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  چکیده
و  کیفیـت  ارتقاي بر تأکید گیرد، قرار توجه و دقت مورد باید تربیش چهآن روستایی، يتوسعه مفهوم چارچوب در  

کسـب و کارهـاي    .اسـت  روسـتایی  جوامع عرصه در آنان کار شرایط و وضعیت بهبود و روستایی زنان توانمندسازي
 معیشـت  تأمین در تا است کار و کسب عرصه به د آنانوو ور روستایی زنانتوانمندسازي  براي مناسبی فرصت ،کوچک
کسب و کارهاي  نقش مهم در پژوهش حاضر ،لذا با توجه به اهمیت موضوع .نمایند کمک روستا فقر کاهش و خانواده
 اسـتفاده  مورد اسنادي-اي کتابخانه مطالعه روش منظور، این برايزنان روستایی بررسی شد. ي در توانمندساز کوچک

در پـژوهش حاضـر عـالوه بـر      .شد انجام مربوطه هاي زمینه و موضوعات در گسترده ادبیاتی مرور یک و گرفت قرار
هاي مورد نیاز زنان روستایی جهت کارآفرینی و ایجاد کسب و کار، بـه نقـش کسـب و    و مهارتکلیدي  مرور مفاهیم

 کسبکه   دهدادبیات پژوهش نشان میکارهاي کوچک در توانمندسازي زنان اشاره شده است. نتایج حاصل از مرور 
 در سـازي نقـش مـوثري   ظرفیـت  و آگـاهی  افـزایش  اجتمـاعی،  سـرمایه  از طریق ایجـاد  توانندمی کوچک کارهاي و

  .شده است ارائهدر این زمینه  پیشنهادهایی هم پژوهش پایان در همچنینایفا نمایند.  روستایی زنان توانمندسازي
  

زنان روستایی، ، توانمندسازيکسب و کارهاي کوچک :کلیدي هاي واژه

  1مقدمه
اي بـه  هاي اقتصادي توجـه ویـژه  وزه در نظریهامر  

کـارآفرینی  «هاي خودجوش اقتصادي با عنوان فعالیت
عنـوان یـک    شود. کارآفرینی بهمی» در مناطق روستایی

راهبرد نو در توسعه مناطق روستایی به علـت ماهیـت   
تواند براي روستائیان اشتغال مولـد  زایی باال میاشتغال

 فصلی اشتغال موقت ایجاد کندو دائم و براي بیکاران 

                                                             
  f.alitavakoli93@gmail.comنویسنده مسئول: *

 )2009( 2همکاران  و ). دریگا1392(حیدري ساربان، 
 تواندمی روستایی نواحی در کارآفرینی که کنندمی بیان

 تنوع را محلی خدمات بهبود دهد، را اشتغال وضعیت
 جـامع  و پایـدار  طریق یک به روستا مردم از و بخشد

 ارآفرینیک مشی خط و سیاست بنابراین .نماید حمایت
 بـراي  راهبردي ابزار یک به تبدیل روستایی نواحی در

(کریمی،  است شده بلندمدت پایدار توسعه رسیدن به

                                                             
1. Driga et al. 
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شواهد تجربی حاکی از آن است کـه امـروزه   ). 1393
ترین مشکالت روستاها کمبـود درآمـد   یکی از اساسی

است. کمبود درآمـد هـم تـا حـدود زیـادي ناشـی از       
افراد و منابع، عـدم جـذابیت    وري پایینبیکاري، بهره
گـذاري و ضـعف فضـاي کسـب و کـار      براي سرمایه

تـرین اهـداف توســعه   اسـت. همچنـین یکـی از مهـم    
ترین اقتصادي در مناطق روستایی، ایجاد اشتغال و مهم

(حیدري سـاربان،   سازوکار و ابزار آن کارآفرینی است
1392 .()Karimi et al., 2017(. در کارآفرینی اهمیت 
 ویـژه  بـه  کار و کسب مطالعه طریق از اقتصادي، رشد

 نقـش  .اسـت  تحلیـل  قابـل  کوچـک  کارهاي و کسب
 و توسـعه  اخیـر  مباحـث  در کسب و کارهاي کوچک

ــاد ــه اقتص ــور ب ــته ط ــان برجس ــده داده نش ــت ش    اس
)Vial, 2011(. 1توریک و ونکرز که طور ن هما )2004( 

 نعنوا به کوچک کارهاي و کسب از توجه دارند، اشاره
 به اقتصادي لحاظ از است بهتر که( اجتماعی کاالي یک

 عنوان به کوچک وکارهاي کسب سمت به ،)باشد صرفه
(فـالح   اسـت  کـرده  پیـدا  تغییر کارآفرینی براي ابزاري

موضوع بیکـاري، مهـاجرت   همچنین  ).1394حقیقی، 
روستائیان به شـهرها و عـوارض ناشـی از آن، پـایین     

هـاي  دي خـانواده هـاي اقتصـا  بودن وضعیت شـاخص 
روستایی و مسائلی از این دست موجب شده است تا 
بیش از پیش به نقش بهبود وضعیت کسـب و کـار در   

(فـالح،   بخش مشاغل خانگی روسـتایی توجـه شـود   
1397 .(  

ي کوچک با توجه بـه خاصـیتی چـون    هاکسب و کار
پـذیري و  اشتن بـه منـابع مـالی زیـاد، انعطـاف     نیاز ند

همی تلف در حال حاضر جزء مسازگاري با شرایط مخ
 بـر  .)Parry, 2012( از از انواع کسب و کارها هسـتند 

 و کســب ،)2008( 2الپورتــا و شـلیفر مطالعـه   اسـاس 
 نیمـی  حدود متوسط طور به غیررسمی، کارهاي خرد

                                                             
1. Thurik and Wennekers  
2.  La Porta and Shleifer  

حـال   در کشـورهاي  در هاي اقتصـادي فعالیت کلیه از
 بـه  نسـبت  هـا آن که اگرچه ،دهدمی تشکیل را توسعه
 کمتـري  وريبهـره  داراي بخـش رسـمی،   ايهشرکت
 در غیررسمی بخش در کنندگانمشارکت بیشتر. هستند
ــر ــال کشــورهاي اکث ــان را توســعه در ح ــک زن  لیتش

  ). ;Yasmeen, 2001 Spring, 2009( دهند می
 آمـوزش  به دسترسی محدود گذشته هايدشواري  

 اسـت  شده موجب رسمی، بخش در اشتغال و رسمی
 زنـان  بـراي  گزینـه  غیررسمی تنها بخش در اشتغال تا

امـروزه   ).Haan, 2006( باشـد  کشورها این در بیسواد
ها و کسب و کارهاي بسیار بزرگ نیسـتند  این شرکت

