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The environmental challenges of businesses are one of the most important 

and worrying issues that currently all societies face. Rural businesses are 

not only an exception to this rule, but also have a significant position due to 

the greater connection and dependence of rural communities with the 

environment and natural resources. Therefore, the present study has 

assessed and analyzed the green status of rural women businesses. The 

statistical population included rural women with business in Rey county 

(246 people) and experts in this field (70 people). The sample size was 

determined using the Cochran's formula, including 202 rural women and 

50 experts. A simple random sampling method was used to select the 

samples. Data collection tool was two researcher-made questionnaires and 

in addition to descriptive statistics, indexing method based on weighted 

average was used to analyze the data. The results of this study showed that 

the green index for the business of rural women in the study area is 2.77 

(out of five) and most businesses are among the relatively to less green 

business, and only about 17% of businesses are green. In order to develop 

the green level of the rural women's businesses, it is necessary to support of 

the entry of young and more educated people in such businesses, 

supporting handicrafts business-based businesses that are inherently 

greener, and finally, to improve the green level of current businesses, 

emphasis should be placed on indicators such as the use of renewable 

energy, which are currently less considered. 

 

Cite this article: Talebpour, F.,| Shabanali Fami, H., Barati, A.A., Asef Shaiq, M. 2022. Investigating 

the green status of rural women's businesses in Rey county. Journal of Studies in 

Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 9 (1), 1-16.  
 

                                 © The Author(s).                              DOI: 10.22069/JEAD.2022.19982.1578 

                                 Publisher: Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources 

 

 

 
 
 

 



 و همکاران  پورفتانه طاب... / وکارها درسبز بودن کسب یتوضع  یبررس 

2 

 
 

 یشهرستان ر ییزنان روستا ینوکارها در بسبز بودن کسب یت وضع یبررس
 

 4یقآصف شا محمد  | 3یبرات اکبریعل | *2فمییشعبانعل ینحس | 1پورفتانه طاب
 

  دانشگاه تهران ی،و توسعه کشاورز  یریتگروه مد یی، ارشد توسعه روستا ی کارشناس یدانشجو.1

 hfami@ut.ac.ir، رایانامه:  ن دانشگاه تهرا ی، و توسعه کشاورز یریت استاد گروه مد.2

 دانشگاه تهران  ی،و توسعه کشاورز یریتگروه مد یار استاد.3

 دانشگاه تهران  ی،و توسعه کشاورز  یریتگروه مد یی، ارشد توسعه روستا ی کارشناس یدانشجو.4

 

 چکیده اطالعات مقاله 

 نوع مقاله:  

 پژوهشی -مقاله کامل علمی

 

 03/12/1400تاریخ دریافت: 

 21/12/1401 تاریخ ویرایش:

 22/01/1401تاریخ پذیرش: 

 

   های کلیدی:واژه

 ییروستا یوکارها کسب

 یی زنان روستا اشتغال

 ییروستا کارآفرینی

 سبز  وکارکسب

 سبز  کارآفرینی

جوامع باا  هیکه کلاست ای یکی از مسائل مهم و نگران کننده وکارهای کسبزیستهای محیطامروزه چالش

وکارهای روستایی نیز نه تنها از این قاعده مستثنی نیساتند، بلکاه نبرباه ارتباا  و بکس  .ندستهو  آن روبر

از   طبیعی، از جایگاه شاایان تاوجهی برروردارناد.زیست و منابعوابستگی بیشتر جوامع روستایی با محیط

پردارتاه ی روساتای وکارهای زناانوضعیت سبز بودن کساب لیتحلسنجش و حاضر به   ق یتحقهمین رو،  

و  نفار  246)  یر شهرساتان روکار دزنان روساتایی دارای کسابمورد مطالعه شامل    یست. جامعه آمارا

باه   کارشاناس  50زن روساتایی و    202  فرماول کاوکران  اساسنفر  بود که بر    70کارشناسان این حوزه )

ابازار  .ه شاداساتفادسااده    تصادفی  یریگها از روش نمونهانتخاب نمونه  ی. براعنوان نمونه انتخاب شدند

 یهاامارههاا عاالوه بار آداده  لیو تحل  هیتجز  یپرسشنامه محقق سارته بود و برادو عدد  داده    یآورجمع

نتاای  ایان تحقیاق نشاان داد کاه اساتفاده شاد. سازی مبتنی بر میانگین وزنای شارصاز روش    یفیتوص

)از پن   است و اغلب   77/2ورد مطالعه  وکارهای زنان روستایی در منطقه مشارص سبز بودن برای کسب

درصاد از   17وکارهای نسبتاً سبز و کمتار سابز جاای دارناد و تنهاا حادود  وکارها در گروه کسبکسب

در راساتای توساعه شاارص سابز باودن   .وکارهای از نبار وضاعیت سابز باودن مناساب هساتندکسب

وان و تحصیل کرده باه ایان رود افراد جوکارهای زنان روستایی، الزم است تا در درجه اول زمینه وکسب

های دستی که ذاتاً سابزتر هساتند، وکارهای مبتنی بر مهارتوکارها مهیا شده و از توسعه کسبقبیل کسب

های تجدیدپذیر که در حال هایی مانند استفاده از انرژیوکارها بر شارصحمایت شود و در توسعه کسب

 دد.حاضر کمتر مورد توجه هستند، تاکید گر
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 مقدمه 

