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  چکیده
 آن از حاکی اجتماعی ،تجربه این، وجود با است. ایران جامعه انکارناپذیر واقعیت شاغل زنان مالحظه قابل افزایش  

 شرایط و هازمینه وجود ارآفرینانهک هايفعالیت ظهور براي و هستند کارآفرین شاغل زنان از کمی تعداد که است
 زنان موردنیاز فرینیآکار شایستگی مفهومی مدل ارائه مقاله، این هدف لذا .است ضروري مناسب اجتماعی و فرهنگی

 تحلیل رویکرد و کیفی پارادایم از گیريبهره با مطالعه این          .است بوده تلخیصی محتواي تحلیل کاربرد روستایی،
 از تحقیق موضوع زمینه در موجود نوشتاري محتواي از اطالعات آوريجمع جهت .شد انجام یصیتلخ محتواي
 بازبینی متفاوت کدهاي ابتدا محتوا، تحلیل فرآیند طی در .شد استفاده کدگذاري ،برداريیادداشت و علمی مقاالت

 پژوهش این در .شدند ادغام اصلی مقوله هفت در زیرمقوله 52 نهایت، در و بنديگروه هازیرمقوله در سپس ،شده
 ها،یافته اساس بر .آمد دست هب 86/0 با برابر آن مقدار که شد استفاده هولستی پایایی فرمول از پایایی تعیین براي

 ،سازماندهی و رهبري شایستگی ،مفهومی شایستگی ذهنی، و ارتباطی شایستگی روانشناختی، شخصی شایستگی
  .بودند هاداده از حاصل اصلی هايمقوله اهبردير شایستگی و تعهدي شایستگی

  
  تلخیصی يمحتوا تحلیل روستایی، زنان ،فرینیآکار شایستگی کلیدي: هاي ه واژ
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 هايتیفعال به اقتصادي، هايهینظر در امروزه،  

 مناطق در ینیکارآفر قالب در اقتصادي خودجوش
 قانمحق نه،یزم نیهم در شود.یم ژهیو توجه ییروستا

 گریکدی با ینیکارآفر و اقتصادي توسعه که معتقدند
 که داده نشان مختلف مطالعات .دارند تنگاتنگ ارتباط

                                                
 ataeip@yahoo.com مسئول مکاتبه:*

 در چه اقتصادي توسعه مهم راهکارهاي جمله از
 ترینمهم و اشتغال ایجاد روستاها در چه و شهرها

 ,Alvani( است کارآفرینی آن، ابزار و سازوکار

 افزایش بیکاري، شکاه باعث کارآفرینی ).2011
 درآمد افزایش نهایت در و منابع و افراد وريبهره
 راهکار تنها کارآفرینی اگرچه .شودمی جامعه مردم

 روستایی مردم درآمدهاي افزایش و زاییاشتغال
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 .است آن نوع ورترینبهره و بهترین     ًقطعا  اما نیست؛
 توسعه موتور عنوان به کارآفرینی نقش امروزه، چنانکه

 در گذارانسیاست توسط ايگسترده طور به صادياقت
 شناخته رسمیت به ایران جمله از کشورها از بسیاري

 وش،عیارز و پورحسین ؛1390 رفتار،(نیک است شده
 راد، و انییخواجه ؛1391 همکاران، و کریمی ؛1389
 مشاغل ایجاد و کارآفرینی امروز، دنیاي در ).1389
 بسیار کشورها اقتصاد یاییپو و حیات ادامه براي نوین

 زنان .)Dahlstrand, 2007( باشدمی ضروري
 فرآیند در کنندگانمشارکت تریننامریی روستایی
 تالش وجود با هستند. خانواده و جامعه اقتصادي

 در      ًغالبا  گروه این نقش روستایی، زنان فراوان
 شودمی گرفته نادیده اقتصادي و تولیدي هاي فعالیت

 از یکی که آنجایی از .)1394 کاران،هم و (شریفی
 کشور هر توسعه سنجش براي مهم هايشاخص
 این و است زنان اقتصادي و اجتماعی مشارکت
 بهینه استفاده ها آن هايتوانایی از که است درحالی

 براي تازه هايزمینه کردن فراهم است، نیامده عمل به
  رسد.می نظر به ضروري روستایی زنان بیشتر مشارکت

 در کشورهاي از بسیاري گذشته دهه خالل در  
 یک عنوان به فرینیآکار به ایران جمله از توسعه حال

