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 چکيده
ی زنان روستایی شهرستان نیکارآفردر  مؤثری هاتیمحدودی موانع و بررس ،هدف از تحقیق حاضر

نظری کارآفرینی؛ عوامل به مبانی استنادتحلیلی است. با  -باشد. روش تحقیق توصیفیتبریز می

ی مطرح، انتخاب و متناسب با هانهیگز عنوانهبساختاری  -فرهنگی و مدیریتی -اقتصادی، اجتماعی

با توجه به  ازیموردنی اطالعات آورجمعپس از انتخاب شدند.  لیتحل و هیتجزمعیار مهم برای  8آن 

در  گرمداخلهی موانع بندرتبهی چندمتغیره، تکنیک پرومتی برای ریگمیتصمی هالیحلاهمیت ت

و  هاشاخصی به دهوزندر ابتدای کار برای مقایسه زوجی و ی انتخاب شده است. نیکارآفرتوسعه 

برای و  Export Choice افزارنرمی کارشناسان رشته مذبور، از دهنمره برحسب موردنظرمعیارهای 

 افزارنرماستفاده شده است. خروجی حاصل از  GAIAافزایش کارایی روش پرومتی از روش گرافیکی 

Decision Lab، ی زنان نیکارآفردر  گرمداخلهمانع  نیترمهم عنوانبهفرهنگی را  -اجتماعی عوامل

 .دهدیمروستایی نشان 
 

 .چندمتغیره، پرومتی، تبریزی، زنان روستایی، تحلیل نیکارآفر :يديکل واژگان
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 مقدمه
 مندسازیترین عامل کارآفرینى یعنى توانبه مهم دیباقبل از هر چیز بدانیم،  و راهبردی در عصر حاضرحیاتى  یضرورت اگر کارآفرینى را

است. یکى از مباحث اساسى در  پیشرفتبه حرکت درآوردن موتور  ترین عنصرمهماعتقاد داشته باشیم. نیروى انسانى متشکل از زن و مرد، 

گیرى میزان بهره گریدعبارتانسانى هر جامعه است. به یروین یها و استعدادهاگیرى درست و منطقى از توانایىتوسعه، میزان بهره زمینه

بانوان همواره یکى از پارامترهاى اساسى براى توسعه بوده و هست. روند کارآفرینى مردان  یهاى مناسب توسعه براانسانى از فرصتمنابع 

اما در مورد زنان  ،استفاده قرار گرفته است زیرا پتانسیل اقتصادى هر کشورى براى کارآفرینى مردان ثابت است و مورد باشد؛میثابت  نسبتا

اگرچه در کشورهاى  .اندکارآفرینى بهره نبرده یبرا هالیکند. زنان به دلیل فراهم نبودن زمینه، تاکنون از بسیارى از پتانس فرق مىیت کامالًوضع

توسعه نظیر ایران هنوز اقدامات بنیادى اما در برخى کشورهاى درحال ،هاى اساسى در رابطه با کارآفرینى زنان برداشته شده استپیشرفته، گام

ها در جهت کسب است. با شناخت دقیق و واقعى امکانات توسعه کارآفرینى زنان، تواناسازى، شناسایى نیازهاى آموزشى و رفع آن انجام نشده

هاى مختلف فراهم آمده هاى آنان در بخشستعدادها و قابلیتا باهاى مرتبط هاى الزم، امکان مشارکت هرچه بیشتر زنان براى فعالیتمهارت

، امید اول برای ارتقاء توسعه حال دری کشورهازنان در  .[1]چشمگیرى خواهد یافت شیافزا یو سهم حاصل از فعالیت آنان در تولید مل

بلکه منافع  شودیمسبب سود اقتصادی  تنهانهع و رشد و توسعه کشورهای خود هستند. موفقیت زنان کارآفرین در این جوام هاخانواده

و مشکالت  اندمواجه کاروکسببا موانع ساختاری و فرهنگی در  کشورهازن در این  هاونیلیماما  ؛دینمایماجتماعی و فرهنگی هم ایجاد 

 دائماًآن افراد  لهیوس بهی یک فرآیند پویا است که نیکارآفر آنجاکه زا .کنندیممتعددی مانند فقدان سرمایه، منابع و قدرت اقتصادی را تحمل 

یی هایژگیو، این فرآیند مستلزم پردازندیمو برمبنای آن به توسعه، تولید و فروش کاالها و خدمات  کنندیمی اقتصادی را تعریف هافرصت

ی خود را آشکار سازند و موانعی که هاییتوانا توانندیمپذیری و تعهد شخصی است. زنان با کارآفرینی ، توانایی، ریسکنفس به تماداع مانند

 .[2]بیفزایندی خود هاجسارتبیشتر بر  روز هردر بروز استعدادهای خود دارند رفع نموده و 

صنایع   ؛شودها است که مرکز هنر و صنایع محسوب میشهر مدت اینایران است و   صنعتی و تجارتی ترین مراکزتبریز یکی از مهم

