DOI:10.22059/ijaedr.2019.290428.668827

مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران
)731-744( 1399 ،4  شماره,51-2 دوره

Constituent Components of Rural Women's Microenterprise Ecosystem; Study
in Guilan and Mazandaran provinces
MARYAM TAHMASBI1, BAHMAN KHOSRAVIPOUR2, MASOUD BARADARAN3*,
MANSOUR GHANIAN4
1, PhD. Student in Agricultural Extension of Agriculture and Natural Resources
University of Khozestan, Ahvaz, Iran
2, Professor, Agricultural Extension and Education Department, Agricultural Science and
Natural Recourses University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
3, Associate Professor, Agricultural Extension and Education Department, Agricultural
Science and Natural Recourses University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
4, Associate Professor, Agricultural Extension and Education Department, Agricultural
Science and Natural Recourses University of Khuzestan, Ahvaz, Iran
(Received: Oct. 14, 2019- Accepted: Dec. 18, 2019)
ABSTRACT
In recent decade, improving of business ecosystem has attracted the attention of policy-makers.
In the research area, although some studies appraised efficacious factors on development of
country's business ecosystem in its general meaning, its identification and conceptualization in
specific subject areas have been neglected. In this regard, the current exploratory study has been
conducted in order to identification and explanation of constituent components of rural women's
enterprise ecosystem in Guilan and Mazandaran provinces. Research sample individuals have been
selected in terms of non-probability sampling. The qualitative data were collected by conducting
detailed semi-structured interviews to obtain theoretical saturation, and then analyzed through
applying ATLAS.ti software. Finding of this section categorized the conceptual emergent codes
from detailed interviews with 24 key informants into 9 super-families of constituent components of
rural woman's enterprise ecosystem. Consequently, applying a researcher-made questionnaire, the 9
emergent categories were reciprocally compared in the hierarchical analysis process with the use of
Super Decision software. Findings showed rural woman's enterprise ecosystem has different entity,
combination and priorities in comparison to large-scale industrial enterprises and even small rural
enterprises controlled by men. Among resulting conceptual categories, market condition;
government's main strategies and politics; regulations; physical and biological infrastructures had
the highest weights respectively, with a considerable interval from the other components, implying
on their priorities and attention necessity in supportive projects for rural women's regional
enterprises.
Keywords: rural development, rural microenterprises, women empowerment, agricultural value
chain.
Extended Abstract
Objectives
In recent decade, improving of business ecosystem to support economic enterprises has attracted
the attention of policy-makers. In the research area, although some studies appraised efficacious
factors on development of Iranian business ecosystem in its general meaning, its identification and
conceptualization in specific subject areas has been neglected. In this regard, the current
exploratory study applying the assumptions of mixed research paradigm has been conducted in
order to identification and explanation of constituent components of rural women's enterprise
ecosystem and also the level of their contingency importance for related women's enterprises of
Guilan and Mazandaran Provinces.
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Methods
The research carried out for this paper was done between January 2018 and September 2019 in
Iran. A sequential mixed methods research design was developed to explore conceptual
components of enterprises ecosystem. In both quantitative and qualitative phases, research sample
individuals have been selected in terms of non-probability snowball sampling technique. In the first
stage, 24 key informants including some prominent academic experts, senior executive
administrators and representatives of rural women enterprise owners were purposively selected on
the basis of their executive positions, career records, and also teaching and researching
backgrounds. The qualitative data were collected by using a researcher-made protocol, conducting
detailed semi-structured interviews with key informants as far as reaching theoretical saturation.
Then, the obtained data were coded, compared and categorized using ATLAS.ti software.
Consequently, applying a researcher-made questionnaire in quantitative phase, the emergent
grounded categories were reciprocally compared by a group of 10 scholars. For this end, 9
emergent categories were horizontally and vertically entered into the data matrix in the
questionnaire and interviewees were requested to express their viewpoints about the priority of
row’s item proportional to related column’s item in each cell of the pairwise comparison matrix on
a continuum from 1 to 9. Related data were analyzed with the use of Super Decision software in the
analytical hierarchical process. After calculation of ultimate weights, the priorities of the
conceptual grounded categories in the regional enterprises ecosystem were obtained. It should be
mentioned the inconsistency rate of the scholar viewpoints was calculated in acceptable
delimitation (IR=0.061).
Results
According to the qualitative findings, the grounded open codes couple with the theoretical free
codes were repeatedly compared and finally categorized into 9 conceptual super-families of
constituent components of rural woman's enterprise ecosystem. The titles of these 9 emergent
categories and also their priorities which came out from calculated ultimate weights through AHP
include market condition (0.196); government's main strategies and politics (0.176); regulations
(0.167); physical and biological infrastructures in the region (0.159); institutional development
(0.087); straightforward executive and bureaucratic procedures (0.073); knowledge management
system (0.056); culture of the society (0.046); and judicial, control and security system (0.041),
respectively.
Discussion
This study highlights the necessity of precise recognition of rural women’s enterprises
ecosystem. Actually, we believe the lack of appropriate insight of this conceptual phenomenon
would lead to many operational and executive difficulties such as duplicating services and wasting
scarce resources, and most important would cause rural women’s disappointment and failure in
launching and managing their microenterprises and other economic activities. Our findings in
qualitative section indicate the ordinary and conventional indicators which use to judge the
condition of large-scale enterprises ecosystem could not be suitable in order to appraise the
desirability of the rural women’s micro-enterprises atmosphere. In contrast, there is an obvious
need to develop specific indicators for investigating the situation of their ecosystem. For example,
some emergent conceptual components in this research such as institutional development in the
local society, culture of the local society, level of public security, performance of research system,
and qualification of informal education could be very crucial in this regard. Furthermore, according
to the results of AHP, we believe the conceptual categories of enterprise ecosystem do not have the
same priorities. So that, market condition was rated as the most important superfamily in terms of
its influence on the situation of the rural women’s enterprises ecosystem. At the same time,
judicial, control and security system had the lowest priority with the one fifth importance of the
first one.
The aforementioned emergent conceptual categories and their priorities could be used by policymakers in designing supportive projects for rural women's regional enterprises. However, the
priorities of the conceptual grounded categories and their related weights could not be necessarily
generalizable to other rural regions and must be investigated and validated according to the
contingency context.
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مؤلفههای برسازنده فضای کسب و کارهای خرد زنان روستایی؛
مورد مطالعه استانهای گیالن و مازندران
4

مریم طهماسبی ،1بهمن خسرویپور  ،2مسعود برادران  ،*3منصور غنیان
 ،1دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،2استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،3دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
 ،4دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ،اهواز ،ایران
(تاریخ دریافت -98/7/22 :تاریخ تصویب)98/9/27 :

