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 کوچک وکارهایکسب ایجاد در روستایی زنان هایچالش و موانع

 حیدریهتربت شهرستان رخپایین دهستان: موردی مطالعه

 

 مشهد فردوسی دانشگاه -روستایی  ریزیبرنامه و جغرفیا ارشد کارشناس ،قنبری نصیه

 مشهد فردوسی دانشگاه -روستایی  ریزیبرنامه و جغرافیا دانشیار ،*بوزرجمهری خدیجه

 مشهد فردوسی دانشگاه -روستایی  ریزیبرنامه و جغرافیا استادیار، صادقلو طاهره

 

 چکیده

های اقتصادی کشور تنها ها در فعّالیّتدهند، اما سهم آنرا تشکیل می ی ماباوجودی که زنان نیمی از جامعه

باشند. دی مواجه میتهدیدها و موانع زیاآن است که زنان در مسیر ایجاد اشتغال با  درصد است. این امر بیانگر 16

شوند، اخالل درصد از زنان کشور را شامل می 28خصوص زنان روستایی که این موانع در سیستم اشتغال زنان به

ی کارآفرینی کشور از اولویت باالیی های توسعهها در برنامهمنظور رفع آنسایی این موانع بهکند؛ لذا شناایجاد می

است.  کوچک وکارهایکسب جادیدر ا ییزنان روستا یهاموانع و چالشت. هدف از این مقاله، بررسی برحورداراس

ه ای و میدانی استفادهای کتابخانهآوری اّطالعات از تکنیکتحلیلی و جهت جمع –انجام تحقیق، توصیفی  روش

حیدریه است. تربتشهرستان رخ نییدهستان پا ییزنان روستانفر از  334ی آماری شامل شده است و جامعه

 نیانگی( با میردولتیو غ ی)دولت یکه موانع نهاددهد نشان می نتایج حاصل تحقیقات میدانی با طیف لیکرت

 به ترتیب شامل: موانع سایر .ستارزیابی شده ا ییوستاوکار زنان رکسب یو توسعه جادیمانع ا ترین، مهم3.98

عنوان  3.50 نیانگیبا م یفرد موانع و 3.58 نیانگیبا م یفرهنگ -یاجتماعنع موا ،3.86 نیانگیبا م یاقتصادموانع 

 .اندشده

 شهرستان رخ،پایین دهستان اشتغال، موانع کوچک، وکارهایکسب روستایی، زنانکلیدی: واژگان 

 .حیدریهتربت
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 مقدمه  -1

ناشی از اشتغال و  ددرآمزیرا  شود؛میمثبتی تلقی  ینقطهاقتصادی  یتوسعه ازنظرشغلی برای زنان  هایفرصت

های جوامع یت و مشخصهبا توجه به ماه زمینه. در این دهدمیدریافت دستمزد، استاندارهای زندگی فرد شاغل را افزایش 

که مشکالت  دهدمیگذشته نشان  یروستایی در کشورهای مختلف جهان طی چند دهه یتوسعهروستایی، تجربیات 

اشی از آن را ن)ضعف اقتصادی( و به دنبال آن عواقب و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی روستاییان  درآمدکمبود 

بلکه  ،پنداشت شدهحل های مادی به مناطق روستاییسرمایهها و نیز انتقال تنها با انتقال دانش فنی و فناوری تواننمی

 وکارهایکسب یتوسعهر تأکید ب ،یی قرار گیردو کارشناسان روستا گذارانسیاست موردتوجهکه بایستی  تریمهمعنصر 

 از(.10: 1390هاست )فتوتی و همکاران،آن یتوسعهکوچک روستایی و فراهم ساختن بسترهای ضروری برای رشد و 

 اندکرده کوچک استقبال وکارهایکسب از که هستند گروهی روستایی سرپرست خانوار نخستین زنان، ایران زنان مجموع

 توانمندسازیاهبردی برای ر زودبازدهکوچک و  وکارهایکسبدهی روستایی، سامان یتوسعه نظرانصاحب از دیدگاه و

 زنان فقیر روستایی است. ویژهبهروستاییان 

 کارمندان تعداد و است خصوصی بخش به متعلق اغلب که است یوکارکسب تعریف به بنا(SEs) 1کوچک وکارکسب

 موردبررسی کشور یا فعالیت نوع به و متغیر تعریف این در کوچک مفهوم .است اندك قریباًت آن تولیدات فروش و محدود آن

 500 تا( Mohapatre & et al, 2007:34) چین کشور در نفر 8 از ترکم رقم این(. 1380:30طاهرخانی،) دارد بستگی

 کوچک پرسنل، نفر 15 از ترکم وکارهایکسب آلمان، در .(SBA, 2012:280) است متغیر آمریکا کشور در شاغل نفر

کوچک تلقی  وکارکسبنیروی انسانی دارند،  تریا کم نفر 9 تعداد که یوکارهایکسب نیز ایران در. شوندمی محسوب

 مالی، گردش یساالنه فروش چون دیگری هایشاخص کارکنان تعداد بر عالوه ،کوچک مشاغل تعریف . البته درشودمی

 بر اساس (.47: 1378کالنتری،) دارد بسیار اهمیت گذاریسرمایه حجم ویژهبه و ترازنامه خالص سود و دارایی ارزش

 Jones) دارند مشتری را نیازهای و بازار تغییرات به سریع پاسخگویی ها تواناییوکارکسب گونهاین، شدهانجام مطالعات

and Macpherson, 2006)در پویا رفتاری هاآن ،درواقع. کنند هماهنگ جدید شرایط با را خود توانندمی آسانیبه و ؛ 

 نیاز با را خود وتقاضامحورند معموالًمشاغل  گونهاینزیرا  ؛(Sarosa, 2007محیطی را دارند ) متغیر شرایط با شدنمواجه

 Hung) ندده تغییر سرعتبه را خود هایفعالیت و بازاریابی ،تولید مکانیزم و هاروش قادرند و ؛کنندمی هماهنگ مخاطب

& et al, 2007) .دارند قابل قبولی اقتصادی توجیه مشاغل این دهدمی نشان های کوچکوکارکسب اقتصادی ارزیابی .

