
 فصلنامه توسعه کارآفرینی 
 1401، تابستان 2، شماره 15دوره 

 2008-2266شاپا الکترونیکی:
 دانشگاه تهران

 دانشکده کارآفرینی

 

Entrepreneurship development strategies among rural women 
using strategic planning tools 

Case study: Nasrabad, Torbat-Jam County 
 

Maryam Ghasemi*1 - Mahboobeh Shir Mohammadi
2
- Soodabeh Ahmadi

3 

 
1. Assistant Professor of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran . Email: 

magh30@um.ac.ir  

2. MA in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email: 

mmshirmohammadi@yahoo.com 

3. Ph.D. Student of Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 

Iran.Email: mmshirmohammadi@yahoo.com 

Article Info  ABSTRACT 

Article type: 
Research Aticle  

 
 
Article history: 
Received: April 8, 
2022 

Received in revised 
form: April 25, 2022 

Accepted: January 
10, 2022 

 

 
Keywords:  
Strategic 
planning; Rural 
development; 
Rural women; 
Entrepreneurship 

Today, the development of women entrepreneurship is one of the most 
vital issues on the development agenda in many developing countries. 

Therefore, the present study seeks to identify the best strategies for 
entrepreneurship development among rural women. The research method is 

descriptive-analytical in nature and applied in terms of purpose. In this 
study, two strategic planning tools were used. The study area is Nasrabad 
section of the border city of Torbat-e Jam and the Rural Women 

Entrepreneurs Analysis Unit is familiar with the internal and external 
environment in relation to the research topic. Based on exploratory studies, 

22 strengths and opportunities as advantages and 21 weaknesses and threats 
as limitations and obstacles to the development of entrepreneurship of rural 
women were identified and asked in the form of a researcher-made 

questionnaire on the Likert scale. Results show; In the SWOT matrix, 
according to the internal and external factors evaluation matrix score of 2.51 

and 2.19, the focal strategy of entrepreneurship development among rural 
women is diversity (minimum-maximum). With the help of quantitative 
strategic planning matrix, the first priority was identified by "encouraging 

women to form entrepreneurial NGOs" with a score of 0.852. Due to the 
capability and capacity of the region, the development of entrepreneurship 

in rural women needs to be reviewed and appropriate policies proposed to 
establish rural women entrepreneurial organizations. Because the entry of 
rural women into organizations provides the basis for their empowerment 

and accelerates the development of entrepreneurship among them. 
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 از بسیاری در توسعه دستورکار موضوعات ترینحیاتی از یکی زنان، کارآفرینی امروزه توسعه
توسعه  مطلوب یراهبردهادرپی شناسایی  حاضررو پژوهشاست. از این توسعهدرحال کشورهای
و از نظر  یلیتحل یفیتوص تیبه لحاظ ماه تحقیق روش است. ییزنان روستابین  در ینیکارآفر

شد. منطقه مورد ریزی استراتژیک استفاده. در این مطالعه از دو ابزار برنامهاست یهدف کاربرد
 به روستایی آشنا زنان کارآفرین تحلیل جام و واحدمرزی تربت مطالعه بخش نصرآباد شهرستان

شناسایی و  برفیگلوله روش است که با تحقیق موضوع با ارتباط در ارجیخ و داخلی محیط
 مطالعات براساس در فرایند تحقیق مشارکت نمودند. 1399صورت داوطلبانه در تابستان به

 تنگنا و محدودیت عنوان به تهدید و ضعف 21 و مزیت عنوان به فرصت و قوت 22 اکتشافی،
 طیف ساخته درمحقق پرسشنامه قالب در و تایی شناساییروس زنان کارآفرینی توسعه رویپیش

امتیاز ماتریس ارزیابی عوامل  به توجه با SWOT ماتریس داد؛ درنشان نتایج. گردید سوال لیکرت
روستایی تنوع  در بین زنان کارآفرینی راهبرد کانونی توسعه 19/2 و خارجی 51/2داخلی 

اولویت اول با ، ریزی استراتژیک کمیرنامهب ماتریس کمک می باشد. به (حداکثر-حداقل)
به دلیل توانمندی و  .گردیدشناسایی 852/0با امتیاز « کارآفرینی NGOsتشویق زنان به تشکیل »

های مناسب ظرفیت منطقه، توسعه کارآفرینی در زنان روستایی نیازمند بازنگری و ارائه سیاست
ها ت. زیرا ورود زنان روستایی به تشکلهای کارآفرینی زنان روستایی اسجهت ایجاد تشکل

 زمینه توانمندسازی آنها را فراهم و توسعه کارآفرینی را در بین آنها تسریع می بخشد.

 یابزارها ازبا استفاده  ییزنان روستا یندر ب ینیتوسعه کارآفر یها یاستراتژ(. 1401قاسمی، مریم؛ شیرمحمدی، محبوبه؛ واحمدی، سودابه )استناد: 
 320-303(، 2) 56یک، فصلنامه توسعه کارآفرینی، استراتژ ریزی مهبرنا

DOI:http://doi.org/ 10.22059/JED.2022.301279.653329 
 دانشگاه تهران دانشکده کارآفرینی ناشر: 
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 مقدمه

ها و استعدادهای گیری از تواناییمیزان رشد و بهرههای توسعه در هر جامعه یکی از شاخص

نیروی انساااانی آن جامعه اسااات. از آنجا که زنان نیمی از نیروی انساااانی هر جامعه محساااوب 

از  یکی ،یاجتماع -یاقتصاااد یتهایدر بازار کار و مشااارکت در فعال آنانحضااور شااوند، می

. بدیهی (1398 ،نژاددقی و طوالبی)صا شودجوامع محسوب می یمهم توسعة انسان یشناسه ها

ست  سعه یم یاجامعها سعه پذ تیافراد آن جامعه ظرف یکه همه ابدیتواند تو شته یریتو  را دا

از  یمیجامعه به عنوان ن کیاسااات که زنان  ریامکانپذ یزمان تنها موضاااوع نیتحقق ا باشاااند،

مؤثر  یازجمله راهکارهانمایند.  ایفاتوسعه  فراینددر بتوانند نقش و سهم خود را  ،یانسان یروین

صاد یبرا یدولت سعه کارآفر ینیکارآفر توجه به، مشارکت فعال زنان در اقت ست؛ تو زنان،  ینیا

درحال  یاز کشااورها یاریموضااوعات دسااتورکار توسااعه معاصاار در بساا نیتری اتیاز ح یکی

ست سعه ا سروی پور و جابری تو شان می130: 1396 ،)خ صادی دهد فعالیت(. آمارها ن های اقت

به نقل    ,2002Kantor) دهدهای اقتصادی جهان را تشکیل میدرصد کل فعالیت 35تا  25زنان 

ساس آخر(. 9:1393فرانی و همکاران، از یعقوبی  نیاز ب ،ینیکارآفر یبان جهان دهیآمار د نیبرا

صد، ب 50در جهان، مردان نیروی کار  اردیلیم 2/4 ستند ینیرآفرکا امر ریدرگ زنان از شتریدر  ه

 (. 1395ی، بروجن انیمانیو سلی موحد)

ضع رانیدر ا شابه  تیو شتغال زنان م سعه، مطلوب ن سایرا شورهای درحال تو زنان  ست،یک

