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  چکیده
ایـن  ها نقش مهمی در اقتصاد و معیشت خانوارهاي روسـتایی دارنـد،   وجود محدودیت علیرغماز آنجایی که زنان 

ت. محور در اسـتان مازنـدران پرداختـه اسـ    وکارهاي کشاورزيتوسعه کسببه زنان روستایی تمایل به بررسی تحقیق 
صندوق اعتباري خرد زنان  26محور عضو در وکار کشاورزينفر از زنان داراي کسب  776 جامعۀ آماري این تحقیق را

ها بر اساس جدول کرجسی مورگان به عنوان نفر از آن 260شهرستان استان مازندران تشکیل دادند که  10روستایی در 
ي وکارهـاي کشـاورز  ن به توسعه کسـب وامل مؤثر بر تمایل زناع .نداي تصادفی انتخاب شدحجم نمونه به روش طبقه

یج نتـا  سنجش قـرار گرفـت.   بررسی و مورد جیت ومدل رگرسیون لچهار از طریق انجام محور به عنوان متغیر وابسته 
و رضـایت از  هـاي آموزشـی   نواده، شـرکت در دوره کـارآفرین در خـا   وجود افرادتحقیق نشان داد، سطح تحصیالت، 

هـاي  هاي شغلی؛ متغیرهاي سابقۀ عضویت در صندوق، تعداد سالار بر تمایل زنان به افزایش دانش و مهارتوککسب
انـد.  داري داشته، تأثیر مثبت و معنیهاي شغلی جدیدهاي آموزشی بر تمایل به ایجاد فرصتشرکت در دورهو  فعالیت

متغیـر   دو، و همچنـین  طح تولیـد و میـزان نقـدینگی   وکار بر تمایل بـه افـزایش سـ   رضایت از کسب نشان دادها یافته
داري یـأثیر مثبت و معنــولید، تـاستفاده از ابزار و تکنولوژي ت به هاي آموزشی بر تمایلشرکت در دورهو  تحصیالت

هـاي شـغلی   بر تمایل زنان به ایجاد فرصت وکارکسبمحل فاصله محل سکونت از نتایج نشان داد اند. همچنین داشته
موزشی و ترویجی منطبق آهاي ریزي و هدفمندسازي برگزاري دورهبرنامه داري دارد.ید در روستا اثر منفی و معنیجد

هاي بازدیـد و مالقـات بـا زنـان     فراهم نمودن فرصتهاي اقتصادي و کارآفرینانه، با نیازهاي زنان با محوریت فعالیت
  . باشدمیاین تحقیق  ترین پیشنهاداتمهمجمله از  وکارموفق در عرصه کسب
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  مقدمه
 یافتـه و در تجارب بسـیاري از کشـورهاي توسـعه   

توسعه از دهد که نیل بـه اهداف توسعه نشان می حال
جمله توسعه روستایی، در گـرو توجـه بـه جایگـاه و     

از نیروي فعال کار جامعـه  نقش زنان به عنوان بخشی 
باشد که مجموعه این اقدامات، توسعه اقتصـادي و  می

 ,.Ghani et al(سیاسی را بـه دنبـال خواهـد داشـت     

به عنوان یکی وکارهاي روستایی کسب). امروزه 2014
هاي توسعه روستایی و بازمهندسـی سـاختار   از روش

هاي شود، زیرا با خلق فرصتاقتصاد روستاها تلقی می
دید اشتغال و درآمد، نوآوري و ایجـاد رفـاه، نقـش    ج

مؤثري در بهبود وضع اقتصـادي و معیشـتی روسـتاها    
). 1399پــور و همکــاران، خواهــد داشــت (خســروي

 شغل و اقتصاد به حدي اســت کــه امــروزه    تاهمی
 اقتصــادي و ۀ روسـتایی، توســع  ۀ توسـع  اندیشمندان

 ـه معــادل داننـد کـیم روستاها را اسـتراتژي معیشتی
(منصـورآبادي و   روسـتایی اسـت    ۀخود توسـع  تحقق

  ). 1385کرمی، 
را  ییروسـتا  ینیانان، کارآفردداقتصایر اخ يهادر سال

از اغتشاشـات و   ريیجلـوگ  اســتراتژي بــراي   ـکی
، و و زنـان مـردان  ابزاري براي بهبود درآمد  ها،یناآرام

 اشتغال در مجاورت محل برايی ن را امکانآ همچنین
و اسـتقالل   خودمختاري توانـدیسکونت خود کـه مـ

و  ديســـع( داننــدیمــ ،داشــته باشــد یآنــان را در پــ
کارآفرینان روستایی ). به بیان دیگر، 1393همکـاران، 

تـرین عوامـل ایجـاد اشـتغال و ایجـاد ثـروت در       مهم
 ,.Chatterjee et alشـوند ( محسـوب مـی  روسـتاها  

اي اسـت  ادي به گونهدر ایران نیز شرایط اقتص). 2017
تواند فرصت مناسبی را بـراي  که توسعۀ کارآفرینی می

زایـی، افـزایش   هاي موجود، اشـتغال مواجهه با بحران
هاي تولیدي و خدماتی فراهم کند کـه در ایـن   قابلیت

ــژه  ــت وی ــان اهمی ــتا زن ــیراس ــد (آراســتی و اي م یاب
  ).1392همکاران، 

ان اي نشــانگر میــزوضــعیت زنــان در هــر جامعــه
و این واقعیتی اسـت کـه روز    بودهپیشرفت آن جامعه 

مهر و یابند (سروشبه روز تعداد بیشتري آن را در می
موتـور  بـه عنـوان   زنـان   ینیکارآفر). 1389همکاران، 

 Ozaralli andي (هر کشور یاجتماعي و رشد اقتصاد

Rivenburgh, 2016; Ingalagi et al., 2021; 
Rahabhi et al., 2021; Tripathi and Singh نقش ،(

ــژه      ــه وی ــورها ب ــعه کش ــت و توس ــی در موفقی مهم
 ,.Shah et al( کشورهاي داراي تعداد بیشتر زنان دارد

عالوه بر کنترل بیکاري و طوري که این امر، به .)2021
افزایش اعتماد به نفـس، خـود   منجر به  ،ایجاد اشتغال

ردد گمیاتکایی و نهایتاً توانمند شدن جامعه روستایی 
ــه طــوري کــه  ).1393(ســعدي و همکــاران،  ــان ب زن

قادر بـه اداره تعـداد زیـادي از    از این طریق روستایی 
هــاي تولیــدي کســب و کارهــاي کوچــک و فعالیــت

داده تـا  خانگی هستند تا سطح درآمد خود را افزایش 
بتوانند نقش مهمی در سطح معیشـت خـانواده داشـته    

 ستاییرو جامعه ینابنابر ).Akter et al., 2018باشند (
 تأکید بارا  شتغالیا دخو يمینههاز کهرا دارد  انتو ینا

 فرینیرآکا يمینههاو ز دهنمو روربا یـــیستارو نناز بر
 ياـــ فعالیته بر تأکید اــــ برا  اییــسترو جامعهدر 
ـــهد توسعه ستاییرو نناز فرینیرآکا ــوکلی و د ــ (تـ

