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 چکيده
 روستایی دارپای توسعه به دستیابی برای ضروری شرطپیش و کلیدی عامل انسانی منابع توسعه

. بود خواهد ممکن غیر امری زنان، عظیم ذخیره از استفاده بدون  مهم این و رودمی شمار به

 اقتصادی، هایفعالیت در هاآن مشارکت و کار بازار در روستایی زنان حضور میزان امروزه

 .است کشور یک یافتگیتوسعه یدرجه سنجش جهت معیارها ترینمهم از یکی اجتماعی،

 خود وهبالق هایتوانایی و فکری هایظرفیت از توانندمی روستایی زنان که هاییزمینه از یکی

. ستا کارآفرینی سازند، مندبهره خود های تالش نتایج از را روستایی جامعه و کنند استفاده

 هاچالش آن، ضرورت روستایی، زنان کارآفرینی مفاهیم بررسی هدف با که حاضر مطالعه لذا

 تدوین علمی معتبر منابع به استناد با و مروری تحقیق روش از استفاده با آن رویپیش موانع و

 کارآفرینی یتوسعه و بسط جهت عملیاتی راهکارهایی بتواند تا است تالش در است، شده

 .نماید ارائه انزوا از جامعه از عظیم بخش این خروج و روستایی زنان

 .اشتغال کارآفرینی، روستایی، زنان مشارکت، اژگان کليدي:و 
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  2ملکی ، مرجان ادهم 1 بهمن خسروي پور

 .خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه کشاورزی، آموزش و ترویج گروه استاد 1
 برداریبهره هاینظام و مردمی هایمشارکت دفتر مدیر و روستایی توسعه ارشد کارشناسی دانشجوی 2

 . خوزستان برق و آب سازمان

 
  نام نویسنده مسئول:

 بهمن خسروي پور

 نقش کارآفرینی و مشارکت زنان در توسعه پایدار روستایی
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 مقدمه
 جامعه درون متعددی هایناهنجاری بروز موجب که شود¬می محسوب اقتصادی و اجتماعی مهم معضالت از یکی بیکاری یپدیده

 ،آن بر عالوه. است اشتغال تامین ها،فعالیت شدن ترماشینی و شدنجهانی عصر در ویژه به انسانی جوامع مهم هایچالش از یکی. شودمی

 هیبازد کاهش ضمن بیکاری، رشد که چرا دارد، کشورها ملی اقتدار تحکیم و هاگذاریسیاست در مهمی جایگاه اشتغال، تنوع و ایجاد موضوع

 ما جامعه(. 1932 همکاران، و پورخسروی) شودمی جامعه در فرهنگی و اجتماعی هایشکاف و مسائل تشدید موجب انسانی، -اقتصادی منابع

 جبران و بزرگ های¬بحران نشود، مقابله ای¬ریشه صورت به و ابتدا از پدیده این با اگر و است مواجه بیکاران تعداد افزایش یمسئله با نیز

 رد که طوری به. طلبد¬می را باالیی توان و است بسیار انرژی و وقت صرف نیازمند هاآن با رویارویی که داشت، خواهد پی در را ناپذیری

 خشب در ویژهبه. است بوده بیکاری یمسئله برای حلی راه یافتن امور، متولیان و مسئوالن های¬دغدغه ترین¬اساسی از یکی اخیر یدهه

 در(. 1933 همکاران، و حسینی) رود¬می شمار به معضل یک توسعه حال در کشورهای در آن گستردگی و حجم که روستایی و کشاورزی

 در اییروست مناطق در سازی ظرفیت و توانمندسازی برای مناسب راهکاری عنوان به روستایی کارآفرینی از روستایی توسعة جدید هاینظریه

 و موحدی) شودمی یاد نهادی و محیطی اجتماعی، اقتصادی، برابری ایجاد روستا، و شهر شکاف کاهش کنونی، زندگی الگوی تغییر جهت

 امعهج بیکاری مسئله حل و کشورها اقتصادی توسعه بر بسزایی تأثیر تواندمی شده ریزیبرنامه مداخله رابطه، این در(. 1939 فرانی، یعقوبی

