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پژوهشینوع مقاله:

در محور اندازي کسب و کارهاي خرد کشاورزي ـ ررسی انگیزه زنان روستایی از راهب
هاي گیالن و مازندراناستان

3برادرانمسعود و*2مریم طهماسبی،1پوربهمن خسروي

)30/06/99؛ پذیرش: 01/03/99(دریافت: 
چکیده

هاست که با تأثیرپذیري از محیط پیرامون تقویت هاي درونی و شخصی آنرینان، انگیزهي کارآفیرومحرکهنشناسان معتقدند که جامعه
ي افراد مهم است. پژوهش حاضر که گیري رفتار کارآفرینانه، شناخت انگیزهشود. بنابراین، براي کسب شناخت نسبت به چگونگی شکلمی

هاي اندازي کسب و کارهاي خرد کشاورزي ـ محور را در استانیی از راهاز نوع مطالعات کاربردي و غیرآزمایشی است، انگیزه زنان روستا
متغیرهاي 23مطالعه و شهرستان17نفر از زنان روستایی شاغل در131گیالن و مازندران مورد بررسی قرار داد. در این تالش پژوهشی، 

ترین از پنج، قوي50/4با میانگین » ستیابی به استقالل مالید«ها نشان داد که بندي شد. یافتهانگیزشی در توسعه کسب و کارها، اولویت
بهبود وضعیت «؛ و »هاي خانوادهکاهش هزینه«، »افزایش قدرت کنترل بر سرنوشت خود«ي کسب و کار بود. همچنین، متغیر در توسعه

، دستیابی به قدرت کنترل بیشتر بر رانگیزانندهترین عامل بهاي بعدي قرار گرفتند. به این ترتیب، اصلی، در رتبه»مالی و شرایط اقتصادي
توانند در پیشبرد اقتصاد خانوار روستایی و بهبود رفاه توان دریافت که کسب و کارهاي خرد میگیري اقتصادي بود. میامور زندگی با جهت

پذیر جامعه از چنگال کشیدن اقشار آسیبها در مسیر بیروني این بنگاهآن سهم قابل توجهی داشته باشند. بنابراین، تالش براي توسعه
اي ارزشمند تلقی گردد.ي فقر، در نوع خود یک راهبرد توسعهتله

.هاي گیالن و مازندران: انگیزه، کسب و کارهاي خرد کشاورزي محور، زنان روستایی، استانکلیديهايهواژ

، مالثانی، ایران.خوزستانیعیو منابع طبيکشاورزعلوم دانشگاه يو آموزش کشاورزجیاستاد گروه ترو١
، تهران، ایران.آموزش و ترویج کشاورزيمدیر کل دفتر آموزش بهره برداران و مشاغل کشاورزي مؤسسه 2
.، مالثانی، ایرانخوزستانیعیو منابع طبيکشاورزعلوم دانشگاه يو آموزش کشاورزجیگروه ترودانشیار٣
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مقدمه
هاي ترین حوزهي زنان روستایی یکی از کلیديب و کارهاي کارآفرینانهدر بسیاري از کشورهاي در حال توسعه، بهبود کس

Parvin)رود ي معاصر به شمار میموضوعی مورد تأکید در دستور کار توسعه et al., . در حالی که توانمندسازي زنان (2012
ي کسب و کارهاي اهم نماید، توسعهی فرخوببههاي کاهش فقر در جامعه روستایی را تواند زمینهروستایی در مسیر توسعه می

رو، ینا) و از 1394گردد (فالح حقیقی، خرد کارآفرینانه، مکملی کلیدي براي فرایند توانمندسازي زنان روستایی محسوب می
,Vialي اقتصادي بسیار برجسته شده است (ها در مباحث اخیر توسعهنقش آن 2011.(

,Sidhu & Kaurسیدوهو و کائور ( ي خرد در مناطق روستایی، موجب که رشد کسب و کارهاي کارآفرینانهعتقدند) م2006
شود. نوع خاصی از کارآفرینی که قبل از دسترسی بیشتر زنان روستایی به منابع الزم براي تبدیل شدن به افراد کارآفرین می

). در این 1393رجب و همکاران، پوراست (محور و مدیریت کسب و کارهاي خانگی استوار هاي کشاورزيهر چیز، بر فعالیت
اندازي این کسب و کارها بسیار اساسی است.هاي درونی و بیرونی زنان در راهمیان توجه به عوامل انگیزاننده و انگیزه

اي ذاتـی اسـت و برخـی افـراد از بـدو زنـدگی خـود کـارآفرین متولـد          سالیان متمادي عقیده بر آن بود که کارآفرینی خصیصه
ی پیچیـده بـوده و در   شـناخت رواندانند که ماحصل یک فرآینـد  اکنون این توانایی را تا حد زیادي اکتسابی می، اما همشوندمی

، موضـوع انگیـزه   2006ي جامع خود در سال گیرد. سازمان ملل متحد نیز در مطالعهي فردي قرار میارتباط تنگاتنگ با انگیزه
اي و وضعیت محیط فرهنگـی، از عوامـل مهـم    جربه، سطح دسترسی به خدمات مشاورهرا در کنار مواردي نظیر وضعیت مالی، ت

