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چکیده اطالعات مقاله         
بشر کنونی است. درنتیجه، جلوگیری از تغییرات آب  یشرویپهای اساسی ییر اقلیم یکی از چالشتغ

های فعلی و آینده اسللت. از و هوایی و تخریب منابع طبیعی از الزامات حفظ کیفیت زندگی نسلل 

به توسللعه کسللب کارهای سللبز و افزایش سللبز سللبز بود  وراهکارهای تحقق این مهم توجه 

د کاالها و خدمات، است که ضمن تولی ایوکار سبز شغ  شایستهوکارهای موجود است. کسبکسب

نماید. نظر به اهمیت زنا  زیسللت و بهبود اقتدللاد روسللتا کم  میکیفیت محیط به حفظ و احیاء

وکارهای روسللتایی، تحقیق حاضللر به برسللی الزامات و سللازوکارهای توسللعه روسللتایی در کسللب

سب ست. جامعه آماریک ستایی پرداخته ا سبز در بین زنا  رو ستایی دارای  وکارهای  شام  زنا  رو

سب ستا  ری )ک شهر سا  این حوزه ) 242وکار در  شنا ز   202نفر( بود. از این میا   00نفر( و کار

ستایی و  شناس  00رو شدند. نمونه عنوا بهکار ساده ها به روش نمونهنمونه مبالعه  دادفی  گیری ت

ها داده  یوتحلهیتجزخته بود و برای آوری داده دو عدد پرسشنامه محقق ساانتخاب شدند. ابزار جمع

شد.عالوه بر آماره ستفاده  شافی ا ضریب تغییرات و تحلی  عاملی اکت صیفی از  سه  های تو مقای

سب سعه ک سبت به الزامات تو ستایی ن سا  و زنا  رو شنا ستایی کار سبز در میا  زنا  رو وکارهای 

که  یاگونهبهدهد، این دو گروه نشا  مینوعی تفاوت آشکار ادراکی نسبت به این موضوع را در میا  

ست دار شتری برخوردار ا ستایی آنچه در اولویت بوده و از اهمیت بی ا بود  برخی از دیدگاه زنا  رو

ست. نظیر روحیه کارآفرینی و تمای  جهت ورود به کسب یتیشخهای فردی و ویژگی سبز ا وکارهای 

سا  وجود امکانات و ز آنکهحال شنا ساختاز نگاه کار ترین مهم ازجملههای اطالعاتی و ارتباطی یر

سب سعه ک ساس نتایج تحلی  الزامات تو شد. بر ا شخیص داده  ستایی ت سبز برای زنا  رو وکارهای 

سب سعه ک صلی عاملی الزامات تو شش عام  ا سبز در   رفتههمیروکه  اندشدهیبندگروهوکارهای 

شانگر 22دود ح صد واریانس کلیه ن ستها را تبیدر سبی ا نتایج این  .ین کردندکه حد مبلوب و منا

سب سعه ک شا  داد که تو ستلزم توجه به مؤلفهتحقیق ن ستایی م سبز رو های اطالعاتی و وکارهای 

شی و در نهایت  شی و انگیز شی، دان شی و ترویجی، بازاری و مدیریتی، فرهنگی و نگر ارتباطی،آموز

ی حمایتی، هامالی و اقتدادی است. همچنین، سازوکارهای این مهم شام  توسعه بستر و زیرساخت

های شایستگی اقتدادی و در نهایت توسعه -سازی، توانمندسازی اجتماعیشبکه تسهی  ارتباطات و

ای است.حرفه
وکار سبز، کارآفرینی روستاییزنا  روستایی، توسعه روستایی، اشتغال روستایی، کسبها: کلید واژه

hfami@ut.ac.ir یفمیشعبانعل نیحس نویسنده مسئول:*
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 پور و همکارانطالب /و سازوکارهای توسعهالزامات 

 

 مقدمه

های جدید گیری محیطمحیط زیست و تحول در فناوری، به شكلهای مالی، مشكالت ناشی از امروزه در کنار بحران

وکارها یكی از عوامل اصلی بروز یا تشدید کننده بیشتر مشكالت وکارهای سبز منجر شده است. زیرا کسببرای کسب

