. در مطالعه نظر گرفته
عنوان بنگاه خرد در نظر گرفته  نفر عضو و کمتر به 4هاي داراي  نفر) و بنگاه 0هاي بدون عضو ( داد، بنگاه

هاي کوچک و بزرگ  ترتیب بنگاه ا بهعضو ر 20عضو و بیش از  19تا  5هاي داراي  شده است و بنگاه
هاي خرد داراي عدد ثابتی نیست و  شود که تعداد اعضاي بنگاه اند. بنابراین، مشاهده می مقیاس برشمرده

اي ممکن است متفاوت باشد اما آنچه مشخص است، تعداد اعضاي کارآفرینان خرد  در هر کشور یا منطقه
نفر  20                              ً                   ي کوچک مقیاس، کمتر است و معموال  از صفر تا کمتر از ها اي از تعداد اعضاي بنگاه در هر منطقه

  شود. عضو را شامل می
اي متفاوت است. در برخی مطالعات،  نوع فعالیت کارآفرینی و مکان فعالیت نیز در هر مطالعه

عنوان یک فعالیت میکروکارآفرینی در نظر گرفته شده (ویال،  فروشی غذاي محلی در خیابان به دست
هاي درآمدزایی  یتفعال، شامل 1محور - هاي اقتصادي خانه و در برخی مطالعات دیگر، فعالیت) 2011

عنوان کارآفرینی خرد  شود و به یمشود که حداقل بخشی از آن درون خانه یا در حیاط خانه انجام  یم
روستا تا  تواند از درون خانه در ها می ). بنابراین، دامنه این فعالیت2013شناخته شده است (ورست، 

هاي شهر را شامل شود. اما آنچه همه بر روي آن اتفاق نظر دارند، غیررسمی بودن میکروکارآفرینی  خیابان
  ).   2013؛ ورست، 2011؛ ویال، 2000المللی کار،  ؛ سازمان بین2009است (گابریل و همکاران، 

غیررسمی تعریف نموده و عنوان یک بخش  )، میکروکارآفرینی را به2000المللی کار ( سازمان بین
هاي آن در مقایسه با بخش رسمی را بیان نموده است. این بخش غیررسمی دربرگیرنده  ویژگی

شود که بین نیروي کار و سرمایه، بخش مجزائی وجود  یمهاي خرد  نشده، یا بنگاه  واحدهاي ثبت
رمایه همراه خود است) و عبارتی نیروي کار داراي س ندارد یا اینکه این بخش بسیار کمرنگ است (به

           ً                                    ي خرد معموال  متعلق به یک فرد یا خانواده بوده یا ها بنگاهکنند.  یمدر یک مقیاس کوچک فعالیت 

                                                   
1- Home-Based Economic Activities (HBEAs) 
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، عرضه ها بانکشود و به ندرت در توافقات پیمانی رسمی با  یمتوسط یک فرد یا خانواده اداره 
غیررسمی از طریق دامنه وسیعی از کند. این بخش  یم، مشتریان یا سایر ذینفعان مشارکت ها کننده

شوند، هر چند، قوانین و اصول  یمها، محصوالت و رویکردها جهت ایجاد درآمد شناخته  یتفعال
اقتصاد و بازار (مانند عرضه و تقاضا) در این بازار غیررسمی نیز همانند بازار رسمی است. خصوصیات 

  مده است.آ 1 جدولاین بخش غیررسمی در مقایسه با بخش رسمی در 
  
  .هاي رسمی هاي خرد) در مقایسه با بنگاه هاي غیررسمی (بنگاه هاي بنگاه یژگیو -1جدول 

  (میکرو کارآفرینی) بخش غیررسمی  بخش رسمی  خصوصیات
  کم  زیاد  موانع ورود

  بر - کار  بر- سرمایه  فناوري
  فردي یا خانواده محور  بورکراتیک  مدیریت
  یرقابل دسترسکمیاب، غ  فراوان، در دسترس  سرمایه

  نامنظم  منظم  ساعات کاري
  محدود  نرمال  نیروي کار مزدبگیر

  کم  زیاد  موجودي کاال
  محدود  اغلب  سازي تنوع

  محدود  زیاد  سازي متفاوت
       ً            معموال  قابل مذاکره  اغلب ثابت  ها قیمت

