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1

مشارکت زنان در کلیه زمینههای زندگی اقتصادی ،یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار
اقتصادی روستایی بوده و ضرورتی بنیادین دارد .بر این اساس ،این مقاله به مطالعه نقش فعالیت زنان
کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان می پردازد .دادههای تحقیق از
طریق تنظیم پرسشنامه و مطالعات میدانی برای بیست روستای دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان
جمعآوری شده است و با استفاده از روش شناسی توصیفی -تحلیلی ،پیمایش به صورت میدانی ،به وسیله
آزمون اسپیرمن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .نتایج بدست آمده از تحقیقات میدانی و ارزیابی
شاخصهای مورد مطالعه ،بیانگر این مطلب است که مشارکت زنان کارآفرین دهستان خرمرود شهرستان
تویسرکان زمینه های توسعه اقتصادی منطقه ،اشتغال ،افزایش درآمد ،سرمایه گذاری و توسعه تسهیالت را
فراهم کرده ،با اینحال ،تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنی مدت را در سطح
منطقه به دنبال نداشته است.
کلید واژهها :کارآفرینی ،زنان کارآفرین ،توسعه اقتصادی روستایی ،دهستان خرمرود تویسرکان

مقدمه
امروزه توجه به مشارکت زنان به عنوان نیمی از منابع انسانی ،نه تنها از موضوعات و اهداف اساسی توسعه
اقتصادی در هر کشور به شمار میرود ،بلکه ابزاری مؤثر در تحقق اهداف توسعه پایدار نیز محسوب می شود .از
این رو یکی از شاخصهای درجه توسعه یافتگی یک کشور ،میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا
هستند .با توجه به پتانسیل های موجود در زنان و نیز توان بالقوة آنان می توان در جهت انجام بخشی از اهداف و
* نویسنده عهده دار مکاتبات:
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برنامه های توسعه از مشارکت آنان بهره جست .مشارکت زنان به معنی دخالت همه جانبه آنان اعم از همفکری،
مشاوره ،همکاری ،تصمیمگیری و اجرایی در امور اقتصادی است که امکان میدهد تا زمینه توسعه جوامع روستایی
فراهم شود .بر اساس اصول توسعه پایدار ،یکی از ابعاد بسیار مهم توسعه پایدار روستایی ،توسعه اقتصادی در کنار
همپوشی با توسعه اجتماعی و اکولوژیک است و یکی از راهکارهای توسعه پایدار اقتصادی روستایی ،توسعه
کارآفرینی زنان در میان روستاییان است .زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستاها نقشی کلیدی دارند و به عنوان
عناصر اصلی در تسریع توسعه کشورهای در حال توسعه و در تجدید حیات و استمرار توسعه کشورهای صنعتی
مورد توجه بودهاند .در سالهای اخیر یکی از مشکالت اساسی کشور ما ،عقب ماندگی روستاها و مهاجرت
روستاییان به نواحی شهری که عامل اصلی آن مسائل اقتصادی ،به خصوص دسترسی به اشتغال بوده است ،که
مشکالت بسیار زیادی مانند حاشیه نشینی ،کاهش کیفیت زندگی ،کمبود اشتغال ،افزایش جرم و جنایت در شهرها را
به همراه داشته است .هدف اصلی از اجرای برنامه های مختلف همچون افزایش نقش زنان کارآفرین در نواحی
روستایی ،رسیدن به توسعه روستایی است و یکی از اهداف کالن توسعه نیز کاهش بیکاری ،ایجاد و افزایش
فرصتهای شغلی است .بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی ،نتیجه نابرابری بین عرضه و تقاضای نیروی کار و یا
بازار کار در روستاها می باشد .بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی،
راهکاری جدید در نظریه های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت سازی در مناطق روستایی در راستای دستیابی به
توسعة پایدار است .به طوری که رشد و توسعة بخش کشاورزی ،زمینههای الزم برای رشد و توسعة سایر بخشها
را فراهم می ساز د و بدون آن ،عوامل و نهاده های الزم برای فعالیت سایر بخش های اقتصادی فراهم نمی شود .از
سوی دیگر ،با توجه به اهمیت اشتغال و نیروی انسانی در توسعة کشور و دستیابی به رشد و توسعة اقتصادی با تکیه
بر کاهش بیکاری و اشتغالزایی ،افزایش سرمایه گذاری در زمینه کارآفرینی زنان روستایی دارای جایگاهی ویژه است.