چکیده

در دهه اخیر ،بهبود فضای کسب و کار مورد توجه جدی دستاندرکاران توسعه قرار
گرفته است .در حوزه پژوهش ،اگرچه مطالعاتی به بررسی عوامل مؤثر بر فضای کسب و کارِ
کشور در معنای عام آن پرداختهاند ،بهنظر میرسد ماهیتشناسی و مفهومسازی از آن در
حیطه های موضوعیِ خاص مورد غفلت قرار گرفته است .در همین رابطه ،این پژوهش
اکتشافیِ آمیخته با هدف شناسایی مؤلفههای برسازنده فضای کسب و کارهای زنان روستایی
در استانهای گیالن و مازندران انجام شد .انتخاب افراد نمونه بر پایه اصول نمونهگیری
غیراحتمالی صورت گرفت .دادههای کیفی از طریق مصاحبههای نیمهساختار یافته گردآوری و
با روش تئوری دادهبنیان و کاربرد نرمافزار  ATLAS.tiتحلیل گردید .کدهای برآمده از متن
مصاحبه با  24مطلع کلیدی ،در قالب  9طبقه اصلی دستهبندی و در فرایند تحلیل سلسله
مراتبی با نرمافزار  Super Decisionوزندهی شدند .یافتهها حکایت از آن داشت که فضای
کسب و کارهای زنان روستایی در مقایسه با بنگاههای بزرگ صنعتی و حتی بنگاههای
روستایی کوچک تحت کنترل مردان ،از ماهیت ،ترکیب و اولویتهای متفاوتی برخوردار
است .در میان طبقات مفهومی برآمده ،وضعیت بازارها؛ استراتژیها و سیاستهای کالن
حاکمیت؛ قوانین و مقررات؛ و زیرساختهای فیزیکی و زیستی ،به ترتیب و در فاصلهای قابل
توجه با سایر مؤلفهها ،باالترین وزنها را به خود اختصاص دادند که بر ضرورت توجه و
اولویت آنها در پروژههای حمایت از کسب و کارهای زنان روستایی داللت دارد.
واژههای کلیدی :توسعه روستایی ،بنگاههای کوچک روستایی ،توانمندسازی زنان ،زنجیره
ارزش کشاورزی.
مقدمه
توسعه روستايی ،امروزه ابعاد گستردهاي پيدا نموده
و عالوه بر کشاورزي ،حوزههايی مانند صنايع ،اشتغال،
آموزش ،سالمت و زيرساختها را نيز در بر میگيرد

( )GFRAS, 2012و بهعنوان يک پديده چند رشتهاي،
قبل از هر چيز به سياستگزاري و برنامهريزي براي
نوآوري ( )World Bank, 2011; Elena et al., 2015با
هدف توليد ارزش افزوده نياز دارد .در حالی که نوآوري
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نتيجه تکامل همافزا و تعامل مولفههاي مختلف فناورانه،
اجتماعی و نهادي بهشمار آمده ()Hall & Clark, 2010
و الزم است با رويکردي سيستمی در استراتژيهاي
توسعه تحليل گردد ،خالء نوآوريهاي مرتبط با بازار
روستايی در کشور کامالً مشهود است.
حال آنکه شواهد تجربی نشان میدهد که توسعهي
پايدار بهويژه در نواحی روستايی ،به بهترين شکل می-
تواند از طريق بهبود فعاليتهاي کارآفرينانه و توسعه
کسب و کارهاي کوچکمقياس محقق گردد ( & Rezaei
 Najafi, 2015؛ .)Evans et al., 2015چنين کسب و
کارهايی ضمن متنوعسازي و کاهش درجه همگنی و
آسيبپذيري اقتصاد روستايی ( Ghasemi & Javan,
 ،)2014با توجه به مزيتهاي نسبی در نحوه بهرهبرداري
از منابع ،ساختار مالکيت ،شکل مديريت ،پيوند با بازار و
توسعه زنجيرههاي ارزش ،بستر مناسبی براي کارآفرينی
نيز بهشمار میروند ( .)Sharifzadeh et al., 2009از
طرفی ،کسب و کارهاي کشاورزيـمحورِ کوچک مقياس
و خانگی میتوانند به واسطه افزايش درآمد ،ارتقاي
استانداردهاي زندگی و تخفيف شکاف شهر و روستا،
حيات اقتصادي روستاييان را دگرگون سازند ( & Najafi
Safa, 2014؛ )Onwurfor & Enwelu, 2013و پيامدهاي
ارزشمندي چون رونق گردشگري ،توسعه اشتغال،
تسريع چرخه نقدينگی ،ارتقاي رفاه و در نهايت ،پيشبرد
توسعه کالن روستايی را در پی داشته باشند.
در حالی که تنگناهاي جاري بسياري اقتصادهاي

برخوردارند ( .)Varmazyari & Imani, 2017در ميان

دنيا از جمله فشار مالی وارد بر بخش دولتی تمرکززدايی

راهبردهاي مختلف توسعه کسب و کارهاي کوچک زنان،

از اقتصاد و تالش براي ارتقاي رشد و بهرهوري از هر

راهبرد «بهبود فضاي کسب و کار» کليديترين حوزه

بخش و مکانی از جمله اقتصادهاي روستايی را به يک

مداخلهگري دولتها به شمار میرود .در ادبيات اقتصاد،

Serwicka & Swinney,

از آن دسته عوامل پيرامونی که بر عملکرد کسب و کارها

 ،)2016تجارب مختلف نشان میدهد که با تغيير سريع

اثرگذارند اما کنترل آنها از اختيار صاحبان بنگاه خارج

در تقاضاي بازارها ،فرصتهاي ارزشمندي براي

است ،با عنوان «فضاي کسب و کار» ياد میشود.

