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چکیده
کارآفرینی روستایی بهعنوان راهکاری مناسب برای توانمندسازی و ظرفیتسازی در مناطق روستایی در جهت
تغییر الگوی زندگی کنونی ،ایجاد برابری اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی است .در این میان ،زنان نقش
مهمّی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مناطق روستایی ایفا میکنند .هویت دادن و استقالل بخشیدن
به آنان و فراهم کردن زمینهی مشارکت فعّال آنها در امور مختلف اقتصاد -اجتماعی خصوصاً فعّالیّتهای
کارآفرینی ،عامل مهمّی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخههای تولیدی اجتماعی است .لذا هدف
تحقیق حاضر ،بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی در دهستان سرچهان،
شهرستان بوانات است .در این راستا طیف گستردهای از شاخصها در ابعاد مالی و بازاریابی در قالب پرسشنامهی
کارشناسان و مطالعات میدانی موردبررسی قرار گرفت .برای مقایسهی دودویی و کسب وزن نهایی گزینهها از
روش  AHPفازی در قالب پرسشنامه و نظر  10نفر از کارشناسان سازمانهای مرتبط با کارآفرینی در مناطق
روستایی استفاده شده است .یافتههای تحقیق مؤید آن است که بر اساس نتایج حاصل از مقایسهی زوجی موانع
و چالشهای کارآفرینی زنان ازنظر کارشناسان در بعد مالی ،شاخصهای بروکراسی اداری و اخذ مجوز به ترتیب
با وزنهای  0/309و  0/232و در بعد بازاریابی ،شاخصهای وجود واسطهها و داللها و فقدان تسهیالت حملونقل
به ترتیب با وزنهای  0/237و  0/200مهمترین موانع و چالشهای پیش روی زنان برای توسعهی کارآفرینی در
مناطق روستایی میباشند.
واژگان کلیدی :کارآفرینی ،موانع مالی ،موانع بازاریابی ،زنان روستایی ،دهستان سرچهان.
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 -1مقدمه
نواحی روستایی به دلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی اجتماعی ،با مسائل و مشکالت متعدد و متنوعی مواجهاند
که فقر و محرومیت از مهمترین آنها محسوب میشود .با توجه به نقشهای متعددی که روستاها در فرآیند توسعهی
ملی بر عهده دارند ،رشد و توسعهی این نواحی از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است (رضوانی .)12 :1383 ،در این
راستا تردیدی وجود ندارد که توسعهی روستایی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی کشورهای مختلف بهویژه کشورهای
درحالتوسعه ،به چیزی فراتر از یک راهبرد ساده نیازمند است .در این زمینه بسیاری پژوهشگران بر این باورند که
توسعهی کارآفرینی در اشکال و زمینههای مختلف در مناطق روستایی بهواسطهی ایجاد اشتغال ،تولید سرمایه ،کمک به
توزیع عادالنهتر درآمدها در جامعه و کاهش فقر ،یکی از مؤلفههای کلیدی نظام پیشران توسعهی روستایی و حتی
توسعهی ملّی به شمار میرود (نجفی و صفا .)61 :1393 ،در این زمینه با توجه به ماهیت و مشخصههای جوامع روستایی،
تجربیات توسعهی روستایی در کشورهای مختلف جهان طی چند دهه گذشته نشان میدهد که مشکالت کمبود درآمد
روستاییان و به دنبال آن عواقب و پیامدهای اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ناشی از آن را نمیتوان تنها با انتقال دانش
فنی و فناوریها و نیز انتقال سرمایههای مادی به مناطق روستایی ،حلشده پنداشت ،بلکه عنصر مهمتری که بایستی
موردتوجه سیاستگذاران و کارشناسان توسعهی روستایی قرار گیرد ،تأکید بر توسعهی کسبوکارهای کوچک روستایی
بهویژه کسبوکارهای خانگی و فراهم ساختن بسترهای ضروری برای رشد و توسعهی آنهاست (فتوتی و همکاران:1390 ،
 .)2در این میان ،زنان نقش مهمی در ارتقای اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی جامعه ایفا میکنند .هویت دادن و استقالل
بخشیدن به آنان و فراهم کردن زمینهی مشارکت فعال آنها در امور مختلف اقتصادی اجتماعی خصوصاً فعالیتهای
کارآفرینی ،عامل مهمی در انگیزش بیشتر این نیروی عظیم در چرخههای تولیدی اجتماعی است .خالقیت ،نوآوری و
کارآفرینی از ارکان اصلی توسعهی پایدار هستند .کارآفرینی میتواند با ارتقای دانش و ظرفیتهای علمی زنان ،آنان را
توانمند سازند و با آموزش اصول توسعهی مشارکتی و پرورش اعتمادبهنفس ،به آنها خدمت مؤثری نمایند (علیخانی
دادوکالیی .)19 :1393 ،باوجوداینکه در ایران زنان  49درصد از کل جمعیت را تشکیل میدهند ،نرخ مشارکت اقتصادی
این گروه تنها  11/8درصد است .پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی در میان زنان در حالی است که نرخ بیکاری زنان در