یکاای از مسااائل زیساات  های محیط  چالشامروزه  

کلیه جوامع از سااطم محلاای ای که  مهم و نگران کننده

های از قبیاال برو است. چالشبا آن رو  ینجهاتا سطم  

گرمایش جهانی، کاهش منابع طبیعی، عدم کنترل مواد 

شاامار بی تکه مشااکال غیره وهوا وسمی، آلودگی آب

همراه دارد )رضایی و همکاااران،   ا رود بهدیگری را ب

ایاان مسااایل بااه شاادت در   اریرهای   . در سال1397

اهیم و حااال افاازایش بااوده و جامعااه را بااه در  مفاا 

حااات مهماای وا داشااته اساات. در واقااع، توجااه اطال

زیست کااه نبران به تغییرات و تهدیدات محیطصاحب 

هااای انسااانی بااوده و هم نااین اکثرا ناشاای از فعالیت 

های بزرگ ها و شرکت ها و برری سازمانورود دولت 

ها باعث گردید تا جوامااع جهان جهت رفع این چالش

فرصت  گ به چشم یكبه حل این مسئله و چالش بزر

بنگرند و عالوه بر تالش در جهت کاهش اثرات منفی 

زیساات و هااای انسااانی در محیطو مخاارب فعالیت 

وکارهای سبز به سااوی محافبت از آن، با ایجاد کسب 

رشد اقتصادی و معضل حل بیکاری و مسایلی از ایاان 

؛ هجااری و رهراباای، 1397قبیل پیش بروند )طاهری،  

عبارت دیگاار، در به   .1397فری،  پور و مبقلی  ؛1394

های مالی، مشکالت ناشی از محیط زیست کنار بحران

هااای جدیااد گیری محیطو تحول در فناوری، به شکل

وکارهای ساابز منجاار شااده اساات. زیاارا باارای کسااب 

وکارها یکی از عواماال اصاالی بااروز یااا تشاادید کسب 

 شااودزیسااتی شاانارته میکننده بیشتر مشکالت محیط

(Hart, 1997 Gifford, 1997; .  ،ایااان در واقاااع

کنندة دهندة مصرف انرژی و تولیدوکارها کاهشکسب 

، در نتیجااه  .های کمتر و قابل بازیافاات هسااتندپسماند

هااای اقتصااادی و حفاا  بنگاه  بااه کاااهش هزینااه  آنها

و اشتغالزایی بیشتر کرده  زیست کمك  طبیعت و محیط

 احمدپور  ؛1396  دارد )آبدری و همکاران،  ه همراهبرا  

دیگااار،  تعبار . باااه1397داریاااانی و همکااااران، 

 یاقتصاااد یهااات یفعال راتیوکاهای ساابز تاااثکسااب 

کاااهش  یرا تااا حااد مناسااب ساات یزطیباار مح یانسااان

و مواد  یلیفس یمشاغل به انرژ  نیاند  ا  ازی. ندهندیم

و   یاگلخانااه  یگازهااا  دیاا رام، منجاار بااه کاااهش تول

دیگر، سوی  از .  1397  ،ی)طاهر  شودیزباله م  نیهم ن

ساز ایجاد تواند زمینهتوان گفت که نوآروی سبز میمی

وکارهای ساابز بااوده و کاااهش کارآفرینی سبز و کسب 

  محیطی را در باااار دارداثاااارات مخاااارب زیساااات 

(Zailani et al., 2014; Makower, 2012 .  رویکاارد

کارآفرینی سبز، ناشاای از نااوآوری بااوده و پایااداری و 

آورد و ماای ت بااه همااراهتی باارای شاارک مزیاات رقاااب

های گیریپایاااداری زیربناااای راهبااارد در تصااامیم

  .Makower, 2012)  باشدوکار میکسب 

نبران اعتقاااد و صاااحب  شاامندانیاز اند یاریبساا 

 ساات،یزطیحفاراات از مح  یهااا باارااز راه  یکیدارند  

در جامعه است و اشاااعه  یطیمح ست یفرهنگ ز  جادیا

زنااان آگاااه   قیاا طراز    تواندیم  یطیمح  ست یفرهنگ ز

مختلااف از جملااه   لیاا . عموم زنان به دالردیصورت گ 

 یهانساال  و  کودکااان  ت یادارة رانه و تربآنها در  نقش  

 عضااویت  و سااابقه یکشاااورزامااور در  ، فعالیت  ندهیآ

قابل   سهم  توانندی، میمحل  یسنت  یهادر تشکل  نهیرید

و  یطیمحساات یز یگروهاا  یهااات یدر فعال یتااوجه

مقاادم و   ی)صالحباشند    داشته  یعیطبمنابعاز    ت راحف

 . اکنااون صاااحبنبران معتقدنااد کااه بااا 1392نجفلااو، 

توجااه و  دیاا با ،یزیربرنامااه یهادگاهیاا در د یبااازنگر

اساااس  رو، بر نیاز ا .قشر داشت  نیبه ا یاژهیو دیتاک 

توسااعه، در   یهادگاهیاا آمااده در د  دیو تحول پد  رییتغ

توسااعه   زنااان دررکت  مشا  یهاافت یره  ریار  یهادهه

مشارکت در   نیقرار گرفته است. ا  یاژهیمورد توجه و

بااه   ،ییزنان و درتااران روسااتا  یآگاه  یبا ارتقا  قیتلف

در   زیاا ن  ییروسااتا  یکه نااواح  شودیسبب م  ژهیطور و

و همگااام   یحوزه توسعه، به صورت مکمل توسعه مل

و  ید )رااانناا جامعااه عماال کن یهااابخش ریبااا سااا
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چااه   اگر  ،زنان  یاقتصاد  یهات یفعال .  1391همکاران،  

طور کمك به   نیها و هماستحکام رانواده  هیو پا  انیبن

 یزیربرنامااه  نهیهر چه بهتر امور در زم  همسر در اداره

 ی. لذا، چه امااورشودیها محسوب مرانواده  یاقتصاد

 کنندیاز آن کسب درآمد م  میکه زنان به صورت مستق

رانااه،   یبه کارها  یگ دیو رس  یو چه انجام امور زندگ 

باارد  شیمهاام آنااان در پاا  اریاز نقش بساا   یحاک   وهر د

نقااش بااه   نیها است. گرچه ارانواده  یاهداف اقتصاد

رااود   نیاا امٌا ا  ست،یمانند نقش مردان آشکار ن  یلیدال

زنااان در اقتصاااد  شتریگرفته شدن هرچه ب دهیسبب ناد

 . 1395)چوبدار،    شودیرانواده م

 وکارهایاز نااوع کسااب سبز اغلب    وکارهایکسب 

امل مهم کاهش فقاار، و یکی از عبوده که رود  کوچك  

  هسااااتندرقاباااات تااااوان وری و افاااازایش بهااااره

(Bouraoui, 2015  . هااای در فعالیت  با ایجاد تنوعآنها

و توسااعه   اقتصادی  رشد  توانند بهمی  ،اقتصادی روستا

 . Markantoni et al., 2013) کمااك کننااد وسااتار

با تقویت تحوالت   هالیت فعا  ین قبیلتوسعه ا  هم نین،

گیری تجاااری را بهبااود اجتماعی، جهاات های  و شبکه

وکار و افاازایش ارزش بخشااد و بااا ایجاااد کسااب می

و توانمناادی   روسااتا  افزوده و ثروت، منجر بااه تحااول

 ,Morrison and Ramsey) گردناادمی انروسااتایی

 چااه ایجاااد اگاارتوجااه داشاات کااه البته بایااد  .   2019

ای باارای عنوان وساایلهبااهوچااك ارهای ک وک کسااب 

امااا بااا   ،شااودتحریك توسعه روسااتایی محسااوب می

 باشااااد می اجااااهمو  نیااااز هااااای راصاااایچالش

(Omri and Bouraoui, 2015  هااا را چالش کااه ایاان

 ،ا اجتماعی، اقتصادیفردی، فرهنگی    نواعاتوان به  می

افتخاااری و الدین  رکنسارتاری و محیطی  )  ،مدیریتی

دیگاار،   . از سااویبندی نمااودقسیمت   1392ان،  همکار

ای بااه گونااهبایااد  وکارهای کوچااك  نوآوری در کسب 

باشد که به کاهش ضایعات و کاااهش میاازان مصاارف 

ضاامن معرفاای محصااوالت و  و مااواد رااام بزااردازد

طور قاباال تااوجهی بااه فرایندهای جدید به مشتری، به

 محیطی بزاااااردازد کااااااهش اثااااارات زیسااااات 

(Lynn et al., 2013 . وجااود و اگرچااه  بااا ایاان

نقش مهمی را در بهبااود توانند  میوکارهای سبز  کسب 

وضااعیت اقتصااادی و منااابع درآماادی رانوارهااای 

ای در رصااو  مطالعه  شته باشند، تا کنونروستایی دا

و   روسااتاییوکارهای  کسااب   بااودن  سنجش سطم سبز

زمینااه این  در    و نشانگرهای مطلوب  هاشارصتدوین  

و چه در سایر مناطق کشور   ورد مطالعهدر منطقه مچه  

 و  کسااب   بااودن  نشده است. سنجش سطم ساابز  انجام

، راهکارهااای مشخصاای در ایاان زمینااه  ئااهکارها و ارا

نقش قاباال تااوجهی را در توسااعه   تواندبدون شك می

کنااد. وکاهای سبز در بااین زنااان روسااتایی ایفااا  کسب 

وع این مطالعه با هدف قرار دادن همین موضرو،    ینازا

 که سخ به این سااوال اصاالی و کلیاادی اساات در پی پا

در   زنااان روسااتاییوکارهای  کسااب   بااودن  ساابز  سطم

اقتصااادی،  ابعاااد گوناااگوناز منباار  ،شهرسااتان ری

و  ؟میاازان اساات زیسااتی بااه چااه اجتماااعی و محیط

وکارهای مهمترین نشانگرهای سبز بودن باارای کسااب 

 زنان روستایی کدامند؟

 