آالت و تجهیزات، محصوالت کانی غیرفلزی، مواد غذایی، آشامیدنی و دخانیات، نساجی، پوشاک و از قبیل صنایع شیمیایی، ماشین مختلفی

اند های بزرگ صنعتی استان آذربایجان شرقی در تبریز مستقرشدهدرصد از کارگاه ۵۵امروزه بیش از  ؛چرم در تبریز مشغول فعالیت هستند

افزون بر این، . است دهیها از نقاط مختلف استان به این شهر گردجرت نیروی کار موردنیاز برای فعالیت در این کارگاهکه این امر سبب مها

ی بزرگ و کوچک، هزاران جوان هاشرکت. این است شده لیایران و خاورمیانه تبد صنایع غذایی های اخیر به قطبشهر صنعتی تبریز در سال

ی کوچک شروع هاکارگاهی است که کار خود را از نانیکارآفرموده است که بیشتر آن ها محصول ایده و تفکر مشغول ن وکارکسبرا برای 

ه بیی دارند که در این مقاله با توجه به اهمیت این موانع، هاتیمحدودچه شهری و چه روستایی موانع و  نانیکارآفراما همیشه اند؛ کرده

 ی این موانع در مناطق روستایی شهرستان تبریز پرداخته خواهد شد.بندتیاولوزن، به  نیکارآفرخصوص برای قشر 

های تأثیرگذار مطالعه و تواند بدون در نظر گرفتن نقش موانع و محدودیتکارآفرینی باألخص کارآفرینی زنان روستایی نمی      

ها، با های کارآفرینی بسیاری در مناطق روستایی وجود دارد که اگر این محدودیتموانع و محدودیت بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع،

تواند عامل مهمی در کاهش بیکاری جوانان روستایی و خود میخودی، در جهت رشد کارآفرینی روستایی برطرف شوند بهمانههای عالبررسی

ساختاری بسیاری وجود دارند که در  -های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتینیز کاهش میزان مهاجرت از روستا به شهر باشد. موانع و محدودیت

گر هستند. در تحقیق حاضر سعی بر این است میزان و شدت تأثیرگذاری این موانع ارزیابی شود. همسو با مداخله کارآفرینی زنان روستایی

گر در کارآفرینی زنان روستایی شهرستان تبریز کدام است؟ رسد: مهمترین مانع مداخلههدف تحقیق، پاسخ به سؤاالت زیر ضروری به نظر می

وتحلیل گویی به سواالت فوق برمبنای تجزیهتوان گفت هدف تحقیق حاضر پاسخها چه قدر است؟ میدیتو میزان تأثیر سایر موانع و محدو

 باشد.ها میبندی آنهای مطرح و اولویتها و گزینهمعیارها و شاخص

تاریخ ادبیات توجه محافل آموزشی کشورهای جهان قرار گرفته است. بررسی  کارآفرینی موضوعی است که از اواخر قرن بیستم مورد

های سایر های اقتصادی و توسط اقتصاددانان ایجاد شده و سپس وارد مکاتب و تئوریبار در تئوری نیاول کارآفرینی مؤید آن است که این واژه

، گریدعبارتبه .جدید و پذیرش مخاطرات و سود حاصل از آن عبارت است از فرایند خلق چیزی ینیگردیده است. کارآفر های علومرشته

و اجتماعی و  یمالی، روان هایریسک نبا اختصاص زمان و تالش الزم و در نظر گرفت فرایند خلق چیزی جدید و باارزش است که ینیکارآفر

 رسد.رسیدن به رضایت فردی و مالی و استقالل به ثمر می

 :این تعریف دارای چهار جنبه اساسی است

این خلق برای او  خلق باید برای کارآفرین و مخاطبی که نیارزشمند و جدید، ا زیلق هر چکارآفرینی مستلزم فرایند خلق است، خ -

 ؛انجام شده است ارزش داشته باشد
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 ؛کارآفرینی نیازمند وقف زمان و تالش کافی است -

 ؛ وکارآفرینی است ناپذیر الزمههای اجتنابدر نظر گرفتن ریسک -

 ؛آیدوجود می ل کاری بهشخصی از استقال تیدر کارآفرینی، رضا -

  .[3]کنندمی های جدید استفادهها و روشها از راهدر مقابله با موقعیت وان گفت کارآفرینان نوآور هستند و هموارهتبا این بیان می پس

ها ابداع نکردند های اعتباری را اولین بار بانکمثال کارت یرسد. براانجام می کارآفرینی اغلب خارج از چارچوب قواعد بوروکراسی به

ای کارآفرینانی است که اندیشه ها مصداق عملاداری به وجود نیاوردند. بلکه این نوآوری های بزرگ تجهیزاتیا دستگاه زیراکس را شرکت

ها اغلب قبیل نوآوری نیاند. ابرده شیپآمیز آن را بهیتناپذیر خود تحقق موفقجدید را به چنگ آورده آن را بسط داده و با مساعی خستگی