 گوناگون مشکالت براي بالقوه اساسی حل راه
 و اقتصاد در کارایی و بهبود نبود (نظیر کشور پیشروي
 اندداشته مبذول جدي توجه بیکاري) نرخ افزایش

)Karimi et al., 2014.( اساسی کالتمش از یکی 
 و روستاییان بیکاري اخیر، دهه چند در کشور

 از بسیاري شده باعث که بوده شهرها به آنان مهاجرت
 Karimi et( شوند سکنه از خالی کشور روستاهاي

al., 2010.( روستاییان، مهاجرت اصلی دالیل از یکی 
 بنابراین، .باشدمی کافی درآمد نداشتن و بیکاري

 در خود، مثبت اثرات به توجه با تواندمی کارآفرینی
 در .نماید اایف مهمی نقش نیز مشکل این حل زمینه
 به روستایی توسعه کارگزاران از بسیاري واقع

 نگرندمی توسعه راهبرد یک عنوان به کارآفرینی
)Zarafshani et al., 2011.( از بسیاري نظر از 

 روستایی زنان کارآفرینی توسعه عمده موانع محققان
 ,Dabson( توانمندسازي فقدان سازي،ظرفیت انفقد

 خدمات و اعتبارات به دسترسی فقدان )،2007
 حمایتی، -زیرساختی )،Ellis, 2003( حمایتی
 و (شریفی ساختاري و مهارتی روانشناختی، -فرهنگی

 اندازپس و مالی پشتوانه داشتنن ،)1394 همکاران،
 اعتبارات از استفاده براي ضامن و وثیقه نداشتن کافی،
 و (قادرمرزي مردان با رقابت در توانایی عدم و دولتی

 آموزشی و اقتصادي موانع ،)1394 همکاران،
 هايپیچیدگی باشد.می )1392 لشگرآرا، و (علیدوست

 فرینانیآکار پیدایش ضرورت ،یکارآفرین نظام بر حاکم
 که کندمی ایجاب را ویژه هاییشایستگی و هاقابلیت با

 این بر .است کارآفرینانه هايشایستگی هاآن ترینمهم
 خصوصبه فرینانآکار که این به توجه با و اساس

 روستایی توسعه عمده هسته و اصلی هايمهره از زنان
 هايشایستگی و هاقابلیت هب توجه شوند،می محسوب

 این ارتقاي و تقویت همچنین و هاآن کارآفرینانه
 توسعه موفقیت بر گیريچشم میزان به ها،شایستگی
 که این طرفی، از .بود خواهد تأثیرگذار روستایی
 دسته این نیاز مورد کارآفرینانه هايشایستگی مجموعه

 ،یکارآفرین سمت به دادن سوق منظور به فرینانآکار از
 و هستند چه یکپارچه، چارچوبی در و جامع طور به

 وجود هاشایستگی این ارتقاي براي راهکارهایی چه
 مطالعاتی حوزه این هايپژوهش در تاکنون د،دار

 رسدمی نظر به روهمین از .است نشده بررسی
 موضوع این بررسی به پژوهشی در تا داشت ضرورت
 شناسایی به پژوهش این در منظور این به .شود پرداخته

 زنان نیاز مورد کارآفرینانه هايشایستگی مختلف ابعاد
   .است شده پرداخته فرینآکار
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 نظري بانیم
 هايشایستگی شده، انجام تحقیقات بیشتر  

 غیرکارآفرین از کارآفرین تمایز وجه را کارآفرینانه
 ,Mitchelmore and Rowley( اندکرده توصیف

 این پاسخ کشف دنبال به نظران صاحب ).2010
 کارآفرین شخصیتی هايویژگی کدام که بودند پرسش

 در. سازدمی متمایز غیرکارآفرین از را وي که است
 این ایجاد چگونگی شناخت ها آن هدف واقع

 هايشایستگی بود. کننده متمایز هاي ویژگی
 مانند ضمنی هايویژگی از ايمجموعه به کارآفرینانه

 خصایص، ها،انگیزه تخصصی، و عمومی دانش
 ها،مهارت اجتماعی، هاينقش ها،پنداريخویشتن

 شخصیت، ها، ییتوانا باورها، ها،شارز ها،نگرش
 گفته رفتاري هايگرایش و فکر طرز تخصص، ،ردخ

 یک رشد یا و ابقا، کار، به آغاز نتیجه در که شودمی
 Smith and( کرده بروز آمیزمخاطره فعالیت