 ق یتحق نهی شیو پ ينظر یمبان

 جااهینت نیاا بااه ا ،ییه اقتصاااددانان روسااتاامااروز

بااه  ییگو راهباارد پاسااخ نیترکااه مناسااب  انددهیرساا 

در مناااطق  ،یاقتصاااد ی مختلااف از جملااههاااچالش

اساات.   ینیکااارآفر  وهیش  هب  انییروستا  قیتشو   ییروستا

 نیاا ا  کااهاساااس بااود    نیاا بر ا  هینبر  نیا  یادیفلسفه بن

 یشااتغالنوع رود ا  كیو    وکارکسب   جادیا  با  هات یفعال

ساااز توسااعه روسااتایی زمینه  تواندیم  یدر جامعه محل

های اریاار تیکیااد البته در دهااه  .Heriot, 2002) گردد

کااه پیاادایش   راصی بر پایااداری توسااعه شااده اساات 

وکار سبز نیز حاصل همین تیکیاادها بااوده مفهوم کسب 

وکار ساابز، شااغل کسب است. در این مطالعه منبور از  
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)از کاالهااا و راادمات  دیتولاست که ضمن   یاستهیشا

و   یاناارژآب و  کاهش مصرف  طرق مختلف از جمله  

 ایرنه تنها ب   هاو پسماند  هایه حداقل رساندن آلودگ ب

هدف نیز باشد.    سودمندبلکه  مضر نباشد    ست یزطیمح

 دار،یاا وکار سبز تالش در جهت تحقق توسعه پاکسب 

و کاااهش  اوهااو آب راتییاا کاااهش رطاار تغ یباارا

توسعه   است.ی  عینامناسب از منابع طب  یهایبردارهرهب

مبتنی بر دو بعد یا جنبه باشد.   تواندیوکار سبز مکسب 

بااا   وکارها اساات کااهیك بعد شامل آن گروه از کسب 

 یرقااابت ات یاا ناااوآوری و کساااب مز جااادیهاادف ا

 وکسااب  رنااادهیدر برگ  دومبعااد و  شوند  اندازی میراه

ه آنهااا یجاااد و توسااعی است که هدف اصاالی اکارهای

 اساات. ماننااد یآلااودگ انتشااار و تااراکم از  رییجلااوگ 

و رااا  یااا   هاااواآب،    یکنتارل آلاااودگ   هاایت یساا

وکارهای که از جملااه کسااب   فاضالبهای  رانههیتصف

 دیاا های جدفرصاات   جااادیا  مبتنی باارکه  سبزی هستند  

باشااند می  یسااتیزطیراادمات محاا  ارائااه بااازار باارای

الزم به توضیم است  .  1398ان،  زاده و همکار)شریف

 ،یابی بااه توسااعهتوسااعه پایاادار دساات در نبریااه  که  

به سه محور اصلی )اجتماعی، اقتصااادی   مستلزم توجه

بااا توجااه بااه  ،از میان ایاان محورهاااو محیطی  است.  

محاااور محیطااای روی بشااار، هاااای پااایشچالش

هااایی از قبیاال گرمااایش اساات. چالش ترکنناادهنگران

نابع طبیعی، عدم کنتاارل زن، کاهش مجهانی، تخریب اُ

وهوا، عدم کنترل مواد زایااد و مواد سمی، آلودگی آب

که رود هاازاران مشااکل   غیره  زباله، تغییرات اقلیمی و

ایجاااد  .  1395را به دنبال دارند )رضایی و همکاااران،  

 بااهتوانااد  میوکار سبز به میاازان قاباال تااوجهی  کسب 

مااك ایدار ک عه پتوس ها و دستیابی بهکاهش این چالش

و اشااتغال پایاادار پاسااخی   کند. در واقع کااار شایسااته

های جهانی در رصااو  سازنده و ضروری به چالش

عدالت اجتماعی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصااادی و 

در دلیاال،    همااین  بااه  .اساات زیساات  حفارت از محیط

مفاهیمی از قبیل اقتصاااد ساابز، توجه به  های اریر  دهه

بااه رآفرینی ساابز  کااا  و  ار ساابزوک مدیریت سبز، کسب 

زیادی در ی  هاپژوهشسرعت درحال افزایش است و  

پااور و مبفااری، قلی)اساات    این زمینه صورت گرفتااه

نیااز از ایاان قاعااده وکارهای سبز  حوزه کسب    .1397

مستثنی نیست، با این وجود مطالعات انجااام شااده در 

ها و الزامات چالشبا تمرکز بر مطالعه  بیشتر  این زمینه  

سبز و مواردی از این قبیل بااوده اساات   وکارهایکسب 

؛ سادین 1395  زاده و همکاران،؛ عالی1397)بختیاری،  

که در ادامه به برری از آنها اشاااره    1400و همکاران،  

در   Hasan et al. (2019به عنوان مثااال، . رواهد شد

وکار ساابز ارزش کسااب   رهیبررسی زنج  ابمطالعه رود  

 یایاا دن  یساابز باارا  تجااارت  یهاهو ید که شاا دننشان دا

 ا ، باا Ko et al. (2013اساات.  تضااروریااك امااروز 

شاارکت   وجهه  جادیسبز در ا  یابیبازار  راتیتاث  یبررس

که وجهه   نشان دادند  یررده فروش  یوکارهادر کسب 

 ت یمساائول)شااده اساات    لیتشااک  از سااه بعاادشرکت  

ساابز   یابیاا بازار  و  محصول و اعتبار شرکت   ،یاجتماع

و محصااول  یاجتماع ت یمسئولدو بعد  بر    میمستق  ریتاث

 ت یطور را  عاماال مساائولبه  ، نینداشته است. هم

 ریدر تاااث یواسااطه نقااش مهماا   كیبه عنوان    یاجتماع

. اعتبار شرکت داشته است   ایسبز بر محصول    یابیبازار

داد کااه نشاااان در چین نیااز   Li et al. (2019مطالعه 

وری در ساطم توساعه صاانعت ساااابز و نااااوآ  نیبا 

 . بااه طااوری کااهوجااااود داردرابطااه  صاانعت    ناا یا

تواند بااه توسااعه صاانعت ساابز و کاااهش ینوآوری م

اقتصااادی و کاااهش  اتیاا بهبااود عمل مصاارف منااابع،

همکاااری دولاات   . به عقیده آنهاکمك کناد  یآلودگ 

مؤثر   سبز  عینوآوری در صنا  شبردیوکارها در پو کسب 

لعااه طامباااا    نیز   2019)  یو نبوی چشم  یمیاست. کر

ند دیرس  جهینت  نیبه ا  وسطوکارهای کوچك و متکسب 

نااوآوری ساابز، فرهنااگ  ریساابز، تاایث ینیکااه کااارآفر

و  یاجتماااع ت یو مساائول یرقااابت ت یاا مز ،یسااازمان
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 لیرا تعااد هاشاارکت  یملکاارد مااالع ،یزیسااتطیمح