 .(Haggblade & et al. 2009 ) دهند افزایش درصد 57 تا را روستاییان درآمد توانندمی هاآن، مطالعات برخی اساس بر

د و امروزه روستاها محیط مناسبی نکنقش مهمی در اقتصاد خانواده ایفا میکه زنان نبر این اساس با توجه به این

را برای  زمینههای تولیدی و خدماتی شناخته شده است، این امر غیر کشاورزی و فعالیت شرکت هایبخشبرای رشد 

از  .ه نموده استآماد زودبازدهمبتنی بر دانش  وکارهایکسبمبتنی بر منابع طبیعی به سمت  وکارهایکسبحرکت از 

 توانمندسازیراهبردی مناسب برای  زودبازدهکوچک و  وکارهایکسبدهی روستایی، سامان یتوسعه نظرانصاحبدیدگاه 

کارآفرینانه زنان  هایفعالیت یتوسعهزنان فقیر روستایی شناخته شده است. بدیهی است که در مسیر  ویژهبهروستاییان 

بنابراین  ؛منجر به تسهیل این امر خواهد شد هاآنددی وجود دارد که شناسایی و رفع روستایی، موانع و مشکالت متع

افزایش  درنهایتموجود، اصالح مسیر آتی و  هایمحدودیتزنان روستایی به شناسایی  وکارهایکسبموانع  یمطالعه

کی از آن است که زنان روستایی (. تحقیقات و شواهد حا20: 1384کند )جواهری، فردی و اجتماعی آنان کمک می کارایی

نواحی روستایی در مواجه با مبحث جنسیت،  چراکهکارآفرینان با موانع بسیاری مواجه هستند،  یبه هنگام ورود به جرگه
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های مدیریتی در میان زنان روستایی در قیاس با زنان های ارزیابی از خود و نیز مهارتدارد، مهارت تریسنتیگرایش 

جنسیتی و آگاهی از  وتحلیلتجزیهنبود  روازایندشوارتر است.  غیربومی هایسرمایهو دسترسی به منابع  رتپایینشهری 

 توانمندسازیو موانع  کارآفرینگویی به نیازهای زنان و عدم موفقیت در پاسخ آمیزتبعیضمنجر به اقدامات  تواندمی مسائل

یک  یتوسعهنیست و زنان در شروع و  شدهپذیرفتهگسترده  طوربهزنان شود. کارآفرینی زنان در بسیاری از جوامع 

(. 10: 1381و غیره مواجه هستند )زرنگار،  و اجتماعی نهادی و اقتصادی موانع ازجملهپایدار، با موانع زیادی  وکارکسب

سعی  روازایناست و  حاکم تردیدبینیز  حیدریه تربترخ شهرستان ی دهستان پاییناین قاعده در رابطه با زنان روستای

 کارهاییراهشناسایی و  کوچک زنان روستایی این دهستان وکارهایکسبشده است در این پژوهش موانع و مشکالت 

 شود.پیشنهاد 

 تحقیق یپیشینه  -2

 هرکدام که زنان مطالعاتی در ایران و دیگر کشورها صورت گرفته است وکارهایکسبهای در رابطه با موانع و چالش

 ازجملهکوچک توسط زنان  وکارهایکسب یتوسعهو  و ایجاد اندازیراههشگران به جنبه خاصی از مشکالت از پژو

 ن،نازمشاغل خانگی  انبا عنو، 2(2002شی که توسط هیسریچ )هوپژ. در اندکردهاقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره 

م عد ،طالعاتیانع امو زار،باد نبو ،تخصصم عدرا  نگیخا وکارهایکسب صلی توسعهانع امو انجام شد، تهدیدهاو ها فرصت

 انبا عنو(، 1389 ) کجوری و ادگرنژت رودنتایج مطالعانمود. مشخص وکار کسبح طرم عدو نع قانونی امو ،تأمین مالی

را  هاوکارکسبع ین نوا یتوسعهی هارکاهراترین مهمازجمله ، خانگی وکارهایکسب یتوسعه عـناموو چالشها 

. نتایج تحقیق آچاریا و بنت داندخانگی میات تولید ویژهبهیع کوچک از صنا و حمایتیتشویقی  هایسیاست کارگیریبه

 تأثیرگیری در خانواده نشان داد که آوردن زنان در اقتصاد بازار کار بر نفوذشان در تخصیص منابع و تصمیم 3(1983)

 خود دستمزد از بخشی روستایی مشاغل در شاغل زنان که داد نشان زنی 4(1995 ) لی یمطالعه نتایجگذارد. مثبتی می

. رندبب لذت احساس مالی مشارکت این از و نموده غرور ایجاد هاآن برای تواندمی مهم این .کنندمی منتقل هاخانواده به را

 اقتصادی توانمندی به منجر ردخ و کوچک وکارهایکسب برای فرصت یک ایجاد، معتقدند( 2010) 5ماتوبایناتیزابا و یومی

 1 یشمارهدیگر از این مطالعات در قالب جدول  برخی (. در ادامه6: 1394یاسوری و همکاران،  به نقل از ) شودمی زنان

 آمده است.
کوچک وکارهایکسب جادیدر ا ییزنان روستا یهاموانع و چالش تحقیقات از نتایجبرخی دیگر  -1جدول   

 نتایج
 عنوان

ه و نویسند

 سال

مخالفت همسر/ پدر یا اعضای "موانع فردی،  داد که؛ از نشان آمده،دستنتایج به

 "دسترسی ناکافی به موانع اولیه برای تولید، " اقتصادی -موانع مالی ، از"خانواده

 "وکاراندازی کسبعدم اعتماد جامعه به زنان در راه"اجتماعی  -از موانع فرهنگی

ترین اولویت را به ها در بازار، بیشوجود دالالن و واسطه"دیانه -و از موانع قانونی

 خود اختصاص دادند.