  شخصی، غیررسمی  ها بانک  خدمات مالی
  فردي  غیر فردي  روابط با مشتري

  اغلب نزدیک خانه)( یمحل  کنده و چندگانهپرا  ي فروشها مکان
  ناچیز  زیاد  هاي ثابت ینههز

  خیلی کم تا صفر  ضروري  تبلیغات
  عدم مالیات  اغلب زیاد  مالیات دولت

  به ندرت صادرات  اغلب صادرات  بازارها
  کم  زیاد  موانع خروج

  کم  زیاد  سطح همکاري بین واحدهاي تولید
  )2006) و روي و ویلر (1996لر ()، وبستر و فید1979منبع: سانتوس (
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بر کوچک بودن  هاي میکروکارآفرینی را عالوه )، مهمترین مؤلفه1بنابراین با توجه به جدول (
توان شامل سرمایه محدود، کاربر بودن، متکی بر نیروي کار  مقیاس و کم بودن تعداد اعضاء، می

جهت ایجاد بازار نهاده و فروش محصول و خانواده بودن، تکیه بر سرمایه اجتماعی و روابط بین فردي 
  فقدان تنوع محصول دانست.

  
  کارآفرینی در کشورهاي در حال توسعه و نقش زنان روستایی میکرو

  شوند:  دهد که دو گروه به احتمال زیاد کارآفرین خرد می مطالعات نشان می
دلیل فقدان یافتن شغل مناسب   شامل افراد جوان با سطح سواد پائین یا متوسط هستند که به گروه اول،

شوند.  هاي الزم براي مشاغل رسمی، وارد عرصه میکروکارآفرینی می در بخش رسمی و فقدان مهارت
افتد. براي این گروه، هدف از میکرو  این حالت بیشتر در کشورهاي در حال توسعه اتفاق می

خرد، ابزاري براي کاهش فقر به کارآفرینی، رهایی از فقر است تا حداکثرسازي سود. لذا کارآفرینی 
آید که زنان با سطح سواد پائین در این دسته، از پتانسیل باالیی براي ورود به عرصه  حساب می

  کارآفرینی برخوردارند. 
شامل افراد میانسال با سطح سواد باال هستند که ابتدا سرمایه انسانی الزم را داشته و پس از  گروه دوم،

انداز مالی، در میانسالی، سرمایه مالی را با سرمایه  سمی با حقوق مناسب و پسمدتی اشتغال در بخش ر
              ً باشند که معموال   هاي خرد با مالکیت خویش می اندازي بنگاه دنبال راه هانسانی خود ترکیب نموده و ب

سعه ها داراي چندین کارمند نیز هست. این نوع از میکروکارآفرینی بیشتر در کشورهاي تو هاي آن بنگاه
  افتد.  یافته اتفاق می

هر چند ممکن است در یک کشور، هر دو حالت وجود داشته باشد اما آنچه مهم است این است 
  ویژه در روستاها، احتمال ورود زنان به عرصه میکروکارآفرینی هکه در کشورهاي در حال توسعه و ب

  ).2009بیشتر است (گابریل و همکاران، 
دهد که زنان به سه شیوه وارد عرصه  ده در کشورهاي آسیایی نشان میمروري بر مطالعات انجام ش

؛ شارما و 2000. خالقیت (راجو، 3. از روي اجبار و 2. از روي شانس 1شوند:  میکروکارآفرینی می
کنند، در واقع  ). کارآفرینانی که از روي شانس، یک بنگاه خرد را ایجاد می2003؛ سینها، 2002دامجا، 

شوند. برخی دیگر از زنان کارآفرین،  رح روشنی از فعالیت خود، وارد این فعالیت میبدون هدف و ط
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با توجه به شرایط ایجاد شده مانند مرگ همسر یا کمبود منابع مالی خانواده، ناچار به شروع یک 
شوند و دسته سوم، کارآفرینانی هستند که یک ایده را پیاده نموده و از طریق  فعالیت کارآفرینی می

یابند (پروین و همکاران،  هاي توسعه کارآفرینی، برانگیخته شده، تشویق شده و توسعه می برنامه
2012 .(  

  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  

 عرصه میکروکارآفرینی در کشورهاي آسیاییبه هاي ورد زنان  شیوه -1شکل 

  .)2012(پروین و همکاران، 
  

توانمندسازي زنان فرآیندي است که  :کارآفرینی توانمندسازي زنان روستایی از طریق توسعه میکرو
که روابط قدرت چگونه در  صورت جمعی از این هصورت فردي و هم ب هبه موجب آن، زنان هم ب

