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  دهیچک

وکارهـاي جدیـد و    انـدازي کسـب   سازي منابعِ درآمدي خانوارهاي روستایی از طریق توانمندسازي آنها براي راه متنوع
ي آن به عنوان یکی از راهبردهاي حفاظت از محیط زیست شناخته شده اسـت. بـر    هاي کارآفرینانه پرورش شایستگی

اقدام به اجراي طرح منارید با هـدف  » جهانی محیط زیستتسهیالت «و » دفتر عمران سازمان ملل متحد«، اساس این 
هاي هدف این طرح، زنان  . یکی از گروهاند هي روستاییان در مناطق مختلف جهان کرد هاي کارآفرینانه تقویت توانمندي

فرینانـه در  هاي کارآ ي کدام شایستگی ي مذکور به توسعه پروژه که ایناما روستایی بخش بیلوار در استان کرمانشاه بود. 
هـاي   تحلیل شایستگی پژوهش این ، هدفرواز این ي هدف نایل گشته، هنوز به روشنی پاسخ داده نشده است. جامعه

تن از زنان  17پژوهش شامل  مشارکت کنندگان دربود. در استان کرمانشاه ي زنان روستایی هدف این طرح  کارآفرینانه
اي تا رسیدن بـه اشـباع    ارجاع زنجیره مند و از نوع گیري هدف نمونه روش استفاده از که باکارآفرین هدف طرح بودند 

طریـق   ها، تکنیک تحلیل مضمون بود. روایی درونـی ابـزار پـژوهش از    نظري انتخاب شدند. ابزار تجزیه و تحلیل داده
ها تأیید شد.  ب نمونهو روایی خارجی از راه تکنیک حداکثر تنوع در انتخا سازي مثلث فرآینداعتباریابی توسط اعضا و 

هـاي محیطـی،    ي زنان مورد مطالعه در سه مضمون محـوري شایسـتگی   هاي کارآفرینانه ها نشان داد که شایستگی یافته
بنـدي هسـتند و هـر یـک از آنهـا، داراي مضـامین        هـاي کسـب منـابع قابـل طبقـه      هاي فردي، و شایستگی شایستگی

ي استخراج شده، در قالـب یـک    گانه هاي سه نهایت، روابط بین شایستگی باشند. در اي دیگري می دهنده و پایه سازمان
هـاي   کارهـاي مترتـب بـر آن در قالـب پیشـنهادهایی کـاربردي بـراي تقویـت شایسـتگی          و راه مدل نظري ارائه شـد 

  ي زنان روستایی ارائه گردید. کارآفرینانه
  

  .، تحلیل مضمونزنان روستایی، طرح منارید، زیست ب محیطتخری کارآفرینانه، هاي شایستگی :يدیکل هاي واژه
  
  

                                                        
نویسنده مسئول: Lsalehi@razi.ac.ir   

پژوهشی-مقاله کامل علمی  



 1400) پاییز 3)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

54 

  مقدمه
آن  مربوط بـه  هاي شایستگیي  کارآفرینی و توسعه

در میان احاد جامعه بـه عنـوان راهـی بـراي مقابلـه بـا       
روي جامعــه و از جملــه  هــاي کنــونی و پــیش چــالش

ي آن در  محیطی و تخریـب بـی رویـه    مشکالت زیست
مـورد  برداران،  برداري بیش از اندازه توسط بهره اثر بهره

 ,.de Guimaraes et al( است  توجه و تأکید قرار گرفته

2018; Vuorio et al., 2018; Lüdeke‐Freund ,2020; 
Põder et al., 2019(. ي پروژه، بر مبناي چنین استداللی 

دفتـر عمـران سـازمان ملـل     «توسط  1دیمنار یالملل نیب
بـا هـدف    3»ستیط زیمح یالت جهانیتسه«و  2»متحد
ــد ــهیت یریم ــابع طب ي کپارچ ــیمن ــورها یع  يدر کش

ــمال آفریخاورم ــه و ش ــا یان ــازي ق ــق توانمندس از طری
هاي کارآفرینی  ي شایستگی و توسعه برداران محلی بهره
از ر هکتـا  49230حدود  یمساحتبه اجرا درآمد و  آنها

ـ ، ، کرمانشاهستان و بلوچستانیس يها استان اراضی ، زدی
اکنون  داد و هم را تحت پوشش قرار می سمنان و تهران

 هـاي کشـور در حـال اجـرا اسـت      نیز در سایر اسـتان 
  ). 1395فوالدیان و همکاران، (

 يمنابعِ درآمـد  يساز متنوعطور که اشاره شد،  همان
 يآنهـا بـرا   يق توانمندسازیاز طر ییروستا يخانوارها

ــداز راه ــب يانـ ــا کسـ ــجد يوکارهـ ــرورش یـ د و پـ
این  ياز راهبردها یکی انآن ي نانهیکارآفر هاي شایستگی

ــرا  ــرح بـ ــت از  يطـ ــابعحفاظـ ــیطب منـ ــود یعـ  بـ
)Anthopoulou, 2010( .   ،ـ مجردر ایـن بـین ان طـرح  ی

 ي نانـه یکارآفر هـاي  شایستگیپرورش به  يا ژهیتوجه و
 ي نـه یدر زمآنهـا  شـگام بـودن   یل پیبه دل ییزنان روستا

مـرتبط بـا    ي نانـه یکارآفر يهـا  از طـرح  ياریبس ياجرا
ـ از جمع یمــیل نی، تشـک يبخـش کشــاورز  ت منــاطق ی

در انتقال فرهنـگ و  آنان  ي برجستهگاه یو جا ییروستا
ه نـد یآ يهـا  به نسـل  یطیمح ستیحفاظت ز يها ارزش

                                                        
1. MENARID 
2. UNDP 
3. GEF 

استدالل بر ایـن   .)Testa et al., 2019( کردندمعطوف 
زنـان   ي نانـه یکارآفر هـاي  شایسـتگی پرورش است که 

بکـرِ   يهـا  تینه از ظرفیبه ي ساز استفاده نهیزم ییروستا
 ییروسـتا  يهـا  طیمح يت اقتصادیبهبود وضع و یمحل

سـت  یط زیکاهش فشار بر مح ت بهیشود که در نها یم
   .)Han et al., 2019( خواهد کرد یان توجهیشا کمک

 ي نانـه یکارآفر هاي شایستگیپرورش افزون بر این، 
 يهــا تیــآنهــا را قــادر بــه انجــام فعال ییزنــان روســتا

 يبـرا » کیمات استراتژیتصم«مستقل و اتخاذ  ياقتصاد
 الت، اشـتغال یخود مانند ازدواج، تحصـ  ي ندهیآ یزندگ

ــدآور ــ يو فرزن ــد یم . )Ruszczyk et al., 2020( کن
ـ گ میزنان، قدرت تصم ي نانهیکارآفر هاي شایستگی  يری

آنهـا بـه منـابع را گسـترش      یشـتر و دسترسـ  یآنها را ب
 شـود  یآنهـا مـ   یت زندگیفیساز بهبود ک نهیدهد و زم یم
)Ganle et al., 2015( .  

توان انتظار داشت که بدون توجـه بـه    ین، نمیبنابرا
زنـان   ي نانهیکارآفر يها ت مهارتیو هدا يتوانمندساز

دار و از جملــه یــپا ي )، بــه اهــداف توســعهیی(روســتا
افت یدست  ییدر مناطق روستا یطیمح ستیز يداریپا
 ییشناسا، گریبه عبارت د ).1393، و لشگرآرا ینیحس(

ت یو هـدا  ییزنـان روسـتا   ي نانهیکارآفر هاي شایستگی
ـ ا يهـا  تیاز ظرف يبردار تواند در بهره یم هاخالق آن ن ی

منــابع  يســاز در جهـت متنــوع  یم اجتمــاعیقشـر عظــ 
کمـک قابـل   سـت  یط زیحفاظت از محـ  يبرا ياقتصاد
  ).1392زاده و لشگرآرا،  بی(طب دینما یتوجه

ي  ، هنوز مشخص نشده است که پروژهبا این وجود
در زنــان  هــاي کارآفرینانــه را مناریــد کــدام شایســتگی

و یــک شــکاف  توســعه داده اســت روســتایی هــدف،
شـود.   پژوهشی در این زمینه بـه شـدت احسـاس مـی    

ها از آن جهت اهمیـت دارد کـه    شناخت این شایستگی
ــی ــعه   م ــراي توس ــا ب ــک راهنم ــوان ی ــه عن ــد ب ي  توانن

هاي کارآفرینانه در زنان روستایی سایر نقـاط   شایستگی
کشور جهت حفاظت از منابع طبیعی مورد استفاده قرار 
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ــ ــابراین د.گیرن ــژوهش   بن ــن پ ــدف ای ــایی ، ه شناس
هاي ایجاد شده در زنان روستایی هدف طرح  شایستگی

تا بتـوان بـا اسـتفاده از     منارید در استان کرمانشاه است
ــه ــا، برنام ــربخش آنه ــاي اث ــعه  ه ــراي توس ــري را ب ي  ت

ارائـه و   روسـتایی  هاي کارآفرینی پایدار زنان شایستگی
از  ی جـامع شـناخت شـتن  داي این امـر،   الزمه اجرا کرد.