 :یابدزمینه زیر تحقق می از پنج یکی در

 ؛معرفی محصول یا خدمت جدید -

 ؛ائه روش جدیدی که بازدهی را افزایش دهدار -

 ؛یا دستیابی به منبع جدید گرایش بازار جدید یا افتتاح بازار صادرات در قلمرو تازه -

 ؛ وساخته یا مواد جایگزینمهیوردن مواد جدید، محصوالت نفراهم آ -

 .ایجاد سازمان جدید -

قطعیت، لب بودن، تحمل خطر، ابهام و عدمطتوان تعهد و عزم راسخ، قدرت رهبری، فرصترا می انکارآفرین هایترین ویژگیمهم

 یسویابی بهشده، استقالل و جهتریسک حساب رشییت و نوآوری، پذقبرشمرد؛ بنابراین خال نفس و تمایل به سرآمد بودنو اعتمادبه تیخالق

ها این صورت آن در ،ها بخشی از ساختار روانی و شخصیتی زنان شاغل باشدکارآفرینی است و چنانچه این ویژگی های اصلیموفقیت، مؤلفه

اغل کمتر کارآفرین هستند، علت آن را باید در شرایطی جستجو رسد که زنان شکارآفرینانه داشته باشند. اگر به نظر می توانند عملکردیمی

 .[4]شودگیری چنین ساختار روانی و شخصیتی میمانع شکل کرد که

سراسر جهان است. بسیاری از در خاص و موردتوجه  یسرعت در حال گسترش است و کارآفرینی زنان موضوعمقوله کارآفرینی به

ها دارد. زنان در زمان کوتاهی توانستند با در سالمت اقتصاد ملت یاکارآفرینی توسط زنان، نقش برجسته یهاتیمحققان معتقدند که فعال

 2۵اقتصادی زنان  یهاتیفعال دهدیوکار تحوالت عظیمی در توسعه اقتصادی کشورها ایجاد کنند. چنانچه آمارها نشان مورود به عرصه کسب

گیرى جهت دنبال نمودن فعالیت کارآفرینى، زنان فرآیند تصمیم از براى بسیارى .[۵]دهدکیل میجهان را تش یهاتیدرصد کل فعال 3۵تا 

وکار هاى کسبطور عمده از دور نمایان است و تهدیدات، شور و اشتیاق و هیجان فرصتطوالنى و سخت است. جایى که ترس از شکست به

دارد  دست احساس یأس و ناامیدى در فعالیت خود داشته باشد؛ اما سؤالى که وجوکه یک زن ممکن ا رسدیم کنند. زمانى فرارا محاصره مى

بایستى از طریق آموزش برآورده شوند؟ براى پاسخ دادن به سؤال،  این است که نیازهاى خاص زنان کارآفرین چه هستند و این نیازها چگونه

هاى مسلمى در عواملى که که شباهتقبول است؟ درحالىواقعى میان زنان و مردان قابل یهاتفاوت ایبایستى به این نکته توجه نمود که آ

در اینجا جنسیتى وجود دارد.  یهادهد وجود دارد، اما تجارب نشان داده است که تفاوتعنوان زن و مرد شکل مى کارآفرینان را به تیموفق

 :باشندتر به سؤال فوق کمک نماید. این موانع به شرح زیر مىتواند به پاسخ سریعد، مىها مواجه هستنمرور بر موانعى که زنان کارآفرین با آن

 ؛ترس از شکست: دشوارى و سختى در ورود به دنیاى کارآفرینى -

 ؛مالحظات خانوادگى: نگرش همسر و نیازهاى مربوط به فرزندان -

 ؛کمبود سرمایه: شکست در تأمین سرمایه و دریافت وام -

 ؛وکارانایى در تفکیک نیازهاى عاطفى، فردى و اجتماعى از نیازهاى کسبعدم تو -

 ؛هاى حمایتىها و آژانسشکست در جلب اعتماد بانک -

 ؛ وهاحلى راهوکار و توسعهعدم توانایى در تمرکز بر مشکالت کسب -

طور که خود به این یجابه یگران باشندرساندن تصمیماتشان از جانب د دییگرایش زنان به اینکه در جستجوى به تصویب و تأ -

 .هاى شخصى خودمستقل تصمیم بگیرند و فقدان اعتماد به توانایى

شود و از خودشان مى شتریب یهاى توسعه و رشد فردى که باعث آگاههرکدام از موانع باال قابل مدیریت هستند، از طریق برنامه

 .[6]همچنین منجر به استقالل فکرى و عاطفى خواهد شد

ی کارآفرینان با دو نوع موانع روبرو هستند: یکی موانع شروع به کار و دیگری مشکالت ادامه کار، در مرحله آغازین کار طورکلبه

از: کمی  اندعبارتی مالی، در ادامه کار مشکالت زیربرنامهی در تجربگیباز: کمبود تجربه کاری، دشواری کسب سرمایه و  اندعبارتمشکالت 
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کارآفرین زن در آمریکا موانع عمده آنان در زمینه  191از  شدهانجامدر یک بررسی  .در هدایت سرمایه و دشواری در جلب مشتریتجربه 

 .جدول زیر نشان داده شده است صورتبهی و ادامه کار اندازراه

 