ــدي،   روســتایی ). بــه عبــارتی نــواحی  1395موح
 و کـرده  ایجـاد  زنـان  فعالیت براي زیادي ايه فرصت
 انگیزشـی  و محـرك  محـیط  یـک  بـه  را روستا محیط

است (ایمنی قشالق  کرده تبدیل زنان کارآفرینی رايـب
بسیاري از مطالعات و تحقیقـات   ).1391و همکاران، 

هاي اجرا برنامهانجام شده بیانگر این موضوع است که 
ند توسعه و ایجاد به منظور تسریع رودر روستاها شده 

بــدون توجــه بــه نقــش    ،ايهــاي توســعهزیرســاخت
 ).1390زن و همکاران، برجستۀ زنان بوده است (پاپ

در بسیاري از کشورهاي در حال توسعه به کـارآفرینی  
طـوري کـه حتـی    زنان توجه خاصی شـده اسـت، بـه   
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مؤسسات حمایتی نیز در این جهت با هدف حمایـت  
هـا  هاي آنکارگیري توانمنديهاز کسب و کار زنان و ب

در جوامـع روســتایی و شــهري تأسـیس شــده اســت   
)Adrien et al., 1999 .(Sathiabama )2010 ( معتقد

است که زنان روستایی از دانش بـومی پایـه، مهـارت    
بالقوه و منابع ایجاد و مدیریت خوداشتغالی در مناطق 

  روستایی برخوردارند.
الی در بخـش  روستایی و خوداشتغوکارهاي کسب

و تقویــت معیشــت منظــور فقرزدایــی  بــهکشــاورزي 
یکی  و حمایت از زنان ساکن در این مناطقروستاییان 

تــرین راهبــرد رشــد و توســعه تــرین و ســریعاصــلی
). Amidžić et al., 2014( اسـت توجه  روستایی مورد

ـ از فعال یعیحـوزه وسـ  در  یزنان نقش مهمـ  ي هـا تی
ـ که مربوط بـه تول کشاورزي  ـ و بازار يرآور، فـ دی  یابی

زنـان  کنند. ضمن ایـن کـه،   ایفا می است، ییمواد غذا
ـ در تولروسـتایی   از جملـه   يمحصـوالت کشـاورز   دی

، نیماننـد کاشـت، وجـ    يمختلف کشاورز يندهاآیفر
ـ و بازار يبرداشت، فرآور محصـوالت مشـارکت    یابی

ــد ( ــ). Asamu et al., 2020دارن ــع یبررس  تیوض
-حـال توسـعه نشـان   کشـور در   52مشارکت زنان در 

درصد از  40از  شیاست که زنان ب تیواقع نیدهنده ا
 یدر برخکه  دهندیم لیرا تشک يکشاورز يهاتیفعال
ــورها ااز  ــکش ــه   نی ــم ب ــد  90رق ــیدرص ــدم  رس
)Lashgarara and Ghashghaei, 2014 .( ــق طبـ

آمارهاي مرکز آمـار ایـران نـرخ مشـارکت اقتصـادي      
ر) به کل جمعیت (نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکا

درصـد   17حدود  1384سال) زنان در سال  15باالي 
 17تـا   14حـدود  بوده که این میزان طی ایـن مـدت   

درصد و  17به  1398درصد در نوسان بوده و در سال 
درصـد رسـیده اسـت.     9/13 به 1399 اواخر سالدر 

 205میلیـون و   31از جمعیـت   99عبارتی در سـال   به
 4سال (در سـن کـار) تنهـا     15هزار نفري زنان باالي 

هـزار نفـر جـزء جمعیـت فعـال قـرار        336میلیون و 

سـال اخیـر    16اند. به هر صـورت رونـد کلـی     داشته
نظر گرفتن  بدون در، دهد اشتغال زنان کشور نشان می

 99تـا زمســتان   98شـرایط کرونــایی کـه از زمســتان   
هزار نفر از زنان شده،  663موجب بیکاري نزدیک به 

 درصد 7/15ن از اشتغال کشور طی این مدت سهم زنا
بـر همـین اسـاس مطالعـات مـرتبط بـا        .2بوده اسـت 

ــب   ــعه کس ــتاییان و توس ــارآفرینی روس ــاي ک وکاره
هاي روستایی از یک سـو و  محور در محیطکشاورزي

تالش براي توسـعه و تقویـت کـارآفرینی در فرآینـد     
ـ توسعه روستایی از طریق فراهم کردن زمینه ه هاي اولی

اي برخـوردار اسـت    آن از سوي دیگر، از اهمیت ویژه
با توجه به نقش زنان ). 1394(قادرمرزي و همکاران، 

هاي شمالی هاي کشاورزي به ویژه در استاندر فعالیت
وکارهـاي ایجـاد شـده در ایـن زمینـه      و کسـب  کشور

هاي خرد روستایی زنـان  ها و وجود صندوقآنتوسط 
خـش کشـاورزي و   وکارهـاي مختلفـی در ب  که کسب

اهمیت و ضرورت انجام  اند،به وجود آوردهپروري دام
تمایل بـه توسـعه و ادامـۀ    بررسی تحقیق حاضر را با 

اسـتان  محور در روسـتاهاي  وکارهاي کشاورزيکسب
   کند. دوچندان می مازندران

     
  پیشینۀ تحقیق

ــه      ــده در زمین ــام ش ــات انج ــات و تحقیق مطالع
نان در بخـش کشـاورزي   وکارهاي زها و کسب فعالیت

هــاي حــاکی از آن اســت کــه، زنــان در کلیــۀ بخــش
کشاورزي با داشتن تجربه و دانش بومی غنی در زمینۀ 
ــذایی، نقــش بســیار مهمــی در   ــد محصــوالت غ تولی

زنـان بـه ویـژه در     .کشاورزي روستایی برعهده دارنـد 
اي در تولیـد محصـوالت   مناطق روستایی نقش عمـده 

دارند کـه بـدون مشـارکت و    گوناگون زراعی و دامی 
هاي اصلی نیروي ها به عنوان یکی از پتانسیلکمک آن

هـاي  فعالیـت کار در روسـتاها بـراي نیـل بـه توسـعه      
                                                             

 1400معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري،  - 1
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 مـا امحور در روستاها، امري ناممکن اسـت.  کشاورزي
ش براي بهبود وضعیت اشتغال زنان القبل از هرگونه ت

الزم است ابتـدا تمایـل زنـان روسـتایی بـه      روستایی، 
وکـار و مشـاغل خـانگی    اندازي و یا توسعه کسب راه

هایی بررسی شود. در همین زمینه تحقیقات و پژوهش
ترین اي از نتایج مهمصورت گرفته است که به خالصه

  شود. ها اشاره میآن
) نشان داد کـه  1393نیا و همکاران (نتایج حسینی

هـا، داشـتن   ارتباط بین متغیرهایی نظیر اهداف، انگیـزه 
مختلـف کسـب و   هـاي  ریزي، مهارتامهـارت برنـهم

کار و همچنین برخورداري زنان از برخی نقاط قـوت  
ها معنادار است وکار آنوکار با عملکرد کسبدر کسب

وکارهـاي  تواننـد عملکـرد کسـب   و این متغیرهـا مـی  
و   Ehmanکارآفرینانۀ زنـان روسـتایی را تبیـین کننـد.     