ــه تعــاریف و   شایســتگی ــا توجــه ب هــاي کــارآفرینی ب
هاي انجام شده در این حوزه است که در ادامه  پژوهش

  .خواهد شدبه آنها پرداخته 
  

  ي پژوهش و پیشینه مبانی نظري
ها،  اي از دانش، ویژگی شایستگی به عنوان مجموعه

شود که بـر   تعریف مییک فرد هاي  ها و مهارت نگرش
گـذارد، عملکـرد    تأثیر مـی وي اي از شغل  بخش عمده

ــغلی  ــی  ش ــین م ــد را تبی ــی کن ــوان و م ــا  آن را  ت ب
 کــرد.گیــري  اســتانداردهاي پذیرفتــه شــده انــدازه   

داراي عناصـر مشـابهی   نیـز  هاي کـارآفرینی   شایستگی
، مختلـف  دیدگاه فلسفی پژوهشـگران  بسته بهکه است 
 Bell and( شود یف آن مشاهده میدر تعار هایی تفاوت

Bell, 2020( .توان  با این حال، در یک تعریف جامع می
هاي کارآفرینی را بدین شکل تعریـف کـرد:    شایستگی
هـا،   نی به عنـوان دانـش، انگیـزه   هاي کارآفری شایستگی
هایی تعریف  هاي اجتماعی و مهارت نقش ،ها خودانگاره

وکارهـاي   به ظهور، تداوم و یا رشد کسـب د که نشو می
افرادي که به این کنند.  کمک میآمیز (نوظهور)  مخاطره

وکارهـاي جدیـد را    کسـب ها مجهـز باشـند،    شایستگی
ها به ایجاد  و از طریق سازماندهی منابع و فرصتایجاد 

به عبـارت   .)Bird, 2019( کنند کمک میارزش افزوده 
اجراي  هایی که یک کارآفرین براي دیگر،  تمام توانایی

بــه عنــوان  ،بــه آنهــا نیــاز دارد نقــش شــغلی مثمرثمــر
ي  در برگیرنـده و  شود  میشایستگی کارآفرینی تعریف 

اسـتراتژیک،   هـاي  ، شایسـتگی شخصـی  هاي شایستگی

ــتگ ــاي یشایس ــتگی  ه ــومی، شایس ــاي مفه ــی ه و  فن
   دهـــی و رهبـــري اســـت ســـازمان هـــاي شایســـتگی

)Al Mamun and Fazal, 2018(.  
که به هایی اشاره دارد  به توانایی شخصیشایستگی 

در انجـام   یاثربخشـ  یشو افـزا  یقدرت شخص یتتقو
 یـن شایسـتگی  کند. ا یکمک میز چالش برانگ یفوظا

 ی،و خودآگـاه  یجانیهوش ه ي،شامل عزم و خودباور
و خـود   خـودانگیختگی و تحمل اسـترس،   یخودکنترل

 Santos et al., 2019; Stenholm and(است  یریتیمد

Nielsen, 2019(.  
است  یکشامل تفکر استراتژیک  استراتژ یستگیشا

ــده و ــایی  ي نشــان دهن ــان توان ــراکارآفرین توســعه  يب
باشـد.   مـی  یکو انجام اقدامات استراتژ یندهانداز آ چشم

را ملـزم بـه تفکـر فراتـر از      کارآفرینـان  این شایستگی
بـه   انـداز  چشـم  یـن کنـد. داشـتن ا   یمه روزمر یاتعمل

اقـدامات و  بـر  کـه   دهـد  مـی امکـان را   ینا ینانکارآفر
 شـوند  متمرکـز  یکخود به صورت اسـتراتژ  صمیماتت
)Zainol and Al Mamun, 2018; Tehseen et al., 

2019(.  
ــه یمفهــوم یســتگیشا ــا ب تفکــر خــارج از  ییتوان

 یختنبرانگ ییدر توانا و غالباًشود  یچارچوب مربوط م
مـنعکس   یـد جد یمهـا و مفـاه   یـده تفکـر و ا  يالگوها

دهـد تـا    یاجـازه مـ   ینانبه کارآفر ییتوانا ینا. شود یم
 هاي یدگاهمتفاوت انجام دهند و با د يا کارها را به گونه

و کنـار   یلیتفکر تحل ییتوانا .کنند ینیآفر ارزش یدجد
 هـاي  شایسـتگی بـه شـدت بـه     یـت آمدن با عـدم قطع 

 یمفهــوم یسـتگی دارد. شا یبسـتگ  کـارآفرین  یمفهـوم 
ماننـد   ینـان کارآفر یمفهـوم  يهـا  ییمنعکس کننده توانا

و  ينـوآور  یـري، گ یمحل مسئله، تصم یل،و تحل یهتجز
  .)Ataei et al., 2020( است یريپذ یسکر

ها و  یکتکن از استفاده ییشامل توانا یفنشایستگی 
شایسـتگی   یـن مربوط به کسب و کار است. ا يابزارها
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هـا   ینشامل داشتن دانش ابزارها و عملکرد ابزارها، ماش
کـار   يمحتـوا  یـا  یفو تسلط بر وظـا  یقروش تحق یا

  . )Al‐Jinini et al., 2019; Hwang et al., 2020( است
 دارد کـه  بیـان مـی   يو رهبر یسازمانده یستگیشا

ملزم به انجام  وکار کسب یکبه عنوان مالک  کارآفرینان
 يعملکـرد  يهـا  حـوزه  یریتگونـاگون و مـد   یفوظا

 ییتوانــا داشــتنو ایــن امــر مســتلزم مختلــف هســتند 
منـابع مختلـف در سـازمان     یو سـازمانده  یزير برنامه
 هـاي  یـت بتواننـد فعال  یـد وکـار با  . صاحبان کسباست
 هـا  یـت نظارت کننـد تـا فعال   یکخود را از نزد يتجار

منـابع   یریتمـد  یـن، انجام شوند. عالوه بـر ا  یدرست به
گزارش شده است که  یزيمتما یتبه عنوان فعال یانسان

 يهـا  تا خـود را بـه مهـارت    کند یرا ملزم م نیناکارآفر
آمـوزش   و یـار اخت یضتفو ي،رهبر یژهو به دهی مانساز

 ;Seikkula-Leino and Salomaa, 2020( مجهز کننـد 

Postuła and Majczyk, 2018(.  
هاي بیـان   شایستگیشود،  طور که مشاهده می همان

ــا دیــدگاه ــه هــاي ســه شــده در انطبــاق کــاملی ب ي  گان
اول کـارآفرینی    ). دیـدگاه 1کارآفرینی هسـتند (شـکل   

ـ ب) مبتنی بر منابع(دیدگاه  ـ ی و  ییشناسـا دارد کـه   یان م
تـرین شایسـتگی    اصلیوکار  کسب يها فرصت يریگیپ

 Hajizadeh and( اسـت مورد نیاز براي یک کارآفرین 

Valliere, 2021; Moroz and Hindle, 2012( .  طبـق
برتـر   یات شخصیخصوص ينِ دارایکارآفراین دیدگاه، 

اجتماعی، اقتصادي، محیطی و تکنولوژیکی  راتییاز تغ
 د،یدات جدیتول یو معرفخود نانه یکارآفر اهداف يبرا

 يهـا  د، و راهیـ جد يد، بازارهـا یـ د تولیـ جد يها روش
   بـرد  یه مـ بهـر  يتجـار  يهافرآینـد  ید سـازمانده یجد

)Cui et al., 2016.( نسبت بـه عـدم تقـارن     ياریهوش
تـرین   اصلینظام اجتماعی و اقتصادي وجود آمده در  به

شایســتگی فــرد کــارآفرین در ایــن دیــدگاه محســوب 
 ,McKelvie et al., 2020; Ismail and Zainol(شود  می

2018; Gast et al., 2017(.   ــر ــدگاه دوم بـ دیـ

مانند منبـع کنتـرل   هاي درونی یک کارآفرین  شایستگی
 Fox et al., 2018; Bauman and( تأکید و تمرکز دارد

Lucy, 2021(.     در مقابل، دیدگاه محیطی بـر ایـن بـاور
ایسـتگی  و ش نیسـت است که کارآفرین جدا از اجتماع 

تــرین شایســتگی  برقــراري ارتباطــات اجتمــاعی، مهــم
اسـت   در ایـن دیـدگاه   شناسایی شده بـراي کـارآفرین  

)Emami and Klein, 2020; Long et al., 2018( .  
هـاي انجـام    بر اساس مطالب ارائه شده و پـژوهش 

 ,.Fichter et al(هاي کارآفرینی  ي شایستگی شده درباره

2016; Bhoganadam and Rao, 2017; Cole and 
Sokolyk, 2018( و اجـرا یـا    ایجاد، شناسایی، ارزیابی
چالشـی شـگرف و    کـارآفرینی هـاي   استفاده از فرصت

آورد کـه نیازمنـد    وجـود مـی   به پیچیده براي کارآفرینان
کارآفرینـان   .اي در میان آنان اسـت  هاي ویژه صالحیت

باید دو مبحث مختلف را به بهترین شکل بـا یکـدیگر   
ایی کـه  هـا و فراینـده   اندازي فعالیت ) راه1تلفیق کنند: 

بـرداري از مزایـاي    هو بهـر  منجر به شناسایی، ارزیـابی 
کمـک بـه   ) 2شـود، و   کـار مـی  و  هـاي کسـب   فرصت
. انجـام  )Terán-Yépez et al., 2020( ي پایـدار  توسعه

کنشـانه و خالقانـه اسـت     نین امري یک فعالیت پیشچ
)Klewitz and Hansen, 2014(   شایسـتگی و نیازمنـد 

هاي بین فردي اسـت کـه    ها و مهارت شناسایی فرصت
کارآفرینان را قـادر بـه تعامـل و یـادگیري از ذینفعـان      

 Terán-Yépez et al., 2020( .Shepherd and( کند می

Patzelt )2017 ( وHermann and Bossle )2020  بـا (
اي از  ، مجموعـه کـارآفرینی  فرایندهاي  توجه به ویژگی

هــاي مــورد نیــاز بــراي کــارآفرینی را بیــان  صــالحیت
و  ، استقبال از تنـوع 1اند: شایستگی تفکر سیستمی کرده

، شایسـتگی  3نگرانـه  ، تفکـر پـیش  2اي رشـته  دانش بـین 
 صـالحیت و ، 5هـاي بـین فـردي    ، صـالحیت 4هنجاري

                                                        
1.Systems thinking competence 
2.Embracing diversity and interdisciplinarity 
3.Foresighted thinking 
4.Normative competence 
5.Interpersonal competence 
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اندازي راه 
آمیز موفقیت