کنند تا با  یمرا تقویت  دست آورده و آن هکند، آگاه شده و اعتماد به نفس خود را ب یمشان عمل  زندگی
    ً                          کامال  مشخص است که کارهاي داراي  ).1997ادن، ي نابرابري جنسیتی مقابله کنند (اکسال و بها چالش

دست  هاي متعلق به خود را به کند تا سرمایه یمهاي اقتصادي آنان، به آنان کمک  یتظرفدستمزد زنان و 
دست آورند. در بنگالدش،  آورند، بر منابع خود کنترل داشته و اعتماد به نفس و عزت نفس خود را به

اعتبارات خرد و با تکیه بر دانش بومی خود، کسب و کارهاي خرد را  زنان فقیر از طریق قرض گرفتن

ورود زنان به عرصه 
 میکروکارآفرینی 

 

  بطور اتفاقی
 (شانس)

  از روي اجبار
 (جبر محیط)

 خالقیت
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شوند.  یمسازي، توانمند  کنند و در نتیجه ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش آگاهی و ظرفیت اندازي می راه
  ):2010) (سلطانا و همکاران، 2در ذیل به اختصار به این موضوع پرداخته خواهد شد (شکل 

). سرمایه 2007توانمندسازي با مفهوم سرمایه اجتماعی مرتبط است (سوئین،  اعی:ایجاد سرمایه اجتم
). 2006؛ دوال، 1998اعتبارات خرد مورد بررسی قرار گرفته است (الرانس،   ینهزماجتماعی در 
یا کمیته پیشرفت روستا در  1محور مانند بانک گرامین  - هاي کارآفرینانه خرد اعتبار یتفعالمشارکت در 

شدن را براي زنان روستایی فراهم  فرصت ایجاد یک شبکه قوي اجتماعی و بهبود اجتماعی 2الدشبنگ
گروهی و بین  گروهی و بین شدن، موجب افزایش تحرك و ارتباطات درون نمود. فرایند اجتماعی

 شدن، اعتماد و عزت در فرایند اجتماعی ها آنشود. همچنین  یمبا گروه مدیریت براي زنان  ها گروه
آورند. زنان از بودن در گروه، دو  یمدست  ههاي گروهی ب نفس خود را از طریق جلسات و بحث

 پذیري و احترام به یکدیگر آورند: مسئولیت یمدست  هویژگی اخالقی را ب

ها و محلی براي تبادل اطالعات است.  ها، دیدگاه یدهاجلسات گروهی موجب اشاعه  افزایش آگاهی:
ها و  یهسرماهاي ملی خود را افزایش داده،  کند تا زنان، توانایی یممختلف، کمک  هاي کارآموزي برنامه

هاي         ً                                 )، قویا  معتقد است که حضور زنان در برنامه1994کسب و کار خود را مدیریت کنند. میزان (
داري بر  یر مثبت و معنیتأثشود که  یم ها آنگیري در  اعتباري گروهی موجب افزایش قدرت تصمیم

 گذارد. یمزنان وضعیت 

که قبل از  رسند در حالی یمزنان از طریق هدایت کسب و کارهاي خرد به ظرفیت مالی  سازي: ظرفیت
، هویت ها آنغیرممکن بود. این ظرفیت مالی به  ها آنهاي درآمدزا این کار براي  یتفعالپیوستن به 
یک واقعیت انکارناپذیر  شود. یم ها آندهد که باعث تقویت قدرت فردي و اجتماعی  یماجتماعی 

ها مانند داشتن تصمیمات متعلق به خود، کنترل بر منابع، دسترسی  یتظرفاست که ظرفیت مالی سایر 
  شود. یمبه تصمیمات اصلی خانواده و اکتساب اعتماد و عزت نفس را نیز باعث 

  

                                                   
1- Grameen Bank (GB) 
2- Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) 
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  .)2010همکاران، توانمندسازي زنان روستایی از طریق توسعه میکروکارآفرینی (سلطانا و  -2شکل 

  
بر  هاي خرد را عالوه )، منافع توانمندسازي زنان روستایی از طریق بنگاه2012شارما و همکاران (

سازي فردي و اجتماعی در بین زنان روستایی و   ایجاد اشتغال، در توسعه استقالل اقتصادي، ظرفیت
  دانند: طور کلی در موارد زیر می هب
 استقالل اقتصادي 