,Okafor & Amaluاست (برشمردهي زنان ي کسب و کارهاي کارآفرینانهاثرگذار بر توسعه حـال از متغیرهـاي   یندرعـ ). 2010
هـا بـه افـراد کـارآفرین     ینانـه و تبـدیل آن  اي که در نهایت منجر به برانگیختن زنان به انجام کسـب و کارهـاي کارآفر  انگیزاننده

گردد.گردد، هنوز شناخت جامع و دقیقی در دست نیست که بخش مهمی از آن به ضعف بنیان تئوریکی موضوع باز میمی
و هاي درونی ي کارآفرینان، انگیزهشناسان ابعاد و تبعات اجتماعی کارآفرینی را بررسی نموده و معتقدند که نیرو محرکهجامعه

شود. لذا براي کسب شناخت نسبت به هاست که طی دوران زندگی با تأثیرپذیري از محیط پیرامون خود تقویت میشخصی آن
ي افراد را از انجام آن مورد بررسی قرار داد. چرا گیري رفتار کارآفرینانه، بهتر است قبل از هر چیز دیگري، انگیزهچگونگی شکل

کنند ي فعالیت فرد شده و جهت کلی رفتار وي را تعیین میدمی هستند که موجب آغاز و ادامهها، چراهاي رفتار آکه انگیزه
).1382(هرسی و بالنچارد، 

شود را تعیین ف یک کار خاص میبانگیزه نیرویی در درون فرد است که علت، درجه، جهت و پافشاري در تالشی که صر
شود و رفتاري را در جهت دستیابی به از یا کمبود روانی یا فیزیولوژیکی آغاز میداند که با یک نیانگیزه را فرآیندي می.کندمی

و یا هاسائقنیازها، تمایالت، عنوانبهها را گاهی دهد. به این ترتیب انگیزهیک هدف، یا مشوقی را براي رفع آن نیاز شکل می
ي انجام کار یا انایی انجام کار، بلکه از لحاظ میل و ارادهبه لحاظ توتنهانهکنند. افراد هاي درونی فرد نیز تعریف میمحرك

به تصویر کشید 1ساده در قالب نگاره صورتبهتوان ها و فعالیت را میها، هدفي میان انگیزهانگیزه نیز تفاوت دارند. رابطه
).1382(هرسی و بالنچارد، 

)1382ی و بالنچارد، یک وضعیت انگیزشی ساده (هرس-1نگاره 

انگیزه

هدف
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اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه نیز در ارتباط با عوامل مختلفی قابل بررسـی  ي زنان از راهدهند که انگیزهتحقیقات نشان می
انـد. بـراي مثـال ونکـاتش و همکـاران      دادهارائـه هـاي متفـاوتی از آن   بنـدي مختلف، دسـته نظرانصاحبکهچنانخواهد بود. 

)Venkatesh et al., انـد. همچنـین   هاي فردي، الگوي زندگی و عوامل محیطـی تقسـیم کـرده   ) این فاکتورها را به ویژگی2017
اندازي کسب و کارهاي خرد کارآفرینانه را بـه دو دسـته عوامـل    ي زنان براي راههاي برخی مطالعات، متغیرهاي انگیزانندهیافته

میل به استقالل، کسـب اختیـار و دسـتیابی بـه امنیـت خـانوادگی را در گـروه        اند. مواردي نظیر کششی و رانشی تفکیک کرده
انـد  ي فـاکتور رانشـی برشـمرده   متغیرهاي فاکتور کششی؛ و متغیرهایی چون ناکامی، نارضایتی شغلی و طـالق را زیرمجموعـه  

)Okafor & Amalu, ).1389میرزایی و طهماسبی، ؛ علی2010
زنان کارآفرین در ایران را به ترتیب شامل مواردي چون کسـب رضـایت شخصـی،    يانگیزه)،1392پژوهش آراستی (هاي یافته

هاي خود، کمک به دیگران، دستیابی به قدرت، دسترسی به موقعیت اجتماعی برتـر و حصـول اسـتقالل مـالی     اثبات شایستگی
نشان داده است.

ي یـزه انگهاي گیالن، مازندران و گلستان در ارتباط با در استان) 1386هاي مطالعه فالح جلودار و همکاران (افزون بر این یافته
تـرین  زنان روستایی، حکایت از آن داشت که کمک به بهبود شرایط زندگی خانواده و کسـب درآمـد مسـتقل، بـه ترتیـب مهـم      

رود (آراسـتی و  ر مـی اندازي و مدیریت کسب و کارهاي کوچک اقتصادي به شماي زنان روستایی براي راههاي انگیزانندهمحرك
).1392همکاران، 

هاي کسب و کارهاي زنان داراي تحصیالت دانشگاهی در ) در ارتباط با ویژگی1387هاي مطالعه آراستی و اکبري جوکار (یافته
به ي کسب و کار، ارائه خدمات به مشتریان و کسب سود بیشتر رابهتر، توسعهزایی، ارائه محصولی با کیفیتایران، اشتغال