ــ) نیــ2017همکــاران ( ــان را از ز وجــود انگی زه در زن
ترین فاکتورهاي موفقیت در کـارآفرینی و توسـعه    مهم

نتـایج تحقیقـات واحـدي و موسـویون     اند. هآن دانست
ــب1394( ــکالت کسـ ــی مشـ ــاي ) در بررسـ وکارهـ

کشاورزي در شهرستان ایالم نشان داد که، شش عامل 
زیرسـاختی، اقتصـادي، بازاریـابی،    -مشکالت سیاسی

فرهنگـی از   -ت اجتماعیمدیریتی، آموزشی و مشکال
وکارهـاي کشـاورزي بـوده    ترین مشکالت کسـب مهم

متغیرهـاي  ) 1399پـور و همکـاران (  خسـروي است. 
را اي اثرگذار بر توسعه کارآفرینی زنان روستایی زمینه

نهـادي، آموزشـی، فنـی،     -زیرسـاختی  عامـل پـنج   در
  اند. نمودهبندي فرهنگی و اجتماعی دسته

هـاي  مـذاکره و مهـارت  ه، انجام شد طبق مطالعات
 درازمشـارکت  خودآگاهی،  فروش، افزایش، بازاریابی

توسعه در هاي مرتبط در کسب و کار و آموزش مدت
 ,Islam and Ahmed( وکار زنان تأثیرگذار استکسب

2014; Bamiatzi and Kirchmaier, 2014.(  دسترسی
ــات   آســان ــارات و امکان ــه بازارهــا، ســرمایه و اعتب ب

 Mat and( تجربـه کـاري   ،)Rijkers, 2012( آموزشی

Razak, 2011 ،( ام و عضـویت در  دو متغیر دریافـت و
 Shah et al., 2021; Gedion et( هـا ها و تشکلگروه

al., 2015 (و ، آمـوزش  یاجتمـاع برخی فاکتورهاي  و
تـرین  مـاز مهـ )، Digan et al., 2019( یکـاف آگـاهی  

از باشند. می یایـرینی زنان روستـۀ کارآفـتوسع عوامل
طرفی، مدیران محلی (دهیـار و شـوراي اسـالمی) بـا     

توانند تأثیر قابل توجهی در ایجاد عملکردهاي خود می
هاي شغلی مناسـب، افـزایش درآمـد، تقویـت     فرصت
هـاي زنـان و همچنـین توجـه بـه      ها و تشـکل تعاونی
هاي زنان روستایی داشته باشند (نجفی کانی و مهارت
  ). 1394وصال، 

) 1395تحقیقات امینی و طاهري ( از حاصل تایجن
 وضـعیت  و محیطـی  عوامـل  حـاکی از آن اسـت کـه    

 سـطح  بـر  مثبتـی  ودار معنی أثیرـت وارها،ـخان درآمدي
علیخــانی انــد. داشــته زنــان هــاي اقتصــاديفعالیــت

) نیـز دو عامـل   1395دادوکالیی و عباسـی رسـتمی (  
نی زنـان  شناختی را در توسعه کارآفریآموزشی و روان

  اند.در استان گلستان تأثیرگذار دانسته
 Khan et al., 2021; Abd Raniي (ریپـذ سـک یر

and Hashim, 2017 (ــس    و ــه نف ــاد ب ــراداعتم    اف
)Azmi, 2017     در ) از جملـه فاکتورهـایی هسـتند کـه

ــت    ــعه فعالی ــارآفرین و توس ــان ک ــت زن ــان موفقی ش
 ياراکـه د  نیزنـان کـارآفر  به بیان دیگر، . ندتأثیرگذار

و اعتماد به نفس باال  نییباال، سطح اضطراب پا زهیانگ
ـ مز، آشـفته  يتواننـد در بازارهـا   یهستند، بهتـر مـ    تی

ــد یرقــابت در  ).Balogun et al., 2017( کســب کنن
) به این نتیجه رسیده 1396اي دیگر، مقصودي (مطالعه
هـاي  کـار، تعـداد سـال    و بین انـدازه کسـب   کهاست 

شاغل، میزان سرمایه اولیـه، ارزش   افرادفعالیت، تعداد 
کـار خـرد کشـاورزي     و کسب تولید فعلی و پایداري
داري وجـود دارد. همچنـین بـین    رابطه مثبت و معنـی 

کار، فاصـله تـا    و کسب از محلفاصله محل سکونت 
اي رابطـه منفـی و   هفروش محصول و هزینه نهاد محل
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وکار خـرد کشـاورزي در   داري با پایداري کسبمعنی
همچنین زنـان کـارآفرین    .تان خوزستان وجود دارداس

متأهل به دلیل مواجه شدن با مسئولیت دو گانۀ خانه و 
دیگري محل کار، با چالش بیشتري در کسـب و کـار   

 سـطح  بـودن  پـایین ). Parveen, 2014( مواجه هستند
روستایی نیز یکـی از اثرگـذارترین عوامـل     زنان سواد

 ی ارزیـابی شـده اسـت   بازدارنده اشتغال زنان روسـتای 
)Ababakr and Akbay, 2018 زاده و همکاران، علوي؛

ــاران1395 ــاطریان و همکـ ــی، ). 1396، ؛ شـ از طرفـ
 يمثبت و معنـادار  ریتأث يو درآمد کشاورز التیتحص

ــان  ــش زن ــر نق ــب ب ــار در کس ــاورزوک ــدکش    ي دارن
)Rauf and Saputra, 2021 .(  نتایج تحقیقـاتDeo  و

زنان کـارآفرین  فریقا نشان داد، ) در آ2016همکاران (
هاي ناشی از فقـدان آمـوزش و سـطح    باید تمام زیان

پایین تحصیالت را به حداقل برسانند که منجر به عدم 

هاي مدیریتی براي دستیابی به سطح بـاالیی از  مهارت
به بیـان   .شودها میآنة هاي روزمرعملکرد در فعالیت

مـی در  دیگر، آموزش مناسب و تحصـیالت نقـش مه  
تـا  هاي زنان کارآفرین در روستاها داشته توسعه برنامه

تولیـدي   در محصـوالت  ينوآور، نوآورانه يهاوهیبا ش
تسـهیل نماینـد   را ی ابیبازارداشته و فرآیند فرآوري و 

)Yadav and Unni, 2016.(  
بــه بررسـی نتــایج تحقیقــات و مطالعــات   بـا توجــه 

سـطح   مختلف داخلی و خـارجی، عوامـل مختلفـی بـر    
تأثیرگـذار  وکارشـان  تمایل زنان روستایی به توسعه کسب

نوع مشـاغل زنـان    بر اساسعوامل این تحقیق  ند کههست
و شـرایط منطقـه انتخـاب     روستایی در بخش کشاورزي

ا توجـه بـه   بندي، الگوي مفهومی بپس از جمعشدند که 
  ).1 هدف تحقیق ترسیم گردید (شکل

  
  محور وکارهاي کشاورزيتمایل زنان روستایی به توسعه کسباساس مدل مفهومی تحقیق بر  -1 شکل

  