 زندگی بهبود کیفیت 

 ارتقاي اعتماد به نفس 

 افزایش آگاهی 

 احساس پیشرفت 

 افزایش تعامالت اجتماعی 

 هاي سیاسی مشارکت در فعالیت 

 هاي اجتماعی افزایش مشارکت در گردهمایی 

 توسعه کیفیت رهبري 

 مسأله در مسائل مرتبط با زنان و اجتماع بهبود توان حل 

 گیري در خانواده و اجتماع افزایش قدرت تصمیم  
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برخی : محور، گزینه مناسب براي میکروکارآفرینی زنان روستایی -هاي اقتصادي خانه یتعالف
هاي بسیار  محور تأکید زیادي داشته و آن را یکی از گزینه مطالعات اخیر بر روي کسب و کارهاي خانه

). نتایج 2004، هانتر  ـ اند (لوسکوکو و اسمیت مناسب براي زنانی که نیازهاي مالی زیادي ندارند، دانسته
کند،  کار می هاي جدیدي که در کشور شروع به دهد که از بنگاه مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می

محور در سال  کسب و کار خانه 250000محور هستند، یعنی بیش از  درصد از نوع خانه 53در حدود 
  )، که نقشی حیاتی در اقتصاد آمریکا دارند. 2004(اس، بی، اي، 

- هاي اقتصادي خانه هاي خرد، بر فعالیت ینیکارآفر)، نیز در مطالعه خود بر روي 2013ت (ورس
شود که حداقل بخشی از آن  یمهاي درآمدزایی  یتفعالکند. این کسب و کارها شامل  یمکید أت 1محور

شود که توسط گروهی خاص از کارآفرینان خرد و کارکنان  یمدرون خانه یا در حیاط خانه انجام 
هاي  هاي کارآفرین در بین گروه ها بخش بزرگی از بنگاه یتفعالگونه  شود. این یررسمی، اداره میغ

) و نسبت به سایر 1998دهند (مید و لیدهلم،  یمدرآمد در کشورهاي در حال توسعه را تشکیل  کم
؛ 2012ران، (گریم و همکااند  دادهي کارآفرین، میل به بقاي بیشتري را از خود نشان ها بنگاهاشکال 
                                                ً                             ) و از نظر اقتصادي، اجتماعی و فضایی (مکانی) کامال  با سطح خانوار همخوانی دارند 2005تیپل، 

درآمد  محور، نقش مهمی را در معیشت خانوارهاي کم هاي اقتصادي خانه یتفعال). 2000(کلت و تیپل، 
آید  یمحساب  شت خانوار بهین معیتأمترین فعالیت  کنند و پس از نیروي کار مزدبگیر، رایج یمبازي 

هاي اقتصادي خانه  یتفعالي داراي خانوارها         ً ). عموما ،2007، ورست، 2005؛ تیپل، 1998(موزر، 
؛ 1998ها هستند (موزر،  یتفعالگونه  محور، داراي درآمد بیشتري نسبت به خانوارهاي فاقد این

  ). 2005؛ تیپل، 2004؛ تیپل، 1987استراسمن، 
کارگیري نیروي کار، همچنین نیاز مالی،  همحور، از نظر زمان و میزان ب  ي خانههاي اقتصاد یتفعال

این است که از  ها آنفضایی و فنی با یکدیگر متفاوت هستند اما خصوصیات مشترك سازمانی همه 
ین تأم                                       ً                    کنند و به نیروي کار یدي (دستی) که معموال  هم از درون خانواده  یمیک فناوري ساده استفاده 

عالوه،  ه). ب2005؛ تیپل، 2000؛ کلت، سنکو و اسپیک، 2000ود، وابسته هستند (افرانه، ش یم
شوند تا  یمین تأمهاي شخصی  یهسرمامحور، اندك و از  هاي اقتصادي خانه یتفعالها در  گذاري یهسرما

طور غیررسمی  هها، ب یتفعالگونه  ). از طرفی این2007؛ تیپل و کولسون، 2005(تیپل،  ها واماعتبارات و 
  ). 2000ایجاد شده و وابستگی شدیدي نیز به مشارکت اعضاي خانوار دارد (کلت و تیپل، 