ترتیب از جمله اهداف زنان مورد بررسی برشمرده است.
ي زنان ) در دهستان مینوبار شهرستان آبادان، متغیرهاي انگیزاننده1389میرزایی و طهماسبی (بر اساس نتایج پژوهش علی

مشارکت مدنی، جویی،عامل فرضی تحت عناوین برترياندازي کسب و کارهاي خرد کارآفرینانه در چهارروستایی براي راه
اند. در این میان، متغیرهاي دستیابی به استقالل مالی در خانواده، افزایش قدرت کنترل بر بخشی و استقالل خالصه شدهتنوع

ترین متغیرهاي ي امنیت اقتصادي خانواده، سه اولویت برتر یا به عبارت دیگر قويسرنوشت خویش و باال بردن درجه
اند.ی به انجام کسب و کارهاي خرد کارآفرینانه معرفی شدهي زنان روستایانگیزاننده

اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه و با اشاره بـه نتـایج  یی از راهزنان روستايهازهیانگ) با تأکید بر تنوع 1390زارعی و همتی (
اند.به این حوزه معرفی نمودهن سوم جهايدر کشورهاافراد ورود يبرایزشیانگترین عواملیاز اصلرا يکاری، بقبلیقاتیتحق

ـ   يبـالقوه، آرزو هايیلپتانسدرآوردنو به فعل ییخودشکوفاافزون بر این،  گـاه یخـود بـودن، کسـب پا   سیمسـتقل بـودن، رئ
در داننـد. میروستایی ياندازي کسب و کارهاي کارآفرینانهراهدرزنانيهاانندهزیانگریاز سارا ينقش رهبريفایای واجتماع

يهـا کـه فرهنـگ  چنـان .نقشـی اساسـی دارد  هـا زهیـ انگنیـ ابـه  یدهـ شکلدرفرهنگ جوامعنمایند کهعین حال تأکید می
تواننـد  یمـ ،تیـ موفقدر کنـار شکسـت رشیذپوتحمل ابهام،ییجورقابتو با تشویق هستندیمشوق خوداشتغالر،یپذسکیر

در افراد ایجاد نمایند.رامستقلهايکارشروع کسب ويالزم برايهازهیانگ
هاي روستایی، به این نتیجه رسیدند اي بر روي صاحبان کسب و کارهاي خانگی در محیط) در مطالعه1391آگهی و همکاران (

شود که زنان روستایی به سمت ي کسب احترام و پایگاه اجتماعی؛ نیاز مالی؛ و بهبود وضعیت اقتصادي باعث میکه انگیزه
کسب و کارهاي کوچک گرایش پیدا کنند.اندازي راه

هاي قدرتمند نیز، نیاز اقتصادي، دستیابی به رضایت شغلی و کسب اعتبار و قدرت در جامعه را از جمله انگیزه)1384گلرد (
است.برشمردهي کسب و کار زنان براي ورود به عرصه

بـر چراداولشهرستانعشایريمناطقزناني اشتغالاثرگذاربررسیبهموردييمطالعهیکدر)1393همکاران (وجمشیدي
بـراي انـداز پسافزایشخانوار،سرپرستبرمالیفشارکاهشداد کهنشانهاي تحقیقپرداختند. یافتههاآنخانوارهاياقتصاد
عشایريزناناشتغاللدالیترینمهممهاجرت،ازپیشگیريواقتصاديامنیتاقتصادي،رفاهخانوار،افزایش درآمدنگري،آینده

.استبودهدستییعصناهايدر فعالیت



...محورهاي خرد کشاورزيکاراندازي کسب وررسی انگیزه زنان روستایی از راهب

80

مرکزيبخشروستاییزناناقتصاديهايفعالیتچگونگینقش وتحلیلوبررسیبهپژوهشیدر)1388محمدي (علیونوري
بهتـر اده، تربیـت اقتصـاد خـانو  بهکمکدرآمد،کسبچونهاییانگیزهداد کهنشاننتایج تحقیقپرداختند.شهرستان اصفهان

زنـان دالیـل اشـتغال  تـرین عاطفی، اصـلی وروحیسالمتازبرخورداريوسرپرست خانواربابیشترهمدلیاحساسفرزندان،
منطقه مزبور بوده است.روستایی

آنتـأثیر واصفهاناستانفالورجانوبرخوارمیمهشهرستاندودرروستاییاشتغال زنان)،1388احمدي شاپورآبادي (وامینی
زنانازدرصد94اشتغال اصلیيانگیزهحکایت از آن داشت کهپژوهش نیزنتایج این.کردندبررسیرااقتصاديبر خوداتکایی

است.اقتصادي بودهمبرمنیازروستایی ِمورد بررسی،
,Raman & Jayasingamجایاسینگام (راما و  هـاي  زن نشـان دانـد کـه انگیـزه    20اي متشکل از ) با مطالعه بر روي نمونه2008

اصلی آنان از شروع یک کسب و کار جدید، مواردي چون نیاز به پیشرفت، تمایـل بـراي دسـتیابی بـه اسـتقالل، دسـتیابی بـه        
تمایل براي کنترل سرنوشت خویش، بهبود وضعیت مـالی خـانواده،   همچنینرضایت شغلی و نیاز اقتصادي را شامل بوده است.