کشاورزان خردهپا و زنان روستايی در جهت پايهريزي

 ،)2008( UNIDOفضاي کسب و کار را شامل مجموعه-

کسب و کارهاي جديدِ بيرون از مزرعه بهوجود آمده

اي از قوانين و شرايط نهادي مانند هزينه دريافت

است ( .)Swanson, 2010باري فقراي روستايیِ مناطق

مجوزها ،انجام تشريفات اداري ،ماليات و هزينههاي

کمتر برخوردار به دليل عدم دسترسی مناسب به

مربوط به نيروي کار عنوان نموده

است ( Davari, et al.,

نوآوريهاي فناورانه ،همچنان از گردونه مناسبات تجارت

 .)2018بانک جهانی نيز ،امور مربوط به فضاي کسب و

Raungpaka & Savetpanuvong,

کار را به ده شاخص کارکردي تحت عناوين ثبتِ آغاز به

الزام گريزناپذير مبدل نموده (

حذف میشوند (

 .)2017زنان روستايیِ بسياري نواحی دنيا که علیرغم
وجود هنجارهاي اجتماعی سختگيرانه سهم بااليی در
فعاليتهاي اقتصادي بيرون از مزرعه دارند ،هنوز قادر به
راهاندازي کسب و کارهاي خويش نيستند (

& Nagler

 )Naude, 2017و از نابرابريهاي جنسيتی رنج میبرند
( .)Samarakoon & Parinduri, 2015ارزشهاي
فرهنگی حاکم بر روستا ،فعاليتهاي زنان را امري
طبيعی و جزيی از وظايف آنها قلمداد مینمايد و به
همين علت ،سهم و ارزش واقعی مشارکت اقتصادي آنان
ناديده انگاشته میشود

(Vafaei & Tarkarani, 2015

؛ .)FAO, 2012گزارش ديدبان جهانی کارآفرينی
( )2015نيز نشان میدهد که ميان نرخ تثبيت کسب و
کارهاي زنان و مردان تفاوت فاحش يک به چهار وجود
دارد که اين نرخ ،در مورد زنان ايرانی به مراتب
نامتعادلتر است ( .)Gelard et al., 2017در اين ميان،
راهاندازي کسب و کار براي زنان روستايی به مراتب
سختتر و فضاي مربوطه براي آنان نامطلوبتر است
(.)Amiri et al., 2009
از اينرو ،برنامهريزي بهمنظور تشويق پايهگذاري،
ارتقاي تابآوري و توسعه کسب و کارهاي زنان روستايی
کشور اهميت بسيار دارد .چرا که اين نواحی به طور
معمول دچار نوعی انزواي جغرافيايی بوده و در مقايسه با
مناطق شهري ،اغلب از سرمايههاي ضعيفتري
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کار؛ اخذ مجوزها؛ استخدام و اخراج کارکنان؛ ثبت

ويژگیهاي خاص و وابستگیهاي متقابل فعاليتهاي

دارايیها؛ اخذ تسهيالت؛ حمايت از حقوق سرمايه-

اقتصاد روستايی با اقتصاد شهري را لحاظ نمیکنند

گذاران؛ پرداخت ماليات؛ تجارت خارجی؛ عملکرد نظام

( .)Freshwater, 2016چنان که بهويژه در حوزه کسب و

قضايی؛ و اعالم ورشکستگی و خاتمه کسب و کار تقسيم

کارهاي کارآفرينانه زنان روستايی در عرصههاي خارج از

میکند .گزارش ساالنه مجمع جهانی اقتصاد هم سه

مزرعه ،سوابق مطالعاتی بسيار اندکی موجود است

مؤلفه کالنِ عوامل زمينهاي ،عوامل توانمندساز و عوامل

( .)Rijkers & Costa, 2012در حال حاضر هيچ

نوآوري را در جريان ارزيابی فضاي کسب و کار مد نظر

استراتژي مشخص و سياهه عملياتیِ کارشناسی شدهاي

قرار میدهد (.)World Economic Forum, 2017

براي ارزيابی ،پايش و هدايت مداخلهگريهاي مرتبط با

مطالعات بانک جهانی از آن حکايت دارد که ميان

آسانسازي فضاي کسب و کارهاي کشاورزيـمحور زنان

مختصات فضاي کسب و کار و سطح توسعه بنگاهها

روستايی در ايران وجود ندارد .اقدامات احتمالی نيز اگر

ارتباط مستقيمی وجود دارد (.)Stenholm et al., 2013

وجود داشته باشد ،بر مبناي تئوريهاي انتزاعیِ وارداتی

بهگونهاي که کشورهاي برتر از لحاظ فضاي کسب و کار،

و تجربيات عاريهاي از ديگر بخشها مثل شرکتهاي

از منظر شاخصهاي توسعهاي نيز در وضعيت مطلوب-

بزرگ صنايع غذايی صورت میگيرد .اين ضعف بزرگ

تري به سر میبرند .در اين جا توجه به يک نکته حايز

يکی از داليل مهمی است که موجب شده اغلب تالش-

اهميت بسيار است .به اين معنی که اگرچه مفهوم فضاي

هاي معطوف به توسعه کسب و کارهاي زنان روستايی

کسب و کار داراي يک وجهه عمومی و فراگير است که

نظير پرداخت اعتبارات کمبهره اشتغالزايی ،در عمل

در ارتباط با کليه بنگاههاي اقتصادي مصداق پيدا می-

انتظارات برنامهريزي شده را برآورده نسازد .تريدي وجود

کند ،برخی فعاليتهاي خاص بسته به مقياس ،حيطه

ندارد که تا وقتی استلزامات پيرامونی و شرايط زمينهاي

موضوعی ،قدمت ،مختصات نيروي انسانی و البته تواتر

مناسب براي نقشآفرينی زنان روستايی در حوزه اقتصاد

زمانی فعاليتها ،داراي استلزامات پيرامونی ويژه و

فراهم نگردد ،فعاليتهاي آنان از شانس موفقيت بااليی

تفاوتهايی نيز خواهند بود که در عملکرد بنگاههاي

برخوردار نخواهند بود و همچنان به صورت فصلی،

( ;Shucksmith & Brown, 2016

حاشيهاي ،کوچکمقياس و مبتنی بر مناسبات اقتصاد

 )Phillipson et al., 2019و در مفهوم «اکوسيستم

زيرزمينی باقی خواهند ماند .در مقابل هر گونه تحول

اختصاصی» آن بنگاه قابل بررسی میباشند .مؤلفههايی

بنيادين در فضاي کسب و کار زنان روستايی ،در وهله

زمينهاي که میبايست در طراحی شاخصهاي علمی و

ع مختصالموقعيت وابسته
نخست به انجام مطالعات جام ِ

عملياتی به منظور برنامهريزي ،پايش و ارتقاي فضاي

خواهد بود .به بيان ديگر تحليل سيستمی و شناخت

کسب و کار مورد توجه قرار گيرند .حال آن که جزء

همهجانبه مناسبات فضاي کسب و کار ،بر هر نوع

اخير در ارتباط با بسياري از فعاليتهاي اقتصادي خرد

استراتژيسازي و برنامهريزي براي توسعه بنگاههاي زنان

از جمله کسب و کارهاي زنان روستايی مغفول باقی

روستايی مقدم خواهد بود .در همين رابطه ،پژوهش

مانده است.