  هامواد و روش
تحقیق حاضر توصیفی پیمایشی بوده و بـه لحـاظ   
هدف، از نوع کاربردي است. جامعۀ آماري این تحقیق 

 محـور وکار کشاورزيداراي کسبنفر از زنان  776 را
ر، هاي زراعی، گیاهان دارویی و معط(مانند کشت گونه

پرورش زنبورعسل، پرورش قارچ خـوراکی، پـرورش   
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صندوق اعتباري خرد   26عضو در مرغ و ماکیان و...) 
شهرسـتان اسـتان مازنـدران کـه      10زنان روستایی در 

گـذرد، تشـکیل   هـا مـی  حداقل پنج سال از فعالیت آن
بر اسـاس جـدول کرجسـی مورگـان، حجـم      اند. داده

تعیـین حجـم    برآورد گردیـد. پـس از  نفر  260نمونه 
هـا در  نمونه، با توجه به کل زنان کارآفرین و تعداد آن

اي بـا  گیـري طبقـه  هر یک روستاها، بـه روش نمونـه  
ها آوري دادهگیري و جمعانتساب متناسب براي نمونه

). سپس به صورت تصادفی زنان 1(جدول استفاده شد
وکـار در هـر یـک روسـتاها مشـخص و      داراي کسب

  .فت شداطالعات الزم دریا

  
  هاي اعتباري خرد روستایی توزیع جامعه آماري و حجم نمونه زنان کارآفرین عضو صندوق -1 جدول

  ردیف
  نام

  شهرستان
  نام

  صندوق
  تعداد
  اعضاء

  تعداد
  کارآفرینان

  تعداد نمونه کارآفرینان 
  در هر صندوق

  7 20 30  شهیدآباد  بهشهر  1
  5 16  34 2چلمردي   نکاء  2
  5 18 40  والیت چوکال کوثر میاندرود  3
  10 31  33 باالدزا  ساري  4
5  

  قائمشهر

  15 45  48  دهکده سبز 
  11 32  40 ملک کال 1دهکده   6
  14 42  45 ملک کال 2دهکده   7
  11 34  39 1آهنگر کال بیشه سر   8
  12 36  37 2آهنگر کال بیشه سر   9
  9 28  35 بورخیل ارطه  10
  12 36  49 نجارکال  11
  8 25  31 1دشت باغ  12
  8 23  30 اسکندرکال  13
  12 32  39  نجارکال سیمرغ  14
  15 45  49  1کالیکال    سوادکوه  15
16  

  بابل
  13 40  55  فیروزجاه 

  8 23  46 کوهپایه سرا   17
  12 33  40 مصیرمحله   18
19  

  آمل

  6 19  19  نوکال
  6 19  21 عالیکال  20
  6 17  19 پولیکیاده   21
  12 32  33 گالن  22
  8 25  33 زوارك  23
24  

 نوشهر
  16 48  50  کورکورسرعلیا

  14 43  50 ملکار  25
  5 14  18 نیرنگ  26

  260 776 961  26  جمع
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ها در این تحقیق پرسشنامه بود ابزار گردآوري داده
هاي مختلـف و بـا   که با بررسی منابع و نتایج پژوهش

ن در نظر گرفتن اهداف تحقیق تدوین شد. تمایل زنـا 
در  محوروکارهاي کشاورزيروستایی به توسعه کسب

هـاي  زایش دانـش و مهـارت  ـد تمایل به افـ ـچهار بع
هـاي شـغلی جدیـد،    شغلی، تمایل به ایجـاد فرصـت  

تمایل به افـزایش سـطح تولیـد و میـزان نقـدینگی و      

همچنین تمایل به استفاده از ابزار و تکنولـوژي تولیـد   
ا دو گزینۀ بلـی و خیـر   ببود که عنوان متغیر وابسته  به

متغیرهــاي  ســنجیده شــدند.(تمایــل و عــدم تمایــل) 
هـا بـا توجـه بـه     گیـري آن با مقیاس اندازهمستقل نیز 

اهداف تحقیق و ادبیات موضـوع و پیشـینۀ تحقیـق و    
شرایط جمعیت مورد مطالعه در این تحقیق در جدول 

  ارائه شده است.  2
  

  تحقیقتعریف و مقیاس سنجش متغیرهاي  -2ل جدو
  نوع مقیاس  شاخص  نام متغیر  نوع متغیر

  وابسته
یی به توسعه تمایل زنان روستا

وکارهاي کشاورزي کسب
  محور

  هاي شغلیتمایل به افزایش دانش و مهارت

  اسمی
  هاي شغلی جدیدتمایل به ایجاد فرصت

  تمایل به افزایش سطح تولید و میزان نقدینگی
  ر و تکنولوژي تولیدتمایل به استفاده از ابزا

  مستقل

  ايحرفه

  ايفاصله  سابقه عضویت
  ايفاصله  وکار (تجربه کاري)هاي فعالیت در کسبتعداد سال

  ايفاصله  وکارتعداد افراد شاغل در کسب
  اسمی  دارا بودن شغل دیگر

  فردي و خانوادگی

 نسبی سن
  اسمی  وضعیت تأهل
  اسمی  سطح تحصیلی

  ايفاصله  عضاي خانوارتعداد ا
  اسمی  دارا بودن کارآفرین در خانواده قبل از شما

  نسبی  وکارکسبمحل فاصله محل سکونت تا   محیطی و جغرافیایی

  اجتماعی
  ها به غیر از ها و انجمنعضویت در تعاونی
  هاي روستاییصندوق

  اسمی

  ايفاصله  وکارمیزان رضایتمندي از کسب

  ايفاصله  هاي آموزشیتعداد شرکت در دوره  تیآموزشی و مهار

  ايفاصله  دریافت وام و تسهیالت  اقتصادي

  
  نتایج

همان طـور   شناختی پاسخگویان:هاي جمعیتویژگی
 8/75دهـد،  نشان مـی  3 که نتایج ارائه شده در جدول

 80 درصد از زنان مورد مطالعه متأهل بـوده و حـدود  
ه و یـا بیشـتر از آن در   سال10اي سابقهها آندرصد از 

. به طوري که میانگین سـابقۀ  ي خرد داشتندهاصندوق
سـال   32/12ایـن زنـان   عضویت در صندوق در بـین  

سـال   18و بـاالترین آن   4بوده است که کمتـرین آن  
کـه   سـال بـود   42/41متوسط سنی پاسـخگویان   بود.