                                                   
1- Home-Based Economic Activities (HBEAs) 
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کارآفرینی موفق، به ارتباطات مناسب و دسترسی : ي اصلی میکروکارآفرینی زنان روستاییها چالش
ین تر همم) نشان داد که 2010به اطالعات جدید بستگی دارد. نتایج مطالعات سلطانا و همکاران (

  از: اند عبارتي زنان روستایی در کشور بنگالدش براي میکروکارآفرینی ها چالش
  ي پدرساالريها ارزشهنجارها و 

 آداب و رسوم اجتماعی و اعتقادات مذهبی 

 فقدان آموزش براي درصد زیادي از زنان روستایی 

 هاي کارآفرینی زنان روستایی فقدان ارتباطات و مهارت 

 ترسی به بازاري اندك دسها فرصت 

 فقدان تسهیالت زیرساختی براي محصوالت بازاري 

 عدم دسترسی کافی به خدمات اعتباري خرد براي فقیرترین قشر زنان  
)، کارآفرینی خرد زنان روستایی در کشور نیجریه را مورد بررسی قرار 2012اتوو و همکاران (

هاي رسمی و  سی محدود به آموزشهاي گذشته در دستر ها نشان داد که دشواري دادند. نتایج آن
سواد  اشتغال در بخش رسمی، موجب شده است تا اشتغال در بخش غیررسمی تنها گزینه براي زنان بی

درصد است (بانک  92). در نیجریه میزان بیسوادي زنان بزرگسال حدد 2006غرب آفریقا باشد (هان، 
خیابانی که توسط زنان کارآفرین اداره هاي تولید غذاي  ) و در این کشور نیز بنگاه2010جهانی، 

هاي خرد را تشکیل داده که سودآور نیز هستند. اتوو و همکارانش  شود، بخش اعظمی از بنگاه می
)، عوامل مؤثر بر عدم موفقیت زنان کارآفرینان خرد را نیز مورد بررسی قرار دادند. آنان براي 2012(

ل اندازه بنگاه و رشد بنگاه از دیدگاه کارآفرینان استفاده هاي خرد از دو عام سنجش میزان موفقیت بنگاه
تر خواهد شد. نتایج این مطالعه  تر باشد، اندازه آن نیز بزرگ کردند و معتقد بودند که هر چه بنگاه موفق

  نشان داد که:
  ،زنان کارآفرین خرد که به سرمایه مالی محدودتري جهت خرید مواد اولیه دسترسی داشتند

 تري داشتند.موفقیت کم

 60داري مشاهده نشد. در این مطالعه،  بین سطح آموزش با موفقیت کارآفرینان خرد رابطه معنی 
)، نشان داد که 1998( 1درصد از زنان کارآفرین فاقد آموزش رسمی بودند. نتایج مطالعات هونیگ

                                                   
1- Honig  
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طح سواد باال منتظر تر است و اغلب افراد داراي س مهم 1هاي روزمرگی سطح سواد ابتدائی براي فعالیت
 هاي شغلی بهتر با حقوق باالتر هستند. فرصت

 هاي خانواده نیز بودند، موفقیت کمتري نسبت به  زنان کارآفرین خرد متأهل که داراي مسئولیت
 زنان مجرد داشتند.

 تر بودند و زنان داراي  هاي خود موفق زنان کارآفرین خرد داراي تجربه کاري باال، در اداره بنگاه
  ربه کم، موفقیت کمتري داشتند.تج

گیرد که میکروکارآفرینی، نه تنها یک بخش ایجاد درآمد است  این مطالعه در نهایت چنین نتیجه می
کند (اتوو و همکاران،  هاي اشتغال را براي افراد داراي مهارت کم و سطح سواد پائین باز می بلکه کانال

طور عمده از روي اضطرار این  هد که کارآفرینان زن ب). یکی از نکات کلیدي این مطالعه این بو2012
دنبال  ه              ً                گرداندند. ضمنا  زنان کارآفرین ب هاي بقامحور را می دادند و در واقع بنگاه ها را انجام می فعالیت

حداکثرسازي سود نبودند بلکه ایجاد امنیت براي خانواده براي آنان اهمیت زیادي داشت. برخی دیگر 
هاي متعددي مانند فقدان دسترسی به  ن نتیجه رسیدند که زنان کارآفرین خرد با چالشای از مطالعات به

؛ 2001؛ اسیم، 2000سرمایه مالی، تجهیزات فیزیکی و سرمایه هاي انسانی مکمل روبرو بودند (کوهن، 
  ).2004؛ ریچاردسون، 2006ایبرو و همکاران، 