حاضر بر آن بود که مؤلفههاي برسازنده فضاي کسب و

مربوطه بازتاب داشته

افزون بر اين پژوهشهاي اقتصاد روستايی از دو

کار زنان روستايی در استانهاي گيالن و مازندران را

اريب اساسی رنج میبرند .اول آن که کليه کسب و

شناسايی و اولويتدهی نمايد .تراکم جمعيتی باال ،وفور

کارهاي روستايی را به سه حوزه کشاورزي ،جنگلداري و

منابع توليد ،رونق گردشگري ،دسترسی به منطقه آزاد

گردشگري تقليل میدهند و تنوع باال و ناهمگونی آن را

تجاري ،معضل بيکاري و سهم در خور توجه زنان در

در نظر نمیآورند .ديگر آن که استراتژيها و برنامههاي

فعاليتهاي اقتصاديـاجتماعی خانوارهاي روستايی

مرتبط با نوآوري در کسب و کارها ،سهم ،پويايیها،

شمال کشور ،اهميت انجام چنين مطالعهاي را دو چندان
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مینمايد .همچنان که در تالش براي مميزي و کمک به

مقياس ،عدم رسميت کسب و کارها ،زيرساختهايی

توسعه فضاي اختصاصی کسب و کارهاي زنان منطقه با

چون انرژي و آب ،نوآوري و فناوري ،قوانين و مقررات،

هدف جهتدهی به خدمات حمايتی ،از منظر کاربردي

ماليات ،سطح توسعه تجارت و کيفيت نيروي کار را

بودن نيز اولويتدار به نظر میرسد.

مؤلفههاي اثرگذار بر عملکرد کسب و کارهاي کوچکِ

 ،)2009( Sharifzadeh et al.نيازهاي حمايتی

اقتصادهاي در حال توسعه نظير کسب و کارهاي زنان

توسعه کسب و کارهاي کشاورزيمحور در استان

روستايی دستهبندي نمودهاند .دقت در ماهيت يافتههاي

گلستان را در دو دسته «حمايتهاي نهادي» و

مطالعات فوقالذکر در همراهی با مسأله اصلی اين

«حمايتهاي آموزشیـاطالعاتی» دستهبندي نمودهاند.

پژوهش حکايت از آن دارد که مفهوم فضاي کسب و کار

 ،)2012( Hemmati Vineh et al.موانع فردي مثل

در ارتباط با بنگاههاي کوچک روستايی ،تا حد زيادي

مخالفت همسر ،موانع مالیـ اقتصادي ،موانع فرهنگیـ

پيچيده ،ناهمگون و تفسيرپذير بوده و به زمينه محلی و

اجتماعی و موانع قانونیـ نهادي را با اهميتترين موانع

مناسبات بنگاههاي مورد بحث وابسته خواهد بود .از اين-

سد راه کسب و کارهاي زنان روستايی در کرمانشاه بيان

رو ،بررسی وضعيت توسعه فضاي کسب و کارهاي

کردهاند )2012( Agahi et al. .نيز برگزاري کالسهاي

کوچک زنان روستايی ،مميزي و تصميمگيري در مورد

آموزشی ،ايجاد بازارهاي محلی و آسانسازي دسترسی

آنها بر اساس مالکهاي کليشهاي و شاخصهاي

به وام را از جمله عوامل مهم تأثيرگذار بر توسعه کسب و

جهانشمول اقدام سنجيدهاي بهنظر نمیرسد.

کارهاي خانگی روستايی برشمردهاند.

Yaghoubi Farani

 ،)2014( et al.شش مؤلفه فرهنگیـاجتماعی،

روش تحقیق

زيرساختیـمالی ،شخصيتی ،حمايتی ،خانوادگی و

پژوهش حاضر که از منظر فلسفه روششناختی

آموزشی را موانع اصلی توسعه کسب و کارهاي خانگی

بر پايه مفروضات بنيادين پارادايم تفسيرگرايی و ساخت-

زنان روستايی رزن عنوان نمودهاند.

گرايی اجتماعی بنا شده ،موقعيتی مسألهمند را در حوزه

 ،)2011( Isenbergسيستم جامع رشد اکوسيستم

بهبود شرايط زمينهاي اثرگذار بر وضعيت کسب و

کسب و کارهاي کارآفرينانه را در شش حوزه اصلی بازار،

کارهاي کشاورزيـمحور زنان روستايی در استانهاي

سياست ،منابع مالی ،فرهنگ ،خدمات حمايتی و سرمايه

گيالن و مازندران مدنظر داشته است .لذا ،با توجه به

انسانی خالصه نموده است.

Galloway & Kapasi

امکان بهکارگيري يافتههاي تحقيق در ميدان عمل ،از

ی کافی ،عدم
( )2014در اسکاتلند نيز ،نبود منابع مال ِ

ي
منظر جهتگيري کلی و هدف ،نوعی پژوهش کاربرد ِ

توسعه شبکههاي حرفهاي و عدم وجود تعاونیها را

تصميمگرا به شمار میرود .از منظر درجه کنترل بر

اصلیترين موانع توسعه کسب و کارهاي خانگی روستايی

شرايط زمينهاي پژوهش نيز در شمار تحقيقات

مطرح نمودهاند .در عين حال ،مطالعه Ganle et

غيرآزمايشی قرار میگيرد که در يک چارچوب زمانی

 )2015(al.در غنا با تأکيد بر اهميت تدارک آموزشهاي

تک مقطعی به اکتشاف و مقايسه پديدهها پرداخته است.

مناسب ،حکايت از آن دارد که حمايتهاي مالی و

منظور از فضاي کسب و کار در اين پژوهش ،ساختار

تسهيالتی الزاماً راهکار مناسبی براي توسعه کسب و

پيرامونی ،امکانات زمينهاي و آن دسته از سازوکارهاي

کارهاي زنان روستايی نخواهد بود .بهگونهاي که به دليل

عملياتیِ برونبنگاهی است که درجه سهولت و

کنترل اندک زنان بر محل هزينه کرد چنين وامهايی،

سيستماتيک بودن فرايندهاي راهاندازي و مديريت کسب

چه بسا با به زير قرض بردن آنها موجب بغرنجتر شدن

و کارهاي خرد زنان روستايی را تعيين میکند و براي

وضعيت زنان خواهد شد )2018( Ndiaye et al. .نيز،

تابآوري و پيشرفت در بازار به آنان قدرت رقابت می-

اعتبارات مالی ،مختصات کسب و کارها مثل قدمت و

بخشد .جامعه آماري تحقيق ،شامل دو گروه از مطلعان
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کليدي بود (جدول  )1که با استفاده از روش نمونهگيري