 .است کارآفرینی بر مبتنی توسعه الگوی از صحبت امروزه که نحوی به باشد، داشته

 و روانی ،مالی هایریسک پذیرش با همراه و بسیار پشتکار و تالش با ها،فرصت از گیریبهره و نوآوری فرآیند از است عبارت کارآفرینی

 کارآفرینی(. 1931 صدقیائی، عابدی و جعفری) پذیرد صورت استقالل و شخصی رضایت طلبی،توفیق مالی، سود کسب انگیزه با که اجتماعی

 هک دارد وجود باور ایـن. است موجود حاضر حال در که است منابعی به توجه بدون هاآن کردندنبال و هافرصت به دستیابی و ایجاد فرآیند

 روستایی کارآفرینان. است توسـعه حال در و یافته توسـعه کشورهای اقتصادی یتوسعه یمحرکه موتور( Entrepreneurship) کارآفرینی

 و تنوعم بهینه، یاستفاده و اراضی کاربری غیرکشاورزی، و کشاورزی هایفعالیت در خلّاقیت و نوآوری جدید، هایفرصت شناسایی دنبال به

 هایمشخصه و ماهیت به توجه با زمینه این در(. 1939 همکاران، و ابراهیمی) هستند تربیش سود کسب جهت در روستایی منابع از نوآورانه

 درآمد کمبود مشکالت که دهدمی نشان گذشته دهه چند طی جهان مختلف کشورهای در روستایی توسعه تجربیات روستایی، جوامع

 فنی شدان انتقال با تنها توان نمی را آن از ناشی سیاسی و فرهنگی اجتماعی، پیامدهای و عواقب آن دنبال به و( اقتصادی ضعف) روستاییان

 گذارانسیاست توجه مورد بایستی که تریمهم عنصر بلکه پنداشت، شده حل روستایی، مناطق به مادی هایسرمایه انتقال نیز و هافناوری و

 ساختن فراهم و خانگی کارهای و کسب ویژه به روستایی کوچک کارهای و کسب توسعه بر تأکید گیرد، قرار روستایی توسعه کارشناسان و

 (.1931 دهقانپور، و پورخسروی) باشدمی هاآن توسعه و رشد برای ضروری بسترهای

 وستاییر پایدار توسعه امکان و باشدمی مطرح روستاها در فعال بالقوه انسانی نیروی از نیمی عنوان به ابعاد تمامی در زنان حضور امروزه

 رزشا برابری پذیرش از نشان مسایل تمامی در مردان همراه زنان مشارکت واقع در. بینندنمی عملی شده فراموش نیمه این مشارکت بدون را

 را مثبت تغییراتی و زنندمی تحول به دست آن طریق از و نموده همکاری مختلف امور در همدیگر با که باشدمی جامعه آحاد همه انسانی

 تمامی در زنان مشارکت دیگر عبارت به(. 1931 فروشانی، و پورخسروی) افتد موثر و مفید تواندمی جامعه کل آینده برای که آورندمی بوجود

 طرف زا. دارد بنیادین ضرورتی و بوده روستایی پایدار توسعه به یابی دست عوامل ترینمهم از یکی اجتماعی و اقتصادی زندگی هایزمینه

 نشواک آن به نسبت و کرده درک زودتر را زیستمحیط نابودی رفتاری، الگوهای و روانشناختی خاص دالیل به مردان به نسبت زنان دیگر

 فراوان توجهی روستایی پایدار توسعه خصوص به و توسعه در زنان نقش به اخیر هایسال در توسعه ریزانبرنامه رو این از. دهندمی نشان

 کارهایراه بتواند روستایی، زنان کارآفرینی با مرتبط مفاهیم بررسی ضمن تا است تالش در حاضر مطالعه لذا(. همان) اند داشته مبذول

 .نماید ارائه روستایی زنان کارآفرینی فرایند تسهیل جهت در کاربردی

 

 کارآفرینی مفهوم
. (1932)بیگ زاده و همکاران، رو هستند ترین مسائلی است که جوامع امروزی در هزاره سوم با آن روبهکارآفرینی یکی از ضروری