 .1بیان مسأله
زنان کارآفرین با توجه به نقشی که در جوامع روستایی ایفا میکنند ،می توانند به عنوان محور اصلی پیشرفت و
توسعه محسوب شوند .میزان مشارکت زنان کارآفرین در فعالیتهای اقتصادی زمینه را برای توسعه نواحی روستایی
فراهم میکند .بنابراین ایجاد زمینههای خود آگاهی هدایت توانائیهای اقتصادی و اجتماعی زنان و برنامه ریزی
جهت جلب مشارکت آنان در فعالیتهای گوناگون الزامی است .در مناطق روستایی زنان نقشی به مراتب بیشتر از
مردان در اقتصاد خانوار و فعالیتهای درون منزل به عهده دارند و موجب رونق اقتصادی جامعه هستند .هنوز زنان
جایگاه خود را در بیشتر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان شهروندان فعال و برخوردار از
استعداد مشارکت در عرصههای اقتصادی  -سیاسی  -اجتماعی و فرهنگی به دست نیاورده اند و کماکان فعالیتهای
زنان در محاسبات اقتصادی مد نظر قرار نمی گیرد و از آنان به عنوان نیروی کار نامرئی یاد می شود .تخمین بسیار
مأیوسکننده تعداد زنان فعال روستایی و برآورد بسیار کم میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی تأییدی بر عدم
توجه کافی به امور زنان و ارزش افزوده آنان و زمینه ساز توسعه روستایی است .زنان کارآفرین زمینه ساز ایجاد
تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستا و افزایش هر چه بیشتر نرخ رشد اقتصادی به شمار میروند .اهمیت
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موضوع زنان در ایران به ویژه مناطق روستایی از یک سو با محدودیت امکانات و منابع تولیدی و از سوی دیگر با
رشد سریع جمعیت و انبوه بیکاران در فرآیند دستیابی به رشد و توسعه روستایی مواجه میباشد .با اینکه ضرورت
الزام اقتصادی اشتغال و نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی همواره در تاریخ پیشرفت جوامع بشری
مطرح بوده است ،لکن هنوز در کشور ما بین زنان و مردان تعادل مطلوب و قابل قبولی در زمینه فعالیتهای مختلف
ایجاد نشده است و این امر به علل مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور از گذشته تاکنون مربوط
میشود .مسائل اقتصادی و اجتماعی پیش روی جوامع روستایی در چند دهه اخیر ،رویکرد کارآفرینی را به عنوان
یکی از راهبردهای مهم توسعه روستایی مورد توجه قرار داده است ،به طوری که اقتصاددانان ،کارآفرینان را موتور
رشد و توسعه اقتصادی جامعه میدانند .با توجه به اهمیت کارآفرینی ،بررسی وضعیت اقتصادی گویای این مطلب
است که توسعه و رشد کارآفرینی در امور روستایی ،تنها راه بهبود مشکالت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و
پیشگیری از تسریع شدن آن در آینده میباشد .بدین منظور برای رسیدن به توسعه ملی در کارآفرینی ،زیرساختی
مناسب ضروری است .لذا کارآفرینی میتواند از یک طرف به عنوان راهکاری جدید در نظریههای توسعه برای
توانمندسازی و ظرفیتسازی در مناطق روستایی در راستای دستیابی به توسعة پایدار باشد که زمینه را برای
فعالیتها و تنوع بخشی به درآمد در تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی ،افزایش زیرساختهای اجتماعی برای انجام
توام تحقیق و توسعه ،افزایش کیفیت نیروی انسانی ،کیفیت مدیریتی ،توسعه آموزش و توسعه تکنولوژی در جوامع
روستایی فراهم سازد .در واقع مشارکت زنان همراه مردان در تمامی مسائل نشان پذیرش برابری ارزش انسانی همه
آحاد جامعه میباشد که با همدیگر در امور مختلف همکاری نموده و از طریق آن دست به تحول میزنند و تغییراتی
مثبت را به وجود می آورند که برای آینده کل جامعه می تواند مفید و مؤثر افتد .هدف اصلی از اجرای برنامه های
مختلف در نواحی روستایی ،رسیدن به توسعه روستایی است و یکی از اهداف کالن توسعه نیز کاهش بیکاری ،ایجاد
و افزایش فرصتهای شغلی است .بیکاری و کمبود فرصتهای شغلی ،نتیجه نابرابری بین عرضه و تقاضای نیروی
کار و یا بازار کار در روستاها میباشد .متأسفانه علیرغم فعالیت باالی زنان در کشاورزی سهم آنان نادیده گرفته
شده و کار آنان ارزش مالی مستقلی ندارد و به عنوان یک عامل نامرئی محسوب میشوند .فعالیتهای زنان در
بخشهای گوناگون کشاورزی در  82کشور در حال توسعه نشانگر این واقعیت است که زنان روستایی در  52کشور
بیش از  40درصد کار کشاورزی را و در  24کشور نیز بیش از  50درصد کار مزرعه را در مراحل گوناگون تولید به
عهده دارند .این ارقام بر حسب مناطق جغرافیایی برای میزان مشارکت زنان در تولیدات کشاورزی متفاوت است
(علی بیگی و همکاران .)141: 1391 ،از آن جایی که عدم توجه به نقش زنان در امر توسعه باعث شکست و
ناکارآمدی برنامههای توسعه میشود ،لذا توجه به نقش آنان در برنامههای توسعه هنگام طرح ریزی و اجرا ،الزم و
ضروری میباشد .در مقایسه ای که بین  22کشور خاورمیانه در بازه زمانی بین سالهای  1990تا  2008صورت
گرفته است ،رشد اشتغال زنان در ایران با مقدار  1/8برابر در رتبه اول قرار دارد ،اما این رتبه تنها مربوط به رشد
اشتغال زنان است .در سال  1990میالدی ،در بین کشورهای خاورمیانه ،ایران پس از کشورهای ترکیه ،اسرائیل و
عراق قرار دارد در این سال به ازای هر صد نفر مرد شاغل 21 ،نفر زن مشغول به کار هستند (قدرتی .)33: 1394:در
ایران در جمعیت ده ساله و بیشتر ،درصد جمعیت زنان فعال ،که مجموع زنان شاغل و بیکار است ،با یک روند
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کاهشی از حدود  13درصد در سال  1335به حدود  8درصد در سال  1365رسیده و سپس با یک روند افزایشی به
حدود  9درصد در سال  1375افزایش یافته است و نهایتاً در سال  ،1385این رقم  12درصد است .البته شایان ذکر
است که بیشترین درصد جمعیت بیکار ،در سال  1385بوده است و در طی دهه آخر مورد مطالعه تنها یک درصد به
جمعیت زنان شاغل افزوده شده است .در این بین میزان فعالیت زنان شهری با اندکی کاهش تقریباً در طی دوره
 1355تا  1375ثابت مانده است ،اما میزان فعالیت زنان روستایی یک کاهش شدید در دوره  1355 -1365را تجربه
کرده و یک افزایش قابل توجه در فاصله سالهای  1365 -1375را تجربه کرده است(عالءالدینی و همکاران:1383 ،
 .)131با اینحال ،در دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان تأثیر زنان کارآفرین روستایی بر اقتصاد روستایی مشخص
نشده است .چرا که در این منطقه روستاییان بیشتر به کشاورزی اشغال دارند و زنان روستایی همپای مردان در امور
کشاورزی مشغول فعالیت هستند .لذا تحلیل و شناخت چگونگی مشارکت بیشتر زنان در امر تولید و شناسایی
عوامل تأثیرگذار در این مشارکت میتواند در جهت رفع بسیاری از مشکالت و مسایل اقتصادی روستایی منطقه
مورد استفاده قرار گیرد .با در نظر گرفتن نقش زنان در عرصههای تولیدی و اقتصادی زمینههای مساعد برای توسعه
روستایی به دست روستاییان توانمند فراهم خواهد شد و زمینه توسعه پایدار مهیا خواهد گشت .بنابراین با توجه به
مسائل مطرح شده ،این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سؤال است که جایگاه و نقش زنان کارآفرین در توسعه
اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان چگونه است؟
در زمینه نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان و پاسخ گویی به
پرسشهای طرح شده ،فرضیه های زیر قابل ارایه است:

 .1به نظر میرسد نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان در
دهستان خرم رود موثر است.

 .2روش تحقیق
روش انجام این تحقیق توصیفی -تحلیلی است که در آن برای جمع آوری اطالعات مربوط به مسأله تحقیق از
پرسشنامه ،دادههای آماری و اسناد و مدارک موجود در سازمانها وکتابخانهها استفاده شده است .روش تجزیه و
تحلیل اطالعات با استفاده از روشهای آمار توصیفی استنباطی و به صورت مقایسه ای است که از نرمافزار SPSS

استفاده شده است و برای تعیین نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود شهرستان
تویسرکان از روش همبستگی اسپیرمن استفاده گردید .جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق دهستان خرمرود
شهرستان تویسرکان است که بر اساس آمار سال  1385دارای 20روستا و  3198خانوار می باشد و بر اساس فرمول
کوکران  309سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است( جدول شماره .)1
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جدول شماره . 1جامعه آماري مورد مطالعه دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان
نام روستا

خانوار

جمعیت

درصد

حجم نمونه

نام روستا

خانوار

جمعیت

درصد

حجم نمونه

ابرالق سفلی

38

136

1.20

4

اشتران

365

1328

11.55

35

ابرالق علیا

36

167

1.139

3

سیستانه

56

161

1.77

5

کندر

302

1289

9.55

29

حاجی اباد

182

665

5.75

18

کهنوش

489

1735

15.47

48

قلقل

345

1412

10.91

34

ورداوردسفلی

54

185

1.70

5

ابداالن

111

431

3.51

11

ورداوردعلیا

371

1558

11.74

36

ترمیانک

113

475

3.57

11

ورداوردوسطی

93

327

2.94

9

سوری

54

207

1.70

5

تیمیجان

79

291

2.5

8

بهاراب

72

239

2.27

7

شهرستانه

231

888

7.31

22

گنبله

92

356

2.91

9

قلعه استیجان

77

244

2.43

7

نجف اباد

38

126

0.12

3

مجموع

شکل شماره . 1محدوده جغرافیایی دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان

309

98

نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی (مطالعه موردی :دهستان خرمرود واقع در شهرستان تویسرکان)