دادههاي کيفی ،با کالبدشکافی متن مصاحبهها و کاربرد

غيراحتمالی و به شکل هدفمند ،تا دستيابی به سطح

تئوري دادهبنيان در رويکردي اشتراوسی ،ابتدا کوچک-

اشباع نظري مورد مطالعه قرار گرفتند .در ارتباط با

ک حاصل از نظرات افراد
ترين مفاهيم با معنی و قابل در ِ

نمونه کارشناسان ،معيارهايی نظير پست سازمانی،

در قالب کدهاي باز استخراج شد .سپس ،کدهاي باز

سوابق اجرايی ،شهرت و مقياس عملکرد در حوزه کسب

برآمده از مصاحبهها در يک فرايند رفت و برگشتی ميان

و کارهاي خرد روستايی ،سابقه تدريس ،سابقه تأليف يا

استدالل قياسی و استقرايی ،در جريان مقايسات

ترجمه کتاب و نيز سوابق پژوهشی در حوزه مورد بحث،

تسلسلی به مقولههاي محوري تبديل شد که هر يک از

پس از معرفی اوليه به محقق بهعنوان مالک تأييد

اين محورها ،اساس تدوين نشانگرهاي فضاي کسب و

خبرگی در نظر گرفته شد .چنان که دقت در مناسبت

کار قرار گرفت .در ادامه ،کدهاي محوري نيز به نوبه

افراد نمونه منتخب و استخراج يافتهها از متن نظرات

خود در سطح باالتري از انتزاع در قالب ابرخانوادههاي

واقعی آنان ،در کنار اعتبارسنجی همتا1اصلیترين مالک

مفهومی برسازنده فضاي کسب و کار زنان روستايی

تأييد روايی و پايايی دستآوردهاي اين تحقيق بهشمار

ترکيب و دستهبندي شدند .الزم به ذکر است که کدهاي

میرود .مصاحبهها با استفاده از يک پروتکل کيفی

برآمده از مطالعه ادبيات نظري و اسناد باالدستی نيز،

محققساخته ،پس از تعيين وقت قبلی و بعض ًا در چند

در فرايند مفهومپردازي و توسعه طبقات انتزاعی مورد

نوبت با هر يک از افراد نمونه در محل کار آنان انجام

تحليل قرار گرفتند .کليه مراحل تحليل کيفی اعم از

گرفت .در جريان مصاحبهها عالوه بر يادداشتبرداري

پيادهسازي متن مصاحبهها ،کدگذاريهاي باز و محوري

متون ،در برخی موارد از ثبت تصاوير و ضبط صدا هم

و نيز مقولهپردازي نهايی با استفاده از نرمافزار

استفاده شد و به مصاحبهشوندگان در ارتباط با رعايت

 ATLAS.tiنسخه  7انجام شد .پس از ساخت

اخالق حرفهاي تحقيق و امانتداري در حفظ نظرات آنان

ابرخانوادههاي مفهومی ،طبقات دادهبنيانِ نهگانه در

اطمينان داده شد .در حالی که ادبيات نظري حکايت از

ماتريسی نهسطحی و در قالب يک نسخه پرسشنامه

آن دارد که پژوهشگران يکی از سه شيوه اندازهگيري

محققساخته ،توسط يک گروه منتخب  10نفره از

عينی ،ذهنی و يا تلفيقی را در فرايندهاي ارزيابی به کار

خبرگان با يکديگر مقايسه زوجی و پس از محاسبه

میگيرند ( ،)Alimirzaei et al., 2017اين پژوهش ضمن

ميانگين حسابی نظرات آنها ،در فرايند تحليل سلسله

بررسی و ثبت شاخصهاي عينیِ برآمده از ادبيات و

مراتبی با استفاده از نرمافزار  Super Decisionوزندهی

اسناد باالدستی ،مختصات فضاي کسب و کارهاي زنان

و سپس ،اولويتبندي شدند .شايان ذکر است نرخ کلی

روستايی را در رويکردي ساختگرايانه نيز مورد تحليل

ناسازگاري در نظرات خبرگان نيز  0/061بهدست آمد

قرار داد .در اين راستا ،ابتدا از طريق هدايت مصاحبه-
هاي کيفی نيمهساختار يافته ،ابعاد مختلف فضاي
پيرامونی اثرگذار بر وضعيت کسب و کارهاي کشاورزيـ-
محور زنان روستايیِ منطقه پژوهش از ديد مطلعان
کليدي مورد بحث و بررسی قرار گرفت .در فرايند تحليل
1. Peer Check

که بر برازش قابل قبولِ قضاوتهاي افراد نمونه در اين
بخش داللت دارد .

4

2. Super Family
3. Free Codes
 )1980( Saaty .4به عنوان ابداع کننده تکنيک تحليل سلسله مراتبی،
نرخ ناسازگاري کوچکتر از  0/1را در محدوده عددي قابل پذيرش بيان
نموده است.
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جدول 1ـ توزيع فراوانی افراد نمونه مورد مطالعه در بخش کيفی پژوهش
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

عنوان حرفهاي افراد نمونه مورد بررسی
اعضاي هيأت علمی دانشگاهها با گرايش تخصصی به امور حرفهاي زنان روستايی
قانم مقام معاونت ترويج سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج کشاورزي
مدير کل دفتر توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان روستايی و عشايري
مدير کل دفتر ترويج دانش و فناوري کشاورزي
مديران هماهنگی ترويج کشاورزي در سازمان جهاد کشاورزي دو استان گيالن و مازندران
معاون دفتر توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان روستايی و عشايري
معاون دفتر ترويج دانش و فناوري کشاورزي
رئيس گروه کارآفرينی زنان روستايی دفتر توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان روستايی و عشايري
رئيس گروه تسهيلگران زنان روستايی دفتر توسعه فعاليتهاي کشاورزي زنان روستايی و عشايري
کارشناسان مسئول امور زنان روستايی و عشايري در سازمان جهاد کشاورزي دو استان گيالن و مازندران

11

نمايندگان زنان روستايی صاحب کسب و کارهاي کشاورزيمحور در دو استان گيالن و مازندران

9

جمع کل

24

نتایج و بحث
بر اساس يافتههاي جمعيتشناسی ،متوسط
سنی کارشناسان  50/40سال و ميانگين سابقه فعاليت
حرفهاي و ارتباط آنان با حوزه موضوعی کسب و کارهاي
زنان روستايی  23/30سال بهدست آمد که بر تجربه
حرفهاي قابل قبول آنان نسبت به زمينه موضوعی داللت
داشت 47 .درصد از اين گروه داراي مدرک دکتراي
تخصصی و  53درصد کارشناس ارشد بودند .در ارتباط با
نمونه زنان روستايی نيز ،متوسط سنی و ميانگين سابقه
فعاليت حرفهاي آنان در مديريت کسب و کارهاي
روستايی به ترتيب  41/10و  11/55سال بهدست آمد.
 45درصد از اين گروه داراي مدرک تحصيلی ديپلم33 ،
درصد داراي مدرک سيکل و  22درصد مابقی داراي
مدرک پنجم ابتدايی بودند.