های مهم اقتصادی زندگی مورد توجه اتحادیه اروپا آن را به عنوان یکی از جنبه 2111در سال  اهمیت توجه به کارآفرینی به حدی است که

 هنگیفر تنوع به توجه با مختلف جوامع در کارآفرینی تعاریف که داشت توجه نکته این به بایستی. (Dos Santos, 2013قرار داده است )

ی شغلی در نظر گرفتند، که کار آفرینی را به عنوان یک انتخاب برانگیزاننده (1931رسا و همکاران )پا (.Tshikuku, 2001) است متنوع

( 2111آورد. تامسون )ی جدید به وجود میفرصتی را به منظور شرکت در یک نظام اجتماعی با تولید محصوالت، خدمات و فرایندهای فناورانه

 و کریس ،منابع از زمان، استفاده با جدید ارزش با همراه را جدید عضو خالقیت، از استفاده با بتوان آن در که داندمی فرآیندی را کارآفرینی

http://www.rassjournal.ir/


 233 -241  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 اندازه به تعریف واژه کارآفرینی، کار بسیار دشواری است، تقریباً (.Patel and Chavda, 2013آورد ) وجود به عوامل دیگر کارگیری به

 معنای به برخی برای نوآوری، یک به معنای کارآفرینی برخی وجود دارد. برای واژه این از این زمینه  تعاریفی در موجود دانشگاهی کتب

 یک مدیریت و مالکیت معنای به افراد از دیگری شمار برای و بازار دهنده ثبات نیروی یک به معنای دیگر جمعی نظر نقطه از کردن، مخاطره

 است.  اقتصادی کوچک فعالیت

 

 کارآفرینی روستایی 
های کشاورزی و غیرکشاورزی، نوآوری و قیت در فعالیتالهای جدید، نوآوری و خکارآفرینی روستایی عبارت است از شناسایی فرصت

ی ی و یعقوب)موحدی بهینه و نوآورانه از منابع روستا در راستای توسعه پایدار روستایی است قیت در کاربری زمین و در واقع، استفادهالخ

 بدیلیبی جایگزین به جوامع انسانی روستاها و رشد و شکوفایی در توسعه و راهبرد استراتژی یک عنوانبه کارآفرینی . امروزه(1939فرانی، 

در روند تکاملی  در یک قرارگرفتن و از راه خودجوش بصورت و امکانات یک جامعه و منابع عوامل یهمه آن از طریق که گشته است تبدیل

گردند )بوزرجمهری و  اجتماعی -اقتصادی مثبت و پیامدهای از آثار بسیاری منشاء تا گردیده بسیج اجتماعی بلند هایآرمان به نیل جهت

ها در جهت رفاه اقتصادی، توان توسعه پایدار را، رویکردی جامع به بهبود بخشی کیفیت زندگی انساندر این راستا می(. 1939همکاران، 

نقش کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی،  (. در رابطه با1931)مرادی مسیحی و طالبی، های انسانی تعریف کرد و محیطی سکونتگاهاجتماعی 

ت و بسترسازی جهت تربی، توسعه و گسترش کارآفرینی در مناطق روستایی مشروط به توسعه فرهنگ کارآفرینیتوان بیان داشت که می

ولتی و های دهای کارآفرینی روستایی، تشویق سازمانها در برنامهوستایی، ترغیب افراد روستایی جهت مشارکت آنپرورش کارآفرینان افراد ر

های آموزشی توانمندسازی روستاییان، برگزاری دوره، )آموزش کارآفرینی( های کارآفرینی در مناطق روستاییغیردولتی در پشتیبانی از برنامه

فراهم آوردن اعطای دسترسی به سرمایه، اعطای وام به کارآفرینان، توسعه  های کارآفرینی()توسعه زیرساخت زمینه کارآفرینی و مشاوره در این

و دانش همگانی، گسترش امکانات  یعاتالعاتی و ارتباطی، اتصال به منابع اطهای اطالامکانات و تجهیزات حمل و نقل و گسترش سیستم

 .(1931)زرگوش و مظفری، قبیل است زندگی در روستاها و مواردی از این 

 