 .3تعریف مفاهیم و چارچوب نظري
توسعه روستایی دارای جنبههای گوناگونی است و در این زمینه بحثهای فراوانی وجود دارد و درباره آن
دیدگاهها و قلمروهای متفاوتی دیده میشود .اما به طور کلی وجه مشترک همه این تعاریف بهبود کیفیت زندگی
انسانهاست و این خود مستلزم کارآمد شدن محیط طبیعی و اقتصادی و اجتماعی روستائیان است .توسعه روستایی
طیف وسیعی از فعالیتهای گوناگون انسانی را شامل میشود که مردم را به ایستادن روی پای خود و از میان
برداشتن ناتوانیهای ساختاری موجود غالب میسازد .ناتوانیهایی که آنها را قرنها و نسلها در شرایط نامساعد
زندگی شان به صورت اسیر نگه داشته است (میسرا .)11 :1365 :رشد و توسعه جوامع انسانی بر حسب زمان و
مکان و با توجه به زیست و فعالیت بخشی از آنها در فعالیتهای روستایی ،برنامهریزی و توسعه روستایی مفهوم
پیدا میکند .اساساً حوزههای روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی ،نقش اساسی در توسعه ملی ایفا
میکنند .چرا که توسعه پایدار سرزمین در گرو پایداری نظام روستایی به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده سرزمین است
و پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف میتواند نقش مؤثری در توسعه منطقهای و ملی داشته باشد (رضوانی:
 .)2 :1383تنوع ویژگیهای طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی و فضایی کالبدی کشور باعث شده که هر یک از نواحی
روستایی ویژگیها ،امکانات ،استعدادها و نیز تنگناها و محدودیتهای معینی داشته و به همین ترتیب هر یک با قرار
داشتن در سطح معینی از توسعه و سازمان یافتگی ،اولویتها و نیازهای خاصی داشته باشند .این وضعیت به طور
کلی لزوم برنامهریزی روستایی ،به ویژه در سطح محلی را ایجاب میکند (رضوانی .)9 :1383 :یکی از محاسن طرح
توسعه پایدار همین مکمل دانستن ابعاد مختلف توسعه است و از این روست که گفته میشود رویکرد کلگرایانه در
توسعه پایدار ،نگرش یک پارچه به همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی را طلب میکند (بدری و
افتخاری .)32 :1382 :توسعه پایدار روستایی عبارت است از نگرشی همه جانبه و سینوپتیک و فرآیندی به منظور
افزایش قدرت انتخاب مردم ،گسترش دموکراسی ،تواناسازی مردم به منظور تصمیم گیری برای شکل دهی به فضای
زندگی ،افزایش رفاه و خوشبختی ،گسترش فرصتها و ظرفیتهای بالقوه ،توانا سازی زنان ،فقرا و دهقانان مستقل
و آزاد برای سازماندهی فضای زندگی خویش و همچنین توانا سازی برای انجام کار گروهی .در واقع می توان گفت
توانمندسازی و ظرفیت سازی به عنوان کانون و هسته مرکزی پارادیام جدید در تعاریف گفته شده مورد توجه
است(افتخاری  .)11: 1384:در دهههای اخیر ،تجربیات توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان نشان میدهد
که این مهم با تزریق سرمایه و فناوری تحقق نمییابد ،بلکه عوامل بسیاری در این قضیه دخیلند .امروزه توجه به
روحیه کارآفرینی بین روستاییان و از جمله کشاورزان از مهمترین راه کارهای توسعه روستایی محسوب میشود.
اهمیت کارآفرینی در توسعه روستایی از آنجا ناشی میشود که فرد کارآفرین میتواند با شناسایی فرصتها و
مشکالت موجود ،به ابداع راه کارهای نوین در جهت رشد و توسعه همت گمارد .بدین ترتیب کارآفرینی میتواند از
طریقه ایجاد اشتغال ،بهبود کیفیت زندگی ،توزیع مناسب درآمد و بهرهبرداری بهینه از منابع ،نقش مهمی در توسعه
روستایی داشته باشد (کرد .)16 :1392 :اگرچه کارآفرینی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهای مردم روستایی
نیست ،اما اقتصاددانان این امر را مهم ترین عامل توسعه اقتصادی روستاها دانسته و سیاستمداران آن را یک راهبرد
کلیدی برای جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامی ها در روستاها می دانند .همچنین کشاورزان و روستاییان آن را
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ابزاری برای بهبود درآمد خویش ،و زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود که میتواند
خودکفایی ،استقالل و کاستن از نیازهای اجتماعی آنان را در پی داشته باشد ،قلمداد می کنند ،زیرا زمینههای استفاده
از کارآفرینی در نواحی روستایی بسیار گسترده و متنوع است ) . ( Laukhanen, 2003: 372کارآفرینی می تواند
فرصتهای جدیدی را برای روستاییان ایجاد کند تا درآمد و سرمایه خود را افزایش دهند .همچنین با ایجاد
مؤسسات جدید و کسب و کارهای کوچک و متوسط ،استانداردهای زندگی در جوامع روستایی را بهبود بخشد.
اهمیت موضوع کارآفرینی از جنبههای مختلفی قابل بررسی میباشد .مثالً کشورهای توسعه یافته با استفاده از
فعالیتهای خالقانه حیاتی دوباره به اقتصاد خود میبخشند و مشکالت ناشی از بیکاری را با ایجاد فرصتهای
شغلی جدید ناشی از فعالیت های کارآفرینانه حل می نمایند ،همچنین آن به صورت یک کاتالیزور بالقوه جهت
پیشرفت تکنولوژیکی و نوآوری در محصول و بازارپذیرفته میشود (کرد .)18 :1392 :منابع انسانی توسعه یافته