تعداد نمونه (نفر)
4
1
1
1
2
1
1
1
1
2

بر اساس يافتههاي حاصل از تجزيه و تحليل
کدهاي باز و زمينهـمحورِ برآمده از متن 1مصاحبههاي
کيفی به انضمام کدهاي آزاد مستخرج از محتواي
ادبيات نظري 75 ،مقوله محوري بهعنوان معيارهاي
بررسی وضعيت فضاي کسب و کار و  15طبقه مفهومیِ
کالن بهعنوان مالکهاي مربوطه توسعه يافت .در ادامه،
با هدف تسهيل بررسی بيشتر و مقايسه متعاقب در
فرايند تحليل سلسله مراتبی ،طبقات مستخرج بر اساس
قرابت مفهومی و روابط منطقی در قالب نه ابرخانواده در
سطح بسيار باالتري از انتزاع و بهعنوان مؤلفههاي
اساسی برسازنده فضاي کسب و کارهاي زنان روستايی
دستهبندي شد که عناوين مرتبط در جدول ( )2آمده
است.
1. Open codes
2. Free codes
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جدول 2ـ فهرست ابرخانوادهها ،مالکها و معيارهاي برسازنده فضاي کسب و کارهاي خرد زنان روستايی منطقه پژوهش
ابرخانواده

طبقات

زيرطبقات (معيارهاي قضاوت)

حاکميت

استراتژي و سياستهاي کالن

-

سياستهاي کالن و برنامههاي دولت در حوزه توسعه بخش خصوصی و مردمی کردن سرمايهها
سياستهاي کالن و برنامههاي دولت در حوزه توسعه گردشگري در منطقه
سياستهاي کالن و برنامههاي دولت در حوزه توسعه پايدار و دانشبنيانِ کشاورزي و اولويت آن در منطقه
سياستهاي کالن و برنامههاي دولت در حوزه توسعه اشتغال پايدار روستايی و اولويت آن در منطقه
سياستهاي کالن و برنامه هاي دولت در حوزه توسعه کارآفرينی روستايی در منطقه
سياستهاي کالن و برنامه هاي دولت در حوزه ايجاد ثبات و آرامش سياسی و پايداري روابط بينالمللی
سياستهاي کالن و برنامههاي دولت در حوزه ايجاد ثبات ،آرامش و پايداري مناسبات اقتصادي در جامعه

قوانين و مقررات

-

قوانين و مقررات مالکيت بر منابع و توليدات بخش کشاورزي
قوانين و مقررات حفاظت از سرمايههاي زيستی و طبيعی
قوانين و مقررات نظام بانکی
قوانين و مقررات نظام تجارت
قوانين و مقررات راهاندازي و اداره کسب و کارهاي خرد روستايی
قوانين و مقررات نظام اجرايیِ خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
قوانين و مقررات مربوط به حقوق شهروندي و تأمين اجتماعی
قوانين و مقررات نظام تحقيقات ،آموزش و خدمات مشاورهاي مرتبط با کسب و کارهاي خرد روستايی

نظام قضايی ،بازرسی و انتظامی

شکايات و تعارضات
و نظارت
عمومی

زيرنظام قضايی رسيدگی به زيرنظام بازرسی امنيت

رسيدگی به اختالفات درونصنفی کسب و کارهاي خرد روستايی
رسيدگی به اختالفات کسب و کارهاي خرد روستايی با نظام اجرايی خدماترسان
رسيدگی به اختالفات کسب و کارهاي خرد روستايی با جامعه مصرف کننده
رسيدگی به اختالفات و شکايات عمومی و خانوادگی
رسيدگی به تخلفات اداري و سازمانی نظام اجرايی خدماترسان
بازرسی و نظارت بر مناسبات بازارها
مميزي ،بازرسی و نظارت بر کيفيت محصوالت و خدمات بازارها
بازرسی و نظارت بر رويههاي اداري و اجرايی
سطح امنيت عمومی و آرامش اجتماعی در جامعه

اداري و اجرايی

سهولت رويههاي

زيستی منطقه

زيرساختهاي فيزيکی و

سهولت ثبت کسب و کارها و دريافت مجوزهاي الزم
سهولت خروج و پايان بخشيدن به کسب و کارها
سازگاري رويههاي اداري و اجرايی با شرايط زنان روستايی
درجه پاسخگويی نهادهاي اجرايی خدماترسان
جامعيت و يکپارچگی خدمات نظام اجرايی خدماترسان
زيرساختهاي عمرانی و رفاهی در نواحی روستايی منطقه
زيرساختهاي توليد محصوالت کشاورزي در نواحی روستايی منطقه
زيرساختهاي تجارت و توسعه گردشگري در نواحی روستايی منطقه
زيرساختهاي مرتبط با توسعه زنجيرههاي ارزش محصوالت کشاورزي در نواحی روستايی منطقه (پس از برداشت)
زيرساختهاي طبيعی و زيستی در منطقه
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ادامه جدول 2ـ فهرست ابرخانوادهها ،مالکها و معيارهاي برسازنده فضاي کسب و کارهاي خرد زنان روستايی ...
ابرخانواده

طبقات

زيرطبقات (معيارهاي قضاوت)

وضعيت بازارها

-

استراتژي تجاري مشخص در بازارهاي مرتبط با کسب و کارهاي زنان روستايی
ساختار بازارهاي مرتبط با کسب و کارهاي زنان روستايی
پويايی بازارهاي مرتبط با کسب و کارهاي زنان روستايی
مديريت عمليات بازارهاي مرتبط با کسب و کارهاي زنان روستايی
تقاضاي بازارهاي مرتبط با کسب و کارهاي زنان روستايی

کسب و کارها

زيرنظام پژوهش

نظام مديريت دانش مرتبط با

آموزش

زيرنظام

عملکرد نظام آموزش رسمی در ارتباط با کسب و کارهاي خرد روستايی منطقه
عملکرد نظام آموزش غيررسمی در ارتباط با کسب و کارهاي خرد روستايی منطقه
عملکرد نظام آموزش آزاد در ارتباط با کسب و کارهاي خرد روستايی منطقه
مناسبت پژوهشهاي مرتبط با بازار کسب و کارهاي خرد روستايی منطقه
مناسبت پژوهشهاي مرتبط با مسايل اجتماعی زنان روستايی منطقه
مناسبت پژوهشهاي مرتبط با کارآفرينی روستايی و ارزشافزايی از کسب و کارهاي خرد مربوطه در منطقه
مناسبت پژوهشهاي مرتبط با سرمايههاي طبيعی و زيستی منطقه
مناسبت پژوهشهاي مرتبط با توسعه کشاورزي در منطقه و اولويتهاي مربوطه