جامعه نزدیک به دو برابر مردان است .نرخ بیکاری زنان بیش از  20درصد است که این نرخ در زنان جوان  20تا  24ساله
 50/4درصد است .این میزان با میانگین فعالیت اقتصادی زنان در جهان ( 30درصد) فاصلهای بسیار دارد .در سالهای
اخیر ،زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند ،گرایش بیشتری به تحصیالت دانشگاهی پیدا کردهاند و نرخ
ورود زنان و دختران به دانشگاهها ،سالبهسال در حال افزایش است .درحالیکه بر اساس آمارهای رسمی ،نرخ بیکاری نیز
در میان بانوان تحصیلکرده بهصورت قابلتوجهی در حال افزایش است .به نظر میرسد جذب این تعداد نیروی
تحصیلکرده در سازمانهای دولتی موجود که اکثراً با تورم نیروی انسانی مواجه هستند ،عملی نباشد .بخش خصوصی
نیز با توجه به گسترهی محدود آن در ایران طبیعتاً نتوانسته است در جذب این سرمایههای ملی موفقیت قابلتوجهی
داشته باشد (قمبرعلی و رستمی .)2 :1394 ،لذا حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال را به یکی از مهمترین دغدغههای
دولت تبدیل کرده است .از این هدف تحقیق حاضر نیز بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان روستایی
در شهرستان بوانات ،استان فارس است و صدد پاسخگویی به این سؤال کلیدی است که :مهمترین چالشها و موانع مالی
و بازاریابی کارآفرینی زنان روستای را در منطقهی موردمطالعه شناسایی نموده و راهکارهای مناسبی را پیشنهاد نماید.
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 -2پیشینهی تحقیق
علیخانی دادوکالیی ( ،)1393در پژوهشی به بررسی چالشهای پیش روی زنان در کارآفرینی کشاورزی پرداخت.
نتایج این پژوهش نشان داد که :عواملی همچون چالشهای فردی -شخصیتی ،علمی ،خانوادگی ،اقتصادی ،فرهنگی
اجتماعی و محیطی بهعنوان مهمترین چالشهای زنان در کارآفرینی کشاورزی میباشند .موحدی و همکاران (،)1393
در پژوهشی به بررسی برنامههای آموزش کارآفرینی در حوزهی کشاورزی :موانع ،مشکالت و راهحلها پرداختند .نتایج
این پژوهش نشان داد که :برنامههای آموزش کارآفرینی با محدودیتهای اساسی در جهان مواجه هست که ازجمله
مهمترین آنها میتوان به فقدان درك عمومی نسبت به آموزش کارآفرینی ،برنامههای آموزشی نامناسب و کمبود مربیان
و مدرسان باتجربه کارآفرینی اشاره کرد .قمبرعلی و رستمی ( )1394در پژوهشی به شناسایی مشکالت زنان کارآفرین
استان کرمانشاه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که :زنان کارآفرین با مشکالت و موانع مالی ،بازاریابی ،شخصیتی،
خانوادگی ،فرهنگی و علمی روبهرو میباشند .فالح حقیقی ( ،)1394در پژوهشی به بررسی میکرو کارآفرینی و
توانمندسازی زنان روستایی :چالشهای پیشرو پرداخت .نتایج این پژوهش نشان داد که :از مهمترین چالشهای آنها،
عدم دسترسی به منابع مالی و اعتبارات است .فقدان سرمایه مالی مناسب در کنار سرمایهی انسانی پایین موجب شده
است تا زنان نتوانند از فرصتهای بازار بهره گرفته و بهرهوری بنگاههای خود را افزایش دهند .فونجونگ ( ،)2004در
پژوهشی به بررسی روشهای مقابله با چالشهای تولید محصوالت غذایی زنان کارآفرین کشاورز در بخش  Fakoکامرون
پرداخت .نتایج پژوهش نشان داد که :مشکالت اصلی زنان در کامرون ،عدم دسترسی به زمین زراعی کافی ،افزایش
سرمایه ،کمبود نیروی کار و فشار زمان و دزدی است .مجد و همکاران ( ،)2010در پژوهشی به بررسی چالشها و
ویژگیهای زنان کارآفرین در سوریه پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که محدودیت اصلی زنان در سوریه ،فقدان
دسترسی به سازمانهای مالی جهت سرمایهگذاری در شروع کسبوکارشان و توسعهی آن است .همچنین زنان کارآفرین
با مشکالت بیشتری همچون فقدان وثیقه جهت گرفتن وام و تبعیض از سوی سازمانها روبهرو میباشند .ساکستا ()2012
در پژوهشی به بررسی مشکالت پیشروی کارآفرینی روستایی و راههایی برای رفع آن پرداخت .نتایج این پژوهش نشان
داد که با توجه به فقدان آموزش ،اکثریت مردم روستایی از توسعهی فناوری و بازاریابی و غیره بیاطالع هستند .از طرفی
کمبود منابع مالی و مواد خام مهمترین مشکالت روبروی کارآفرینان روستایی است .پتل و چاودا ( )2013در پژوهشی به
بررسی کارآفرینی روستایی در هند :چالشها و فرصتها پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که کارآفرینی روستایی
عامل مهمی برای جلوگیری مهاجرتهای روستایی به مناطق شهری است .از طرف دیگر ،فقدان آموزش ،مشکالت مالی
و فقدان مهارتهای فنی و ادراکی کافی کارآفرینان روستایی را برای ایجاد صنایع در نواحی روستایی بسیار دشوار کرده
است.