وکار اشتغال خانگی و موانع کسب

ان ی زنای دربارهزنان: مطالعه

 روستایی شهرستان کرمانشاه

همتی و 

همکاران 

(1391.) 

                                                            
2. Hisrich 
3 - Acharya and Bennett 
4 - Lee 

8- Binitizaaba and Umemoto 
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وکار خانگی زنان موردبررسی در این مقاله سعی شده موضوع مشاغل یا کسب

گانه فضای های دهگرفته و میزان انطباق مشاغل خانگی زنان بر شاخص قرار

 سنجی گردد.ارزیابی شود و اجرا و گسترش مشاغل خانگی امکان وکارکسب

وتحلیل مشاغل خانگی زنان تجزیه

وکارهای کوچک مبتنی بر فضای کسب

 ی موردی: استان اصفهانمطالعه

اکبری و 

همکاران 

(1391) 

های اقتصادی، شامل اختالف سطح د: محدودیتتحقیق نشان دا

ی درآمدزایی، دستمزدها، مشکالت بازاریابی و محدود بودن دوره

ی صنایع دستی عرصهر دروی زنان روستایی ترین مانع پیشمهم

 است.

 مسائل اجتماعی بنام اشتغال
سفیری 

(1383) 

زنان  ترین موانع گسترش صنایع دستی از دیدگاهبر اساس نتایج، مهم 

های دولتی است. عالوه بر روستایی این شهرستان عدم توجه و حمایت

 ی صنایع دستی به استخراج پنج مانع:این، تحلیل عاملی موانع توسعه

 کمبود آموزش و فرهنگی؛ -زیرساختی؛ اجتماعی اقتصادی؛

 شناختی منجر شده است.روان

بررسی موانع اشتغال زنان روستایی 

در شهرستان در بخش صنایع دستی 

 دیواندره

سواری و 

همکاران 

(1392) 

 

ترین موانع مهم از برخی که شد مشخص نتایج پژوهش اساس بر

 و تخصص تجربه نبود وکار مناسب،کسب طرح وجود عدم شامل

عدم  بازار، به روستاییان مناسب دسترسی عدم روستاییان، در الزم

 مالی اعتبار تأمین عدم اطالعاتی، منابع و اطالعات به دسترسی

 .بودند قانونی موانع وجود و وکار خانگیکسب گذاریسرمایه جهت

 وکارهای خانگیکسب بررسی

های و چالش موانع و کارآفرینانه

 روستایی مناطق در هاآن یتوسعه

نجفی و صفا 

(1393) 

 آموزشی و اقتصادی موانع داد که نشان تحقیق از حاصل هاییافته

 از قشر این کارآفرینی یتوسعه مسیر در انعمو ترینمهم ترتیب به

 .است جامعه

 کارآفرینی یتوسعه موانع بندیاولویت

 گرمسار شهرستان روستایی زنان

دوست و علی

 همکاران

(1391) 

و  آموزش به توجه عدم چون اجتماعی شامل موانع ترین موانع اشتغال زنانمهم

 مردان، با بین زنان زدهاینابرابری دستم چون اقتصادی شغلی، موانع تفکیک

 کار است. یعرصه در زنان هایتوانمندی و استثمار کشیبهره

 اشتغال اجتماعی موانع و ابعاد بررسی

 زنان

 شربتیان

(1387) 

تر که بیشایرآنین تحقیق به نابرابری جنسیتی موجود در جامعهدر ا

کاهد. در یی اقتصادی و فرهنگی دارد، از قابلیت کارآفرینی زنان مجنبه

ای، یشهکلی به نقش خانواده، نظام تعلیم و تربیت، باورهای ینهزماین 

ناهماهنگی انتظارات نقشی و مناسبات حاکم بر سازمان کار اشاره شده 

 است

موانع کارآفرینی زنان: بررسی تأثیر 

نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان 

 در ایران

جواهر و 

قضاتی 

(1383) 

ویژه زنان را به خود مهمی از اشتغال کشور به بافی بخشقالی

اختصاص داده است بر اساس آمار منتشرشده از این نظر، ایران پس 

 .ی سوم جهانی را داراستاز چین و هند رتبه

بررسی وضعیت اشتغال زنان استان 

مازندران در بخش صنایع دستی 

 ی شاخص: شهرستان ساری()منطقه

رستمی 

(1383) 

سواد، فاقد ابتکار عمل، اد که اکثر زنان روستایی در این مناطق بینتایج نشان د

ی نشان داد که کمبود اطالعات و نگرش منفی زنان نوآوری بودند این مطالعه

نیاوردن زنان به اشتغال مربوط به صنایع دستی  ای را بر رویتأثیرات گسترده

 دارد.

