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 يارتقـا  ،یزنـدگ  ياسـتانداردها  شیافزا يبرا یاساس
سطح توسعه در شهرها و روستاها و کـاهش فقـر بـه    

ـ تا حد ز ییتوسعه روستا رو نیاز ا رود، یشمار م  يادی
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(کیاکجوري و همکـاران،   باشد یم ینیه به کارآفروابست
منشــأ بسـیاري از اندیشــمندان، کـارآفرینی را    ).1388

ـ تول يهـا  نـه یتحوالت بـزرگ در زم  و  یخـدمات  ،يدی
داننـد   مـی  يموتور محرك توسعه اقتصاد زیو ن يتجار

)Urbano and et.al., 2010 ،( کـه اقتصـاد    ییتا جـا
فـرار از   يه بـرا توسع و درحال افتهی توسعه يکشورها

 افتهیدوباره  یاتیح ،ینیکارآفر يرویبا کمک ن يکاریب
با توجه بـه اهمیتـی کـه     ).Archibong, 2004( است
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توان اذعـان کـرد؛   کارآفرینی در جامعه کنونی دارد می
بر تحوالت مثبتی که در نقاط شـهري   کارآفرینی عالوه

ــمــی ــد ب ــردن   هتوان ــایی برطــرف ک وجــود آورد، توان
اقتصـادي، اجتمـاعی و در نتیجـه توسـعه      هاي چالش

). 1391مناطق روستایی را هم دارد (حیدري سـاربان،  
در  ینیکـارآفر   توسعههمچنین نباید فراموش کرد که، 

 ازمنـد ین ،ییروسـتا   خاص جامعه طور جامعه و به کی
از عوامـل و   يا تـدارك مجموعـه   يتالش آگاهانه برا

 يدهـا توسـط نها  یتیو حمـا  یرساختیز يها شاخص
ـ ذ یردولتیو غ یدولت ـ گ بهـره  يدر راسـتا  ربطی از  يری

 باشـد  یمـ  ییدر جوامـع روسـتا   موجـود  يهـا  فرصت
)Wong and et.al., 2007شــمندان،یاند ). از نظــر 

 نیتـر  از مهم یکی ییدر نقاط روستا ینیتوسعه کارآفر
 توانـد  یاسـت کـه مـ    ییتوسعه روسـتا  يها ياستراتژ

کـاهش   ،ییوستار یفرهنگ راثیم يو نگهدار تیحما
بـه حـداقل رسـاندن اتـالف      ،یعـ یاز منابع طب ستفادها

 یستیو حفاظت از تنوع زی طیمح تیفیمنابع، حفظ ک
 ,.Lordkipanidze, and et.al( داشته باشد یرا در پ

). در این زمینه، توجه بـه مقولـه کـارآفرینی در    2005
  باشد.بین زنان روستایی موضوعی در خور توجه می

 تیدر بهبـود وضـع   یزنان نقـش مهمـ   از آنجا که  
 ،کننـد  یمـ  فـا یو توسعه اشـتغال در جامعـه ا   ياقتصاد

به آنان و فراهم کردن  دنیدادن و استقالل بخش تیهو
و  يها در امور مختلف اقتصاد مشارکت فعال آن نهیزم

عنـوان   بـه  ،ینیکـارآفر  يهـا  تی     ً     خصوصا  فعال یاجتماع
ـ ا شتریب زشیدر انگ یعامل مهم ـ ن نی در  میعظـ  يروی

(علیخـانی   شـود  یمطرح م یاجتماع دیتول يها چرخه
  ). 1393دادوکالیی، 

دانند که در فعالیتی میرا  ینیکارآفر یی،زنان روستا  
دهند، بنابراین ایـن نـوع   مجاورت منزل خود انجام می

شــود تــا از نگـرش بــه مقولــه کــارآفرینی ســبب مــی 
وابســتگی و نیــاز زنــان بــه حمایــت شــدن از طــرف 

). با توجه به نقش 1382کاسته شود (پاسبان،  دیگران،

ــیاري از   ــتایی، بس ــان در توســعه روس ــذیر زن انکارناپ
هـاي   اند بـا اتخـاذ تـدابیر و سیاسـت     ها توانسته دولت

ــا بهــره ــر   مناســب و ب ــروي کــار فعــال ب ــدي از نی من
هاي جامعه خود فائق آینـد و در مسـیر توسـعه     بحران

ه کـارآفرینی  پیش برونـد. امـا فعالیـت زنـان در حـوز     
ها و موانعی روبرو بوده است که نیاز همواره با چالش

به نگاهی عمیق و در خـور توجـه دارد تـا ایـن قشـر      
بتواننـــد موانـــع روبـــروي خـــود را کـــاهش داده و 

هاي موجـود در ایـن بخـش را توسـعه دهنـد       ظرفیت
). براساس مطالب بیـان  1388زاده، (هاشمی و پورامین

ایی که در زمینه فراهم کـردن  شده و با توجه به خأله
هـاي اقتصـادي زنـان در     بستري مناسب براي فعالیـت 

شرایط فعلی کشور وجـود دارد، پـرداختن بـه مسـأله     
عنــوان قشــر  کــارآفرینی در میــان زنــان روســتایی بــه

منظور شناسـایی   اي از جمعیت فعال روستاها، به عمده
 بندي عوامل بازدارنده توسعه کـارآفرینی، از  و اولویت

اهمیت بسزایی برخوردار است که نبایـد از آن غافـل   
موجود در  يها به منظور پر کردن شکاف نیبنابراشد. 