رضااایی و در میااان مطالعااات دارلاای اد. نمایاا یما 

عه موانع توس  یبررسضمن     1397و    1395)همکاران  

بااه ایاان نتیجااه رساایدند   یسبز در کشاورز  ینیکارآفر

و  یفناا  ،یآموزش-یجیترو  ،یرسارتیز  ،یموانع اقتصاد

و بااه  هسااتند هااانعترین موااز مهم  یتیو حما  یتیریمد

 یساابز اقاادامات  ینیمنبور گسااترش و توسااعه کااارآفر

و   هایگذارهیتوسعه ساارما  یبرا  یسازت یهم ون ررف

 یبازارهااا  ت یتقو   و  ادجیا  اس،یمق  کوچك  یهاشرکت 

 یآگاااه  جااادیجوانان و ا  یبرا  ینیسبز، آموزش کارآفر

الزم اساات وکارها  کسااب   رانیمد  نیدر ب  یزیستطیمح

 ضاامن نیااز  1396)  یزاده و بهراماا ی. عااالافزایش یابد

وکار ساابز کسااب   جادیدر ا  یینقش زنان روستا  یبررس

ن کاارد  یپااا از ساازر  ییکه زنااان روسااتا  نشان دادند

گروه، توسعه مشارکت   جادیو با ا  ینمندسازاحل توامر

 عیصاانا  دیتول  ر،ییتغ  ت یعامل  ت یافزودن ررف  ،یاجتماع

 رییاا و تغ ییراارد روسااتا یهاصااندوق جااادیا ،یدساات

در کاهش فقاار و   یاند نقش مهمکشت توانسته  یالگو 

 کننااد. فااایو بازگشاات مااردان بااه روسااتا ا یکاااریب

طالعااه رااود نیز در م   1393زاده )زاده و شریفعبداهلل

در   یداریاا ضاارورت پااردارتن بااه پاضمن تیکیااد باار  

بااا اصااول و همسااو  ینیوکار و کااارآفرعرصااه کسااب 

در قالااب  ییدارگرایاا پا ،داریاا توسااعه پا یهاااارزش

را یك ضرورت دانسته و عااواملی سبز    یوکارهاکسب 

 برناادهشیپ  ایاا بااه عنااوان مااانع  را  نواقص بااازار    نبیر

در   یداریاا پا   یتااروو    انددهی نمو معرف  سبز  ینیکارآفر

را الزم و حیااااتی وکار و کساااب  ینیحاااوزه کاااارآفر

 .انددانسته

گفت کااه   توان، میمرور مطالعات فوقتوجه به    با

 دیجد  یبه راهکار  تواندیوکارهای سبز متوسعه کسب 

و  یتوانمندساااااز یتوساااعه بااارا یهاهیااا در نبر

بااه   یبایمنبور دستبه  ییدر مناطق روستا  یسازت یررف

 یهامنجاار شااده و فرصاات  ییروسااتا داریاا پا توسااعه

 شیافاازاو    یشااتیمع  سااكیکاااهش ر  یرا باارا  یمناسب

 نماید.فراهم   ییدر مناطق روستا داریپا ییغذا  ت یامن

 

 ها مواد و روش

شناسی نوعی تحقیااق پژوهش حاضر از منبر گونه

و راهبرد حاکم بر پژوهش کمی بود. از   است پیمایشی  

ر در گروه تحقیقااات مطالعه حاض  لحاظ هدف تحقیق،

آوری گیاارد و از نباار شاایوه جمااعکاربردی جااای می

ها در گااروه تحقیقااات میاادانی و از جنبااه درجااه داده

کنترل متغیرهااا نیااز در گااروه تحقیقااات غیرآزمایشاای 

جامعه آماری این پااژوهش شااامل دو گااروه باشد.  می

کارشناسان )کل کشااور  و زنااان روسااتایی سرپرساات 

 یوکارهاپرست رااانوار در کسااب سر  یدارا  ایرانوار  

شهرستان ری  بودند که   یمختلف )در سطم روستاها

تعااداد   ،1400سااال    یآمار موجود برا  نیبراساس آرر

نفاار و تعااداد  80حوزه عبارت بااود از    نیکارشناسان ا

سرپرساات   یدارا  ایاا سرپرست رااانوار    ییزنان روستا

 بودند. نفر 246 نیزمختلف    یوکارهارانوار در کسب 

حجم نمونه از فرمااول   نییاین پژوهش برای تعدر  

ها از روش انتخاااب نمونااه  ی  و باارا1کوکران )رابطه  

 استفاده شد. یگیری تصادفنمونه

                     1)رابطه 

سااطم ساابز   ریاا متغ  اریانحراف مع  نکهیتوجه به ا  با

 1/ 55آزمااون معااادل  شیوکارها در پاا بااودن کسااب 

 رشیقاباال پااذ  یطااااساس سااطم ر  محاسبه شد و بر

 95  نانیو سطم اطم   0/ 09  یعن)ی  نیانگیم  0/ 05معادل  

جامعااه زنااان   نیاز باا   ازیاا درصد، اندازه نمونه مااورد ن

حجم نمونه   ن،ی. هم ندیگرد  نیینفر تع  202  ییروستا

 نفر بدست آمد. 50معادل  زیجامعه کارشناسان ن  یبرا

دو   قیاا تحق  نیاا هااا در اداده  یآورجمع  یابزار اصل

)پرسشاانامه زنااان و محقااق سااارته  شاانامهپرس عاادد
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جهاات   هاپرسشاانامهایاان  بااود.  پرسشنامه کارشناسان   

و تعیااین وکار،  کسااب   یساابز  سااطم  ت یبررسی وضع

های اقتصااادی، هاار یااك از شااارص  مقداراهمیت و  

گردید که شامل سااه   یزیستی طراحاجتماعی و محیط

 ،یاز ابعاااد اقتصاااد  كیاا در هاار    یگروه شارص اصل

ها یااا گویااه   .1بود )جدول    یستیز  طیمحو    یاجتماع

نشانگرهای ذیل هاار یااك از ابعاااد سااه گانااه فااوق از 

سااارتار یافتااه بااا طریق مرور پیشااینه و مصاااحبه نیمه

کارشناسان ربره سازمان جهاد کشاااورزی کااه تجربااه 

 کار در این حوزه را داشتند، استخراج شدند. 