 ي و ادامه کار براي کارآفرینان زن در امریکااندازراه . موانع عمده1جدول 

 مشکالت در ادامه کار  ياندازراهمشکالت 

 یاحرفهی هامهارتکمبود  21%

 تأمین سرمایه 28%

 ی مالیزیربرنامهی در تجربگیب  20%

 جانبی ضعیف تیموقع 21%

 راهنمایی و مشاوره کمبود 21%

 

 

 

 

 

 ی مالیزیربرنامهتجربه در  کمبود 18%

 تالقی امور شرکت با مسائل شخصی 1۵%

 جانبی ضعیف تیموقع 13%

 کسب سرمایه 11%

 یاحرفهی هامهارتکمبود  11%

 [7]منبع: 

 

ی مالی زیربرنامهی، تأمین سرمایه و در مرحله ادامه کار، کمبود تجربه در اندازراهمشکل زنان در مرحله  نیتربزرگدر این بررسی 

ی گذارهیسرمادرصد آنان در جلب  34که  دهدیماست، نشان  شده انجامزن کارآفرین  129در مطالعه دیگری در آمریکا که در مورد  .هست

حاکی است که در مقایسه با  آمده عمل بهبسیاری از مطالعات  د. انکردهو مدیریت مالی را دومین مشکل عمده خود ذکر  اندبودهدچار مشکل 

 ازرآفرین در آمریکا انجام شده است مشکالت جدی کا 21در تحقیقی که از  .ی دارندگذارهیسرمامردان، زنان مشکالت بیشتری در جلب 

، دهندگانوامبرخی از محققین،  نظر از د.انداشتهمردان جدی نیستند،  اندازه بهکسب اعتبار و غلبه برای نباور اجتماعی که زنان در کار  لحاظ

زن کارآفرین در آمریکا، تعدادی از زنان  129روی  شدهامانجمردان باور ندارند. در مطالعه  اندازه بهمشتریان، کارکنان و همسران، زنان را 

ی هاشبکهکه در زمینه ایجاد  رسدیم. به نظر اندنبودهکارآفرین ابراز داشتند که به علت زن بودن قادر به ورود به برخی از محافل اجتماعی 

 .[7]شودیمتشدید  پوستاهیسصوص در مورد زنان ارتباطی و تماس، مردان از امتیاز و امکانات بیشتری برخوردارند. این مسئله بخ

از: طبقه اجتماعی، فضای  اندعبارت( بر این اعتقاد هستند موانع عمده در سر راه زنان کارآفرین روستایی 2007) 1وندی و چونگ

حیاتی، پایین بودن آگاهی، کمبود تقاضا، دسترسی نداشتن به منابع، انزوای روستا، دسترسی نداشتن به دانش فنی، پایین بودن مهارت. 

ی هاگروههمکاردر  عنوان به، گرایش پایین مردان در پذیرش زنان هاسازمانو  هاسسهؤم( دریافت که رفتارهای منفی برخی از 1996) 2استراچر

 .[7]شودیمی زنان روستایی محسوب نیکارآفری و ... از موانع عمده در فنکاری، 

توسعه روستایی است که  یهایاستراتژ نیترنقاط روستایی یکی از مهم درنظر اندیشمندان توسعه روستایی توسعه کارآفرینی  از

 جادیزندگی، ا تیفیبرای بهبود ک یالهیها کارآفرینی وسنظر آن روستاها نقش به سزایی داشته باشد. از یرشد و توسعه اقتصاد در تواندیم

 درتولیدات روستایی، افزایش درآمد روستاییان، کاهش فقر، کاهش مهاجرت روستاییان و ...  یورو بهره یشغلی، افزایش بازده یهافرصت

زمینه فنون کار،  درفرد کارآفرین عبارت است از توانایی خطرپذیری، نوآوری، دانش  یهایژگی( و2003)3نظر لیتونن از .نواحی روستایی است

 .[8]وکار و توانایی برای شکار فرصتوکار، توانایی برای همکاری، برداشت خوب نسبت به کسبمدیریت کسب یهابازار و بازاریابی، مهارت

شناسی، ، فرصتیابیکارآفرینان شامل خود یفرد یهایژگیموفقیت کارآفرینانه را مناسب بودن و( عوامل اثرگذار بر 2003)4مارکمن و بارون

( عوامل اثرگذار بر موفقیت کارآفرینانه را به سه گروه 2002)۵دو. کیگوندانندیاجتماعی م یهاکار، داشتن سرمایه انسانی و مهارت دراستقالل 

( عوامل اثرگذار 2004)6واگنر و استرنبرگ کهیدرحال .[9]ت و محیط آن تقسیم کرده استشرک یهایژگیشخصیتی کارآفرین، و یهایژگیو

( 2008) 7اند. ازنظر راشل و همکارانشخصیتی کارآفرینان تقسیم کرده یهایژگیکالن، خرد و و عواملبر فرایند کارآفرینی را به سه گروه 