راهم فـ هاي اقتصادي کشورهاي توسعه یافته را که پایه
کنند، بلکه اقتصاد کشورهایی مانند ایـاالت متحـده   می

ي بسـیار  آمریکا و بریتانیـا در دسـت کسـب و کارهـا    
کوچک و کارآفرینان اسـت و سـهم زیـادي از تولیـد     

اند ناخالص داخلی و اشتغال را به خود اختصاص داده
)Agyapong, 2010(.    کــارآفرینی و اشــتغال زنــان

روستایی ضمن افـزایش درآمـد خـانواده، بـه واسـطه      
کاهش تفاوت و شکاف موجود بین خانوارهاي شهري 

ــرفه  ــتایی، ص ــه و روس ــویی در هزین ــد  ج ــاي تولی ه
محصوالت زراعی و دامـی، بهبـود وضـعیت سـواد و     

هاي خـانوار بـه عنـوان    بهداشت خانواده، تأمین هزینه
توانـد  سرپرست و نیز کاهش مهاجرت به شـهرها مـی  

زندگی روستایی و در نهایت کل جامعه را تحت تأثیر 
 تقویـت قـرار دهـد. بنـابراین تـالش بـراي توسـعه و       

د توسـعه روسـتایی از طریـق    در فراینزنان کارآفرینی 
 اي داردهاي اولیه آن، اهمیـت ویـژه  فراهم کردن زمینه

 کـارآفرینی  توسعه ).1393(یعقوبی فرانی و همکاران، 
 توسعه دستورکار موضوعات ترینحیاتی از یکی زنان،

 توسعه اسـت  حال در از کشورهاي بسیاري در معاصر
)Parvin et al., 2012 .( و نیکـارآفری  توسعههمچنین 

). UNDP, 2004( ندهست مکمل یکدیگر توانمندسازي
 آنها مختلف، کارآفرینانه هايدر فعالیت زنان مشارکت
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 فرهنگی و اجتماعی، اقتصادي مختلف هايزمینه در را
 را هـا آن گیـري تصـمیم  قـدرت  و است توانمند نموده

 ,Nawaz( است داده افزایش خانواده از بیرون و درون

ــا2009 ــان زي). توانمندس ــتایی زن ــی روس ــد،م  توان
 گامی و نموده فراهم را روستا در فقر کاهش هاي زمینه

  .)1394(فالح حقیقی،  باشد روستایی سوي توسعههب

و  کوچکبنابراین با توجه به اهمیت کسب و کارهاي 
هاي خاص در مناطق روستایی و نقش و وجود ویژگی

ـ  ها بر توانمندسازيتأثیر آن ژوهش زنان روستایی در پ
بـه  اسـنادي  -ايبا اسـتفاده از مطالعـه کتابخانـه    حاضر

در  کســـب و کارهـــاي کوچـــکبررســـی اهمیـــت 
  زنان روستایی پرداخته شده است. توانمندسازي

  
  روش تحقیق

مـرور   اساس بر و مروري صورتبه حاضر تحقیق  
 بـدین . اسـت  شـده  انجـام  خـارجی  و داخلی ادبیات

 و کسـب  قـش ن ادبیـات در زمینـه   مـرور  وسیله ابتـدا 
 انجـام  روستایی زنان در توانمندسازي کوچک کارهاي

  .شودو پیشنهادات ارائه می گیرينتیجه سپس و شده
اي از مفاهیمی مفهوم توانمندي گستره :توانمندي زنان

مانند حق انتخاب، کنترل داشتن، قـدرت و پیامـدهاي   
گیرد. بیشتر ایـن مفـاهیم بـه توانـایی     ها را در برمیآن

گیري و پیامدهاي مـوثر آن  ستایی براي تصمیمزنان رو
هایشـان اشـاره دارد.   بر خود زنان روستایی و خانواده

ـ رفته توانمروي هم دي زنـان فراینـدي پویاسـت کـه     ن
هایی را توانایی زنان براي تغییر ساختارها و ایدئولوژي

ها را در موقعیت وابستگی نگه داشته اسـت، در  که آن
به زنان براي دستیابی بیشـتر بـه    گیرد. این فرایندبرمی

کنـد و موجـب   منابع و کنترل بـر زنـدگی کمـک مـی    
هـا  بیشـتر در آن  احساس استقالل و اعتماد بـه نفسـی  

شود. این فرایند موجب افزایش عزت نفـس زنـان   می
شـود  این معنا که موجب بهبود تصویري می گردد و بهمی

اران، فشـان و همکـ  بیننـد (آسـتین  که زنان از خودشان مـی 
 بسـترهاي  در متفـاوتی  معـانی  توانمندسـازي،  ).1396

 همـه  بـه  آسـانی  به و دارد سیاسی و فرهنگی ،اجتماعی
 اصـطالحات  شناسـایی  فرایند .شودنمی ترجمه هازبان

 بـه  همـواره  جهان، سراسر در توانمندي با مرتبط محلی
 هااصطالح این .شودمی منجر توجه جالب و پویا بحثی

 شخصـی،  قـدرت  کنترل، خودتقویتی، از: است عبارت

 بـا  تـوأم  زنـدگی  شخصـی،  انتخـاب  خود، به اتکاء  
 فـرد،  هـاي ارزش بـا  مطـابق  مقام و شأن حفظ و عزت

 تصـمیم  استقالل، خود، حقوق کسب براي نبرد توانایی
 معـانی  قابلیـت  و هوشـیاري  بودن، آزاد شخصی، گیري
دارد  جـا  محلی هايارزش و عقاید هاينظام در مذکور

)Narayan, 2002 یا در تعریفی دیگر توانمندسـازي .( 
زنـدگی   کنتـرل  تنهـا  نـه  زنان آن، طی که است فرایندي

در  مشـارکت  توانـایی  بلکـه  گیرند،می دست را به خود
 نیـز  را خـود  پیرامـون  محـیط  از انتقادي درك و جامعه
  ).1385(مافی،  کنندمی کسب

 کسب صرفاً زنان، بیشتر مشارکت از هدف است بدیهی  

 استقالل از ناشی اجتماعی منافع بهبود به بلکه ،نیست درآمد

 مزایـاي  و مثبت آثار جمله ؛ ازشود می توجه نیز هاآن مالی

 زنـان،  اقتصـادي  مشـارکت  شـغلی و  هايتوانمندي داشتن

 سـوي  به زنان که هدایت ايگونهبه است؛ آنان خوداتکایی

 تقاللاسـ  کسـب  زنان بـا  است شده موجب درآمدزا، تولید

 و قدرت با افزایش ترتیب این به شوند، متکی خود به مالی،
 کاالهـاي خـود،   بـازار  از مراقبت و نظارت در زنان توانایی