برشـمرده انـدازي کسـب و کارهـاي کارآفرینانـه     ي زنان بـراي راه ایت شغلی را از عوامل اصلی برانگیزانندهکسب استقالل و رض
اي سـازمانی، از دیگـر   ي ماجراجویی، رهایی از تبعیض و وجود سـقف شیشـه  محیط کار، روحیهاست. تمایل به افزایش انعطاف

آیند.میحساببههاي زنان در این حوزه انگیزاننده
هاي دوگانه زنـان را در  پذیرتر که بتواند ایفاي نقشاند که دستیابی به یک کسب و کار انعطافقان مختلفی نیز اظهار داشتهمحق

ي مهم زنان بـراي دسـت زدن بـه    منزل و محیط کار تسهیل نماید و یا حداقل باعث بروز عدم تعادل از این منظر نگردد، انگیزه
انـد و ادعـا   اي کردهگردد. پژوهشگران اخیر توجه خود را بیشتر معطوف به سقف شیشهمیکسب و کارهاي کارآفرینانه محسوب

هاي باالي شغلی در مشاغل اداري، موجب ترغیب آنان به سمت کـارآفرین شـدن   نمایند که عدم امکان دستیابی زنان به ردهمی
دستیابی به اهداف شخصی، کسب احترام در جامعـه،  تالش براي بقاء یا به عبارتی ارضاي نیازهاي معیشتی، همچنینگردد.می

مالکیت، تمایل بـه کسـب شـهرت و تمایـل بـه مقابلـه بـا تبعـیض جنسـیتی در بـازار کـار از عوامـل مهـم              افتخاربهدسترسی 
,Okafor & Amaluهاي کارآفرینانه است (ي زنان به انجام کسب و کاربرانگیزاننده 2010.(

,Levent & Nijkamp(ونت و نیجکامپهاي تحقیق لدر مقابل یافته اصـلی  يدر ترکیه حکایت از آن داشت که انگیـزه )2011
خود بوده است؛ نه موارد اقتصـادي نظیـر   کارآفرینان زن در این کشور، دستیابی به استقالل و کسب قدرت کنترل بر سرنوشت

هـاي  د بودن، وجود سنت کارآفرینی در خانواده و ارزشدستیابی به درآمد اضافی. نیاز به کسب استقالل، تمایل براي رئیس خو
زنان به مدیریت کسب و کارهاي کارآفرینانه در ایـن  يکنندهیبداري نیز، از سایر موارد ترغبنگاهيبراي ترویج روحیهفرهنگی 

.اندکشور گزارش شده

McGeheeگی و همکاران (مک et al., توسـط چیپـا و   شـده طـرح سه عنصر از پـارادایم  اي با محور قرار دادن در مطالعه)2007
هاي کارآفرینانه را مورد بررسـی قـرار دادنـد و بـه     ي زنان از انجام کسب و کارچارچوب تئوریکی کار خود، انگیزهعنوانبهفلورا 

زنان از مدیریت کسـب و  ي ها پرداختند. این پژوهشگران با تعدیل پارادایم مذکور، انگیزهي همتایان مرد آنمقایسه آن با انگیزه
ي ي مشـارکت مـدنی و انگیـزه   طلبـی، انگیـزه  ي اسـتقالل هاي کارآفرینانه را در سه دسته عوامل کلی تحت عناوین انگیـزه کار

بندي کردند.بخشی دستهتنوع
,Theodosiaنتایج مطالعه تئودوزیا ( ینانه، مواردي نظیر ي اصلی زنان از انجام اقدامات کارآفر) نیز نشان داد که انگیزه2010

را شامل بوده است.ریزي ارتباط خوب با دوستان و کسب مقبولیت اجتماعی در محیط زندگیبرقراري ارتباط با دیگران، پایه
دهد که نواحی مرکزي و غربـی  ها نشان میاي به نقطه دیگر متفاوت است. بررسینرخ مشارکت زنان روستایی در کشور از نقطه

نرخ مشارکت زنان در نیروي کار را دارا است. در حالی که مناطق شمالی کشور که عمدتاً داراي معیشتی مبتنی ایران، کمترین 
تـوان بـه اسـتان    ها مـی اند. از جمله این استانباشند، باالترین نرخ رشد مشارکت زنان را به خود اختصاص دادهبر کشاورزي می

توان ادعا کرد که مناطق کشاورزي کشور، عمـدتاً  درصد را نام برد. لذا می5/15ا درصد و مازندران ب7/29گیالن با نرخ اشتغال 
بر این در حالی کـه نـوع کسـب و کارهـاي     ). افزون1385دادورخانی، باشند (باالترین نرخ اشتغال زنان روستایی را نیز دارا می

فروشـی ب کسـب و کـار در بخـش خـدمات و خـرده     رسد که اکثریت زنان صاحها پراکنده است، به نظر میزنان در تمام زمینه
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منظـور بههاي آنان در توسعه کسب و کارهاي کشاورزي محور ) که بررسی انگیزه1387فعالیت دارند (آراستی و اکبري جوکار، 
ي اقتصاد روستایی، بسیار حایز اهمیت است.سازفعالهاي مختلف در تشویق و ترغیب گروه