 جایگاه زنان روستایی و لزوم توانمندسازي زنان روستایی 
 در این و کنندمی زندگی روستایی مناطق در جهان کشورهای فقیرترین جمعیت از درصد ٥1 از بیش فائو در شده انجام تحقیقات بنابر

 و اقتصادی فقر از ناشی میرهای و مرگ چهارم سه مجموع در و دهندمی تشکیل زنان را جهان فقیر جمعیت از درصد ٥1 که است حالی

 روستایی بانوان اجتماعی و اقتصادی فقر دلیل. است زنانه باشد، روستایی آنکه از بیش فقر چهره بیانی، به. است دختران و زنان متوجه غذایی

 ارآمدترینک و ورترینبهره طرفی از. است شایسته اجتماعی و اقتصادی جایگاه از نبودن برخوردار نیز و مناسب درآمد شغل، مدرسه، به دسترسی

 قتصادیا و اجتماعی تغییرات در را حیاتی نقش و باشندمی روستا در تولید امر دارعهده که هستند روستایی زنان روستا، هر در کلیدی عناصر

 کشورهای یتوسعه و رشد و هاخانواده ارتقای برای اول امید توسعه، به رو کشورهای در زنان(. 1931 فروشانی، و پورخسروی) کنندمی ایفا

 یجادا نیز فرهنگی و اجتماعی منافع بلکه شود،می اقتصادی سودهای سبب تنها نه جوامع در کارآفرین زنان موفقیت. شوندمی محسوب خود

 راهی نیکارآفری چون شوند،می کارآفرینی وارد قبلی، شغل از نارضایتی و دستمزدها کاهش و بیکاری جمله از متعدد دالیل به زنان. نمایندمی

 (.1931 پروانه،) است معمول بیکاری از رفتبرون برای

 

 هاي یک بانوي کارآفرینویژگی
 ممکن حالت بارزترین و بهترین کوچک، صنایع به ویژه کوچک اقتصادی، واحدهای توسعه که باورند این بر صاحبنظران از بسیاری

 اعم کوچک، کنند. واحدهایاشتغال نمی ایجاد و آیندنمی وجود به آنی و خود خودی به کوچک صنایع است. اما در کشور اشتغال ایجاد برای

 خالق، مبتکر، توانمند، افرادی از که کنند اشتغال ایجاد نتیجه در و یابند و توسعه رشد توانندمی زمانی خدماتی، و تجاری صنعتی، از

بانوان در کنار وظایفی که (. برخی از 1931نامند )جلودار و همکاران، می کارآفرین را هاآن که گیرند بهره عمل اهل و خطر پذیر ،جوفرصت

 توان به شرح ذیل خالصه نمود:را می برجسته این بانوانهای عهده دارند، در امر کارآفرینی فعالیت دارند که ویژگی ردر منزل ب

 باشد.لذا قابل انتقال به دیگران می انداز برای یک زن کارآفرین کامالً شفاف و خالی از هرگونه ابهام بوده وچشمانداز:  داشتن چشم 

 ه پوشی کردها و پیشنهادهای شغلی دیگر چشمجدید و فرصت هایمصمم بودن: عزم راسخ کارآفرینان به ویژه بانوان، مصمم از ایده

 مانند.اند پایبند میرگزیدهخود ب به کاری که برای ،و در مقابل

 :ی انرژی، وقت و سایر منابع را به هدف مصروف نمایدانداز، همهکارآفرین زن باید در تمام لحظات با تمرکز بر چشم تمرکز. 
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 است. انداز خودهای کارآفرینان در محقق کردن چشمانگیزش: نیاز به خودشکوفایی یکی از مهمترین انگیزه 

 کوش هستند و پشتکار آنان مثال زدنی ختساند. بسیار : زنان کارآفرین تمام زندگی خود را وقف کار نمودهوقف و از خودگذشتگی

 تاریخ(.)رضایی منش، بی اسـت

 

 عوامل موفقيت زنان در کارآفرینی
ت و به فرد کرده اسهلن فیشر، انسان شناس دانشگاه راتجز، دریافته است که پنج خصوصیت، زنان کارآفرین را در این زمینه منحصر 