 منابع

هاي ویژگی
 فردي

 محیط 

 Kyrgidou etدیگر،  ی. در پژوهش1مدیریت استراتژیک

al. )2021بـــر کـــارگیري دیـــدگاه مبتنـــی  ) بـــا بـــه
هاي زنـان کـارآفرین    ، شایستگی2هاي شرکت شایستگی

هاي مـدیریتی   را بدین شرح شناسایی کردند: شایستگی
ــراي  و شایســتگی اســتفاده از شــبکه هــاي اجتمــاعی ب

افزایش تعامالت اجتماعی و به تبع آن، افـزایش سـهم   
ــول.    ــروش محص ــازار ف ــود از ب ــن خ ــر ای ــزون ب   اف

Revell-Love and Revell-Love )2016 ( ــا بـــ
تـرین   هـاي سـاختاري، مهـم    معادلـه کـارگیري مـدل    به

هاي کارآفرینی زنان را به ترتیب اهمیت بدین  شایستگی
هاي فردي و ارتباطی،  شرح شناسایی کردند: شایستگی

و  وکـار و مـدیریتی   سـب هـاي مربـوط بـه ک    شایستگی
ــط انســانیشایســتگی داشــتن  ي  وســعت شــبکه .رواب

دیگـري اسـت کـه در تربیـت       اجتماعی نیز شایستگی
. )Bizri, 2017( کارآفرینان باید مورد توجه قـرار گیـرد  

وکـار را   هاي اجتمـاعی در موفقیـت کسـب    تأثیر شبکه
هـاي   تـوان در اثرگـذاري آن بـر شناسـایی فرصـت      می

  . )Sallam et al., 2019(کارآفرینانه مشاهده کرد 
هـا و مبـانی    شود، پژوهش طور که مشاهده می همان

هـاي کـارآفرینی    دهنـد کـه شایسـتگی    نشان مـی نظري 
کـه   هسـتند ها  طیف وسیعی از شایستگیي  دربرگیرنده

توان آنها  بدون داشتن یک راهنماي مبتنی بر نظریه نمی
بندي کـرد. بـر ایـن اسـاس، ایـن       را شناسایی و دستبه

هاي انجام شـده و   با توجه به مجموع پژوهشپژوهش 
مـدل  کـارآفرینی،   هـاي  هاي مرتبط با شایسـتگی  نظریه

  ) ارائه کرده است. 1نظري پژوهش را مطابق با شکل (
  پژوهش یشناس روش

م در گــروه یحاضــر از لحــاظ پــارادا   پــژوهش
ل یث روش از تحلیو از ح داردقرار  یفیک يها پژوهش

 4با استفاده از تکنیـک تحلیـل مضـمون    3یفیک يها داده

                                                        
1.Strategic management  and action competences 
2.Competence-based view of the firm 
3.Qualitative data analysis 
4.Thematic 

هـاي   روش .)1398(کرمی و همکاران،  بهره برده است
تصویري جامع و دقیق از موضوع مورد بررسـی   ،کیفی

از  يتـر  یج واقعیو نتا دنده ها ارائه می از دیدگاه درونی
ـ  برخوردار نواحی کمژه در یو موضوع، به محققـان   يراب

 يهـا  ل دادهیتحل .)Poria et al., 2011( آورند یفراهم م
از  یمفهـوم ق آن یاست که پژوهشگر از طر یراه یفیک

گـران انتقـال   یجـاد و بـه د  یا شـده  يگـردآور  يها داده
ـ تکن يبـر مبنـا  . )Ritchie et al., 2013( دهـد  یمـ  ک ی

ـ در ان شرح یبد یل مضمون، اقداماتیتحل ن پـژوهش  ی
 ي مصاحبه با مشارکت کنندگان، مشـاهده ) 1شد:  انجام
هـا در   افتهی، و ضبط شواهد و يبردار ادداشتیم، یمستق
) 2)؛ 1400، و همکــاران يدیــهــا (زب ان مصــاحبهیـ جر

 يهـا  ) قـرار دادن مـتن  3هـا؛   مـتن مصـاحبه   يساز ادهیپ
گر؛ یدر کنـار همـد   یفیصورت توص شده به يساز ادهیپ
ـ ) تحل5ن؛ و یمضـام  ي ل شـبکه ی) تشک4  يا سـه یمقا لی

 يکدگـذار  فرآینـد ن استخراج شـده بـر اسـاس    یمضام
 دهنـده)  و سـازمان  ي، محورهیپا ي(کدگذار یسطح سه

)Abedi Ja’fari et al., 2011( .  
  

  
  
  
  
  

  آمیز یک کسب و کار هاي اجراي موفقیت مؤلفه -1شکل 
  

صـورت   کننـدگان در پـژوهش بـه   شـرکت انتخاب 
 ي مند و در دو مرحلـه انجـام گرفـت: در مرحلـه     هدف

مورد مطالعه مشـخص شـد.    يروستاها ي اول، محدوده
و کسـب اطالعـات الزم از    ین منظور، بـا همـاهنگ  یبد

 یعـ یع طبکـل منـاب   ي و اداره يسازمان جهـاد کشـاورز  
 يهــا کــه غالــب طــرح یی، روســتاهااســتان کرمانشــاه



 1400) پاییز 3)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه
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شدند. بـر   ییتوانمندساز در آنجا اجرا شده بود، شناسا
بـوالن،   يزنان روستاهادهستان پشت دربند و ه، ین پایا

رزین، زامله، سراب شاه حسین و سـرزامله بـه عنـوان    
بـا   دوم، ي در مرحلـه انتخـاب شـدند؛    يآمار ي جامعه

مند از نـوع ارجـاع    هدف يریگ روش نمونه يریکارگ به
، مشارکت کنندگان يدن به اشباع نظریتا رس 1اي زنجیره

 3از ایـن تعـداد،   ). n=17(شدند  ییدر پژوهش شناسا
بـافی،   هاي مرتبط با صنایع دستی (فـرش  نفر در فعالیت

 4کشی)،  بافی، جوراب بافی، جاجیم بافی، و گیوه گلیم
ي گردشـگري   نفـر در زمینـه   2ي خیاطی،  نفر در زمینه

نفر  3و  رش دام و طیوري پرو نفر در زمینه 5روستایی، 
 فعالیـت هاي باغداري و زراعت مشـغول بـه    در فعالیت

طور متوسـط   سال بود و به 48بودند. میانگین سنی آنها 
تن از کل  2فرزند بودند. الزم به ذکر است که  3داراي 
ي آمــاري را زنــان سرپرســت خــانوار یــا خــود  نمونـه 

نفر داراي  11دادند. از این تعداد،  سرپرست تشکیل می
نفر نیـز دیـپلم    3نفر راهنمایی و  3تحصیالت ابتدایی، 

  بودند.
روایی ابزار پژوهش از راه اعتباریابی توسط اعضا و 

ـ اسازي تأیید شد.  مثلث فرآیند در سـه گـام    فرآینـد ن ی
ــت:  ــورت گرف ــت) 1ص ــرداري و یادداش ــذار ب  يکدگ

رها و یتفسـ  ي ) ارائه2ها توسط گروه پژوهش؛  مصاحبه
ها بـه مشـارکت    استخراج شده از متن مصاحبه يکدها

ن مرحله از آنها خواسته شد یکنندگان در پژوهش. در ا
اسـتخراج   ير و کـدها یتفاسـ  ي که نظر خود را دربـاره 

ر و کـدها بـا   یکـه تفاسـ   یان کننـد و در صـورت  یشده ب
) 3ندارد، آنهـا را اصـالح کننـد؛     یدگاه آنها همخوانید

ان و اصـالح مـوارد   پس از کسب نظر مشارکت کننـدگ 
اسـتخراج و در   یین نهـا یمضـام ر و یتفاسـ ابهام،  يدارا

ابـزار پـژوهش از    درونـی  ییروامتن مقاله ارائه شدند. 
هــــا از افــــراد مختلــــف  داده يق گــــردآوریــــطر

هاي مختلف) و نیـز   کنندگان در سطح روستا مشارکت(
                                                        
1. Chain Referral 

ه انفـرادي، مطالعـه اسـناد و    مشاهده مسـتقیم، مصـاحب  
ها انجـام  برداري از مصاحبه ضبط و یادداشت مدارك و

از تکنیک حـداکثر   شد. براي رسیدن به روایی خارجی
ها نیـز   ها استفاده شد. عینت یافته تنوع در انتخاب نمونه

ي هـدایت دقیـق جریـان مصـاحبه      با استفاده از شـیوه 
ي راهنمـا و انجـام مصـاحبه بـه صـورت       توسط کمیته

 ي آنها با یکدیگر انجام شد جداگانه اما موازي و مقایسه
)Abedi Ja’fari et al., 2011( .  