و  جـان یشهرسـتان اله  ییو روستا يطبقات شهر نیب
ـ و فعال ییتوجه مناسب به زنان روسـتا  جادیا  يهـا تی

ـ در م ینیآنان، پرداختن به مسأله کارآفر ینیکارآفر  انی
عنــوان قشــر  بــه جــانیالهشهرســتان  ییزنــان روســتا

 ییبسـزا  تیفعال روستاها، از اهم تیاز جمع يا عمده
ـ برخوردار است که نبا  نیاز آن غافـل شـد. در همـ    دی

ــا   ــدد شناسـ ــر درصـ ــژوهش حاضـ ــتا، پـ و  ییراسـ
زنـان   ینیعوامل بازدارنده توسعه کـارآفر  يبند تیاولو

  برآمده است. جانیشهرستان اله ییروستا
  

  ه موضوعمروري بر ادبیات و پیشین
الف) توسعه کارآفرینی روستایی: تقویت کارآفرینی و 
ــراي توســعه آن از ابزارهــاي   ایجــاد بســتر مناســب ب

رود، زیرا یـک   پیشرفت اقتصادي کشورها به شمار می
فعالیت کارآفرینی با اثربخشی باال به توسعه اقتصـادي  
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هــا و  (از جملــه ایجــاد اشــتغال، نــوآوري در فعالیــت
. امـروزه  )Verheul, 2001(انجامد  پذیري) می رقابت

ــت  ــه فعالی ــب    ب ــادي در قال ــوش اقتص ــاي خودج ه
شـود. در   کارآفرینی در مناطق روستایی توجه ویژه می

ــادي و    ــعه اقتص ــه توس ــده ک ــه ش ــه گفت ــین رابط هم
 Heriot(کارآفرینی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ دارنـد  

and Campbell, 2002.( هاي تجربه شده  یکی از راه
ها، توجه بـه کـارآفرینی    ن در بازنگري سیاستدر جها

ــه   ــعه بـ ــون توسـ ــه از آن در متـ ــت کـ ــوان  اسـ عنـ
برنـد   ساختار اقتصاد روسـتا نـام مـی   » بازسازماندهی«

). به باور آندرسون، کارآفرینی 1392(حیدري ساربان، 
اي مهم براي توسعه روستایی، افزایش و توسعه  وسیله
ـ   ها و فعالیت شغل زاري بـراي  هاي غیرکشـاورزي و اب

  .بهبود معیشت زنان است
هاي علمی گویـاي ایـن واقعیـت اسـت کـه       یافته  

شـود،   توسعه اقتصادي در مناطق روستایی محقق نمـی 
که زنان روستایی در تمـامی جهـات و ابعـاد     مگر این

 ,Ganesanتوسعه، مداخلـه مسـتقیم داشـته باشـند (    

). هیبري نیز بر این باور است که میـان توسـعه   2006
هـا و   ي زنان روستایی از طریـق افـزایش مهـارت   فرد

ــت ــکوفایی،    قابلیــ ــتر، خودشــ ــا، آزادي بیشــ هــ
پذیري، و وضعیت مالی با کـارآفرینی رابطـه    مسئولیت

ــی  ــود دارد. م ــاداري وج ــتقیم و معن ــت  مس ــوان گف ت
هـاي   کارآفرینی روستایی راهکـاري جدیـد در نظریـه   

سـازي در منـاطق    توسعه براي توانمندسازي و ظرفیت
 ستایی در راستاي دستیابی به توسـعه پایـدار اسـت   رو

   ).1391الدین افتخاري،  (رکن
ــالی، انســانی و   ــابع م ــر من ــده: اگ ــل بازدارن ب) عوام

عنـوان   هـا بـه   ها، قوانین و زیرساخت فیزیکی، سیاست

مانعی در راه توسـعه کـارآفرینی شناسـایی شـوند یـا      
کارهـا را بـا    که فراینـد ایجـاد و توسـعه کسـب و     این

عنوان عوامل بازدارنده معرفـی   شکل مواجه سازند، بهم
شوند. براساس مطالعات بانک جهانی، براي توسعه  می

کارآفرینی زنان روستایی باید سهولت دسترسی آنان به 
ها،  هاي فنی و تخصصی از آن سرمایه، تشدید حمایت

هاي ایجاد شبکه فـراهم   بسترسازي فرهنگی و فرصت
شـود   همچنین گفته مـی  ).Word Bank, 2002شود (

ــایتی،     ــش، نارض ــاي نق ــاري، الگوه ــه ک ــان تجرب می
هاي زنان روستایی با کـارآفرینی   تحصیالت، و قابلیت

 ,Islam and Baharulرابطـه معنـادار وجـود دارد (   

طـورکلی عوامـل فـردي (وضـعیت تأهـل،       ). به2009
ــل    ــره)، عوام ــواد و غی ــطح س ــیالت، س ــزان تحص می

منابع مالی، پـایین بـودن    اقتصادي (فقدان دسترسی به
  میزان درآمد، فقدان دسترسـی بـه اعتبـارات، حمایـت    

هاي مالی و غیره)، عوامل روانشـناختی   نکردن مؤسسه
پذیري، نداشتن اسـتقالل، پـایین بـودن     (فقدان ریسک

اعتماد به نفس، نداشـتن خالقیـت و غیـره)، و موانـع     
فرهنگـی (فرهنـگ مردسـاالري، باورهـاي      -اجتماعی