 تواند در موفقیت آنان بسیار مهم جلوه کند:می

 کنند و توان برقراری ارتباط موثرتری های ارتباطی: بسیاری از زنان در بیان احساسات خود بهتر از همتای مرد خود عمل میمهارت

 دارند؛

 و کشف رمز و رازهای حرکات دیگران و پی بردن به ی دیگران های مردمی: بسیاری از بانوان در خواندن احساسات از چهرهمهارت

   منظور طرف از لحن صدا بسیار ماهر هستند؛

 های ها از محیط و ایجاد ارتباط میان قطعات دادهآوری دادهای: به معنی توانایی زنان در جمعشبکه گیری تفکرهای بکارمهارت

کنند که قطعه قطعه کرده فقط توجه خود را معطوف به چیزهایی می مختلف است. برعکس، بسیاری از مردان معموالً اطالعات را

 .کنند اهمیت بیشتری داردتصور می

 های کوشند شرایطی ایجاد کنند که با طرفتوانند بحث کنند. آنان میمهارت برقرای توافق: زنان کارآفرین موفق، غالباً خوب می

 .وارد در بحث، روابط هماهنگ برقرار کنند

  در ایجاد و گسترش روابط حسنه: حفظ روابط دراز مدت با مشتری در تجارت نیاز به ایجاد مودت و دوستی و استفاده از توانایی

 (.1931نیا و همکاران، روشن)که این توانایی در میان بانوان بسیار بارزتر است  روابط عمومی موثر است

 

 ایران در روستایی زنان کارآفرینی توسعه هاي چالش و موانع
 وزشی،آم مؤسسات و هاشرکت ها،دانشگاه دولت، روستا، مردم مشارکت جلب با که است آن گرو در روستایی کارآفرینی توسعه موفقیت

 نهاد بنا اییروست کارآفرینی توسعه برای پویا سیستمی کارآفرینی، رهبران و اندیشمندان کارآفرینی، و کار و کسب حوزه در مشاوره و پژوهشی

 گیریهرهب. است تر پررنگ بسیار فرآیند، این در دولت سهم و نقش مسلماً. است ملی عزم نیازمند مقوله این دیگر، عبارت به(. 1931 عمادی،)

 یک تصوربه روستایی کارآفرینی توسعه هایبرنامه در نخبگان و علمی مراکز و هادانشگاه کشور، در مربوطه اجرایی هایدستگاه مشارکت از

 و دانش گذاشتن اشتراک به و تعامل امکان که ارتباطی فعال شبکه یک ایجاد و برقراری همچنین و ملی سطح در هماهنگ و منسجم ستاد

 اشند،ب خود محوله وظایف رعایت و انجام به ملزم کنندگانمشارکت همه که ملی منسجم برنامه یک قالب در هابخش و سطوح کلیه در تجربه

 مناطق در ویژه به زنان کارهای و کسب توسعه و اندازی راه کلی، طور به اما. باشندمی روستاها کارآفرینی توسعه مهم هایشرط پیش از

 (:1939 صفا، و نجفی) است شده اشاره هاآن ترینمهم از برخی به زیر در که باشدمی مواجه متعددی موانع و هاچالش با روستایی

 اشتنانگ نادیده یا دیدن بزرگ از و بگیرند نظر در را مکان و زمان هایواقعیت باید کارآفرین زنان: مناسب کار و کسب طرح وجود عدم -

 باشد، هداشت را الزم اطالع رقابتی جو و اقتصادی فعالیت نوع از کارآفرین که است آن مستلزم اهداف به رسیدن. باشند حذر بر موجود امکانات

. باشدمی کارآش حوادث برابر در بهتر وضعیت یک در گرفتن قرار برای گرایانه پویش حرکت یک مناسب، کار و کسب طرح یک داشتن بنابراین

 گیخان کار و کسب که دارند وجود نیز نشانگرهایی اما است، کارآفرین عملکرد برای معیاری و کارآفرین اقدامات راهنمای کار، و کسب طرح