ميانجی

ساختار

عملکرد ساختار ميانجی و مديريتی نظام دانش مرتبط با کسب و کارهاي خرد روستايی

منابع ،تجهيزات و امکانات فيزيکی و مالی نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
يکپارچگی ساختاري و تعامالت شبکهاي در نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
سطح پوشش خدمات نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
جامعيت خدمات نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی (سطح پوشش موضوعی)
اثربخشی خدمات نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
سازگاري و مناسبت خدمات نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
نوآوري نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
پاسخگويی نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی
سطح توسعه تشکلهاي حرفهاي و انجمنهاي صنفی زنان روستايی صاحب کسب و کارهاي خرد در منطقه

جامعه مردمی

توسعه نهادي در

توسعه نهادي و تشکيالتی

توسعه نهادي نظام اجرايی خدماترسان

تخصص و شايستگی پرسنل نظام اجرايی خدماترسان به کسب و کارهاي خرد روستايی

سطح توسعه اتحاديههاي کارگري در منطقه
سطح توسعه نهادهاي مردمیِ حامی حقوق مصرف کنندگان در منطقه
سطح توسعه نهادهاي مردمیِ حامی حقوق زنان در منطقه
سطح توسعه نهادهاي مردمیِ حامی محيط زيست و منابع طبيعی در منطقه
سطح توسعه نهادهاي مردمیِ حامی توسعه کشاورزي پايدار در منطقه
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ادامه جدول 2ـ فهرست ابرخانوادهها ،مالکها و معيارهاي برسازنده فضاي کسب و کارهاي خرد زنان روستايی ...
ابرخانواده

طبقات

زيرطبقات (معيارهاي قضاوت)

احساس همدلی و همياري در ميان آحاد جامعه
باور به برابري جنسيتی در ميان آحاد جامعه
فرهنگ گردشگري در ميان آحاد جامعه
سطح آگاهیهاي عمومی و فرهنگ سالمت در ميان آحاد جامعه
احساس هويت و عرق محلی در ميان مردم روستايی منطقه

فرهنگ جامعه محلی

فرهنگ جامعه

فرهنگ عموم جامعه

احساس هويت ملی و ميهنپرستی در ميان آحاد جامعه

احساس همدلی و همياري در ميان مردم روستايی منطقه
فرهنگ مردم روستايی منطقه در حوزه برابري جنسيتی در فعاليتهاي اقتصادي
فرهنگ مردم روستايی منطقه در حوزه مشارکت و کار تيمی
فرهنگ مردم روستايی منطقه در حوزه ميزبانی از کسب و کارهاي خرد
فرهنگ مردم روستايی منطقه در حوزه ميزبانی از گردشگران
فرهنگ مردم روستايی منطقه در حوزه کارآفرينی

منبع :يافتههاي پژوهش در فاز کيفی

بر مبناي يافتههاي تحليل سلسله مراتبی ،نه
ابرخانواده مفهومی برسازنده فضاي کسب و کار زنان
روستايی به ترتيب اهميت و درجه تعيين کنندگی
مناسبت فضاي مزبور ،همراه با وزنهاي نهايی از ديد
مطلعان کليدي عبارت بودند از :وضعيت بازارها
()0/196؛ استراتژيها و سياستهاي کالن حاکميت
()0/176؛ قوانين و مقررات ()0/167؛ زيرساختهاي
فيزيکی و زيستی منطقه ()0/159؛ توسعه نهادي و
تشکيالتی ()0/087؛ سهولت رويههاي اداري و اجرايی
()0/073؛ نظام مديريت دانش ()0/056؛ فرهنگ جامعه
()0/046؛ و نظام قضايی ،بازرسی و انتظامی (.)0/041
اين درحالی است که متون نظري و اندک سوابق
پژوهشی موجود نظير موارد اشاره شده در بخش مقدمه
همين نوشتار ،اصلیترين مؤلفههاي اثرگذار بر وضعيت
کسب و کارهاي زنان روستايی را اغلب در ارتباط با
عوامل فرهنگی ،هنجارهاي اجتماعی بازدارنده ،ضعف
مالی و عدم دسترسی مناسب به اعتبارات بانکی معرفی
مینمايند .حال آن که بر اساس يافتههاي اين پژوهش،
عوامل ياد شده در مقايسه با مواردي چون ساختارها و
پويايیهاي بازار؛ استراتژيها و سياستهاي کالن
حاکميت در حوزههايی چون توسعه بخش خصوصی و
کارآفرينی؛ مناسبت قوانين و مقررات کسب و کار؛
وضعيت زيرساختها؛ و توسعه نهادي ،از اهميت نسبی و

اولويت پايينتري برخوردارند .لذا ،با توجه محدوديت
منابع از يک سو و لزوم دستيابی به بهرهوري در
خدماترسانی ،الزم است که اولويتهاي ياد شده در
پروژههاي بهبود فضاي کسب و کار و توسعه اشتغال
پايدار زنان روستايی ،توسط دستاندرکاران مورد توجه
قرار گيرد.
افزون بر اين ،در اغلب دستهبنديهاي ارايه شده
از مفهوم فضاي کسب و کار نظير آن چه توسط بانک
جهانی ،مجمع جهانی اقتصاد ،بنياد هريتيج و يا مجله
اکونوميست منتشر میگردد ،مؤلفههايی مانند توسعه
نهادي در جامعه محلی ،فرهنگ جامعه محلی ،سطح
امنيت عمومی ،عملکرد زيرنظام پژوهش و کيفيت
آموزشهاي غيررسمی کمتر بهچشم میخورد .حال آن
که محتواي مفهومیِ طبقات ياد شده از جمله اصلیترين
دغدغههاي مصاحبه شوندگان اين پژوهش بوده و از متن
نظرات ايشان استخراج شده است .در مقابل مواردي
چون «سهولت ثبت کسب و کار» و «سهولت خروج از
کسب و کار» که دو شاخص از ده شاخص معرفی شده
توسط بانک جهانی براي ارزيابی فضاي کسب و کارها
محسوب میگردند ،در ارتباط با بنگاههاي تحت اختيار
زنان روستايیِ منطقه پژوهش تا حد زيادي مبالغهآميز و
کم اولويت بهنظر میآيد .بدتر آن که سهم و وزن اين دو
شاخص براي فرايندهاي ارزيابی نيز تعيين نشده است.
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ميانگينهاي حسابی نظرات خبرگان در ارتباط
با مقايسات زوجی ابرخانوادههاي مفهومی ،بر اساس
درجه اثرگذاري بر مناسبت فضاي کسب و کار زنان
روستايی در جدول ( )3آمده است .عدد مندرج در هر
يک از خانههاي ماتريس ،اولويت ابرخانواده سطر را
نسبت به ابرخانواده ستون متناظر با آن نشان میدهد.