Wolverton, 2010.( به را توانایی این هاشایستگی 
 ارزش خلق به ذهن در ايایده از تا دهدمی کارآفرین

 فعالیت یک کردن مدیریت در و شود نایل
 ارایه حداکثري سود و باال سطح عملکرد آمیز، مخاطره

 هعالق و توجه ).Inyang and Enuoh, 2009( کند
 در شایستگی مفهوم از استفاده به پژوهشگران

 که است فرض این بر مبتنی کارآفرینی مطالعات
 به وابسته و پذیر،ارزیابی دادنی،تشخیص هاشایستگی

 گرفته یاد یابند، توسعه توانندمی همچنین، اند.عمل
 ,Ahmad( شوند توصیف مختلف سطوح در و شوند،

 تعاریف در که هاشایستگی از مهم هجنب چهار ).2007
 ها،شایستگی .1 :اندشرح بدین اند،مشترك شده ارائه

 مؤثر اجراي که هستند فرد از ايچندگانه هايویژگی
 هاشایستگی .2 دارند؛ دربر را وي به شده داده شغل

 و شدنی مشاهده و شوندمی آشکار فردي رفتار در
 را اهداف به دستیابی هاشایستگی .3 پذیرند؛سنجش
 سازمان در منابعی هاشایستگی .4 و کنند؛می تسهیل

 مطالب براساس .یابند پرورش توانندیم که هستند
 ايشایستگی از کار و کسب موفقیت شده، توصیف

 دارد خود در را مداخله رهیافت که ودشمی ناشی
)Ibid.( از ايمجموعه به کارآفرینانه نشانگرهاي 

 تخصصی، و عمومی دانش مانند ضمنی هايویژگی
 هاينقش ها،پنداريخویشتن خصایص، ها،انگیزه

 باورها، ها،ارزش ها،نگرش ها،مهارت اجتماعی،
 و فکر، طرز تخصص   َ  خر د، شخصیت، ها،توانایی

 به آغاز نتیجه در که شودمی گفته رفتاري هايشگرای
 کندمی بروز آمیزمخاطره فعالیت یک رشد یا ابقا، کار،

)Burch, 2007.( چ ِ ب ر اعتقاد به )Burch, 2007( سه 
 از عبارتند کارآفرینانه هايشایستگی اصلی الیه

 و اجتماعی هاينقش ،هاخصیصه و هاانگیزه
 که هاتمهار و نشدا رفتارها، و پنداريخویشتن

 را هاشایستگی الیه ترینعمیق هاخصیصه و هاانگیزه
 را هاشایستگی )1392( نژادفریدون .دهندمی تشکیل
 شخصیتی، هايویژگی شامل باال سطح هاییویژگی
 براي را کارآفرین توانایی که دانشی و هامهارت
 توصیف دهند،می نشان شغلش آمیزموفقیت اجراي

 از کارآفرین تفکیک براي ققانمح د.کنمی
 روانشناختی و شخصیتی متغیرهاي غیرکارآفرین،

 تحت جدیدي رویکرد که کردند شناسایی مختلفی
 بحث در را هاویژگی یا شخصیتی رویکرد عنوان

 از بسیاري رویکرد این در. آوردند وجود به کارآفرینی
 شد، شناسایی کارآفرینان براي شخصیتی هايویژگی

 به میل ،استقالل شامل متغیرها این ترین مهم اما
 تحمل ،اراده و عزم ،پذیريریسک ،خالقیت ،موفقیت

 Kumara, 2009; Olakitan( کنترل مرکز و ابهام

and Ayobami, 2011; Hansemark, 2010; 
Entrialgo et al., 2015( .است   

 کشور جمعیت از نیمی که زنان اخیر، هايسال در  
 تحصیالت به تريبیش گرایش دهند،می تشکیل را

 به دختران و زنان ورود نرخ و اندکرده پیدا دانشگاهی
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 در که است افزایش حال در سال به سال ها،دانشگاه
 در د.ندار وجود نیز روستایی زنان و دختران بین این

 کردهتحصیل بانوان میان در نیز بیکاري نرخ که حالی
 لذا،. باشدمی افزایش حال در توجهی قابل صورت به

 از یکی به را اشتغال ایجاد و بیکاري معضل حل
 بر عالوه .است کرده تبدیل دولت هايدغدغه ترین مهم

