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شناسایی عوامل زمینهای اثرگ ار بر توس ه کار فرینی زنان روستایی در شهرستان بادان
بهمن خسرویپور *؛ استاد ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز .ایران.
مریم طهماسبی؛ مدیرکل دفتر آموزش بهرهبرداران و مشاغل کشاورزی ،مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی ،تهران ،ایران.
مریم عامری؛ کارشناس ارشد مدیریت اطالعات و فناوری ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز .ایران.

دریافت مقاله1398/04/23 :

پذیرش نهایی1399/07/04 :

پژوهش حاضر به شناسایی عوامل زمینهای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی از دیدگاه اعضا
صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی در شهرستان آبادان پرداخته است .این مطالعه کاربردی بوده و به
روش پیمایش توصیفی بر روی نمونه  100نفری از اعضای صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی آبادان
انجامشده است .بهمنظور گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته تهیه و طی سه مرحله با اعمال نظرات
متخصصان موضوعی ،روایی آن تأیید گردید .بهمنظور تعیین پایایی ابزار تحقیق نیز ضریب آلفای کرونباخ
محاسبه شد که مقدار آن  0/83به دست آمد .بر اساس یافتههای پژوهش 37 ،متغیر بهعنوان عوامل زمینهای
اثرگذار بر اقدامات کارآفرینانه اعضاء صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی شناسایی شد ،که با بررسی
وضعیت این متغیرها در شرایط حال حاضر زنان روستایی ،این نتیجه حاصل شد که هیچیک از متغیرهای
شناساییشده در وضعیت مطلوبی قرار ندارند .بهطوریکه باالترین امتیاز ،2/80 ،مربوط به اقدامات انجامشده
در حوزه بسترسازی در جامعه و آمادهسازی خانوادهها و جامعه جهت تشویق زنان به تولید و اشتغال بود.
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چکیده