 اسـتقاللی  و شـود مـی  بیشـتر  نیـز  آنان گیريتصمیم قدرت
  ).1395یابند (صیده و همکاران، می درخور

 توسـعه  :روسـتایی  منـاطق  در کـارآفرینی  ضرورت
تنـوع   بـه  کمـک  بـراي  پتانسـیلی  ییروستا کارآفرینی

 غیـر  و کشـاورزي  تولیـدات  میزان و درآمد به بخشی
را  مناسـبی  هـاي فرصت و است روستائیان کشاورزي

 غـذایی  امنیـت  افزایش و معیشتی ریسک کاهش براي
کـارآفرینی  . کنـد مـی  فراهم روستایی مناطق در پایدار

 بـراي  مناسـب  هـاي زمینـه  از یکـی  تواندمی روستایی
 غیرکشاورزي و کشاورزي هايبخش در اشتغال دایجا
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 و دابسـون ). 1390همکـاران،  و سـبکبار  فرجی( باشد
 هـاي طراحـی فعالیـت   بـراي  خـود  مطالعه در دیگران

 هـا، سـازمان  دربـاره  اطالعات آوريجمع و کارآفرینی
 در از کـارآفرینی  کننده حمایت هايفعالیت و هابرنامه
 عامـل  چهار که سیدندر نتیجه این به روستایی، مناطق
 در کـارآفرینی  بـه روح  بخشی حیات براي الزم اصلی
  :از عبارتند روستایی مناطق
 شـده  شناسـایی  نیازهـاي  با متناسب فعالیت ایجاد 

  محلی جامعه

 هايمهارت و منابع مقیاس با متناسب کافی تولیدات 

  محلی

 کارآفرینی بر تمرکز  
 بلیق هايآموزه تغییر طریق از مداوم یادگیري.  

 کـارآفرینی  کـه  گرفـت  نتیجـه  تـوان مـی  بنـابراین،   
بـراي   توسـعه  هـاي نظریه در جدید راهکاري روستایی

 در روسـتایی  منـاطق  در سـازي ظرفیت و توانمندسازي
 هـاي ایجاد فرصت روستا، و شهر شکاف کاهش جهت
 و باشـد مـی  نهادي و محیطی اجتماعی، اقتصادي، برابر

(علـی   عه پایدار اسـت توس به رسیدن براي مهم ابزاري
  .)1395توکلی و موحدي، 

کسب و کار کوچک بنا به : کسب و کارهاي کوچک
تعریف کسب و کاري است که اغلب متعلق به بخش 
خصوصی است و تعداد کارمندان آن محدود و فروش 
تولیدات آن تقریبا اندك است. مفهوم کوچک در ایـن  

رسـی  تعریف متغیر و به نوع فعالیت یا کشور مورد بر
نفر در کشور چین تا  8بستگی دارد. این رقم کمتر از 

ــت     500 ــر اس ــا متغی ــور آمریک ــاغل در کش ــر ش نف
)SBA,2012 15). در آلمان، کسب و کارهاي کمتر از 

شـوند. در ایـران نیـز    نفر پرسنل کوچک محسوب می
نفـر یـا کمتـر نیـروي      9کسب و کارهایی کـه تعـداد   

شـوند. بـر   میانسانی دارند کسب و کار کوچک تلقی 
گونه کسـب و کارهـا   اساس مطالعات انجام شده، این

توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار و نیازهـاي  

) و بـه  1393مشتري را دارند (بوذرجهرمی و قنبـري،  
توانند خود را بـا شـرایط جدیـد هماهنـگ     آسانی می

ها رفتاري پویـا در مواجـه شـدن بـا     کنند. در واقع آن
). ارزیـابی  Sarosa, 2007محیطی دارند (شرایط متغیر 

دهـد ایـن   اقتصادي کسب و کارهاي کوچک نشان می
مشاغل توجیه اقتصادي قابل قبولی دارند و بر اسـاس  

توانند درآمد روسـتائیان را  ها میبرخی از مطالعات، آن
درصد افـزایش دهنـد (بـوذرجهرمی و قنبـري،      57تا 

1393.(  
کوچک، بسـیار   ادبیات مربوط به کسب و کارهاي  

گسترده است و این گستردگی نیز باعث شده است که 
در کشورهاي مختلف تعاریف گونـاگونی بـراي ایـن    

هاي اقتصادي ارائه شـود. هـر کشـور بـا     دسته از بنگاه
توجه به شرایط ویژه خـود تعریفـی از ایـن کسـب و     

مریـدت  . )1385کارها ارائه داده است (ملکـی نـژاد،   
را بـدین صـورت   کوچـک   ) کسب و کارهاي1994(

تعریف نموده است: کسـب و کـار کوچـک، شـرکتی     
است که در آن یک یا دو نفر تمام تصمیمات را بدون 

کننـد و مالکـان   مساعدت کارشناسان داخلی اتخاذ می
در یـک یـا دو   کسب و کارهـا دانـش تخصصـی     این

  . بخش عملیاتی مدیریت را دارند
 )1979( 1سـانتوس طور کلی با توجـه بـه نظـر    به  
 عالوه راکسب و کارهاي کوچک  هايمؤلفه ترینمهم

 اعضـاء،  تعـداد  بـودن  کـم  و بودن مقیـاس  کوچک بر
 بـر  متکـی  بودن، کاربر محدود، سرمایه شامل توان می

 و اجتمـاعی  سرمایه بر تکیه بودن، کار خانواده نیروي
 فـروش  و نهـاده  بـازار  ایجـاد  جهت فردي بین روابط

 .(همـان)  دانسـت  ولمحصـ  تنـوع  و فقـدان  محصـول 
در زمینــه کســب و کارهــاي  برخــی کشــورها تجربــه
  :و ایجاد توانمندسازي کوچک

در کشور بنگالدش گـرامین بانـک توسـط    : بنگالدش
 تأسیس اصلی اندازي شد که رویکردمحمد یونس راه

                                                             
1.Santos 
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 آنـان  توانمندسـازي  و فقیـران  از حمایـت  آن و فعالیت
 درآمد قلحدا کسب و هاي اقتصاديفعالیت انجام براي
 پـایین  گردهمایی رويگرامین بانگ  اصلی . تمرکزبود

  دلیـل  بـه  و اسـت  اجتمـاعی)   پایین درآمدي (طبقات
  سـنتی،  وثیقـه  بـه  دستیابی عدم و پایین مشتریان درآمد