عتبارات از طریق سیستم اعتباري رسمی بسیار براي زنان کارآفرین خرد، دسترسی به ا: سرمایه مالی
خاطر  هاي کوچک به مشکل و اغلب غیرممکن است؛ زیرا نهادهاي مالی رسمی از پرداخت وام

).  2012هاي اطالعاتی و مدیریتی باال، ریسک باال و وثیقه کم، گریزان هستند (اتوو و همکاران،  هزینه
با تبعیض جنسیتی نیز ترکیب شده است، بنابراین زنان بر کند که این اعتقاد  ) بیان می1995( 2مایوکس

، موسسات اعتباري، اعضاي 4انداز چرخشیسیستم پس 3ها دهنده روي منابع غیررسمی مالی مانند قرض
؛ روتاشوبیا، 2009؛ کوآدا، 2006داران تکیه دارند (آکوتن و همکاران،  کنندگان و مغازه خانواده، عرضه

2009.(  

                                                   
1- Day-to-day 
2- Mayoux 
3- Moneylenders 
4- Rotating savings  
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شود و در نتیجه توانایی  ها می ه سرمایه مالی موجب کاهش حجم خرید نهادهفقدان دسترسی ب
). همچنین 1997شود (گري و همکاران،  هاي تولید انبوه، محدود می جوئی کارآفرین در کسب صرفه

شود  بر محدودیت خرید نهاده، موجب محدودیت گسترش بنگاه نیز می  فقدان سرمایه مالی، عالوه
   ).2003(فافچامپس، 

) معتقد است که سرمایه انسانی براي موفقیت کسب و کار به اندازه 2007کلمن (: سرمایه انسانی
هاي فنی، کارآفرینانه و مدیریتی براي کارآفرینان،  سرمایه مالی مهم است. آموزش جهت ایجاد مهارت

یزان ویژه، فقدان سطح آموزش (سطح سواد) موجب کاهش م ه). ب2004الزامی است (آیادورایی، 
ها قادر به خواندن و درك  دسترسی به وام و اعتبارت بخصوص در زنان کارآفرین شده است زیرا آن

). از سوي دیگر، سطح پائین 2003؛ تینکر، 2009شرایط و فرآیندهاي کسب وام نیستند (مادیچی، 
). 2012هاي جدید اثرگذار باشد (اتوو و همکاران،                        ً                سواد، ممکن است مستقیما  بر پذیرش فناوري

) نشان داد که دستگاه جدید فرآوري که از کشور کامرون به کشور نیجریه وارد شده بود 1989هوگان (
هاي کار با این دستگاه توسط زنان، مورد استفاده قرار نگرفته و از منافع این  خاطر فقدان مهارت هب

  گیري نشده است. فناوري جدید بهره
هاي فرهنگی و  نتایج مطالعات نشان داد که ارزش: جتماعی)هاي فرهنگی و سنتی (هنجارهاي ا ارزش

گیري زنان براي ایجاد کارآفرینی خرد، بلکه در موفقیت  سنتی (هنجارهاي اجتماعی) نه تنها در تصمیم
)، مشاهده 2004). ریچاردسون (2004؛ گاکور، 2003این کسب و کارها نیز دخیل است (فافچامپس، 

ها،  هاي چندگانه خانوادگی و اجتماعی آن ر کسب و کار با توجه نقشنمود که مشارکت کامل زنان د
ها و وظایف خانواده  محدود شده است. به اعتقاد وي، ایجاد تعادل زمانی بین فعالیت کارآفرینانه آن

هد. بنابراین زنان مجرد د تأثیر قرار می هاي تولید ناکارآمد، موفقیت کارآفرینانه را تحت همراه سیستم به
رود که در امر کارآفرینی  هاي خانوادگی نیستند داراي مزیت رقابتی بوده و انتظار می که داراي مسئولیت

). همچنین کارآفرینان متأهل با چالش کاهش 2012تر باشند (اتوو و همکاران،  خرد نیز موفق
کنند، روبرو هستند  والت را مصرف میاین خاطر که اعضاي خانواده بخشی از محص هاي سود به حاشیه

). از سوي دیگر، برخی محققان معتقدند که بیشتر کارآفرینان خرد در کشورهاي در حال 2003(تینکر، 
توسعه، به خانواده وابسته هستند تا نیروي کار ارزان و رایگان داشته باشند و در نتیجه هزینه تولید را 