 

 های روستایی و وزن آنها وکارکسب سبز بودن تعیین وضعیتمعیارها و زیرمعیارهای  -1 جدول

 نهایی وزن وزن اولیه  گیری اندازه مقیاس هاگویه  ها شاخص

 اقتصادی 

 0/045 0/134 ای  فاصله ها و مواد اولیه دسترسی آسان به منابع، نهاده

 0/043 0/130 ای  فاصله های مختلف داشتن سیاست مالی پایدار در بخش

 0/077 0/232 ای  لهفاص ها زینهمدیریت ه 

 0/050 0/150 ای  فاصله در استفاده از منابع تولید در راستای کاهش ضایعات  یجویصرفه

 0/076 0/228 ای  فاصله افزایش کیفیت برای رقابت بهتر در بازار

 0/042 0/126 ای  فاصله )رشد اقتصادی   افزایش ساالنه درآمد کسب شده

محیط  

 زیستی

 0/112 0/335 ای  فاصله زیست  گی محیطآلودعدم 

 0/085 0/256 ای  فاصله ای و ایمنی کارکنانتوجه به سالمت حرفه

 0/089 0/267 ای  فاصله عدم تولید فاضالب صنعتی 

 0/047 0/142 ای  فاصله های تجدیدپذیر )مانند انرژی رورشیدی  استفاده از انرژی

 اجتماعی 

 0/035 0/106 ای  فاصله متنوع فرهنگی بق و شرایط بکارگیری افراد با سوا

 0/60 0/180 ای  فاصله های فرهنگی و ملی در کارپایبندی به ارزش

 0/044 0/132 ای  فاصله رعایت عدالت و شفافیت در کار

 0/055 0/166 ای  فاصله توجه به رفاه و بهزیستی کارکنان 

 0/032 0/096 ای  فاصله افع منرداری از ها و برروجلب مشارکت کارکنان در فعالیت

 0/053 0/158 ای  فاصله استفاده بهینه از نیروی انسانی 

  0/054 0/162 ای  فاصله رعایت قانون کار و تجارت 

 

منبور سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتااوا به

از نباارات ،  یمحتااوایروایی  برای بررسی    .استفاده شد

ی دانشااگاه وسااعه کشاااورزاساتید گروه ماادیریت و ت

حااوزه در   نیاا از کارشناسااان ربااره ا  یتهران و جمعاا 

و پا از بررساای   استفاده شد  یوزارت جهاد کشاورز

 ی. بااراندنهااایی شااد هاو اصااالحات الزم، پرسشاانامه

از روش  یریگ اناادازه یابزارهااا ییایاا از پا نااانیاطم

بر اساااس   .محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد

مختلااف  یخ اجاازاکرونبااا یالفاا آ ب یشااارص ضاار

 الزم بررااوردار بودنااد  ییایاا از پا  قیتحق  نیا  یابزارها

ها و مفاهیم بیشااتر )ضریب آلفای کرونباخ تمامی سازه

. برای تجزیه و تحلیل اطالعات عالوه باار بود   0/ 8از  

سازی نیز اسااتفاده شااد. شارص  های توصیفی، ازآماره

بز مشااخص نمااودن سااطم ساا   یباارا  به این ترتیب که

مااورد مطالعااه ابتاادا   یوکارهااز کسااب   كیاا بودن هر  

 یبااودن باارا  تحت عنوان شارص سطم سبز  یشارص

شااارص در واقااع   نیاا وکار محاساابه شااد. اهر کسب 

از   كیاا وکار در هاار  نمرات هاار کسااب   یوزن  نیانگیم

 طیو محاا  یاقتصاااد ،یگانه اجتماااعسااه یهاشااارص

 در هاار  ارهااایمعریاز ز  كیاا هر    هیاول  وزنبود.    یستیز
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گانه فوق بر اساس مقدار معکوس سه  یهااز گروه  كی

کااه وزن   ب یاا ترت  نیاا محاسبه شد. به ا  راتییتغ  ب یضر

 ب یبرابر بود با مقدار معکااوس ضاار  اریمعریهر ز  هیاول

باار مجمااوع معکااوس   میتقساا   ار،یاا معریآن ز  راتییتغ

 اریآن مع درموجود  یارهایرمعیتمام ز  راتییتغ  ب یضر

هر   یین نهامحاسبه وز  یو برا  یی. در مرحله نهایاصل

 یاصاال اریدر وزن مع  اریمعریآن ز  هیوزن اول  ار،یمع  ریز

از  كیهر  یسوم برا كیمطالعه برابر بود با   نیکه در ا

ضاارب   ،یستیز  طیو مح  یاقتصاد  ،یاجتماع  یارهایمع

  باار 1جدول  )  ارهایرمعیاز ز  كیهر    ییشد و وزن نها

 یباارا ،ت یاا دست آمد. در نهاه  اساس نبر کارشناسان ب

وکار، مقدار هر کسب   یشارص سبز بودن برا  محاسبه

آن   ب یدر ضاار  اریاا رمعیوکار در هاار زآن کسااب   ازیامت

عنوان شااارص ساابز ضرب و مجموع آنها به  اریمعریز

 نیباا  یوکار مربوطه محاسبه شد که مقااداربودن کسب 

نمره سبز بااودن هاار   نییپا از تع  .داشت صفر تا پن   

ساس فاصله ا بر اوکارهکسب   نیوکارها، ااز کسب   كی

 یبااه سااه گااروه اصاال  نیانگیم  نییآنها از حد باال و پا

ساابز ب  گااروه  یوکارهاشااامل الااف  گااروه کسااب 

ج  گااروه  ت یاا ساابز و در نها مااهین یوکارهاکسااب 

 یشاادند. باارا یبندکمتاار ساابز دسااته یوکارهاکسااب 

با فرض نرمال بااودن   نیانگیم  نییو پا  االمحاسبه حد ب

عنوان بااه اسیاا ششاام رناا  مق كیاا جامعااه از مقاادار 

 نیانگیاا و از مقاادار سااه بااه عنااوان م اریاا انحااراف مع

  کااه در 1شارص در جامعه نرمال استفاده شد )شکل 

عبااارت   ب یاا و باااال بااه ترت  نییحد پا  ریمورد مقاد  نیا

 .3/ 25و   2/ 75بودند از 

 
 

 وکارها کسب یو باال شاخص سبز  نییحد پا  ریمقاد -1شکل 

 

هااا در داده  تحلیاالو تجزیه و    کلیه عملیات آماری

انجااام  Excel 2020و  26نسخه  SPSSافزار نرم محیط

  شد.

 نتايج و بحث 

میااانگین،   یاز نبر ساان:  مطالعه  مورد  عهجام  فیتوص

انحراف معیار، کمینه و بیشینه سنی زنان مورد مطالعااه 

 70و  20، 10/ 9،  47/ 26بااه ترتیااب،  قیاا تحق نیاا در ا

سال بااوده اساات. باار اساااس همااین نتااای ، بیشااترین 

سااال تعلااق داشاات.   59-46انی بااه دامنااه ساانی  فراو

  متاهل درصد  68/ 8  یعنی)  انیاغلب پاسخگو   نیهم ن

از زنااان   درصااد  31/ 7،  التیاز نبر سااطم تحصاا   بود.