اي درباره زنان، تمایل کم براي همکاري با زنان  کلیشه
ترین موانع  در توسعه کارآفرینی  عنوان مهم و غیره) به

شـوند (حیـدري سـاربان،     زنان روستایی شـناخته مـی  
1392.(  

ج) بررسی پیشینه پژوهش: در این بخش، به مرورکلی 
هاي مرتبط با توسعه  نتایج برخی از مطالعات و تحقیق

ــده کــارآفرینی، کــا رآفرینی روســتایی، عوامــل بازدارن
کارآفرینی زنان، در داخل و خارج از کشـور پرداختـه   

  ). 1 شود (جدول می
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  .خالصه پیشینه تحقیق در رابطه با موضوع -1 جدول
  نتایج  عنوان تحقیق  محقق (سال)

Hyden  
(2001) 

  فقر روستایی، خطر و توسعه
هاي  می روستاییان، مهارتهاي فنی و عل عوامل متعددي از جمله مهارت

هاي کارکنان در توسعه کارآفرینی  هاي کارآفرینی و مهارت مدیریتی، مهارت
  در نواحی روستایی برزیل مؤثرند.

Ellis  
(2003) 

معیشت و کاهش فقر در مناطق 
 روستایی کنیا

فقدان دسترسی زنان به اعتبارات و خدمات حمایتی از موانع تأثیرگذار بر 
  ن روستایی است.کارآفرینی زنا

جواهري و 
  )1384قضاوتی(

بررسی تأثیر نابرابري جنسیتی بر 
کارآفرینی زنان در ایران: موانع 

  اندازي شغل براي زنان راه

موانع خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت، ناهمخوانی انتظارات نقشی، و 
 ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان ایرانی اي به عنوان مهم باورهاي کلیشه

  هستند.

  )1387کریمی (
نقش حمایتی دولت در ایجاد اشتغال 
براي زنان: مطالعه تصادفی تعاونی 

  زنان در استان مازندران

ترین موانع  مشکالت مالی، اختالف میان اعضا و تبعیض علیه زنان، مهم
  توسعه کارآفرینی زنان در استان مازندران هستند.

Cronies 
(2006) 

و کسب و  مفهوم شرکت، کارآفرینی
 کارهاي کوچک

کننده و سازماندهی ضعیف زنان کارآفرین روستایی،  نبود نهادهاي حمایت
پایین بودن سطح تحصیالت و میزان سواد، وجود تبعیض در بازار کار، 

اي از موانع مؤثر در کارآفرینی زنان روستایی  وجود بازارهاي سنتی و کلیشه
  است.

Wandy and 
Chong  
(2007) 

یک چارچوب به منظور الگوسازي 
بررسی عوامل اثرگذار بر عملکرد زنان 

  کارآفرین در مالزي

موانع عمده بر سر راه زنان کارآفرین روستایی عبارتند از: طبقه اجتماعی، 
فضاي حیاتی، پایین بودن آگاهی، کمبود تقاضا، دسترسی نداشتن به منابع، 

  ودن سطح مهارت.انزواي روستا، دسترسی نداشتن به دانش فنی، پایین ب

Nawaz  
(2009)  

عوامل بحرانی در توسعه کارآفرینی 
  زنان روستایی در بنگالدش

سه عامل قانونی (شامل قوانین سازمانی و دولتی و سیاست بانکی)، 
هنجاري (شامل رسم و عادات اجتماعی، دسترسی به سرمایه و پول، و 

، آموزش و دسترسی میزان ارتباط با بازار) و شناختی (توانایی کنترل ریسک
هاي آموزش کارآفرینی و دانش کسب و کار) در توسعه  ها، دوره به داده

  کارآفرینی زنان در بنگالدش تأثیرگذار هستند.

Sathiabama 
(2010)  

توانمندسازي و توسعه کارآفرینی زنان 
  روستایی

 عوامل هستند، مواجه بازاریابی موانع با اینکه بر عالوه زنان کارآفرین

 از بعضی به آنان دستیابی مانع خانوادگی هايمسئولیت مثل نیز ريدیگ

 مالکیت حق در رابطه موانعی با آنها اینکه عالوهبه شود، می هافرصت

  هستند. مواجه هایشان دارایی

حیدري ساربان 
)1392(  

بندي موانع مؤثر بر کارآفرینی  اولویت
در  AHPزنان روستایی با روش 

  استان اردبیل

ترین موانع  فرهنگی، روانشناختی، و اقتصادي مهم - فردي، اجتماعیموانع 
  کارآفرینی زنان روستایی هستند.

احمدپورداریانی 
و همکاران 

)1391(  

عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در 
هاي خدمات مشاوره فنی و  شرکت

  مهندسی استان زنجان

کار و شش عامل آموزشی، حمایتی، ارتباطی، مدیریتی، مهارت کسب و
سیاستگذاري بیشترین تأثیر را بر توسعه کارآفرینی در استان زنجان 

  اند. داشته

مطیعی لنگرودي 
)1392( 

توضیح عوامل مؤثر بر توانمندسازي 
روستایی در توسعه کارآفرینی در 

  شهرستان مالیر

نتایج این تحقیق ده عامل را به عنوان عوامل مؤثر بر فرایند توسعه 
ی ذکر کرده که عبارتند از: پشتکار، عوامل سازمانی، مالی کارآفرینی روستای

هاي قبلی،  و اقتصادي، آموزش و الگوي نقش، استقالل فردي، تجربه
  خالقیت، احساس موفقیت، مرکز کنترل درونی.
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هاي پیشین نشان به طور کلی نگاهی بر پژوهش  
ها با رویکردي کمی به بررسی دهد که اکثر آنمی

تایی از دیدگاه زنان و یا کارشناسانان کارآفرینی روس
اند و پژوهشی کیفی و جامع که به بررسی پرداخته

اي این مسئله از زوایاي گوناگون عمیق و ریشه
پرداخته باشد، به ندرت انجام گرفته است. از این رو، 
در این مطالعه با کاربرد روش پژوهش کیفی به 

سه گروه  هاي کارآفرینی از دیدگاهبررسی بازدارنده
زنان روستایی کارآفرین موفق، زنان روستایی 

 کارآفرین ناموفق و کارشناسان پرداخته شده است.