در واقع،  (. Hart, 1997: 336; Gifford, 1997: 60؛535: 1044شوند )مسعودی و شاهین، زیستی شناخته میمحیط

های کمتر و قابل بازیافت هستند. درنتیجه به کاهش کنندة پسمانددهندة مصرف انرژی و تولیدوکارهای سبز کاهشکسب

کنند )آبدری و همكاران، زیست، کاهش حوادث و اشتغالزایی بیشتر کمک میها، حفظ طبیعت و محیطبنگاه هزینه

ترین راهكارهای وکارهای روستایی از سازندهعه و تقویت کسب(. توس75: 1397؛ احمدپور داریانی و همكاران، 7: 1391

زدایی و آید و از آن به عنوان راهكاری برای محرومیتتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق محروم به حساب می

خریب منابع جلوگیری از تغییرات آب و هوایی خطرناک و ت (.Hosseininia & Fallahi, 2017: 33شود )کاهش فقر یاد می

وکارهای سبز را ضروری ساخته اندازد، توجه به کسبهای حال و آینده را به خطر میطبیعی که کیفیت زندگی نسل

اند که در کشورهای نشان داده (Kassie, 2016: 10; Liu & Liu, 2016: 155(. مطالعات مختلف )530: 1390است )مداح، 

ها، یل مختلفی از جمله افزایش درآمد، نگرانی از تغییرات اقلیمی و دیگر بحراندر حال توسعه، خانوارهای روستایی به دال

 2434هدف ایجاد اشتغال تا سال  وکارها باحاضر، ترویج و توسعة کسباند. در حالوکارهای خانوادگی آوردهروی به کسب

ه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدهای توسعه در راستای بهبود وضعیت اقتصادی ترین راهبردتبدیل به یكی از اصلی

ها را وادار های متعددی وجود دارد که آند خانوارهای روستایی نیز انگیزهدر مور (.Mohammadi et al. 2020: 151است )

بدون شک افزایش نوآوری از جمله توسعه  (.Kassie, 2016: 12کند )وکارهای خانوادگی میبه ایجاد و توسعه کسب

نماید های کارآفرینانه تقویت میاندازی هرچه بیشتر فعالیتروستایی، انگیزة روستائیان را برای راه سبز وکارهایکسب

(Chow, 2010: 20) های افراد، با تكیه بر منابع محلی که ها و توانمندیظرفیت که عالوه بر کارآفرینی، به ارتقاءبه نحوی

 ,Abd Wahid et alکند )ریزی است، نیز کمک میدر فرایند برنامههای محلی عامل مهمی در جهت افزایش توانایی

 & Hjalagerهایی را برای نوآوری در بر داشته )وکارهای روستایی فرصت(. گذشته از این، کسب284 :2017

Kwiakowshi, 2018: 224 باعث ایجاد تحوالت در وضعیت اشتغال مناطق روستایی گردیده و در کنار کشاورزی ،)

 (.Greenberg et al, 2018: 179دهد )های معیشتی متنوعی را ارائه میهگزین

 رسد که سرعت یافتن تخریب محیط زیست، فقر گسترده در میان جامعه روستایی وگونه به نظر میدر مجموع این

 ی مناسبهای شغلخالی از سكنه شدن روستاها در نتیجه افزایش مهاجرت جوانان روستایی به دلیل عدم وجود فرصت

روی توسعه روستایی پایدار قرار دارند. در این میان زنان روستایی از در محیط روستا از جمله مسائلی هستند که پیش

های اروکتند ولی در حوزه توسعه کسبهای روستایی مطرح بوده و هسیكی از ارکان اصلی اقتصاد خانواردیرباز به عنوان 

اند. این درحالی است که آنها ساز کافی برخوردار نشدهو از خدمات توانمند ر گرفتهقرا مرتبط و نوظهور کمتر مورد توجه

وکارهای های پایداری توسعه روستایی برخوردارند. در این راستا توسعه کسباز پتانسیل مناسبی برای مواجهه با چالش

مدی خانوارهای روستایی داشته، به تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و منابع درآسبز با محوریت زنان می

ای در خصوص شناخت زیست کمک نماید. این در حالی است که تا کنون مطالعه کاهش مخاطرات اقلیمی و بهبود محیط