دارای مدر  ابتدایی تا دیاازلم،   درصد  35/ 60  سواد،بی

 درصااد 5 / 4کاااردانی تااا کارشناساای و  درصااد 27/ 4

   اند.دارای مدر  کارشناسی ارشد و باالتر بوده
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 از نظر سطح تحصیالت پاسخگویان توزیع فراوانی  -2جدول 

 درصد  فراوانی  سطم تحصیالت 

 7/31 64 سواد بی

 6/35 72 ایتدایی تا دیزلم 

 2/27 55 کاردانی تا کارشناسی 

 4/5 11 ارشد و باالتر کارشناسی

 100 202 جمع کل 

 

عااالوه باار  افااراد مااورد مطالعااهدرصااد از  14/ 4

انااد بوده  زین  یگریوکار دوکار رود، دارای کسب کسب 

رااود  یوکارهاصاارفاً در کسااب  زیاا درصااد ن 85/ 6و 

میاازان .  اناادهاشتغال داشته و فاقد کسب و کار دوم بود

نفاار ماهانااه   18از این مشاااغل باارای    این افراددرآمد  

سه تااا پاان   نینفر بنه  برای  کمتر از سه میلیون تومان،  

تر از پاان  میلیااون باال زینفر ن كیبرای میلیون تومان و 

 .تومان بوده است 

 22در مجمااوع در    قیاا تحق  نیاا زنان مورد مطالعه در ا

کااه در    3)جدول    اندوکار مختلف مشغول بودهکسب 

درصااد  33بااا حاادود  «یکنرشااك ی»ساابز انیاا م  نیا

 یاهاا گل هیاا »ته ریاا نب یمشاااغل و یفراواناا  نیشااتریب

و  جات«یترشاا  هیاا »رردکااردن قنااد«، »ته «،یاپارچااه

را بااه رااود   ینفراوا  نیکمتر  «ینتی»پرورش پرندگان ز

 اند.ارتصا  داده

 

 وکار توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس نوع کسب -3جدول 

 درصد  فروانی  وکار نوع کسب

 7/32 65 کنی رشك  یسبز

 8/17 36 کاری صیفی

 4/7 15 پرورش مرغ بومی

 4/5 11 نوغانداری 

 5./ 10 تهیه لواشك رانگی 

 0/4 8 قنادی 

 4./ 8 تهیه مرباجات 

 4./ 8 پرورش قارچ 

 5/2 5 ریاطی

 5/2 5 پرورش ارد  بومی

 5/2 5 یی دارو اهانیگتولید و توزیع 

 5/2 5 فرآوری مشتقات شیر 

 2 4 عروسك سازی 

 5/1 3 نقاشی روی سفال 

 5/1 3 ی رانگ یغذا  پخت

 5/1 3 داری  گلخانه

 1 2 بندی حبوبات بسته

 1 2 پخت نان رانگی

 /.5 1 ای تهیه گل پارچه
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 درصد  فروانی  وکار نوع کسب

 /.5 1 رردکردن قند 

 /.5 1 تهیه ترشیجات 

 /.5 1 پرورش پرندگان زینتی 

 100 202 مجموع

 

کاری های این پااژوهش، میااانگین سااابقهطبق یافته

سال با   14حدود    شیوکار رو زنان روستایی در کسب 

سال بود. در این میان، کمتاارین و   7/ 54معیار    انحراف

 سال  40و    كیترتیب عبارت از  کاری بهبیشترین سابقه

 .بوده است 

: وکارهای زنططان روسططتاییکسططب یسطططح سططبز 

گونه که در بخش روش تحقیااق اشاااره شااد، در همان

وکارهای این مطالعه برای تعیین سطم سبز بودن کسب 

کااه ایاان  مااورد مطالعااه، یااك شااارص طراحاای شااد

شااارص سااطم ساابز بااودن را براساااس معیارهااا و 

زیرمعیارهای مختلف و اهمیت آنها، به صااورت یااك 

  توزیع 4جدول )نماید. عدد بین یك تا پن ، تعیین می

وکارهای روسااتایی در سااه فراوانی هر یااك از کسااب 

هاار   یشااارص ساابز  نیانگیو م  بودن  گروه سطم سبز

شارص  نیانگیس مدهد. بر اسااز آنها را نشان می  كی

 هیاا کل بااودن در مجمااوع شااارص ساابز بااودن، ساابز

 هاست کااه در گاارو  2/ 77مورد مطالعه    یوکارهاکسب 

 نی. باااالترگیرناادقاارار می  نساابتاً ساابزوکارهای  کسب 

 یرانگ یغذا دیمربو  به تول  بودن  شارص سبز  زانیم

اساات.   جاتیترشاا   دیاا آن مربااو  بااه تول  نیترنییو پا

از  كیاا تلااف در هاار مخ یوکارهاکسااب  یفراواناا 

 یسه گانه سبز، نسبتاً سبز و کمتر سبز حاااک   یهاگروه

درصااااد از  17/ 3از آن اساااات کااااه در مجمااااوع 

 بااودن  ساابز  ت یمورد مطالعااه از وضااع  یوکارهاکسب 

 یدرصد نسبتاً ساابز و مااابق 54مناسب برروردار بوده، 

 .ستندیمناسب برروردار ن بودن  آنها از حد سبز

 

 و میانگین آنها  بندی گروه ووکارهای سبز روستایی هریك از کسب توزیع فراوانی  -4 جدول

 وکارهای سبز کسب
وکار سبز کسب

 )مناسب  

نسبتاً  وکار کسب

 سبز )متوسط  

وکار کمتر  کسب

 سبز )نامناسب  
 مجموع

  شاخص میانگین

 وکار کسب سبزی

 %100 %28/8 %48/5 %22/7 %22/7 ی رشك سبز

 %100 %100/0 %0/0 %0/0 %0/0 سفال 

 %100 %100/0 %0/0 %0/0 %0/0 پارچه ای  گل

 %100 %0/0 %75/0 %25/0 %25/0 ی نیریو ش  كیک

 %100 %0/0 %50/0 %50/0 %50/0 عروسك 

 %100 %75/0 %25/0 %0/0 %0/0 مربا 

 %100 %20/0 %60/0 %20/0 %20/0 پوشا  

 %100 %0/0 %80/0 %20/0 %20/0 بومی  ارد 

 %100 %100/0 %0/0 %0/0 %0/0 حبوبات 

 %100 %0/0 %0/0 %100/0 %100/0 قند شکستن 

 %100 %75/0 %25/0 %0/0 %0/0 ییدارو اهانیگ

 %100 %30/6 %58/3 %11/1 %11/1   یفیص تولید 

 %100 %25/0 %62/5 %12/5 %12/5 قارچ
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 وکارهای سبز کسب
وکار سبز کسب

 )مناسب  

نسبتاً  وکار کسب

 سبز )متوسط  

وکار کمتر  کسب

 سبز )نامناسب  
 مجموع

  شاخص میانگین

 وکار کسب سبزی

 %100 %6/7 %66/7 %26/7 %26/7 ی بوم مرغ

 %100 %0/0 %33/3 %66/7 %66/7 ی رانگ  یغذا

 %100 %0/0 %100/0 %0/0 %0/0 جات یترش

 %100 %0/0 %100/0 %0/0 %0/0 ی نتیز پرنده

 %100 %20/0 %80/0 %0/0 %0/0 رامه  -پنیر - ماست - کره

 %100 %54/5 %27/3 %18/2 %18/2 نخ

 %100 %0/0 %100/0 %0/0 %0/0 نان

 %100 %10/0 %90/0 %0/0 %0/0 لواشك رانگی 

 %100 %33/3 %66/7 %0/0 %0/0 گل و گیاهان آپارتمانی 

 %100 %28/7 %54/0 %17/3 %17/3 مجموع 

 