  
  روش تحقیق

تحقیق حاضر با رویکرد کیفی، از نوع مطالعات   
شناسانه و با  باشد که با رویکردي آسیب موردي می

هدف شناسایی بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان 
هیجان انجام شده است. در این روستایی شهرستان ال

ها از روش مصاحبه عمیق  تحقیق، براي گردآوري داده
تولیدي، استفاده گردید. ي واحدها از دیبازد همراه با

 جامعه مورد مطالعه شامل زنان روستایی کارآفرین
شهرستان الهیجان بودند که با استفاده از روش 

ها انتخاب نفر از آن 12گیري هدفمند  نمونه
). براساس شیوه معمول تحقیقات 2ند(جدولشد

کیفی، نمونه گیري و فرایند انجام مصاحبه تا زمان 
یابی به سطح اشباع و تکراري شدن اطالعات  دست

ارائه شده توسط شرکت کنندگان در تحقیق ادامه 
ها تا آن جایی ادامه به عبارت دیگر، مصاحبهیافت. 

که اظهار پیدا کرد که محققان به این باور رسیدند 
نظرها پیرامون موضوع و هدف تحقیق به حالتی 

تر یکنواخت و تکراري رسیده است و جستجوي بیش
             ً شود که اصطالحا  هاي جدید منجر نمیبه یافتن داده

-گفته میداده  در تحقیقات کیفی به آن شاخص اشباع

  ).Given, 2008( شود

  
 .کنندگان در مصاحبهمشخصات مشارکت -2جدول 

  زمینه فعالیت  سابقه  سطح تحصیالت  نس  شماره
  پرورش قارچ  5  لیسانس  27  1
  پرورش ماهیان زینتی  4  لیسانس  25  2
  پرورش قارچ  3  لیسانس  22  4
  هافعالیت در زمینه برنج، صیفی جات و تولید نهاده  15  دیپلم  55  5
  هافعالیت در زمینه برنج، صیفی جات و تولید نهاده  25  دیپلم  50  6
  پرورش گل و گیاهان زینتی  20  دیپلم  55  7
  هاکاري و تولید نهادهبرنج  8 دیپلم  40  8
  کاري و صاحب کارخانه شالیکوبیبرنج  15 دیپلم  50  9
  هاکاري، صیفی جات و تولید نهادهبرنج  10  دیپلم  40  10
  پرورش گل و گیاهان زینتی  10  لیسانس  35  11
  پرورش گل و گیاهان زینتی  10  لیسانس  40  12
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هـا، از   پس از ثبت شنیداري و نوشـتاري مصـاحبه    
بـه جهـت بررسـی محتـواي     » تحلیل محتـوا «تکنیک 

هاي موجود در متن اسـتفاده شـد. در ایـن     آشکار پیام
                دار و کم ی توصیف  طور نظام روش، محتواي آشکار به

طورکلی تحلیل محتوا روشی مناسب بـراي   شود. به می
ـ    پاسخ دادن به سؤال واي یـک پیـام   هـایی دربـاره محت

ها  ). مراحل تحلیل داده1391است (سرمد و همکاران، 
هاي  ) تعیین نمونه1در این تحقیق به صورت زیر بود: 

) 3هــاي تحقیــق،  ) تــدوین پرســش2مــورد بررســی، 
) ثبـت و  4ها از طریق مصاحبه عمیـق،   گردآوري داده

هـاي اولیـه    ) اسـتخراج گویـه  5ها،  مرور متن مصاحبه
ها از دیـدگاه قرابـت    بندي گویه دسته )6(کدهاي باز)، 

) تشــکیل 7مفهــومی در قالــب زیرمحورهــا،  -نظــري
) تشـکیل  8طبقات مفهومی در قالب کدهاي محوري، 

   از          اطمینـان       جهـت   هـا.  ساختار ماتریس و ارائـه یافتـه  
            بودن گابـا       موثق      معیار     چهار   از    ها     داده       پایایی  و    صحت

   و         اعتمـاد          قابلیـت               تأییدپـذیري؛             ؛ اعتبـار؛ 1           و لینگـولن 
 ,Hoffman & Mehra (      شـد           اسـتفاده         پـذیري         انتقال

       ارتباط      تحقیق    هاي   محل   با           منظور محقق     بدین.  )1999

       شـرکت           اعتمـاد       جلـب      بـه      کـه            مدت داشـت       طوالنی
      کمـک         مطالعه     مورد     محیط    درك   به         و همچنین        کنندگان

       بـراي       یـز ن  ن        کننـدگا         شـرکت         بازنگري  ز. همچنین ا   کرد
                 شـد، بـه ایـن       ده       اسـتفا        کـدها   و     هـا     داده      صـحت       تأیید