بررسی مشارکت زنان روستایی در سه 

 جنوبیروستای آفریقای 
Kongolo et 

al (2002) 
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های کوچک زنان روستایی موانع و مشکالتی وکارکسب یتوسعهو  اندازیراه، برای آیدبرمیچنانچه از نتایج تحقیقات 

مانع در نواحی روستایی شهرستان  ترینمهم طور مثالبهمتفاوت است،  ایجامعه در هر هاآن هایاولویتوجود دارد ولی 

در نواحی روستایی شهرستان دیواندره، عدم توجه و (، 1391)همتی و همکاران، و خانوادگینع فردی کرمانشاه، موا

 دوستعلی)آموزشی  و اقتصادی موانع گرمسار، شهرستان نواحی روستایی (، در1392)سواری و همکاران های دولتی حمایت

 یمنطقهموضوع در  یپیشینهبررسی  با ناخته شده است.های زنان شوکارکسبموانع  ترینمهم عنوانبه )1391 ،همکارانو 

رخ وکارهای زنان روستایی دهستان پایینکسبموانع  ترینمهملذا سعی گردید انجام نشده است؛  زمینه در این، تحقیقی موردمطالعه

 شود. پیشنهاد کارهاییراهو  شدهشناسایی از دیدگاه خودشان  حیدریه تربتشهرستان 

 وردمطالعهم محدوده  -3

های فریمان، و از شمال به شهرستان شده استخراسان رضوی واقع  مرکز استاندر  تقریباً حیدریهتربت شهرستان 

-، تایباد و خواف، از جنوب به شهرستان گناباد و از غرب به شهرستانجام تربتهای مشهد و نیشابور، از شرق به شهرستان

رحیمی و همکاران، است ) کیلومترمربع 13593آن حدود  و وسعت تقریبیشود های کاشمر و نیشابور محدود می

است که با  این شهرستان رُخجلگه بخش یکی از سه دهستان رخیعنی دهستان پایین یموردمطالعه یمنطقه (.2:1386

از  متری 2600 تا 1600در تراز ارتفاعی  ؛ وشودمیدهستان این بخش محسوب  ترینبزرگ، کیلومترمربع 379وسعت 

دارای  روستای 17در این دهستان  است.واقع شده حیدریه تربتدر شرق دشت رخ و شمال شرق شهرستان  سطح دریا،

 ینقشه گیری انجام نگرفته است.سکنه وجود دارد که تمام شماری شده و جزو جامعه آماری بوده است و لذا نمونه

 .دهدمین رخ رانشادهستان پایین سیاسی موقعیت :1:یشماره

 موقعیت سیاسی دهستان موردمطالعه -1 شکل
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 تحقیق شناسيروش  -4

 آماری یتحلیلی( است. جامعه -پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن ترکیبی )پیمایش و توصیفی

 هحیدری تربترخ شهرستان روستای دهستان پایین 17ساکن در  سال به باالی 15زنان روستایی  یپژوهش شامل کلیه

گردید و  برآوردنفر  334نفر است که با فرمول کوکران، حجم نمونه  3028شامل  1390 آمارطبق  هاآنتعداد  که ؛است

ها از هر دو جهت انتخاب نمونه ( مشخص شده است.2) جدول درنسبت به حجم روستاها، تقسیم به سهم شدند که 

نامه، مصاحبه و پرسشای و میدانی )ز مطالعات کتابخانهها اآوری دادهو برای جمع سامانمندروش تصادفی ساده و 

 تیقابل یدهندهنشان محاسبه شد که 817/0کرونباخ  یاعتماد با روش آلفا بیضر زانیم استفاده شده است.مشاهده( 

 .استساخته ی محققنامهی پرسشخوب ییایپا ای اعتماد
رخن پایینزنان روستایی دهستا جمعیت، تعداد و حجم نمونه -2جدول   

حجم نمونه  آماری یزنان روستایی جامعه  کل جمعیت روستا

 24 293 1039 احمدابادخزائی زنان

 20 283 766 اسدآباد

 16 166 601 اسدیه

 10 64 262 اسالم ابادخلج

 10 25 119 دوزپوستین

 19 185 685 دشت میان رباط

 10 12 58 زرکک

 48 513 1916 سرباال

 10 38 178 شیله گشاد

 13 92 369 قشرباط

 10 53 256 نوقلعه

 10 44 176 کوهی

 10 92 308 محمودآباد

 10 33 120 مختاری

 10 13 61 مزرعه شرکت

 10 35 103 معدن

 94 1087 3633 نسر

 334 3028 10650 جمع

 (1394نگارندگان،  و محاسبات ها)منبع: یافته
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 تحقیقهای یافته  -5

 های توصیفيیافته -1-5

 های فردیویژگي 

عنوان حجم نمونه انتخاب نفر به 334 که هستند هسال 65تا  14زنان در سنین فعالیت  شاملی آماری تحقیق جامعه

 تا 14گروه سنی نیز در  درصد 27.2سال و  34 تا 25درصد در گروه سنی  43.5با  هاآن ترینبیش ،این تعداد ازشدند 

 45سنی  در گروه نیزد درص 7.5 باتعداد  ینترکم. دهندمیل درصد حجم نمونه را تشکی 70 جمعاً هستند کهساله  24

درصد  6.6چنین هم .اندمطلقه و و بقیه مجرد، بیوه متأهل درصد 73.1 معادل دهندگان،پاسخ هستند. اکثریت ساله 65تا 

سرپرستی مردان  تحت درصد آنان 93.4بنابراین ی خانوار را به عهده دارند؛ سرپرست ،فوت همسر و یا طالق براثرآنان 

نفره  7( در خانوارهای درصد 9.6) ترین بعدکم ونفره  4 تا 3را خانوارهای  درصد( 56.7) بعد خانوار ترینبیش ند.خانوار

 ،درصد راهنمایی 21.9درصد ابتدایی،  26.9، سوادبیدرصد پاسخگویان  5.7 ،سطح سواد ازنظرمشاهده شده است.  ترباال و

 درصد باالتر از دیپلمه بودند. 15.6درصد دیپلم و  29.9

در  کهچنان وضعیت اشتغالازنظر  جود دارد.و یک فرد شاغل خانوار فقطدرصد  73.4 چنین مشخص شد کههم 

مزارع خانوادگی و یا کارگر  در که درصد کشاورزی است 32.6با  موردبررسیفعالیت زنان  ترینبیش ،آمده 3 جدول

درصد برای فروش  16.2درصد ) 26فعالیت مهم بعدی صنایع دستی است با حدود . اشتغال دارند با دستمزد یکشاورز

درصد زنان نمونه را به  11.4فروشی نیز  و یامصرفی  صورتبهچه  فرآوری محصوالت دامی (.خودمصرفیدرصد  9.9و 

 هزار تومان، 500 از ترمکدرصد  35.6 درآمد،فاقد  ؛درصد زنان 41.6 ،ماهانه ازنظر میزان درآمدخود مشغول کرده است. 