افزون بر این ،نمونه موردمطالعه در اولویتبندی وضعیت مطلوب متغیرهای زمینهای اثرگذار ،ایجاد و توسعه
مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی ،ارائه کمکهای مالی در قالب سوبسید و دسترسی آسان کارآفرینان
تحلیل عاملی نیز متغیرهای زمینهای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی در پنج دسته عوامل
زیرساختیم نهادی ،آموزشی ،فنی ،فرهنگی و اجتماعی دستهبندی شدند که درمجموع ،این عوامل حدود 67
درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین مینمودند.
واژگان کلیدی :توسعه کارآفرینی ،کارآفرینی زنان روستایی ،صندوقهای اعتباری خرد روستایی ،آبادان.
Khosravipour@Asnrukh.ac.ir
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به اطالعات موردنیاز ،دانش و فناوریها را سه اولویت نخست خود برشمردند .همچنین بر اساس نتایج آزمون
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هدف تمامی کشورهای درحالتوسعه ،دستیابی به اشتغال ،رفاه اجتمـاعی و توسـعه پایـدار بـهمنظور
برطرف کردن فقر و بیکاری و نیل به سعادت انسانی آن جوامع است .ازاینرو ،دولتها با توجه به شـرایط
زمانی و مکانی موجود ،نظریات و الگوهای مختلفی از رشد و توسعه را در دستور کـار خـود قـرار دادهانـد
(زینلی و همکاران)1٠ :1399 ،
توسعه روستایی نیز بهعنوان یک راهبرد کالن بهمنظور تحقق توسعه ملی ،بهبود زنـدگی اجتمـاعی و
اقتصادی روستاییان و تالشی همهجانبه برای فقرزدایی در بین جوامع روستایی محسوب میگردد .تحقـق
این مهم بیش از هر چیز درگرو توسعه منابع انسانی است ( .)Haider et al, 2017: 32امـا تضـمینکننده
موفقیت هر نوع برنامه توسعهای ،مشـارکت مردمـی بـهطور اعـم و مشـارکت زنـان بـهطور اخـص ،اسـت
(محمدی و همکاران.)1٨ :1397 ،
تجارب بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه نشان میدهـد کـه نیـل بـه اهـداف توسـعه
ازجمله توسعهی روستایی ،درگرو توجه به جایگاه و نقش زنان بهعنوان بخشی از نیروی فعال کار جامعـه
میباشد که مجموعه این اقدامات ،توسـعه اقتصـادی و سیاسـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت (2014: 31
 .)Ghani,افزون بر این با توجه به خیل عظیم جمعیت بیکار در مناطق روستایی بـهویژه زنـان روسـتایی،
پایــهریزی مشــاغل کوچــک خــانگی بــا بهرهگی ـری از خالقیتهــای فــردی آنــان ،اتکــا بــه ظرفیتهــا و
توانمندیهای جوامع روسـتایی ،فـرصتهای جـدید ،اشـاعه و تقویـت نـوآوریهای ســازگار بـا شــرایط
جـوامـع محـلی ) ،(Kelley et al, 2017: 35یکی از اولویتهای مهم استراتژیهای توسعه به شـمار آمـد
که در توانمندسازی مردم محلی ،کاهش فقر و بهبود معیشت خانوارهای روستایی میتواند سهم بسـزایی
داشته باشد (.)Welter, 2011: 44
در آغاز هزاره سوم ،بهمنظور فقرزدایی از مناطق محروم روستایی و عشایری و حمایت از زنان ساکن
در این مناطق ،طرحها و برنامههای توانمندساز با محوریت کارآفرینی و اشتغال موردتوجه جدی مجامع
ملی و بینالمللی واقع شد .در این گذار ،کارآفرینی روستایی و خوداشتغالی در بخش کشاورزی بهعنوان
اصلیترین و سریعترین راهبرد رشد و توسعه روستایی موردتوجه واقع شد (.)Amidzic et al, 2014: 26
به تعبیر دیگر ،به نظر اکثر صاحبنظران توسعه روستایی ،کارآفرینی بهعنوان راهبردی کلیدی برای
جلوگیری از تخلیه مناطق روستایی ،ازنظر کشاورزان ،بهعنوان ابزاری برای افزایش درآمد کشاورزی ،از
منظر زنان ،بهعنوان یک گزینه شغلی در نزدیکی محل زندگی آنان بوده که میتواند برای این افراد،
استقالل و درآمد فراهم نماید ( .)Akgün et al, 2010: 24امروزه کارآفرینی بهعنوان یکی از شقوق توسعه
روستایی و بازمهندسی ساختار اقتصاد روستا تلقی میشود ،زیرا کارآفرینی با خلق فرصتهای جدید
اشتغال و درآمد ،نوآوری و ایجاد رفاه ،نقش مؤثری در بهبود وضع اقتصادی و معیشتی روستاها خواهد
داشت (خسروریپور و همکاران .)1395 :5 ،بر همین اساس ،مطالعات مرتبط با کارآفرینی روستاییان و
توسعه کسبوکارهای کشاورزی محور در محیطهای روستایی از یکسو و تالش برای توسعه و تقویت
کارآفرینی در فرآیند توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زمینههای اولیه آن از سوی دیگر ،از اهمیت
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ویژهای برخوردار است (قادرمرزی و همکاران .)1394 :15 ،حمایت از راهاندازی پروژههای اشتغالزا باهدف
افزایش تابآوری اقتصادی روستاییان در برابر بحرانهای اقتصادی نوظهور ،مانند تحریمها میتواند نقش
مؤثری در بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان ،بهبود کیفیت زندگی آنان ،توسعه پایدار روستایی(سجاسی
قیداری و یاراحمدی ،)1399 :11 ،تأمین امنیت غذایی ،توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی ،از طریق
تسریع در فرآیندهای سرمایهگذاری و تقویت بنیانهای مالی و پسانداز دارد (Pigford et al, 2018:
41).اندیشه غالب بر این اساس استوار است که توسعه و گسترش پرداخت منابع مالی از طریق تجمیع
سرمایههای اندک محلی و مدیریت بهینه این منابع جهت راهاندازی و توسعه کسبوکارهای خرد و پایدار،
از طریق افزایش قابلیت کارآفرینی ،منجر به توسعه مناطق محروم میشود ( Alvarez and Barney,
.)2014: 25
دراینبین حمایت از سرمایهگذاریهای پولی و مالی محلی و هدایت زنان بهعنوان نیمی از جمعیت
فعال روستایی ،بهمنظور راهاندازی صندوقهای اعتباری خرد راهکاری اساسی و مناسب به نظر میرسد.
تأسیس صندوقهای اعتبارات خرد به دو دلیل اهمیت دارد .نخست آنکه معموالً اعتبارات بانکی
بهخصوص در کشورهای درحالتوسعه به دالیل مختلف نصیب افراد فقیر نمیشود و دیگر آنکه عواملی
مثل وجود قدرتهای انحصاری و یا باال بودن نرخ بهره بانکی باعث شده است تا منابع مالی غیررسمی نیز
نتوانند اعتبارات الزم را در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند (نامجویان شیرازی.)1393 :21 ،
صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی به حسابهای پساندازی اطالق میشود که با سرمایه محدود و
پسانداز اندک زنان روستایی در یک بازه زمانی حداقل ششماهه شکلگرفته و انواع خدمات مالی و بانکی
را باهدف دسترسی زنان کمدرآمد به منابع اعتباری ،در دسترس آنان قرار میدهد .این خدمات ،زمینهساز
افزایش مشارکت زنان و ایجاد کسبوکارهای کوچک باهدف ارتقای رفاه آنها میباشد (کریمی و
همکاران .)1397 :16 ،گزینهای مناسب که منجر به افزایش درآمد روستاییان و اقشار کمدرآمد با رویکرد
ترویج و ترغیب مردم محلی به کارآفرینی (یعقوبی فرانی و سلیمانی ،)1394 :23 ،کاهش مهاجرت به
شهرها و مهاجرت معکوس از طریق اشتغالزایی ،ارتقاع زیرساختها و سطح کیفی زندگی در روستاها
خواهد شد) .(Lourenço et al, 2014: 38توسعه کسبوکار و کارآفرینی زنان روستایی ،راهکاری مناسب
در نظریههای توسعه برای توانمندسازی و ظرفیتسازی در مناطق روستایی باهدف تغییر الگوی زندگی
کنونی به الگوی مطلوب و شایسته انسانی ( ،)Cobb et al, 2016: 29 & Bogdanovic, 2017: 28ایجاد
برابری اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی ،آموزش و فرصت کسبوکار است (.)Sharma, 2016: 43
باوجود تالشهای فراوان و انجام مطالعات متعدد در حوزه کارآفرینی اما هنوز تا دستیابی به وضـعیت
مطلوب راهی طوالنی در پیش است .بیتردید پیشبرد فرآیند توسعه کارآفرینی زنان روستایی بدون انجام
مطالعات میدانی خاص مکانی و شناسایی دقیق عوامل اثرگذار بر این جریان بـه فراخـور شـرایط مختلـف
پیرامونی آن در هر نقطه از کشور امکانپذیر نخواهد بود که اهمیت این موضوع ،در نقاط محروم دوچندان
مینماید .نظر به موارد فوق و باهدف کمک به غنای ادبیات نظری موضوع کـارآفرینی زنـان روسـتایی در
کشور ،همچنین با توجه به اهمیت مشارکت زنـان در فعالیتهـای اقتصـادی بـرای تسـریع و تسـهیل در
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ازلحاظ خاستگاه تاریخی ،طرح مسألهی نقش زنان در توسعه ،به تحوالت بعد از جنگ دوم جهانی
بازمیگردد .تا پیش از سال  197٠تصور بر این بود که توسعه ،برزنان و مردان بهطور یکسان اثر میگذارد.
در این زمان نفوذ سرمایهداری منجر به مدرنیزاسیون و به دنبال آن موجب نابودی اقتصاد سنتی شد .این
امر بهنوبه خود ،لطمات وارد برزنان جامعه را تشدید نمود .اعالم سال  1975بهعنوان «سال جهانی زن» و
در پی آن اعالم «دهه زن» از سوی سازمان ملل متحد ،توجه جهانیان را به نقش انکارناپذیر زنان در
توسعه جلب کرد و انگیزههای الزم را در سازمانهای بینالمللی و بسیاری از حکومتها بهمنظور تالش
جهت رفع تبعیض از زنان به وجود آورد (.)Henshall Momsen, 2004: 33
در اوایل دهه « ،197٠دیدگاه زنان در توسعه» برای بهبود وضع تحصیالت ،فرصتهای اشتغال،
مشارکت سیاسی و رفاه اجتماعی و فردی با تأکید بر این مسأله که زنان از فرصتهای اقتصادی و
اجتماعی محروم بودهاند ،به وجود آمد .با توجه به آنکه این دیدگاه به ساختارهای جنسیتی موجود توجه
چندانی نداشت و بیشتر بر فناوری و همکاری زنان در طرحهای معمول و در دست اجرا متمرکز بود،
دیدگاه دیگری به نام نظریهی "جنسیت و توسعه" در سال  19٨٠جایگزین آن شد .دیدگاه اخیر بیانگر
رویکردهای فمینیستیـسوسیالیستی بود که ارتباط میان ساختارهای خانواده و ساختارهای عمومی را
بررسی میکرد تا علت تمایز میان این دو ساختار در مورد زنان را کشف کند (لطیفی و همکاران:1392 ،
 .)17درحالیکه نظریهپردازیها در خصوص جایگاه زنان در توسعه ادامه داشته است ،رهیافتهای
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فرآیند توسعه روستاها بهویژه در نقاط دور از مرکز ،این پژوهش بر آن است تا به شناسایی عوامل زمینهای
اثرگذار بر توسعه کارآفرینی از دیدگاه اعضاء و ارکان صندوقهای اعتباری خرد زنان روسـتایی شهرسـتان
آبادان بهعنوان کارآفرینان روستایی بپردازد .کسبوکارهایی کـه بیشـتر کشـاورزی محـور بـوده و اسـاس
فعالیتهای زنان را تشکیل میدهند.
ازجمله اقدامات اعضاء صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی این شهرستان که در مطالعـه حاضـر
بهعنوان فعالیتهای کارآفرینانه در نظر آورده شدهاند ،میتوان به مواردی نظیر راهانـدازی کسـبوکارهای
مختلف نظیـر زراعـت یونجـه و کشـت انـواع سـبزیجات ،نـانوایی محلـی ،شیرینیسـازی سـنتی ،تولیـد
صنایعدستی از ضایعات نخل و جانداران دریایی ،پرورش دام سـبک و سـنگین ،جوجهکشـی بـا دسـتگاه،
تولید و عرضه نیمچه بومی ،کشت و پرورش قارچ صدفی ،تولید ورمی کمپوست ،تولید فرآوردههای لبنی و
بستهبندی یا فرآوری حبوبات ،محصوالت باغی و دریایی ،اشاره نمود .بیگمان تأکید بر توسعه فعالیتهای
کشاورزی محور بهعنوان مهمترین رکن اقتصاد روستایی نقش بارزی در برنامهریزی توسـعه اقتصـادی در
سطح محلی ،منطقهای و ملی دارد و میتواند نقش به سـزایی در کـاهش وابسـتگی اقتصـادی ایـران بـه
فرآوردههای نفتی و پیشبرد اهـداف اقتصـاد مقـاومتی در مواجـه بـا تحریمهـای اقتصـادی داشـته باشـد
(سجاسی قیداری و یاراحمدی.)1399 :11 ،
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متفاوتی که پس از جنگ دوم جهانی در تعریف محتوای برنامههای توسعه به نقش زنان پرداختهاند را،