سال سن  58ها نیز ترین آنو مسن 23ها ترین آنجوان
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هـا بـا   درصـد از آن  2/34. ضمن این کـه  داشته است
سـال قــرار   45بیشـترین فراوانــی در گـروه بیشــتر از   

 2/64 هـاي حاصـل از تحقیـق،   بر اساس یافتهگرفتند. 
 8/35داراي سواد دانشـگاهی و  درصد از پاسخگویان 

 درصد تحصیالتی در حد دیپلم و کمتر از آن داشـتند. 
وار در عد خـان هاي نشان داد، کمترین و بیشترین بیافته

 نفر بوده اسـت.   8و  2ترتیب  بین افراد مورد مطالعه به
لجسـتیک بـراي بررسـی ابعـاد      ونیرگرسـ  مدل نییتب

محـور:  وکارهاي کشاورزيتمایل زنان به توسعه کسب
به منظور شناخت بیشتر عوامل مؤثر بر تمایل زنان بـه  

محور در روستاها و با وکارهاي کشورزيتوسعه کسب
این که متغیر وابسته در چهار بعـد تمایـل بـه     توجه به

هاي شغلی، تمایـل بـه ایجـاد    افزایش دانش و مهارت

هاي شغلی جدیـد، تمایـل بـه افـزایش سـطح      فرصت
تولید و میزان نقدینگی، و همچنین تمایل به استفاده از 
ابزار و تکنولوژي تولید، این تحقیق به صورت اسـمی  

ه از رگرسـیونی  دووجهی (تمایل و عدم تمایـل) بـود  
بر اساس برآورد  4لجستیک استفاده شد. نتایج جدول 

مدل لوجیت نشان داد که متغیرهاي سطح تحصـیالت  
ها به افزایش و بودن کارآفرین در خانواده بر تمایل آن

درصــد  95هــاي شــغلی در ســطح دانــش و مهــارت
اند. شـرکت در  داري داشتهاطمینان تأثیر مثبت و معنی

شی و ترویجی و همچنین رضایت افراد هاي آموزدوره
دار و مثبت بـر  وکار نیز اثر معنیمورد مطالعه از کسب

شـان بـه افـزایش دانـش و     متغیر وابسته یعنـی تمایـل  
  هاي شغلی داشته است.مهارت

  
  شناختیهاي جمعیتتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ویژگی -3جدول 

  درصد فراوانی  تعداد  هاگروه  نوع متغیر

  سابقۀ عضویت
  (سال)

  6/19  51  10کمتر از 
12 -10  82  5/31  
15 -13  50  2/19  

  6/29  77  15بیشتر از 
  18 =ماکزیمم    4 =مینیمم     93/3 =انحراف معیار   32/12میانگین= 

  سن
  (سال) 

  4/30  79  35کمتر از 
40 -35  57  9/21  
45 -41  35  5/13  

  2/34  89  45بیشتر از 
  58 =ماکزیمم   23 =مینیمم    43/10 =انحراف معیار   42/41میانگین= 

  8/75  197  متأهل  وضعیت تأهل
  2/24  63  مجرد

  تحصیالت (مقطع)

  8/35  93  تا دیپلم
  5/38  100  دیپلمفوق

  6/19  51  لیسانس
  2/6  16  لیسانس و بیشترفوق

  تعداد اعضاي خانوار
  (نفر) 

  4/30  79  5کمتر از 
6  129  6/49  

  0/20  52  6شتر از بی
  8 =ماکزیمم     2 =مینیمم     79/0 =انحراف معیار     86/4میانگین= 
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  هاي شغلیلجستیک تمایل به افزایش دانش و مهارتنتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون  -4 جدول

  بیضر متغیر
 B 

  آماره
 Wald 

  داري معنی
Sig. 

Exp (B) 

 978/0 587/0 295/0  -022/0  سابقه عضویت در صندوق
 011/1 470/0 522/0  011/0  سن

 606/0 190/0 719/1  -05/0  وضعیت تأهل
 644/0  044/0 921/1 166/0*  تحصیالت

 158/1 502/0 451/0  146/0  تعداد اعضاي خانوار
 936/0 176/0 828/1  -066/0 وکارکسبمحل فاصله محل سکونت تا 

 088/1 361/0 835/0  084/0  وکارهاي فعالیت در کسبتعداد سال
 752/0 304/0 057/1  -285/0  وکارتعداد افراد شاغل در کسب
 851/0 691/0 158/0  -161/0  دریافت وام و تسهیالت

 898/0 773/0 083/0  -107/0  دارا بودن شغل دیگر
 518/2 432/0 618/0  923/0  هاي روستاییعضویت در تشکل

 335/4 025/0 006/5  467/1*  بودن کارآفرین در خانواده
 291/5 000/0 205/27  215/1**  هاي آموزشیشرکت در دوره

 044/7 000/0 256/39  952/1**  وکاررضایت از کسب
 455/0 655/0 199/0  -788/0  مقدار ثابت

  درصد 1داري در سطح معنی**درصد؛  5داري در سطح معنی*
  
  

نشان  5دست آمده در جدول  همانگونه که نتایج به
زایش سابقۀ عضویت زنان مـورد مطالعـه   با افدهد، می

ها به هاي خرد روستایی، احتمال تمایل آندر صندوق
 95هاي شغلی جدید در روستا در سطح ایجاد فرصت

درصد اطمینان بیشتر شده است. ضمن این که، تعـداد  
اي ـهت در دورهوکار،  شرکهاي فعالیت در کسبسال

ــی و ترویـــ  ــایت از  جی ـآموزشـ ــین رضـ و همچنـ
بر میـزان تمایـل   داري ار تأثیر مثبت و معنیـوک بکس
هاي شـغلی جدیـد در روسـتاها    ها به ایجاد فرصتآن

هـا،  داشته است. به بیان دیگر، با افزایش هر یک از آن
هاي شغلی جدید بیشـتر شـده   تمایل به ایجاد فرصت

فاصله دار بودن ضریب متغیر تأثیر منفی و معنیاست. 
 ، نشان داد، هـر چـه  وکارکسبمحل محل سکونت تا 

، بیشـتر شـده  وکار کسبمحل محل سکونت از فاصله 
هـاي  ها بـه افـزایش ایجـاد فرصـت    احتمال تمایل آن

  . کاهش یافته استشغلی 
ها در برآورد مدل رگرسیون لجستیک تمایـل  یافته

ــزایش ســ   ــه اف ــدینگی در   ب ــزان نق ــد و می طح تولی
محــور نشــان داد، متغیــر وکارهــاي کشــاورزي کســب

وکار در بین زنـان مـورد مطالعـه در    ضایت از کسبر
داري بـر  درصد اطمینان اثـر مثبـت و معنـی    99سطح 

شان بـه افـزایش تولیـد و میـزان     ها به تمایلتمایل آن
ــد در کســب ــتایی داشــته اســت  درآم ــاي روس وکاره

). به عبارتی، با افزایش متغیر مـذکور، میـزان   6(جدول
نسـبت بـه افـزایش    احتمال تمایل افراد مورد مطالعـه  

  .سطح تولید و میزان نقدینگی نیز افزایش پیدا کرد
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  هاي شغلی جدیدنتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون لجستیک تمایل به ایجاد فرصت -5 جدول

  بیضر متغیر
 B 

  داري معنی Wald آماره
Sig. 