وکارهای سبز در بین زنان روستایی در منطقه مورد مطالعه و در سطح کشور انجام الزامات و سازوکارهای توسعه کسب

 وکارهای سبز در بین زنان روستایی، این مطالعه با هدف بررسی الزامات و سازوکارهای توسعه کسبنشده است، بنابر این

حوزه کسب و کار و همچنین فرآیندهای و  برخی تشابهات در این شهرستان ری انجام شد که البته نتایج آن به دلیل

 ین پرسشاپرتو در چنین هدفی وجه قرار گیرد.. تواند در سایر مناطق نیز مورد تمشكالت توانمندسازی اقتصادی زنان می

اند؟ و ی سبز در میان زنان روستایی کداموکارهاترین الزامات و سازوکارهای توسعه کسبمهمکه د شومیل نبادساسی ا

  میزان برخورداری زنان روستایی از این الزامات چقدر است؟
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  و پیشینه پژوهش نظری مبانی
های اقتصادی در مناطق روستایی، تشویق های مختلف به ویژه چالشگویی به چالشراهبرد پاسخترین امروزه، مناسب

به شیوه کارآفرینی است. فلسفه بنیادی این نظریه بر این اساس بود که این « تجارت خانگی»روستاییان برای گرایش به 

آورد و هم از در سطح جامعه محلی به وجود میمنجر شده و یک نوع خود اشتغالی را  وکارها هم به ایجاد کسبفعالیت

گیری کارآفرینی روستایی تحت (. شكلHeriot, 2002: 9توانند تولیدات خود را روانه بازار کنند )این طریق، روستاییان می

 رهایی در جامعه روستایی امروزی منجتاثیر نیروهای مختلف بیرونی و درونی است که هر یک به نوعی به ایجاد چالش

ویژه کننده اهداف توسعه، بههای روستایی هدایتموجود در محیطهای ها بر حسب منابع و فرصتشوند. این محیطمی

توسعه اقتصادی، در این جوامع هستند. البته این فرآیندها، با در نظر گرفتن دو محیط درونی و بیرونی، یک پیوند 

، کند که از ترکیب مناسب این عواملفرینی در این مناطق برقرار میارگانیكی میان اهداف توسعه روستایی و توسعه کارآ

های گیرد. البته در این راستا نباید چالشرفتارهای کارآفرینی در جوامع روستایی در راستای توسعه اقتصادی شكل می

اجه ظر دور بماند. موهای اخیر گریبانگیر نسل بشر شده و حیات او را به چالش کشیده است از نزیستی که در دههمحیط

وکارهای سبز و درک و فهم اهمیت آنها است. واژه زیستی، مستلزم توجه بیشتر به کسبها و مسائل محیطبا چالش

زیست و ها سازگار با محیطها و هم نتایج آنشود که هم خود آن فعالیتهایی داده میصفتی است که به فعالیت« سبز»

بر اینكه در جهت کاهش اثر مخرب و منفی بر محیط زیست فعالیت حیطی بوده، عالوهممنطبق با استانداردهای زیست

های اقتصادی را توصیف در این حوزه فعالیت« سبز»دهند. واژه کنند، حفاظت و حمایت از آن را نیز مد نظر قرار میمی

در اقتصاد، ش تولید کربن زیستی، کاهش مصرف انرژی و مواد خام، کاهکند که در راستای کاهش اثرات محیطمی

زیست سازی تولید زباله بوده و نهایتاً به پایداری و متعادل محیطبوم و تنوع زیستی و نیز حداقلحفاظت و بازیافت زیست

وکارهای سبز را های مختلفی در داخل و خارج از کشور کسب(. تاکنون پژوهش7: 1391همكاران، منتج شود )آبدری و 

 وکارهای سبز در بین زنان روستایییک از مطالعات پیشین به سازوکارهای توسعه کسبد، ولی هیچانبه بررسی گرفته

( با 2410) 1شود. لیبووکارهای سبز اشاره میاند. در این بخش به تعدادی از مطالعات انجام شده در حوزه کسبنپرداخته

یدی ی بر انرژی خورشکشور در توسعه صنعت مبتنیافت که این وکارهای سبز در چین به این نتیجه دستمطالعه کسب