 -3مبانی نظری
واژهی کارآفرینی از کلمهی فرانسوی  Entreprendreبه معنای "متعهد شدن" نشأت گرفته است .طبق واژهنامهی
دانشگاهی وبستر ،کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرات یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل
کند (احمدپور داریانی .)4 :1378 ،کارآفرینی با ایجاد فرصتهای شغلی و تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادی ،پیش-
زمینهای اساسی برای ارتقای سطح توسعهی جامعه است (موحدی و همکاران .)2 :1393 ،کارآفرینی فرآیندی است که
فرد کارآفرین با ایدههای نو و خالق و شناسایی فرصتهای جدید با بسیج منابع ،مبادرت به ایجاد کسبوکار و شرکتهای
نو ،سازمانهای جدید ،نوآور و رشدیابنده کرده که توأم با پذیرش مخاطره و ریسک بوده و منجر به معرفی ،توسعهی
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محصول یا خدمت جدیدی به جامعه میشود (رضوانی و نجارزاده .)163 :1387 ،اساساً کارآفرینی را با دو عامل فرصت
و تمایل به کارآفرین شدن تعیین میکنند .عوامل اصلی فرصتهای محرك شامل تواناییهای درونی کارآفرینان ،اقدام به
سرمایهگذاری ،سهولت ورود به بازار و محیط عمومی اقتصاد کالن میشود .در توسعهی کارآفرینی عوامل مختلفی
تأثیرگذارند .این عوامل را میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد  :1عوامل فردی ،و  :2عوامل محیطی .از دیدگاه آلیسون
یک فعالیت کارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی مانند ویژگیها و انگیزههای فردی ،آموزش ،فرهنگ و آدابورسوم،
قوانین ،سیاستها و دانش فنی است که میتواند آثار و نتایج مختلفی را به لحاظ الگوهای رفتاری ،اقتصادی ،اجتماعی ،و
جز اینها دربر داشته باشد ) .(Alison, 1990: 166کارآفرینی واژهای است بینرشتهای که توسط زمینههای علمی
گوناگون و از دیدگاههای متفاوت موردبررسی قرار گرفته است .بعضی از مفهومپردازیهای کارآفرینی ،بر اساس سازههای
روانشناسانه نظر ویژگیهای شخصیتی بوده است .تئوری پردازان مدیریت و بازرگانی ،سازههای سازمانی و اکولوژیک را
موردتوجه قرار دادهاند .ازنظر این دیدگاه ،کارآفرین فردی خوداشتغال است که از قدرت پیشبینی اقتصادی خوبی
برخوردار بوده ،تمایل به ریسک داشته و از این طریق سود یا ضرر میکند و درنتیجه به تعادل و پایداری بازار کمک
میکند (وطنخواه و رضاییمقدم .)60 :1394 ،در این بین ،کارآفرینی روستایی بهعنوان یکی از انواع کارآفرینی هیچ
تفاوتی با مفهوم عام کارآفرینی ندارد .فقط شرایط خاص مناطق روستایی ازجمله باالتر بودن خطرپذیری ،کمبود امکانات
و ضعف مدیریت در این نواحی باعث میشود که زمینههای کارآفرینی در این نواحی متفاوت با سایر نواحی و فعالیتها
باشد .بههرحال کارآفرینی روستایی به دنبال شناسایی فرصتهای جدید ،نوآوری و خالقیت در فعالیتهای کشاورزی و
غیر کشاورزی ،کاربری اراضی و استفاده بهینه ،متنوع و نوآورانه در راستای توسعهی روستایی است (رضوانی و نجارزاده،
 .)63 :1387در نظریههای جدید توسعهی روستایی از کارآفرینی روستایی بهعنوان راهکاری مناسب برای توانمندسازی
و ظرفیتسازی در مناطق روستایی در جهت تغییر الگوی زندگی کنونی ،کاهش شکاف شهر و روستا ،ایجاد برابری
اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و نهادی یاد میشود (یعقوبی فرانی و همکاران .)8 :1393 ،در این راستا باوجوداینکه فرآیند
کارآفرینی برای زنان و مردان یکسان است ،در عمل زنان با مشکالتی روبرو هستند که ابعاد و اندازههای متفاوتی دارند و
مانع میشود آنها پتانسیل کامل خود را بهعنوان کارآفرین بهکارگیرند (قمبرعلی و رستمی .)4 :1394 ،دولتها با فراهم
نمودن شرایط و تسهیالت الزم برای شروع فعالیتهای کارآفرینان نقش مؤثری در توسعهی کارآفرینی میتوانند ایفا
نمایند .علیرغم اهمیت کارآفرینی در توسعهی اقتصادی و اشتغال در کشور ،تاکنون ساختار و مدیریت منسجم برای
سیاستگذاری شکل نگرفته و مجموعه اقدامات انجامشده ،بهصورت پراکنده در حوزههای مختلف ازجمله کشاورزی
پیگیری میشود (مؤمنی هاللی و مؤذن .)113 :1394 ،در راستای سیاستگذاری نامناسب در جهت توسعهی کارآفرینی
میتوان به موانعی همچون مقررات دستوپاگیر اخذ وامهای بانکی ،قوانین دست و پاگیر صادرات محصوالت ،عدم وجود
امنیت برای سرمایهگذاری ،عدم هماهنگی الزم بین ادارات و سازمانهای ذیربط در امور صادرات محصوالت ،بیثباتی در
سیاستهای دولت ،نامناسب بودن سیاستهای ارزی دولت ،ضعف بیمهای ،محدودیتهای قوانین کار اشاره کرد (مرادی
نژاد و همکاران.)177 :1386 ،