Exp (B) 

 162/1 017/0 681/5 150/0*  سابقه عضویت در صندوق
 982/0 476/0 507/0 -018/0  سن

 592/0 397/0 716/0 -524/0  وضعیت تأهل
 449/0 138/0 204/2 -800/0  تحصیالت

 818/0 549/0 360/0 -201/0  تعداد اعضاي خانوار
 859/0 043/0 111/4 - 152/0* وکار کسبمحل فاصله محل سکونت تا 

 799/1 004/0 290/8 587/0**  وکارهاي فعالیت در کسبتعداد سال
 732/0 467/0 530/0 -313/0  وکارداد افراد شاغل در کسبتع

 053/1 935/0 007/0 052/0  دریافت وام و تسهیالت
 463/0 167/0 909/1 -769/0  دارا بودن شغل دیگر

 841/0 890/0 019/0 -173/0  هاي روستاییعضویت در تشکل
 310/5 118/0 443/2 670/1  بودن کارآفرین در خانواده

 100/21 000/0 116/15 041/2**  هاي آموزشیرهشرکت در دو
 548/2 050/0 828/3 935/0*  وکاررضایت از کسب
 642/0 872/0 026/0 -443/0  مقدار ثابت

  درصد 1داري در سطح معنی**درصد؛  5داري در سطح معنی*
  

  ان نقدینگینتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون لجستیک تمایل به افزایش سطح تولید و میز -6 جدول

  بیضر متغیر
 B 

  داري معنی Wald آماره
Sig. 

Exp (B) 

 016/1 776/0 081/0 016/0  سابقه عضویت در صندوق
 975/0 230/0 443/1 -025/0  سن

 079/1 882/0 022/0 076/0  وضعیت تأهل
 108/1 804/0 062/0 103/0  تحصیالت

 316/1 349/0 879/0 274/0  تعداد اعضاي خانوار
 000/1 995/0 000/0 000/0 وکارکسبمحل ل سکونت تا فاصله مح

 013/1 914/0 012/0 013/0  وکارهاي فعالیت در کسبتعداد سال
 780/0 491/0 473/0 -248/0  وکارتعداد افراد شاغل در کسب
 058/1 921/0 010/0 056/0  دریافت وام و تسهیالت

 060/1 908/0 013/0 05/0  دارا بودن شغل دیگر
 000/0 999/0 000/0 746/19  هاي روستاییدر تشکل عضویت

 968/0 965/0 002/0 -033/0  بودن کارآفرین در خانواده
 603/0 376/0 305/0 -613/0  هاي آموزشیشرکت در دوره

 550/11 000/0 153/21 438/3**  وکاررضایت از کسب
 384/5 499/0 458/0 683/1  مقدار ثابت

  درصد 1داري در سطح معنی** درصد؛ 5داري در سطح معنی*
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داري در متغیرهاي طور که مقادیر سطح معنیهمان
دهد، با افزایش سطح تحصیالت در نشان می 7جدول 

بین زنان مورد مطالعه، تمایـل بـه اسـتفاده از ابـزار و     
درصـد   95 وکارها در سطحدر کسبتکنولوژي تولید 

 اطمینان بیشتر شـده اسـت. همچنـین افـرادي کـه در     
هـا بـه   تمایـل آن ، انـد هاي آموزشی شرکت کردهدوره

هـاي نـوین در   استفاده از ابزار و تکنولوژي و فنـاوري 
  تولید محصول، افزایش یافته است. 

  
   نتایج حاصل از برآورد مدل رگرسیون لجستیک تمایل به استفاده از ابزار و تکنولوژي تولید -7 جدول

  بیضر متغیر
 B 

  آماره
 Wald 

  داري معنی
Sig. 

Exp (B) 

 081/1 226/0 464/1 078/0  سابقه عضویت در صندوق
 974/0 298/0 085/1 -026/0  سن

 032/2 198/0 657/1 709/0  وضعیت تأهل
 416/5 047/0 514/1 483/0*  تحصیالت

 120/1 733/0 116/0 113/0  تعداد اعضاي خانوار
 962/0 613/0 256/0 -039/0 وکار کسبمحل فاصله محل سکونت تا 

 313/1 091/0 852/2 273/0  وکارهاي فعالیت در کسبتعداد سال
 800/0 594/0 285/0 -224/0  وکارتعداد افراد شاغل در کسب
 104/4 080/0 061/3 412/1  دریافت وام و تسهیالت

 410/0 117/0 455/2 -892/0  دارا بودن شغل دیگر
 702/0 803/0 062/0 -354/0  هاي روستاییعضویت در تشکل

 090/2 579/0 308/0 737/0  بودن کارآفرین در خانواده
 499/0 031/0 956/1 695/0*  هاي آموزشیشرکت در دوره

 156/0 495/0 467/0 -857/1  وکاررضایت از کسب
 081/1 226/0 464/1 177/0  مقدار ثابت

  درصد 1داري در سطح معنی**درصد؛  5داري در سطح معنی*
  

 ونیرگرســ مــدل بــرازشیی کــویني هــاآمــاره
طور که نتایج به دست آمده از تحقیـق  همان: کیلجست

کرك و کـاکس  دهد، آماره ضریب تبیین ناگلنشان می
اسنل که معیاري براي میزان تبیین متغیرهاي مستقل از 

تمایـل  هـاي  براي کلیۀ شاخصتغییرات متغیر وابسته 
، در محـور وکارهـاي کشـاورزي  توسعه کسـب به زنان 

مقـادیر دو آمـارة مـذکور    سطح مطلوبی به دست آمد. 
ان دارد و هـر چـه مقـدار ایـن     بین صفر و یـک نوسـ  

تر باشـد، نقـش متغیرهـاي    ها به عدد یک نزدیک آماره
مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته زیاد اسـت. بـا   

اره ـادیر هـر دو آمـ  ـمقـ توجه به یافتۀ به دست آمـده،  

 6/37تا  3/78ود که بین ـب 376/0و  783/0تقریباً بین 
ــ ـــدرصـ ـــد از تغـ ـــییرات تمایـ ـــه تـل بـ ه ـوسعـ
کننـد  محـور را تبیـین مـی   وکارهـاي کشـاورزي   کسب

با توجه به این که مقدار قابل قبول درصـد   .)8(جدول
درصـد   70جیـت برابـر بـا    وهاي لبراي مدل یبینپیش

تـوان نتیجـه   مـی )، 1393است (تیموري و همکـاران،  
بینی صحیح به دسـت آمـده در   رصد پیشگرفت که د

و مدل بـرآوردي توانسـته   هر چهار مدل مناسب بوده 
است درصد باالیی از مقادیر متغیر وابسته را با توجـه  

  .بینی نمایدبه متغیرهاي وارد شده به مدل پیش
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  محورکشاورزيوکارهاي ببراي بررسی تمایل زنان به توسعه کس کیلجست ونیرگرس مدل برازشیی کویني هاآماره -8 جدول

  شاخص
  بیضر

  کرك لگنا 
   بیضر
  اسنل و کاکس

   آماره
  یینمادرست تمیلگار

  درصد
  بینی کلپیش 

  02/85  370/277  504/0  681/0  هاي شغلیتمایل به افزایش دانش و مهارت
  8/90  135/587  611/0  783/0  هاي شغلی جدیدتمایل به ایجاد فرصت

  9/86  104/195  376/0  542/0  و میزان نقدینگی تمایل به افزایش سطح تولید

  0/90  253/237  530/0  637/0  تمایل به استفاده از ابزار و تکنولوژي تولید

  
  گیريبحث و نتیجه

رگرسیونی به دست آمـده در  هاي با توجه به مدل
هاي خرد روسـتایی  راستاي تمایل زنان عضو صندوق

ــب  ــعه کس ــه توس ــاورزي ب ــاي کش ــور در وکاره مح
عوامل تأثیرگذار بر تمایـل  روستاهاي استان مازندران، 

ــار  ــش و مه ــاد    تدان ــه ایج ــل ب ــغلی، تمای ــاي ش ه
هاي شغلی جدیـد، تمایـل بـه افـزایش سـطح       فرصت

تولید و میزان نقدینگی و همچنین تمایل به استفاده از 
ابزار و تکنولوژي تولید به صورت مجزا مورد بررسـی  

  قرار گرفت. 
به دست آمده از تحقیق نشـان  طور که نتایج همان

ها بـه افـزایش   زنان بر تمایل آن سطح تحصیالتداد، 
ها از و همچنین استفادة آنهاي شغلی دانش و مهارت

داري داشته تأثیر مثبت و معنیابزار و تکنولوژي تولید 
به عبارتی با افـزایش سـطح تحصـیلی در بـین      است.