میتوان در قالب پنج نظریهی کلی به شرح ذیل مطرح نمود:
ـ نظریهی رفاه :یکی از کهنترین و متداولترین سیاستهای توسعهی اجتماعی در مورد زنان میباشد.
این نظریه بهعنوان یک دیدگاه قدیمی ،بر این پیشفرض استوار است که زنان بهعنوان عوامل منفعل و
کمتوان در فرایند توسعه ،مستحق دریافت کمکهای خیریه هستند .این نظریه بهطورکلی بر اساس سه
فرضیهی پایه شکلگرفته است .اول آنکه زنان ،عواملی منفعل در فرایند توسعه به شمار میآمدند .دوم
آنکه نقش مادرانهی زنان بهعنوان مهمترین نقش اجتماعی آنها تلقی میشد .دیگر آنکه بچهدار شدن و
تربیت فرزند ،مؤثرترین نقش زنان در همه اشکال توسعهی اقتصادی به شمار میآمد.
ـ نظریهی برابری (عدالت) :بر اساس این نظریه ،علت عقبماندگی زنان ،نابرابری است .چنانکه برابـری،
خود به توسعه میانجامد .این نظریه ،زنان را شرکتکنندگان فعال در فراینـد توسـعه برمیشـمارد کـه از
طریق ایفای نقشهای تولیدی ،سهم بسیار مهم و اغلب ناشـناختهای در رشـد اقتصـادی بـر عهدهدارنـد.
بهگونهای که تنها کافی است که زنان از طریق معرفی به بازار کار و استخدام همچون مـردان ،بـا امکـانی
برابر وارد فرایند توسعه شوند تا پتانسیلهای آنان امکان بروز بیشتری پیدا کنـد و از راه تبـدیل بـه کـار،
مشکالتشان را حل نماید .توجه اولیهی این نظریه ،به عدمتساوی بین زن و مرد در حیطهی زندگی فردی
و اجتماعی در طبقات گوناگون اقتصاد معطوف است .طرفداران ایـن نظریـه ،بـرای اسـتقالل مـالی زنـان
اهمیت زیادی قایل هستند و ریشهی زیردست بودن زنان را نهتنها در چارچوب خـانواده ،بلکـه در روابـط
میان زن و مرد در جامعه جستجو میکنند (دادورخانی.)13٨5 :6 ،
ـ نظریهی فقرزدایی یا خودکفایی اقتصادی :در این نظریه ،علت نابرابری اقتصادی میان زنان و مردان نه
به فرمانبری و پایینتر بودن زن ،بلکه نتیجهی فقر در نظر گرفته میشود .این نظریه ،ریشـهی فقـر را در
عدم تحقق نقش تولیدکنندگی زنان در مشاغل کلیشهای میبیند و معتقد اسـت کـه در صـورت اشـتغال
زنان در تولید ،از اتکای آنها به دیگران کاسته شده و با فقر این قشر از جامعه نیز مبارزه میشود (لطیفی
و همکاران .)17 :1392 ،بهبیاندیگر در این نظریه ،از بین بردن عدمتسـاوی میـان زن و مـرد بـه از بـین
بردن نابرابریهای اقتصادی تغییر جهت پیدا میکند .اساس این نظریه بر این فرض استوار است کـه فقـر
زن و عدم برابری او با مرد ،نتیجهی عدم دسترسی زن به تملک زمین ،سرمایه و تبعیض موجود در بـازار
کار است.
ـ نظریهی کارایی :در این نظریه ،تمرکز از زنان برداشته و بر توسعه معطوف شده است .فرض اصلی بر
آن است که اگر توسعه اتفاق بیفتد ،خودبهخود مشارکت زنان را میطلبد و این امر در عمل ،موجب
افزایش برابری زن و مرد در جامعه خواهد شد (دادورخانی .)13٨5 :6 ،درعینحال معتقد است که پایین
بودن سطح سواد زنان و نبود فناوری تولیدی مناسب ،ازجمله عواملی هستند که مشکالت متعددی را در
مسیر اجرای برنامههای یادشده به وجود خواهند آورد .بر اساس این دیدگاه ،اگرچه برنامهریزان توسعه
متوجه اهمیت مشارکت زنان در توسعه شدهاند و از مشارکت آنها در فرایند توسعه بهعنوان عنصری
ضروری یادکردهاند ،ولی مستقیماً به بهبود شرایط زندگی زنان توجه خاص نداشتهاند.
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ـ نظریهی توانمندسازی :بر این نکته تأکید دارد که زنان نهتنها نابرابریهای موجود ،بلکه ساختارهای
مولد نابرابری در جامعه را نیز باید در سطوح گوناگون و بهطور همزمان زیر سؤال برده و با آن مبارزه
کنند .نظریهی توانمندسازی بر سه پیشفرض اصلی استوار است .نخست آنکه افزایش توان زنان برای
اتکای به خویش موجب افزایش قدرت آنها خواهد شد؛ دیگر آنکه قدرت نشاندهندهی برتری فرد
نیست ،بلکه بیانگر حق انتخاب وی در زندگی و تأثیرگذاری بر انتخابها است؛ و درنهایت ارتقای موقعیت
زنان بر موقعیت مردان هدف نبوده و در مقابل ،کنترل منابع مادی و غیرمادی است که میتواند به توزیع
مجدد قدرت و برابری زن و مرد در جامعه کمک کند .به نظر میرسد که نظریهی توانمندسازی ،ترکیبی
از نظریهی رفاه ،برابری و فقرزدایی به شمار میرود.
برای توانمندسازی زنان ،میبایست پنج مرحلهی مختلف تحت عناوین مرحله رفاه ،دسترسی ،آگاهی،
مشارکت و کنترل را طی نمود .در مرحلهی رفاه ،استلزامات رفاه مادی زنان بررسی میشود .در این مرحله
از فرایند توانمندسازی ،رفع تبعیض میان زنان و مردان مدنظر قرار میگیرد .در مرحلهی دسترسی ،زنان
باید به عوامل تولید ،کارهای مولد درآمد ،خدمات ،آموزشهای مهارتزا ،محصول و دسترنج خود
دسترسی داشته باشند .در مرحلهی آگاهی ،زنان باید تشخیص دهند که مشکالت آنها ناشی از
کمبودهای شخصی ایشان نیست ،بلکه نشأت گرفته از نقشهای جنسیتی مربوط به فرهنگ بوده و به
همین دلیل قابلتغییر است .در این مرحله منظور از آگاهی ،باور داشتن برابری است .در مرحلهی
مشارکت ،زنان در تمام برنامههای مربوط به خود شرکت میکنند و مشارکت آنها باید با شمار آنان در
جامعه متناسب باشد .برابری در کنترل نیز ،به معنای توازن قدرت بین زنان و مردان در جامعه است
(لطیفی و همکاران.)17 :1392 ،
مجموعه اقدامات انجامشده طی سالهای اخیر در ایران را میتوان الهام گرفته از  5مرحله الگوی
توسعهای توانمندسازی زنان در نظر گرفت .تأکید بر رفاه ،دسترسی ،آگاهی ،مشارکت و کنترل در کنار
تقویت سرمایه اجتماعی سبب گردیده تا زنان روستایی قادر به انجام اموری باشند که تا پیشازاین تصور
نمیشد.
بیشک تأکید بر تقویت سرمایه اجتماعی ،بهواسطه ارتباطات ،همکاری و اعتماد بین افراد ،در محیط
اقتصادی و اجتماعی به افراد کمک میکند تا از منابع موجود برای ایجاد منافع متقابل استفاده کنند.
نهادینهسازی سرمایههای اجتماعی که به اعتماد ،هنجارها و شبکههای اجتماعی اشاره دارد ،میتواند اقدام
اجتماعی را به نفع کل افراد جامعه منتج کند (رمضانی و همکاران.)1399 :9 ،
موات ( )2٠٠٠اظهار داشته است که برخالف عقیده بسیاری از افراد ،بزرگترین چالش فراوری کارآفرینان
زن ،دسترسی به منابع مالی نیست ،بلکـه دسترسـی مناسـب بـه بـازار اسـت ( International Finanace
.)Corporation,2008: 34
به گزارش سازمان توسعه همکاریهای اقتصادی ( ،)27 :2٠٠1برخـی ارزشهـای سـنتی و اجتمـاعی در
شماری از کشورها نظیر کره ،ازجمله مهمترین موانع توسعه کارآفرینی زنان بهحساب میآیند .این سازمان
با اشاره به اینکه بسیاری از زنان روسـتایی از تحصـیالت دانشـگاهی برخـوردار نیسـتند ،ضـعف محتـوای
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آموزشی مدارس و نبود سازمانهای غیردولتـی فعـال را از دیگـر بازدارنـدههای توسـعه کـارآفرینی زنـان
میداند.
نتایج مطالعه وزارت صنعت و تجارت جمهوری آفریقای جنوبی در سال  2٠٠5نشان داد که دسترسی
ناکافی به اعتبارات رسمی ،ضعف درزمینهٔ اثرگذاری بر قوانین تجارت ،محدودیت دسترسی بـه زمـین و
عدم هماهنگی زنان با یکدیگر از عمدهترین مشکالت فراوری زنان کارآفرین بوده اسـت .همچنـین نتـایج
مطالعات لونت و نیجکامپ در سال  2٠٠6در کشور ترکیـه نیـز عـدم دسترسـی بـه سـرمایه و اعتبـارات
مناسب ،فقدان دانش و مهارت مدیریتیـ تجاری و وجود برخی هنجارهای اجتماعی و ارزشهای فرهنگی
را از عوامل بازدارنده توسعه فرایند کارآفرینی زنان معرفی نمـوده اسـت ( Levent and Nijkamp, 2006:
.)37
سازمان ملل متحد در سال  ،2٠٠6موانع پیشروی توسعه فعالیتهای کارآفرینانـه زنـان روسـتایی را
شامل مواردی نظیر مدیریت ضعیف بر منابع مالی ،ضعف نقدینگی ،عدم وجود یا ضـعف در نظـام ثبـت و
ضبط ،بیتجربگی ،عدم برخورداری از صالحیتهای مدیریتی ،مشـکالت مربـوط بـه بازاریـابی ،مشـکالت
کارگزینی ،عدم دسترسی به خدمات مشاورهای تخصصی ،محدودیت شبکههای تجاری و اجتماعی ،موانـع
فرهنگی ،ناامنی اجتماعی و تسلط مردان بر بازارها دانسته است (.)Okafor and Amalu, 2010: 40
بر اساس گزارش بانک توسعه آسیا ( ،)2٠٠7عدم دسترسی به مواردی همچون تکنولوژیهـای نـوین،
خدمات ،اعتبارات ،ترویج و آموزش کشاورزی و عدم برخورداری از دانش و مهارتهای الزم برای اداره یک
کسبوکار ،ازجمله مشکالت عمده فعالیتهای کارآفرینانه زنان به شمار میروند.
مینگین و چونگ ( )2٠٠٨ :39با مطالعات موانع پیشروی زنان کـارآفرین مـالزی ،بـه چهـار دسـته
عوامل کلی شامل ضعف سرمایه ،ضعف در شبکهسازی ،ضعف آموزش و ضعف فناوری اطالعات و ارتباطات
دست یافتند .همچنین مشکالت فرهنگی را به عنـوان یـک مـانع مهـم بـر سـر راه توسـعه فعالیـتهـای
کارآفرینانه زنان معرفی مینمایند.
پاسبان ( )13٨6 :2در مطالعه خود در خصوص نقش زنان در توسعه پایـدار ،موانـع اجتمـاعی شـامل
آدابورسوم غلط ،خرافات ،مردساالری ،عدم اجازه به زنان جهت انجـام کـارگروهی ،دسترسـی انـدک بـه
منابع مالی و اعتباری ،نهادهها ،عوامل تولید ،برخورداری ناچیز از خدمات ترویجـی ،سـوگیری برنامـههای
توسعهای و مشارکتی به سمت مردان ،کمبود متخصصان و مشاوران زن جهت آموزش زنان روستایی را از
عوامل مهم عدم حضور زنان در عرصه کار و امور اجتماعی میداند.
داناییفر و همکاران ( ،)13٨9 :7عواملی نظیر دسترسی نامناسب به بازار ،نابسامانی بازارهای فروش و
نبود پوشش بیمهای را بهعنوان مشکالت و موانع پیشروی کارآفرینان معرفی نمودهاند.
شریفزداه و همکاران ( ،)13٨٨ :13معتقدند در عمل توسعه کسـبوکارهای کارآفرینانـه بـا مـوانعی
نظیر کمبـود سـرمایه و توسـعهنیافتگی نهادهـای مـالی ،دسترسـی محـدود و نـابرابر بـه بـازار سـرمایه،
توسعهنیافتگی زیرساختهای عمومی ،موانع قانونی ،حقوقی و بروکراسی ناکارآمد مواجهاند.
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حاجی قربان ( ،)13٨9 :4راهکارهای زمینهای توسعه کارآفرینی را شامل تمامی اقدامات و برنامههایی
میداند که هدفشان افزایش آگاهی عمومی و ایجاد زیرساختهای فرهنگیـ اجتماعی الزم برای توسـعه
کارآفرینی در کشور است .ازجمله این موارد ،تهیه و روزآمدسـازی اطالعـات موردنیـاز صـنایع کوچـک و
متوسط برای توسعه صادرات و واردات به روشهای مختلـف اینترنتـی و بـرخط ،ایجـاد شـبکه سراسـری
اطالعرسانی و ارائه اطالعات موردنیاز در بخش تحقیق و پژوهش ،تدوین برنامههای حمایتی ،مستندسازی
و انتشار تجربیات کارآفرینان و ایجاد بازارچههای کارآفرینی در مناطق شهری است.
سیدی و تقیخانی ( ،)139٠ :12معتقدند که کارآفرینان نیازمند حمایتهای مالی ،اطالعاتی ،قانونی،
امنیتی و تکنولوژیکی هستند.
آراستی و اکبری جوکار ( )13٨9 :1در مطالعهای با عنوان علل شکست کسبوکارهای کارآفرینانه در
ایران ،بر عواملی نظیر برآورد نادرست هزینهها و درآمدها و عدم وجود شناخت کافی از بازارها بهویژه در
مرحله تأسیس و ارزیابیهای پیش از ایجاد کسبوکار بهعنوان برخی از عوامل اصلی شکست کسبوکارها
در ایران اشاره داشتهاند .همچنین عدم عضویت در شبکهها و گروههای مرتبط با کسبوکارها مانند
انجمنها و سندیکاهای مختلف نیز ،شکست کسبوکارها را سرعت میبخشد.
همتیوینه و همکاران ( )1391 :22در مطالعهای باهدف شناسایی موانع کسبوکارهای زنان