 کم دساااتمزدبا  یررسااامیطور غالب در بخش غ و به دارند متریک یفرصاااتهای شاااغلهمواره 

ساله  10 تیقتصادی در جمعنرخ مشارکت ا 1395طبق آمار به طوری که کار هستند.  مشغول به

درصد محاسبه شده  9/15زنان  نیشاخص در ب نیدرصد بوده که ا 4/40در کل کشور  شتریو ب

آنها علی  ،(. اما زنان روستایی در وضعیت پیچیده تری قرار دارند1395 ،)مرکز آمار ایراناست

شاورزی و دامداری شتغال در فعالیت های ک ستی و ... در بیر ،رغم ا  ،ون و داخل منزلصنایع د

شاااغل محسااوب نگردیده و فعالیت های اقتصااادی آنها منجر به کسااب درآمد برای آنها نمی 

 نیعدم توان جذب او ، روسااتایی کرده لیتحصاا دختران زنان و شیافزاگردد. در حال حاضاار 
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 یکساب وکار در ساالها یانداز زنان به راه شاتریب شیمنجر به گرا ،یبخش دولت یافراد از ساو

 (.324: 1394 ،یاسور)ی شده است ریاخ

صاااااد زنان نیرویی برای ایجاد تحول و  ،به عنوان یکی از عوامل غیرمشهود و نامرئی در اقت

های  الزم اساات با اجرای برنامهمنبعی بالقوه برای پیشاابرد اقتصاااد روسااتایی هسااتند از این رو 

حال، مطالعات مختلف ا این. بدیآنان را بهبود بخشاا تیدر روسااتاها وضااع ینیاشااتغال و کارآفر

یافته، حرکت به سامت توساعه کارآفرینی در جوامع دهد حتی در کشاورهای توساعهنشاان می

روسااتایی، به ویژه زنان، تا حد زیادی کند اساات. در ایران اگرره در سااالهای اخیر کارآفرینی 

ته و برخی از برنامه یار مورد توجه قرارگرف تایی بسااا حمایت از زنان ها با آموزش و زنان روسااا

ستایی اجرا می ضعیت مطلوب وجود  ،شودکارآفرین رو ستیابی به و سیری طوالنی برای د اما م

 دارد. 

ها و ریزان و کارشاناساان در گام نخسات، باید معطوف به جبران محرومیتلذا تالش برنامه

شد و ایمحدودیت ساوی اقتصادی و اجتماعی با سوی ت ستایی به  سوق دادن زنان رو ن امر ها و 

( از  113:1390شاود)شاریفی و عادلی،جز با توانمندساازی آنان از طریق کارآفرینی میسار نمی

این رو ایجاد فضااای مناسااب برای کارآفرینی در روسااتاها به عنوان عرصااة اصاالی منابع طبیعی 

تواند منجر به های اقتصااادی میهای انسااانی و فعالیتکننده زنجیره سااکونتگاهکشااور و تکمیل

بات جمعیت، ایجاد فرصاااتافز غال، کاهش بیکاری، ث های شاااغلی جدید و جذب ایش اشااات

روی زنان حاضر مشکالت زیادی پیش(. درحال324: 1394)یاسوری و همکاران، جمعیت شود

سازد. در این زمینه روستایی وجود دارد که توسعه کارآفرینی را در بین آنها با رالش مواجه می

سی بمی ستر سرمایه کافی، عدم آگاهی از منابع بالقوه، محدودیتتوان به عدم د های مبتنی بر ه 

سیت و محدودیت سی محدود به بازارهای جدید و عدم اطالع از بازار، جن ستر های فرهنگی، د

عدم دساترسای به شابکه های حمایتی، عدم دانش فنی و شاغلی، عدم دساترسای به اطالعات و 

ند اینترنت و آوریفن مان باطی،  نههای ارت ماعیرساااا  ,Chatterjee & Ramoo)های اجت

سااپتامبر  13درنهایت، نیاز به حمایت از زنان کارآفرین منجر به تصااویب قطعنامه  .(2018:63

شاااده اسااات که از اروپا در مورد زنان کارآفرین در شااارکتهای کورک و متوساااط  2011
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قرار دهند.  فرینکارآ خواهد مزایای اقتصااادی و مالی خاصاای برای زنانکشااورهای عضااو می

های مالی، تخفیف نرخ بهره، کارگاه های آموزشااای و سااامینارهای آموزشااای و غیره کمک

با توجه به آنچه  (Navarro & Jiménez, 2016:48)  توانند به کارآفرینی زنان کمک کندمی

مطرح شااد سااوال اصاالی تحقیق بدین صااورت مطرح می گردد: راهبردهای مطلوب توسااعة 

 روستایی ریست؟ کارآفرینی زنان

 قیتحق نهیشیو پ ینظر یبر مبان یمرور
در متون توسعه، از کارآفرینی به عنوان بازسازماندهی و بازآرایش ساختار اقتصاد روستا نام 

خودجوش  یهاتیبه فعال ،یاقتصاد یهادر نظریهنیز  (.1391ساااااربان،  )حیدری شودبرده می
س دری در قالب کارآفرین یاقتصاد کارآفرینی . به همین دلیل شودیتوجه ویژه م یتایمناطق رو

های توساااعه برای توانمندساااازی و ظرفیت ساااازی افراد، روساااتایی راهکار جدیدی در نظریه

)شااکارری و بخصااوز زنان در مناطق روسااتایی در راسااتای دسااتیابی به توسااعه پایدار اساات
هدف  یگروهها یر توانمندسازب زیاز هر ر شیب ییروستاتوسعه  زانیربرنامه(. 1397 ،همکاران

زیرا  دارند دیتأک (رهیو کشااورزان خرده پا و غ نیزمی کارگران ب سارپرسات،ی زنان ب ران،یفق)
های گیری از تمامی ظرفیتی دستیابی به توساعه ی متاوازن، شناساایی و تاالش برای بهرهالزمه

 برجسته، و ممتاز جایگاهی با زنان یکارآفرین . لذا امروزه،می باشد)به ویژه زنان( انسانی جوامع 

 و سایاسای علوم شاناسای،جامعه اقتصااد، ازجمله مختلف هایرشاته در محققان دساتورکار در
در ادامه مطالعات مرتبط با کارآفرینی (. Mokaya, 2012:129) اسااتگرفته قرار روانشااناساای

 زنان روستایی بررسی شد.
عه( 1399) و همکاران یآن مل موثر در توسااا کار، کنشاااگررا زنان  ینیکارآفر عوا  ،یابت
سا صت ییشنا شافر شتکار، تالش و غلبه بر موانع و   ینیو موانع کارآفر یفرد یهایستگیها، پ

 معرفی می کند.  یتیریو مد یاقتصااااد-یتیحما ،یاجتماع-یفرهنگ را شاااامل: ییزنان روساااتا

 دیسااطت تول یارتقا» و« کسااب درآمد و سااود»( در مطالعه خود 1398) گلکار فرد و همکاران
نساابت به مبادرت به  ییزنان روسااتا یزهیانگ جادیدر اعامل  نیمهم تررا « باال تیفیبا ک یداخل
عال هایف ند. ینیکارآفر یت کاران یانیورک می دا عال( نشااااان داد 1396) پور و هم  یهاتیف
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 همکاران و ینیجماسااات. کاهش فقر در روساااتاها را فراهم نموده  یهانهیزنان زم ینیکارآفر
سعه کارآفر برندهشیعوامل پ نیدر ب( 1394) ستایی  ینیو بازدارنده تو صادزنان رو  ،یعامل اقت

سا لعام نیترمهم سعه کارآفرینی 1395) و همکاران ینیجم شد. ییشنا صلی تو شت مانع ا ( ه
زنان روساتایی را به ترتیب: عامل اقتصاادی، عامل اجتماعی فرهنگی، عامل آموزشای ترویجی، 

گذاری، عامل فنی مدیریتی و عامل امل فردی و رفتاری، عامل زیرسااااختی، عامل سااایاساااتع
 ،یمال ،یکمبود امکانات، عوامل فرهنگ( 1394) یاسااوری و همکارانمحیطی معرفی می نماید. 