 دانـش و هـا در زمینـۀ   افراد مـورد مطالعـه، تمایـل آن   
بیشـتر شـده اسـت.     وکار هاي مرتبط با کسبمهارت

ــزار و ضــمن ایــن کــه ایــن امــر اســتفادة آن  هــا را اب
-تـر مـی  هاي نوین تولید، آسانها و فناوريتکنولوژي

رود هـر چـه سـطح    بـه طـوري کـه انتظـار مـی     کند. 
هـا بـه   تمایـل آن  میزان، افزایش یافتهتحصیالت زنان 

ــارت کســب ــش و مه ــغلیدان ــاي ش ــتفاده از  ه و اس
این یافته با نتـایج  است.  بیشتر شدههاي نوین فناوري

) و شـاطریان  Ababakr and Akbay )2018تحقیقات 
می باشد. محققان مـذکور  همسو  )1396و همکاران (

معتقدند سطح سواد پـایین یکـی از موانـع اصـلی در     

 Rauf and Saputra .اسـت وکار زنان روسـتایی  کسب
)2021( ،Deo ــ  Yadav andو  )2016( ارانو همکـ

Unni )2016به نقش سـطح   خود،  ) نیز در تحقیقات
وکار کشاورزي زنان اشاره تحصیالت در توسعۀ کسب

مشـارکت  زمینه دارا بودن سطح تحصیالتی،  اند.داشته
هاي آموزشی و ترویجی فـراهم  در دوره بیشتر افراد را

هـاي  نموده و شرایط را براي کسب دانـش و مهـارت  
   .کندفراهم میبراي آنان وکار کسب تبط با حوزهمر

کارآفرین در  نتایج تحقیق نشان داد که وجود افراد
هـاي  خانواده بر تمایل زنان به افزایش دانش و مهارت

بـر ایـن اسـاس    . داردداري شغلی تأثیر مثبت و معنـی 
افراد داراي افرادي که در خانواده داراي کارآفرین و یا 

تمایـل  در خانواده خـود هسـتند،    و شاغلوکار کسب
هاي مرتبط با مشاغل بیشتري به کسب دانش و مهارت

از تجربیـات دانشـی و    به نظر می رسد زنـان داشتند. 
اند. بـر  بهره مند شده هکارآفرین خانواد اعضاءمهارتی 

موجـب  توانـد  مـی  اساس نتایج حاصله، این موضـوع 
فعالیت براي شروع و توسعۀ یک افراد  افزایش انگیزه 

  .گردددر روستا کارآفرینانه 
ــده، شــرکت در    ــه دســت آم ــایج ب ــر اســاس نت ب

افزایش دانـش و   ضمنهاي آموزشی و ترویجی  دوره
ایجـاد   هـا بـه   تمایـل آن بـر  ، هاي شغلی زنانمهارت
هاي شغلی جدید و همچنین استفاده از ابزار و فرصت

داري داشته است. تأثیر مثبت و معنیتکنولوژي تولید، 
هـاي آموزشـی و   تیجه حاصله اهمیـت و نقـش دوره  ن

هاي مرتبط با زنان ترویجی را بر ابعاد مختلف فعالیت
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 زنـان دهد. بر این اساس، از جمله کشاورزي نشان می
ضـمن   توانندمی اییهدر نتیجه شرکت در  چنین دوره

توانند با اسـتفاد  می، هاي شغلیکسب دانش و مهارت
ــاوري  ــا و فن ــاي از ابزاره ــاورزي ه ــوین در کش و  ن

هاي شـغلی  شناسایی بازار هدف، باعث ایجاد فرصت
هـا و  بـاب اهمیـت دوره  در  جدبد در روستاها شوند.

)، Islam and Ahmed )2014 هـاي آموزشـی،  کـالس 
Bamiatzi and Kirchmaier )2014( ،Deo  و

عـدم  ) 2019و همکاران (  Diganو )2016همکاران (
تــرین موانــع توســعۀ زنــان را از مهــم یکــاف آمــوزش

  .اندبرشمردهکارآفرینی زنان روستایی 
هاي خرد سابقۀ عضویت در صندوق عالوه بر این،

هـاي  روستایی بر تمایل زنان به افزایش ایجاد فرصت
نشـان  داري شغلی جدید در روستا تأثیر مثبت و معنی

به بیان دیگر، افرادي که داراي تجربۀ بیشـتري در  . داد
بـه  بیشـتري  وستایی بودند، تمایل هاي خرد رصندوق

ایـن نتیجـه   . انـد نشـان داده هاي شـغلی  ایجاد فرصت
هـا در پشـتیبانی و حمایـت    اهمیت و جایگاه صندوق

هـاي تولیـدي و   ها از زنـان در زمینـه فعالیـت   صندوق
ــی  ــان م ــادي را نش ــد. اقتص ــتده ــايحمای ــالی  ه م

ها هاي خرد روستایی از اعضاء و پرداخت وام صندوق
در جهـت   هـا بهره یا بدون سود بـه آن یالت کمو تسه

وکار، تمایل افراد باسـابقه را بـه   رونق و توسعۀ کسب
 افزایش دادههاي شغلی جدید در روستا ایجاد فرصت

ــت. ــندوق   اس ــاه و نقــش ص ــا درجایگ معرفــی  ه
و شناساندن بـازار   مناسبهاي شغلی جدید و  فرصت

یـل  از دیگـر دال  توانـد مـی  فروش محصوالت تولیدي
هـاي  تمایل بیشتر اعضاي با سابقۀ بـه ایجـاد فرصـت   

ــتاها   ــد در روس ــغلی جدی ــیش ــدم ــتفاده از . باش اس
ـ مشاور باعــث هــا، وکــار در ایــن صــندوقکســبن ـی

که این امر  است  افراد شدهدر افزایش اعتماد به نفس 
زمینه را در جهـت افـزایش انگیـزه بـراي     نوبه خود هب

نـین افـزایش   و همچهاي شـغلی نـوین   ایجاد فرصت

در روستاها فـراهم  تولید محصوالت و عرضه به بازار 
نیـز در تحقیـق   ) 2015و همکـاران (  Gedionکند. می

را یکـی از   هـا هـا و تشـکل  عضـویت در گـروه   خود
وکارهاي زنان روسـتایی  فاکتورهاي تأثیرگذار بر کسب

فعالیـت   سابقه بر اساس نتایج تحقیق،. اندمطرح کرده
هاي شغلی جدید تأثیر ایجاد فرصتوکار بر در کسب 