 -4مواد و روش
 -1-4معرفی منطقهی موردمطالعه
شهرستان بوانات در محدودهی جغرافیایی  53درجه و  20دقیقه تا  54درجه و  0دقیقه طول شرقی از نصفالنهار
گرینویچ و بین مدارهای  30درجه  0دقیقه تا  30درجه و  40دقیقه عرض شمالی قرار گرفته است .این شهرستان با
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 10009خانوار و  48045نفر جمعیت ( )1390در شمال شرقی استان فارس قرار دارد ،همچنین این شهرستان با وسعت
 4697کیلومترمربع  3/9درصد خاك استان فارس را در بر میگیرد .این شهرستان از شمال و شرق به استان یزد ،از
جنوب به شهرستانهای ارسنجان و نیریز و از غرب به شهرستانهای پاسارگاد و خرمبید محدود میشود .شهرستان
بوانات بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش مرکزی ،مزایجان و سرچهان و سه نقطهی شهری ،بوانات،
کرهای و حسامی ،هفت دهستان (باغصفا ،توجردی ،سرچهان ،سیمکان ،باغستان ،مزایجان و سروستان) و  333آبادی
است .که از این تعداد  103روستا و آبادی دارای سکنه و  230آبادی خالی از سکنه است (شکل شمارهی .)1