       شـرکت       بـه        مصاحبه    متن         کدگذاري،   از            صورت که بعد
         تفاسـیر    و       کـدها       صـحت    از     تـا      شـد                    کننده بازگردانـده 

             نظـر شـرکت      از     کـه          کـدهایی         شـود و      حاصل        اطمینان
   .     گردید          نبود اصالح     آنان       دیدگاه       بیانگر        کنندگان

  
  
  
  

                                                             
1- Gubba and Lincoln  

  هایافته
ــل   ــاس تحلی ــورت براس ــاي ص ــر روي  ه ــه ب گرفت
وانع توسعه کارآفرینی زنـان  هاي گردآوري شده، م داده

ضـعف  «زیرمحور اصلی شـامل:   6روستایی در قالب 
کـد   4بـا  » مشکالت فرهنگی«کد باز،  5با » تجهیزات

» ها عدم حمایت اقتصادي و ضعف سیاستگذاري«باز، 
کد بـاز،   5با » ناکارآمدي عملکرد بانکی«کد باز،  5با 
مشـکالت  «کد بـاز، و   3با » نارسایی سیستم مدیریت«

ــا » بازاریــابی و بازاررســانی ــاز طبقــه 7ب بنــدي  کــد ب
بندي قرابت مفهومی کـدهاي   گردیدند. علت این طبقه

 ).3باز با یکدیگر بود (جدول
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 .عوامل بازدارنده توسعه کارآفرینی زنان روستایی -3 جدول

  بندي رتبه  درصد  فراوانی  مفاهیم  زیرمحورها  ردیف
1  

  ضعف تجهیزات

  1  5/31  9  نبود فضاي کافی و مناسب
  2  24  7  باال بودن قیمت تجهیزات  2
  3  10  3  وجود مشکل کم آبی  3
  4  6  2  وجود مشکل در زمینه حمل و نقل  4
  4  6  2  دسترسی مشکل به مواد اولیه  5
6  

مشکالت 
  فرهنگی

  1  17  5  عدم اعتماد به یکدیگر
  2  13  4  گذاري بین مردم نبود فرهنگ سرمایه  7
  2  13  4  براي گسترش کارپذیر نبودن  ریسک  8
  3  10  3  عالقه نداشتن به افزایش تولید  9
10  

عدم حمایت 
اقتصادي و 

ضعف 
  ها سیاستگذاري

  1  34  10  عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان در توسعه واحدهاي تولیدي خویش
  2  24  7  عدم حمایت مناسب بیمه از محصوالت  11
  3  20  6  هاي دیگرف جهاد و سازمانعدم حمایت مالی و دادن امکانات از طر  12
  4  10  3  ها با یکدیگرنبود هماهنگی مناسب سازمان  13
  4  10  3  نداشتن نظارت و برنامه مناسب براي واردات محصوالت  14
15  

ناکارآمدي 
  عملکرد بانکی

  1  37  10  هابانکی وام نرخ باالي سود و بهره

16  
م به تولیدکنندگانی که از همکاري نکردن بانک کشاورزي در پرداخت وا
  2  29  8  اندطرف جهاد معرفی شده

  2  29  8  فرصت محدود در بازپرداخت وام  17
  3  22  6  هاطوالنی شدن زمان واگذاري تسهیالت توسط بانک  18

19  
تولید پایین واحدها به دلیل مشکالت مالی و دسترسی نداشتن به 

  تسهیالت اعتباري
6  22  3  

20  

نارسایی سیستم 
  مدیریت

  1  22  6  تولید عدم رسیدگی به مشکالت در حوزه

21  
هاي کنترل کننده به منظور نظارت بر زنجیره تولید (افت نبود سازمان

  قیمت محصوالت وکیفیت محصوالت)
2  7  2  

22  
عدم مدیریت بحران مسئولین در زمانی که حوادث و بالیاي طبیعی باعث 

  شوداز بین رفتن محصوالت می
2  7  2  

23  

مشکالت 
بازاریابی و 
  بازاررسانی

  1  22  6  نوسان شدید بازار در هنگام فروش
  1  22  6  هانوسان شدید قیمت نهاده  24

25  
ها و نبود سردخانه آسیب دیدن محصوالت به دلیل آفات و بیماري

  مناسب براي نگهداري محصوالت
6  22  1  

  2  10  3  راکد بودن بازار فروش محصوالت  26
  2  10  3  ناسالم رقابت  27

رها کردن کار تولیدي به دلیل باال رفتن سن و کاهش توان جسمی و   28
  بروز مشکالت خانوادگی

3  10  2  

29  
از دست رفتن مقداري از بازار فروش به دلیل عوض شدن سلیقه و ذائقه 

  مشتریان
1  4  3  
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نبـود  «تـوان گفـت کـد     در رابطه با این عوامل، می  
ضــعف «در زیرمحــور  »فضــاي کــافی و مناســب  

در زیرمحـور  » عدم اعتماد به یکدیگر«، کد »تجهیزات
عـدم حمایـت دولــت از   «، کـد  »مشـکالت فرهنگـی  «

در » تولیدکنندگان در توسعه واحدهاي تولیدي خویش
ــت «زیرمحـــور  ــعف  عـــدم حمایـ ــادي و ضـ اقتصـ
بـانکی   نرخ باالي سـود و بهـره  «، کد »ها سیاستگذاري

، کـد  »آمدي عملکرد بـانکی ناکار«در زیرمحور » هاوام
ــه مشــکالت در حــوزه« در » تولیــد عــدم رســیدگی ب