  
  ها یافته

هاي محیطی ایجاد شده در زنان روسـتایی   شایستگی
یکـی از مضـامین فراگیـر انتـزاع شـده از      : هدف طرح

زنان  هاي محیطی شایستگیها،  تحلیل محتواي مصاحبه
اي  تأکیـد ویـژه   ها يهدف طرح منارید بود. این توانمند

ي  بر تعـداد و شـدت پیونـدهاي کـارآفرین بـا جامعـه      
دولتـی)  غیـر هـاي دولتـی و    پیرامونی (از جمله سازمان

هاي محیطی به توانایی کارآفرین بـراي   دارد. شایستگی
تأکید در اختیار داشتن دیدگاه مشتریان در تعامل با آنها 

 کنـد کـه نیازهـاي    کند و به فرد کارآفرین کمک مـی  می
ــراي آن را   ــدات الزم ب ــد و تمهی ــتریان را درك کن مش

 شـناخت بـازار  و  تعامل اجتماعیبیاندیشد. در واقع، 
هـاي   ي شایسـتگی  دهنـده   عنوان دو مضمون سـازمان  به

). 1محیطی در این پژوهش شناسـایی شـدند (جـدول    
ي تعامـل اجتمـاعی از مضـامینِ     مضمون سازمان دهنده

همکاري شده است: اي دیگري بدین شرح تشکیل  پایه
گیـري،   ها، مشورت با دیگران به هنگـام تصـمیم   با نهاد

هاي گروهـی، و   گذاري تجارب، انجام فعالیت اشتراك به
. از سـوي دیگـر،   وري و تـوان نفـوذ در دیگـران    سخن

ي شـناخت بـازار از مضـامین     مضمون سـازمان دهنـده  
وکـار، آگـاهی از    هـاي کسـب   آگاهی از فرصـت ايِ  پایه

بنـدي در   هاي مشتریان، و توانـایی اولویـت   يمند عالقه
هـا نشـان    شود. ایـن یافتـه   تشکیل می تولید محصوالت

دهنـد کـه یـک فـرد کـارآفرین بـراي موفقیـت در         می
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وکـار و حداکثرسـازي سـهم بـازار محصــوالت      کسـب 
هــاي  تولیــدي بایــد داراي ســطح بــاالیی از شایســتگی

  الذکر باشد. فوق
کننـده در ایـن   ي مشـارکت  هـاي نمونـه   طبق گفتـه 

هاي توانمندساز طرح منارید  پژوهش، شرکت در کالس
هــا در زنــان  ي توســعه و ارتقــاء ایــن توانمنــدي زمینــه

وجود آورده است. براي تأیید این سـخن   روستایی را به
ي  هاي کارآفرینانه ي دیدگاهی جامع از شایستگی و ارائه

ایجاد شده در زنان روستایی هـدف طـرح مناریـد، در    
هاي انجام شده در این خصوص  ه برخی از مصاحبهادام

  شود:  ارائه می
هاي طرح شرکت کـنم،   در کالس که اینقبل از «... 

هـایم در   زیاد با دیگران ارتباط نداشتم و از بیان دیدگاه
ر کـردم کـه اگـ    ترسـیدم. فکـر مـی    حضور دیگران مـی 

هایم را مطـرح کـنم مـورد تمسـخر دیگـران قـرار        ایده
ارتباطاتم محدود به محیط خانواده و گـاهی  گیرم ...  می

ها بود و دوستان زیادي خارج از فامیـل   اوقات همسایه
شـناختم ... االن   و روستا نداشتم و افراد زیادي را نمـی 

ها بیشتر شده است و  ي روابطم از فامیل و همسایه دایره
با خریداران محصوالت تولیدي کارگاهم و سایر تولیـد  

ام و با آنها بـه   جوار آشنا شده هاي همکنندگان در روستا
ــرا  پــردازم ... االن دیگــر خیلــی تبــادل نظــر مــی هــا م

ي فـرش اسـت ...    گویند فالنی بافنـده  شناسند و می می
وکارم شـده اسـت و    این ارتباطات موجب رونق کسب

پیشنهادهاي کاري زیـادي بـراي بافـت فـرش بـه مـن       
  ». شود می

ي  کـه توسـعه  دهـد   محتواي این مصاحبه نشان مـی 
ارتباطات اجتماعی، افزایش اعتماد بـه نفـس، افـزایش    
ــدهاي     ــادي از پیام ــعیت اقتص ــود وض ــهرت، و بهب ش

ي فرش بـوده   مشارکت در طرح منارید براي این بافنده
هاي گفتاري و شـنیداري در کنـار    است. تقویت مهارت

ي ارزش از  ارتقاء اعتماد اجتمـاعی و تشـکیل زنجیـره   

طـوري   رکت در طرح بوده است. بهدیگر پیامدهاي مشا
  گوید:  کنندگان چنین می که یکی دیگر از مشارکت

نسبت بـه مـن دارنـد بـا      دیگران دیدي که االن«... 
خیلی از کارکنـان   ... متفاوت است کامالً چند سال قبل

 ،دهنـد  ادارات و دانشجویانی که کار پژوهشی انجام می
خیلـی خـوب    آیند و این ابتدا سراغ افرادي مثل من می

گوینـد کـه کالمـم شـیرین و      ... آنها به مـن مـی   است
دلنشین است ... خیلی از افـرادي کـه بـه مـن مراجعـه      

 اند االن براي خودشان خیـاطی  فتهاند و مشاوره گر کرده
کننـد ... قـبالً    دارند و خودشان براي خودشان کار مـی 

کردیم. یعنی همه با هـم کـار بـرش     همه با هم کار می
دادیم و بعد به سراغ دوخـت آنهـا    را انجام می ها پارچه

ایـم ... برخـی    رفتیم اما االن یک زنجیره تشکیل داده می
گیرنـد،   ها از شهر سفارش لبـاس مـی   از زنان و خانواده

دهنـد، و مـا    هاي پارچه را انجام می برخی از آنها برش
دانیـد چـه    نیز دوخت آنهـا را بـه عهـده داریـم ... مـی     

ایم  ی تقسیم کار بین خودمان انجام دادهگویم! ما نوع می
کنـیم ... ایـن تقسـیم کـار و      و با همدیگر همکاري می

همکاري موجب افزایش تولیـدات مـا و بیشـتر شـدن     
  ...». درآمد ما شده است 

در ي مشــارکت  افـزایش تجربــه و تقویـت روحیــه  
طـور   ي هدف دو صالحیت دیگري بودند که بـه  جامعه

رآفرینی در ارتبـاط هسـتند. بـه    مستقیم با فرایندهاي کا
عبارت دیگر، تجربه و تـوان همکـاري و مشـارکت بـا     

هاي بنیادین یـک کـارآفرین    دیگران به عنوان شایستگی
ــی ــناخته م ــی از   ش ــخن، یک ــن س ــد ای ــوند. در تأیی ش

  گوید:  کنندگانِ خیاط چنین می مشارکت
و بـا خیلـی از اصـول     همکارم کم تجربه است«... 

هـاي   کنم در زمینه سعی می کار خیاطی آشنایی ندارد ...
 تر هستم هرحال من با تجربه به ... برش به او کمک کنم

ام را بـه ایـن خـاطر در اختیـار      دانید! من تجربـه  ... می
دهـم کـه تعـداد سفارشـات بیشـتري       همکارم قرار می

بـه مـا    هاي طرح مناریـد  بگیرم! ... همچنین، در کالس
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گفتنـد کـه بـا همـدیگر مشـارکت داشـته باشـیم و         می
گفتند این  تجاربمان را در اختیار دیگران قرار دهیم. می

کار باعث پیشـرفت در کـار تولیـدي و کسـب درآمـد      
گفتند ... به تنهایی کـار   شود ... البته راست می بیشتر می

رود  کردن خسته کننده است و کارها به کندي پیش می
ند هرچه زودتر برش را یـاد بگیـرد و کمـک    ... خدا ک

  ...». حالم شود 
تقویت روابط عـاطفی، ارتقـاء انسـجام اجتمـاعی،     

هـاي   و مهـارت   شناخت نیـاز بـازار و تقویـت روحیـه    
تسهیم دانش در میان زنان روستایی از دیگر پیامـدهاي  
اجراي طرح منارید بوده است کـه هـر یـک از آنهـا از     

سوي کارآفرینی  ت رفتار افراد بهاي در هدای جایگاه ویژه

دارند. در تأیید ایـن سـخن، یکـی دیگـر از مشـارکت      
  دارد:  کنندگان در پژوهش بیان می

ساعات زیادي را در کنار سایر زنان هستیم و با «... 
ــاخبریم و     ــم ب ــاع ه ــم و از اوض ــرت داری ــم معاش ه

بـه دور از هرگونـه   نظراتمـان را  ایـم ...   شدهتر  صمیمی
ــو  نگرانــی ــان مــی نشت ــه کنــیم بی ــدام ب  و ســپس، اق
 ،کنیم و اگر نظـر کسـی مناسـب نبـود     گیري می تصمیم

ناراحـت نشـود ... همـین     گـوییم کـه   طوري به او مـی 
ارتباطات موجب شده است که با نیازهـاي بـازار آشـنا    
شویم و تولیداتمان را متناسب بـا نیازهـاي آنهـا تغییـر     

بیشترین سود که االن تولید چه محصولی  مدهیم و بدانی
  ...». کند  را نصیب ما می

  
  هاي  محیطی ایجاد شده و مرتبط با کارآفرینی در زنان هدف طرح منارید شایستگی -1جدول 

  فراوانی  مضمون پایه  دهندهمضمون سازمان  مضمون فراگیر

  محیطیهاي  شایستگی

  تعامل اجتماعی

  3 همکاري با نهادها
  6 گیري مشورت با دیگران به هنگام تصمیم

 9 گذاري تجارب اشتراك به

 11 هاي گروهی انجام فعالیت

 4  وري و نفوذ در دیگران سخن

 شناخت بازار

  3 وکار هاي کسب آگاهی از فرصت
  9 هاي مشتریان (شناسایی نیازهاي آینده) مندي آگاهی از عالقه

  8 محصوالتبندي در تولید  اولویت
  

ایجاد شـده در زنـان روسـتایی     يفرد هاي شایستگی
یکی دیگر از مضامین فراگیر انتزاع شده از : طرح هدف

مرتبط  فردي هاي شایستگیها،  تحلیل محتواي مصاحبه
با کارآفرینی در زنـان هـدف طـرح مناریـد بـود. ایـن       

شـناختی   هـاي  شایسـتگی اي بر  تأکید ویژه ها يتوانمند
وکار دارد.  ي یک کسب فرد کارآفرین در ایجاد و توسعه

شـود، تحلیـل    ) مشاهده می2گونه که در جدول ( همان
هاي انجام شده نشان داد که مضـمون   محتواي مصاحبه

فــردي از ســه مضـــمون    هـــاي شایســتگی فراگیــر  

 طلبی قخوداتکایی، هدفمندي، و توفیي  دهنـده  سازمان
  تشکیل شده است. 