را به عنوان موانع توسااعه کارآفرینی زنان روسااتایی معرفی  یو فرد یو عوامل خانوادگ یدولت
نداشااتن  ،یانداز کافو پس یپشااتوانه مالفقدان سااه عامل ( 1394) همکارانو  یقادرمرزکرد. 

در رقابت با مردان در عرصاااه  ییو عدم توانا یاساااتفاده از اعتبارات دولت یو ضاااامن برا قهیوث
صاد، به ترت سعه کارآفر نیترمهم بیتجارت و اقت ستا ینیموانع تو ست.  ییزنان رو و  انیصابرا

 ،یکانون کنترل درونساپس و  نانیکارآفر یژگیو نیمهمتررا  یکوشاساخت( 1393ی )صابور
هام، خالق ،ینوآور ،یمال یریپذسااااکیر ،یروان یریپذسااااکیر کار،  ت،یتحمل اب پشااات

صت شدیم یطلبفر شگرآرا. با ست و ل صادی و ( 1392) علیدو از میان موانع دو متغیر موانع اقت

را تبیین زنان روساتایی ارآفرینی درصاد از تغییرات واریانس توساعه ک 19آموزشای درمجموع 
شرا و کیرانکردند.  شان دادند 2014) 1می شگاه( در مطالعه خود ن سات تمرکز اگر دان س ها و مؤ

 دهیزن د نانیاز کارآفر یشتریتعداد ب ندهیزنان داشته باشند در آ ینیبر آموزش کارآفر یشتریب
باید  ،ییزنان روسااتا یبرا تیفقمو ریمساا جادیو ا ینیکارآفر یمهارتها تیتقو ی. براشااوندیم

ستا ییآموزش ها شود. ییبه زنان رو نقش  ینیکارآفر( 2014و همکاران ) 2به عقیده دویتا ارائه 
تحت ساالطه  تیسااراساار جهان دارد و اگرره معموال  به عنوان فعال یدر توسااعه اقتصاااد یمهم

 جهان زنان بودند. نانفریکارآ از ٪42 با ی، تقر 2010اما در ساااال  شاااود،یمردان درنظر گرفته م
 یعرب یاز کشاااورها یکیاگرره عمان ( در مطالعه خود نشاااان داد 2017و همکاران ) 3گوس
مانع  یاجتماع یفرهنگعوامل زنان اساات، اما  یو توانمندساااز یتیجنساا یبرابر نهیدر زم یمترق

                                                                 
1. Mishra & Kiran 

2. De Vita 

3. Ghouse 
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شا جینتا( 2020و همکاران ) 1موزومدار .شودیآنها م تیزنان و موفق ینیکارآفر هایتیفعال ن ن
سوم فرهنگ یاجتماع طیمح -1 کهدادند  مانع عملکرد  یاجتماع -یاز نظر هنجارها و آداب و ر

ست  یرگیفعال و جهت -نوآورانه یرگیجهت بیترک یعنی )ینیکارآفر یریگابعاد جهت -2 ا
و  گذاردیم ریتأث نانهیوکار به طور مثبت بر عملکرد کارآفرکسااب هایو آموزش رپذیسااکیر
از حد  شیوجود ب لیکه ممکن اساات به دل گذاردیم یمنف ریبر عملکرد تأث یروابط اجتماع -3
ص یشبکه اجتماع کیدر  یقو یوندهایپ شد. یشخ ستیدا با 2در مطالعه با

 های زهیانگ( 2021) 
 یمرتبط با بهبود منابع شخص یو توانمندسازها شتهدا ینیرا بر قصد کارآفر ریتأث نترییافراد قو

ثال، برنامهبه ع) ماد به نفس و حما تیتقو ،یآموزشااا هاینوان م عادل ب تیاعت کار و  نیاز ت

از نظر دارند.  ریتأث ینیبر قصد کارآفر میمستق تیاز حما شتریدو برابر ببه ویژه در زنان  ی(زندگ
 راتییدارند. تغ گریکدیبا  یکینزد ارتباط ینیهمه سااطوح کارآفر( 2021و همکاران ) 3کوکیر

. به عنوان مثال، اتخاذ شااودیم گریدر سااطوح د گرانیباز یبرا راتییسااطت منجر به تغ کیدر 
 ینیزنان کارآفر یبرا میمساااتق یایمنجر به مزا اساااتیدر سااا نانیاز کارآفر دیجد فیتعر کی
ستوس و هنری .نددار ازیدولت ن یمال تیکه به حما شودیم 4از نظر ماد

ست کلی 2021)  سیا  )

است که  یدرحال نی. اینیکورک و متوسط است تا کارآفر یهارکتبه سمت توسعه ش شتریب
له با رالش یبرا یبه عنوان ابزار ینیکارآفر عه پا یهامقاب و فقر( و  یکاریب ژهی)به و داریتوسااا

 .شودیزنان شناخته م ژهیوبه ،یاجتماع دهیدبیآس یهاگروه یها براگسترش فرصت
زنان را از زوایای مختلف مورد بررساای قرار  مختلف تاکنون موضااوع کارآفرینی مطالعات

اند. مانند اند. بخش عمده مطالعات انجام شااده به به عوامل موثر بر کارآفرینی زنان پرداختهداده
موانع بر ساار راه زنان روسااتایی کارآفرین در عمان، ( با عنوان 2017مطالعه گوس و همکاران )

سعه کارآفرشیپ یهاریمتغ یعامل لیتحل( 1394جمینی و همکاران ) در  ینیبرنده و بازدارنده تو
 یزنان در نواح ینیموانع توساعه کارآفر لیتحل (1395یی، جمینی و همکاران )زنان روساتا انیم

زنان  ینیعوامل مؤثر بر توسااعه کارآفر یعامل لیتحل (،1393)ی صاابورو  انیصااابر ،ییروسااتا
                                                                 

1. Mozumdar 

2. Bastida 

3. Cukier 

4. Modestus Nziku & Henry 
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زنان  ینیموانع توسعه کارآفر (،1392) لشگرآراو  دوستیعل، خرد یهاعضو صندوق یروستا
 یی.روستا

 روش شناسی
برای برنامه است.  یو از نظر هدف کاربرد یلیتحل یفیتوص تیبه لحاظ ماه قیروش تحق

ریزی از تحقیقات توصیفی تحلیلی استفاده می شود زیرا این نوع تحقیقات به بررسی و توصیف 

برنامه  ابزار دو از مطلوب، راهبردهای ارائه منظم و نظام وار وضع موجود می پردازد. به منظور