پژوهشروش
کسب و کارهاي خرد کشاورزي محور بوده، ياندازراهپژوهش حاضر در پی بررسی انگیزه زنان روستایی از با توجه به اینکه 

ها، پژوهش در گروه تحقیقات غیرآزمایشی قرار آید. بر اساس طرح تحقیق و نحوه گردآوري دادهمیحساببهپژوهشی کاربردي 
نفر از زنان روستایی صاحب کسب و کارهاي 131کور به مطالعه دارد که از راهبرد پیمایش استفاده نموده است. پژوهش مذ

هاي گیالن و مازندران پرداخته است که در امر تولید فعال بوده و نقش بسزایی استانشهرستان17محور در -خرد کشاورزي
اند.در کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانوار خود داشته

هاي زنان روستایی در این پژوهش، آن دسته از کسب و کارها و بنگاهمحور-يمنظور از کسب و کارهاي خرد کشاورز
و در جغرافیایی بیرون از مناطق شهري، توسط زنان یدائمصورتبهمقیاسِ روستایی بوده است که -اقتصادي کوچک

ویش و یا خدمات ي محلی خمحصوالت جامعهيارائهمحور مرتبط با - هاي مختلف کشاورزيروستایی اداره شده و در زمینه
اند.مالی داشتهدادوستدمحور در سطح بازارها -مربوطه، در قالب یک بنگاه انتفاع

محور -ي موضوعی فعالیت کسب و کارهاي خرد کشاورزيدر حالی که هیچ آمار دقیقی از تعداد، پراکنش جغرافیایی و زمینه
ریف مفهومی مشخصی نیز از این نوع کسب و کارها وجود ـ کما اینکه تعي پژوهش در دست نیستزنان روستایی در منطقه

ي تعریف مفهومی مورد نظر این پژوهش بگنجند، بر اساس آمار و اطالعات به نداردـ تعداد کسب و کارهایی که در محدوده
گیالن و هاي هماهنگی ترویج کشاورزي در دو سازمان جهاد کشاورزي هاي اجرایی از جمله مدیریتدست آمده از کارگزاري

ي بازارهاي ي منطقه و با چگالی نسبتاً باال در محدودهبنگاه اقتصادي برآورد گردید که در گستره800مازندران، در حدود 
پراکنده، تقریباً در صورتبهکه هرچنداند. هاي گردشگري دو استان پراکنده شدهي جاذبهمحلی از جمله در حاشیهپررونق

جامعه تحقیق مورد بررسی قرار یاحتمالیرغخورند، به همین دلیل به شکل یی منطقه به چشم میهمه جاي جغرافیايِ روستا
گلوله یريگنمونهمحور در منطقه، با استفاده از روش -زن روستایی صاحب کسب و کارهاي خرد کشاورزي131گرفت و 

برفی مورد مطالعه قرار گرفتند.
گیري توسط چهار نفر از ساز بود. روایی محتوایی ابزار اندازهرسشنامه محققگیري این تحقیق یک نسخه پابزار اندازه

کارشناسان امور زنان در سازمان جهاد کشاورزي استان گیالن و مازندران و دو نفر از زنان کارآفرین پیشرو در منطقه مورد 
با ضریب کرونباخ نیز مورد بررسی قرار گرفت وگیري نیز با محاسبه ضریب آلفايتأیید قرار گرفت. قابلیت اعتماد ابزار اندازه

.تأیید شد)83/0(
خود در طیفـی  زعمبههاي مطروحه، ها نیز از افراد نمونه مورد بررسی خواسته شد تا به هر یک از گویهدر جریان گردآوري داده

یزشی توسعه کسب و کارها بر اسـاس ضـریب   ها، متغیرهاي انگشامل اصالً تا بسیار زیاد یکی را برگزینند. در فرآیند تحلیل داده
بندي شدند.تغییرات به دست آمده، اولویت

متغیر برانگیزاننده تدوین و در جریان پیمایش میدانی مورد 23بر اساس اطالعات به دست آمده از مطالعه ادبیات نظري، 
بررسی قرار گرفت.

و بحثها یافته
سب و کار در پیمایش کمیي زنان روستایی صاحب کمشخصات افراد نمونه

ي زنان روستاییِ صاحب کسب و نفر از افراد نمونه131میانگین سنی هاي پژوهش در بخش توصیفی،یافتهسن: بر اساس
66/6سال به دست آمد که با انحراف معیار 60/39محور مورد بررسی در دو استان گیالن و مازندران، -کارهاي خرد کشاورزي

اتفاقبهتوان گفت که اکثر قریب سال برخوردار بودند. به بیان دیگر می54و 24ي سنی کمینه و بیشینهسال، به ترتیب از
قرار داشتند.سالییانمي سنی زنان روستاییِ مورد مطالعه، در محدوده