برای انتخاب  افرادتمایل و توانایی  درکه  شودیفرهنگی، اجتماعی و سیاسی تشکیل م، یکالن اقتصاد عواملمحیط کارآفرینی از عواملی مانند 

چهار گروه  در توانیکارآفرینانه را م یها( عوامل اثرگذار بر موفقیت شرکت2000)8نظر لرنر و هابر از هستند. کارآفرینی اثرگذار یهاتیفعال

ارائه تقسیم  محیطی محل فعالیت شرکت و تنوع خدمات قابل یهاتی، جذابیمالی و مشورتی دولت یهاتیکارآفرینان، حما ی فردیهایژگیو

                                                           
1. Wandi & Ching 

2. Stracher 

3. Littunen 

4.Markman & baron 

5. Kiggundu 

6. Wagner & Sternberg 

7. Russel et al, 2008 

8. Lerner & Haber 
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وامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی زنان عبودن و تحمل ابهام،  ریپذسکیمانند انگیزه پیشرفت، خالقیت، ر ی( عوامل2006)1نظر فورتر از د.کر

اصلی برای  یازهاینشی( توسعه فرهنگ کارآفرینی و آموزش کارآفرینی از پ2008) 2باالازنظر کا کهیدرحال، [10]شودیروستایی قلمداد م

ر فقدان دکارآفرینی زنان روستایی  عمدهامروزه موانع  (2007)3ابسوند ازنظر .[11]دیآیر روستاها بشمار مدتوسعه کارآفرینی زنان 

سترسی زنان دفقدان  (2003)4، اما به باور الیس[12]رشد از راه تحرک بخشی نهفته است عی، فقدان توانمندسازی و فقدان تسریسازتیظرف

و  کنندهتیحما یهانبود نهان (2003)۵. کرونیس[13]بر کارآفرینی زنان روستایی هستند رگذاریبه اعتبارات و خدمات حمایتی از موانع تأث

ی اشهیر بازار کار و وجود باورهای سنتی و کلدن سطح تحصیالت، وجود تبعیض دضعیف کارآفرینان زنان روستایی، پایین بو یدهسازمان

 .[14]ر مناطق روستایی استدر توسعه و تقویت کارآفرینی زنان درباره زنان از موانع مؤثر د

و نهادهای دولتی،  هاهوزارتخانتنها در برخی  ؛ ومتأسفانه در ایران نهاد یا سازمان دولتی مختص کارآفرینی و کارآفرینان وجود ندارد

عمومی است و زنان نیز همچون مردان در حد امکان از آن  صورت به هاتیحما. این گرددیمی مشاهده خوداشتغالی محدودی از هاتیحما

به طرح خوداشتغالی وزارت کار و امور اجتماعی،  توانیم هاتیحمای ویژه برای زنان کارآفرین وجود ندارد. از این ابرنامهو  شوندیم مندبهره

 .[1۵]ی وزارت تعاون اشاره کردهاکمکو  هاتیحمای مالی بانک کشاورزی، هاکمک

به موارد زیر اشاره نمود. در  توانیمتحقیقاتی که در زمینه شناسایی موانع کارآفرینی زنان در داخل کشور صورت گرفته  جمله از

ررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران صورت گرفته، موانع خانوادگی، نظام تعلیم و تربیت، ناهمخوانی تحقیقی که در زمینه ب

موانع کارآفرینی زنان ایرانی قید گردیده است. در  نیترمهم عنوان بهی و مناسبات حاکم بر سازمان کار اشهیکلانتظارات نقشی، باورهای 

 عنوان به، مشکالت مالی، اختالف میان اعضا و تبعیض علیه زنان، مازندرانی استان هایتعاوندر بین زنان کارآفرین در بررسی صورت گرفته 

مطرح گردیده است. در تحقیق دیگری که بین زنان کارآفرین در شهرها و روستاهای مختلف  هایتعاونی زنان در نیکارآفرموانع  نیترمهم

 .[1۵]بیان گردیده است (2)کشور صورت گرفته است، عمده موانع کارآفرینی زنان به شرح جدول 

 
 . عمده موانع کارآفرینی زنان2جدول 

 موانع سازمانی موانع فردی

 خانوادگی:

 همسر.خانواده 2.خانواده 1

 .فرزندان4.همسر 3

 علمی:

 ی مدیریتیهاو مهارت.دانش 1

 ی بازاریابیهامهارت. دانش و 2

 . دانش حقوقی3

 .دانش فنی4

 . دانش مالی و حسابداری۵

 ی اطالعاتهاو مهارت. دانش 6

 :مالی

 . فقدان یا کمبود سرمایه شخصی1

 . مشکل دریافت وام2

 . مشکل نقدینگی3

 فیزیکی:

 کار و کسب. کمبود یا نبود مکان مناسب 1

 یافزارسخت. کمبود امکانات 2

 هیمواد اول. مشکل تأمین 3

 [1۵] منبع:
 

، موانع زیر را شدهمطرحی زنان روستایی با استفاده از مبانی نظری نیکارآفربر  گرمداخله، از بین موانع هاداده لیوتحلهیتجز منظور به