 تعهد مشـترك  با گردهمایی تشکیل راه از فقط دهیوام
 گیـرد. مـی  صـورت  اسـت  ملزم اجباري اندازپس به که

 به هاشعبه تا است سازوکار گروهی بر کیمت هاپرداخت
زاده و  کننـد (حسـن   اطمینـان  خـود  اعتبـار  بازپرداخت
آمار نشان مـی دهـد کـه از هشـت      .)1385همکاران، 

درصـد   93/99میلیون کسب و کار فعال در بنگالدش 
از آنها کسب و کارهاي کوچک و متوسط هسـتند کـه   

 ددرصد آنها توسط زنان مدیریت می شـون  2/7حدود 
)Singh, 2016)(مطالعه اسالم و همکاران . )Islam et 

al., 2020( که توسعه کسب و کارهـاي  دهد نشان می
کوچک باعث بهبود توانمنـدي اقتصـادي و احتمـاعی    

  زنان بنگالدشی شده است.  
 کشـور  در اقتصـادي  جدید هايبرنامه اجراي با: مالزي
 رغـم گسـتردگی   بـه  ،1985-95 هـاي  سـال  طی مالزي

 45 از فقیـر  جمعیـت  میزان روستایی، مناطق در رانفقی
 در مهـم  عامـل  دو کـاهش یافـت.   درصد 15 به درصد

 ایـن  وسـیله  به فقیران به مالی ترکیبات اعطاي گسترش
 و دولت مالی تأمین و چشمگیر هايشامل حمایت طرح

 بانـک اسـت.   گرامین کاربردي هايراهنمایی از استفاده
 و هـا مؤسسـه  وسیله به ردخ اعتبار پرداخت نظام تجربه

 که دهدمی نشان کشور مالزي در غیردولتی هايسازمان
 هـایی گـروه  قالـب  در فقیـر  افراد بانک، گرامین همانند
 هزینـه  نحـوه  پیشـنهادي،  وام بر گروه و هر شده تقسیم

رفـاه   و خـرد  مسـائل  و گیرنـدگان  وام بـر  نظارت وام،
 این توجه قابل دهد.می انجام هاییبررسی اعضا عمومی

 پیگـرد  و و بهـره  ضـامن   وثیقـه،  هـیچ  بدون هاوام که
  ).2003، 1(گومز و سانتور شودمی اعطا قانونی

                                                             
1. Gomez and Santor 

هـاي کوچـک و    در مالزي به منظـور تقویـت شـرکت   
ها و امکاناتی در جهت ارتقاي عملکرد  متوسط، برنامه

و توان رقابتی آنها ارائه شـده اسـت، در ایـن ارتبـاط،     
هـاي   ائـم بـراي توسـعه بنگـاه    دولت مالزي به طـور د 

دولت  دهد. کوچک و متوسط، منابعی را اختصاص می
ها و  هاي بزرگ مالی، نهادها، دستگاه عالوه بر حمایت

هاي  هاي حمایتی مانند احداث بانک، بنگاه دیگر برنامه
هــاي کوچــک و  مؤسســه بنگــاه کوچــک و متوســط،

... را ایجاد کرده است تا از طریـق نهادهـاي   متوسط و
هاي  هاي بنگاه ها، ارتقاي فعالیت ذکور زمینه راهنماییم

ــط ، بهــره   ــک و متوس ــد، گســترش   کوچ وري تولی
هـاي تحقیـق و توسـعه تولیـد محصـوالت را       فعالیـت 

ــراهم آورد ــردد   ف ــا گ ــازي اعض ــب توانمندس و موج
  .)1393پور و توالیی،  کیان(

درصــد کســب و کارهــاي  20در مــالزي حــدود   
 ,Teoh and Chong( کوچک مربوط بـه زنـان اسـت   

العات انجام شده ایـن کسـب و   و بر اساس مط) 2014
 انـد کـرده به توانمندي زنان و رفاه خانوار کمک  کارها

)Al-Shami et al., 2017(. 

 بـه  اقتصـادي  لحاظ از که است فقیري کشور نپال: نپال
 توفیـق  بـه عـدم   توجـه  .بـا  دارد نیاز اساسی اصالحات

 بـراي  وضـعیت  کشـور،  ایـن  در خرد مالی هايمؤسسه
 شـده  فـراهم  غیررسـمی  هايشکوفایی مؤسسه و رشد

کشور  این فقرزدایی هايبرنامه ترینمهم جمله از است.
 کشـاورزان  وضـعیت  بهبـود  و توسـعه  برنامه از عبارتند

 وام نفـر  هـزار  85بـا   3متمرکـز  بانکداري برنامه ،2خرد
کـه   روسـتایی  زنـان  بـراي  تولیـدي  اعتبـارات  گیرنده،

اندازي کسب و کارهاي کوچک توسـط  واند به راهت می
زنان کمک نموده و به نوبه خود باعـث توانمندسـازي   

مـالی   تـأمین  هايمؤسسه اکثر در زنان روستایی شود. 

                                                             
2.National Bank for Agricultural and Rural and 
Development (NABARD) 
3. Integrated Rural Development Program 
(IRDP) 
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 باعـث  وضـع  ایـن  و نبـوده  خودکفا نپال کشور در خرد
 و نیازمنـد  افـراد  ها بـه مؤسسه اعتباردهی قدرت تا شده
 ایـن  دهـی وام نـرخ  وسـط مت کـه  چرا یابد؛ کاهش فقیر

 مشکالت جمله از و است درصد 18 از کمتر هامؤسسه
مرکـزي   بانـک  مقررات اوالً که است این هامؤسسه این
 6بـه   را وام و سـپرده  بهـره  هـاي نرخ میان تفاوت نپال

 ایـن  در اياعتبـارات ثانیـه   ثانیاً و کندمی محدود درصد
 مکلفند تجاري هايبانک که طوري به دارد؛ رواج کشور

 داراي هـاي بخـش  بـه  را خـود  ترکیـب وام  درصـد  12
سازي  خانه صنعت، و کشاورزي هايبخش در اولویت

زاده و  دهنـد (حسـن   اختصـاص  خـدمات  و روسـتایی 
  .)1385همکاران، 

 ایجـاد  در روسـتایی  زنـان  کـارآفرینی  هايمهارت
ــب ــاي و کس ــک کاره ــان :کوچ ــد کارآفرین  نیازمن
 ارتقـاي  در یحیـات  واملع. هستند فراوانی هاي مهارت
 ،کوچـک  کارهـاي  و کسـب  کارآفرینـان  هـاي توانایی
 توانـایی  هـا، فرصـت  و تجـارب  اشـاعه  توانایی شامل