درصد از آنان 7/68نفر برابر با 90زن روستایی صاحب کسب و کارهاي خرد مورد بررسی، 131: در میان وضعیت تأهل
درصد از آنان مطلقه بودند.3/5نفر برابر با 7درصد بیوه و 6/4نفر برابر با 6درصد مجرد، 4/21نفر برابر با 28متأهل، 
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ي زنان روستایی مورد مطالعه یک فرزند بود. در میان رزندان افراد نمونهها، میانگین تعداد فبر اساس یافتهتعداد فرزندان:
درصد از افراد نمونه، به زنان 2/41برگرفتندرصد از آنان داراي حداقل یک فرزند بودند و طبقه نما با در 70پاسخگویان، 

به ترتیب صفر و چهار فرزند به دست ي این متغیر،روستایی داراي دو فرزند اختصاص داشت. در عین حال، کمینه و بیشینه
ي زنان روستایی به نفر از افراد نمونه4ها در این بخش، شناسی پرسشنامهاست که در بخش اطالعات جمعیتذکریانشاآمد. 

پرسش مربوط به این متغیر پاسخ ندادند.
ي ایی مورد مطالعه در محدودهي زنان روستبه لحاظ متغیر سطح تحصیالت رسمی، افراد نمونهسطح تحصیالت رسمی:
نفر، مربوط به گروه 75ي نما با برخورداري از فراوانی گرفتند. در این بین، طبقهقرار مییسانسلفوقترتیبی مدرك سیکل تا 

زنان روستایی داراي مدرك تحصیلی دیپلم متوسطه بود.
محورـ يي کسب و کارهاي خرد کشاورزهاي فعالیتی زنان روستایی در حوزهرسته

14محور زنان روستایی در قالب -هاي موضوعیِ فعالیت کسب و کارهاي خرد کشاورزياز حوزهشدهارائهبندي بر اساس دسته
که از گونههمانهاي موضوعی مزبور مورد بررسی و توصیف قرار گرفت. ي زنان در زمینهطبقه کارکردي، توزیع فراوانی نمونه

ي ي زنان روستایی مورد بررسی، در بیش از یک رستهدرصد از افراد نمونه25، حدود آیدیبرمنیز 1اطالعات مندرج در نمودار 
اي فعالیت داشتند که چرایی این چندگانگیِ موضوعی در کسب و کارها، از ابعاد گوناگونی چون مقیاس بازارهاي محلی و حرفه

در ایام غیر تعطیل؛ فصلی بودن دسترسی زنان روستایی به یژهوهبها؛ محدودیت زمانی در تقاضاي بازار عدم تخصصی بودن آن
هاي کشاورزي منطقه قابل بحث و بررسی است.ها و ظرفیتبرخی محصوالت؛ و نیز تنوع فعالیت

درصدبرحسباي مختلف هاي حرفهتوزیع کسب و کارهاي خرد زنان روستایی در رسته-1نمودار 

ي یک کسب و کار خرد روستاییر ادارهي فعالیت زنان دسابقه
محور ـي یک کسب و کارِ خرد کشاورزيي فعالیت زنان روستایی در ادارهمتوسط سابقههاي پژوهش در بخش توصیفی،یافته

ر با یک و اي برابي فعالیت حرفهسال، از کمینه و بیشینه82/5سال نشان داد که با برخورداري از انحراف معیار 89/8را برابر با 
سال برخوردار بودند.25

محور- زياندازي کسب و کارهايِ خرد کشاوري زنان روستایی براي راهمتغیرهاي انگیزاننده
اندازي و اصلی زنان روستایی براي راههايیزانندهبرانگعنوانبهمتغیر 23در راستاي دستیابی به هدف مورد نظر پژوهش، 

هاي توصیفی مرتبط با متغیرهاي این بخش، در محور مورد بررسی قرار گرفت. یافته-رزيمدیریت کسب و کارهاي خرد کشاو
آمده است.1جدول 
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ترین ، قوي60/0از پنج و انحراف معیار 50/4با کسب امتیاز میانگین » دستیابی به استقالل مالی«هاي توصیفی، بر اساس یافته
رفت. افزون محور به شمار می- اندازي یک کسب و کار خرد کشاورزيراي راهي زنان روستایی مورد بررسی بمتغیر انگیزاننده

هاي مشخص مثل هاي خانواده در حوزهکمک به کاهش برخی از هزینه«و » افزایش قدرت کنترل بر سرنوشت خویش«بر این 
در 17/0یز ضریب تغییرات و ن33/4و 19/4به ترتیب با کسب امتیازات )» غیرهي کشاورزي و تأمین محصوالت فراوري شده

و 30/4نیز با کسب میانگین » کمک به بهبود وضعیت مالی و شرایط اقتصادي خانواده«هاي بعدي قرار گرفتند. متغیر رتبه
ها قرار گرفت. به این ترتیب اي نزدیک از متغیرهاي پیشین در جایگاه چهارم انگیزاننده، در فاصله22/0ضریب تغییرات 

اندازي یک کسب و کار خرد ي زنان روستایی مورد مطالعه براي راهترین عامل برانگیزانندهگرفت که اصلیتوان نتیجه می
گیري مشخص اقتصادي معطوف بوده محور در منطقه، بر دستیابی به قدرت کنترل بیشتر بر امور زندگی با جهت-کشاورزي

است.