 :میدهیمبه دلیل اهمیتشان انتخاب و مورد تحلیل و ارزیابی قرار 

 هویت؛ -

 یی همه نیازها؛شناسانبود زمینه  -

 ی بیرونی؛هاکمکاتکا به  -

 عدم دسترسی به منابع؛ -

                                                           
9. Forter 

1. Cabala 
2. Dabson 

3. Ellis 

4. Cronies 
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 تورم؛ -

 مالیات؛ -

 بودن و کوچکی روستاها؛ و دورافتاده -

 عدم دسترسی به سرمایه کافی. -

 

 تحقيقروش 
با استفاده  تحلیلی-ی زنان روستایی است. نوع تحقیق توصیفینیکارآفربر  گرمداخلهی موانع بندتیاولوهدف تحقیق حاضر، بررسی و 

از  موردنظرو معیارهای  هاشاخصدهی به برای وزن ازیموردنهای ی دادهآورجمعباشد. بدین منظور، ابتدا به می 1از کاربرد تکنیک پرومتی

افزار مدهی با استفاده از قابلیت تحلیلی نربرای وزن شدهیگردآورهای حوزه کارآفرینی اقدام شد. داده نظرانصاحبکارشناسان و طریق 

Export Choice  ی موانع کارآفرینی با استفاده بندرتبهبرای ارزیابی و  شدهیگردآورهای داده لیوتحلهیتجزمورد تحلیل قرار گرفت. سپس

روستایی  تیجمعباشد. انجام شد. جامعه آماری شامل زنان روستایی شهرستان تبریز می Decision Lab افزارنرمپرومتی در محیط  از تکنیک

براین اساس به تناسب طبقات جمعیتی روستایی  .[16]است نفر بوده 1۵21239خانوار و  414499بالغ بر  یدیخورش 1390در سال  زیتبر

نفر تعیین شد و به صورت تصادفی ساده در سطح روستاها، مورد مصاحبه  383 درصد ۵با سطح خطای حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 

 .قرار گرفتند

 

 الف( تکنيک پرومتی
 (2PROMETHEE) هایابیارزی سازیغنیحی برای ی ترجبندرتبه افتهیساختار، روش شاخصهی چندریگمیتصمی هاروشیکی از 

 .[71]شد ارائهی بندرتبهبرای  4و برتراند مارسکال 3دو پروفسور بلژیکی به نام ژان پیر برنز لهیوسبهمیالدی  1980باشد. این روش در دهه می

 [1+ ,0]با دامنه  شدهفیتعر. مقایسه بر پایه یک تابع برتری از پیش شودیمدر هر شاخص انجام  هانهیگزبا مقایسه زوجی  هانهیگزی بندرتبه

 صورت زیر است: به jازنظر شاخص  bو  aدو گزینه  سهیمقا، برای P. تابع برتری )ترجیح( شودیم یریگدازهان

Pj (a, b)  =  P[dj (a, b)]                                                                                                                                                  (1)  

 
 )انواع توابع برتري( افتهیميتعم. معيارهاي 3جدول 

 شرح نام معيار

 امتیازات دو گزینه برابر باشد، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشتاگر  عادی معیار

 باشد، هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. qتا زمانی که امتیازات دو گزینه کمتر از  شکل Uمعیار 

گزینه باشد،  p. اگر تفاوت بیشتر از کندیمیزان اولویت خطی تغییر م pبا نوسان امتیازات در بازه صفر تا  شکل Vمعیار 

 اولویت کامل دارد

باشد، یک  pو  qباشد، هیچ تفاوتی وجود ندارد. اگر تفاوت بین  qاگر تفاوت امتیازات دو گزینه کمتر از  سطحهممعیار 

 باشد، اولویت کامل وجود دارد. pبرتری نسبی وجود دارد. اگر تفاوت بیش از 

شکل با  Vمعیار 

 یتفاوتیبناحیه 

 pو  qباشد، هیچ تفاوتی وجود ندارد. با تغییر امتیازات در بازه  qاگر تفاوت امتیازات دو گزینه کمتر از 

 اشد، اولویت کامل وجود دارد.ب p. اگر تفاوت بیش از کندیخطی تغییر م یاگونهمیزان اولویت به

 .ابدییزایش م، میزان اولویت افهانهیبا میزان تفاوت میان امتیازات گز معیار گاوسی

 [17]منبع: 

 

                                                           
1. PROMETHEE 

2. Prefrence Organization METHod for Enrichment Evaluations 

3. Jean – Pierre Brans 

4. Bertrand Marschal 
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 1GAIAي ویژه سازمدلب( روش 

ی ویژه توصیه سازمدل)تحلیل هندسی برای کمک متقابل( با تکنیک  GAIAی روش ریکارگبهی پرومتی هاروشبرای افزایش کارایی 

روی نتایج پایانی  هاشاخصوزن  برخوردو  هاشاخصرا در مورد مخالفت  رندهیگمیتصمچند شاخصه، بسیار مهم است که  مسائلشده است. در 