 و کارآفرینی براي زنان که جهانی هايچالش
 آن با دیگران و خود براي کاروکسب اندازي راه

 روروبه جداگانه موانع با ایرانی زنان هستند، رو روبه
 اقتصادي و اجتماعی کارشناسان هگوا به که هستند
 تابع دیگر بخشی و محیط از ناشی موانع این از بخشی

 تاکنون .است زنان تربیتی و شخصیتی تنگناهاي
 کارآفرینی و مدیریت حوزة در مختلفی هاي مدل

 ادامه در که است شده ارائه هاشایستگی درخصوص
 ها،مدل این از یکی .شودمی اشاره آنها ترینمهم به

 دارد نام )Boyatzis, 2008( یکپارچه شایستگی مدل
 هايمدل زمینۀ در مهم مطالعات از یکی و

 دیگر مدل ید.آمی شمار به کارآفرینی هاي شایستگی
 و بوده معروف الیه سه مدل به که است برچ مدل

 و اجتماعی هاينقش ها،خصیصه و هاانگیزه شامل:
 است هاهارتم و دانش و رفتارها، و پنداريخویشتن

)Burch, 2007.( کارملی )Carmeli, 2003( در 
 شناسایی هايشایستگی تمامی بنديطبقه براي تالش
 بستر در مرتبط رفتارهایی و هافعالیت قالب در شده
 زمینه در قبلی تجربی مطالعات بررسی به ها،بنگاه

 نتیجه آنها ،پرداختند کارآفرینانه هايشایستگی
 بنديدسته شایستگی حوزه شش در را خود مطالعات

 Allinson( هایاس و آلیسون دیگر، مدلی در .نمودند

and Hayes, 2008( هايشایستگی که دارند اعتقاد 
 و نظارتی ارتباطی، اجرایی، گروه چهار شامل اصلی

 درك براي )1390( رفتار نیک .است شناختی
 داشتن است معتقد کیفی رویکرد با هاشایستگی

 تدوین توانایی داشتن روشن، هدف و واضح دیدگاه

 استراتژیک رهیافت از استفاده مؤثر، هاياستراتژي
 یادگیري، فرهنگ تشویق انسانی، منابع مدیریت براي
 از کیفیت براي نگرانی و مشتري با ارتباط حفظ

 کارآفرینانه هايشایستگی ست.هاشایستگی مهمترین
 ددار مدیریتی هايشایستگی با بسیاري ارتباط

)Boyatzis, 2008.( و هازمینه مدل این در 
 اهمیت مدیران براي که هاشایستگی مرتبط هاي خوشه
 )Bartram, 2005( بارترام است. شده بررسی ،دارند

 را کارآفرینی هايشایستگی از چندبعدي چارچوبی
 شناختی، هايشایستگی بعد چهار که کرد تدوین

  .گیردمی بردر را هافراشایستگی و شخصی کارکردي،
 درخصوص شده انجام تحقیقات بر مروري  

 الگوهاي و هامدل بودن ناکافی و محدود هاشایستگی
 فاقد هامدل بیشتر آنکه ضمن کند،می بیان را موجود
 از حداقلی با فقط هاهداد اعتبار و هستند تجربی اعتبار

 داده نشان هامکان و مشخص هايزمان در مطالعات
 ابزار ها،شایستگی سنجش براي است الزم .است شده
 با همچنین، .شود تعیین و تعریف مناسبی سنجیروان
 در کارآفرینی هايمدل بیشتر ،کشور شرایط به توجه

 اند،شده تعریف و بسط و یافته رواج غربی جوامع
 نوع کشور فرهنگی -اجتماعی شرایط به آنکه بدون
 شده تالش حاضر پژوهش در .شود توجه وکار کسب
 هايشایستگی سنجش زمینۀ در مدل بهترین است

 مدل بهترین انتخاب معیارهاي .شود ارائه کارآفرینانه
 ارتباط و مدل جامعیت ،شامل کارآفرینی شایستگی از

 و صوري اعتبار کارآفرینان، نیازهاي با هاشایستگی
 روش از که باشدمی هاشاخص این هبرپای تکرارپذیري

  شد. استفاده یصیتلخ محتواي تحلیل کیفی
  

  پژوهش پیشینه
 بر کارآفرینان براي را هاییویژگی )1388( مقیمی  
 به زیاد نیاز از: عبارتند هاآن از برخی که شماردمی