محور-ياندازي کسب و کارهايِ خرد کشاورزاهي زنان روستایی براي رمتغیرهاي انگیزانندهـ 1جدول 
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594/221/141/017آزمودن یک ایده نوآورانه در زمینه کسب و کار روستایی
050/460/013/01دستیابی به استقالل مالی

219/472/017/02ت خویشافزایش قدرت کنترل بر سرنوش
130/493/022/04کمک به بهبود وضعیت مالی و شرایط اقتصادي خانواده

125/301/131/08مشغولی براي خویشبخشی به زندگی شخصی و ایجاد نوعی سرگرمی و دلتنوع
319/318/137/015تاییهاي زنان روسآمیز جنسیتی در اقتصاد و اثبات توانمنديمبارزه با باورهاي تبعیض

034/315/134/013)غیرهو یکمال طلبارضاي عالیق شخصی (ماجراجویی، 
209/315/137/014حضور در متن جامعه و برقراري ارتباط مؤثر با محیط خارج از منزل

190/232/146/018ایجاد اشتغال و درآمد براي سایرین
146/235/155/020ن براي دیگر کارفرمایان (اعم از دولتی و خصوصی)تجربه ناخوشایند از کار کرد

348/389/026/05)غیرههاي بومی ومشارکت براي توسعه جامعه محلی (مثالً رونق گردشگري، شکوفایی ظرفیت
123/305/133/010تمایل به کسب شهرت و احترام در جامعه (اعم از جامعه محلی و یا فراتر از آن)

817/309/134/012یک کسب و کار مشخص در جامعه محلی و پاسخگویی به تقاضاي مربوطهخألپر کردن 
120/302/132/09یافتن دوستان جدید و توسعه سرمایه اجتماعی

283/297/034/011هاي زنان روستایی پیشرو در کسب و کارها (اعم از جامعه محلی و یا فراتر از آن)مشاهده موفقیت
193/213/139/016جویی و تالش براي رقابت سالم با دیگر زنان روستایی صاحب کسب و کارحس برتري
155/106/168/023)ن فامیل، همسایگان، آشنایان و غیرهچشمی با سایرین (اعم از زناچشم و هم

346/217/148/019)غیرهها و یی در جامعه (از رسانههاي دریافتی در حوزه اهمیت مشارکت اقتصادي زنان روستاآموزش
235/234/157/021هاي خانوادگی در انجام یک حرفه و پیشه خاصحفظ و یا احیاي سنت

133/473/017/03و غیره)شدهيفراورهاي مشخص (مثالً محصوالت هاي خانواده در حوزهکمک به کاهش برخی هزینه
264/301/128/07حلی سالم و کمک به بهبود وضعیت سالمت جامعهتولیدات مارائه

085/305/127/06عالقه به ثروتمند شدن
417/244/166/022توصیه دوستان و آشنایان

گیري و پیشنهادهانتیجه
از پنج، 50/4متیاز میانگین با کسب ا» دستیابی به استقالل مالی«هاي مرحله کمی در این بخش حکایت از آن داشت که یافته
محـور بـه   -اندازي و هدایت یک کسب و کار خـرد کشـاورزي  ي زنان روستایی مورد بررسی براي راهترین متغیر انگیزانندهقوي

هـاي خـانواده در   کمک بـه کـاهش برخـی از هزینـه    «؛ »افزایش قدرت کنترل بر سرنوشت خویش«رود. افزون بر این شمار می
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کمک به بهبود وضعیت مالی و شرایط اقتصـادي  «؛ و »ي کشاورزي و غیرهشدهيفراورثل تأمین محصوالت هاي مشخص محوزه
تـرین عامـل   تـوان نتیجـه گرفـت کـه اصـلی     هاي بعدي از این منظر قرار گرفتند. به این ترتیب می، به ترتیب در رتبه»خانواده

محـور در منطقـه، بـر دسـتیابی بـه      -یک کسب و کار خرد کشاورزياندازيي زنان روستایی مورد مطالعه براي راهبرانگیزاننده
کیـبن  دیگر همسو با نظرات مـک یانببهگیري مشخص اقتصادي معطوف بوده است. قدرت کنترل بیشتر بر امور زندگی با جهت

)McKibben,2007 سوانسون ،((Swanson, ,Ridgeو ریج (2008 کارهـاي  گیري کرد کـه کسـب و   توان نتیجهمی)(2014
رو تـالش بـراي   یناتوانند در پیشبرد اقتصاد خانوار روستایی و بهبود رفاه آن سهم بارز و قابل توجهی داشته باشند و از خرد می

ي روستایی از چنگال فقر، در نوع خـود یـک راهبـرد    پذیر جامعهها در مسیر بیرون کشیدن اقشار آسیبگونه بنگاهیناي توسعه
ي ي زنان روستایی مورد مطالعـه از محـل اداره  گردد. در عین حال با توجه به متوسط درآمد ماهانهلقی میاي تارزشمند توسعه