که اعضاي  دیگر از محققان اذعان دارند که، با وجود این ). اگرچه، برخی1991کاهش دهند (برگر، 
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هاي اجتماعی و خانوادگی دارند، نیروي کار خانواده نسبت به  خانوده نقش مهمی در پرکردن مسئولیت
کنند (ماساکور                                         ً                   شده، مهارت و انگیزه کمتري داشته و عموما  ساعات کمتري کار می نیروي کار استخدام

  ). 2008و همکاران، 
هاي تولید  تواند هزینه هاي مناسب می عدم دسترسی به فناوري: هاي مناسب دان دسترسی به فناوريفق

داري بر  طور معنی ههاي فرآوري مناسب ب را افزایش دهد. نتایج نشان داده است که فقدان فناوري
(آگازونون و  هاي تولید غذاي خیابانی زنان کارآفرین در آفریقا اثرگذار است هاي تولید بنگاه هزینه

)، با در نظر گرفتن برخی عوامل 2011). مناهان و همکاران (2006؛ ایبرو و همکاران، 2004همکاران، 
  دانند: ترتیب اولویت شامل موارد زیر می هاي زنان کارآفرین را به ترین چالش برون فردي، مهم

 هاي مرتبط با اقتصاد کالن کشور چالش .1

 یافتن مشتریان جدید .2

 اتپرداخت مالی .3

 دسترسی به سرمایه .4

 رعایت تعادل بین کار و خانواده .5

 هاي نیروي کار هزینه .6

 مدیریت فناوري .7

  حفظ کیفیت استانداردها .8
در موارد زیر  هاي پیش روي زنان کارآفرین روستایی را )، نیز چالش2012شارما و همکاران (

  اند:   خالصه کرده
 نقش دوگانه زنان روستایی در خانه و محیط کار -

 مالی مشکالت -

 سطح سواد پائین در بین زنان روستائی -

 ظرفیت پائین تحمل ریسک -

 کمتر دیده شدن زنان در مقام رهبر و مدیر -

 خصوص دانش بازار هفقدان اطالعات الزم ب -

 آموزي و توسعه هاي مهارت نیاز به دوره -

 جامعه مردساالر -
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 ها و فساد اداري فقدان زیرساخت -

  محدودیت تحرك و جابجایی در جامعه -
  )، نیز معتقدند که:2012وین و همکاران (پر
 نفس  به  فقدان اعتماد 

 فقدان سرمایه مالی اولیه شروع کسب و کار 

 فقدان اطالعات 

 مشکالت در یافتن پیوندهاي ارتباطی مناسب براي توسعه کسب و کار 

 محدودیت دسترسی به حمایت از کسب و کار 

 هاي مدیریتی فقدان مهارت 

 ینانههاي کارآفر فقدان مهارت 

 تجمع کارهاي خانوده و کسب و کار بر هم 

 تبعیض جنسیت 

 نگرانی در مورد پذیرش اجتماعی  
  باشد. یم یاییآس يدر کشورها ییزنان روستا ینیموانع توسعه کارآفر ینمهمتر

هاي زنان روستایی در کشورهاي  هاي بحث شده، مهمترین چالش طور کلی با مروري بر چالش هب
وان در فقدان دسترسی به سرمایه مالی، سرمایه انسانی پائین، سرمایه اجتماعی ت در حال توسعه را می

ها و  وجود هنجارهاي اجتماعی مردمحور، محیط نامناسب اقتصادي، فقدان زیرساخت  پائین با توجه به
  فساد اداري در این کشورها دانست. 

  
  گیري و پیشنهادها نتیجه

هاي مختلف اجتماعی، اقتصادي  ها را در زمینه مختلف، آن هاي کارآفرینانه مشارکت زنان در فعالیت
دهد  ها را درون و بیرون از خانواده افزایش می گیري آن و فرهنگی توانمند نموده و قدرت تصمیم

طور اتفاقی و بدون هدف اولیه، یا از روي  ه). زنان ممکن است به طرق مختلف از جمله ب2009(نواز، 
ار گرفتن وارد کارآفرینی شوند. اما بهترین حالت این است که از روي اجبار و در مضیقه مالی قر