عامل کلیدی و پیش شرطی برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است و رسیدن به اهداف توسعه بدون استفاده از
نیمی از پیکره جامعه یعنی زنان ،امری غیرممکن خواهد بود و به همین دلیل زنان روستایی توانمند نقش مؤثری در
توسعه روستایی خواهند داشت (کتانی و دیگران .)5 :1382 :در تعریفی از توانمندسازی زنان آمده است که
توانمندسازی زنان یعنی آنها بر شرم بیمورد خود فائق آیند ،کردار و گفتارشان حاکی از اعتماد به نفس و اطمینان
خاطر باشد ،قادر به ارزیابی صحیح و شناخت واقعی خوشتن باشد ،به استعدادها و محدودیتهای درونی خویش
آگاه باشند ،قدرت رویارویی با دشواریها را داشته باشند و در رفع آنها بکوشند ،از توانایی و قابلیت نیل به
هدفهای خویش برخوردار باشند و بتوانند با افزایش توانمندی خویش به هدف های مورد نظر دست یابند (فرخی:
 .)76 :1376واژه کارآفرینی از ریشه فرانسوی فعل « »Entreprendreبه معنی تعهد کردن کاری است .کارآفرین
کسی است که تعهد میکند تا سازماندهی و مدیریت کسب و کار جدیدی را که توأم با ریسک است ،بپذیرد.
کارآفرین و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از قرن شانزدهم
میالدی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریههای اقتصادی خود تشریح نمودهاند (احمدپور داریانی .)5 :1379 ،از
اواسط قرن بیستم روانشناسان ،جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و به
منظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری کارآفرینان ،به بررسی و تحقیق در خصوص کارآفرینان پرداختند
(احمدپور داریانی .)14 :1379 :ژان باتیست سی ،اولین کسی بود که بر نقش حیاتی کارآفرینان در بسیج منابع
کارآفرینی به عنوان یک اقتصاد بر اساس اصول بهره وری تأکید کرد (احمدپور و همکاران.)46: 1385 :
نقش محوري زنان روستایی بر توسعه کارآفرینی و توسعه روستا
زنان روستایی نقش مهم و تعیین کنندهای در روند توسعه روستایی دارند .به طوری که از جنبه اقتصادی ،زنان
روستایی تولید کننده بیش از نیمی از تمام مواد غذایی هستند که در مناطق روستایی تولید میشود .زنان در واقع
مدیران اقتصاد خانوار بوده ،بسیاری از فعالیتهای مرتبط با آماده سازی ،نگهداری و فرایند مواد غذایی را بر عهده
دارند و در امور مربوط به نگهداری از دامها ،تهیه مواد غذایی ،جمعآوری سوخت و مدیریت اقتصاد خانوار نیز
نقش عمده ای ایفا میکنند .به طوری که در چند سال اخیر ،این نکته به خوبی روشن شده است که سهم عمدهای از
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درآمد خانوارهای روستایی از طریق فعالیت زنان به دست می یاید و در برخی موارد حتی سهم درآمد زنان در
اقتصاد خانوار ،بیش از سهم مردان است .در فرآوری مواد غذایی نیز ،زنان نه تنها مدیریت تغذیه و تأمین مواد غذایی
بلکه نقش اساسی را نیز در جمع آوری و تأمین سوخت برای تهیه و تولید مواد غذایی بر عهده دارند )عمادی:
 . )25 :1377امروزه حضور زنان در بازار کار و مشارکت آنها در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی به یکی از
شناسههای مهم توسعة انسانی تبدیل شده است (یعقوبی فرانی .)8 :1393 :زنان به عنوان یکی از عوامل غیرمشهود و
نامرئی در اقتصاد کشاورزی ،سهم عظیمی از کل نیروی انسانی مورد نیاز بخش کشاورزی در سطح جهان را تشکیل
میدهند (خباززاده .)189 :1390 :زنان در زمان کوتاهی توانستهاند با ورود به عرصه کسب و کار ،تحوالت عظیمی
در توسعة اقتصادی کشورها ایجاد کنند .چنانچه آمارها نشان می دهد فعالیتهای اقتصادی زنان 25 ،تا  35درصد کل
فعالیتهای اقتصادی جهان را تشکیل میدهد .کارآفرینی و اشتغال زنان روستایی ضمن افزایش درآمد خانواده ،به
واسطة کاهش تفاوت و شکاف موجود بین خانوارهای شهری و روستایی ،صرفهجویی در هزینههای تولید
محصوالت زراعی و دامی ،بهبود وضعیت سواد و بهداشت خانواده ،تأمین هزینههای خانوار به عنوان سرپرست و نیز
کاهش مهاجرت به شهرها میتواند زندگی روستایی و در نهایت کل جامعه راتحت تأثیر قرار دهد .بنابراین ،شناسایی
استعدادهای کارآفر ینی روستاییان ،به ویژه زنان روستایی و تالش برای توسعه و تقویت کارآفرینی در فرایند توسعة
روستایی از طریق فراهم کردن زمینههای اولیه آن ،اهمیت ویژه ای دارد (میرترابی و حجازی .)14 :1390:یکی از
شاخصهای نوسازی اقتصادی ملّی و توسعة اجتماعی ،مشارکت زنان و نحوة ایفای نقش آنها در ساختارهای
اقتصادی است .زنان به ویژه در مناطق روستایی نقش عمدهای در تولید محصوالت گوناگون زراعی و دامی بر عهده
دارند .میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته ،به دلیل ساختار مکانیزاسیون آن
کاهش یافته است ،اما سهم آنها در افزایش درآمد کشورهای خود مالحظه پذیر است .در کشورهای درحال توسعه
این میزان افزایش داشته است به باور کارشناسان ،زنان به لحاظ تواناییهای خود میتوانند بر جریانات توسعه در
جوامع اثرگذار بوده و امروزه میزان و نقش مشارکتهای زنان از نشانه های اصلی موفقیت یا شکست سیاستهای
توسعهای به شمار میرود (یعقوبی فرانی.)9 :1393 :