 زیستهای پاک موفق عمل کرده و ضمن توسعه مشاغل سبز فراوان در این حوزه توانسته به حفظ محیطو سایر انرژی

وکارهای سبز در چین راهبردهایی و ضمن مطالعه راهبردهای توسعه کسب ،(2411) 2فنگکمک نماید. ژیاوی و بان

بازیافت ضایعات، استفاده از انرژی خورشیدی، بادی و امواج دریا و تولید محصوالت غذایی از کودهای اقداماتی نظیر 

نیز معتقد بودند که عواملی مانند  ،(2441) 3کنند. پلونسكی و روزنبرگگزاران توصیه میارگانیک و طبیعی را به سیاست

ها، های تولیدی، مدیریت هزینهها و آالیندهکاهش زباله جویی مالی،زیست، بهبود کارایی منابع، صرفهحفاظت از محیط

با مطالعه  ،(1044وکار سبز موثر است. مسعودی و شاهین )مزیت رقابتی و تصویر مثبت از شرکت بر توسعه کسب

بود تواند با بههای کوچک و متوسط شهرک صنعتی جی اصفهان نشان دادند که گرایش به کارآفرینی سبز میشرکت

با بررسی  ،(1397محله و الریجانی ). ضی کردار یادگیری زنجیره تأمین منتهی شود، نوآوری بنیادی و تدریجی به بهبود و

افزایی ابعاد ز در حوزه کشاورزی و مرتع، به این نتیجه رسیدند که همدهی مشاغل سبو شناسایی ساختار و اولویت

دریافتند که توسعه  ،(1397تواند به شغل سبز منجر شود. خسروی و همكاران )زیستی میاقتصادی، اجتماعی و محیط

 اندازیراه های حمایتی و فرهنگ تولید و مصرف محصوالت سبز است وها، چارچوبکارآفرینی سبز مستلزم زیرساخت

                                                            
1. Libo 

2. Xiaowei & Yanfeng 

3. Polonsky & Rosenberger 
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تواند به عنوان راهكاری برای توانمندسازی فقرای روستایی مورد استفاده قرار گیرد. کریمی و وکارهای سبز میکسب

های صنعتی تهران، به این نتیجه وکارهای کوچک و متوسط مستقر در شهرک(، با مطالعه کسب2419نبوی چشمی )

 -وری سبز، فرهنگ سازمانی، مزیت رقابتی و مسئولیت اجتماعیتأثیر نوآند که کارآفرینی سبز، تحت یافتدست

های مورد مطالعه را تعدیل کند. البته نوسان بازار اثر کارآفرینی سبز بر تواند عملكرد مالی شرکتمحیطی، میزیست

دادند که وکار سبز نشان با مطالعه زنجیره ارزش کسب ،(2419سازد. حسن و همكاران )عملكرد مالی را متعادل می

قافه (، با مطالعه دو روستای قلعه1395زاده و بهرامی )های تجارت سبز برای دنیای امروز یک ضروری است. عالیشیوه

محله در استان گلستان نشانگ دادند که زنان این روستاها پس از سپری کردن مراحل توانمندسازی و با ایجاد باال و کفش

ی و های خرد روستایودن ظرفیت عاملیت تغییر، تولید صنایع دستی، ایجاد صندوقگروه، توسعه مشارکت اجتماعی، افز

گونه که اند نقش مهمی در کاهش فقر و بیكاری و بازگشت مردان به روستا ایفا کنند. همانتغییر الگوی کشت توانسته

وکارهای ویژه کسبی سبز و بهوکارهایق در حوزه کسبدهد، ادبیات و پیشنیه تحقمرور پیشینه و ادبیات فوق نشان می

روستایی مرتبط با زنان، هنوز از غنای کافی برخوردار نیست. به همین دلیل، و نظر به گستردگی بیشتر فقر در میان 

وکارهای ( و نقش و جایگاه کسبBarati et al, 2021: 10؛) (57: 1044به شهری )براتی و همكاران، جوامع روستایی نسبت 

(، در این پژوهش سعی شده است به طور خاص به مطالعه 12: 1044ه روستاها )رشیدیان و همكاران، روستایی در توسع