 هايفعالیت کنترل به کم نیاز شخصی، موفقیت
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 زندگی، نتایج کنترل و خود به باور خودتنظیمی،
 دمع و زیاد نفس عزت زیاد، ابهام تحمل خطرپذیري،

 مرادي تسلیمی و جعفري عابدي .پذیريانطباق
 هايویژگی مکتب براساس که دنکنمی بیان )1389(

 و احساسات ها،انگیزه نیازها، کارآفرینی، شناختیروان
 و هاستآن اولیه رفتار مبناي افراد هاينگرش
 ايویژه رفتار به وادار را افراد غالب، هاي ارزش

 که کنندمی بیان )1392( جوهري و کریمی کند. می
 بر تأثیرگذار و مهم عناصر از یکی خودمدیریتی

 ویژگی بر که کارآفرینی باشد.می کارآفرینان موفقیت
 کسب بسیاري هايموفقیت دارد تأکید خودمدیریتی

  کرد. خواهد
 توانمی کارآفرینانه هايویژگی به توجه عطف با  

 ،نوآوري فرآیند از است عبارت کارآفرینی که گفت
 و تالش با هافرصت از گیريبهره و ارزش خلق

 روانی مالی، خطرات پذیرش با همراه فراوان پشتکار
 شخصی، رضایت طلبی، توفیق انگیزه با که اجتماعی و

 گیرد می صورت مالی سود کسب و استقالل
)Hisrich and Peters, 2002.( زمینه در مطالعات 

 و ماعیاجت فردي، عامل سه کارآفرینی هايویژگی
 هم از را کارآفرینی رفتارهاي بر تأثیرگذار محیطی
 پیشینه اجتماعی عوامل مدل اند.نموده متمایز

 هاي تجربه فرد، زندگی دوره خانوادگی، شخصیتی،
 قرار آزمون مورد را اجتماعی هايگروه و فردي

 برخی محیطی عوامل مدل که حالی در دهد. می
 برخی مانند است محیط محتواي در که هایی ویژگی
 منافع محیطی، هايفرصت ها،وارزش باورها

 و اقتصادي فرهنگ اجتماعی، تحوالت غیرمستقیم،
 گیردمی نظر در را اجتماعی هايحمایت برخی

)Robinson et al., 2005.( مدل از که تحقیقاتی در 
 این دنبال به بیشتر شودمی استفاده فردي هايویژگی
 شودمی اطالق ارآفرینک کسی چه به که هستند مطلب

 یا و موفق کارآفرینی در که آنانی خصوصیات و
 گیردمی قرار بررسی مورد هستند غیرموفق

)Littunen, 2007.( همکاران و ري )Rhee et al., 

 ابتکار مانند هاییویژگی که رسید نتیجه این به )2007
 نفس به اعتماد ها،فرصت مورد در موقع به اقدام عمل،

 کارآفرینان از را عالی عملکرد با کارآفرینان پشتکار، و
 در )Ahmad, 2007( احمد کند.می متمایز عادي

 کارآفرینانه هايشایستگی که داد نشان خود، پژوهش
 12 شامل شانوکارهايکسب موفقیت براي نیاز مورد

 :از عبارتند و بوده شایستگی اصلی خوشه
 تعهدي، هايشایستگی راهبردي، هاي شایستگی
 محور،فرصت هايشایستگی ادراکی، هايشایستگی
 هايشایستگی رهبري، و دهیسازمان هايشایستگی
 هايشایستگی یادگیري، هايشایستگی ارتباطی،
 اخالقی، هايشایستگی فنی، هايشایستگی شخصی،

 هايشایستگی و اجتماعی مسؤلیت هايشایستگی
 )Burch, 2007( بورچ .همکاري و حمایت
 شمارد:می بر چنین را کارآفرینان ايه ویژگی
 مشکالت، بر غلبه براي فشار موفقیت، آیندي خوش
 بینی،خوش مسئولیت، پذیرش کوشی،سخت
 شرایط از آگاهی دلیل به کارآفرینان مداري. تعالی

 با مواجهه در خود فعالیت درحوزه آمیزمخاطره
 ).David, 2008( زنندمی خالقیت به دست ابهامات

 مورد را کارآفرینان هاي ویژگی نوع زیادي تحقیقات
 همکاران و استوارت .اندداده قرار آزمون و بررسی

)Stewart et al., 2010،( پیشرفت، به میل 
 کننده متمایز عوامل عنوان به نوآوري، و پذیري ریسک