ي خود اتکـایی از مضـامین    مضمون سازمان دهنده
اي دیگري بدین شرح تشکیل شده است: اعتماد به  پایه

ي تحمل در برابـر شـرایط مـبهم،     نفس، افزایش آستانه
 هاي شایستگیطلبی، و باور به  ي استقالل داشتن روحیه

ـ یها بد افتهین یخود براي خلق ثروت. ا هسـتند   ین معن
 يهـا  که از نظر زنان هـدف طـرح، شـرکت در کـالس    

در  هـا  شایسـتگی ن یا آمدنوجود  توانمندساز موجب به
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ن یاز زنـان کـارآفر   یکین ارتباط، یآنها شده است. در ا
  د: یگو ین میساله چن 45و  یباف فرش ي در حوزه

طـرح شـرکت کـردم و پـس از      يها در کالس «...
اد گـرفتم ... االن  یـ طـور کامـل    را بـه  یباف ، فرشیمدت

از خـودم دارم. خـدا را شـکر درآمـد      یاحساس خـوب 
کنم ...  یکمک م یام از نظر مال دارم و به خانواده یخوب

آمـوزش   يها ام که کالس االن آنقدر در کارم ماهر شده
کـنم ...   یدختران جوان روستا برگزار م يبرا یباف فرش

گران و درآوردن پول ید کمک به يم براهای شایستگیبه 
ي باال کارهایم را انجام  با صبر و حوصلهمان دارم ... یا

دهم و هنگام آموزش به کارآموزان، بـا آنهـا ارتبـاط     می
گـر از مشـارکت   ید یکی...». کنم  اي برقرار می دوستانه

 ي دهنده باف در ارتباط با مضمون سازمان کنندگانِ فرش
ـ «...  د:یـ گو ین مـ یچن ییخوداتکا ـ دوسـتانم و   یوقت ا ی

 یتـوان  ینـد کـه تـو نمـ    یگو یدر روستا به من م يافراد
ا در بـافتن فـرش   یو  یکارها انجام بده ي همزمان همه

! اصـالً ناراحـت   يالزم را نـدار  ییا تابلو فـرش توانـا  ی
و با تالشم ثابـت   کنم یشتر میشوم بلکه تالشم را ب ینم
ن یهمـ  ار باال است ...یمن بس هاي شایستگیکنم که  یم

ـ ید فرش یخر يموضوع که برا هاشـون بـه    بلوفرشاا ت
 ي کنند، نشان دهنده ید میند و از من خریآ یسراغ من م

یکـی دیگـر از   ...». مـن اسـت    يو مهارت باال ییتوانا
ساله) چنین  51مشارکت کنندگان در پژوهش (خیاط و 

شدم و از کوره  یم یزود عصبان یلیقبالً خ«... گوید:  می
شـتر شـده،   یام ب یرفتم! اما االن که روابط اجتماع یدر م

ها و  يبه قول امروزشوم...  یو ناراحت م یکمتر عصبان
(با خنده) ... کار مـا   باال رفتهتحملم  ي ون، آستانهیتلوز

، يوو ناراحـت بشـ   یاست کـه اگـر عصـبان    یبه شکل
نـد  یآ یسفارش کار به سراغت نم يگر برایها د يمشتر

در خصــوص تحمــل  يگــرید ي کننــدهمشــارکت  »....
قـدم   من همیشـه از پـیش  «... دارد:  یان میط مبهم بیشرا

ام ...  ترسـیدم امـا االن فـرق کـرده     شدن در کارهـا مـی  
توانم ترسم را کنترل کنم، اگر شکست هم بخـورم،   می

از شـروع مجـدد    یکـنم و ترسـ   یدوباره از نو شروع م
ــدارم  ــان...». ن ــان   هم ــز بی ــبالً نی ــه ق ــور ک ــط د، گردی
اي خوداتکایی  از مضامین پایهگر یدیکی  یطلب استقالل
ن از یدارد کـه افـراد کـارآفر    یان مین مضمون بیااست. 

ـ  اسـتقالل  ي هیـ روح ر یــسـه بـا غ  یدر مقا يبـاالتر  یطلب
طور  ادبیات نظري موضوع و بهنان برخوردارند. یکارآفر

نیـز ایـن امـر را    » ینیها به کارآفر رویکرد ویژگی«ژه یو
ــی  ــد م ــد.  تأیی ــه   کن ــت روحی ــا تقوی ــاط ب ي  در ارتب

سـاله و   36طلبی در زنان مورد مطالعه، خانمی  استقالل
ــده ــرورش دهن ــون)  پ ــرغ و بوقلم ــور (م ــ ي طی ن یچن

 میکی از چیزهایی که همیشه دوست داشت«... د: یگو یم
کـار دیگـري نیـز انجـام      يدار خانهبر  این بود که عالوه

ام ...  دهیام رس ن خواستهی... خدا را شکر، االن به ا بدهم
پرورش مرغ و بوقلمـون را دارم   ییدم که تواناید یوقت

کنم (فروش تخم  یق کسب مین طریاز ا یو درآمد خوب
ـ بوقلمـون)، بـه تول   ي و گوشت و جوجه یمرغ محل د ی

ن کـار را  یدا کردم و االن ایاق پیز اشتین ییاهان دارویگ
ـ دان یدهـم ... مـ   یز انجـام مـ  ین  يد! قـبالً تفکـر اعضـا   ی

ن بود یام (همسر و فرزندان پسر) و برادرانم بر ا خانواده
انجـام دهـد  امـا مـن      يدار د فقط کـار خانـه  یکه زن با

ب خودم باشـد  یج يشه دوست داشتم که دستم تویهم
ستم ... اکنـون کـه مـن در کـارم     یخودم با يپا يو رو

روسـتا  ر زنان یمن و ساام، نظر آنها نسبت به  موفق شده
  ...». عوض شده است 

 ي دهنـده  ن سـازمان یاممضگر از ید یکی يمند هدف
ـ اسـت. ا  يفرد هاي شایستگی ن ین مضـمون از مضـام  ی

مـنظم  ل شـده اسـت:   ین شرح تشـک یبد يگرید يا هیپا
، و یـی گرا بودن و طبق برنامه کارها را انجام دادن، واقع

ـ بـه ا نده). با توجـه  ید به آی(ام ينگر مثبت هـا   افتـه ین ی
ل شدن یتبد يبرا ییک زن روستایان کرد که یتوان ب یم

ها را در خـود پـرورش    ين توانمندید این بایبه کارآفر
هـا در   ين توانمنـد یـ جاد اید موفق به ایدهد. طرح منار
ش شده اسـت. مشـارکت کننـدگان در    یزنان هدف خو
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 يهـا  ان داشتند که پس از حضور در کـالس یپژوهش ب
و  ياپردازیو توانمندساز طرح، کمتر دچار رو یآموزش
ن و قابـل  یخود اهداف معـ  يشوند و برا یم یتلف وقت

بـه آنهـا    یابیدسـت  ياند و در راستا ن کردهییدسترس تع
همچنین، این باور در آنها بـه  کنند.  یتالش و کوشش م

تواننـد بـه    وجود آمده است که با تالش و کوشش مـی 
در آینده دست یابنـد کـه    ي خویش گرایانه اهداف واقع

ي مضـاعف در آنهـا بـراي     این امر موجب ایجاد انگیزه
شـود. بـه منظـور     انجام کار بیشتر و تـالش بیشـتر مـی   

ایجـاد شـده در    هاي شایستگیتر از  ي درکی کامل ارائه
مندي، بـه بیـان    ي هدف دهنده ارتباط با مضمون سازمان

گر  مایانهاي انجام شده که ن مصاحبه ترین مهمبرخی از 
سـاله و   42خانم شود.  این مضمون هستند پرداخته می

  د: یگو ین میباف چن جوراب
داشـــتم و وارد  يادیـــز يهـــا یقـــبالً نگرانـــ«... 

ـ و غ ا در عملر قابل اجریغ يها ياپردازیرو ر ممکـن  ی
نشستم و  یم يا کار بودم و دائماً در گوشهیشدم ... ب یم

دم کـه  ید یآمدم م یرفتم و تا به خودم م یدر فکر فرو م
ام  تلف کـرده  يا جهیچ نتیو بدون ه يخود یزمانم را ب

گر وقتم به بطالت ی... اما االن که مشغول کارم هستم، د
بـاً  یابتم هم تقرید باورتون نشه، دیشا یگذرد و حت ینم

ـ ها کـه از خـواب ب   خوب شده! ... صبح ـ ی شـوم   یدار م
روز قبـل   د انجام دهـم ... از یبا ییدانم که چه کارها یم

روز بعدم را مشخص و مدت زمان انجام آنهـا   يکارها
تـوانم   کـنم ... حتـی االن دیگـر مـی     مشخص میز ینرا 

ریـزي   بینـی و برنامـه   ام را پـیش  کارهاي چند ماه آینـده 
ـ تول ي نـه یکه در زم يگرید ي ساله 39خانم ». کنم... د ی

ـ ) فعاليری(گاو ش يتخم مرغ و دامدار ـ ی کـرد در   یت م
 يشـه بـرا  یقـبالً هم «... د: یـ گو ین میچنن خصوص یا

ـ ر برنامه خانـه و مزرعـه    يبـه کارهـا   یدگیو رسـ  يزی
توانسـم بـه    یها و گاوها) دچار مشکل بودم و نمـ  (مرغ
خانه انجـام   يا کارهایجاد کنم. ین آنها تعادل ایب یخوب

ست ... مثالً یطور ن نیگر ایاالن دا مزرعه ... یشد و  ینم

ا جمع کـردن  یر یدن شیدوش يکه برا یچ وقت ساعتیه
 يگریام به کار د ن کردهییر تعیدن شیا دوشیها  تخم مرغ

منــزل و  ين انجــام کارهــایدهــم و بــ یاختصــاص نمــ
شده کـه   يستم ... االن طوریمزرعه سرگردان ن يکارها

   ...».ل شده است یم تبدیک عادت براینظم در کارها به 
 ياستخراج شـده بـرا   يا هین پایگر از مضامید یکی