وکار کسططبتوسططعه    یهاشططاخص  وضعیت اهمیت

های مربااو  از شااارص كی  وزن هر 5جدول ):  سبز 

دهااد. وکارهای ساابز را نشااان میکسااب توسااعه بااه 

گااردد، از نباار کارشناسااان یگونه که مالحبااه مهمان

ساابز  یوکارهاتوسااعه کسااب  یباارا اریاا مع نیتاارمهم

 زیو پا از آن ن  هانهیهز  ت یریعبارت بوده است از مد

 د،یاا در استفاده از منابع تول  یجو صرفه  رینب  ییارهایمع

و عاادم آلااوده نمااودن   یانسااان  یرویاز ن  نهیاستفاده به

از  كیاا  هاار كیاا بااه تفک ن،ی. هم ناا ساات یز طیمحاا 

 ت یریمااد  ،یاقتصاد  یارهایمع  انیدر م  یاصل  یارهایمع

عدم آلااوده   ،یستیز  طیمح  یارهایعم  انیدر م  ها؛نهیهز

 ،یاجتماااع  یارهااایمع  انیو در م  ست؛یز  طینمودن مح

 ارهااایمع نیتاارمهم ،یانسااان یرویاا از ن نااهیاسااتفاده به

و در  ساااس نباار کارشناسااانابردر پایااان، انااد. بوده

و   یاجتماااع  ،یاقتصاااد  یارهااایمع  ب یاا به ترت  مجموع،

توسااااعه  یارهااااایمع نیتاااارمهم ،یسااااتیزطیمح

 هستند.  ییزنان روستا  یسبز برا  یرهاوکاکسب 

 

 از دیدگاه کارشناسان  وکارهای روستایی سبز بودن کسبهای شاخص اولویت -5 جدول

معیار 

 اصلی 
 میانگین  زیرمعیار 

انحراف  

 معیار

ضریب 

 تغییرات 
 رتبه 

وزن 

 زیرمعیار 

وزن 

 نهایی

 اقتصادی 

 0/045 0/134 12 0/292 2/370 8/12 ها و مواد اولیه دسترسی آسان به منابع، نهاده

 0/043 0/130 13 0/301 2/403 7/98 داشتن برنامه و اصول مالی باثبات 

 0/077 0/232 1 0/168 1/468 8/74 ها مدیریت هزینه

 0/050 0/150 11 0/260 2/070 7/96 )رشد اقتصادی   افزایش ساالنه درآمد کسب شده

 0/076 0/228 2 0/171 1/523 8/92 صرفه جوی در استفاده از منابع تولید  

 0/042 0/126 15 0/310 2/490 8/04 افزایش کیفیت برای رقابت بهتر در بازار

محیط 

 زیستی 

 0/112 0/335 4 0/194 1/644 8/46 عدم آلودگی محیط زیست 

 0/085 0/256 10 0/255 2/093 8/22 ای و ایمنی کارکنانتوجه به سالمت حرفه

 0/089 0/267 8 0/244 2/018 8/26 یعدم تولید فاضالب صنعت

 0/047 0/142 17 0/459 3/164 6/9 استفاده از انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی رورشیدی 

 0/035 0/106 14 0/309 2/295 7/42 بکارگیری افراد دارای سوابق متنوع فرهنگی اجتماعی
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معیار 

 اصلی 
 میانگین  زیرمعیار 

انحراف  

 معیار

ضریب 

 تغییرات 
 رتبه 

وزن 

 زیرمعیار 

وزن 

 نهایی

 0/060 0/180 3 0/183 1/586 8/66 استفاده بهینه از نیروی انسانی 

 0/044 0/132 9 0/249 1/979 7/96 های فرهنگی و ملی در کارپایبندی به ارزش

 0/055 0/166 5 0/198 1/639 8/26 رعایت عدالت و شفافیت در کار

 0/032 0/096 16 0/344 2/529 7/36 توجه به رفاه و بهزیستی کارکنان 

 0/053 0/158 7 0/208 1/695 8/16 سهیم نمودن کارکنان در فعالیتها و منافع 

 0/054 0/162 6 0/203 1/729 8/52 رعایت قانون کار و تجارت 

 1 3       جمع

 

 ها گیري و پیشنهاده نتیجبندي، جمع 

حاضر نشان داد که سطم ساابز بااودن   نتای  مطالعه

وکارهای مرتبط با زنان روسااتایی در حااد اغلب کسب 

ی هامطلوبی نیست. لذا، با توجه بااه گسااترش دغدغااه

المللاای در رصااو  مسااایل جوامااع محلاای و بین

وکارهای مختلف، الزم است سطم زیستی کسب محیط

 و وکارهای روسااتایی افاازایش یاباادسبز بااودن کسااب 

وکارها از پایاادارای ایاان قبیاال کسااب  باادین ترتیااب 

 ،در حال حاضراین مطالعه نشان داد که  حمایت گردد.  

سااتایی وکارهای رومیانگین سنی زنان شاغل در کسب 

و سطم تحصیالت آنها در منطقه مورد مطالعه، پااایین 

)صاایده  مختلااف. این درحالی است که مطالعات است 

 انااد کااه  نشااان داده1399جلییان،    ؛1396و همکاران،  

زیسااتی های محیطکرده و جوان، دغدغااهافراد تحصیل

بیشتری دارند. لذا، الزم است تا با اتخاااذ راهکارهااای 

کرده بااه راد جااوان و تحصاایلمختلااف از ورود افاا 

از   هم نااین،.  وکارهای روستایی حمایاات نمااودکسب 

بخااش قاباال   ،پااژوهش  نیاا انتااای   براساااس  آنجا که  

فاقااد   ییروستا  یوکارهااز زنان صاحب کسب   یتوجه

 یهات یسواد هستند و با توجااه بااه حساساا کم  ایسواد  

نساابت بااه مسااائل  سااوادیسااواد و بکمتاار افااراد کم

توساااعه  یم اسااات در راساااتاالز ،یساااتیزطیمح

هااای توانمندساااز آموزش  یکسریسبز    یوکارهاکسب 

و  ساات یزطیضاارورت حفاراات از مح تااروی باارای 

زنااان   یوکارهای ساابز بااراسازوکارهای توسعه کسب 

توسااعه  یهانااهیزم قیطر نیروستایی ارائه گردد تا از ا

 شااتریساابز و ساابز نمااودن هاار چااه ب یوکارهاکسااب 

 .اهم گرددموجود فر  یوکارهاکسب 

نشان داد که بخااش   نیمطالعه هم ن  نیا  یهاافتهی

درصد    85از    شیاز زنان مورد مطالعه )ب  یقابل توجه

رود شاغل بااوده و بااه   یوکارهای فعلصرفاً در کسب 

موضوع   نیا  .هستند  یگریوکار داز آن فاقد کسب   ریغ

زنااان   یدرآمااد  سااكیر  تواناادیسااو م  كیاگر چه از  

 ت یل محاادودیاا را بااه دل  وکار مربوطااهصاحب کسااب 

اما   هدد  شیافزا  ،مورد  كیآنها به    یبع درآمدامن  تعداد

تااوان تمرکااز آنهااا باار آن  تواناادیم گاارید یاز سااو 

آن   بااودن  وکار و در نتیجه بهبود شااارص ساابزکسب 

 ت یاا مز  نیاا از ا  دیاا دهااد. لااذا، با  شیوکار را افزاکسب 

 نیالزم بااه صاااحب  یهااستفاده نمود و با ارائه آموزش

 بااودن  ارتقاء سااطم ساابز  نهیوکارها زمکسب   لیقب  نیا

بااا ارائااه تااوان می هم نااین، .آنهااا را فااراهم نمااود

مناسب از جمله ارائه راادمات  یتیحما  یهارسارت یز

و   یدیاا محصااوالت تول  مهیو ب  یو بازاررسان  یابیبازار

 نیا  نیصاحب  یبرا  هیو آت  یاجتماع  نیتیم  مهیردمات ب

آنها   یدرآمد  سكیر  از  یناش  دیوکارها تهدکسب   لیقب

 ات مختلاافمطالعاا  نااهیزم نی. در هماا درا کاااهش دا

 Mahendra, 2007؛1398)رسااروی و همکاااران، 

Khatun, 2012  یهارسارت یکه توسعه ز ندنشان داد 
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 یفضااا بااه بهبااود تااوانیم یو اجتماااع یاقتصاااد