شکل  -1موقعیت منطقهی موردمطالعه

 -2-4روش تحقیق
این تحقیق با روش توصیفی  -تحلیلی انجام گردیده است .برای بررسی چهارچوب نظری پژوهش از روش اسنادی و
کتابخانهای و جهت بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان از مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه
استفاده گردیده است .سپس با توجه به هدف تحقیق که بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان است،
طیف گستردهای از شاخصها در ابعاد مالی و بازاریابی (جدول  ،)1در قالب پرسشنامه کارشناسان سایر ادارات مرتبط با
کارآفرینی و مطالعات میدانی موردبررسی قرار گرفت .سپس برای مشخص نمودن اهمیت موانع و مشکالت کارآفرینی و
کسب وزن نهایی گزینهها از روش  AHPفازی در قالب پرسشنامه و نظر  10نفر از اساتید و کارشناسان سازمانهای
مرتبط با کارآفرینی استفاده شده است.
جدول  -1معرفی شاخصهای تحقیق
مؤلفه

شاخص

موانع مالی

بروکراسی اداری ،اخذ مجوز ،کمبود سرمایه شخصی ،عدم دسترسی به سرمایه ،هزینهی باالی
تولید ،عدم اعتماد بانکها و سرمایهگذاران ،هزینهی تأمین مواد اولیه

موانع

عدم دسترسی به بازار ،عدم شناخت در مورد چگونگی ورود به بازار ،عدم آشنایی با مهارتهای

بازاریابی

جذب مشتری ،فقدان مهارت مذاکره ،عدم آگاهی از چگونگی ورود به بازار صادرات ،عدم اطالع
دقیق از قیمتها ،وجود واسطهها و داللها ،فقدان تسهیالت حملونقل ،مشکل بودن رقابت با
واحدهای بزرگتر
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مدل سسلهمراتبی) :(AHP FUZZYاین فرآیند سلسلهمراتبی روشی منعطف ،قوی و ساده است که برای
تصمیمگیری در شرایطی که معیارهای متضاد ،انتهاب بین گزینهها را با مشکل مواجه کند ،استفاده میشود مراحل انجام
این مدل به شرح زیر است:
گام اول :تعیین اوزان معیارها و گزینهها نسبت به معیارها؛
گام دوم :تعیین وزنهای تصمیمگیرندگان؛
گام سوم :تلفیق گامهای اول و دوم برای به دست آوردن اوزان نهایی؛
گام چهارم :رتبهبندی گزینهها (عطایی.)104 ،1389،
در مرحلهی اول ،برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسه زوجی مقدار 𝐾𝑆 ،.که خود عدد فازی مثلثی است ،بهصورت
زیر محاسبه میشود:
𝑚
𝑛
𝑚∑ = 𝑘𝑠که  Kبیانگر شمارهی سطر  iو  jبه ترتیب نشاندهندهی گزینهها و
𝑖=1 𝑚𝑖𝑗 ∗ [∑𝑖=1 ∑𝑗 = 1 𝑀𝐼𝐽 ]2
شاخصها هستند .در روش مذکور ،پس از محاسبه 𝐾𝑆ها ،درجه بزرگی آنها نسبت به هم باید به دست آید .بهطورکلی
اگر  𝑀1و  𝑀2دو عدد فازی مثلثی باشند ،درجهی بزرگی  𝑀1بر  ،𝑀2که با >  )𝑀1 ) V(𝑀1نشان داده میشود،
بهصورت زیر تعریف میگردد:
همچنین داریم 𝑖𝑓:

𝑉(𝑀1 ≥ 𝑀2) = 1
)𝑉(𝑀1 ≥ 𝑀2) = ℎ𝑔𝑡 (𝑀1 ∩ 𝑀2

{ )(5
𝑢1−𝑙2

)Hgt(M1∩ 𝑀2) = (𝑢1−𝑙2)+(𝑚2−𝑚1

گام دوم :تعیین وزنهای تصمیمگیرندگان :همانطور که بیان شد ،به هر مقایسه زوجی یک سطح اطمینان توسط
تصمیمگیرنده اختصاص داده میشود .سپس تمامی سطوح اطمینان ارائهشده توسط تصمیمگیرنده ،برای به دست آوردن
یک سطح اطمینان کلی ترکیب میشوند و بهعنوان وزن تصمیمگیرنده در نظر گرفته میشود.
اگر 𝐾 𝑊نشاندهندهی وزن تصمیمگیرنده  Kام باشد ،با طی گامهای زیر میتوان آن را تعیین کرد .ابتدا هر سطح
اطمینان زبانی به مقدار عددی تبدیل میشود .اگر 𝑘𝑦𝑥 سطح اطمینان عددی تصمیمگیرنده  kام برای مقایسه معیار
 xنسبت به معیار  yباشد آنگاه:

سپس 𝑘𝑦𝑥𝑎 در ماتریسهای مجزا 𝑘𝑦𝑥𝑎= 𝑘𝑐𝐴 شابه گروهبندی مقایسههای زوجی تحلیل سلسلهمراتبی گروهبندی
میشود .در مرحلهی بعد بیشینهی مقدار ویژهی ماتریس 𝑘𝑐𝐴 که ا 𝑘𝑐𝜆 نمایش داده میشود ،محاسبه میگردد.
سپس 𝐾 𝑊 بهوسیلهی ترکیبها به دست میآید .همچنین برای محاسبهی مقدار ویژه میتوان از روابط زیر استفاده کرد:
𝑛𝑎11 − ℷ 𝐴12 … 𝑎2
𝑛|𝐴 − ℷ𝐼| = 0 → { 𝑎21 𝑎 … 𝑎2
𝑎 𝑛𝑎 𝑎𝑛1
𝑛𝑛−ℷ

ℷ1
𝑏𝑛 ℷ1 + 𝑏𝑛−1 ℷ𝑛−1 + ⋯ + 𝑏0 = 0 → {ℷ2
𝑛ℷ
}𝑁ℷ𝑐𝑘 = 𝑀𝐴𝑋{ℷ1, ℷ2, … , ℷ
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با توجه به این که 𝑘𝑐𝜆ها بر اساس اندازه ماتریس 𝑘𝑐𝐴 متغیرند ،برای قرار گرفتن 𝑘𝑐𝜆 ها در فاصله (1و ،)0از رابطهی
زیر استفاده میشود:

حال طبق رابطهی زیر نرمال میشود:
𝐾𝐶ℷ
𝑟 =
𝐾𝐶∑𝑗=1 ℷ

𝐾𝐶ℷ

بنابراین با ترکیب تمامی 𝑘𝑐𝜆 ها مقادیر 𝐾 𝑊 محاسبه میشود.
گام سوم :تلفیق گامهای اول و دوم برای به دست آوردن اوزان نهایی :با استفاده از)ˊ 𝑎𝑚𝑘 (Wهای بهدستآمده در
گام اول و  Wهای بهدستآمده در گام دوم برای هر یک از ماتریسهای زوجی ارائهشده توسط تصمیمگیرندگان ،اوزان
نهایی با استفاده از رابطهی میانگین هندسی موزون بهصورت زیر تعیین میشود (مؤمنی :)1391
𝑟
(amk)ẃ 𝑎𝑚 = 𝛱𝑘=1

گام چهارم :رتبهبندی گزینهها :در این مرحله با بهکارگیری تکنیک تحلیل سلسله مراتبی و حاصلضرب ماتریسهای
اوزان شاخصها و اوزان گزینهها نسبت به شاخصها ،رتبهبندی نهایی گزینهها حاصل میشود.