 وکارهای سبز در میان زنان روستایی پرداخته شود.الزامات و سازوکارهای توسعه کسب

 پژوهش روش
شناسی نوعی تحقیق پیمایشی با راهبرد کمی است. از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات پژوهش حاضر از منظر گونه

ها جزء تحقیقات میدانی و از جنبه درجه کنترل متغیرها نیز در آوری دادهگیرد و از نظر شیوه جمعکاربردی جای می

دارای سابقه کار در ش شامل دو گروه الف( کارشناسان ملی باشد. جامعه آماری این پژوهگروه تحقیقات غیرآزمایشی می

کاری زنان روستایی در حوزه سازمان تعاون روستایی و ب( زنان روستایی دارای وحوزه توانمندسازی اقتصادی و کسب

های سازمان ها از طریق معاونت تشكلوکارهای مختلف )در سطح روستاهای شهرستان ری( بودند که فهرست آنکسب

، تعداد کارشناسان این 1044عاون روستایی کشور در اختیار محققین قرار گرفت. براساس آخرین آمار موجود برای سال ت

نفر و تعداد زنان روستایی  74های سازمان تعاون روستایی کشور عبارت از حوزه بر اساس بانک اطالعاتی معاونت تشكل

( و 1این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران )رابطه  نفر بودند. در 201وکارهای مختلف نیز دارای کسب

 .گیری تصادفی ساده استفاده شدها از روش نمونهبرای انتخاب نمونه

  

  
 (1)رابطه 

محاسبه شد و براساس  55/1وکارها در پیش آزمون معادل با توجه به اینكه انحراف معیار متغیر سطح سبز بودن کسب

درصد، اندازه نمونه مورد نیاز از بین  95( و سطح اطمینان 49/4میانگین )یعنی  45/4ذیرش معادل سطح خطای قابل پ

نفر بدست  54نفر تعیین گردید. همچنین، حجم نمونه برای جامعه کارشناسان نیز معادل  242جامعه زنان روستایی 

ق ساخته )پرسشنامه زنان و پرسشنامه محق ها در این تحقیق دو عدد پرسشنامهآوری دادهآمد. ابزار اصلی جمع

کارشناسان( بود. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روایی محتوا استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی، از نظرات 

اساتید گروه مدیریت و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران و جمعی از کارشناسان خبره این حوزه در وزارت جهاد کشاورزی 

ری از گیها نهایی شدند. برای اطمینان از پایایی ابزارهای اندازهو پس از بررسی و اصالحات الزم، پرسشنامه استفاده شد
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روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. بر اساس شاخص ضریب آلفای کرونباخ اجزای مختلف ابزارهای این 

بود(. برای تجزیه و  7/4ها و مفاهیم بیشتر از تمامی سازه تحقیق از پایایی الزم برخوردار بودند )ضریب آلفای کرونباخ

های توصیفی، از ضریب تغییرات و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. کلیه عملیات آماری عالوه بر آمارهتحلیل اطالعات 

 انجام شد. SPSS V.26افزار ها در محیط نرمو تجزیه و تحلیل داده

 و بحث  هایافته 
 توصیف جامعه آماری مورد مبالعه 

، 91/14،  21/07از نظر سنی میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه سنی زنان مورد مطالعه در این تحقیق به ترتیب، 

سواد، بی %7/31اند. از نظر سطح تحصیالت، هل بودهمتأ %7/17ین اغلب پاسخگویان یعنی سال بوده است. همچن 74و  24

اند. دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر بوده %0/5کاردانی تا کارشناسی و  %0/27مدرک ابتدایی تا دیپلم،  دارای 1/35%

نمودند نوع محصول مختلف را تولید می 22وکارهای خود همچنین، در مجموع زنان روستایی مورد مطالعه از طریق کسب

درصد( تعلق داشته است  54جات خشک )بیش از صیفی که بیشترین فراوانی محصوالت تولیدی به گروه سبزیجات و

 (.1)جدول 

نیز فاقد کسب و  %1/75اند و وکار دیگری نیز بودهوکار خود، دارای کسبنفر از زنان مورد مطالعه عالوه بر کسب 29