روستایی در شهرستان کرمانشاه ،موانع فردی ازجمله مخالفت همسر یا پدر؛ موانع مالیـ اقتصادی نظیر
دسترسی ناکافی به منابع اولیه برای تولید؛ موانع فرهنگیـ اجتماعی همچون بیاعتمادی جامعه به زنان
در راهاندازی و اداره کسبوکار؛ و موانع قانونیـ نهادی نظیر وجود واسطهها و دالالن در بازار را ،ازجمله
بااهمیتترین موانع بازدارندهی سد راه فعالیت زنان روستایی بیان نمودهاند.
موحدی و یعقوبی فرانی ( )1393 :2٠در پژوهشی باهدف شناسایی عوامل بازدارندهی گرایش زنان
روستایی به راهاندازی کسبوکارهای خانگی در شهرستان رزن ،شش مؤلفه فرهنگیـاجتماعی،
زیرساختیـمالی ،شخصیتی ،حمایتی ،خانوادگی و آموزشی را بهعنوان موانع اصلی توسعهی کسبوکارهای
مزبور نام میبرند که دقت در ماهیت مؤلفههای یادشده ،پنج مورد از آنها را مستقیماً به محیط پیرامونی
و شرایط زمینهای مرتبط میداند.
یافتههای مطالعه اوفوس هن ( )2٠٠5نشان داد محدودیتهای تأمین مـالی ،مسـاعد نبـودن نگـرش
عمومی نسبت به کسبوکارهای خانگی و در نظر نگرفتن آنها بهعنوان یـک شـغل واقعـی ،موانـع اصـلی
راهاندازی و گسترش کسبوکارهای کوچک خانگی در مناطق روستایی ساسکاچوان در کانادا بـوده اسـت
(رضایی و نجفی.)1394 :٨ ،
ریجکرز و کوستا ( )2٠12 :42نیز در ارائه مدلی نظاممند از توسعهی کسبوکارهای کوچک خانگی،
مهمترین موانع فراروی راهاندازی و گسترش این کسبوکارها را مشکالت فرهنگی و اجتماعی ،ضعف
قوانین مربوطه ،ضعف شبکهسازی و منسجم نبودن کسبوکارها ،مشکالت بازاریابی ،پایین بودن سطح
مهارتها و قابلیتهای صاحبان کسبوکارها و محدودیتهای ناشی از کوچک بودن مقیاس کسبوکارها
بهویژه از منظر حجم تولید معرفی نموده است.
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با توجه به اینکه پژوهش حاضر در پی شناسایی عوامل زمینهای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی در بـین
اعضا و ارکان صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی شهرستان آبادان بوده ،پژوهشی کاربردی بهحسـاب
میآید .بر اساس طرح تحقیق و نحوه گردآوری دادهها ،پژوهش در گروه تحقیقات غیرآزمایشی قـرار دارد
که از راهبرد پیمایش استفاده نموده است .پژوهش مذکور به مطالعه پـنج صـندوق اعتبـاری خـرد زنـان
روستایی در شهرستان آبادان پرداخته است که سابقه تأسیس اولین صندوق به سـال  13٨6بـازمیگردد.
اعضا این صندوقها بهطور فعال در امر تولیـد فعـال بـوده و بـا پـرداختن بـه مشـاغل مختلـف در حـوزه
روستایی ،نقش بسزایی در کسب درآمد و کمک به اقتصاد خانوار خـود داشـتهاند ،ولـی آنچـه همـواره در
بازدیدهای میدانی درک گردید ،دخالت پارهای عوامل زمینهای و خارج از کنترل زنان روسـتایی بـود کـه
تولید و فروش آنان را تحت تأثیر قرار میداد .از سوی دیگر اهمیت توسعه این شهرستان بـهعنوان نقطـه
صفر مرزی و ضرورت افزایش ضریب ماندگاری روستاییان در منطقه ،سبب گردید تـا بـه بررسـی عوامـل
زمینهای اثرگذار بر کارآفرینی آنان پرداخته شود .بر این اساس جامعه آماری تحقیـق شـامل  1٠٠نفـر از
زنان روستایی شهرستان آبادان در نظر گرفته شد که همگی در صندوقهای اعتباری خرد زنان روسـتایی
عضویت داشته و با دریافت تسهیالت از صندوقهای اعتباری منطقه ،اقـدام بـه راهانـدازی ،اداره و توسـعه
کسبوکار خود مینمودند .با استفاده از جدول مورگـان ،نمونـهای بـا حجـم  ٨٠نفـر بـه شـیوه تصـادفی
انتخابشده و مورد پرسشگری قرار گرفت.
ابزار اندازهگیری این تحقیق یک نسخه پرسشنامه محققساز را شامل بود .روایی محتوایی ابزار
اندازهگیری توسط دو تن از کارشناسان امور زنان در سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و دو نفر از
زنان کارآفرین پیشرو در منطقه مورد تأیید قرار گرفت .قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری نیز با محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ در خصوص وضع موجود و مطلوب عوامل زمینهای اثرگذار موردبررسی قرار گرفت و
تأیید شد ( α=٠/٨7ضریب آلفا در گویههای وضع موجود و  α=٠/93در مورد گویههای تعیینکننده وضع
مطلوب حمایت از کارآفرینان).
با توجه به اطالعات بهدستآمده از مطالعه اسنادی و بررسی پیشـینه موضـوع در داخـل و خـارج از
کشور ،همچنین بر اساس نتایج حاصل از انجام مصاحبه نیمـه سـاختارمند بـا چهـار تـن از زنـان پیشـرو
کارآفرین عضو صندوقهای مذکور 37 ،متغیر بهعنوان عوامل زمینهای اثرگذار بر اقدامات کارآفرینانه اعضاء
صندوقهای اعتباری خرد شناساییشده و گویههای مربوط به هر یک از آنها تدوین شدند .الزم به توضیح
است که منظور از عوامل زمینهای در ایـن تحقیـق ،آن دسـته از عـواملی هسـتند کـه بسترسـاز جریـان
کارآفرینی در جامعه بوده و کارآفرینان دخل و تصرف چندانی در ایجاد یا تغییر آنها ندارند بلکه از جمله
الزامات قانونی و اجتماعی هستند که بایستی متولیان امر در جامعه فراهم آورند.
در جریان گردآوری دادهها نیز از افراد نمونه مورد بررسی خواسته شـد تـا بـه هـر یـک از گویـههای
مطروحه ،بهزعم خود و با توجه به شرایط موجود و مطلوب حمایت از انجام اقدامات کارآفرینانه در طیفـی
شامل اصالً تا بسیار زیاد یکی را برگزینند .در فرآیند تحلیل دادهها ،متغیرهای زمینهای اثرگذار بر توسـعه
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میانگین سنی نمونه موردمطالعه  34/3سال و انحراف معیـار  ٨/49سـال ،بـه دسـت آمـد .همچنـین
کمینه و بیشینه سنی زنان موردمطالعه 17 ،و  5٠سال بـود 67 .نفـر از زنـان موردمطالعـه معـادل ٨3/٨
درصد ،متأهل و  13نفر برابر با  16/3درصد مجرد بودند .توزیع فراوانی سطح تحصیلی نمونه موردمطالعـه
نیز حکایت از آن داشت که  7/5درصد از این افـراد بیسـواد بـوده 3٠/٠ ،درصـد از تحصـیالت ابتـدایی،
3٠/٠درصد راهنمایی 22/5 ،درصد دبیرستان و  1٠/٠درصد از آنان تحصیالت دانشگاهی برخوردار بودند.
 2/5درصد از زنان موردمطالعه ،سرپرست خانوار بوده و مسئولیت تـأمین هزینـههای زنـدگی را بـه
دوش میکشیدند .همچنین میانگین سابقه فعالیت آنها  4/5سال و انحراف معیار  1/47سـال ،کمینـه و
بیشینهای  1و  14ساله داشت.
نتایج بهدستآمده نشان داد که  25نفر معادل  31/3درصد از زنان در بخش دامپروری اعـم پـرورش
دام سبک و سنگین 1٠ ،درصد در پرورش ماکیان 1٨/٨ ،درصد در امر تولید سبزی و صیفی 21/3 ،درصد
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کارآفرینی در وضع موجود و مطلوب بر اساس ضریب تغییرات بهدستآمده ،اولویتبندی شـدند .در ادامـه
کار باهدف دستهبندی متغیرهای پراکنده در مؤلفههای کلیتر و سهولت بررسـی آنـان ،از آزمـون تحلیـل
عاملی استفاده گردید .در جریان این آزمون باهدف افزایش تفسیرپذیری عوامل و کاهش همپوشانی میـان
آنها ،چرخش متعامد عاملها صورت گرفت .در تفسیر نتایج نیز با توجه به حجم نمونه و تعداد متغیرهای
موردبررسی ،بارهای عاملی بیش از  ٠/5معنیدار در نظر گرفته شدند.
در پژوهش حاضر اعضای صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی ساکن در شهرستان آبادان
موردبررسی قرار گرفتند .شهرستان آبادان ،در جنوب غربی ایران با " 4٨ 12' 39طول شرقی و "22' 3٠
 3٠عرض شمالی و با ارتفاع  3متر باالتر از سطح دریا قرار دارد .این شهرستان یکی از شهرهای پرجمعیت
استان نفتخیز خوزستان بوده و در گوشة شمال غربی خلیج فارس و در ساحل شرقی رود مرزی اروندرود
(شط العرب) واقعشده است .در ضلع شرقی شهر ،رود بهمنشیر که رودی منشعب از کارون بهسوی
خلیجفارس است ،جریان دارد (تکمیل همایون.)1399 :3 ،
آبادان دارای دوبخش (مرکزی و اروندکنار) و  3شهرآبادان ،اروندکنار و چوئبده به همراه  6دهستان و
 ٨1آبادی و با جمعیتی بالغبر  231476نفر میباشد (مرکز آمار ایران .)1399 :19 ،این شهرستان از
شمال شرقی به شهرستان شادگان و از شمال غربی به شهرستان خرمشهر ،از غرب با کشور عراق و از
جنوب به خلیجفارس ختم میشود .آبادان به لحاظ سوقالجیشی (استراتژیک) و نیز تأسیسات عظیم
پاالیش نفت ،دارای شهرت جهانی است .این شهر در ناحیهای هموار و پست که همان دلتای اروندرود
است ،واقعشده و دارای آب و هوایی عموماً گرم و مرطوب و در تابستان بسیار گرم است .به هنگام
بارندگی شدید ،قسمتهایی از جنوب شهرستان آبادان به زیرآب فرو میرود و بهوقت خشکی بهصورت
جزیرهای که در نقشههای جغرافیایی «جزیرة آبادان» نامگرفته است ،ظاهر میشود (تکمیل همایون:3 ،
.)1399
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در بستهبندی و فراوری خرما و  1٨/٨درصد در امور خدماتی نظیـر (پخـت نـان ،آرایشـگری ،عرضـه
محصوالت غذایی و لباسفروشی) مشغول به فعالیت بودند.
چنانکه در جدول ( )1نیز قابلمشاهده است ،در بحث عوامل زمینهای اثرگذار بر توسعه کـارآفرینی
زنان روستایی ،ازنظر اعضاء صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی ،با بررسی نظرات نمونـه موردمطالعـه
در شرایط موجود ،اختصاص امتیاز  2/٨3بهعنوان باالترین امتیاز در بین عوامل شناساییشده ،حکایـت از
سدها و موانع پیشروی کارآفرینان و شـرایط دشـوار فعالیـت دارد کـه در تمـامی مطالعـات نظـری نیـز
صحهگذاری شده است .اما چنانچه در بین این عوامل زمینهای اولویتبندی انجام شود ،بیشترین فعالیـت
در حال حاضر در حوزه بسترسازی در جامعه و ایجاد آمادگی در خانوادهها و شهروندان جهت تشویق زنان
به تولید و اشتغال از سوی دستگاههای دولتی بوده است .پسازآن ،تالش جهت رفع ناامنیهای اجتمـاعی
بهمنظور حضور بهتر کارآفرینان در اجتماع و ارائه گزارشهای ادواری جهت انعکاس فعالیتهای انجامشده
و ایجاد دلگرمی در کارآفرینان به ادامه فعالیت ،قرار دارد .همچنین فرهنگسازی جهت انجام کـارگروهی
در بین زنان و فرهنگسازی در اجتماع جهت پذیرش زنان در امر اشتغال و تولید در اولویت چهار و پـنج
قرار داشتند .یافتهها در این بخش بامطالعه حـاجی قربـان ( )13٨9و سـیدی و تقیخـانی ( ،)139٠کـه
راهکارهای زمینهای توسعه کارآفرینی را شامل تمامی اقدامات و برنامههایی میداند که هدفشان افـزایش
آگاهی عمومی و ایجاد زیرساختهای فرهنگی ـ اجتماعی الزم برای توسـعه کـارآفرینی در کشـور اسـت،
مطابقت دارد .همچنـین یافتـههای پـژوهش ،نظـر مینـگین و چونـگ ( ،)2٠٠٨در خصـوص مشـکالت
فرهنگی ،تائید مینماید .یافتههای اوفوس هن ( )2٠٠5و ریجکرز و کوسـتا ( )2٠12نیـز تاکیـد دارد کـه
الزم است درزمینهٔ رفع مشکالت فرهنگی و موانع اجتماعی فعالیتهای کارآفرینان زنان اقدامات مهمـی
انجام داد.
در اولویتبندی انجامشده توسط نمونه موردمطالعه ،سه اولویـت آخـر در رتبهبنـدی مـذکور شـامل
اقدامات دولت در حوزه تأمین نهادههای موردنیاز زنان روستایی کارآفرین جهـت تولیـد کـاال و خـدمات،
واگذاری زمین برای توسعه کسبوکار و ارائه خدمات بیمهای به زنان کارآفرین است ،که میانگینی کمتـر
از یک را به خود اختصاص داده است ،همه این موارد نشاندهنده عدم آمادگی دولت در ایجـاد بسـترهای
قانونی و حقوقی جهت توسعه فعالیتهای کارآفرینانه زنان روستایی در منطقه است.
دو  .1اولویتبندی عوامل زمینهای اثرگ ار بر توس ه کار فرینی در شرایط مو ود
عوامل زمینهای اثرگذار بر کارآفرینی در شرایط موجود