نوسان «و کدهاي » نارسایی سیستم مدیریتی«زیرمحور 
نوسان شدید قیمـت  «و » شدید بازار در هنگام فروش

دلیـل آفـات و    آسیب دیدن محصوالت بـه «و » هانهاده
ها و نبـود سـردخانه مناسـب بـراي نگهـداري      بیماري

ــوالت ــور د» محص ــابی و  «ر زیرمح ــکالت بازاری مش
وجود مشکل «ها، کدهاي  باالترین اولویت» بازاررسانی

دسترسـی مشـکل بـه مـواد     «و » در زمینه حمل و نقل
عالقـه  «، کـد  »ضـعف تجهیـزات  «در زیرمحور » اولیه

مشـکالت  «در زیرمحـور  » نداشتن بـه افـزایش تولیـد   
هـا  نبود هماهنگی مناسب سـازمان «، کدهاي »فرهنگی

نداشتن نظارت و برنامه مناسـب بـراي   «و » یکدیگربا 
ــوالت ــور » واردات محص ــت  «در زیرمح ــدم حمای ع

طـوالنی  «، کدهاي »ها اقتصادي و ضعف سیاستگذاري 
و » هـا شدن زمان واگـذاري تسـهیالت توسـط بانـک    

ــه دلیــل مشــکالت مــالی و  « ــایین واحــدها ب تولیــد پ
در زیرمحـور  » دسترسی نداشتن به تسهیالت اعتبـاري 

هاي نبود سازمان«، کدهاي »ناکارآمدي عملکرد بانکی«
عدم «و » کنترل کننده به منظور نظارت بر زنجیره تولید

مـدیریت بحـران مسـئولین در زمـانی کـه حــوادث و      
» شـود بالیاي طبیعی باعث از بین رفتن محصوالت می

و در نهایـت  » نارسایی سیستم مـدیریتی «در زیرمحور 
دلیـل   ز بـازار فـروش بـه   از دست رفتن مقداري ا«کد 

در زیرمحـور  » عوض شدن سـلیقه و ذائقـه مشـتریان   
ــانی  « ــابی و بازاررس ــکالت بازاری ــایین» مش ــرین  پ ت

  اند.  ها را به خود اختصاص داده اولویت
زیرمحور تفکیک شده، به سه کد محوري  6سپس   

هـاي   نارسـایی « و» ها ضعف زیرساخت«اصلی شامل: 
مشـکالت  «و » هـا  انو سازم  حمایتی و سیاستی دولت

ــارت  ــع و نظ ــد، توزی ــره تولی ــدند،  » زنجی ــیم ش تقس
ــدین ــاخت   ب ــعف زیرس ــه ض ــورت ک ــامل   ص ــا ش ه

مشـــکالت «و » ضـــعف تجهیـــزات«زیرمحورهـــاي 
ــی بــوده و بــه بررســی موانــع بســترها و     » فرهنگ

هــاي  پــردازد. نارســایی هــاي موجــود مــی زیرســاخت
ــت  ــتی دول ــایتی و سیاس ــازمان  حم ــامل   و س ــا ش ه

ــاي  ــعف  «زیرمحوره ــادي و ض ــت اقتص ــدم حمای ع
بوده و » ناکارآمدي عملکرد بانکی«و » ها سیاستگذاري

هاي مالی و معنـوي   موانع موجود در قوانین و سیاست
کند. مشکالت زنجیـره تولیـد، توزیـع و     را بررسی می

نارسـایی سیسـتم   «نظارت نیـز شـامل زیرمحورهـاي    
ــدیریتی ــانی  «و » م ــابی و بازاررس ــکالت بازاری » مش

 ).4شد (جدول با می
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 .توسعه کارآفرینی زنان روستایی بندي عوامل بازدارنده خالصه اولویت -4 جدول

  ها ترین اولویت پایین  ها باالترین اولویت  زیرمحورها  کدهاي محوري

  ها ضعف زیرساخت
  نبود فضاي کافی و مناسب  ضعف تجهیزات

وجود مشکل در زمینه حمل و نقل و دسترسی 
  اد اولیهمشکل به مو

  عالقه نداشتن به افزایش تولید  عدم اعتماد به یکدیگر  مشکالت فرهنگی

هاي حمایتی  نارسایی
  و سیاستی

  ها و سازمان  دولت

عدم حمایت اقتصادي 
و ضعف 
  ها سیاستگذاري

عدم حمایت دولت از 
تولیدکنندگان در توسعه واحدهاي 

  تولیدي

ها با یکدیگر و نبود هماهنگی مناسب سازمان
نداشتن نظارت و برنامه مناسب براي واردات 

  محصوالت

ناکارآمدي عملکرد 
  بانکی

  هابانکی وام نرخ باالي سود و بهره
طوالنی شدن زمان واگذاري تسهیالت توسط 

ها و تولید پایین واحدها به دلیل دسترسی بانک
  نداشتن به تسهیالت اعتباري

مشکالت زنجیره 
  تولید، توزیع

  و نظارت

یی سیستم نارسا
  مدیریتی

عدم رسیدگی به مشکالت در 
  تولید حوزه

هاي کنترل کننده به منظور نظارت نبود سازمان
بر زنجیره تولید و عدم مدیریت بحران مسئولین 
در زمانی که حوادث و بالیاي طبیعی باعث از 