ــابع بــه دسترســی اشــتباهات، تشــخیص  جــذب و من
 کارآفرینانـه  تـیم  از بخشـی  عنـوان  بـه  بیرونی اعضاي

). 1387 داریــانی، واحمــدپور مقیمــی( باشــد مــی
 یـا  هـا فعالیـت  از دسته آن شامل کارآفرینی هاي مهارت

کسب  یک اداره و استقرار براي که است دانش عملیاتی
 توانـد مـی  دانشی چنین .است نیاز وکار اقتصادي موفق

مالی، حسابداري، مدیریتی، بازاریابی، فنی  علوم شامل
 در ).1393قدیري معصوم و همکـاران،  و غیره باشد (

 و طلـوب م انجام در سزاییهب تأثیر مهارت حاضر عصر
 افراد در انگیزه ارتقاي و رضایتمندي ایجاد بهینه کارها،

 افزایش و انسانی منابع توسعه که درنهایت موجب دارد
 در تأثیرگـذار  عوامـل  یکـی از  و شـود مـی  وريبهـره 

 طوربه). 1392زاده و لشگرآرا، طبیبکارآفرینی است (
هـاي کـارآفرینی کـه    مهـارت  برخی از مهمتـرین کلی 

در پیشبرد و توسعه کـارآفرینی مـوثر باشـند     توانند می
  عبارتند از:

 واژگـان  فرهنـگ  در :کسب وکار و بازاریابی مهارت
ــد  ــابی، فراین ــت بازاری ــه بن ــزي،برنام ــی، ری  طراح

 خدمات و کاالها ها وایده توزیع و ترفیع گذاري، قیمت
 را و سـازمانی  فـردي  اهـداف  که است مبادله منظور به

از  دیگـر  یکـی  رت بازاریـابی مهـا  سـازد. مـی  بـرآورده 
 Ibrahimpourاست ( کارآفرینان نیاز مورد هايمهارت

et al., 2011 .(  
 مبنـی  است ايوظیفه مدیریت فرایند :مدیریتی مهارت

 حـال  در نحـوي  به که هاییفعالیت از اطمینان کسب بر
 .شودمی منجر معین هدفی به دستیابی به و اندبودها اجر
 کارآفرین موردنیاز هايمهارت از دیگر یکی مهارت این

  ). Ibrahimpour et al., 2011( است
 از است عبارت حسابداري: حسابداري و مالی مهارت

 یـک  مـالی  هـاي فعالیت تلخیص و بنديطبقه ثبت، فن
 نتایج تفسیر .پول با سنجش قابل اعداد قالب در مؤسسه
 تجارت زبان را حسابداري اعداد این بررسی از حاصل

 یـاد  بهتر را زبان این که چقدر هر کارآفرینان. اندهنامید
 خـود  کسـب وکـار   و زنـدگی  بر توانندمی بهتر بگیرند،
جمشـیدي کهسـاري و قاسـمی،    ( باشـند  داشته تسلط
1387 .(  

 کسـب  بـه  مهـارت  ایـن  :شخصـی  و فـردي  مهـارت 
 قبـول  در اراده و توانـایی  عـاطفی،  بلـوغ  خودآگـاهی، 

 دربرگیرنـده  کـه  شـود مـی  منجـر  خالقیت و مسئولیت
ــواردي ــل از مـ ــوآوري قبیـ ــت نـ ــار)،  خالقیـ (ابتکـ
ــک ــذیري ریس ــا پ ــذیري، ی ــایی خطرپ ــی توان  بررس

ــوعات ــناخته، موضـ ــذیرش ناشـ ــالش پـ ــا،چـ  هـ
جسـت   پشـتکار،  و تـالش  روحیـه  و پـذیري  مسئولیت

 نظـم  و کنترل تحوالت، و تغییرات در هافرصت وجوي
(سجاسـی قیـدري و همکـاران،     اسـت  غیـره  و درونی
1396( .  

 یعنـی  فنـی  و تکنیکـی  مهارت :فنی و تکنیکی مهارت

 آن الزمه که خاص وظایف انجام براي توانایی و دانایی

 شایستگی و ویژه فنون و ابزار کاربردنبه در ورزیدگی
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 از تکنیکی و فنی مهارت .است فعالیت و رفتار در عمل
 شـود مـی  حاصـل  تجربـه  و کـارورزي  تحصیل، طریق

  ).1391خدادادي و حسومی، (
نقش کسب و کارهـاي کوچـک در توانمندسـازي    

 در شـده  انجـام  مطالعـات  بـر  مروري: زنان روستایی
 شـیوه  سـه  به زنان که دهدمی نشان آسیایی کشورهاي

 از. 1: شـوند مـی  کوچک کارهاي و کسبعرصه  وارد
 Sharma( خالقیت. 3 و اجبار روي از. 2 شانس روي

and Dhameja, 2002 .(روي از کــه کارآفرینــانی 
 واقع بدون در کنند،می ایجاد را خرد بنگاه یک شانس،
 ایــن وارد خــود، فعالیــت از روشــنی طــرح و هــدف
 بـا  کـارآفرین،  زنـان  از دیگـر  برخی. شوندمی فعالیت
 کمبود یا همسر مرگ مانند شده ایجاد شرایط به توجه
 یـک فعالیـت   شـروع  بـه  ناچـار  خـانواده،  مالی منابع

 هسـتند  کارآفرینـانی  سوم، دسته و شوندمی کارآفرینی
 هـاي طریـق برنامـه   از و نمـوده  پیـاده  را ایده یک که

 و شـده  تشـویق  شـده،  برانگیختـه  کـارآفرینی،  توسعه
  ). Parvin et al., 2012( یابندمی توسعه

 موجـب  کـه بـه   است فرآیندي زنان توانمندسازي  
 صورت جمعی به هم و فردي صورت به هم زنان آن،
 عمـل  شـان  در زندگی چگونه قدرت بطروا که این از

 دسـت  به را خود نفس به اعتماد و شده آگاه کند، می
 نابرابري هاي با چالش تا میکنند تقویت را آن و آورده

  ).Oxaal and Baden, 1997( کننـد  مقابلـه  جنسـیتی 
 متغیرهـاي  میـان  در کـه  اسـت  آن از حـاکی  هاپژوهش

حصـیالت،  ت درآمـد،  اشـتغال،  چـون  اي، عـواملی زمینه
جنسیت و سن تأثیر بیشتري را بر توانمدسـازي افـراد   

). اشتغال تـأثیر  1392حسینی، فراهانی و حاجیدارند (
رو بسیار مثبتی بر رفتـار و وجهـه انسـان دارد، از ایـن    

فراهم کردن شرایط اشتغال براي افراد، موجب ارتقاي 
عزت نفس، کسب وجهه و منزلـت اجتمـاعی، تعامـل    