در عين حال يافتههاي اين پژوهش ،موارد ذکر شده را
تنها بهعنوان دو نشانگر از طبقه سهولت رويههاي اداريـ
اجرايی با اولويت وزنی مشخص و زيرمجموعهاي از 75
نشانگر توسعه يافته نشان میدهد که در نوع خويش،
مفهومپردازي منطقیتري از فضاي کسب و کار بهنظر
میرسد.

جدول 3ـ ميانگينهاي حسابی مقايسات زوجی ابرخانوادههاي مفهومی برسازنده فضاي کسب و کارهاي زنان روستايی
فرهنگ جامعه

توسعه نهادي

دانش

نظام مديريت

وضعيت بازارها

فيزيکی و زيستی

زيرساختهاي

هاي اداري

سهولت رويه-

بازرسی

نظام قضايی،

مقررات

قوانين و

سياستها

استراتژي و

عنوان
ابرخانواده
استراتژي و

3/550

1/549

3/700

0/583

0/832

3/200

4/500

1/608

1

3/450

2/133

3/666

1/150

1/433

3/400

3/300

1

0/622

0//317

0/352

0/440

0/612

0/269

0/982

1

0/303

0/222

2/450

1/341

2/800

0/289

0/357

1

1/018

0/294

0/313

2/783

2/183

3/100

0/607

1

2/801

3/717

0/698

1/202

3/900

2/850

4/300

1

1/647

3/460

1/634

0/870

1/715

2/300

0/782

1

0/233

0/323

0/357

2/273

0/273

0/270

3/200

1

1/279

0/351

0/458

0/746

2/841

0/469

0/646

توسعه نهادي

1

0/313

0/435

0/256

0/359

0/408

3/155

0/290

0/282

فرهنگ جامعه

سياستها
قوانين و مقررات
نظام قضايی،
بازرسی
سهولت رويههاي
اداري
زيرساختهاي
فيزيکی و
زيستی
وضعيت بازارها
نظام مديريت
دانش

منبع :يافتههاي فاز کمّی
نتيجهگيري و پيشنهادها

در حالی که کمک به توسعه بنگاههاي کوچک-
مقياس از بهترين بديلهاي مداخلهگري حاکميت در
پيشبرد توسعه پايدار روستايی محسوب میگردد ،بهبود
فضاي کسب و کار کليديترين راهبرد اين حوزه بهشمار
میرود .در اين بين بهنظر میرسد که مطالعه ماهيت و
مفهوم اکوسيستمهاي اختصاصیِ کسب و کار در
زيربخشهاي مختلف اقتصاد ايران مورد غفلت قرار
گرفته است .در همين رابطه ،يافتههاي پژوهش حاضر با
تأييد اصلیترين مفروضه پيشسازمان دهنده مسأله
تحقيق ،حکايت از آن داشت که فضاي کسب و کارهاي

زنان روستايی در مقايسه با انواع بنگاههاي صنعتی و يا
تحت کنترل مردان ،از ماهيت ،ترکيب و اولويتهاي
متفاوتی برخوردار است .در نتيجه ،امکانسنجی ،مميزي
و تصميمگيري براي توسعه اين فضا صرف ًا بر اساس
شاخصهاي کليشهاي و جهانشمول ،اقدام سنجيدهاي
نخواهد بود .در مقابل ،همانگونه که Sharifzadeh et al.
()2009؛ )2012( Hemmati Vineh et al.؛ Yaghoubi
)2014( Farani et al.؛ )2014( Galloway & Kapasi؛
و  )2015( Ganle et al.نيز اشاره نمودهاند ،متغيرهاي
کالن ديگري نظير عوامل آموزشی؛ خانوادگی ،فرهنگی و
شبکههاي تعامالت حرفهاي هم در تحليل اين بخش
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 و نظر،موضوع در پيشبرد اهداف توسعه پايدار از يک سو
،به تنگناهاي موجود و محدوديت در دسترسی به منابع
پيشنهاد میگردد سياستگزاران و تصميمسازان نهادهاي
 مالکهاي قضاوت و بهويژه اولويتهاي وزنی،متولی
 برنامهريزي و اجراي،برساخته را در فرايندهاي مميزي
پروژههاي معطوف به ارتقاي وضعيت اشتغال و کسب و
کارهاي زنان روستايی با هدف دستيابی به بهرهوري و
 پر، باري.ممانعت از دوبارهکاريها مورد توجه قرار دهند
ی
ِ واضح است که اولويتهاي وزنیِ سازههاي مفهوم
حاصل از اين تحقيق الزاماً به کسب و کارهاي زنان
روستايی ساير مناطق کشور قابل تعميم نخواهند بود و
-الزم است به فراخور شرايط زمينهاي و مختصات بنگاه
 به شکل اقتضايی اعتبارسنجی و در،هاي مورد بررسی
.صورت نياز تعديل گردند
REFERENCES

 در، حال آن که براي مثال.بسيار حايز اهميت میباشند
گانه برسازنده فضاي کسب و کار که توسط10 مؤلفههاي
بانک جهانی معرفی شده و در مقياس وسيع غالباً مورد
 به هيچ کدام از،استناد و استفاده کشورها قرار میگيرد
 بر اين.چهار عامل ياد شده در فوق اشارهاي نشده است
،گانه9  میتوان استدالل نمود که طبقات کالن،اساس
 معيار قضاوت و از آنها مهمتر75 ،گانه15 مالکهاي
ی برآمده از اين پژوهش زمينهمحور که از
ِ اولويتهاي وزن
 در مقايسه با،متن نظرات خبرگان استخراج شده است
،دستهبنديهاي متعارف و جهانشمول براي تحليل
بررسی و کمک به ارتقاي فضاي کسب و کارهاي کوچک
 در. منطقیتر و سازگارتر خواهد بود،زنان روستايی
 با توجه به ضرورت تالش براي بهبود،همين رابطه
وضعيت اقتصاديـاجتماعی زنان روستايی و اولويت اين
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