 ند.ماهانه داشت درآمدتومان  یک تا دو میلیون درصد نیز 5.7تا یک میلیون و  500درصد  17.1
 

 نمونه حجم شغلی زنان وضعیت -3جدول 

 درصد فراوانی شغل زنان

 32.6 102 کشاورز خانوادگی و کارگری

 26.1 87 صنایع دستی )فروشی و مصرفی(

 19.2 64 دارخانه

 11.4 38 فرآوری محصوالت دامی )فروشی و مصرفی(

 11.1 37 (...و خیاطی و آرایشگریمشاغل آزاد  

 1.8 6 کارمند

 100 334 مجموع

 (1394نگارندگان،  و محاسبات ها)منبع: یافته

 وکارکسببه ایجاد  روستایي زنان هایانگیزهو علل  هامهارت 

های کوچک عالقه دارند و از وکارکسب مونه به ایجادحجم ن درصد زنان 90حدود  که نتایج تحقیق نشان داد

 22.8 ،ریسندگی و فراوری محصوالت دامی یزمینهدرصد در  30.2 کهطوریبه ؛برخوردارندنیز  باالیی نسبتاً ی هامهارت

یی هامهارت کاریسوزندرصد در گلدوزی و  11.4و  در خیاطی و دوخت لباس و پرده درصد 28.4 بافی،قالیدرصد در 

 صورتبهدرصد نیز  22و حدود  اندکردهرا کسب  هامهارتدرصد به شکل تجربی این  66.8اکثریت آنان یعنی  که دارند؛

. ولی اندفراگرفتهرا  هاییآموزش و خانوادگی از طریق افراد محلی غیررسمیو یا  ایحرفهرسمی از طریق سازمان فنی 
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 وکارکسب زنان به ایجاد یعلل و انگیزه ترینمهم ،( آمده4که در جدول ) گونههمان .اندندیدهآموزشی  گونههیچدرصد  9.6

 پر ،و انگیزه دوم شده استاظهار درصد 68.9 باخانوار  تربیشو ایجاد اشتغال و رفاه  درآمد نخست کسب یدر درجه

 سایر دالیل بوده است. روجود مواد اولیه در دسترس و منزلت اجتماعی باالتدرصد و  18.3اوقات فراغت با  کردن

 
کوچک وکارهایکسب یجادا در حجم نمونه زنانهای انگیزه -4 جدول  

 درصد فراوانی فراوانی هاانگیزه

 68.9 230 تربیشاشتغال و رفاه  و درآمدایجاد 

 18.3 61 اوقات فراغت پر کردن

 5.7 19 وجود مواد اولیه در دسترس

 3.9 13 منزلت اجتماعی باالتر

 3.3 11 ر مواردسای

 100 334 مجموع

 (1394نگارندگان،  و محاسبات ها)منبع: یافته

 زنان روستایي وکارهایکسب موانع ترینمهم 

 بندیاولویت شناسایی و زنان روستایی وکارهایکسبموانع  ،نامهبا استفاده از نتایج تحقیقات میدانی و تکمیل پرسش

 مانع فردی، عدم منابع مالی کافی ترینمهم ،87/3با میانگین  قتو و کمبودی دارخانهمشغله گردید و مشخص شد که 

فرهنگی  -مانع اجتماعی ترینمهم ،92/3ی با میانگین تیجنس هایتبعیضوجود  ،مانع اقتصادی ترینمهم 20/4با میانگین 

 منطقهزنان روستایی  مانع نهادی )دولتی و غیردولتی( ترینمهم ،15/4با میانگین  وکارکسببودن روند مجوز  یطوالنو 

 مانع ایجاد ترینمهم 3.98موانع نهادی )دولتی و غیردولتی( با میانگین  (،5)جدول  نتایج بر اساساما در کل  ؛است

فرهنگی با  -اجتماعی و 3.86رخ اعالم شده است. سپس موانع اقتصادی با میانگین در دهستان پایین زنان وکارکسب

 قرار دارند. بعدی هایرتبهدر  3.50نع فردی با میانگین موا درنهایتو  3.58میانگین 
 

 زنان روستایی ازنظرکوچک  وکارهایکسبموانع ایجاد  بندیاولویت -5جدول 

 رتبه میانگین نوع موانع

 1 3.98 (غیردولتیدولتی و ) نهادی

 2 3.86 اقتصادی

 3 3.58 فرهنگی -اجتماعی

 4 3.50 فردی و خانوادگی

 (1394نگارندگان،  و محاسبات ها)منبع: یافته

 استنباطي هاییافته -2-5

بخش از تحقیق با ضریب همبستگی اسپیرمن ارتباط معناداری موانع مختلف نهادی، اقتصادی، اجتماعی و  در این

 به شرح زیر است: نتایج آن و شده آزمونهای کوچک وکارکسببا ایجاد  فردی
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  (غیردولتي)دولتي و موانع نهادی 

کوچک توسط  وکارهایکسبایجاد  ( اولین مانعغیردولتیدولتی و ) نهادیتوصیف آمد، عوامل  در بخش کهچنان

و مشخص شد که موانعی چون:  تأییدکه با ضریب همبستگی اسپیرمن نیز  ارزیابی شده است یمنطقهزنان روستایی 