 را کوچک، کارهاي و کسب در مدیران از کارآفرینان
 آن از اکیح مختلف مطالعات نتایج کند.می تفکیک

 به نسبت بیشتري پذیريریسک کارآفرینان که است
 Oosterbeek et( دهندمی نشان جامعه افراد سایر

al., 2010.( والورتون و اسمیت )Smith and 
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Wolverton, 2010( یک نیاز مورد شایستگی 
 این ،دادند ارایه چارچوبی قالب در را زن فرینآکار

 اري،رفت هايشایستگی املش هاشایستگی
 خارجی روابط هايشایستگی ،ارتباطی هاي شایستگی

 نگرش همانند فردي هايویژگی مدل د.نباشمی
 صفات مکتب این است. رهبري مشخصه صفات
 این در شمارد.برمی موفق کارآفرینان براي را خاصی

 ها،ویژگی کارآفرینان که شودمی فرض مدل
 هک دارند فردي به منحصر هاينگرش و ها انگیزش

 ,Hansemark( نمایدمی متمایز دیگران از را آنها

 و محیط از ناقص اطالعات با کار توانایی ).2010
 به موفقیت، از اطمینان بدون مستقل فعالیت به تمایل
 از بیشتر که است کارآفرینان ابهام تحمل قدرت دلیل
 Olakitan and( دارد وجود آنان در افراد سایر

Ayobami, 2011.( همکاران و اکیسپیت زام 
)Zampetakis et al., 2012(، یخودآگاه، 

 اجتماعی يهامهارت و دلیهم ش،زانگی خودمدیریتی،
 زوپرکا و زاکاریویشس دارد. فرینیآکار بر مثبت اثر
)Zakarevičius and zuperka, 2015( دادند نشان 

 بر روابط مدیریت و اجتماعی آگاهی خودمدیریتی، که
 کنترل و موفقیت به نیاز نندما شخصیتی هايجنبه

   .دارد داريمعنی اثر درونی
 با که گفت توانمی هاپژوهش این به نگاهی با  

 از را موضوع مطالعات این از یک هر اینکه وجود
 اساسی ابعاد آنها اغلب اما د،اننگریسته متفاوتی جنبه

 تجارب، و هامهارت دانش، (شامل هاشایستگی
 ها)ارزش و هانگرش ها،هانگیز شخصی، هايخصیصه

 تعریف براي اصلی هايسرشاخه عنوان به را

 قرار مدنظر کارآفرینانه هايشایستگی هاي شاخص
   اند.داده

  
  تحقیق شناسی روش

 نوع نظر از و کاربردي هدف نظر از پژوهش این  
 تحلیل روش و کیفی پاردایم نوع از توصیفی تحقیق،
 هايسوال به پاسخ منظور به .باشدمی تلخیصی محتوا

 در که مقاالت  محتواي بررسی منظور به و پژوهش
 کارآفرینی هايشایستگی زمینه در 94-89 هايسال

 آوريجمع روش .گیردمی دربر را بودند شده منتشر
 با کیفی محتواي تحلیل روش از مطالعه این يهاداده

 روي تمرکز تحلیل، نوع این در .دبو تلخیصی رویکرد
 .است استوار آن مضامین یا واژه اصولی معانی کشف

 مطالعات در محتوا تحلیل نوع این از پژوهشگران
 و علمی مجالت در موجود مقاالت انواع تحلیلی

   کنند.می استفاده مرجع هايکتاب همچنین
  

  هایافته
 ،نکرد فشرده از استفاده با پژوهش این در  

 و اول مرحله در نمودن خالصه و جداسازي
 کدها تبدیل و مود مرحله در کدگذاري و نديب مقوله

 هفت نهایت در هامقوله تکرار براساس مقوله و تم به
 منظور به شد. استخراج زیرمقوله 52 و اصلی مقوله

 از نفر سه کارشناسی نظرات از تحقیق ابزار اعتباریابی
 اساتید از نفر دو همچنین و کارآفرینی دانشکده اساتید
 فرینیآکار حوزه در که ییروستا توسعه و ترویج

 براي پژوهش این در .شد استفاده داشتند، تخصص
 که شد استفاده هولستی پایایی فرمول از پایایی تعیین
 مقدار آمد دستب کدگذاران بین توافق ضریب از پس

  آمد. بدست 86/0 با برابر نآ
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  .روستایی زنان نیاز مورد هايشایستگی کدگذاري و بنديمقوله -1 جدول
  زیرمقوله  مقوله  تم