 ارها،ک انجام برای زمانی محدودیت نبود دستیابی، قابل اهداف وجود عدم از عبارتند نشانگرها این. باشندمی مناسب برنامه و طرح یک فاقد

 (.همان)عملی هایگام نبود و هااولویت نبود

 را الزم شدان بتواند کارآفرین که آن مگر شد، خواهد شکست به منجر تجربه فقدان کلی طور به: تخصص و تجربه سطح بودن پایین -

 به و ندارند زیادی تجربه خود کار مورد در زن، کارآفرینان از بسیاری که جاآن از. شود گروه هم دارد، را دانش آن که شخصی با یا کند کسب

 زا واضحی تصویر نداشتن و دارد قرار آن حیطه در اقتصادی پروژه که صنعتی صحیح فهم عدم نظر، مورد خاص حیطه در تجربه عدم دلیل

 (.همان) شوندمی مواجه شکست با کند،می قبول را آن کسی چه و کند کار باید چگونه و چرا پروژه که موضوع این

. دانندمین چیزی آن بالقوه مشتریان مورد در اما کنند،می پیشنهاد را ایایده کارآفرین، زنان از بسیاری: مناسب بازار به دسترسی عدم -

 حال، هر در .هستند آن برای پول پرداخت به حاضر نیز دیگران که نیست معنی این به کند،می ارائه که خدماتی یا محصول به کارآفرین عالقه

 بازار لبیط انحصار دلیل به مهم این که باشدمی کار و کسب طرح در مناسب بازار یک شناسایی عدم آفرین کار زنان اساسی مشکالت از یکی

 (.همان)باشدمی دولتی هایشرکت سوی از اییارانه رقابت و تقاضا و عرضه در شدید نوسانات بزرگ، هایشرکت گرو در

http://www.rassjournal.ir/


 233 -241  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 با و باشد مالحظه قابل تواند می اطالعات پردازش و آوری جمع هزینه: اطالعاتی منابع و اطالعات به دسترسی عدم از ناشی موانع -

 واجهم مشکل با مواقع بیشتر موفق تجاری طرح یک تدوین نتیجه در باشد، آمدزا در تواند نمی سهولت به همیشه اطالعات که این به توجه

 ذاریگ قیمت به نسبت همچنین و تولیدات کمیت و کیفیت مورد در غلط های گیری تصمیم به منجر معموالً اطالعات وجود عدم. گردد می

 (.همان)گردد می آینده در ورشکستگی به منجر معموالً امر این. گردد می محصوالت بازاریابی و مناسب

 کشور در اشتغال توسعه هایطرح اجرای نیاز مورد اعتبار تأمین: خانگی کار و کسب گذاری سرمایه جهت مالی اعتبار تأمین عدم -

 رایاج الزم، تسهیالت نشدن تأمین و مناسب کار و ساز نبود صورت در که است خانگی مشاغل طرح در عامل ترینمهم و جدی مباحث از یکی

 الیح در موضوع این اما شوند،می محسوب کشور در ها طرح تسهیالت و اعتبار کننده تأمین ترینمهم هابانک. کندمی مواجه مشکل با را طرح

 هایتسیاس و برندنمی سر به مناسبی وضعیت در هابانک بانکی، سیستم به دولت هایبدهی و معوق مطالبات افزایش دلیل به که است

 ایاجر سرنوشت که شده باعث موضوع همین و باشد داشته کشور در زااشتغال هایطرح اجرای برای جالبی سرنوشت تواندنمی هم دستوری

 رایب گردش در سرمایه و موقع به تسهیالت تأمین عدم مشکل با بازده زود هایبنگاه طرح اجرای مانند یا و بماند ابهام در خانگی مشاغل طرح

 (.همان) شود مواجه بیکاری مشکل رفع

 نتیجه در .سازندمی نهادینه را بازرگانی و تجاری ارتباطات تجاری، قوانین و کنندمی نهادینه را انسانی رفتارهای قوانین،: قانونی موانع -

 از مشخص تعریف عدم. شوندمی اقتصادی رشد نرخ بیشتر ارتقاء باعث و داده کاهش را معامالت هزینه و تجاری مخاطرات تجاری قوانین