 =r 237/0)ی محصوالت تولیدی در بازاریاب حمایتعدم(، =p 0 /000 و =613/0r) وکارکسبطوالنی بودن روند مجوز 

های آموزشی و مهارت دورهعدم برگزاری (، =p 003/0 و =r -223/0)مواد اولیه  تأمیندر  حمایتعدم(، =p 0 /002 و

 های و نهادهایسازمان (،=p 004/0 و =r 167/0) هاواسطهعدم تالش در حذف دالالن و (، =r= 000/0p 465/0)افزایی 

 است. آمدهدستبه دارمعنی یرابطهکه توسط زنان روستایی عنوان شده و  بوده است تیغیردولمختلف دولتی و 
زنان روستایی کسب کارهای کوچک ایجاد نهادی )دولتی و غیردولتی( همبستگی موانع -6جدول   

 یدارمعنیضریب همبستگی و سطح  متغیرها

R P 

 0.613 0.000 .وکارکسبطوالنی بودن روند مجوز 

 0.237 0.002 نهادی در بازاریابی محصوالت تولیدی زنان حمایتعدم

 0.223 0.003 موردنیازمواد اولیه  تأمیننهادی در  حمایتعدم

 0.465 0.000 افزاییهای آموزشی و مهارتدورهنهادی در برگزاری  حمایتعدم

 0.167 0.004 هاواسطهعدم تالش نهادی در حذف دالالن و  

:05/0p :01/0 p 

 موانع اقتصادی 

 مانع ترینمهمو  عنوان شده است یمنطقههای کوچک زنان روستایی وکارکسبدومین مانع ایجاد  موانع اقتصادی

(، نیز =p 0 /000 و =274r) با ضریب همبستگی اسپیرمن که ؛ارزیابی گردید 4.20نیز عدم منابع مالی کافی با میانگین 

(، عدم دسترسی به =p 0 /000 و =r 330/0ر موانع شامل: عدم دسترسی کافی به مواد اولیه )شد. سای تأییداین رابطه 

فقط  گردید. تأییدنیز  (،=p 000/0 و =r 325/0کافی ) ی(، نبود مکان و سرمایه=p 000/0 و =r -313/0وام و ضامن )

 این دلیل است که هنوز ر نشد که به(، معنادا=p 011/0 و =r 139/0رابطه نداشتن بازار مناسب برای فروش کاال )

 کاالهایی بدین منظور تولید نشده است.
زنان روستایی همبستگی موانع اقتصادی ایجاد کسب کارهای کوچک میانگین و -7جدول   

 یدارمعنیضریب همبستگی و سطح  میانگین هاگویه

R P 

 0.274 0.000 20/4 عدم منابع مالی کافی

 0.330 0.000 95/3 ه مواد اولیهعدم دسترسی کافی ب

 0.313 0.000 88/3 عدم دسترسی به وام و ضامن

 0.325 0.000 78/3 کافی ینبود مکان و سرمایه

 0.011 0.139 66/3 نداشتن بازار مناسب برای فروش کاال

:05/0p :01/0 p 
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 موانع اجتماعي فرهنگي 

زنان، موانع اجتماعی عنوان شده است که با ضریب همبستگی اسپیرمن  وکارهایکسبایجاد  سومین مانع بر سر راه 

 /000 و =517/0r و ضریب همبستگی 3.92میانگین  با جنسیتی هایتبعیضوجود  ،گردید. طبق نتایج تحقیق تأیید نیز

0 p= ،)جامعه به کار زنان  حمایتعدم مانع و بقیه شامل ترینمهم(243/0 r= 0 /000 و p= ،)رکت زنان در عدم مشا

امن نبودن محیط (، =000/0p و =r 526/0) سلطه مرد خانواده بر زن(، وجود نظام =p 000/0 و =r -212/0) امور روستا

 است. دارمعنی( 8) جدولطبق نتایج  هارابطه گردید و تأییدبعدی  هایاولویتدر  (، نیز=p 004/0 و =r 185/0) روستا
 زنان روستایی فرهنگی ایجاد کسب کارهای کوچک -اجتماعی همبستگی موانع -8جدول 

هاگویه  میانگین 

 ارزیابی

 یدارمعنیضریب همبستگی و سطح 

R P 

 0.517 0.000 92/3 جنسیتی. هایتبعیضوجود 

 0.243 0.000 68/3 جامعه به کار زنان حمایتعدم

 0.212 0.000 53/3 عدم مشارکت زنان در امور روستا

 0.265 0.000 52/3 خانواده بر زنمرد  یسلطه

 0.185 0.004 32/3 امن نبودن محیط روستا 

:05/0 p  :01/0  p 

 موانع فردی 

 ترینمهم که زنان، موانع فردی از سوی زنان روستایی عنوان شده است وکارهایکسبایجاد  چهارمین مانع بر سر راه

همبستگی پیرسون مشاهده شد که  آزمونبا  کافی است. هایآموزش عدم سواد و تحصیالت و ،یدارخانه هایمشغلهآن 

اما بین سن  ؛معناداری وجود دارد یشود و رابطهمی تربیش وکارکسببا افزایش تحصیالت و سطح سواد، ایجاد عالقه به 

ی به ایجاد تربیشعالقه  متأهلزنان  کهآن توجهجالب اما  ؛نیامد به دستمعناداری  یرابطه وکارکسبو عالقه به 

مختلف زندگی بازهم به ایجاد  هایمشغله باوجود وی کنند. تربیشلند برای رفاه خانواده تالش وکار دارند و مایکسب

 .شودمی تربیشبعد خانوار، میزان این تمایل  با افزایش دهدمینشان  11 جدول کهچنانعالقه دارند  وکارکسب

وکارکسبزنان و ایجاد  ن تحصیالتهمبستگی میزا آزمون -9 جدول  

وکارکسبایجاد  تحصیالت    

 **Pearson Correlation 1 .140 تحصیالت

Sig. (1-tailed)  .005 

Covariance 1.786 .160 

N 334 334 

وکارکسبایجاد   Pearson Correlation .140** 1 

Sig. (1-tailed) .005  

Covariance .160 .737 

N 334 334 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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 وکارکسبو ایجاد  تأهلوضعیت  همبستگی آزمون -10جدول 

وکارکسبایجاد  تأهل     

Spearman's rho تأهل Correlation 
Coefficient 

1.000 .096* 

Sig. (1-tailed) . .040 

N 334 334 

ایجاد 

وکارکسب  

Correlation 
Coefficient 

.096* 1.000 

Sig. (1-tailed) .040 . 