در  ییروستاها ،قیتحق ی. جامعه آمارگردید استفاده 2SWOTو  1QSPM استراتژیک ریزی

اند. روش که دارای زنان کارآفرین روستایی بوده اندبودهجام بخش نصرآباد شهرستان تربت

فرین آشنا به محیط داخلی و ی است. واحد تحلیل زنان روستایی کارآبرفگلولهگیری نمونه

زن کارآفرین  30 تیدرنها، اند. طی رند مرحله مراجعهخارجی در ارتباط با موضوع تحقیق بوده

 منظوربهتکمیل گردید.  1399در پائیز  هاآنروستا شناسایی و پرسشنامه به کمک  5روستایی در 

با  تحقیق پرسشنامه کل پایایی بررسی پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد،

. همچنین روایی ابزار پرسشنامه به کمک داده شدمطلوب تشخیص  928/0 با گویه برابر 44

 واریانس تبیین شده تایید شد.  %85تحلیل عاملی تاییدی با 

 های روستاهای مورد بررسی دارای زنان کارآفرین روستاییویژگی .1جدول 
 زنان کارآفرین تعداد زنان روستایی ارخانو جمعیت روستا دهستان بخش

 نصرآباد

 13 2188 1257 4442 خیرآباد کاریزان

 7 1126 673 2296 ابدال آباد باالجام

 3 1051 678 2056 مومن آباد کاریزان

 4 1058 617 2107 کاریزنو کاریزان

 3 459 238 887 رباط هریرود بوژگان

 30 5882 3463 11788 - مجموع      

 1399 ،و اطالعات مستخرج از بخشداری و دهیاری ها 1395اخذ: مرکز آمار ایران، م

 سعی ،تجویزی پارادایم بر مبتنی استراتژیک مدیریت عمومی مدل کمک به حاضر تحقیق
 نحوه پارادایم این در".روستایی دارد زنان کارآفرینی توسعه مطلوب هایاستراتژی ارائه در

                                                                 
1. Quantitative Strategic Planning Matrix. 

2. Strenght, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Matrix 
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 استراتژی گیریشکل مراحل و شودمی تلقی مهم استراتژی خود ازهاندبه استراتژی گیریشکل
تحقیق،  مسئله بیان در اندازرشم طرح از (. پس33: 1390)مرادی، "است شدهتعریف گامبهگام

 بررسی و IFE ماتریس کمک به داخلی محیط بررسی. شد استفاده محیطی تحلیل ابزارهای از
 مطالعات کمک در این مرحله در ابتدا به. پذیرفت مانجا EFE ماتریس کمک به خارجی محیط
 پژوهشی، هایطرح مقاالت، گسترده مطالعات میدانی اولیه و مصاحبه با مطلعین، بررسی اسنادی
 داخلی قوت 17 تعداد روستایی، زنان کارآفرینی توسعه با ارتباط در مختلف هایسایت و کتب
 توسعه رویپیش خارجی تهدید 6 برابر در یخارج فرصت 5 تعداد و داخلی ضعف 15 برابر در

خبرگان  از تعدادی کمک به اولیه طریق پرسشنامه و از شناسایی روستایی زنان کارآفرینی

 الزم هایتعدیل سپس ، مورد بررسی قرارگرفت و(محلی و زنان روستایی کارآفرین مطلعین)
 تدوین تحلیلی رارروب از فادهاست با شدهنهایی عوامل. آمد عمل به مشترکات استخراج براساس

و  یاز عوامل داخل کیهر  یوزن نیانگیمسپس . گردید تدوین پرسشنامه قالب در استراتژی
تا  کیاز  یوزن اینقطه صیهر کدام بر اساس روش تخص تیاهم یاستخراج و بر مبنا  یخارج

، به فرصت و قوت 4رتبه  ییو فرصت استثنا یبه قوت عال لصفر داده شد. برای تعیین رتبه عوام

اختصاز  1رتبه  یو ضعف بحران یو به موانع جد 2رتبه  ی، به موانع و ضعف معمول3خوب رتبه 
وزن هر عامل در رتبه مربوط به  یو خارج یعوامل داخل یینها ازامتی محاسبه منظور به. شدداده

حاسبه م یو داخل یعوامل خارج یینها ازیامت عمجمو تیو درنها دیهمان عامل ضرب گرد
 موضوع در زمینه کانونی استراتژی تعیین جهت SWOT ابزار از ادامه (. در4و  3)جدول شد

 قوت نقاط بر مبتنی) رقابتی -: تهاجمیدسته راهبرد شامل 4شد. بدین منظور  استفاده موردبررسی
 /، بازنگری(بیرونی موانع و داخلی قوت نقاط مقایسه بر مبتنی) رقابتی /، تنوع(ها فرصت و

 مقایسه بر مبتنی) و تدافعی (بیرونی هایفرصت و داخلی ضعف نقاط بر مبتنی)کارانه محافظه
 به مطلوب هایاستراتژی بندیسپس به اولویتتعریف شد.  (بیرونی موانع و داخلی ضعف نقاط

 پرداخته شد.   QSPM ماتریس کمک

 یافته ها
 الف( توصیف جمعیت شناختی
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را  یو امکان مناسب ریتداب ن،یکارآفر ییزنان روستا ای ویژگی های فردی و حرفهشناخت 

می آورد. میانگین سنی زنان فراهم  ییپنهان جامعه روستا نیشاغل در زمینه یزیربرنامه یبرا

 30بیسواد،  درصد 3/3است. سال بوده 50و حداکثر  18، حداقل 8/34 کارآفرین مورد بررسی

درصد لیسانس  10درصد دیپلم و  7/36کل، درصد سی 20درصد دارای تحصیالت ابتدایی، 

های آموزشی گذرانده اندازی فعالیت کارآفرینانه خود دورهدرصد زنان جهت راه 70اند. بوده

درصد وامی  60درصد زنان کارآفرین وام گرفته و  40درصد دوره آموزشی نگذرانده اند.  30و 

 ،میلیون 5درصد زنان کمتر از  3/23اند. برای راه اندازی فعالیت کارآفرینانه خود دریافت نکرده

اند. میلیون تومان وام دریافت نموده 10درصد بیش از  3/3میلیون و  10تا  5درصد بین  3/13

است. این زنان در زمینه درصد زنان مورد بررسی کمتر از یک میلیون تومان بوده 10سرمایه اولیه 

درصد زنان بین یک تا دو میلیون تومان سرمایه اولیه  20اند. فروش البسه، پتو و ... فعالیت داشته

میلیون  10تا  5درصد بین  7/36داشته و عمدتا در زمینه خیاطی و آرایشگری و ... فعالیت دارند. 