کمك   ی آنهاداریپا  یدر راستا  ی مختلفوکارهاکسب 

 .دینما

داد کاااه از باااین  نشاااانایااان مطالعاااه  نتاااای 

در منطقه مورد مطالعه، مختلف موجود  وکارهای  کسب 

کاری تعلااق گرفتااه بیشترین فراوانی به سبزی و صیفی

 لیاا قب نیاا ساات کااه اا مساائله ایاان نیاا اساات. دلیاال ا

 هیوکارها بااه ساارماکسااب   ریوکارها نسبت به ساکسب 

داشته، کمتر نیازمند منابع انسااانی ماااهر و   ازین  یکمتر

و تولیااادات آنهاااا نسااابت باااه  دای هساااتنحرفاااه

 میبیشتری داشته و با اقلاا   یمتقاض  گرید  یوکارهاکسب 

موضااوع  نیا ،گرید یسازگارتر است. از سو   زیمنطقه ن

برراااای از از آن اساااات کااااه ورود بااااه  یحااااک 

وکارهای، نیازمند حمایت و توجه ویژه است. از کسب 

وکارهای سبز به عنوان راهبااردی آنجا که توسعه کسب 

رای توسااعه اقتصااادی و اجتماااعی شاانارته ب  شاثربخ

وکارهای نقااش مهماای در اساات و ایاان کسااب  شااده

، زیسااتیاشااتغالزایی پایاادار، کاااهش مشااکالت محیط

های کشاورزی ها و باروری بیشتر زمینکاهش بیماری

وکارها نیازمنااد این کسااب تداوم  رسد  دارد، به نبر می

 پااژوهش   ینتااا  نااهیزم  نیتوجه راصی است. در هماا 

Falxa-Raymond et al. (2013 نشان داده ناتوانی ، 

وکار برای توسااعه مشاااغل ساابز، فقاادان محیط کسب 

 زایشسازی، کمبود قوانین مورد نیاز و افاا برنامه آگاهی

موانااااع ایجاااااد  نیتااااربروکراساااای اداری از مهم

 وکارهای سبز و توسعه آنها است.کسب 

اساس تجارب و دانش کسب شااده از   در پایان بر

 بااودن  توسعه سطم ساابز  یش حاضر و در راستاپژوه

 مطاارح  ریز  یشنهادهایپیی  روستازنان    یوکارهاکسب 

   گردد:ارائه می

حاصل از مطالعه حاضر نشااان داد کااه   یهاافتهی   الف

مورد مطالعااه   یوکارهاکسب   بودن  سطم شارص سبز

نبااوده و در   کسااانیمختلااف    یوکارهاکسااب   انیدر م

وکارها در حااد کسااب   هیکل  یشارص برا  نیمجموع ا

تااا   گرددیم  شنهادیاساس، پ  نیقرار ندارد. بر ا  یمطلوب

در   ییرااا  زنااان روسااتا  یوکارهادر توسعه کسااب 

وکارها مورد توجااه قاارار درجه اول آن گروه از کسب 

صاااحبان آنهااا    یهااایژگ یاز و  یکه ذاتاً )جاادا  رندیگ 

وکارها ساابزتر هسااتند )ماننااد کسااب   رینسبت بااه سااا

فاده تاساا   یکمتاار  یلیفساا   یکه از انرژ  ییوکارهاکسب 

نبااوده   یستیزطیمح  یهاندهیکننده آالدیتول  ای  ندینمایم

 عاات یو برگشت به طب  افت یمحصوالت آنها قابل باز  ای

 شتریکه ب  ییوکارهاتوسعه کسب   ،است . به عنوان مثال

 ریاا نب)  است   ییبر هنر دست و ذهن زنان روستا  یمبتن

و   ت یاا مااورد اولو   ی لو سفا  یامصنوعات پارچه  دیتول

قاارار گاارفتن  ت یاا پااا از در اولو . ردیاا توجااه قاارار گ 

هسااتند، الزم اساات باار   سبزترکه ذاتاً    ییوکارهاکسب 

 ،بااودن  ساابز  یهارشااارصیدر ز  یاساس نمره اکتساب

در حال که    ردیقرار گ   ییهارشارصیتمرکز بر بهبود ز

بااه عنااوان   .بررااوردار هسااتند  یکمتر  ازیاز امتحاضر  

 شیالزم اساات باار افاازا یاقتصاد رشارصیدر ز  ،مثال

بهبود رقابت در بااازار   یبرا  یدیمحصوالت تول  ت یفیک 

 انیاا مطالعااه نشااان داد کااه در م ن. ایاا گااردد دیاا تیک 

اسااتفاده از   رشااارصیز  ،یستیزطیمح  یهارشارصیز

آن نااان   ی دیرورشاا   یمانند اناارژ)  ریدپذیتجد  یانرژ

ه مورد مطالعه نبود  یوکارهامورد توجه صاحبان کسب 

ساابز بااودن   ت یبه منبور بهبااود وضااع  جهینت  است. در

ضاامن  گاارددیم شاانهادیپ ی موجااود،وکارهاکسااب 

انااواع   نااهیو دانش جامعااه در زم  یاهسطم آگ   شیافزا

 یهات یها و حمابا ارائه مشوق  ر،یدپذیتجد  یهایانرژ

از   ت یاا و حما  یاتیاا مال  یهااات یمختلف از جملااه حما

 نهیرصو ، زم نیاالزم و ارزان در   یهایفناور  دیتول

گروه   نیبه استفاده از ا  ییزنان روستا  قیو تشو   ب یترغ

 .گردد راهمرود ف  یوکارهادر کسب  هایاز انرژ
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به رفاااه   یتوجهیب  ،مطالعه نشان داد  نیا  یهاافتهی  ب 

کم بودن سطم   یاز علل اصل  یکیکارکنان    یستیو بهز

مااورد  یوکارهاکسااب  انیاا در م بااودن شااارص ساابز

سو عدم   كیموضوع از    نیا  یاصل  شهی، رمطالعه است 

وکارها از اصااول و کسب   نیصاحبان ا  یاطالع و آگاه

 گاارید  یو از سااو   یتوسعه منااابع انسااان  هایتضرور

 در نتیجااهوکارها و  کسب   لیقب  نیا  یافتگیعدم توسعه  

 شنهادیاز تعداد کارکنان اند  است. لذا، پ  یرروردارب

و   یآموزشاا   یهااابااا ارائااه دورهاز یك طرف    گرددیم

منااابع   ت یریاصول و قواعااد مااد  ،هاتضرور  یجیترو

وکارها آموزش داده شااده کسب  نیبه صاحبان ا  یانسان

ارائااه   قیاا از طر  وکارهاب کساا   نیااز طرف دیگر، از  و  

 نهیزمحمایت شده و    یرمالیو غ  یها مختلف مالمشوق

 یریکااارگ ه باا  در نتیجااهوکارها و کسااب  نیاا توسااعه ا

 آنها فراهم گردد. در  شتریکار ب یروین
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