ــد و اجتمــاعی و مشــا رکت و در نهایــت ایجــاد درآم
(حیـدري سـاربان،    شـود هاي فـرد مـی  توسعه مهارت

). همانطور که ذکر شد، اشتغال تأثیر زیـادي بـر   1392
توانمندي افراد در ابعاد مختلف دارد؛ بنابراین تقویـت  
کـارآفرینی در جامعـه، بسـیار اهمیـت دارد و شـواهد      

ی ، محکمی مبنی بر وجود رابطه علـی بـین کـارآفرین   
ــر اشــاره شــده اســت    ــاهش فق رشــد اقتصــادي و ک

)Cowdhury, 2007.(  
 موفقیـت  تعیـین میـزان   بـراي  اصلی عوامل از یکی  

 عملکـرد در  هـاي شـیوه  اعمال و اقتصادي هايفعالیت
 شـغلی  توانمندي از کار نیروي باال، برخورداري سطوح

ــارت ــت ( و مه ). Joyce and Voytek, 1996هاس
 اصلی هايمهارت از ايموعهشامل مج شغلی توانمندي

 مـورد  فنی مهارت و دانش، نگرش که است انتقال قابل
 شـغلی  براي موفقیـت  و گیردبرمی در را کار محیط نیاز
میرکمـالی و  اسـت (  ضـروري  کـاري  سـطوح  همه در

 مشـارکت  از هدف است بدیهی). 1384باقري خلیلی، 
 بـه بهبـود   بلکـه  نیست؛ درآمد کسب صرفاً بیشتر زنان،

 توجـه  نیـز  هـا آن مالی استقالل از اجتماعی ناشی فعمنا
 داشــتن مزایـاي  و مثبـت  آثـار  جملـه  شـود، از مـی 

 زنـان،  اقتصـادي  مشـارکت  شـغلی و  هـاي  توانمنـدي 
 بـه  زنـان  کـه هـدایت   ايگونهبه است؛ آنان خوداتکایی

 کسـب  زنان بـا  است شده موجب درآمدزا، تولید سوي
بـا   ترتیـب  ایـن  بـه  شوند، متکی خود به مالی، استقالل
 از مراقبـت  و نظـارت  در زنان توانایی و قدرت افزایش

 بیشـتر  نیز آنان گیريتصمیم قدرت کاالهاي خود، بازار
و همکاران، (صیده  یابندمی درخوراستقاللی  و شودمی

1396 .(  
 توسط درآمد کسب و مورد عالقه شغل به اشتغال  

. شودمی آنان استقالل مالی و خوداتکایی موجب زنان،
 دسترنج تا حاصل دهدمی اجازه هاآن مالی به استقالل

مصـرف   بـه  داننـد مـی  صـالح  که هاییراه در را خود
 یـا  باشـد  خانواده عایدي اگر تنها زنان درآمد. برسانند
 اسـت،  شده تنگدستی و فقر دچار که خانواده هنگامی

 آنـان  درآمد بنابراین افزایش. اي داردتعیین کننده نقش
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 خواهـد  ها آن تغذیه فرزندان و سالمت بر بتیمث تأثیر
 نکـردن زنـان، تکیـه   گیري تصمیم حق افزایش. داشت

افـزایش   پدرسـاالري،  گسـترده  هـاي خـانواده  بـه  آنان
 داشـتن  جدیدتر، هاينهاده با ارتباط و فرهنگی آگاهی

 اشتغال، ازدواج، درباره تصمیم اتخاذ و استقالل فکري
 زنـان  که است حقوقی جمله از نظایر آن، و مهاجرت

 مـی  دسـت  بـه  درآمد، و کسب شغل نتیجه داشتن در
  .)1395(صیده و همکاران،  آورند
 عنـوان بـه  روستایی در زنان مالی خوداتکایی بروز  
 اقتصـادي،  کارهاي و کسب پیامدهاي و اثرات از یکی

 در مفیـد  و مـؤثر  تداوم اشـتغال  براي را آنان يانگیزه
 کارکردهــاي نتیجــه در و داده افــزایش کــار و کســب
 اجتمـاع  خـدمت بـه خـانواده،    جهـت  در آنـان  شغلی

 به و یابدمی افزایش شهري يجامعه حتی و روستایی
 رشـد اقتصـادي   به و غیرمستقیم طورمستقیم به آن تبع

 انجـام  مطالعـات  براساس البته. نمایدمی کمک جامعه
 مقایسـه  در دارنـد،  درآمدزا هايکه مهارت زنانی شده،

 برخوردارنـد  بـاالتري  زنـدگی  کیفیت از دیگر نزنا با
  ).1388 و همکاران، بلداجی(

 توانمندسـازي  ، منـافع )2012( 1همکاران و شارما  

 بر ایجاد عالوه را خرد هايبنگاه طریق از روستایی زنان

 سـازي ظرفیـت  اقتصـادي،  استقالل توسعه در اشتغال،

 کلـی  طور و به روستایی زنان بین در اجتماعی و فردي

 دانند:می زیر موارد در

 اقتصادي استقالل   
 زندگی کیفیت بهبود  

 نفس به اعتماد ارتقاي  

 آگاهی افزایش  

 پیشرفت احساس  

 اجتماعی تعامالت افزایش  

 سیاسی هايفعالیت در مشارکت  

 اجتماعی هاي گردهماي در مشارکت افزایش  

                                                             
1. Sharma et al 

 رهبري کیفیت توسعه  

 ـ  مـرتبط  مسائل در مسأله حل توان بهبود  و زنـان  اب
  اجتماع

 اجتماع و خانواده در گیريتصمیم قدرت افزایش. 