 هايشایستگی
 نیاز مورد فرینیآکار

  زنان

  
 - شخصی هايشایستگی

  روانشناختی
  

 موفقیت، به میل استقالل، ،ابهام تحمل ،بودن خالق ،پذیريانعطاف ،پایداري پشتکار،
 شم از برخورداري ،کنترل مرکز اراده، و عزم پذیري،ریسک به میل خالقیت، به میل

  .پذیريانعطاف ،نفسهاعتمادب ،تجاري

  ارتباطی هايشایستگی
-جمع ،فرديمیان هايمهارت و اثربخش ارتباطات گروه، با فرد یا فرد با فرد تعامل

 تعهد جلب کالمی، قدرت دادن، گوش خوب مهارت ،اطالعات سازماندهی و آوري
  طارتبا در قاطعیت ،غیرکالمی و کالمی هايپیام درك ،هااسترس کنترل ،دیگران

  راهبردي هايشایستگی
 و کسب راهبردهاي و اندازچشم سازيپیاده و ارزیابی تعیین، با مرتبط هايشایستگی
  کار و کسب و صنعت محیط مستمر پایش اهداف، ارزشیابی و تنظیم ،کار

  تعهدي هايشایستگی
-می وکار کسب با همراه جلو به رو حرکت به متعهد را کارآفرین که هاییشایستگی

  ،صنعت و بازار در رشد قابل نیازهاي تعریف و شناسایی ،کند

  ذهنی هايشایستگی
 اطالعات درك و آوردن دستبه گیري،تصمیم هايمهارت ،مشتري نیازهاي درك
 پیدا در مهارت ،متفاوت هايدیدگاه از نگریستن و بودن نوآور ،پذیريمخاطره پیچیده،

  محصوالت براي بازار ترینمناسب کردن

  
 و رهبري هايشایستگی

  سازماندهی
 هدایت و رهبري سازيگروه شامل فناورانه و مالی فیزیکی، انسانی، منابع سازماندهی

  کنترل و آموزش کارکنان،

  گراییهدف طلبی،چالش رویاپردازي، عملگرائی، فکري، سالمت  مفهومی هايشایستگی
  

  بحث
 شناسایی راستاي در شد مالحظه که چنان  
 اصلی ابعاد ،زنان موردنیاز کارآفرینانه هايستگیشای

 هايشایستگی مکمل و متمایز بعد هفت در چارچوب
 ،ارتباطی هايشایستگی روانشناختی، شخصی

 ،تعهدي هايشایستگی ،راهبردي هايشایستگی
 و رهبري هايشایستگی ،ذهنی هايشایستگی

 هفت از متشکل مفهومی هايشایستگی ،سازماندهی
 هايشایستگی شد. شناسایی زیرمقوله 52 و مقوله

 در اصلی بعد یک روانشناختی -شخصی
 توسط که است هاشایستگی مختلف هاي چارچوب

 ,Sanghi, 2007; Barbazette( مختلفی محققان

2005; Barbazette, 2005( نتایج .است هشد تأکید 
 شخصی هايشایستگی اهمیت بر نیز پژوهش این

 اصلی هايمقوله از یکی عنوان به روانشناختی

 و کسب اندازيراه براي زنان نیاز مورد هايشایستگی
 ،پایداري پشتکار، .دارد تأکید فرینانهآکار کارهاي
 میل استقالل، ،ابهام تحمل ،بودن خالق ،پذیريانعطاف

 پذیري،ریسک به میل خالقیت، به میل موفقیت، به
 ،جاريت شم از برخورداري ،کنترل مرکز اراده، و عزم

 مترینمه جزو ؛پذیريانعطاف ،نفس به اعتماد
 پژوهش در بعد این شده شناسایی هايشایستگی

 به همواره نیز ارتباطی هايشایستگی .هستند حاضر
 اندشده شناسایی فرینیآکار اصلی ابعاد از یکی عنوان

)Duarte and Diniz, 2014(، نیز پژوهش این نتایج 
 از یکی عنوان به طیارتبا هايشایستگی اهمیت بر

 تأکید ،زنان نیاز مورد فرینیآکار مهم هايشایستگی
 استناد، پر هايشایستگی هايچارچوب اغلب در .دارد

 ابعاد از یکی عنوان به راهبردي هايشایستگی به
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 ,Smallbone( است شده اشاره فرینیآکار اصلی