تومان به عنوان سرمایه اولیه هزینه نموده و عمدتا مزون، مهدکودک، کارگاه خیاطی، ورمی 

میلیون تومان به عنوان سرمایه اولیه  10کارآفرین بیش از  درصد زنان 20اند. کمپوست و ... داشته

 کرده و عمدتا در مشاغل قالی بافی، آموزشگاه رانندگی و ... فعالیت دارند.هزینه

 
 ( 1390 ،منبع:مرادی) مدل عمومی مدیریت استراتژیک مبتنی بر پارادایم تجویزی. 1شکل 

 (EFE)و خارجی  (IFE)ارزیابی عوامل داخلی  -الف
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ی کارآفرینی زنان روسااتایی در گام اول شااناسااایی عرصااه و برنامه ریزی دری ورود الزمه

باشااد.  میدر بین زنان روسااتایی توسااعه ی کارآفرینی  داخلی و خارجی دخیل دردقیق عوامل 

ستا» S7 طبق ماتریس مولفه شتکار در زنان رو به  73/3با میانگین « افزایش روحیه خودباوری و پ

نانه زنان حمایت نسااابی خانواده» S2ترین قوت و پس از آن عنوان مهم یت کارآفری عال ها از ف

انداز نداشااتن پشااتوانه مالی و پس» W8قرار دارد. در نقاط ضااعف  06/3با میانگین « روسااتایی

روی توسااعه کارآفرینی زنان روسااتایی با میانگین به عنوان مهمترین نقطه ضااعف پیش« کافی

جه به اینکه در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مجموع امتیاز نهایی قوت مطرح است. با تو 28/3

ضعف  789/1 شتر از مجموع امتیاز نهایی  ست 721/0بی ضعف  ،ا در این ماتریس نقاط قوت بر 

 غلبه دارد. 

روستاهای مورد مطالعه در بخش نصرآباد شهرستان تربت جام و حجم نمونه و  .2جدول 

 نوع فعاليت کارآفرینی
 دوره های آموزشی فعالیت کارآفرینی فراوانی اروست

 13 خیرآباد

 آرایشگری، خیاطی، ررم دوزی،
خانگی، فراوری زعفران،  فروشی، فروش لوازم لباس

 زنانه، فروش لباس

 وسایل آشپزخانه، مهدکودک مزون، فروش

دوزی،  شنیون و تاتو، نازک تخصصی گریم، هایآموزش
-و گل آراییرهقرآن به کودکان، سف آموزش تخصصی

 آرایی

 کودک، کاریابی و رشد تربیت پتوفروشی، خرازی، مهدکودک 3 رباط

کمپوست، خیاطی، لباس  ورمی کرم ارایشگری، پرورش 7 ابدال آباد
 فروشی

ورمی،  وپیرایش، تولید ارایش تخصصی هایآموزش
 نوزاد دورزی و دوخت لباسنازک

 و ژورنال دوزی ژورنال و خیاطی، نازک فیبا خیاطی، تولیدی لباس، قالی 3 مومن آباد

 4 کاریزنو
 رانندگی آرایشگری، اموزش

 فروشی لباس مانتو، مغازه تولیدی
تعلیم  های وپیرایش، دوره ارایش تخصصی هایآموزش

 دوزی رانندگی، نازک
 - - 30 جمع

 .1398ماخذ: یافته های تحقیق، 

 )1IFE(ماتریس ارزیابی عوامل داخلی .3جدول 
وزن  ل داخلی سیستمعوام

 نقطه ای
وزن 

امتیاز  رتبه استاندارد
 نهایی

نقاط 
ت
قو

(S
tre

n
g
h

t)
 

S1170/0 4 042/0 693/2 . وجود راههای ارتباطی مناسب به منظور برقراری ارتباط زنان با مراکز جمعیتی 
S2194/0 4 049/0 067/3 . حمایت نسبی خانواده ها از فعالیت کارآفرینانه زنان روستایی 
S3071/0 3 024/0 493/1 . آزادی نسبی اقتصادی زنان روستایی در زمینه راه اندازی کسب و کارهای جدید 
S4047/0 3 016/0 1 های درآمدزا و امکان توسعه کسب و کارهای جدید. اشتغال زنان روستایی در توسعه فعالیت 
S5058/0 3 019/0 227/1 . وجود پست بانک در روستا و انجام فعالیت های مالی در سطت خرد در ارتباط با زنان روستایی 

                                                                 
1. Internal Factor Evaluation (IFE). 
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 ل داخلی سیستمعوام
وزن 

 نقطه ای
وزن 

 رتبه استاندارد
امتیاز 
 نهایی

S6 واگذاری مدیریت یارانه نقدی خانوار بر عهده زنان روستایی و امکان هزینه کرد آن در راه .
 اندازی کسب و کارهای جدید

387/1 022/0 3 066/0 

S7236/0 4 059/0 733/3 یه خودباوری و پشتکار در زنان روستا. افزایش روح 

S8152/0 4 038/0 400/2 . وجود الگوهای نسبتا موفق زن کارآفرین در نواحی روستایی 

S9 برخورداری اغلب روستاها از دختران فارغ التحصیل دانشگاهی و امکان سوق دادن آنها به سمت .
 راه اندازی کسب و کارهای جدید

627/1 023/0 3 077/0 

S10الحسنه روستایی و امکان تهیه سرمایه اولیه در ارتباط با راه اندازی های قرض. وجود صندوق
 کسب وکارهای جدید اقتصادی

440/1 038/0 3 068/0 

S11مندی تعدادی از زنان از ارث و امکان تبدیل آن به سرمایه اولیه در زمینه راه اندازی کسب . بهره
 دیدو کار ج

227/1 019/0 3 058/0 

S12 اشتغال بخش زیادی از  زنان در مراحل مختلف کشاورزی در روستا )کاشت و داشت و .
 برداشت و فراوری( و کسب درآمد از این طریق

653/1 026/0 4 105/0 

S13 وجود پتانسیل باال و وجود مواد اولیه کافی در ارتباط با فراوری محصوالت کشاورزی ازجمله .
 زعفران و .... و راه اندازی کسب و کارهای جدید در این زمینه )بسته بندی زعفران و ...(

600/1 025/0 4 101/0 

S14بکربودن منطقه در ارتباط با راه اندازی کسب و کارهای جدید بخش کشاورزی )زنبورداری .- 
 های زینتی و ....(پرورش گل

317/2 037/0 4 147/0 

S150.065 3 0.022 360/1 ای و فنی مدیران محلی )دهیار و اعضای شورا( از زنان کارآفرین روستایی. حمایت مشاوره 

S16حضور نسبی زنان در فعالیت های اجتماعی در سطت روستا )بسیج ، حلقه های صالحین و دوره .-

 های قرآن و...(
053/2 032/0 4 130/0 

S17043/0 3 014/0 907/0 ستایی منطقه. برگزاری دوره کارآفرینی برای دهیاران رو 

ف
نقاط ضع

(W
e
a
k
n
e
s
s
)

 

W1053/0 2 027/0 680/1 . فرهنگ ضعیف کارآفرینی درمیان مردم محلی 
W2وکارهای . مسئولیت خانوادگی و وظایف زیاد زنان در خانواده و امکان پائین راه اندازی کسب

 جدید برای آنها
947/1 031/0 2 062/0 

W3 046/0 2 023/0 440/1 و اعضای خانواده با اشتغال زنان )راه اندازی کسب وکار(. مخالفت همسر 

W4040/0 2 020/0 280/1 . پایین بودن سطت سواد زنان روستایی 

.W5 038/0 1 038/0 400/2 نداشتن وثیقه و ضامن برای استفاده از اعتبارات و تسهیالت مالی 

W6گاه مثبت به فعالیت اقتصادی و اجتماعی زنان، اعتقاد به . موانع فرهنگی واجتماعی عدم وجود ن
 آوری مردان در امور خانوادگی و ...نان