طور کلی، بررسی مطالعات انجام شده در حوزه  به  
دهد که این کسـب  کسب و کارهاي کوچک نشان می

و کارها موجب ارتقاي عـزت نفـس، کسـب وجهـه،     
شـود  منزلت اجتماعی، تعامل اجتماعی و مشارکت می

عـرب   ر اساس دیـدگاه ب). 1393سعدي و همکاران، (
زاي هاي اشـتغال ، اجراي طرح)2005( مازار و سعدي

روستایی ضمن بهبود وضعیت اقتصادي زنان روستایی 
نفس را در جامعه هدف ایجـاد  خودباوري و اعتماد به

که بیان کردند ) 2012نموده است. آگهی و همکاران (
شـود  ه اجتماعی باعث میانگیزه کسب احترام و پایگا

مشاغل و کسب و کارهاي کوچـک  ن به سمت که زنا
) 2008( 2شارما و کانتا وارمـا بر اساس دیدگاه . بروند

طـور  هاي تولیدي درآمدزا، بهمشارکت زنان در فعالیت
کلی به توانمندسـازي زنـان در ابعـاد مختلـف کمـک      

   کند. می
 برابـري  کـه  کنـد بیان مـی  ،)2004( 3اسکارالتوس  

 اقتصـاد  بهبود در تنها هن زنان توانمندسازي و جنسیتی
 افزایش رفاه موجب بلکه است مؤثر خانواده و جامعه

 بـر  همچنـین،  وي. شـود می نیز زنان نفس به اعتماد و
 زنـان  اختیـار  در سـرمایه  دادن قرار است که باور این

 توانمندسـازي  در هاي درآمـدزا فعالیت اندازيراه براي
 بهبـود  موجـب  بـوده،  مؤثر هانآ اقتصادي و اجتماعی

  شود.می هاآن زندگی کیفیت
 4طور کلی بر اساس دیدگاه سـلطانا و همکـاران  به  

 را راه خـرد  کارهـاي  و کسب) زمانی که زنان 2010(
 اجتمــاعی، سـرمایه  ایجـاد  موجـب  کننـد  مـی  انـدازي 
گردیده، که در در آنان  سازي ظرفیت و آگاهی افزایش

                                                             
2. Sharma and Kanta Varma 
3. Skarlatos 
4. Sultana et al. 
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 .ددگرمی هاسازي آنتوانمندنهایت این عوامل موجب 
پرداخته شده  توضیح هر یک از این عواملدر ادامه به 

  .است
 مفهــوم بـا  توانمندسـازي  :اجتمــاعی سـرمایه  ایجـاد 

ــرمایه ــاعی س ــرتبط اجتم ــت م ). Swain, 2007( اس
 -اعتبـار  خـرد  کارآفرینانـه  هـاي فعالیـت  در مشارکت

 شـبکه  یـک  ایجاد فرصت )گرامین بانک مانند( محور
 زنـان  بـراي  را شـدن  یاجتماع بهبود اجتماعی و قوي

 موجب شدن، اجتماعی فرایند. کندمیفراهم  روستایی
ــزایش ــی درون ارتباطــات و تحــرك اف ــین و گروه  ب
 زنـان  بـراي  مـدیریت  گـروه  با ها بین گروه و گروهی

 شـدن،  اجتمـاعی  فراینـد  در هـا آن همچنـین . شود می
 و جلسـات  طریـق  از را خـود  عـزت نفـس   و اعتماد
 در بـودن  از زنان. آورند می دست به گروهی هايبحث
: آورنـد  مـی  دسـت  بـه  را اخالقـی  دو ویژگـی  گروه،

  یکدیگر. به احترام و پذیريمسئولیت
 اشــاعه موجــب گروهـی  جلســات :آگــاهی افـزایش 

اسـت.   اطالعات تبادل براي محلی و هادیدگاه ها، ایده
 زنـان،  تـا  کندمی کمک مختلف، کارآموزي هايبرنامه

و  هـا سـرمایه  داده، افـزایش  را خـود  ملی هايتوانایی
 ،)1994( 1میـزان  .کننـد  مدیریت را خود کار و کسب

هـاي  قویا معتقـد اسـت کـه حضـور زنـان در برنامـه      
 گیـري تصـمیم  قدرت افزایش موجب گروهی اعتباري

بـر   داريمعنـی  و مثبـت  تـأثیر  کـه  شـود مـی  هاآن در
  گذارد.می زنان وضعیت
 کارهاي و بکس هدایت طریق از زنان :سازيظرفیت

-آن به مالی ظرفیت این. رسندمی مالی ظرفیت به خرد

 قـدرت  تقویـت  باعث که دهدمی اجتماعی هویت ها،
ــردي ــاعی و ف ــاآن اجتم ــی ه ــک. شــودم ــت ی  واقعی

 مانند هاظرفیت سایر مالی ظرفیت که است انکارناپذیر
 منـابع،  بـر  کنتـرل  خـود،  بـه  متعلق تصمیمات داشتن

 اکتسـاب  و خـانواده  یاصـل  تصـمیمات  بـه  دسترسـی 
                                                             
1.Mizan 

(فـالح   شـود مـی  باعـث  نیـز  را نفـس  عزت و اعتماد
  .)1394حقیقی، 

کلی، به علت باال بودن نسـبت نیـروي کـار    طور به  
هـاي کشـاورزي   زنان به زمین و فصلی بودن فعالیـت 

همواره یک نوع بیکاري پنهان در حـین دوره فعالیـت   
کشاورزي و یـک نـوع بیکـاري فصـلی در روسـتاها      

ــود دا ــک  رد. راهوج ــاي کوچ ــب و کاره ــدازي کس ان
راهبردي در جهت توانمندسازي زنان روستایی است؛ 

منجـر بـه ارتقـاي سـطح درآمـد زنـان و       زیرا نخست 
توانـد  شود و سپس مـی افزایش توان اقتصادي آنان می

ها را بـه دنبـال داشـته باشـد. در حـال      عزت نفس آن
حاضر زنان، در ایران در صدها کسب و کـار کوچـک   

ــعدي،  م ــد (سـ ــغول فعالیتنـ ــیاري از ). 1392شـ بسـ
اقتصاددانان توسـعه و تحـول معتقدنـد کـه ضـرورت      
بخش خود اشتغالی قوي در یک اقتصاد نقش مهمی را 

کنـد، صـرفنظر از   در فرایند توسعه همه جانبه ایفا مـی 
اینکه یک منبع درآمد و اشتغال بـراي سـاکنین روسـتا    

  ). 1393باشد (بوذرجهرمی و قنبري، 
 

  هاو پیشنهاد گیريتیجهن
با توجه به اهمیـت کسـب و کارهـاي کوچـک و       

ــی  ــود ویژگ ــتایی   وج ــاطق روس ــاص در من ــاي خ ه
خصوص در زمینه مشاغل خانگی و با درنظر گرفتن  به

هاي منحصر به فرد کسب و کارهاي کوچک و قابلیت
اهمیت توجه به توسعه پایدار و کـاهش فقـر و بهبـود    

ــدار وضــعیت زنــدگی روســتایی و ای جــاد درآمــد پای
خصوص در بخـش مشـاغل روسـتایی و ضـرورت      به

هـا  توجه ویـژه بـه تقویـت و توانمندسـازي خـانواده     
)Agyapong, 2010 ؛ توسعه کسب و کارهاي کوچک(

تواند راهگشاي بسیاري از مسائل و مشکالت ایـن  می
  مناطق باشد.