N 334 334 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 
 

 

 وکارکسبتعداد افراد خانواده و ایجاد  همبستگی بین آزمون -11جدول 

وکارکسبایجاد  تعداد افراد     

Spearman's rho رادتعداد اف  Correlation 
Coefficient 

1.000 .085 

Sig. (1-tailed) . .030* 

N 334 334 

وکارکسبایجاد   Correlation 
Coefficient 

.085 1.000 

Sig. (1-tailed) .030* . 

N 334 334 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

بر انجام گرفت.  ،t-test آزموناز  کوچک وکارهایکسبزنان روستایی در ایجاد  هایانگیزهو  توانایی بررسی منظوربه 

به ایجاد  مندیعالقه» زنان یانگیزهبرای  t یمقدار آماره ( مشخص است،11جدول )در  کهآزمون  نتایج ایناساس 

دسترسی به مواد » ،شد. دومین علت ییدتأ آزمون وحاصل  000.0داری برابر با و مقدار سطح معنی 4.763 ،«وکارکسب

باالی خانواده  درآمد» گردید. تأیید 000.0داری برابر با سطح معنیبا  عنوان شده که« اولیه در خانوار و در محیط روستا

 در مورداما  ؛شد تأیید( 3.38)  3و میانگین باالی  000.0داری برابر با سطح معنیبا « وکارکسبنقش آن در ایجاد  و

 داری برابر بامقدار سطح معنی که چون نشان داد t-test آزمون. «وکارکسبهای آموزشی جهت ایجاد دورهشرکت در »

 ؛های آموزشی قابل توجیه استدورهاین امر به دلیل عدم برگزاری و محدود بودن  معنادار نشد. یو رابطه است 0.746

 .ندارند مهارت افزایی های آموزشیدوره تأثیرزیرا روستاییان تصویری از 
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 کوچک وکارهایکسب اندازیراهزنان در  یهازهیانگ T-Test آزمون نتایج -12 جدول

 یدارمعنیسطح  آزادی یدرجه t ی آماره میانگین هاانگیزه ها/گویه

 0.000 272 4.763 2.96 وکارکسبزنان به ایجاد  مندیعالقه

 0.000 272 5.269 2.65 یط روستادسترسی به مواد اولیه در خانوار و در مح

 0.000 272 7.092 3.38 باالی خانواده درآمد

 های آموزشیدوره برگزاری
3.02 0.324 272 0.746 

 (1394نگارندگان،  و محاسبات ها)منبع: یافته

 هاگیری و پیشنهادنتیجه  -6

 شتندا باوجود حیدریه تربترخ شهرستان ایی دهستان پایینکه زنان روست نتایج این تحقیق مشخص کرد 

مشارکت  باوجودصنایع دستی و غیره که اغلب از طریق تجربی کسب کردند و  کشاورزی و دامداری و یی چونهامهارت

 35.6و  درآمددرصد آنان بدون  42حدود  کهطوریبه شوند؛میمحسوب ن درآمدجزو شاغلین با  غالباًفوق،  هایفعالیتدر 

زیادی برای  هایانگیزهی و غیره عالقه و دارخانهزیاد  هایمشغله وجودو بادارند.  هزار تومان 500زیر  درآمدیدرصد 

ن بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه خانوار و دسترسی به مواد اولیه اعالم شده  هاآن ترینمهم که دارند وکارکسبایجاد 

 (،غیردولتیهادی ) دولتی و وجود دارد که به ترتیب شامل، موانع ن موانع متعدی هاوکارکسب اندازیراهاما در  ؛است

 و ارزیابی شد. بندیطبقهفرهنگی و فردی  -اقتصادی، اجتماعی

، وکارکسبمجوز  اخذ بودن روند یطوالن( این موانع به ترتیب اعالم شدند: و غیردولتیدولتی ) نهادی یدر مقوله

 یعدم توجه در برگزار، دور از دسترس هیمواد اول تأمین درتالش عدم ، زنان یدیمحصوالت تول یابیدر بازارحمایت عدم

 یعدم منابع مالر بعد اقتصادی، موانع د .هاواسطه عدم تالش در حذف دالالن وو  زنان ییو مهارت افزا یآموزش هایدوره

موانع  بعددر  .یکاف یسرمایهنبود مکان و ، عدم دسترسی به وام و ضامن، هیبه مواد اول یکاف یعدم دسترسی، کاف

 ،عدم مشارکت زنان در امور روستازنان،  کار به جامعه اعتماد عدمجنسیتی،  هایتبعیضفرهنگی، وجود  – اجتماعی

ترین پایین موانع فردی و خانوادگی ارزیابی شد.ترین موانع مهم روستا طیامن نبودن محو  مرد خانواده بر زن یسلطه

 و کمبودی دارخانه یمشغله ها شامل:ترین آنمهم درهرحالگردید؛ اما توسط زنان ارزیابی  ی بوده است کهمانع رده و

عدم ، الزمو دانش  در مورد دختران مجرد(، کمی مهارت و سطح سواد پایین) مادر، فرزندان و پدر و مخالفت همسر ،وقت