 .4یافتههاي پژوهش
زنان کارآفرین زمینه اشتغال زائی و توسعه اقتصادی نواحی روستایی را فراهم میکنند و در یک اقتصاد رو به
رشد و پویا نمیتوان هیچگونه محدودیتی برای توسعه اقتصادی بدون توجه به اشتغال ،درآمد و توزیع،
سرمایهگذاری ،تسهیالت ،تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنیمدت در نظر گرفت .بخش
عمده ای از توسعه روستایی در حوزه فعالیت اقتصاد زنان کارآفرین اتفاق میافتد .رشد و توسعه اقتصادی روستا
بدون توجه به اجزای آن امکانپذیر نیست و توزیع اشتغال بین بخشهای اصلی فعالیتهای اقتصادی تابع پارامتر
اشتغال ،درآمد و توزیع ،سرمایهگذاری ،تسهیالت ،تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنی
مدت هستند که در ادامه به بررسی نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی دهستان خرمرود پرداخته میشود.
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 اشتغال
زنان در کشورهای رو به توسعه ،امید اول برای ارتقای خانوادهها و رشد و توسعه کشورهای خود محسوب
میشوند .موفقیت زنان کارآفرین در جوامع نه تنها سبب سودهای اقتصادی میشود ،بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی
هم ایجاد مینماید .زنان به دالیل متعدد از جمله بیکاری و کاهش دستمزدها و نارضایتی از شغل قبلی ،وارد
کارآفرینی میشوند .چون کارآفرینی راهی برای برونرفت از بیکاری معمول است .هرچند اشتغال زنان طی سالهای
گذشته به دلیل افزایش جمعیت فعال با دشواری هایی مواجه شده است اما زنان میتوانند در عرصه های اقتصادی با
کارآفرینی شرایط فعالیت خود را در حوزه های اقتصادی و اجتماعی بازتعریف کنند و آن را بهبود بخشند .یکی از
عوامل بسیار مهم در سنجش موقعیت زنان روستایی در بخشهای اقتصادی ،توان اشتغالزایی آن بخش است .در
روند تولیدات کشاورزی در جامعه روستایی ،زنان روستایی به عنوان عامل انسانی پیوسته نقشی تعیینکننده دارند.
این نقش با توجه به نوع فعالیت (زراعی ،صنایع دستی و )...به شکل نیروی فکری و ذوقی و به صورت نیروی بدنی
در ساخت و شکلگیری فرآوردههای گوناگون این رشته نمایان میشود .با توجه به رشد جمعیت روستایی در ایران
و رشد مکانیزاسیون در فعالیتهای کشاورزی ،در آینده یکی از مهمترین مسایل روستاهای ایران ،کاهش اشتغال
خواهد بود ،از این رو برنامهریزی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینی زنان روستایی در بخشهای گوناگون در
درازمدت مثمر ثمر خواهد بود .در این تحقیق به منظور بررسی نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی
دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان از شش متغیر برای برای دسترسی به دادههای مورد نیاز در قالب پرسشنامه
استفاده گردید .از تجزیه و تحلیل دادههای میدانی گردآوری شده با استفاده از آزمون اسپیرمن که در جدول شماره 2
آمده است ،چنین استنباط می شود که با توجه به این که میزان احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح  0/05میباشد
و این بدان معناست که فعالیت زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی روستایی دهستان خرمرود در اشتغال افراد غیر
بومی در مشاغل سودآور و کلیدی ایجاد شده توسط زنان ،استمرار و گسترش فعالیتهای زنان کارآفرین ،رضایت از
شغل در بخش ایجاد شده توسط زنان ،ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان روستا ،ایجاد و توسعه کارآفرینی و
افزایش فرصتهای شغلی برای جامعه روستا رابطه معناداری وجود دارد ولی در ایجاد فرصتهای شغلی برای
جوانان روستا رابطه معناداری وجود ندارد.
 درآمد و توزیع
در جامعهای که مشارکت زنان در زمینه اشتغال و فعالیتهای اقتصادی بیشتر باشد ،رفاه اجتماعی و درآمد و
توزیع نیز بیشتر است .زیرا مشارکت زنان در بازار کار ،موجب کاهش نرخ باروری ،افزایش سطح تولید ،افزایش
درآمد سرانه و در نتیجه سبب افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد در جامعه میشود .به منظور بررسی نقش زنان
کارآفرین در توسعه درآمد و توزیع آن در دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان با استفاده از آزمون اسپیرمن به
تجزیه و تحلیل دادههای میدانی گردآوری شده پرداخته شده است که در جهت آزمون این شاخص از  6گویه برای
ارزیابی استفاده شده است .همانطوری که از جدول شماره  2آمده است استنباط می شود با توجه به این که میزان
احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح  0/05میباشد و این بدان معناست که فعالیت زنان کارآفرین در توسعه درآمد
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و توزیع آن در روستاهای دهستان خرمرود در ایجاد درآمد برای نهادهای محلّی ،کاهش فقر ،افزایش درآمد کسبه
محلّی ،ثبات درآمدی ،افزایش درآمد جامعه میزبان ،افزایش نرخ اشتغال در بخش کارآفرینی ایجاد شده توسط زنان
رابطه معناداری وجود دارد.
 سرمایهگذاري
یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه کمبود سرمایه است .همین سرمایه کم نیز
به دلیل نبود فرهنگ سرمایهگذاری ،صرف فعالیتهای غیراقتصادی میشود .به منظور بررسی نقش فعالیت زنان
کارآفرین در سرمایه گذاری در دهستان خرمرود از  6گویه برای ارزیابی آن استفاده شده است .همانطوری که از
جدول شماره  2آمده است استنباط میشود با توجه به این که میزان احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح 0/05
میباشد و این بدان معناست که فعالیت زنان کارآفرین در سرمایهگذاری و توزیع آن در روستاهای دهستان خرمرود
در بخش خدمات آموزشی ،ترویجی و اطالعرسانی ،افزایش سرمایهگذاری در زمینه تأسیسات زیربنایی مربوط به
خانوارها ،افزایش ریسکپذیری سرمایهگذاری در زمینههای اقتصادی خانوار و ایجاد مؤسسههای اقتصادی جدید
مرتبط با بخش کارآفرین رابطه معناداری وجود دارد ولی زمینه را برای سرمایهگذاری زنان بومی در بخش توسعه
کارآفرین در روستا و افزایش سرمایهگذاری در زمینه فعالیتهای تولیدی مربوط به کارآفرینی در روستا فراهم نکرده
است.
 تسهیالت
به منظور بررسی نقش فعالیت زنان کارآفرین در استفاده از تسهیالت مربوطه در دهستان خرمرود از  3گویه برای
ارزیابی آن استفاده شده است .همانطوری که از جدول شماره  2استنباط می شود با توجه به این که میزان احتمال
محاسبه شده کوچکتر از سطح  0/05میباشد و این بدان معناست که فعالیت زنان کارآفرین در استفاده از تسهیالت
و توزیع آن در روستاهای دهستان خرمرود ،استفاده از تسهیالت کارافرینی برای دریافت وام و ..برای خانوار ،تشویق
سرمایهگذران محلی برای ایجاد فرصتهای شغلی ،استفاده از تسهیالت کارافرینی برای ایجاد منابع مالی جدید برای
فعالیتهای جدید رابطه معناداری وجود دارد.
 تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادي طوالنی مدت
به منظور بررسی نقش فعالیت زنان کارآفرین در تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنی
مدت در دهستان خرمرود از  4گویه برای ارزیابی آن استفاده شده است .همانطوری که از جدول شماره  2استنباط
می شود با توجه به این که میزان احتمال محاسبه شده کوچکتر از سطح  0/05میباشد و این بدان معناست که بین
نقش زنان کارآفرین در تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنی مدت و توزیع آن در
روستاهای دهستان خرمرود و افزایش جمعیت محلی درگیر در تجارت کارافرینی رابطه معناداری وجود دارد ،اما
رابطه معناداری در تعداد اقدامات صورت گرفته برای کاهش نشت خروجی ها از مقصد و نیز محدود کردن مالکیت
غیر محلی ،افزایش بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط محلی مربوط به کارافرینی در مقصد ،افزایش کاالها و
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تولیداتی که از منابع محلی ساخته شده و در کسب و کار عرضه می گردد ،وجود ندارد.تجزیه و تحلیل پنج شاخص
کلی مورد مطاله در این تحقیق به منظور تعیین نقش فعالیت زنان کارآفرین در توسعه اقتصادی دهستان خرمرود
نشان می دهد که فعالیت زنان کارآفرین در توسعه اشتغال ،افزایش درآمد و توزیع ،سرمایه گذاری ،رونق استفاده از
تسهیالت در روستاهای دهستان خرمرود نقش اساسی دارد ولی زمینه را برای تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع
بخشی اقتصادی طوالنی مدت فراهم نکرده است (جدول شماره .)3
جدول شماره  .2تعیین نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادي در دهستان خرمرود
طیف لیکرت. 1:خیلی زیاد .2
اسپیرمن