2009; Sanghi, 2007; Barbazette, 2005(. نتایج 
 باید .کندمی تأکید بعد این اهمیت بر نیز پژوهش این
 دیگر عنوان به نیز تعهدي هايشایستگی کرد ريآویاد

 شدن فرینآکار براي زنان نیاز مورد و مهم مقوله
 حرکت به متعهد را کارآفرین که هايشایستگی شامل

 و شناسایی ،کندمی وکارکسب با همراه جلو به رو

 شود.می صنعت و بازار در رشد قابل نیازهاي تعریف
 ،مشتري نیازهاي درك شامل: ذهنی هايشایستگی

 درك و آوردن دست به گیري،تصمیم هايمهارت
 و بودن نوآور ،پذیريمخاطره پیچیده، اطالعات
 پیدا در مهارت و متفاوت هايدیدگاه از نگریستن

   شود.می محصوالت براي بازار ترینمناسب کردن

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .روستایی زنان کارآفرینانه هايتگیشایس -1 شکل
 

  گیري نتیجه
 چارچوب ارایه و تدوین گفت توانمی مجموع در  

 روستایی زنان نیاز مورد کارآفرینانه هايشایستگی
 بر .باشدمی زیرمقوله 52 و مقوله هفت بر مشتمل
 تدوین چارچوب از باید رسدمی نظر به اساس همین
 شناخت و ارزیابی در پژوهش، این در شده

 بستر ایجاد راستاي در روستایی زنان استعدادهاي
 کارهاي و کسب ایجاد سمت به حرکت جهت مناسب

 و هامقوله تکرار به توجه با شود. استفاده فرینانهآکار
 به توجه با دسته دو در هايشایستگی هازیرمقوله

 آنان رتکرا تعداد و اندداشته هاپژوهش در که اهمیت
 شخصی هايشایستگی اول گام در که اندشده تقسیم

 قرار ذهنی و ارتباطی هايشایستگی روانشناختی،
 ،مفهومی هايشایستگی دوم الیه در و گیرند می

 هايشایستگی ،سازماندهی و رهبري هايشایستگی
  گیرند.می قرار راهبردي هايشایستگی و تعهدي

 پیشنهاد آمده، دست به نتایج به توجه با نهایت در  
 با غیررسمی و رسمی آموزشی هايدوره زاريبرگ

 فراهم فرینانه،آکار ينشانگرها سطح ارتقاي هدف
 تا روستایی، زنان براي مناسب بستر نمودن
 جمله از مقوله هفت رد را خود هاي مهارت

 هايشایستگی روانشناختی، شخصی هايشایستگی
 ،مفهومی هايشایستگی ذهنی، و ارتباطی

 هايشایستگی ،سازماندهی و رهبري هاي شایستگی

هاي شایستگی
 رینیآفکار

 يهایستگیشا
 شخصی

الیه هاي ایستگیش
 اول

 هايشایستگی
 ارتباطی

 ذهنی هايشایستگی

الیه هاي شایستگی
هاي یشایستگ دوم

 تعهدي

 مفهومی هايشایستگی

هاي شایستگی
 راهبردي

رهبري هاي شایستگی
 و سازماندهی
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 ارائه .کنند تقویت راهبردي هايشایستگی و تعهدي
 هايمهارت زمینه در کافی آموزشی هايبرنامه

 اجراي و تدوین روستایی، زنان جامعه به مدیریتی
 در کارآفرینی انگیزه دادن و تشویق براي هاییبرنامه
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Abstract 2 
 A considerable growth in employed women is an undeniable fact of the Iranian society. 
However, social experience shows that a few numbers of these women are entrepreneur. In 
order to create an entrepreneurial activity both social statuses and cultural conditions need to be 
prepared. The aim of this paper was to present a conceptual model of entrepreneurship 
competencies needed for rural women, through a summarized content analysis. This study used 
a qualitative paradigm and summarized content analysis method of data analysis. Data gathering 
method was done by searching, taking notes and coding on written texts from scientific and 
significant papers. During content analysis process, first different codes were verified then 
grouped into sub-themes and finally merged into main themes so that 52 sub-themes merged 
into seven main themes. In this study to determine the reliability of data Holsty's reliability 
formula was used and it was 0.86. Based on the findings, The main themes which were 
extracted in this study were personal competence, psychological, communication abilities, 
mental, conceptual merit, competence, leadership and organization, competence, Commitment 
competency and strategic competency. 
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