333/1 021/0 2 042/0 

W7052/0 2 026/0 653/1 شناختی مانند ترس ازشکست و ... عدم خودباوری و اعتماد به نفس و ... در زنان. موانع روان 

W8052/0 1 052/0 280/3 ز کافی. نداشتن پشتوانه مالی و پس اندا 

W9037/0 1 037/0 347/2 . ضعف خدمات آموزشی و مهارت های شغلی برای زنان روستایی 

W10044/0 1 044/0 800/2 . ناتوانی در جذب تسهیالت بانکی و اعتباری 

W11041/0 1 041/0 613/2 و کارهای جدید در روستاهای تخصصی مربوط به راه اندازی کسب. عدم وجود کالس 

W12)...040/0 1 040/0 533/2 . مشکل در بازاریابی تولیدات کارآفرینانه زنان روستایی )عروسک دوزی و نان سنتی و 

W13046/0 2 023/0 467/1 . عدم ارتباط با زنان کارآفرین موفق و نمونه منطقه  وکشور 

W14087/0 2 043/0 747/2 کسب وکارهای جدید های محلی برای راه اندازی. ناتوانی در شناسایی فرصت 

W15 ناتوانی زنان در مقابله با مشکالت پیش بینی نشده در ارتباط با کسب وکارهای جدید )رک و .
)... 507/2 040/0 1 040/0 

 510/2 - 1 211/63 مجموع ماتریس داخلی
 

 روحیه یجادا در رسااانه نقش»O5 طبق نظرات پاسااخگویان و محاساابات انجام شااده مولفه 

تایی زنان در خودباوری یانگین « روسااا یان تهدیدات  16/2با م   T3مهم ترین فرصااات و در م

نایی عدم و بانکی بهره نرخ میزان باالبودن» نان توا خت در ز یانگین « آن بازپردا  14/3با م
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 سیماتر در نکهیا به توجه باشاااد. روی توساااعه کارآفرینی زنان شاااناختهمهمترین تهدید پیش

تهدید  یینها ازیامت مجموع از شااتریب 40/1 فرصاات یینها ازیامت مجموع خارجی عوامل یابیارز

 . دارد غلبه تهدید برفرصت  نقاط در بررسی عوامل بیرونی ،است 783/0

 )1EFE(ماتریس ارزیابی عوامل خارجی .4جدول 
 امتیاز نهایی رتبه وزن استاندارد وزن نقطه ای عوامل خارجی سیستم

ت
ط فرص

نقا
(O

p
p
o

rtu
n

ities)
 

.O1...227/0 4 056/0 307/1 حمایت دولت ازکارافرینان روستایی درقالب وام های خود اشتغالی و 

O2 افزایش توجه دولت به روستاها نسبت به گذشته )افزایش توجه به ایجاد اشتغال .
 پایداردر نواحی روستایی(

173/1 051/0 3 153/0 

O3170/0 3 056/0 307/1 ازی و بازاریابی کسب و کارهای کورک. توجه کتب آموزشی به راه اند 

O4311/0 4 077/0 787/1 ها مانند کمیته امداد و... برای کارآفرینی. سیاست و تشویق برخی از سازمان 

O5375/0 4 093/0 160/2 . نقش رسانه در ایجاد روحیه خودباوری در زنان روستایی 

O6جمله جهاد کشاورزی از زنان کارآفرین و لف من. افزایش حمایت نهادهای مخت
.. 

307/1 056/0 3 170/0 

ط  تهدید
نقا

(T
h

reats)
 

T1 نبود برنامه جامع برای توسعه کارآفرینی زنان  روستایی در برنامه های کالن .
 کشور

400/2 104/0 2 209/0 

T2سب و . عدم وجود خدمات مشاوره ای و فنی تخصصی در ارتباط با راه اندازی ک
 کارهای جدید برای زنان در نواحی روستایی

453/2 106/0 1 107/0 

T3137/0 1 136/0 147/3 . باالبودن میزان نرخ بهره بانکی و عدم توانایی زنان در بازپرداخت آن 

T4 نبود یک صنف یا سازمان متولی خاز و حامی زنان کار افرین در روستاهای .
 کشور

693/2 117/0 1 117/0 

T5071/0 1 070/0 627/1 . ناامنی اجتماعی برای حضور زنان در بازار 

T6 عدم حمایت سازمان فنی وحرفه ای از توسعه کارآفرینی زنان در نواحی.
 روستایی

653/1 071/0 2 144/0 

 190/2 - 1 013/23 مجموع ماتریس خارجی

 و اولویت های اجرایی (2IEتشکیل ماتریس داخلی و خارجی) -ب

عد اصااالی و نه خانه اسااات. جمع ها و اولویتاساااتراتژی ماتریس های اجرایی دارای دو ب

ها به نمایش درآمده و جمع امتیاز نهایی Xامتیازهای نهایی ارزیابی عوامل داخلی بر روی محور 

شاااده اسااات. نقطه تالقی جمع امتیاز عوامل ها نوشاااتهYارزیابی عوامل خارجی بر روی محور

کنناده موقعیات این بخش در مااتریس هاا، تعیینYهاا و Xمحور خاارجی و داخلی بر روی 

یاز نهایی در ماتریس ارزیابی عوامل ها و اولویتاساااتراتژی های اجرایی اسااات. باتوجه به امت

«  راهبردهای رقابتی/تنوع» 19/2 (EFE)و در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی  51/2 (IFE)داخلی 

شد. این  تهدیدها با مقابله برای هاقوت از گرفتن بهره برپایه بردراه یا حفظ و نگهداری انتخاب 

                                                                 
1. External Factor Evaluation (EFE). 

2. Internal- External (IE) Matrix. 
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ندن حداکثر به هدف و شاااودمی تدوین قاط رساااا قل به و قوت ن ندنحدا یدات رساااا هد  ت

 (.حداکثر -حداقل)است
 

 

 های اجراییها و اولویتماتریس استراتژی .2شکل 
راهبردها با بهره گیری از شاااود این به معرفی راهبردهای رقابتی/ تنوع پرداخته می 5جدول 

 ( 79: 1395)وطنخواه نوغانی و همکاران،  پردازدنقاط قوت داخلی به مواجهه با تهدیدها می
 گیری()مرحله تصمیم( QSPM)تهیه ماتریس راهبردهای کمی استراتژیک  -ج

قبول، از طریق تجزیه و تحلیل علمی و های مناساب و قابلگیری در مورد اساتراتژیتصامیم

 (QSPM)ریزی راهبردی کمی گیرد و با استفاده از ماتریس برنامهاوت شهودی صورت میقض

های کند که کدامیک از مولفهاین تکنیک مشخص میشود. امتیاز نهایی هر راهبرد مشخص می

شده ستراتژیک انتخاب  ضاوت خوب، خبرگی و آگاهی پذیر ، امکانا ست که نیازمند یک ق ا

  (.97-96: 1397قاسمی و همکاران، )است

 های رقابتی/تهاجمیاستراتژی تعيين و تطبيق .5جدول 
 نوع استراتژی ردیف
ST1  تشویق زنان به تشکیلNGOهای کارآفرینی T2, T4, S16 
ST2 ها و جلسات زنان روستایی و سوق دادن آنها در جهت کارآفرینی و دعوت از زنان کارافرین موفق سازمان دادن نشست T2, T4, S16 
ST3 های اموزشی و مشاوره تخصصی به زنان روستایی با کمک دهیار و شورا در روستابرگزاری دوره T2, S15 
ST4 بندی کسب وکارهای جدید برای عالقه مندان بر حسب بازارنیازسنجی و اولویت T1, T2, S3, S4, S14 
ST5 الحسنه روستایی در روستاها افزایش تعداد صندوق های قرض T3, S10 