 مختلـف  کارآفرینانه هايفعالیت در زنان مشارکت  
ــب و  ــه کس ــک  از جمل ــاي کوچ ــاآن ،کاره  در را ه
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 فرهنگـی  اقتصـادي و  اجتمـاعی،  مختلـف  هـاي  زمینه
 و درون را هاآن گیري تصمیم قدرت و نموده توانمند
). Nawaz, 2009( دهـد  مـی  افزایش خانواده از بیرون
 طـور  بـه  جملـه  از مختلف طرق به است ممکن زنان

 در و روي اجبـار  از یـا  اولیـه،  هـدف  بـدون  و اتفاقی
 امـا . شـوند  کـارآفرینی  وارد گـرفتن  قرار مالی مضیقه
بـا   و روي خالقیـت  از کـه  اسـت  ایـن  حالت بهترین
 خـرد  کـارآفرینی  عرصه وارد نوآورانه هايایده داشتن
کسب و کارهـاي  که  است این است، مهم آنچه. شوند

 هـاي زمینـه  کـه  ایـن  بـر  عالوه روستایی زنان کوچک
 بسـوي  امیگـ  و فراهم نمـوده  را در روستا فقر کاهش
 سـرمایه  ایجـاد  طریـق  از باشـد، مـی  روسـتایی  توسعه

 احسـاس  سـازي،  آگـاهی، ظرفیـت   افزایش اجتماعی،
 زنان با مرتبط مسائل در مسأله حل توان بهبود پیشرفت،

 مشـارکت  جامعه در تا کندمی را توانمند آنان اجتماع، و
 در خـرد  کـارآفرینی  طبیعت آنچه باشند. داشته بیشتري

 نشـان  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  وضـعیت کنـونی  
 عنـوان  بـه  خـرد،  کارهاي و کسب که است این دهد، می

 و گیرندمی قرار استفاده مورد فقر کاهش یک استراتژي
هـاي  فعالیـت  در روسـتایی  مـردان  حضـور  بـه  توجه با

 بـراي  مناسـبی  فرصت مزدبگیر، مشاغل یا و کشاورزي
ونـه  گ ایـن  انـدازي راه بـا  تـا  است روستایی زنان ورود
 فقـر  کـاهش  و خانواده معیشت تأمین در کارها و کسب
 یکـی از  محـور،  خانـه  کارهـاي  و کسب نمایند. کمک

 روسـتایی  زنـان  براي خرد کارآفرینی هايگزینه بهترین
 نیروي درون خانه، مکان کم، مالی به سرمایه زیرا است
 و دارد احتیـاج  پـائین  انسـانی  سـرمایه  و خـانواده  کـار 

 مناسـبی  از بـازدهی  کـه  اسـت  داده نشـان  نیز مطالعات
 روسـتا  در خـرد  کارهـاي  و کسـب  سـایر  بـه  نسـبت 

  است. برخوردار
و  بـازده  زود اغلـب  کارهاي خرد که و کسب ایجاد  
زن  خانوارهاي مالی استقالل باشند باعثمی سرمایه کم

 ماننـد  عواملی باشد.می آنان درآمد و افزایش سرپرست

 عالئق و آرزوها یانب توانایی نفس، خودکارآمدي، عزت
  و عـرف  که زمانی حتی هاآن به پوشاندن جامۀ عمل و
 شـرایط  طلبیـدن  چـالش  بـه  و پـذیرد نمی را امعه آنج

 بـه  هـا آن بـا  مقابلـه  و ناتوانی عوامل از آگاهی موجود،
 هـاي حـوزه  در گیـري تصمیم توانایی صورت گروهی،

مـالی،   منـابع  بـه  دسترسـی  زنـدگی،  راهبـردي  و مهـم 
 تعیـین  سیاسـی،  و اجتمـاعی  هـاي درحـوزه  مشـارکت 

 باشـند کـه  مـی  زنـان  توانمنـدي  میزان اصلی هاي کننده
  است. خورده گره  کوچککارهاي  و کسب با اغلب
افراد شاغل در بخش کسـب و کارهـاي   از طرفی   

کوچک در حوزه مشاغل روستایی به آموزش مسـتمر  
اي نیـاز دارنـد و الزم   هاي حرفـه به خصوص آموزش

اي بـه ایـن موضـوع    اندرکاران توجه ویژه است دست
ــوز  ــد در شداشــته باشــند. در ضــمن، ایــن آم هــا بای

هاي مختلف مانند آموزش کار گروهی و مهارت  حوزه
کار با دیگران با نهایت دقت و به کمک افراد مجـرب  

هاي متولی دولت و سایر دستگاههمچنین  انجام گیرد.
هاي محلی و گاهتوانند با ایجاد و تقویت نمایشنیز می
اي که موجب برقراري ارتباط مستقیم بین تولیـد  منطقه

شود، گام بسیار مهمی را در بهبـود  کننده و مشتري می
وضعیت جاري مشـاغل روسـتایی بـردارد و موجـب     

بـه طـور    پویایی فضاي کسب و کار در روستاها شود.
 کوچککلی موارد زیر جهت توسعه کسب و کارهاي 

  گردد:ن روستایی پیشنهاد میو توانمندسازي زنا
بهره و در نظرگرفتن اقسـاط  بهره یا بیهاي کموام -1

بسیار کم و همچنین طـوالنی کـردن مـدت زمـان     
هــا و اعتبـارات بــراي  گونـه وام بـازپس دادن ایــن 

 اندازي کسب و کارهاي خرد. راه

هاي آموزشی رایگان و یـا ارزان در  برگزاري دوره -2
 این زمینه.

 انـدازي راه و ایجـاد  اداري لمراحـ  کـردن  کوتـاه  -3

 بازده. زود و کوچک هايکارگاه



 کریمی سعیدو  توکلی علی فاطمه 

81 

کردن فرهنگ ایجاد کسب و کارهاي خرد نهادینه -4
تر نمودن فواید و مزایاي این در روستاها با روشن

 مشاغل.
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Abstract 

In the context of rural development, more attention should be paid to improving the 
empowerment of rural women and their working conditions in rural communities. small 
businesses are a good opportunity to empower rural women and help them provide their 
family’s livelihood and reduce rural poverty. Therefore, the main porpuse of the present study 
was to explore the role of small businesses in empowerment of rural women. For the purpose of 
the study, secondary data was used and an extensive literature review was conducted on topics 
relevant to the research. In this research, in addition to an overview of key concepts and skills 
needed for entrepreneurship, the role of small businesses in empowering rural women was 
pointed out. In general, the research literature indicates that micro businesses can play an 
important role in empowerment of rural women through creating social capital, increasing 
awareness, and capacity building. Finally, some suggestions were presented to empower rural 
women throuth small businesses.  
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