نده اسـت.  ید به آیا امی ينگر ، مثبتيمند مضمون هدف
 يانجـام شـده کـه دارا    يهـا  از مصاحبه یدر ادامه برخ

شود.  یارائه م ن مضمون است،یبا ا ین همپوشانیشتریب
بافی  کشی و جاجیم ساله که در فعالیت گیوه 41خانمی 

گـروه  مـا االن  «... گویـد:   مشغول به کار بود، چنین می
بین هستیم که طی چنـد   کوچکی داریم اما بسیار خوش

سال آینـده یـک کارگـاه (هرچنـد کوچـک) در شـهر       
اندازي کنیم ... براي دستیابی به این هـدف، همگـی    راه

  ...». کنیم  به شدت و با تمام توان کار می
 هـاي  شایسـتگی  ي دهنـده  ن مضمون سـازمان یآخر

 يا هین پایمضامن مضمون از یااست.  یطلب قی، توفيفرد
ـ مالکل شده اسـت:  ین شرح تشکیبد يگرید ت کـار،  ی

خالقانـه   يهـا  راه يتالش و کوشش مـداوم، جسـتجو  
شـناخته شـدن    يوکار، تالش بـرا  کسب ي توسعه يبرا

در . یکسب منـزل اجتمـاع   ي)، و تالش براي(برندساز
ــه درکــ يبــرا ،ادامــه ــپا نیق از مضــامیــعم یارائ  يا هی

 مشارکت کنندگان يها از مصاحبه یبرخ استخراج شده
ـ در ارتباط بـا ا گردد.  یارائه م در پژوهش ن، ین مضـام ی

  ند: یگو ین میآنها چن
کنم پول  يانداز وکارم را راه کسب که اینقبل از «... 

از پـول حاصـل از    يمقـدار  منداشتم ... شوهر یچندان
شه چشمم بـه  یداد و هم یر گاوها را به من میفروش ش

طـرح   يهـا  در کالس که ایندست او بود ... اما پس از 
 يخـودم بـرا  د یبادم که یجه رسین نتیشرکت کردم به ا

ن موضوع موجب یخودم درآمد مستقل داشته باشم ... ا
ـ مـن شـد ...    يبـرا  ینیکارآفر ي جاد جرقهیا ک اتـاق  ی

نداشـت. آنجـا را    یچندان ي م که استفادهیکوچک داشت



یالله صالح و سوسن نوربخش   

63 

ـ ر زنان روستا تـر و تم یسا يبا همکار م و بـا  یز کـرد ی
خـوب   یاطیـ چرخ خ يگر، تعدادیهمد یمشارکت مال

 يبـرا  یآموزش يها لگران طرح، کالسی... تسهمیدیخر
م ... یآشـنا شـد   یاطیما برگزار کردند و ما با مهارت خ

م و یـ گر کار خودمـان و درآمـد خودمـان را دار   یاالن د
م. یستیو مادرمان نا پدر یمنتظر پول گرفتن از شوهرمان 

رنـد ...  یگ یاوقات آنها از ما پول قـرض مـ   یبرخ یحت
 ي موجب شده که به کارمان عالقـه  ین استقالل مالیهم
ـ  یآن تالش م ي توسعه يم و برایداشته باش يادیز م یکن

م مال خودمان است یده یکه انجام م ين، کاری... همچن
کار  م و چهیدهد که چه کار کن یبه ما دستور نم یو کس

ـ  يدر هر کـار  یشه مشکالتیم ... هر چند همینکن ش یپ

ـ  ین ین قاعده مسـتثن ید و کار ما هم از ایآ یم  یسـت ول
م و یـی آ یم با آنها کنار مـ یکن یخودمان کار م يچون برا

ـ یکن یم یسع م یم که مشکالت به وجود آمده را حل کن
ک ماه محرم، فروش محصوالت یادم هست که نزدی... 
دارنـد بـه    یشـاد و محلـ   يها ما که غالباً رنگ يدیتول

ـ تول يها ر رنگ لباسییشدت کم شده بود. اما با تغ  يدی
داشـته   یم فـروش خـوب  یآنها توانسـت  يبرا یابیو بازار

گر همه ما یاالن د ب ما شد ...ینص یم و سود خوبیباش
رونـد از   یشناسند و مردان روستا هر کجا کـه مـ   یرا م

ن موضـوع موجـب   یکنند. ا یمف یما تعر يدیگروه تول
گر شـده  ید يروستاها ین اهالیما در ب یاحترام اجتماع

  ...».کند یشتر میما را ب یاست و درآمد مال
  

  هاي  فردي ایجاد شده در زنان هدف طرح منارید شایستگی -2جدول 
  فراوانی  مضمون پایه  مضمون سازمان دهنده  مضمون فراگیر

  هاي فردي شایستگی

 خود اتکایی

  11 اعتماد به نفس
  5 ي تحمل باال در برابر شرایط مبهم آستانه

  12 طلبی ي استقالل داشتن روحیه
  15 هاي خود براي خلق ثروت باور به شایستگی

 مندي هدف

  7 منظم بودن و طبق برنامه کارها را انجام دادن
  4 گرایی واقع
  3 نگري (امید به آینده) مثبت

 طلبی توفیق

  6 مالکیت کار
  8  تالش و کوشش مداوم

  2 وکار ي کسب هاي خالقانه براي توسعه حل جستجوي راه
  9  تالش براي شناخته شدن (برندسازي)

  4  تالش براي کسب منزلت اجتماعی
  

ر یـ ن مضـمون فراگ یآخـر کسب منابع:  هاي شایستگی
 ي نانـه یکارآفر هـاي  شایستگی ي نهیشده در زم ییشناسا

 هـاي  شایسـتگی د، یـ هـدف طـرح منار   ییزنان روستا
ــابع ــب من ــت. ا کس ــاس ــمون ی ــمون از دو مض ن مض

 یابیدسـت و  جلب مشارکتگر بنـام  ید ي دهنده سازمان
در واقع، زنان روستایی ل شده است. یتشک به اطالعات

بتوانند به کارآفرینانی فعال در محیط طبیعی  که اینبراي 

خویش تبدیل شوند باید بتوانند به اطالعـات دسـتیابی   
وکـار   اندازي کسـب  پیدا کنند و مشارکت الزم براي راه

ي  خویش را جلب نمایند. جلب مشارکت در برگیرنـده 
پذیر  ولیتاي دیگري بدین شرح است: مسئ مضامین پایه

بودن در قبال دیگران، توانـایی توضـیح شـفاف طـرح     
گیـري از   وکار، شناسایی نیروهـاي مـاهر و بهـره    کسب

مشارکت آنان، توانایی انگیزش دیگران، و توانایی ایجاد 
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ي  تغییر در باورهاي موجود در جامعه. به منظـور ارائـه  
جلب مشارکت، برخـی   هاي شایستگیدرکی روشن از 

  شود.  ي انجام شده در ادامه ارائه میها از مصاحبه
دم نگـه  ون افراد را کنار خـ ین و اثرگذارتریبهتر«... 

ـ ! من معتقدم کـه  دیدان یدارم ... م یم ک آدم کاربلـد و  ی
ر مسئول و ناکارآمد که فقط یک لشگر آدم غیدلسوز از 

ـ کنند، بهتر است ... مـن ا  یبه منافع خودشان فکر م ن ی
کنم و آنها را دعـوت بـه    یم ییشناساافراد را در روستا 

ـ  یم يکارهم نسـبت بـه    يشـتر یحقـوق ب  یکنم ... حت
اوقات هـم آنهـا را در    یدهم ... برخ ین به آنها میریسا

ـ یکـنم.   یک مـ یفروش محصوالت شـر  از  یسـهم  یعن
 يشـتر یب ي زهیدهم که انگ یفروش محصول را به آنها م

باشـند  دات داشـته  یزان تولیش میکار کردن و افزا يبرا
ــده  ...». ــارکت کنن ــرید ي مش ــ  52و  يگ ــاله چن ن یس

اگـر   یحتکنم  یچ وقت کارم را رها نمیه«... د: یگو یم
زحمت  یلیکارم خ ين باشد ... براییپا یلیدرآمد آن خ

ام و  د چند بار به ادارات مختلف رفتهیدان یام ... م دهیکش
بـه مـن بدهنـد کـه      یک وامیام تا  با آنها صحبت کرده

د یکنم؟! ... با ينداز را راه يگردشگر ي ن خانهیبتوانم ا
 یتـا بتـوان   یداشـته باشـ   يادیو جسارت ز یکفش آهن

نـان  ی... آنها (مسئوالن ادارات) تا اطم یانجام بده يکار
 يو کار یر کارت هستیگیحاصل نکنند که تو مصرانه پ

ـ ابر يسودآور است، کار یدهبانجام  یخواه یکه م ت ی
آنهـا   يرفـتم بـرا   یدهند ... من هر جا کـه مـ   یانجام نم

توانـد بـه    یچقدر م يگردشگر ي ن خانهیگفتم که ا یم
رونـق   يفرهنگ مردم کُرد کمـک کنـد و بـرا    ي توسعه

ـ در اسـتان مف  يکـار یمنطقه و کاهش ب یع دستیصنا د ی
با پرداخت  که اینباشد ... خالصه آنقدر رفتم و آمدم تا 

 يگرید ي مشارکت کننده. ...»فقت کردند اوام به من مو
 ي نهیزم) که در يکشاورز یسانس مهندسیساله و ل 39(
االن بـا  «... گفـت:   یت داشـت، مـ  یفعال ییاهان دارویگ

ـ یامداد امـام خم  ي تهیو کم يجهاد کشاورز (ره) در  ین
مشـابه بـا آنهـا     يهـا  ارتباط هسـتم و در انجـام پـروژه   

ـ بـه نفـع خـودم ن    ين همکـار یکنم ... ا یم يهمکار ز ی
 يدیـ شناسند و اگر طرح تول یگر مرا میهست ... آنها د