2/٨3

1/111

٠/392

1

تالش جهت رفع ناامنیهای اجتماعی بهمنظور حضور بهتر کارآفرینان

1/74

٠/7٠7

٠/4٠6

2

ارائه گزارشهای ادواری جهت انعکاس فعالیتهای انجامشده و دلگرمی کارآفرینان

2/75

1/234

٠/44٨

3

ایجاد فرهنگ کارگروهی در بین زنان جهت هماهنگی بهتر با یکدیگر در انجام کار

2/41

1/133

٠/47٠

4

فرهنگسازی در اجتماع جهت پذیرش زنان در رشتههای مختلف و در امر تولید

2/36

1/225

٠/519

5

تقویت فرهنگ حمایت از زنان کارآفرین

1/79

٠/937

٠/523

6

تهیه و انتشار موارد آموزشی (نشریه ،فیلم ،بروشور و  )...در خصوص کسبوکارها

2/3٨

1/277

٠/536

7

بسترسازی در جامعه و آمادهسازی خانوادهها و جامعه جهت تشویق زنان به تولید
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ایجاد بازارچههای کارآفرینی در مناطق شهری

1/٨7

1/٠1٨

٠/544

٨

تشویق زنان به عضویت در انجمنهای کارآفرینی

2/1٠

1/154

٠/549

ارائه آموزشهای فنی موردنیاز به کارآفرینان روستایی جهت توانمندسازی آنان

2/6٠

1/472

٠/566

11

ارائه اطالعات موردنیاز صنایع کوچک کارآفرینانه بهصورت اینترنتی و Online

1/41

٠/7٠٨

٠/572

12

تهیه و انتشار موارد آموزشی (نشریه ،فیلم ،بروشور و  )...جهت آموزش زنان

2/51

1/45٨

٠/5٨٠

13

مستندسازی و انتشار تجربیات کارآفرینان

2/٠5

1/2٠٠

٠/5٨5

14

تالش جهت رفع موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه تولید

1/69

1/٠4٨

٠/62٠

15

وجود کارشناسان متخصص زن در کنار کارآفرینان زن روستایی

2/16

1/364

٠/631

16

ارائه آموزشهای موردنیاز درزمینهٔ بازاریابی محصوالت تولیدی خود

2/٠9

1/333

٠/637

17

تهیه اطالعات موردنیاز صنایع کوچک کارآفرینانه بهصورت اینترنتی و Online

1/59

1/٠74

٠/673

1٨

ارائه آموزشهای خاص کارآفرینانه در سطح خانواده ،اجتماع و محیط کار

2/٠9

1/4٨6

٠/711

19

تشکیل ،ساماندهی و تقویت اتحادیهی صندوقهای اعتباری خرد جهت انسجامبخشی
به فعالیت زنان روستایی کارآفرین

2/2٨

1/63٠

٠/714

2٠

تصویب قوانین حمایت از کسبوکارهای کوچک روستایی

1/39

1/٠73

٠/771

21

شبکهسازی بین کلیه کارآفرینان روستایی سایر مناطق بهمنظور بهرهگیری از تجارب

2/٠٨

1/667

٠/٨٠1

22

آموزش مهارتهای کارآفرینی با رویکرد بازار محور بر اساس نیازهای جامعه

1/79

1/43٨

٠/٨٠3

23

خرید تضمینی محصوالت تولیدی کارآفرینان بهمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق آنان

1/5٠

1/222

٠/٨14

24

توسعه زیرساختهای عمرانی (نظیر جاده ،وسایل حملونقل و )...