 -5یافتههای تحقیق
 -1-5بعد مالی
نتایج حاصل از مقایسه زوجی شاخصهای مربوط به چالشها و موانع مؤثر بر توسعهی کارآفرینی ازلحاظ بعد مالی
ازنظر کارشناسان (با استفاده از نرمافزار  AHPفازی)( ،جدول شمارهی  ،)2نشان میدهد که؛ شاخصهای بورکراسی
اداری و اخذ مجوز به ترتیب با وزنهای  0/309و  0/232مهمترین موانع پیشروی زنان برای توسعهی کارآفرینی و
شاخص هزینه باالی تولید با وزن  0/014کماهمیتترین مانع پیشروی زنان برای توسعهی کارآفرینی در مناطق روستایی
میباشند (جدول شمارهی  3و شکل شمارهی .)2
جدول  -2مقایسه زوجی شاخصهای بعد مالی کارآفرینی با اعداد فازی.
C7

C4

C3

C2

C1

کد شاخص

C6

C5

3,5 ,7

1,3 ,3

1,1 ,1

C1

1,3,5

1,1,1

5,7 ,9

3,5 ,7

5,7,9

3,5,7

3,5 ,7

1,3 ,3

3,5 ,7

1,3 ,5

1,1,1

1,3 ,5

1/5,1/3 ,1

1,3,3

1/3,1/3,1

3,5 ,7

1,3 ,3

1,3,5

1,1,1

1,1 ,3

1/3,1/3,1

1,1,1

1,3 ,5

1,1 ,1

C2
C3
C4
C5
C6
C7

1,1 ,1

(منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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جدول  -3وزن نهایی شاخصهای مالی،
0/35
0/3
0/25
0/2
0/15
0/1
0/05
0

منبع :یافتههای تحقیق (.)1395
شاخصهای وجود جاذبه

وزن
AHP
FUZZI

0/309

بورکراسی اداری

0/232

اخذ مجوز

0/070

کمبود سرمایهی شخصی

0/171

عدم دسترسی به سرمایه

0/014

هزینهی باالی تولید
عدم

0/123

اعتماد

بانک

سرمایهداران
شکل  -2مقایسهی شاخصهای بهکاررفته ،منبع :یافتههای تحقیق (.)1395

هزینهی تأمین مواد اولیه

0/081

 -2-5بعد بازاریابی
نتایج حاصل از مقایسه زوجی شاخصهای مربوط به چالشها و موانع مؤثر بر توسعهی کارآفرینی ازلحاظ بعد بازاریابی
ازنظر کارشناسان (با استفاده از نرمافزار  AHPفازی)( ،جدول شمارهی  ،)4نشان میدهد که شاخصهای وجود واسطهها
و داللها و فقدان تسهیالت حملونقل به ترتیب با وزنهای  0/237و  0/200مهمترین موانع بازاریابی پیش روی زنان
برای توسعهی کارآفرینی و شاخص مشکل بودن رقابت با واحدهای بزرگتر با وزن  0/002کماهمیتترین مانع پیشروی
زنان برای توسعهی کارآفرینی در مناطق روستایی میباشند (جدول شمارهی  5و شکل شمارهی  .)3که ازنظر کارشناسان
یکی از دالیل پایین بودن سطح رقابت عدم وجود واحدهای بزرگتر در منطقه است.
جدول  -4مقایسهی زوجی شاخصهای بعد بازاریابی کارآفرینی با اعداد فازی
C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