ـ رند و مثـل اوا یپذ یارائه دهم، آن را م به آنها ل کـارم  ی
ـ دان یکنم ... م یدوندگ یلیست که خین د! آنهـا متوجـه   ی

هستم و کارم را بـه   يریپذ تیاند که من آدم مسئول شده
به عنوان مشاور راً مرا یاخ یدهم ... حت یانجام م یدرست

انـد و   کـرده  یمعرف ییاهان دارویگ ي چند طرح توسعه
کـنم   یخوشحالم و احساس م یلین موضوع خیمن از ا

ــرد مف ــه ف ــک ــرا يدی ــه يب ــه ي جامع ــودم (جامع  ي خ
 ي توسـعه  بـه آنهـا در  تـوانم   ی) هسـتم کـه مـ   ییروستا

ـ ...». کمک کـنم   ینیکارآفر يها تیفعال ک مشـارکت  ی
ت یفعال يریپرورش گاو ش ي نهیزمگر که در ید ي کننده

ن روسـتا)  یما (زنان کارآفر«... د: یگو ین میکرد، چن یم
م کـه  یا جاد کردهیالحسنه در روستا ا ک صندوق قرضی

ت آن یم و مسئولیکن یز میپول به آن وار يماهانه مقدار
از دارند بـه  یکه به پول ن يمن است ... افراد ي به عهده

ن آنهـا، پـول   یب یکش ز قرعهکنند و پس ا یمن مراجعه م
قـرار   فرد برندهار یدر اخت یمدت زمان مشخص يرا برا

ن یوکارش را حل کند ... همـ  که مشکل کسبم یده یم
روستا از  يوکارها از کسب یلیموضوع باعث نجات خ

 يل مــردم بــرا یــشــده اســت و تما  یورشکســتگ
ـ در ا يگـذار  هیسرما اد شـده اسـت ...   یـ ن صـندوق ز ی

ــانواده کننــد و بــه   یمــ یبانیاالن ازم پشــتام هــم  خ
  ...».من باور دارند  هاي شایستگی

 ي شـده  ییبـه اطالعـات مضـمون شناسـا     یابیدست
ـ بود که از ا يگرید ل شـده  یتشـک  يا هیـ ن پاین مضـام ی

توانایی ، هاي هوشمند توانمندي استفاده از تلفناست:  
آشنایی با ، هاي اجتماعی مجازي فعالیت در بستر شبکه

برقراري ارتباط با ، وکار حقوقی مرتبط با کسبمباحث 
هـاي   شرکت در گردهمایی، آموختگان دانشگاهی دانش

هـاي   احترام بـه شایسـتگی  ، و مربوط به زنان کارآفرین
در ارتبـاط بـا ایـن مضـامین،     . علمی و عملی دیگـران 

  گویند:  مشارکت کنندگان در پژوهش چنین می
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ن موضوع که بازار فـروش محصـول   یدانستن ا«... 
ست، در کار ما یبازار چ یاز کنونین که اینا یکجاست و 

ــاهم یلــیخ د نــوروز از یــک عیــت دارد ... مــردم نزدی
کننـد و مـا در آن    یاستقبال مـ  یلیخ يدوز تکه يکارها

 يم ... مـا بـرا  یکن یشتر میرا ب يدوز تکه يمواقع، کارها
 یمیان قـد یم و مشـتر یندا کیاز بازار اطالع پیاز ن که این

ـ   یو دائمـ  یان اصـل یم، بـا مشـتر  یخودمان را حفظ کن
 ي م ... مثالً اگر بچهیکن یبرقرار م یخودمان ارتباط خوب

ک یزنم به او تبر ید به او زنگ میایا بیاز آنها به دن یکی
ـ او ته يک کـادو بـرا  یـ م و یگو یم ـ ی ـ کـنم ... ا  یه م ن ی

بازار  يازهایاز بازار دارند و ن یان اطالعات خوبیمشتر
ــ ــتر   یرا م ــذب مش ــب ج ــند و موج ــو تبل يشناس غ ی

هـم   یاجتمـاع  يهـا  شـوند ... شـبکه   یمحصوالت ما م
ــوب هســتند ... از طر  ــخ ــا ق کانــالی  ینترنتــیا يه

م ... یکن یدا میپ يم و مشتریکن یغ میمحصوالتمان را تبل

وه هاي اجتماعی و ایجاد گر از وقتی که استفاده از شبکه
ام، میـزان فروشـمان نیـز     در فضاي مجازي را یاد گرفته

هـاي فـروش    بیشتر شده است، از برگـزاري نمایشـگاه  
ــیم ... در  شــویم و در آنهــا شــرکت مــی مطلــع مــی کن

ایـم کـه تحصـیالت     ها با افـرادي آشـنا شـده    فروشگاه
ر دانشگاهی دارند و بـه مـا جهـت بهبـود تولیـد از نظـ      

... مــن بــه  هنــدد کیفیــت و زیبــایی مشــاوره مــی   
آموختگان دانشگاهی ایمـان دارم و   دانش هاي شایستگی

براي آنها و همکـارانم احتـرام زیـادي قائـل هسـتم ...      
کـنم ... از قـدیم    برخی از کارها را به آنها واگـذار مـی  

اند که یک دست صدا نداره ... بـراي موفقیـت در    گفته
ي کسـانی کـه بـا آنهـا کـار       هر کاري باید به نظر همه

به حرف آنها گوش بدهید و  کنید، احترام بگذارید و می
  ...».به آنها اجازه دهید که نظراتشان را بیان کنند 

  
  هاي کسب منابع شایستگی -3جدول 

  مضمون فراگیر
  مضمون 

  سازمان دهنده
  فراوانی  مضمون پایه

هاي کسب  شایستگی
  منابع

 جلب مشارکت

  3  دیگرانپذیر بودن در قبال  مسئولیت
  5 توضیح شفاف طرح کسب و کار

  12 گیري از مشارکت آنان شناسایی نیروهاي ماهر و بهره
  7 توانایی انگیزش دیگران 

ویـژه تغییـر در    توانایی ایجاد تغییر در باورهاي موجود در جامعه (بـه 
 باور مردان)

4  

یابی به  دست
 اطالعات

  13 هوشمندهاي  توانمندي استفاده از تلفن
  11 هاي اجتماعی مجازي توانایی فعالیت در بستر شبکه

  2  وکار آشنایی با مباحث حقوقی مرتبط با کسب
  3 آموختگان دانشگاهی برقراري ارتباط با دانش

  1  هاي مربوط به زنان کارآفرین شرکت در گردهمایی
  8  هاي علمی و عملی دیگران احترام به شایستگی
  

  يریگ جهیبحث و نت
 ییدر منـاطق روسـتا   یطیمح ستیدار زیپا ي توسعه

ط یفشار وارد شده بر مح که اینمحقق نخواهد شد مگر 

 يکشـاورز  يهـا  تیـ ق کاهش فشار فعالیست از طریز
ن فشـارها مسـتلزم   یابد. کاهش ایبر آن کاهش  ناپایدار
ــابع مع يســاز متنــوع  يخانوارهــا يو درآمــد یشــتیمن
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ن منابع یا ي . از جمله)Li et al., 2021( است ییروستا
اشـاره کـرد کـه زنـان      ییها تیفعالتوان به  یم یشتیمع

آنهـا   ي در اجـرا و توسـعه   يرینقش انکارناپذ ییروستا
اهان ید گی، توليگردشگر يها ، خانهیع دستیدارند: صنا

، پرورش مرغ و تخم مرغ، احداث باغسـتان، و  ییدارو
ـ ا ي د دقت داشـت کـه توسـعه   یره. بایغ هـا   تیـ ن فعالی

 هـاي  یشایسـتگ مستلزم پـرورش   ییتوسط زنان روستا
لگران طـرح  یه، تسهین پایبر ا نانه در آنان است.یکارآفر

 يهـا  تید که هدف آنها کاهش اثرات مخرب فعالیمنار
ست بـود، تـالش کردنـد کـه از     یط زیبر مح يکشاورز

 يتوانمندساز برا يها ها و کارگاه کالس يق برگزاریطر
نانـه در آنهـا را   یکارآفر هـاي  شایسـتگی  ییزنان روسـتا 

 ي هـا موجـب توسـعه    تین فعالیا ت کنند.یجاد و تقویا
در زنـان هـدف    یمختلفـ  ي نانـه یکارآفر هاي شایستگی

آنهـا را   یقـ یطور عم وهش بهن پژیطرح شده است که ا
ـ ا يها افتهیقرار داده است.  ییشناساو  یمورد بررس ن ی

جاد یا ي نانهیکارآفر هاي شایستگیپژوهش نشان داد که 
ـ      هـاي  شایسـتگی  یشده در زنـان در سـه مضـمون کل

هستند و  يبند ، و کسب منابع قابل طبقهي، فردیطیمح
دهنـده و   ن سـازمان ین، از مضـام ین مضـام یک از ایهر 

هـا   افتـه یاند کـه در بخـش    ل شدهیتشک يگرید يا هیپا
ـ ال قـرار گرفتنـد.   یـ طور کامل ارائـه و مـورد تحل   به ن ی
ـ با سه د یکیها، در ارتباط نزد افتهی دگاه مطـرح شـده   ی

ــاره ــتگی ي درب ــاي شایس ــه در  یکارآفر ه ــت ک ــه اس نان
 يهـا  افتـه ین، یبه آنها اشاره شد. همچن یقبل يها بخش

 Moroz and Hindle, 2012; Bastié et( يهـا  پژوهش

al., 2013; Long et al., 2018; Zhao et al., 2010; 
Bhoganadam and Rao, 2017; Bauman and Lucy, 

، يفـرد  هـاي  شایسـتگی بر لزوم وجود  یرا مبن )2021
وکـار را   ک کسـب یجاد یا ي، و کسب منابع برایطیمح
  کند.  ید مییتأ

جـامع از روابـط    یدرک ي ارائه يگروه پژوهش برا
ـ م یترسـ ، اقـدام بـه   ین استخراجین مضامیب ک مـدل  ی