 دهم دولت اجتماعی امور و کار وزارت هایبرنامه و کارها از یکی راستا همین در. است طرح این مشکالت از یکی خانگی کار و کسب قوانین

 در .دانست هاسیاست گونه این زمره در را خانگی مشاغل طرح اجرای توان می که است مقطعی و مدت کوتاه اشتغال ایجاد سیاست به توجه

 ورمنظ به قوانین وجود و تولید و صنعت بخش رشد اعتالی جهت روشن و صریح قوانین وجود نیازمند خانگی، کار و کسب توسعه مجموع

 دعبارتن کارخانگی و کسب قانونی موانع از برخی. دارد بزرگ هایشرکت سوی از تحمیلی هایطلبی انحصار مقابل در هاطرح این از حمایت

 (.همان) غیره و مالیاتی قوانین خانگی، مشاغل پوشش تحت افراد برای بیمه حمایتی چتر نحوه بودن نامشخص: از
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 گيرينتيجه
 وستاییر توسعه. دارند ویژه جایگاه روستایی توسعه باالخص کشاورزی و توسعه در و هستند اقتصادی توسعه محرکه موتور کارآفرینان

کشور  یک توسعه کلی روند در آنان ساختن خودکفا و روستا درآمد ساکن کم قشر به متعلق افراد زندگی شرایط بهبود در عاملی تواننیز می را

های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ی فعالیتی کارآفرینی در جوامع مدرن، تحوالت زیادی در کلیهفعالیت زنان در عرصه .دانست

ای هزنان با داشتن دیدی خالق و برخودار از مهارت .ترین ابزار کارآفرینی مدرن مورد توجه قرارگرفته استمهمغیره به وجود آورده و به عنوان 

در  وبر عهده داشته باشند ی اقتصاد خانواده و جامعه آور خانواده و عامل اصلی تربیت فرزندان نقش بسیار مهمی در چرخهباال، به عنوان نان

 . ها حتی درتمامی دستاوردهای پیشرفته امروزی نباید نادیده گرفته شودآن جامعه اسالمی وجود و حضور

 و کار سبک توسعه برای الزم شرایط که است ضروری زنان بحران بیکاری با مقابله و ملی دراقتصاد زنان سهم توسعه ضرورت بنابه لذا

. خشندب پایان را جامعه کنونی معضل بتوانند دیگران و خود برای شغلی هایفرصت و کار و ایجاد کسب با زنان تا گردد فراهم زنان کارآفرین

یران ا جامعه هنوز که است واقعیت این ها بیانگربررسی کشورهای مختلف، در کارآفرینی هایفعالیت روندهپیش سیر رغم علی این وجود با

در این میان، مقوله کارآفرینی و باالخص کارآفرینی  .نماید استفادهچنان که باید، آن کارآفرین زنان به مربوط هایتوانمندی از است نتوانسته

 :صورت پایدار ادامه حیات دهد که عبارتند اززنان روستایی بایستی در سه سطح مرتبط با هم با نگاه پایین به باال، مطرح شود تا بتواند به

 ها(،کارآفرینی در سطح محلی و روستایی )تعیین نیاز و اولویت 

 کننده اجرا(،منطقه و استان )هماهنگ در سطح 

 دهنده طرح و برنامه(.در سطح ملی )انسجام 

  شود: روستایی پیشنهادات زیر ارائه میکارآفرینی زنان  مشارکت و یتوسعهدر این راستا و به منظور 

  ؛واحی روستاییی نهای توسعهریزیدر تمامی برنامهنان زی گانهچندهای ویژه نقشبه زنان،توجه به خصوصیات 

 جهانی، و ملی موفق تجارب  و جهانی ادبیات بر تکیه با روستا اقتصاد در زنان کارآفرینی هایاندیشه و باورها در بازنگری 

 حوزه در زنان کارآفرینی ترویج رسالت گرفتن عهده به جهت روستایی مقوالت به مندانعالقه و نخبگان از مجرب کادر آموزش 