موانع  که (1391همتی و همکاران ) تحقیق است. نتایج این تحقیقات با پذیریریسک یروحیهعدم و  نفساعتمادبه

شهرستان دیواندره،  در( 1392سواری و همکاران ) و اندکردهبررسی  زنان روستایی را در شهرستان کرمانشاه وکارکسب

 های کوچکوکارکسب اندازیراهجهت  پیش روی زنان روستایی هایچالشکاهش منظور در انتها به .همسویی دارد

 :شده استزیر در دو گروه ارائه  هاپیشنهاد

 به زنان روستایي: هاپیشنهاد (الف

  جهت ایجاد مشاغل خانگی؛ برگزارشده هایکالسها و دورهشرکت در 

  تا سطح دیپلم حداقلافزایش سطح سواد و تحصیالت 

 ؛هاآنکردن  روزبهحفظ و  و تالش در و بومی به فرزندان و نسل جوان ایحرفهی هامهارت انتقال تجربیات و 

  مشاغل خانوادگی فعال در و مشارکتکوچک  وکارهایکسببه فرزندان  و حمایتتشویق 
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 دولتي و غیردولتي هایسازمانبه  هاپیشنهاد( ب

 وکارهایکسب منابع مالی و اعتباری با سهولت پرداخت )حداقل ضامن و وثیقه( از طرف دولت جهت ایجاد تأمین 

 زنان

 کوچک وکارهایکسب ایجاد موردنیاز یمواد اولیه تأمین 

 و دالالن جهت فروش کاالهای تولیدی زنان روستایی هاواسطهری بازارهای محلی و حذف برگزا 

  های آموزشی و مهارت افزایی توسط نهادهای دولتی و غیره دولتیدورهبرگزاری 

 مستقل؛ وکارهایکسب اندازیراههای موفق به زنان روستایی و تشویق آنان به وکارکسبنمونه  معرفی 

  ؛یزمینهخطرپذیر در این  گذاریسرمایهخانگی و  وکارهایکسبحمایت از  هایصندوقتشکیل 

 و غیره(؛ سوزیآتشحوادث، بازنشستگی، ) کوچک وکارکسبزنان دارای  ایبیمهانواع پوشش  یتوسعه 

 الگوهای مناسب و تشویق زنان به پرداختن به مشاغل خانگی. یارائهدر  ایرسانه هایحمایت کارگیریبه 

 منابع  -7

 یمطالعهکوچک  وکارهایکسبمشاغل خانگی زنان مبتنی بر فضای  وتحلیلتجزیه، (1391)و همکاران  اهللنعمتاکبری،  .1

 ، دانشگاه مازندران.بنیاندانش و کارهایو مدیریت کسی  کنفرانس ملی کارآفرینیموردی: استان اصفهان، 
 ران،یزنان در ا ینیبر کارآفر یجنس ینابرابر تأثیر یزنان: بررس ینیآفر( موانع کار1384سحر ) ،یفاطمه، قضاوت ،یجواهر .2

 .178-161صص  ،2ی شماره، 5 یدوره ،رانیا شناسیجامعه یمجله

 .، نشر اقلیدسحیدریهتربتجغرافیای شهرستان (، 1386)رحیمی، حسین و همکاران.  .3
شاخص:  یمنطقه) یدست عیان در بخش صنااشتغال زنان استان مازندر تیوضع ی(، بررس1383) یمصطف ،یرستم .4

 .1 یشماره، 4. سال دانشگاه مازندران یو اجتماع یعلوم انسان نامهپژوهش( یشهرستان سار
 یاولین همایش ملی توسعهخانگی،  وکارهایکسب یها و موانع توسعهچالش (.1389) ك. کیاکجوری، .رودگرنژاد، ف .5

 .135- 143ان، ، تهرکارهاراه -هامشاغل خانگی چالش

ی شماره، 22جهاد، سال  ینشریه ،ییروستا یتوسعهدر  یاقتصاد یروین یمنزلهبه  ینی( کارآفر1381) درضایحم زرنگار،  .6

253. 

مجموعه مقاالت اولین همایش ملی طرح مسائل  «مسائل اجتماعی بنام اشتغال زنان»( 1383خدیجه )  سفیری،  .7
 .طباطبایی، تهراندانشگاه عالمه  ایران، شناسیجامعه

بررسی موانع اشتغال زنان روستایی در بخش صنایع دستی در شهرستان دیواندره،  ،(1392همکاران )مسلم و  سواری،  .8

 .279- 259 ،4 یشماره، روستایی ریزیبرنامهپژوهش و  یمجله
 .سوم یشمارهفتم، سال ه نور، کیپ( بررسی ابعاد و موانع اجتماعی اشتغال زنان، 1392محمدحسن ) ان،یشربت  .9

 ،ییایجغراف قاتیتحق یهفصلنام ،ییروستا ۀتوسع ۀندیآ یاستراتژ یکوچک، سنگ بنا عی(. صنا1381) .یمهد ،یطاهرخان  .10

 .151-168، صص 65 یشماره
سار، گرم شهرستان روستایی زنان کارآفرینی یتوسعه موانع یبندتیاولو ،(1391)حسینی . ف .لشگرارا، ج .، سمیه، فعلی دوست  .11

 .مازندران ،بنیاندانش وکارهایکسب تیریو مد ینیکارآفر یکنفرانس مل

 .188 یشماره، جهاد یماهنامهکوچک،  عیدر صنا توسعهدرحال یکشورها ی(. تجربه1378) .لیخل ،یکالنتر .12

 در هاآن یهتوسعهای و چالش موانع و کارآفرینانه های خانگیوکارکسب بررسی (. 1393) نجفی، بهمن، لیال صفا  .13

 .73-61، صص 2 یشماره، 1 یدوره، ی در کشاورزیکارآفرین ینشریه ،روستایی مناطق
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