ــاره ينظــر ــهیکارآفر هــاي شایســتگی ي درب ــان  ي نان زن

ن ی). ا2 شکلد کرده است (یهدف طرح منار ییروستا
در ارتبـاط   يفـرد  يهـا  یژگـ یدهد که و ینگاره نشان م

 هـاي  شایستگیکسب منابع و  هاي شایستگیبا  یمتقابل
اسـت کـه    ین بدان معنیاست. ا ییزنان روستا یطیمح

زنـان،   يفـرد  هـاي  شایسـتگی ا کـاهش  یـ ش و یبا افزا
ز متناسب بـا آن  یو کسب منابع ن یطیمح هاي شایستگی

بتـوان   کـه  این يابد. در واقع، برای یا کاهش میش یافزا
و کسب منابع در زنان را توسعه  یطیمح هاي شایستگی

توسـعه   آنهـا را  يفـرد  هاي شایستگید ابتدا ید، بایبخش
، تحمـل  اعتماد به نفس ها عبارتند از: داد. این توانمندي

نگـري،   گرایـی، مثبـت   طلبی، نظـم، واقـع   ابهام، استقالل
پشتکار، خالقیت، و کسـب منزلـت اجتمـاعی. یـادآور     

هـاي ایـن    شود که بر اساس منابع مطالعاتی و یافتـه  می
 هـاي  شایسـتگی توان استدالل کرد که بـین   پژوهش می
وجود دارد؛  رابطهکسب منابع  هاي شایستگیمحیطی و 

محیطـی زنـان    هاي شایستگییعنی با افزایش و کاهش 
کسب منابع آنان نیز متناسب با  هاي شایستگیروستایی، 

شـود کـه    آن تغییر خواهد کرد. با این حال، پیشنهاد می
ــژوهش ــوزه   پ ــده در ح ــاي آین ــتگیي  ه ــاي شایس  ه
طور  ي زنان روستایی به بررسی این روابط به کارآفرینانه
ردازنـد و مـدل سـاختاري مسـتخرج از ایـن      تجربی بپ

  پژوهش را در عمل مورد ارزیابی و آزمون قرار دهند. 
هاي این پـژوهش از دو جنبـه حـائز اهمیـت      یافته
ي نظــري بــه  ) عملــی. از جنبــه2) نظــري؛ و 1اســت: 
هاي مورد استفاده  ي ادبیات کارآفرینی و شاخص توسعه

زنان روستایی  ي کارافرینانه هاي شایستگیبراي ارزیابی 
ي ایــن  کنــد و مـدلی نظـري بــراي توسـعه    کمـک مـی  
ــه داده اســت. از  توانمنــدي ــان روســتایی ارائ هــا در زن

ي  ریزان حوزه تواند به مدیران و برنامه ي عملی می جنبه
هـاي   ریـزي  زنان روستایی و عشایر در راسـتاي برنامـه  

خود براي توانمندسازي زنان روسـتایی کمـک شـایان    
توانند با توجـه   . در واقع، مسئوالن امر میتوجهی نماید

الزم براي تبدیل شدن به زن  هاي شایستگی ترین مهمبه 
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هـاي توانمندسـاز    کارآفرین در جوامع روستایی، برنامـه 
هـا در سـایر زنـان     دیگري براي تقویت این توانمنـدي 

  تدوین و اجرا نمایند.
هـاي ایـن    در نهایت، بـا توجـه بـه مجمـوع یافتـه     

) سـاختاربندي شـده اسـت،    2ي ( در نگاره پژوهش که
هـاي   شایسـتگی پیشنهادهایی به شرح زیر براي تقویت 

  شود:  در زنان روستایی ارائه می کارآفرینی
  دستیابی به اطالعات و جلب مشارکت به عنوان دو

مهم کارآفرینی شناخته شدند. این و شایستگی منبع 
دهد که منابع مورد نیاز براي کارآفرین  امر نشان می

شود بلکه منابع  شدن تنها به منابع مالی محدود نمی
. بنـابراین، الزم  گیـرد  در برمـی دیگري را نیز پنهان 

ي روســتایی و  انـدرکاران توسـعه   اسـت کـه دسـت   
ـ  مدیران ارشد استانی و کشوري توجـه ویـژه   ه اي ب

هـاي جلـب مشـارکت در زنـان      پرورش توانمندي
هـا   ي این توانمنـدي  داشته باشند. از جملهروستایی 

مواردي از این قبیل اشاره کـرد: تقویـت   توان به  می
اجتماعی، ارتقـاء توانـایی آنـان در     يپذیر مسئولیت

، تقویـت  وکـار  توضیح شفاف طرح کسـب ي  زمینه
مـاهر و   شناسایی نیروهـاي ي  مهارت آنان در زمینه

هـاي   ، ایجاد شایسـتگی گیري از مشارکت آنان بهره
الزم در آنان براي ایجاد انگیزه در دیگران، و ایجاد 

یـادآور   هاي رهبـري اجتمـاعی در آنـان.    توانمندي
هاي الزم براي دسترسی بـه   ایجاد زمینهشود که  می

هاي اطالعـاتی جـامع    اطالعات بازار و ایجاد بانک
آمـوزش   در کنارهاي بازار  بلیتي نیازها و قا درباره

ي اثـربخش از آنهـا    زنان روسـتایی بـراي اسـتفاده   
تواند فرایند کـارآفرینی در منـاطق روسـتایی را     می
 شدت تسهیل کند.  به

 هاي فردي به عنوان یکی دیگر  از آنجا که شایستگی
هاي زنان کارآفرین روستایی شناسـایی   از توانمندي

هـاي آموزشـی    وهشد، الزم است که بـا اتخـاذ شـی   
هـا،   ماهیت این شایستگی فرایندمحور و متناسب با

ثري نسبت به تقویت آنها اقـدام شـود. از   طور مؤ به
هـایی کـه در ایـن حـوزه بایـد       ي شایسـتگی  جمله

توان به مواردي از این قبیل اشاره  تقویت شوند، می
ي تحمـل   آستانه، ارتقاء اعتماد به نفس کرد: تقویت

ــرد ــبهم  ف ــرایط م ــر ش ــت در براب ــه، تقوی ي  روحی
هـاي خـود    باور به شایستگی، تقویت طلبی استقالل

هاي مدیریتی و  ، تقویت صالحیتبراي خلق ثروت
در  گرایـی  واقـع همکاري با دیگران، تقویت بیـنش  

افراد، تقویت فرهنگ کار در میان زنان روسـتایی و  
هـاي   و آموزش شـیوه ، تالش و کوششارزشمندي 

 . زي به آنانبرندسا

  شـــناخت بـــازار و تعامـــل اجتمـــاعی از دیگـــر
هاي شناسـایی شـده در زنـان روسـتایی      شایستگی

هدف طرح منارید در کرمانشاه بود. شناخت بـازار  
هاي تفکر  ي توانمندي و نیازهاي آنها مسلزم توسعه

هاي علمی نیازسنجی است. افزون  سیستمی و شیوه
هـاي   شـیوه  بر این، تعامل اجتماعی یکـی دیگـر از  

شناخت بازار اسـت. بنـابراین، ضـرورت دارد کـه     
هاي بررسی علمی بـازار و تفکـر سیسـتمی و     بنیان

و اطالعات  استراتژیک در زنان روستایی ایجاد شود
الزم براي چنین تفکري در اختیار آنها قرار بگیـرد.  

توان به میزان مصـرف،   ي این اطالعات می از جمله
ات، میزان صـادرات، میـزان   میزان تولید، میزان وارد

ي بانکی به مشـاغل، و   هاي حمایتی، نرخ بهره بسته
غیره در ارتباط با محصوالت تولیـدي آنـان اشـاره    

هـاي   کرد. افزون بر این، الزم است که زیرسـاخت 
ــیط   ــات در مح ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــاي  فن ه

هـاي الزم بـراي    رتمهـا  روستایی تقویـت شـود و  
ار الکترونیـک بـه آنهـا    وکـ  کسـب   ایجاد و توسـعه 

آموزش داده شود. این امـر حـداقل از سـه جهـت     
ي تعامل اجتمـاعی   ) به توسعه1حائز اهمیت است: 

هاي کارآفرینی  به عنوان یکی از مهمترین شایستگی
ــد،  کمــک مــی ــاري  2کن ــازار ی ــه شــناخت از ب ) ب
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وکار الکتروینـک و   کسب  ) به توسعه3رساند، و  می
هـاي جـانبی    و هزینـه  وکار کاهش ریسک در کسب

  نماید.  کمک می
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Abstract  
Empowering and diversifying rural household income are recognized as vital strategies to 
protect of natural resources and decreasing environmental degradation, which can be achieved 
through fostering entrepreneurial competencies among stakeholders. Accordingly, the United 
Nation Development Program (UNDP) and the Global Environment Facility (GEF) 
implemented the MENARID project to achieving this goal. One of the grate target communities 
of the project were rural women. However, the question of what entrepreneurial competencies 
have been developed in the target stakeholders has not yet been answered. Therefore, the 
purpose of this study was to analyzing the entrepreneurial competences of the rural women in 
Bilavar district, Kermanshah, Iran. 17 entrepreneurs were selected as sample using purposeful 
sampling method until achieving to theoretical saturation. Internal and external validity 
respectively were achieved using triangulation process and maximum variation technique in 
sample selection. Findings showed that the expanded entrepreneurial competencies could be 
classified into three central themes: environmental competencies, personal competencies, and 
resource acquisition capabilities. Finally, the relationships between the extracted triple 
competences were presented in the form of a theoretical model as well as suggestions were 
presented for fostering entrepreneurial competencies in rural women.   
 
Keywords: Entrepreneurial competences, environmental degradation, MENARID project, rural 
women, content analyzing  

 
   

                                                        
Corresponding author; lsalehi@razi.Ac.Ir 



 1400) پاییز 3)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

72 

 