شده بـراي یـک کـارگر سـاده در سـال      یینتعمیلیون تومان) که از حداقل دستمزد محور (حدود یک-هاي خرد کشاورزيبنگاه
رسـد کـه   بـرداري، بـه نظـر مـی    نی محقق در طول جریـان داده کمتر است؛ همچنین با توجه به مشاهدات میدامراتببهجاري 

روي از یـک رویکـرد   هاي خرد زنان روستایی منطقه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نیسـت و بـا دنبالـه   اقتصاد اغلب بنگاه
ردهاي رفـاهی، کارآمـدي   از استانداقبولقابلاي رهگذاري براي رساندن خانوارها به درجهعنوانبهیر)، بخورونمصرفاً معیشتی (

15الزم را ندارد. در همین رابطه الزم به یادآوري است که بسیاري از زنان روستایی صاحب چنین کسـب و کارهـایی (بـیش از    
درصد از افراد نمونه در این تحقیق)، سرپرست خانوار خود هستند و افرادي را نیز تحت تکفل دارند.

هاي خرد زنان روستایی در منطقـه، از  مالیِ اندك و به دنبال آن درآمد پایین بنگاهدر عین حال چرایی ضعف اقتصادي، گردش
هـاي مربوطـه؛ مقیـاس بازارهـاي محلـی؛      ي ایشان؛ کیفیتارائهابعاد گوناگونی چون مقدار و حجم پایین کاالها یا خدمات قابل 

فرهنگـی  -نی در تقاضاي بازار؛ نامالیمـات اجتمـاعی  ها؛ محدودیت زماساختارها و سطح استانداردهاي فیزیکی و عملیاتی بنگاه
هـاي  ؛ و فصلی بودن دسترسی زنان روسـتایی بـه برخـی نهـاده    کنندهمصرفي ي محلی؛ سالیق و قدرت خرید جامعهدر جامعه

هـاي  مورد نیاز، قابل بحث و بررسی است. در راستاي تخفیف و یا حتی از میـان برداشـتن مشـکل یـاد شـده، تـدارك آمـوزش       
ي یـژه در زمینـه  وبـه داري ایشان هاي بنگاههاي موضوعیِ مختلف مرتبط با فعالیتهاي زنان در حوزهناسب و سازگار با ویژگیم

زنـی و اثرگـذاري بـر    اي صـنفی بـا هـدف افـزایش قـدرت چانـه      هاي حرفهدهی آنان در قالب تشکلبازاریابی؛ کمک به سازمان
هاي تخصصـی  ریزي بازارچهمعرفی کاال و خدمات زنان و گشایش بازارهاي جدید؛ پایهورمنظبهمناسبات بازار؛ تبلیغات مناسب 

هاي ادواري؛ و اعمال مدیریت عملیاتی بهینه بر مناسبات بازارهـاي مربـوط (از جملـه نظـارت بـر کیفیـت، اصـالت،        و نمایشگاه
رونـد کـه   سی شده، از جمله مواردي به شمار میهاي عملیاتی کارشناها و غیره) در قالب یک استراتژي مشخص و برنامهقیمت

ي کسب و کارهاي خرد زنان روستایی پیشنهاد گردنـد. عـالوه بـر ایـن تـدارك خـدمات       توانند در هموارسازي مسیر توسعهمی
هـاي  هاندازي کسب و کار از جمله در اختیار گذاشتن زمـین، ابـزار کـار و نهـاد    پشتیبانی و حمایتی ویژه براي زنان متقاضی راه

ي منسجمِ کارشناسی شده و البته همـراه بـا نظـارت دقیـق     مورد نیاز و نیز تدارك تسهیالت اعتباري آسان در قالب یک برنامه
هاي خـرد زنـان   ي وضعیت بنگاهها، از جمله دیگر مواردي است که در مسیر توسعهجهت جلوگیري از انحرافات احتمالی برنامه

ینکه تنها حدود پنج درصـد  اسو؛ و هاي زنان روستایی از یکطه با توجه به ضعف اقتصادي بنگاهگردد. در همین رابپیشنهاد می
ي اختصاصـیِ  بهـره هاي دولتـی و یـا تسـهیالت کـم    ي دریافت کمکي زنان مورد بررسی در این پژوهش از سابقهاز افراد نمونه

مبتنـی بـر یـک    آنکـه هاي خرد مـورد نظـر بیشـتر از    بنگاهتوان نتیجه گرفت که کسب و کار برخوردار بودند از سوي دیگر، می
باشـند، بـر اسـاس    گرفتـه شـکل ي روسـتاییِ منطقـه   محور کارشناسی شده و در مسیر پیشبرد فراینـد توسـعه  -برنامهرویکرد

بـال  گیري به سـمت محـک زدن شـانس و اق   محور و اغلب با استراتژي بدوي آزمون و خطا با جهت-ي مردمرویدادهاي روزمره
خـود، در  نوبهبهمحوري آن -که مردمهرچندرسد. وجه یک رویکرد منطقی به نظر نمییچهبهاند که ریزي شدهصاحبانشان پایه

گردد.ریزي تلقی میي محلی اقدامی ارزشمند، قابل توجه و قابل برنامهمسیر توسعه
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