1,3 ,5

1/7,1/5 ,

1/7,1/5 ,

1,3 ,5

1,1 ,3

1,3,3

1,3,5

1,3,5

1,1 ,1

1/ 3

1/ 3

1,2 ,3

1/5,1/3 ,1

1,3 ,3

1/5,1/3 ,1

1,3 ,4

1/7,1/5 ,

کد
شاخص

1/7,1/5 ,

1,3 ,3

1,1 ,3

1,1,3

1/3,1 ,1

1/7,1/5 ,

1,2,3

1,3,3

1,3 ,5

1,1 ,1

1,1,1

C1
C2

1/5
C3

1/ 3
1/9,1/7 ,

1,1,3

1/3,1/2 ,1

1/ 3

1/5

1,3 ,3

1/5,1/3 ,1

1/3,1/3,1

1/3,1/3,1

1,1 ,1

1,2 ,3

1,1,3

1/3,1 ,1

1,1 ,1

3,5 ,7

1,2,3

1,1 ,1

1,3,5

1,1 ,1

1,1 ,1

C4
C5
C6
C7
C8
C9

1,1 ,1

(منبع :یافتههای پژوهش)1395 ،
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و

0/25
0/2
0/15
0/1

جدول -5وزن نهایی شاخصهای مالی،
منبع :یافتههای تحقیق (.)1395
وزن

شاخصهای وجود جاذبه

AHP
FUZZI

0/05

0/161

عدم دسترسی به بازار

0

0/088

عدم شناخت در مورد ورود به بازار

0/123

عدم آشنایی با مهارتها

0/052

فقدان مهارت مذاکره

0/059

عدم آگاهی از چگونگی ورود به
بازار صادرات

شکل  -3مقایسهی شاخصهای بهکاررفته ،منبع :یافتههای تحقیق (.)1395

0/078

عدم اطالع دقیق از قیمتها

0/237

وجود واسطهها و داللها

0/200

فقدان تسهیالت حملونقل

0/002

مشکل بودن رقابت با واحدهای
بزرگتر

 -6نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف تحقیق حاضر ،بررسی موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی زنان در مناطق روستایی ،دهستان سرچهان،
شهرستان بوانات است .که در جهت تحقق این هدف ،اطالعات حاصل از پرسشنامههای تکمیلشده توسط کارشناسان
در خصوص موانع و چالشهای مالی و بازاریابی کارآفرینی موردبررسی و تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نتایج حاصل از مقایسه
دودویی شاخصها با استفاده از مدل  AHPفازی نشان داد که در بعد مالی شاخصهای بورکراسی اداری و اخذ مجوز به
ترتیب با وزنهای  0/309و  0/232مهمترین موانع پیشروی زنان برای توسعهی کارآفرینی و شاخص هزینه باالی تولید
با وزن  0/014کماهمیتترین مانع پیشروی زنان برای توسعهی کارآفرینی ،همچنین در بعد بازاریابی نیز شاخصهای
وجود واسطهها و داللها و فقدان تسهیالت حملونقل به ترتیب با وزنهای  0/237و  0/200مهمترین موانع بازاریابی
پیشروی زنان برای توسعهی کارآفرینی و شاخص مشکل بودن رقابت با واحدهای بزرگتر با وزن  0/002کماهمیتترین
مانع پیشروی زنان برای توسعهی کارآفرینی در مناطق روستایی میباشند.

 -7پیشنهادها
 -1ایجاد شرکتها ،واحدها و بنگاههای کارآفرینی در مناطق روستایی تا شرایط رقابت در سطح منطقه به وجود آید.
 -2کوتاه کردن دست دالالن و واسطهها از صحنه خریدوفروش محصوالت تولیدی.
 -3تدوین و تصویب قوانین حمایت از کسبوکارهای روستایی.
 -4برنامههایی برای تشویق کارآفرینی در بین زنان در سطح محلی توسعه یابد.
 -5افزایش و گسترش امکانات تسهیلکننده در دو سطح جامعه و خانواده برای انجام وظایف خانوادگی زنان
بهطوریکه مانع حضور زنان در عرصهی کارآفرینی نشود.
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 -8منابع
 .1احمدپور داریانی ،محمود ( ،)1378کارآفرینی :تعاریف ،نظریات و الگوها ،انتشارات شرکت پریس ،تهران.
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