زیاد  .3متوسط  .4کم  .5خیلی

1

2

3

4

5

Correlation
Coefficient

شاخص

(Sig. (2- tai led

گویه

کم

42

43

148

34

42

/.137

./016

56

69

128

24

32

./149

./001

رضایت ازشغل در بخش ایجاد شده توسط زنان

61

39

117

44

48

./310

./000

309

ایجاد فرصتهای شغلی برای زنان روستا

43

32

148

28

58

./175

./002

309

معنادار

ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان روستا

62

52

158

16

21

./045

./426

309

معنادارنیست

84

67

123

25

10

./172

./002

309

معنادار

ایجاددرآمد برای نهادهای محلّی

42

28

180

19

40

./127

./026

309

معنادار

کاهش فقر

63

47

137

31

31

./292

./000

309

معنادار

افزایش درآمد کسبه ی محلّی

35

44

110

49

71

./296

./000

309

معنادار

54

119

13

20

./037

./000

309

معنادار

48

39

166

28

28

./202

./000

309

معنادار

23

39

146

70

31

./167

./003

309

معنادار

30

54

145

48

32

./237

./000

309

معنادار

8

26

154

57

64

./020

./731

309

معنادارنیست

45

67

145

27

25

./116

./041

309

معنادار

9

42

140

66

52

./001

./996

309

معنادارنیست

افزایش ریسک پذیری سرمایه گذاری اقتصادی خانوار

6

56

175

41

31

./158

/005

309

معنادار

ایجاد مؤسسه های اقتصادی جدید مرتبط با بخش کارآفرین

16

35

144

55

59

./204

./000

309

معنادار

استمرار و گسترش فعالیت های زنان کارآفرین
اشتغال افراد غیر بومی در مشاغل سودآور و ایجاد شده
توسط زنان
اشتغال

ایجاد و توسعهی کارآفرینی وافزایش فرصت شغلی برای
جامعه روستا

توسعه درآمد

ثبات درآمدی
افزایش درآمد جامعه ی میزبان
افزایش نرخ اشتغال در بخش کارآفرینی ایجاد شده توسط
زنان
سرمایهگذاری در خدمات آموزشی ترویجی و اطالعرسانی
سرمایهگذاری زنان بومی در بخش توسعه کارآفرین در

سرمایه گذاری

روستا
افزایش سرمایهگذاری در زمینه تأسیسات زیربنایی خانوارها
افزایش سرمایه گذاری در زمینه فعالیتهای تولیدی
کارآفرین

10
3

N

نتیجه رابطه

309

معنادار

309

معنادار
معنادار
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طیف لیکرت. 1:خیلی زیاد .2
اسپیرمن

زیاد  .3متوسط  .4کم  .5خیلی

1

2

3

4

5

Correlation
Coefficient

شاخص

(Sig. (2- tai led

گویه

کم

9

49

144

55

52

./131

./021

استفاده از تسهیالت کارافرینی برای ایجاد منابع مالی جدید

14

35

138

51

71

./159

./005

تشویق سرمایه گذران محلی برای ایجاد فرصت شغلی

13

35

134

63

64

./179

./002

309

افزایش کاالها و تولیداتی که از منابع محلی ساخته شده

23

88

55

17

./036

./528

309

معنادارنیست

34

98

107

52

18

./021

./716

309

معنادارنیست

15

71

74

49

./211

./000

309

معنادار

36

73

124

20

./092

./106

309

معنادارنیست

استفاده از تسهیالت کارافرینی برای دریافت وام و ..برای
تسهیالت

خانوار

تقویت اقتصاد محلی

افزایش بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط محلی مربوط
به کار افرینی
افزایش جمعیت محلی درگیر در تجارت کار افرینی
اقدامات صورت گرفته برای کاهش نشت خروجی از
مقصد و نیز محدود کردن مالکیت غیر محلی

12
6

10
0
56

N

نتیجه رابطه

309

معنادار

309

معنادار
معنادار

مأخذ :مطالعات میدانی و اطالعات استخراج شده از پرسشنامه 1395
جدول شماره  .3تعیین نقش زنان کارآفرین در توسعه اقتصادي دهستان خرمرود
گویه