 بازنگری تهاجمی

 تنوع تدافعی
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ST6  بهبود عملکرد خدمات )اعطای وام و تسهیالت و ...( پست بانک در حمایت از زنان کارآفرین روستایی T3, S5 

 (QSPM) ماتریس ارزیابی راهبردهای تهاجمی براساس روش کمی استراتژیک .6 جدول
 1راهبرد  2راهبرد  3راهبرد  4راهبرد  5راهبرد  6راهبرد 

عوامل  ضریب
 AS جمع نهایی AS جمع نهایی AS جمع نهایی AS جمع نهایی AS جمع نهایی AS هاییجمع ن کلیدی

             021/0 S1 
             036/0 S2 
    047/0 2        034/0 S3 
    031/0 2        035/0 S4 

038/0 2            044/0 S5 
             031/0 S6 
             036/0 S7 
             040/0 S8 
             032/0 S9 
             038/0 S10 
             045/0 S11 
 

 
 

 
   

 
 

 064/0 2 032/0 S12 

             029/0 S13 

    109/0 3        023/0 S14 

      086/0 4      043/0 S15 

  097/0 3     129/0 4 046/0 2 043/0 S16 

             036/0 S17 

    208/0 2        022/0 T1 

  106/0 1 319/0 3 319/0 3 106/0  1 319/0 3  049/0 T2 

410/0 3             090/0 T3 

  234/0 2     234/0  2 468/0 4 084/0 T4 

              108/0 T5 

             091/0 T6 

 جمع جذابیت  852/0  470/0  405/0  717/0  438/0  449/0

های صورت گرفته در بین هفت استراتژی ارائه شده اولویت اول با بر اساس تجزیه و تحلیل

باالترین  QSPMاسات که بر اسااس ماتریس« های کارآفرینی NGOتشاویق زنان به تشاکیل »

ست. این مهم از طریق آگاهی 852/0امتیاز یعنی   و سودمندی زمینه در بخشیرا کسب نموده ا

 در میساار خواهد شااد. همچنین بازنگری NGO تشااکیل برای روسااتایی زنان در انگیزه دایجا

 ضروری است.  اداری بوروکراسی و وپاگیر دست قوانین حذف و NGO تشکیل قوانین

مندان بر حسااب بندی کسااب وکارهای جدید برای عالقهنیازساانجی و اولویت»اسااتراتژی 

 محصاوالت فروش برای قراردارد. در این زمینه بازاریابیدر اولویت دوم  717/0، با امتیاز «بازار

بازار  برحسااب روسااتایی زنان تولیدات به دهیو جهت دهیسااازمانو  روسااتایی زنان تولیدی

دادن ها و جلسات زنان روستایی و سوقدادن نشستسازمان»ضروری است. همچنین استراتژی 
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ساااوم قرار  در رتبه 470/0با امتیاز « موفقآنها در جهت کارآفرینی و دعوت از زنان کارآفرین 

 به...  و قرآن هایدوره و صااالحین هایحلقه بساایج، مانند هاییتشااکل دارد. در این زمینه ورود

و  جلساااات در بخشااایو آگاهی رساااانیروساااتایی و اطالع نواحی در زنان کارآفرینی مقوله

 و راهنمایی جلسات در کارآفرین زنان از و دعوت کارآفرینی های زنان روستایی دربارهنشست

عد زنان به وکمک  خدمات عملکرد بهبود»تواند تحقق این مهم را تساااهیل بخشاااد. می مسااات

 449/0با امتیاز « روستایی کارآفرین زنان از حمایت در بانک پست...( و وتسهیالت وام اعطای)

 برای کم بهره وبا لندمدتب بازپرداخت با وام در اولویت رهارم قرار دارد. در این زمینه اعطای

 صندوق تعداد افزایش»شود. همچنین استراتژی کارآفرین از طریق پست بانک پیشنهاد می زنان

سنه قرض های ستایی الح ستاها در رو در رتبه پنجم قرار دارد در این ارتباط  438/0با امتیاز « رو

 شهر، در ساکن بومیان) روستایی الحسنهقرض هایصندوق تاسیس در سرمایه می توان به جذب

 در بیشاتر گذاریسارمایه برای افراد و تشاویق ترغیب و ...( و خصاوصای بخش گذارانسارمایه

 و آموزشاای هایدوره برگزاری»روسااتایی اشاااره نمود. همچنین  الحساانهقرض هایصااندوق

ستایی زنان به تخصصی مشاوره ستا در شورا و دهیار کمک با رو ان به عنو 405/0با امتیاز « رو

اساات. در این زمینه آخرین راهبرد در زمینه توسااعه کارآفرینی زنان روسااتایی شااناسااایی شااده

ند می تا بتوان تایی  کاربردی برای زنان روسااا یت و  با کیف ید و  های مف به برگزاری دوره  توان 

 ایجاد پذیرتوسااعه و مناسااب گذاری ساارمایه در را جدیدی هایایده و کرده درک را فرصااتها

 شود.نهاد می، پیشکنند

 گیریبحث و نتیجه
افزایش مشااارکت و ایجاد فرصااتهای برابر به  توسااعة پایدار روسااتایی، بااااارنظریه های در 

رو مطالعه حاضر به . از این، بسیار تأکیاد شاده استبه عنوان نیمی از جامعهخصوز برای زنان 

 و هابررسی ظرفیتاست.  شناسایی راهبردهای توسعه کارآفرینی در بین زنان روستایی پرداخته

سعةمحدودیت صرآباد تربت جام گویای کارآفرینی زنان های تو ست که آن بخش ن ناتوانی » ا

از عوامل اصاالی « های محلی برای راه اندازی کسااب و کارهای جدیددر شااناسااایی فرصاات

حیه افزایش رو»تاثیرگذار در عدم توسعه کارآفرینی زنان روستایی است؛ در بین عوامل داخلی 
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نقش رسااانه در بهبود موقعیت »و در بین عوامل خارجی « خودباوری و پشااتکار در زنان روسااتا

تایی با تاکید بر توانمندی اقتصاااادی زنان از عوامل اصااالی در تقویت « زنان در نواحی روسااا

و « یو پس انداز کاف ینداشتن پشتوانه مال»کارآفرینی زنان است. همچنین در بین عوامل داخلی 

های نبود برنامه جامع برای توسااعه کارآفرینی زنان روسااتایی در برنامه»ن عوامل خارجی در بی

مهمترین موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی است. این مطالعه همسو با مطالعه « کالن کشور

کارآفرینی زنان روستایی را ابزاری برای مقابله با بیکاری و فقر و گسترش ( 2021) 1مودستوس

نیز همسو با مطالعه جمینی  .ویژه زنان می دانددیده اجتماعی، بههای آسیبا برای گروههفرصت

داننند. به گذاری را یکی از موانع اصلی توسعه کارآفرینی می( عامل سیاست1395و همکاران )