1/٨9

1/646

٠/7٨٠

25

قیمتگذاری مناسب بر روی محصوالت تولیدی زنان روستایی

1/36

1/2٠4

٠/٨٨5

26

برگزاری نمایشگاه و جشنوارههای کارآفرینی باهدف معرفی کارآفرینان برتر

1/54

1/396

٠/9٠6

27

تسهیل امور اداری جهت اخذ مجوزهای راهاندازی کسبوکار زنان

1/3٠

1/213

٠/933

2٨

ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی

1/35

1/4٠6

1/٠41

29

دسترسی آسان کارآفرینان به اطالعات موردنیاز ،دانش و فناوری

1/1٠

1/259

1/144

3٠

ارائه تسهیالت ویژه سهلالوصول (تسهیالت تشویقی) به زنان روستایی کارآفرین

٠/٨2

٠/944

1/151

31

ارائه کمکهای مالی در قالب سوبسید

٠/95

1/1٠4

1/163

32

پرداخت تسهیالت بانکی آسان به زنان کارآفرین روستایی (قسطبندی ،زمان تنفس)

٠/٨1

٠/956

1/1٨٠

33

توسعهی مراکز تخصصی حمایت از کسبوکار کوچک روستایی

1/13

1/463

1/294

34

تأمین نهادههای موردنیاز زنان روستایی جهت تولید کاال و خدمات

٠/77

1/٠٠6

1/3٠6

35

واگذاری زمین به زنان کارآفرین جهت توسعه کسبوکار

٠/73

1/٠22

1/4٠

36

ارائه خدمات بیمهای به زنان کارآفرین

٠/33

٠/474

1/436

37

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.11.0

در ادامه نمونه موردمطالعه نظرات خود را در مورد اهمیت هر یک از متغیرهای شناساییشده بهعنوان
عوامل زمینهای توسعه کارآفرینی بیان نمودند .نکته قابلتوجه در ایـن دیـدگاه سـنجی ،کسـب میـانگین
باالی  4برای  37گویه شناساییشده ،بود .این یافته ،نشاندهندهی اولویـت تمـامی متغیرهـای زمینـهای
اثرگذار در پژوهش بود که ادبیات نظری هم بر آن تأکید داشت.
چنانچه در بین  37متغیر شناساییشده دقت نظر شود ،سه اولویت نخست توسعه کارآفرینی از دیـد
اعضاء صندوقهای اعتباری خرد شامل ،ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی ،ارائـه کمکهـای
مالی در قالب سوبسید و دسترسی آسان کارآفرینان به اطالعات موردنیاز ،دانش و فناوری است .با تلفیـق
سه اولویت برتر از دید نمونه موردمطالعه در این بخش میتوان نتیجه گرفـت کـه در صـورت تأسـیس و

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

تالش جهت تغییر نگرش مردان نسبت به فعالیتهای کارآفرینانه زنان

2/12

1/15٨

٠/546

9
1٠
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راهاندازی مراکز تخصصی مشاوره کارآفرینی و توسعه کسبوکار در محیطهای روستایی بهمنظور آمـوزش
و توانمندسازی زنان روستایی و شناسایی افراد صـاحب ایـده و عالقهمنـد تربیتیافتـه در مراکـز مـذکور
بهمنظور ارائه مشاورههای تخصصیتر و حمایتهای اعتباری و تسهیالتی ،توسعه کارآفرینی بـا رویکـردی
مناسبتر پیش خواهد رفت .این یافته با نتایج مطالعه وزارت صنعت و تجارت جمهوری آفریقـای جنـوبی
در سال  2٠٠5که دسترسی ناکافی به اعتبارات رسمی ،محدودیت دسترسـی بـه زمـین را از عمـدهترین
مشکالت فراوری زنان کارآفرین میداند ،مطابقت داشته همچنین نتـایج مطالعـات لونـت و نیجکامـپ در
سال  2٠٠6در کشور ترکیه نیز تأکید دارد که عدم دسترسی بـه سـرمایه و اعتبـارات مناسـب ،از عوامـل
بازدارنده توسعه فرایند کارآفرینی زنان است.
دو  .2اولویتبندی عوامل زمینهای اثرگ ار بر توس ه کار فرینی در بین اعضا و ارکان صندوقهای اعتباری خرد
زنان روستایی در شرایط مطلوب
گویه
ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی

4/٨٠

٠/4٠3

٠/٠٨3

1

ارائه کمکهای مالی در قالب سوبسید

4/79

٠/412

٠/٠٨6

2

دسترسی آسان کارآفرینان به اطالعات موردنیاز ،دانش و فناوری

4/76

٠/42٨

٠/٠٨9

3

تالش جهت تغییر نگرش مردان نسبت به فعالیتهای کارآفرینانه زنان

4/72

٠/453

٠/٠95

4

ایجاد فرهنگ کارگروهی در بین زنان جهت هماهنگی بهتر با یکدیگر در انجام کارگروهی

4/79

٠/469

٠/٠97

5

تهیه اطالعات موردنیاز صنایع کوچک کارآفرینانه بهصورت اینترنتی و Online

4/69

٠/466

٠/٠99

6

مستندسازی و انتشار تجربیات کارآفرینان

4/6٨

٠/471

٠/1٠٠

7

خرید تضمینی محصوالت تولیدی زنان بهمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق سایر افراد به تولید

4/66

٠/477

٠/1٠2

٨

ایجاد بازارچههای کارآفرینی در مناطق شهری

4/69

٠/493

٠/1٠5

تهیه و انتشار مواد آموزشی (نشریه ،فیلم ،بروشور و  )...در خصوص کسبوکارها در روستا

4/71

٠/5٠٨

٠/1٠٨

11

آموزش مهارتهای کارآفرینی با رویکرد بازار محور بر اساس نیازهای جامعه در سطوح تحصیلی

4/7٠

٠/513

٠/1٠91

12

تسهیل امور اداری جهت اخذ مجوزهای راهاندازی کسبوکار زنان

4/5٠

٠/5٠3

٠/111

13

ارائه گزارشهای ادواری برای انعکاس فعالیتهای جاری و دلگرمی کارآفرینان به ادامه

4/65

٠/532

٠/114

14

پرداخت تسهیالت بانکی آسان به زنان کارآفرین روستایی (قسطبندی ،زمان تنفس و )...

4/37

٠/513

٠/117

15

تقویت فرهنگ حمایت از زنان کارآفرین

4/66

٠/55٠

٠/11٨

16

تالش جهت رفع موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه تولید

4/71

٠/5٨4

٠/123

17

ارائه آموزشهای فنی موردنیاز به کارآفرینان روستایی جهت توانمندسازی آنان در تولید

4/56

٠/57٠

٠/125

1٨

شبکهسازی بین کلیه کارآفرینان روستایی سایر مناطق به منظور بهرهگیری از تجارب

4/61

٠/5٨4

٠/127

19

تالش جهت رفع ناامنیهای اجتماعی بهمنظور حضور بهتر کارآفرینان

4/66

٠/597

٠/12٨1

2٠

فرهنگسازی در اجتماع جهت پذیرش زنان در رشتههای مختلف و در امر تولید

4/59

٠/5٨9

٠/12٨3

21

ارائه آموزشهای موردنیاز درزمینهٔ بازاریابی محصوالت تولیدی خود

4/5٨

٠/591

٠/129

22

بسترسازی در جامعه و آمادهسازی خانوادهها و شهروندان جهت تشویق زنان به تولید

4/53

٠/595

٠/131

23

تهیه و انتشار مواد آموزشی (نشریه ،فیلم ،بروشور و )...

4/5٠

٠/595

٠/132

24

ارائه آموزشهای خاص کارآفرینانه در سطح خانواده ،اجتماع و محیط کار

4/52

٠/616

٠/1362

25

برگزاری نمایشگاه و جشنوارههای کارآفرینی باهدف معرفی کارآفرینان برتر و ارائه محصوالت

4/7٠

٠/641

٠/1363

26

ارائه اطالعات موردنیاز صنایع کوچک کارآفرینانه بهصورت اینترنتی و Online

4/54

٠/635

٠/14٠

27

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.11.0

تصویب قوانین حمایت از کسبوکارهای کوچک روستایی

4/65

٠/4٨٠

٠/1٠3

9
1٠

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

میانگین

انحراف
معیار

ضریب
تغییرات

اولویت

شناسایی عوامل زمینهای...
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تأمین نهادههای موردنیاز زنان روستایی جهت تولید کاال و خدمات

4/37

٠/624

٠/143

2٨

توسعه زیرساختهای عمرانی (نظیر جاده ،وسایل حملونقل عمومی ،دسترسی به اینترنت)

4/34

٠/674

٠/155

29

ارائه خدمات بیمهای به زنان کارآفرین

4/44

٠/691

٠/156

3٠

قیمتگذاری مناسب بر روی محصوالت تولیدی زنان روستایی

4/45

٠/727

٠/163

31

تشویق زنان به عضویت در انجمنهای کارآفرینی

4/44

٠/744

٠/167

32

ارائه تسهیالت تشویقی به زنان روستایی کارآفرین

4/27

٠/729

٠/171

33

تشکیل ،ساماندهی و تقویت اتحادیهی صندوقهای خرد جهت انسجامبخشی به فعالیت زنان

4/2٨

٠/779

٠/1٨2

34

وجود کارشناسان متخصص زن در کنار کارآفرینان زن روستایی

4/44

٠/٨55

٠/192

35

توسعهی مراکز تخصصی حمایت از کسبوکار کوچک روستایی (مراکز مشاوره راهاندازی و
توسعه کسبوکار ،تأمین نیازهای اطالعاتی و)...