  شودبین رفتن محصوالت می

مشکالت بازاریابی و 
  بازاررسانی

هنگام نوسان شدید بازار در 
ها و آسیب فروش و قیمت نهاده

دیدن محصوالت به دلیل آفات و 
ها و نبود سردخانه مناسب بیماري

  براي نگهداري محصوالت

از دست رفتن مقداري از بازار فروش به دلیل 
  عوض شدن سلیقه و ذائقه مشتریان

  
 گیري نتیجه

کارآفرینی فرآیندي است که نقش حیاتی در تداوم   
کنـد، لـذا لـزوم ایجـاد     و جهانی ایفا می ملی و توسعه

هاي مـادي، معنـوي،   بستري مناسب در جهت حمایت
فرهنگی، تحقیقاتی و علمی از کارآفرینان بیش از پیش 

رغم اینکه نیمی از  گردد. علیدر کشور ما احساس می
رو شناخت عـواملی   جمعیت کشور زنان هستند از این

بـه طـور ویـژه     که در فرایند توسعه کارآفرینی زنان و
زنان روستایی اثرگذارند، از اهمیت فراوانی برخـوردار  
است. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل بازدارنده 
توسعه کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان الهیجان 

ها و نتایج بـه دسـت آمـده از    بوده است. بر پایه یافته
اي که بـا زنـان روسـتایی    هاي پیاپی و پیوستهمصاحبه

ــل    ــت، عوام ــورت گرف ــان ص ــارآفرین و کارشناس ک
ي توسـعه کـارآفرینی زنـان روسـتایی مـورد      بازدارنده

و » مشکالت بخـش اجـرا  «هاي  مطالعه در قالب گروه
ضـعف  «به سه طبقه مفهـومی  » مشکالت بخش تولید«

نارسایی حمایتی و سیاستی دولـت و  «، »ها زیرساخت
نـدي  بطبقـه » مشـکالت زنجیـره تولیـد   «و » ها سازمان

شدند که این طبقـات شـامل شـش طبقـه موضـوعی      
ــزات« ــعف تجهی ــی «، »ض ــکالت فرهنگ ــدم «، »مش ع

، »هــا حمایــت اقتصــادي و ضــعف سیاســتگذاري   
نارســایی سیســتم «، »هــا ناکارآمــدي عملکــرد بانــک«

بودند. » مشکالت بازاریابی و بازاررسانی«و » مدیریتی
ــده توســعه در ایــن زمینــه مهــم تــرین عوامــل بازدارن

فرینی زنـان روسـتایی در شهرسـتان الهیجـان از     کارآ
برگیرنـده: نبـود    ترتیب در شوندگان به دیدگاه مصاحبه

فضاي کافی و مناسب، عدم اعتماد به یکـدیگر، عـدم   
حمایــت دولــت از تولیدکننــدگان، نــرخ بــاالي ســود 
بانکی، عدم رسیدگی بـه مشـکالت در حـوزه تولیـد،     
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ها، آسیب  هادهن  نوسان شدید بازار، نوسان شدید قیمت
  دلیل آفات، بود.  دیدن محصوالت به

هـاي  براي نمونه در این زمینه بـه برخـی از گفتـه     
زنان روستایی کارآفرین در رابطه با عوامـل بازدارنـده   

  شود:توسعه کارآفرینی اشاره می
، یکـی از زنـان   »هـا  ضعف زیرساخت«در رابطه با   

دلیل کـم   بهبسیاري از شالیکاران «کارآفرینی بیان کرد: 
کننـــد و اداره آب و هـــا را رهـــا مـــیآبـــی زمـــین

 .کننـد جهادکشاورزي در این مورد هـیچ کمکـی نمـی   
دلیل خشک شدن زمین مردم درصدد تغییر کـاربري   به

شریک «یا ». که زمین را بفروشند زمین هستند و یا این
داري مقرون به صرفه  شدن در کار گل و گیاه و گلخانه

خواهـد و  سال زمان مـی  5گیاه نیست، چرا که گل و 
سال سرمایه یا زمین خود را با دیگري  5کسی نیست 

بر این اساس توجه ». شریک شود تا به سوددهی برسد
به رفع مشکالت زیرساختی ضرورت و اهمیت باالیی 

ــان در  هــاي کارآفرینانــهفعالیــت در مســیر توســعه زن
 ,Ellisشهرستان الهیجان دارد. پژوهشگرانی همچون (

ــز Nawaz, 2009 ؛Cronies, 2006؛2003 ) نیـ
معتقدند دسترسی به منابع، تجهیزات موردنیاز و مـواد  

هـاي مـرتبط بـا    اولیه و نیز فـراهم آوردن زیرسـاخت  
 هاي کارآفرینانهتولید، نقشی اساسی در توسعه فعالیت

  زنان دارد. 
هـاي حمـایتی و سیاسـتی     نارسـایی «در رابطه بـا    

بـراي  «یکی از کارآفرینـان گفـت:   » ها و سازمان  دولت
ماهه استفاده کـردیم ولـی     ُ ن ه 1تولید بیشتر از وام سلف

باالیی داشت که ما تـوان بازپرداخـت آن    این وام بهره
بسیاري از این کارآفرینان با مسائل مالی و ». را نداشتیم

قوانین دست و پاگیر زیادي مواجه هستند کـه باعـث   
مواجـه شـوند. نتـایج    شده بسیاري از آنان با شکست 

                                                             
خرید نقدي محصوالت واحدهاي  سلف عبارت است از پیش - 1

 تولیدي به قیمت معین

این بخش از تحقیق همسو با نتایج محققانی  است که 
در تحقیقات خود بر رفع این دسته از موانـع و فـراهم   