ی پرومتی بنا شده است و به آن هاهیپابراساس  هالیتحل. این کندیمرا ایجاد  هالیتحل گونهنیا GAIA ژهیوی سازمدلکمک کنیم. روش 

 د.یافزایمی گرافیکی و تشریحی را هالیتحل

 

 ي پژوهشهاافتهی

 روش مقایسه دودویی و وزن دهیدهی به معيارها با استفاده از الف( وزن
. با توجه به اینکه هدف تحقیق میپردازیمی بنددر جهت رتبه استفاده موردی هاشاخص، به انتخاب لیتحل و هیتجزدر بخش اول  

از مدل مقایسه گانه مورد نیاز برای تکنیک پرومتی  8دهی معیارهای ی است مطلوب است وزننیکارآفربر  گرمداخلهحاضر، بررسی موانع 

 شود.زوجی استفاده 

 
 Export Choice افزاردر محیط نرم دهی به معيارها با استفاده از مدل مقایسه دو به دوئی. وزن1 نمایه

 
 ي تحقيقهاشاخصدهی به وزن  -4جدول 

یی شناسانبود زمینه  هویت شاخص

 همه نیازها

ی هاکمکاتکا به 

 بیرونی

عدم دسترسی 

 به منابع
 مالیات تورم

بودن و  دورافتاده

 کوچکی روستاها

عدم 

دسترسی به 

 سرمایه کافی

 0.201 0.130 0.10۵ 0.07۵ 0.092 0.067 0.072 0.2۵8 وزن

 

 ب( تشکيل ماتریس ارزیابی
های مثبت و آلترناتیو شوندیم افزارنرمی وارد محیط بندرتبهبرای شروع انجام  هایابیارزو معیارها و  هانهیگزدر این مرحله؛ اطالعات 

 .شوندیمو منفی مشخص 

 

 

                                                           
5. Geometrical Analysis for Inteactive Assistance 
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 هانهیگز. جدول ارزیابی 2نمایه 

 

 هانهیگزپ( مقایسه مشخصات 
 .شوندیمدر این مرحله ابعاد توانمندی و کاستی دو گزینه با همدیگر مقایسه 

 

 
 ی با موانع اقتصاديو اجتماع. مقایسه مشخصات بين موانع فرهنگی 3 هینما

 

 
 ی با موانع مدیریتی و ساختاريو اجتماع. مقایسه مشخصات بين موانع فرهنگی 4 هینما
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 . مقایسه مشخصات بين موانع مدیریتی و ساختاري با موانع اقتصادي5 هینما

 

 هاوزنت( تحليل حساسيت 
 را به گونه گرافیکی انجام دهیم. هاوزنحساسیت  لیتحلکه  دهدیماین امکان را  هاوزننمایش تغییرات 

 

 
 ي موجودارهايمعو  هانهیگزحساسيت وزنی بين  سهیمقا. 6نمایه 

 

در اولویت  هاشاخصو  ارهایمعبه سایر  نسبتاولویت  ازنظرمعیار هویت فردی و اجتماعی  دهدیمنشان  افزارنرمهمچنان که خروجی 

 قرار دارد.

 

 ي پایدارهابازهث( 
 ی جدیدی را برای معیارها تعریف نمود.هاوزنتوانیماین ابزار برای انجام تحلیل حساسیت بسیار مفید بوده و با آن 
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 ي پایدارهابازه. 7نمایه 

 

 يبندرتبهج( 
 .شودیمی و کلی انجام جزئی بندرتبههر دو نوع  Decision Lab افزارنرمدر 

 

 
 ی زنان روستایینیکارآفردر  گرمداخلهي موانع بندرتبه. 8 هینما

 
که موانع  2. شناسایی گزینه دهدیمبرتری نشان  هانهیگزنسبت به دیگر  2است. گزینه  شده داده( نشان 8که در نمایه ) گونههمان

ی دیگر هانهیگزی بود که بر انهیگزاین تحقیق روی  دیتأکزیرا ؛ ی این تحقیق بسیار مهم استریگمیتصمی است برای و اجتماعفرهنگی 

در  گرمداخلهمانع  نیترمهم عنوانبهموانع فرهنگی و اجتماعی  نی؛ بنابراباشد قرارگرفتهی در جایگاه نخست بندازنظررتبهبرتری داشته و 

 .شودیمی زنان روستایی شناخته نیکارآفر

 

 GAIAد( تحليل 

 ی است.بندرتبهی ایجاد کند، به همین خاطر مکمل ریگمیتصم مسئلهیک دید جامع نسبت به  تواندیماین نمایه 
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 GAIA . نمودار9نمایه 

 

گزینه سوم یعنی موانع فرهنگی و اجتماعی نسبت به  شودیمکه مالحظه  طورهمان. دهدیمرا نشان  GAIA( نمودار 9نمایه )

 .ردیگیمدر رتبه اول جای  رونیازااست و  ترکینزدی بندرتبهی و جریان خالص ریگمیتصمی دیگر، به معیارهای هانهیگز
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 بحث و نتيجه گيري
و دانش فنی ورسوم  آدابعوامل گوناگونی مانند خصوصیات فردی، آموزش، فرهنگ و  ریتأثی تحت نیکارآفر تیفعالبا توجه به اینکه 