4/17

٠/٨٠٨

٠/194

36

واگذاری زمین به زنان کارآفرین جهت توسعه کسبوکار

4/16

٠/٨1٨

٠/196

37

منبع :یافتههای پژوهش1399 ،

دو  .3نتایج زمون  MSAو ت ت بارتلت در ارتباط با متغیرهای بازدارنده توس ه کار فرینی
K.M.O

مقدار آماره کای اسکوئر (بارتلت)

سطح معنیداری

٠/7٠9

**3366/291

٠/٠٠

منبع :یافتههای پژوهش

** معنیداری در سطح  1درصد

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.34.11.0

با توجه به مقادیر ویژه و مجموع مجذورات بارهای عاملی در ماتریس همبستگی ،متغیرهای پژوهش
در پنج عامل دستهبندی شدند که درمجموع  67/4٠درصد از واریانس کل را تبیـین مینمودنـد .در ایـن
میان باهدف افزایش تفسیرپذیری عوامل و کاهش همپوشـانی میـان آنهـا ،از تکنیـک چـرخش متعامـد
عاملها استفاده شد .در تفسیر نتایج نیز با توجه به حجم نمونه و تعداد متغیرهـای موردبررسـی ،بارهـای
عاملی بیش از  ٠/5معنیدار در نظر گرفته شدند .مقادیر ویژه هر یک از عوامـل فرضـی ،درصـد واریـانس
آنها پس از چرخش و درصد تجمعی واریانسها در جدول ( )4و عناوین منتخـب بـرای عوامـل مـذکور،
متغیرهای منسوب به آنها و بارهای عاملی متغیرها پس از چرخش متعامد در جدول ( )5آمده است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

همچنین نتیجه آزمون  ،MSAدرجه تعلق متغیرهای زمینهای اثرگـذار بـر توسـعه کـارآفرینی زنـان
روستایی عضو صندوقهای اعتباری خرد به یکدیگر (علیت عاملی) را در حد مطلوب نشـان داد و بـر ایـن
اساس ،تناسب دادهها را برای کاربرد تحلیل عاملی تأیید نمود .افزون بر این مقدار بهدسـتآمده از آزمـون
بارتلت نیز در سطح یک درصد خطا معنادار بود .مقادیر مربوط به آزمون  MSAو تست بارتلت در جـدول
( )3آمده است.
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دو  .4ا العات مربوط به عوامل زمینهای اثرگ ار بر توس ه کار فرینی استخراجشده
عامل

مقدار ویژه

درصد واریانس پس از چرخش

درصد تجمعی واریانس

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

6/439
5/249
5/227
4/1٠5
3/919

17/4٠3
14/1٨6
14/12٨
11/٠95
1٠/591

17/4٠3
31/5٨٨
45/716
56/٨11
67/4٠2

دو  .5عناوین منتخ برای عوامل زمینهای اثرگ ار بر توس ه کار فرینی
عامل

زیرساختی ـ نهادی

فنی

تسهیل امور اداری جهت اخذ مجوزهای راهاندازی کسبوکار زنان

٠/٨31

توسعه زیرساختهای عمرانی (نظیر جاده ،وسایل حملونقل عمومی ،اینترنت و )...

٠/٨26

واگذاری زمین به زنان کارآفرین جهت توسعه کسبوکار

٠/7٠٠

پرداخت تسهیالت بانکی آسان به زنان کارآفرین روستایی (قسطبندی ،زمان تنفس و ضمانت )

٠/6٨7

ارائه تسهیالت ویژه سهلالوصول (تسهیالت تشویقی) به زنان روستایی کارآفرین

٠/526

خرید تضمینی محصوالت تولیدی زنان کارآفرین بهمنظور تقویت بنیه مالی و تشویق سـایر افـراد بـه
تولید

٠/666

برگزاری نمایشگاه و جشنوارههای کارآفرینی جهت معرفی کارآفرینان برتر و ارائه محصوالت آنها

٠/63٨

قیمتگذاری مناسب بر روی محصوالت تولیدی زنان روستایی

٠/55٨

ایجاد بازارچههای کارآفرینی در مناطق شهری

٠/559

بسترسازی در جامعه و آمادهسازی خانوادهها و شهروندان جهت تشویق زنان به تولید و اشتغال

٠/929

فرهنگسازی در اجتماع جهت پذیرش زنان در رشتههای مختلف و در امر تولید

٠/٨77

ارائه آموزشهای خاص کارآفرینانه در سطح خانواده ،اجتماع و محیط کار

٠/715

ارائه آموزشهای فنی موردنیاز به کارآفرینان روستایی جهت توانمندسازی آنان در عرصه تولید

٠/641

آموزش مهارتهای کارآفرینی با رویکرد بازار محور بر اساس نیازهای جامعه در کلیه سطوح تحصیلی

٠/63٨

تهیه و انتشار مواد آموزشی (نشریه ،فیلم ،بروشور و  )...در خصوص کسبوکارهای صورت یافته در
روستاها

٠/632

ارائه گزارشهای ادواری جهت انعکاس فعالیتهای انجامشده و دلگرمی کارآفرینان به ادامه فعالیت و
تشویق سایرین به تشکلسازی

٠/617

تشکیل ،ساماندهی و تقویت اتحادیهی صندوقهای اعتباری خرد جهت انسجامبخشی به فعالیت زنان

٠/672

تقویت فرهنگ حمایت از زنان کارآفرین

٠/769

ارائه اطالعات موردنیاز صنایع کوچک کارآفرینانه بهصورت اینترنتی و Online

٠/761

شبکهسازی بین کلیه کارآفرینان روستایی سایر مناطق بهمنظور بهرهگیری از تجارب یکدیگر

٠/753

تصویب قوانین حمایت از کسبوکارهای کوچک روستایی

٠/717

وجود کارشناسان متخصص موضوعی زن در کنار کارآفرینان زن روستایی

٠/6٠2

تهیه و انتشار مواد آموزشی (نشریه ،فیلم ،بروشور و  )...جهت آموزش زنان در رشتههای مختلف
بهمنظور ارتقا سطح دانش آنان

٠/66٠

تهیه اطالعات موردنیاز صنایع کوچک کارآفرینانه بهصورت اینترنتی و Online

٠/٨37

تالش جهت تغییر نگرش مردان نسبت به فعالیتهای کارآفرینانه زنان

٠/٨14

ارائه آموزشهای موردنیاز درزمینهٔ بازاریابی محصوالت تولیدی خود

٠/57٠

ایجاد فرهنگ کارگروهی در بین زنان جهت هماهنگی بهتر با یکدیگر در انجام کارگروهی

٠/539

مستندسازی و انتشار تجربیات کارآفرینان

٠/6٠٠
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حمایتهای
فرهنگی

ارائه کمکهای مالی در قالب سوبسید

٠/77٠
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آموزشی

متغیرهای منسوب به عامل

بار عاملی
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تالش جهت رفع موانع اجتماعی حضور زنان در عرصه تولید

٠/7٨٨

ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی

٠/779

تالش جهت رفع ناامنیهای اجتماعی بهمنظور حضور بهتر کارآفرینان

٠/445

توسعهی مراکز تخصصی حمایت از کسبوکار کوچک روستایی (مراکـز مشـاوره راهانـدازی و توسـعه
کسبوکار ،تأمین نیازهای اطالعاتی و نهادههای موردنیاز)

٠/٨57

منبع :یافتههای پژوهش

با تطبیق یافتههای پـژوهش بـا ادبیـات نظـری ،عامـل زیرسـاختی ـ نهـادی در یافتـههای سـازمان
همکاریهای مالی بینالمللی 2٠٠٨ ،نیز تایید شده است .عامل آموزش نیـز در یافتـههای سـازمان ملـل
متحد ( ،)2٠1٠مینگین و چونـگ ( ،)2٠٠٨بانـک توسـعه آسـیا ( )2٠٠7و یعقـوبی فرانـی و سـلیمانی
( ،)1394مورد تأکید قرار گرفت .همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی توسط ریجکـرز و کوسـتا (،)2٠12
لیونت و نیجکامپ ( ،)2٠٠6یعقوبی فرانی و همکاران ( )1394و همتی وینـه و همکـاران ( )1391اشـاره
گردید.
 )5نتی هگیری
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
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با توجه به یافتههای تحقیق و وضعیت اقتصادی خانوارهای روسـتایی از یکسـو و اهمیـت و ضـرورت
ارتقاء سطح رفاه و درآمد روستاییان علیالخصوص در مناطق کمدرآمـد و فقیـر و لـزوم تشـویق آنـان بـه
ماندن در روستا و حفظ و احیا مناطق روستایی بهعنوان سرمایههای ملـی از سـوی دیگـر ،کـارآفرینی در
کشاورزی امری مهم و اساسی به شمار میآید .در این میـان زنـان روسـتایی بـهعنوان بخـش عظیمـی از
نیروی انسانی در چرخه اقتصادی کشور همواره به ایفای نقش پرداختهاند و ضروری اسـت تـا در مباحـث
کارآفرینی روستایی و ایجاد اشتغال پایدار نیـز بـرای آنـان چـارهای اندیشـیده شـود .توسـعه کـارآفرینی
روستایی و آموزش و توانمندسازی زنان با رویکرد ظرفیتسازی اجتمـاعی و تقویـت تشـکلهای تولیـدی
محلی ،همواره بهعنوان راهکاری برای برونرفت از مشکالت اقتصادی و توسعه اشتغال در مناطق روستایی
در نظر گرفته میشود .چراکه توسعه کارآفرینی با ایجاد زمینه اشتغال پایدار و تولید ثروت ،میتواند سهم
بسزایی در کاهش فقر و بهبود رفاه حال روستاییان و باألخص زنان روستایی داشـته باشـد و درعینحـال
پیامدهای اجتماعی مثبتی را نیز برای آنان به همراه آورد .اما با توجه به یافتههای پژوهش و مطالعه منابع
موجود در این حوزه ،توسعه کارآفرینی زنان روستایی فرآیندی پیچیده و دشوار است که برای دستیابی به
آن ،الزم است تا با فراهم آوردن زمینههای فنی ،نهادیـزیرساختی ،آموزشی ،فرهنگی و اجتماعی مناسب،
زنان با آمادگی بیشتری به اینبخش ورود نمایند .بر این اساس برخی پیشنهادات ارائه میگردد.
همانگونه که پیشتر اشاره شد ،اعضای صندوقهای اعتباری خرد زنان روستایی در تمامی حوزههای
کشاورزی به فعالیتهای مختلفی نظیر زراعت ،باغبانی ،پرورش دام و طیور ،صـنایع تبـدیلی و  ...اشـتغال
داشتند .در واقع شرایط مساعد اقلیمی ،فرهنـگ تولیـد کشـاورزی ،آمـادگی در بهرهبـرداری از منـابع در
دسترس ،زمینه مناسبی را فراهم آورده است ،تا با ارتقاء دانش فنی زنان روستایی در حوزه تولید ،فراوری