به صاورت یک  ی ارائه شاده در پژوهشتدافعمنظور تقویت کارآفرینی الزم اسات راهبردهای 

سته راهبرد سوی نهادهای محلی و مردمی وی با زمانب شخص از ست با بندی م سیا  ها،تقویت 

تشویق زنان  -1دولتی صورت گیرد. راهبردها شامل:  مدیران سوی از مقررات ها ورویه قوانین،

بندی کسااب وکارهای جدید برای نیازساانجی و اولویت-2های کارآفرینی  NGOبه تشااکیل 

دادن آنها ها و جلسات زنان روستایی و سوقدادن نشستزمانسا-3 مندان بر حسب بازارعالقه

 وام اعطای) خدمات عملکرد بهبود-4 در جهت کارآفرینی و دعوت از زنان کارآفرین موفق

سهیالت ست...( و وت ستایی کارآفرین زنان از حمایت در بانک پ  صندوق تعداد افزایش-5 رو

 به تخصصی مشاوره و آموزشی هایدوره برگزاری -6روستاها در روستایی الحسنه قرض های

 روستا است. در شورا و دهیار کمک با روستایی زنان

  

                                                                 
1. Modestus 
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سروی شاهی، عباس )آنی، نادیا، خ عوامل موثر بر "(، 1399پور، بهمن، آجیلی، عبدالعظیم، عبد

(، 44)11، نشاریه علمی زن و فرهنگ، "توساعه و موانع بازدارنده کارآفرینی زنان روساتایی
61-70. 

 یرهایمتغ یعامل لیتحل" ،(1394) یلرش ،یضی، فالدپور، خی، علحمدا ،یسیتقد اوود؛د ،ینیجم
 ،"شاااهرساااتان روانسااار ییزنان روساااتا انیدر م ینیبرنده و بازدارنده توساااعه کارآفر شیپ
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سعه کارآفر ستا یزنان در نواح ینیتو ستاها ییرو ستان ررداول یمورد: رو صاد "شهر ، اقت
 .63-45(، 4)5 ،ییفضاوتوسعه روستا
بندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روساتایی باا روش  اولویت ،(1391) حیدری ساربان، وکیل

AHP اان،  -عیمطالعه موردی: اساتان اردبیال، مطالعاات اجتماا  ،(31) 10روانشاناختی زن
159-176. 

سوساداتضیله؛ ف ،یخان س لیتحل"،(1394) میهس ،یمو در  ینیپخش کارآفر ندیدر فرآ یتیجن
-1 (،4)4 ،یی، اقتصاد فضا و توسعه روستا")مورد مطالعه: دهستان سولوقان( ییمناطق روستا

22.  
 دارینان؛ کلیدی جهت نیل به توسعه پاز ینیکارآفر ،(1396سمیرا ) ،همن؛ جابریپور، بیخسرو

 .137-130 ،(11) 3 ،رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی ،ییروستا
و  ییزناان روساااتاا" ،(1392) نتهی، بوعاذار، ممیادا ،یمهراب قوراانهمن؛ پور، بیخسااارو

صاد ،ی، ماهنامه اجتماع"ها و راهکارهاضرورت، رالش ؛ینیکارآفر و  یعلم ماهنامه ،یاقت
  .63-55 ،165کار و جامعه،  یفرهنگ

زنان  ینیکارآفر نهیموانع موجود در زم یعامل لیتحل"،(1390)حسااان م ،یعادل مید؛ا ،یفیشااار
، زن حقوق و توساااعه "و کهنوج رفتیزنان نمونه کشااااورز منطقه ج دگاهیکشااااورز از د

  .127-112 (، 1)5زنان(،  قاتی)تحق
 ندیفرآ یتیجنساا لی(. تحل1397رحمت اله. ) ،زاده یمنشاا و ژنیب ی،رحمانو  فرهاد ی،شااکارر

شااهرسااتان خلخال(.  ی)مورد مطالعه: بخش مرکز ییدر مناطق روسااتا ینیتوسااعه کارآفر
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 .128-115  ،(41)11. رانیا یمطالعات توسعه اجتماع
عه  یعامل لیتحل" ،(1393) ادقصاااحمدم ،یصااابور هناز؛م ان،یصاااابر عوامل مؤثر بر توسااا

 ران،یا یمطالعات توسعه اجتماع ،"خرد سمنان یهاصندوق عضو یزنان روستا ینیکارآفر
6(4،) 107-115.  

شاد. ) ،طوالبی نژاد و خدیجه ،صادقی سی عوامل و محرک1398مهر سعه (. برر های موثر بر تو
 ،(20) 10 ،ییاندیشه جغرافیا  ،ارکارآفرینی زنان روستایی )مطالعه موردی: دهستان رشتخو

72-90. 
)مطالعه ییزنان روساتا ینیموانع توساعه کارآفر" ،(1392) رهادرآرا، فلشاگمیه؛ سا دوسات،یعل

سار ( :یمورد ستان گرم شاورز جیترو یها، مجله پژوهش"شهر -7(، 1)6 ،یو آموزش ک
16.  
 ییشناسا"(، 1394) میدسرمازه، ح ی، نظراوودد ،ینی، جملیرضاع ،یدیجمش امد؛ح ،یقادرمرز

سعه کارآفر ستا ینیموانع تو شلیمطالعه مورد)ییزنان رو ستان  ستان اردل(-لی: ده ، "شهر
 .118-103 (،17)5 ،یامنطقه یزیربرنامه
ندهاریدال زاده،یعل ریم؛م ،یقاسااام هام ،ی، ق ندسااااز یاساااتراتژ نیتدو"، (1397) ال  یتوانم

زن در توساعه و  ،"کیاساتراتژ تیریمد یبا اساتفاده از ابزارها ییزنان روساتا یروانشاناخت
  .109-79(، 1)16 است،یس
 یاساااهیمقا یواکاو" ،(1398)هساااا م ،ی، فاطمورشمقدم، ک یرضاااائ رجان؛فرد، م گلکار
 ،یدر کشاااورز ینیکارآفر ی، راهبردها"اسااتان فارس ییزنان روسااتا ینیکارآفر یهانهیزم
6(12 ،)35-47.  
 https://www.amar.org.ir (.    / 1395، )کشور یهایشناسنامه آباد ران،یآمار ا مرکز
 تهران. ،سازمان مدیریت صنعتی ،نگاهی جامع به مدیریت استراتژیک ،(1390فریبا ) ،مرادی
س" ،(1395)لیله ج ،یبروجن انیمانیسل رضا؛ ،یموحد ش یهاوهیش یبرر سعه  یآموز مؤثر در تو

  .33-24(، 6)3 ،یدر کشاورز ینیکارآفر یراهبردها ،"ییزنان روستا ینیکارآفر
سه؛پور، نیانیورک شرف اهلل،روح ،یعیسم محمدرضا، ،ینیحس فی ارائه مدل " ،(1398) جیدم ،یا

 قاتی، تحق"در اسااتان گلسااتان ییروسااتا داریتوسااعه پا کردیزنان با رو ینیتوسااعه کارآفر
  .166-147(، 54)19 ،ییایعلوم جغراف یکاربرد

https://www.amar.org.ir/
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نا؛آ ،ینوغانخواهوطن ناساااا" ،(1395) وانن، ج، جواریمم ،یقاسااام ت ند تیو اولو ییشااا  یب
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