افراد باتجربه در  بر این اساسداري دارد. مثبت و معنی
دریافـت  ترنـد.  هاي شغلی جدید موفـق ایجاد فرصت

تجربیات دانشی، آموزشی، مهارتی و فنـی در راسـتاي   
طـی   تولید، فرآوري و بازاریابی محصوالت تولید شده

نیازهـاي   ،شـود باعـث مـی  هاي فعالیت در افراد، سال
هاي و بر اساس آن فرصتشناسایی شده بازار و مردم 

شغلی جدید با درآمدزایی بیشـتر در روسـتاها فـراهم    
 )1396مقصـودي (  این یافته با نتـایج تحقیـق   .نمایند

تعـداد  نتایج تحقیق وي نیز نشـان داد  همخوانی دارد. 
ــر  فعالیــت هــايســال وکــار خــرد کســب پایــداريب

  .داردی مثبتتأثیر کشاورزي 
، فاصله محل سـکونت تـا   بر اساس نتایج حاصله

هـاي  وکار بر تمایل زنان به ایجاد فرصـت کسبمحل 
داري داشته اسـت. بـه   شغلی جدید تأثیر منفی و معنی

ــکونت از    ــلۀ محــل س ــر چــه فاص ــارتی ه ــل عب مح
وکار بیشتر شده اسـت، تمایـل زنـان بـه ایجـاد       کسب

افتـه  هاي شغلی جدید در روستا نیـز کـاهش ی  فرصت
از  زندگی خودهاي زنان در محیط تنوع فعالیتاست. 
رسیدگی بـه امـور خانـه و خـانواده، رفـتن بـه       جمله 

ــیرهاي دورتــ  ــکالت و   مس ــا مش ــان ب ــراي زن ر را ب
 ها تمایل بیشتري بـه کند. لذا آنهایی مواجه می چالش
تر نسبت به محل هاي نزدیکفعالیت در مسافتانجام 

شان سیدگی به مسئولیتسکونت خود دارند تا ضمن ر
نتـایج   وکارشان بپردازنـد. در خانواده، به توسعۀ کسب

که فاصله محل  نیز نشان داد )1396تحقیق مقصودي (
ــان را در توســعۀکســبمحــل  ازســکونت  ــار، زن  وک

بـا چـالش   هاي مرتبط با کسـب و کـار خـود    فعالیت
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بر اساس نتایج بـه دسـت آمـده از     .کرده استمواجه 
وکار خـود  که رضایت بیشتري از کسبتحقیق، زنانی 

هاي شغلی و داشتند، تمایل به افزایش دانش و مهارت
ن نقـــدینگی در همچنـــین افـــزایش تولیـــد و میـــزا

به بیان دیگر، افزایش وکارشان بیشتر بوده است.  کسب
شـود تـا   وکار، موجب مـی میزان رضایتمندي از کسب

ــراي توســعۀ  ــان ب ــش و زن ــال افــزایش دان ــه دنب آن ب
هاي آموزشی و فنـی باشـند تـا از ایـن طریـق       ارتمه

 يتولیـد کمـی و کیفـی محصـول    بتوانند بـه افـزایش   
خود را افـزایش  انداز و میزان درآمدزایی و پسرسیده 
این یافته بـا نتـایج تحقیـق فتحـی و همکـاران      دهند. 

ــزان    1396( ــأثیر می ــر ت ــدي ب ــوده و تأکی ــو ب ) همس
  .دوکارهاي روستایی داررضایتمندي بر کسب

از اهمیت عواملی  ارزیابی کلی نتایج تحقیق حاکی
هاي آموزشـی  چون سطح تحصیالت، شرکت در دوره
هـاي اعتبـاري،   و ترویجی، سابقه عضویت در صندوق

ثر بودن وجود و ارتباط زنان با افـراد کـارآفرین در   ؤم
در ابعاد مختلف از جمله کسب دانش و  هاموفقیت آن

ــت  ــغلی، فعالی ــارت ش ــاي تولمه ــتفاده از ه ــدي، اس ی
هــا و توســعه هــاي نــوین و  ایجــاد فرصــتفنــاوري
باشد. در این راسـتا ضـمن   هاي کارآفرینانه میفعالیت

ایجاد انگیزه براي زنان در جهت طی مدارج تحصیلی، 
ریــزي گیـري و برنامــه بایســت عـالوه بــر جهــت مـی 

موزشـی و ترویجـی متناسـب بـا     آهاي برگزاري دوره
ــان در حــو هــاي مختلــف کشــاورزي، زهنیازهــاي زن

کننـده نیازهـاي   مقدماتی را فراهم نمـود کـه برطـرف   
هاي اقتصادي و کارآفرینانه باشد. مرتبط آنان با فعالیت

شرایط  در این میان مدنظر قرار دادن و برطرف نمودن 
هـا  موانعی که مشارکت آنان را در اینگونـه فعالیـت  و 

بسیار مهم  هانماید، مانند زمان و مکان دورهمحدود می
است. از طرف دیگر با توجـه بـه اهمیـت و جایگـاه     

وکارهـاي  یند ایجاد و توسـعه کسـب  آها در فرصندوق
کشاورزي و روستایی، ایجاد انگیزه و تسهیل عضویت 

ها امري مهـم و ضـروري اسـت کـه     زنان در صندوق
عالوه بـر ایـن بـا    کند. همت مسئوالن امر را طلب می

افـراد   و اثر همنشینی ،ارتباط مدنظر قرار دادن اهمیت
وکـار زنـان،   یند ایجاد و توسعه کسبآکارآفرین بر فر

مسـتمر از جملـه    هـاي  و گردهمـایی برگزاري کارگاه 
هاي بازدیـد و مالقـات بـا زنـان     فراهم نمودن فرصت

از جمله ملزوماتی اسـت  کار  و موفق در عرصه کسب
  بایست مورد توجه قرار گیرد.که می
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Abstract 

Since women play an important role in the economy and livelihood of rural households due 
to their limitations, this study examines the tendency of rural women to develop agricultural-
oriented businesses in Mazandaran province. The statistical population of this study consisted of 
776 women with agricultural-oriented business members in 26 rural women's micro-credit funds 
in 10 cities of Mazandaran province, of which 260 people were selected as a sample size by 
stratified random sampling based on Krejcie & Morgan table. Factors affecting women's desire 
to develop agricultural-based businesses as a dependent variable were measured by performing 
four logit regression models. As the results of the research showed, the level of education, being 
an entrepreneur in the family, participating in training courses and business satisfaction on 
women's desire to increase knowledge and job skills; The variables of fund membership history, 
number of years of activity and participation in training courses had a positive and significant 
effect on the desire to create new job opportunities. Findings indicated that business satisfaction 
had a positive and significant effect on the desire to increase production and liquidity, as well as 
the two variables of education and participation in training courses on the desire to use 
production tools and technology. The findings also showed that the distance from residence to 
business has a negative and significant effect on women's desire to create new job opportunities 
in rural areas. Planning and purposefulness of holding training and extension courses in 
accordance with the needs of women with a focus on economic and entrepreneurial activities, 
providing opportunities to visit and meet successful women in business are the most important 
suggestions of this research. 
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