و نتایج مثبت و منفی در اقتصاد و اجتماع جامعه داشته باشد. به همین علت براساس توسعه پایدار عوامل اقتصادی  آثار تواندیمو ... است 

 ی شدند. بندتیاولوی زنان روستایی بررسی و نیکارآفردر  گرمداخلهموانع  عنوان بهساختاری -ی و مدیریتیاجتماع

ی به بررسی عوامل جزئ صورتبهتصادی کارآفرین بوده است؛ بنابراین سعی شد روی فضای اق شدهانجامتمرکز مطالعات  جا کهاز آن

یی همه نیازها، شناسابا استناد به مبانی نظری تحقیق، عوامل: هویت، نبود زمینه  باره نیا درپرداخته شود؛ لذا  گرمداخلهموانع  عنوان بهمهم 

 عنوانبهبودن و کوچکی روستاها و عدم دسترسی به سرمایه کافی  دورافتاده مالیات،ی بیرونی، عدم دسترسی به منابع، تورم، هاکمکاتکا به 

 جینتا یک روش جدید مناسب دیده شد. عنوان بهروش تحلیلی پرومتی  هاداده لیتحل و هیتجزی برا انتخاب شدند. لیوتحلهیتجزمعیار برای 

ی موانع بندتیاولو نظر ازگزینه  نیترمهم عنوان بهانع فرهنگی و اجتماعی که مو دهدیمنشان  Decision Lab افزارنرمحاصل از خروجی 

ی است که ناشی از یک نگاه خاص نیکارآفر شدهفراموشی زنان روستایی شناخته شد. عوامل اجتماعی و فرهنگی از ابعاد نیکارآفردر  گرمداخله

ی آن در جوامع روستایی نقش اساسی داشته هارمجموعهیزی و دقت در نیآفرکارنگاه اجتماعی و فرهنگی به  نی؛ بنابرابه فضای اقتصادی است

زنان روستایی را  نانیکارآفرو اجتماع باید توانایی حمایت از حقوق  فرهنگی زنان روستایی با اولویت نیکارآفرو یک نگاه چرخشی به توسعه 

ی ریگمیتصمدر  دیبادارد؛ اما  گرمداخلهموانع  عنوانبهداشته باشد. علیرغم اینکه نتایج تحقیق حکایت از برتری و اولویت فرهنگ و اجتماع 

توسعه پایدار هدف توسعه، توسعه یکپارچه روستایی در جهت رسیدن به  چراکهتوجه شود  مؤثربرای توسعه کارآفرینی به ترکیبی از عوامل 

 :شودیماست؛ لذا موارد ذیل پیشنهاد 

روستایی شهرستان تبریز  کارآفرینانه زنان یهایژگیو و هازهیو تقویت انگ ساییشنااز طریق  سازیشناسی و ظرفیتظرفیت -   

 (؛سرمایه انسانی )توسعه

 ؛زنان و رفع موانع آن یوکارهادر جهت توسعه کسبتوسط دولت  کنندهو تسهیل ها و قوانین مناسباستراتژی ها،مشیتدوین خط -

 ؛توسط سیستم آموزشی کشورشهرستان تبریز ای زنان با نیازهای حرفهمتناسب های آموزشی برنامه ها وتدوین سیاست -

 یهاصحنه منظور حضور زنان دراجتماعی به تامین امنیتها با زنان کارآفرین و و اصالح برخوردهای منفی برخی سازمان تجدیدنظر -

 فرهنگی و اجتماعی؛مختلف 

 کسبها با قوانین و مقررات موجود در زمینه ایجاد کردهرسانی به زنان روستایی شهرستان تبریز به ویژه تحصیلسازی و اطالعآگاه -

 ی فشرده مربوطه؛ هالوحاز طریق جزوات، بروشورها و  کار و

 ی؛لیالتحصفارغی کارآفرینی خود تا هنگام هادهیاحمایتی از دانشجویان خانم جهت پیاده کردن تدارک خدمات  -

 ای ویژه بانوان روستایی شهرستان تبریز؛های فنی و حرفهها و آموزشگاهگسترش هنرستان -

 بر مشاغل خانگی و کوچک؛ تهیه برنامه مدون خوداشتغالی و کارآفرینی برای زنان روستایی شهرستان تبریز با تاکید  -   

های اعتباری خرد در سطح روستاها به منظور ایجاد پشتوانه مالی مطمئن برای توسعه اشتغال زنان روستایی و تشکیل صندوق -  

 های کارآفرینی در روستاهای شهرستان تبریز؛ وتامین مالی بانوان و طرح

های اجرایی( به منظور تسهیل ایش هماهنگی و همسویی قوانین و سازمانریزی یکپارچه و افزسازمانی )برنامه -توسعه نهادی -  

 توسعه کارآفرینی زنان در سطح روستاهای شهرستان تبریز.
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