 کشاورزی، و روستایی

 روستا؛ و کشاورزی با مرتبط در مباحث خصوصاً روستایی زنان تحصیل ادامه جهت مناسب ریزیبرنامه 

 زنان فعال مشارکت با روستایی مناطق در موجود تهدیدهای و هافرصت به توجه با روستاها در گذاریسرمایه بسترهای شناسایی 

 روستایی، نخبگان با تعامل و مشارکتی هایروش طریق از روستایی

 تشویق، و سازینمونه طریق از آنان در انگیزه ایجاد و نمونه و موفق روستایی کارآفرین زنان شناسایی 

 مشاوره متخصص، مشاورین از روستایی کارآفرین زنان برخورداری در الزم زمینه و امکانات ساختن فراهم و سازی شبکه از حمایت 

 صنفی. و تجاری تخصصی، های انجمن موسسات و
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 مراجعمنابع و 
های توسعه کارآفرینی روستایی )مطالعه موردی: شهرستان (. مولفه1939اسدی، ن. )آبادی، ا. بنیابراهیمی، م. خاتون [1]

 .39-32. 1کرمان(. کارآفرینی و کشاورزی، سال اول، شماره 

رشد کارآفرینی در تقویت جوامع روستایی در (. بررسی عوامل موثر بر 1939بوزرجمهری، خ. رومیانی، ا. اسماعیلی، آ. ) [2]

راستای توسعه پایدار.  همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی در برنامه ششم توسعه کشور)رویکردی راهبردی به 

 تولید، اشتغال و افزایش بهره وری مناطق روستایی(

ار آفرینی در مدیریت جامعه. مجموعه مقاالت (. نقش و جایگاه ک1932بیگ زاده، ف. قاسمی دهنوئی، ز. و حری، ز. ) [9]

 .1همایش کارآفرین، صنعت دانش محور دانشگاه مازندران. صفحه 

های حل مسأله بر شخصیت کار آفرینانه )مطالعه موردی: (. بررسی تأثیر شیوه1931پارسا، ع. عبدالوهابی، م. و ظریف، س.) [1]

 111. صفحات 1931فرینی، سال چهارم، شماره چهاردهم، زمستان دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز(. توسعه کار آ

 .111تا 

، شماره 9(. عوامل موثر در توسعه کارآفرینی زنان ایرانی. زن در توسعه و سیاست )پژوهش زنان(. دوره 1931پروانه، گ. ) [1]

1 ،129-111 

 .19-13. 22ر، (. حسابداری مدیریت و کارآفرینی. حسابدا1931جعفری، ع. عابدی صدقیائی، ب. ) [1]

(. عوامل موثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور. 1931جلودار، ر. حسینی، ج. حسینی، م. میردامادی، م. ) [٥]

 .3٥-111، 1، شماره 11فصلنامه روستا و توسعه، سال 

آموزش عالی کشاورزی از (. شناسایی و تحلیل موانع کارآفرینی در 1933حسینی، م. حسینی، ج، ف. و سلیمانپور، م، ر. ) [3]

. 1933، 9، شماره 11 -2دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد تهران. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. دوره 

 .913تا  913صفحات 

(. کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگی. نشریه 1931پور، م. )پور، ب. دهقانخسروی [3]

 .11-٥1ینی در کشاورزی. جلد دوم، شماره سوم.  کارآفر

 .11-13. 192-199(. مشارکت زنان و توسعه پایدار روستایی. کار و جامعه، شماره 1931پور، ب. فروشانی، ن. )خسروی [11]

امه ها و راهکارها. ماهن(. زنان روستایی و کارآفرینی: ضرورت، چالش1932پور، ب. مهراب قوچانی، ا. بوعذار، م. )خسروی [11]

 .12تا  11. صفحات 111اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، شماره 

 تاریخ(. جزوه درس کارآفرینی و پروژه. رشته کاردانی صنایع شیمیایی.منش، م. )بیرضایی [12]

. 133شماره  (. چالشها و موانع اجتماعی کارآفرینی زنان. کار و جامعه،1931شهریور، ر. قوتی، س. )نیا، د. خادمیروشن [19]
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