کید دارنـد  أآوردن بستر مناسب براي کارآفرینی زنان ت
هاي ). بنابراین باید مسئولین به حمایت1387(کریمی، 

هـایی کـه باعـث حـل     اقتصادي و ایجاد دسـتورالعمل 
هـایی کـه زنـان کـارآفرین در ایـن       شکالت و بحرانم

  حوزه با آن مواجه هستند توجه بیشتري داشته باشند.
از سویی دیگـر مشـکالتی کـه در چرخـه تولیـد        

هاي فراروي روستایی کارآفرینی را وجود دارد، چالش
دوچندان کرده است. در این رابطـه خـانم پورسـالمی    

کــه در  یکــی از کارآفرینــان در خصــوص مشــکالتی
هزینـه کمپوسـت،   «تولید وجـود دارد، گفـت:    زنجیره

صـورت     نوسان بازار و واردات از شهرهاي دیگر که به
کـه محصـول بایـد بـه فـروش                   ً      روزه و دقیقا  زمانییک

اي براي نظارت برسد، ضرر زیادي دربردارد و اتحادیه
در مطالعات ». و کنترل تولیدکنندگان قارچ وجود ندارد

ــ  ــز ب ــین نی ــعه پیش ــد در توس ــدیریت تولی ــش م  ر نق
هاي کشاورزي تأکید فراوان شده اسـت، زیـرا    فعالیت

 هـاي متمـایز کننـده   مدیریت تولید یکـی از شـاخص  
برداري  هاي تولید و بهرههاي تولید نوین و نظامسیستم

 ,USAIDسنتی در کشاورزي معرفـی شـده اسـت (   

2004 .(  
تخـاذ  منظور درك روابط بـین کـدهاي ا   در ادامه به  

  هاي مطالعه ارائه شده است. شده مدل ترسیمی از یافته
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  .مدل نمود محورها در کدگذاري انتخابی -1شکل 
  

                        هاي این مطالعه و بسیاري                 از آنجا که یافتهبنابراین،   
                            تأثیر مهم عوامل بازدارنـده     از    ی   حاک                 دیگر از مطالعات

        باشـد،                           کارآفرینی زنان روستایی می                  در ایجاد و توسعه
منظـور فـراهم    اقـدامات کارآمـدي بـه       شود         توصیه می

هـــاي فعالیــت  آوردن بســترهاي حمــایتی توســعه   
زنان روستایی انجام شـود. در ایـن راسـتا     کارآفرینانه

  توان سازوکارهاي زیر را پیشنهاد نمود: می
بهره ویـژه زنـان    تخصیص هرچه بیشتر اعتبارات کم -

هـاي   فرین روستایی از سـوي دولـت و صـندوق   کارآ
حمایت از کارآفرینی و نظارت دقیق بر نحوه توزیع و 

ــه  ــرف آن، ب ــدات    مص ــطح تولی ــترش س ــور گس منظ
 (خدمات) و پویایی فضاي کسب وکار.

تـر زنـان   فراهم کردن امکان دسترسی بیشتر و آسان -
روستایی به کارشناسان و مروجان کشاورزي از طریق 

ها بـه روسـتاها، بازدیـد از    اي آنم و دورهمراجعه منظ
ــه     ــکالت و ارائ ــی مش ــان و بررس ــار زن ــب و ک کس

  هاي موردنیاز به آنان. راهنمایی

اي آمـوزش   هـاي حرفـه   هـا و کارگـاه   افزایش دوره -
  کارآفرینی توسط نهادهاي دولتی و غیردولتی.

ــ - ــی و  گســترش کم ــی مراکــز خــدمات فن ی و کیف
نیز انتخاب برخی زنان فعـال  اي در روستاها و مشاوره

در روستاها به عنوان رابط بین زنان روستایی کارآفرین 
  و مروجان و کارشناسان کشاورزي.

ــاخت  - ــراهم آوردن زیرس ــب   ف ــرایط مناس ــا و ش ه
منظور دسترسی آسان زنان روستایی به منابع مـادي،   به

  فیزیکی، اطالعاتی و نیروي انسانی.
        کسـب و         آموزش  :  مل              هاي تکمیلی (شا       ه آموزش ئ   ارا  -

   از                هـاي تولیـد)                                    کار، بازاریابی و فروش و بهبود روش
               حضـوري، غیـر    (   ی       آموزشـ          مختلـف     هاي      روش      طریق

       و...)       مجازي       حضوري، 
                                                    ایجاد بسترهاي مناسب بـراي بازاریـابی، برپـایی و     -

                        هـا و فـروش محصـوالت                             توسعه بازارها و نمایشـگاه 
        تولیدي
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Abstract1 
 This study to identify restraining factors of the entrepreneurship development of rural 
women in the  Lahijan city it’s done. Research methodology  was qualitative of case-study and 
by using in-depth interviews with 12 rural entrepreneur women that were selected based on 
purposive sampling method, data were collected. Based on the results of content analysis of 
interviews, restraining factors in two selective class “problems of implementation” in two areas 
contains of weakness of infrastructures and protection- policy insufficiency of government and 
organizations, and “problems of manufacturing” included of problems in the supply chain, 
distribution and monitoring, were classified.  In this regardthe lack of adequate space, the lack 
trust each other, the lack of government support of manufacturers, a high rate of bank interest, 
the lack of attention to the problems in the aria of production, intense market volatility, 
fluctuations in input prices, and damaged goods due to pest, formed the major obstacles to the 
entrepreneurship development of rural women in the Lahijan city. 
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