هاي نوآورانه وارد عرصه کارآفرینی خرد شوند. آنچه مهم است، این است که  خالقیت و داشتن ایده
هاي کاهش فقر در روستا را فراهم  که زمینه بر این هاي میکروکارآفرینی زنان روستایی عالوه فعالیت
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باشد، از طریق ایجاد سرمایه اجتماعی، افزایش آگاهی،  بسوي توسعه روستایی می نموده و گامی
مسأله در مسائل مرتبط با زنان و اجتماع، آنان را  سازي، احساس پیشرفت، بهبود توان حل ظرفیت

کند تا در جامعه مشارکت بیشتري داشته باشند. آنچه طبیعت کارآفرینی خرد در وضعیت  توانمند می
عنوان یک  دهد، این است که کسب و کارهاي خرد، به ورهاي در حال توسعه نشان میکنونی کش

هاي  گیرند و با توجه به حضور مردان روستایی در فعالیت استراتژي کاهش فقر مورد استفاده قرار می
 گونه اندازي این کشاورزي و یا مشاغل مزدبگیر، فرصت مناسبی براي ورود زنان روستایی است تا با راه

کسب و کارها در تأمین معیشت خانواده و کاهش فقر کمک نمایند. کسب و کارهاي خانه محور، یکی 
هاي کارآفرینی خرد براي زنان روستایی است زیرا به سرمایه مالی کم، مکان درون  از بهترین گزینه

ده است که از خانه، نیروي کار خانواده و سرمایه انسانی پائین احتیاج دارد و مطالعات نیز نشان دا
هاي مختلفی  بازدهی مناسبی نسبت به سایر کسب و کارهاي خرد در روستا برخوردار است. اما چالش

پیش روي زنان روستایی جهت ورود و ماندن در عرصه کارآفرینی خرد وجود دارد. از مهمترین 
مناسب در کنار  ها، عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبارات است. فقدان سرمایه مالی هاي آن چالش

وري  هاي بازار بهره گرفته و بهره سرمایه انسانی پائین موجب شده است تا زنان نتوانند از فرصت
هاي خود را افزایش دهند. با توجه به هنجارهاي اجتماعی موجود در جامعه روستایی کشورهاي  بنگاه

م دسترسی به اطالعات و فقدان هاي خرد، عد در حال توسعه (مردساالري) و فقدان ارتباطات بین بنگاه
اند و  عنوان مکملی جهت حمایت از خانواده زنده نگه داشته شده              ً   هاي خرد صرفا  به دانش بازار، بنگاه

ترین چالش زنان روستایی مرتبط با عدم پذیرش  ها حداکثرسازي سود نیست و بزرگ هدف آن
شود جهت  بنابراین پیشنهاد می اجتماعی و عدم تعادل بین کارهاي خانواده و کسب و کار است.

هاي این گروه از کارآفرینان خرد، که در سطح روستاها از  سیاستگزاري براي استفاده از پتانسیل
ها) و  آموزي (متناسب با شرایط منطقه آن هاي مهارت هاي باالیی نیز برخوردار هستند، ابتدا دوره قابلیت

بع اعتباري خرد، مشکالت سرمایه اولیه زنان روستایی اطالعات بازار برگزار شود. سپس با تأمین منا
براي شروع کسب و کار بر طرف شود. همچنین حمایت نهادهاي دولتی و غیردولتی در خرید 

تواند بسیار مفید باشد. در شرایطی که کارآفرینی خرد بین زنان  محصوالت و تأمین مواد اولیه می
می در توسعه روستایی و جلوگیري از تخلیه روستاها تواند نقش بسیار مه روستایی رونق یابد، می

  داشته باشد.
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Abstract 

The entrepreneurship activities of rural women provide the situation of poverty 
reduction in rural areas and it is a step toward the rural development. This subject, 
empower rural women through the creation of social capital, raising awareness, 
capacity building, the sense of progress and improve problem solving skills to have 
more participation in society. Micro-Entrepreneurship is a good opportunity for 
rural women to enter in the field of business to help them in family livelihoods and 
rural poverty reduction. The Best circumstance of women's micro-entrepreneurship 
is when they enter in the field of small businesses by creativity and innovative 
ideas, but in developing countries, women may act in different ways and without 
primary purpose, or under pressure of Compulsion and financial hardship. This 
paper investigates and analyzes the challenges ahead of women in terms of micro-
entrepreneurship and discusses on different challenges such as lack of access to 
finance and credit, low human capital, social problems such as sexism, patriarchal 
society, family obligations, lack of access to information and lack of market 
knowledge. 
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