اسپیرمن
Correlation
Coefficient

)Sig. (2-tai led

N

نتیجه رابطه

اشتغال

./264

./000

309

معنا دار

درآمد و توزیع

./288

000

309

معنا دار

سرمایه گذاری

./156

000

309

معنا دار

تسهیالت

./257

000

309

معنا دار

تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنی مدت

./107

./060

309

معنا دارنیست

مأخذ :مطالعات میدانی و اطالعات استخراج شده از پرسشنامه 1395

 .5تجزیه و تحلیل و نتیجه گیري
افراد کارآفرین به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده و موجب بهرهمندی و
توسعه جوامع و کشور میشوند .فعالیت زنان روستایی به عنوان مولد تولید و نیروی کار همواره یکی از مباحث
مورد توجه در زمینه توسعه اقتصادی جوامع روستایی به شمار میرود .بدیهی است حضور زنان در کنار مردان و کار
آنان در انجام امور خانه و خانواده بر کسی پوشیده نیست و به این ترتیب می توان گفت که تاریخ اشتغال زنان
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روستایی از آغاز زندگی اجتماعی انسان بر روی زمین بوده است .یکی از عوامل بسیار مهم در سنجش موقعیت زنان
روستایی در بخشهای اقتصادی ،توان اشتغالزایی آن بخش است .در روند تولیدات کشاورزی در جامعه روستایی،
زنان روستایی به عنوان عامل انسانی پیوسته نقشی تعیینکننده دارند .این نقش با توجه به نوع فعالیت (زراعی ،صنایع
دستی و )...به شکل نیروی فکری و ذوقی و به صورت نیروی بدنی در ساخت و شکلگیری فرآورده های گوناگون
این رشته نمایان می شود .در واقع مشارکت زنان روستایی در زمینه های مختلف اقتصادی مقوله بسیار مهمی در
افزایش درآمد خانوارهای روستایی و همچنین دستیابی به توسعه واقعی است .بر این اساس توسعه کارآفرینی زنان
در مناطق روستایی به عنوان هسته پایهای و کلیدی در اقتصاد ملی ،نیازمند داشتن برنامه راهبردی است .براساس
تحلیل های نظریه ای ،به توسعه کار افرینی موفق و کارآفرین درمناطق روستایی بایستی به عنوان سرمایههای انسانی
عظیم نگریسته شود ،زیرا آن ها به عنوان نیروهای خالق و نوآور و متفکر در زمینه فعالیتی خود می توانند تحولی در
زندگی و حیات اجتماعی و اقتصادی مناطق روستایی ایجاد کنند و روستاها را از حالت ایستایی (فقر ،بیکاری،
الگوهای معیشتی سنتی و تک ساختی و بدون تنوع ) و حتی در برخی موارد سقوط (تخلیه شدن روستاها به دلیل
مهاجرت) نجات دهند .با توجه به این مسائل نقش زنان کارآفرین دهستان خرمرود شهرستان تویسرکان در توسعه
اقتصادی منطقه ،زمینه را برای اشتغال ،افزایش درآمد و توزیع ،سرمایه گذاری و توسعه تسهیالت فراهم کرده است،
اما این شرایط را برای تقویت اقتصاد محلی و نشاط و تنوع بخشی اقتصادی طوالنیمدت نتوانسته ایجاد کند.
مشارکت اقتصادی زنان کلید موفقیت هر اقدامی است که به منظور نیل به بهبود وضعیت جامعه و تسهیل توسعه
پایدار صورت می گیرد؛ زیرا همان طور که می دانیم امروزه برای برنامه ریزان تکیه بر الگوهای اقتصادی توسعه
درون زا و خودیار امری الزم و ضروری می باشد ،زیرا اگر الگوی مدیریت مشارکتی اقتصادی اجرا شود تمام افراد
جامعه خالقیت و تالش خود را بهکار میگیرند تا هر کدام نظر اصالحی برای ایجاد بهبود در وضعیت جامعه بدهند.
بدین ترتیب توسعه پایدار با هدف برطرف کردن احتیاجات انسانی و بهبود شرایط کیفی زندگی ،به عنوان قالب
مناسبی برای تعیین نحوه بهره برداری از منابع و ایجاد رابطه متعادل و متوازن بین انسان ،اجتماع و طبیعت محسوب
میشود .لذا با تأکید به رهیافت مشارکت اقتصادی زنان و مردان با حرکت از پایین و دو سویه ،اگرچه در ابتدا ممکن
است کارایی آرمانی را نداشته باشد ،بلکه باعث افزایش توان اجتماعات در پاسخگویی به نیازهایشان و شرکت مردم
در جریان توسعه اقتصادی است .این رهیافت به دلیل حضور مردم به ویژه زنان در مدیریت اقتصادی محلی ،گرایش
به درون زایی ،عدالت خواهی و سازگاری با اقتصاد محیط زیست دارد .در نتیجه مشارکت زنان در کلیه زمینه های
زندگی اقتصادی ،یکی از مهمترین عوامل دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی روستایی بوده و ضرورتی بنیادین دارد.

پیشنهادات
* تدوین سند توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان در بخشهای مختلف اقتصادی منطقه مورد مطالعه.
* تشکیل نهادهای مستقیم مرتبط با کارآفرینی اقتصادی منطقه مورد مطالعه.
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* فراهم سازی خدمات ویژهای در فراهم ساختن منابع مالی برای زنان روستایی کارآفرین و بیمه سرمایه و
تولیدات آنان به منظور رشد در شاخصهای فروش ،سود و بازار زنان روستایی ،زمینه توسعه خوداشتغالی
آنان را فراهم سازند.
*توسعه زیر ساختهای اقتصادی و توسعه کارآفرینی و فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به خصوص
سرمایه های مخاطره پذیر.
* فراهم نمودن امکانات آموزشی الزم در ابعاد اقتصادی برای زنان روستایی در راستای دستیابی به توسعه پایدار
روستایی.
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