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره چهارم (پیاپی )34
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یپی

1ـ راهاندازی کارگروه توسعه کسبوکار روستایی شهرسمتانی :بـا توجـه بـه توسـعه صـندوقهای
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اعتباری خرد زنان روستایی طی چند سال اخیر در سراسر اسـتان خوزسـتان و سـایر اسـتانها پیشـنهاد
میشود کارگروهی متشکل از فرماندار بهعنوان باالترین مقام مسئول شهرستان و رئـیس کـارگروه ،مـدیر
جهادکشاورزی و رئیس اداره آموزش و ترویج کشاورزی ،کارشناسان امور زنان ،مدیران عامل صـندوقهای
اعتباری پشتیبان کارآفرینی نظیر بانک کارآفرینی امید ،بانک توسعه تعـاون و سـایر بانکهـای عامـل بـه
همراه سـایر دسـتاندرکاران توسـعه فضـای کسـبوکار (نماینـده مرکـز بهداشـت شهرسـتان ،اداره کـار
شهرستان ،نماینده توسعه مناطق محروم ریاست جمهوری در فرمانـداری) و مـدیران عامـل صـندوقهای
اعتباری شکل گیرد .کارگروه مذکور ،طی جلسات و نشستهای ادواری (سه ماهه) به واکاوی و شناسـایی
دقیق موانع و مشکالت پیشروی زنان روستایی کارآفرینان در هر منطقه پرداخته و تا حد ممکن مسـایل
پیشروی کارآفرینان روستایی بررسی و با تسهیلگری ،مسایل زمینهای توسعه کارآفرینی زنان روسـتایی
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و بستهبندی محصوالت کشاورزی در کنار تقویت سایر عوامل زمینهای اثرگذار بر توسعه کارآفرینی ،بتوان
نقشه راه مناسبی جهت توسعه روستایی ترسیم کرد.
ارائه خدمات آموزشیِ فنـی و تخصصـی در زمینـه نحـوه تولیـد و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی،
آموزشهای تخصصی و خاص در زمینه انواع بستهبندی و ارائه محصـول ،شـناخت سـلیقه مصـرفکننده،
شناخت بازار مصرف محصوالت تولیدی ،بازارسازی و بازاریابی تولیدات زنان روستایی منطبـق بـا شـرایط
اقلیمی و نیاز جامعه مصرفکننده ازجمله موارد مهمی است که در صورت برنامهریزی و اجرای دقیق آن،
در توسعه کارآفرینی و رونق کسبوکارهای روستایی نقش بسزایی دارد .وزارت جهاد کشـاورزی بـهعنوان
متولی اصلی تولید و تأمین معاش جامعه روستایی ،با ارائه خـدمات آموزشـی مناسـب و منطبـق بـا نیـاز
جامعه ،میتواند نقش بیبدیلی در این حوزه ایفا نماید .ارائه خدمات آموزشی مهارتی و بازارمدار به منظور
ایجاد مهارتهای جدید یا بهبـود و ارتقـاء مهارتهـای کسبشـده در سـنوات پیشـین ،پیگیـری و رصـد
رویدادهای بازار حوزه کشاورزی و غذا ،در توسعه کمی و کیفی این امر بسیار اثرگذار خواهد بود.
همچنین عوامل اجتماعی و فرهنگی در تحلیل صورت گرفته نیز بهنوعی با عامل آموزشی در ارتبـاط
میباشند .ارتقاء ابعاد اجتماعی و فرهنگی ،ارتبـاط مسـتقیمی بـا کـارایی بعـد آمـوزش داشـته و کـارایی
آموزشهای ارائهشده در جامعه ،تأثیر مستقیمی در سایر ابعاد اثرگذار بر توسعه کارآفرینی خواهد داشـت.
بر این اساس ،یکی از ابعاد اصلی در توسعه کارآفرینی ،بعد خدمات آموزشی اثربخش و کارآمد در تمـامی
زیر بخشهای فرهنگی ،اجتماعی ،خانوادگی و تخصصی کشاورزی است که سنگ بنای توسعه کـارآفرینی
روستایی را پایهگذاری خواهد نمود.
بیتردید ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی ،ارائه خدمات بهمنظور توسعه کارآفرینی در
قالب سوبسید و دسترسی آسان کارآفرینان به اطالعات بازار ،دانش و فناوریهـای تخصصـی و مـدیریتی،
بدون برنامهریزی و پیشبینی سازوکار مناسب با توجه به شرایط خاص هر منطقه ،عملی نخواهد بود.
در ادامه با توجه به اهمیت توسعه فعالیتهای کارآفرینانه زنان روستایی و افزایش ضـریب مانـدگاری
روستاییان در مناطق مرزی کشور بهعنوان مرزبانان مناطق جنوبی پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه میشود:
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را برطرف نمایند .مسائل و مواردی که نیازمند تصمیمگیری در سـطوح بـاالتری را دارنـد بـه سـتاد ملـی
استانی ارجاع گردند.
2ـ ایجاد ستاد توسعه کسبوکار روستایی در سطح استان :بهمنظور پیگیری و تسـهیل تصـمیمات
کارگروه استانی در مواردی که مشکل ایجاد میگردد ،ستاد استانی با پیشبینی الزامات قانونی و تسـهیل
فرایندهای مربوط به کارآفرینی وارد عمل خواهد شد .اعضای این ستاد ،استاندار بهعنوان رئـیس سـتاد و
مسئول پیگیری ،رئیس سـازمان جهـاد کشـاورزی ،مـدیر همـاهنگی تـرویج و کارشـناس مسـئول زنـان،
نمایندگان مؤسسات مالی و اعتباری این حـوزه ،نماینـدگان دانشـگاه علـوم پزشـکی ،وزارت کـار و سـایر
دستگاههای بنا به موضوع موردبحث خواهند بود و مصوبات این ستاد در تمـامی شهرسـتانها الزماالجـرا
بوده و از پشتوانه اداری الزم برخوردار است.
3ـ ایجاد مراکز رشد کارآفرینی در مناطق روستایی :با جلب مشارکت فعال زنان روستایی در مراکـز

4ـ طراحی ،تدوین و اجرای برنامه جامع توسعه کسبوکار :کارگروه پیشنهادی ،با تعیین و تصـویب
نیازهای آموزشی ،فنی ،پشتیبانی و  ...زنان کارآفرین و از طریـق همکـاری بـا سـایر سـازمانهای ذیـربط
ازجمله نهادهای سیاستگذار ،مؤسسات آموزشـی و فرهنگـی و کارآفرینـان نمونـه کشـوری در طراحـی،
تدوین و اجرای یک برنامه جامع جهت رفع مشکالت موجود کارآفرینی میتواند نقش مؤثری ایفـا نمایـد.
بیتردید طراحی برنامههای آموزشی متنوع در حوزههای مختلف از فرهنگی تـا اجتمـاعی و تخصصـی بـا
رویکردی جامعنگر در قالب طرحهای توسعهای بسیار اثرگذار خواهد بود.
5ـ طراحی و تدوین برنامههای مهارت محور در حوزه تربیت کارآفرینان روستایی :بهمنظور
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افزایش میزان موفقیت صندوقهای اعتباری و ارائه طرحهای کسبوکار موفق در بین زنان روستایی ،الزم
است تا برنامههای تربیت نیروی کارآفرین و طرحنویسی با تأکید بر پتانسیلهای منطقهای و بر پایه
خالقیت و نوآوری بهطورجدی پیگیری و اجرا گردد .دراینبین برگزاری کارگاههای چگونگی شروع
کسبوکار ،بازارمحوری ،شناخت نیاز بازار ،تولید بر اساس سلیقه بازار و  ...برای جوانان روستایی ازجمله
دختران تحصیلکرده روستایی که از انگیزه باالیی برای بهبود شرایط زندگی خود و خانواده برخوردارند،
راهگشا به نظر میرسد تا بهعنوان مشاوران کارآفرینی و توسعه کسبوکار در محیطهای روستایی به
سایر عالقمندان خدمات آموزشی ارائه نمایند.
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مذکور و هدایت بحثهای پویا ،بر دانش و تجربه کارآفرینی زنان افزوده خواهـد شـد؛ برنامـهریزی دقیـق
بهمنظور ارتقا سطح دانش ،ارائه خدمات مشاورهای جهت حمایت از راهاندازی فعالیتهای کارآفرینانه ،ارائه
کمکهای مالی در قالب سوبسید و نظارت دقیق و گامبهگام تـا بهرهبـرداری از طـرح؛ و دسترسـی آسـان
کارآفرینان به اطالعات موردنیاز ،دانش و فناوری از طریق تهیه نشریات و برنامههای متناسـب رادیـویی و
تلویزیونی ،برگزاری کارگاهها و سایر روشهای آموزشی ،میتواند در بهبود فضای کارآفرینی اثرگذار خواهد
بود.
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