 اند. کار دوم بوده
 . توزیع فراوانی نام محصول تولیدی زنان شهرستان ری 1جدول 

 درصد یفروان وکارنوع کسب

 7/33 15 سبزیجات

 7/17 31 جاتصیفی

 0/7 15 مرغ بومی

 0/5 11 نخ

 5./ 14 لواشک

 4/0 7 کیک و شیرینی

 0./ 7 مرباجات

 0./ 7 قارچ

 5/2 5 پوشاک

 5/2 5 اردک بومی

 5/2 5 گیاهان دارویی

 5/2 5 لبنیات

 2./ 0 عروسک

 5/1 3 سفال

 غذای خانگی

 گل و گیاه آپارتمانی

3 5/1 

5/1 3 

 1./ 2 حبوبات

 1./ 2 نان

 /.5 1 ایگل پارچه

 /.5 1 قند

 /.5 1 ترشیجات

 /.5 1 پرنده زینتی

 144 242 مجموع

 های تحقیقمنبع: یافته
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 وکارهای سبز در بین زنا  روستاییالزامات توسعه کسب

گویه که از طریق مطالعه  27زنان روستایی،  وکارهای سبز برایبندی الزامات توسعه کسببه منظور شناسایی و اولویت

پیشینه تحقیق و مصاحبه کیفی با فعالین و کارشناسان این حوزه شناسایی شده بودند، هم از منظر کارشناسان و هم از 

دهد. بر اساس این ( نتایج این تحلیل را نشان می2بندی قرار گرفت. جدول )نگاه زنان روستایی مورد ارزیابی و اولویت

ز، دسترسی وکارهای سبنتایج، از نظر کارشناسان الزاماتی مانند دسترسی به شبكه بازاریابی و بازاررسانی محصوالت کسب

وکارهای سبز منطقه، تعامل و همكاری با سایر زنان روستایی به اینترنت، دسترسی به گوشی هوشمند، شناخت از کسب

ت دسترسی به تسهیالترین و در مقابل در میان زنان روستایی مهم وکار سبز و داشتن روحیه کارآفرینیدر حوزه کسب

 وکارهای زنان، دسترسی به صنایعکننده از کسبهای سبز، وجود محیط فرهنگی مناسب و حمایتوکاربانكی برای کسب

از منظر تر در بازار، فرآوری و تبدیلی محصوالت سبز و وجود فرهنگ پرداخت پول بیشتر در ازای محصوالت سالم

کارشناسان در اولویت کمتری قرار دارند. این در حالی است که از دیدگاه زنان روستایی داشتن روحیه کارآفرینی، تمایل 

های وکارهای سبز شهری و روستایی و داشتن ایدهوکارهای سبز، داشتن ارتباط با فعاالن کسبجهت ورود به کسب

ها مله الزاماتی هستند که در اولویت باالتری قرار دارند. در مقابل کمترین رتبهوکارهای سبز از جنوآورانه در زمینه کسب

رسی به وکارهای سبز منطقه، دستهای دسترسی به اینترنت، دسترسی به تسهیالت بانكی، شناخت از کسبنیز به گویه

رفته وکار، تعلق گبرای توسعه کسبهای مناسب مانند جاده، برق و اینترنت ها و مواد اولیه و دسترسی به زیرساختنهاده

 است.

وکارهای سبز در میان زنان روستایی نوعی مقایسه دیدگاه کارشناسان و زنان روستایی نسبت به الزامات توسعه کسب

ای که از زنان روستایی آنچه در دهد، به گونهتفاوت آشكار ادراکی نسبت به این موضوع را در میان این دو گروه نشان می

های فردی و شخصیتی نظیر داشتن روحیه دارا بودن برخی ویژگی اولویت بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار است

های وکارهای سبز است. حال آنكه از نگاه کارشناسان وجود امكانات و زیرساختکارآفرینی و تمایل جهت ورود به کسب

از یک  فاوت نگاهوکارهای سبز برای زنان روستایی است. این تترین الزامات توسعه کسباطالعاتی و ارتباطی از جمله مهم

 وکارها و از سوی دیگر ناشی ازسو بیشتر ناشی از تفاوت سطح دانش و آگاهی این دو گروه نسبت به این قبیل کسب

جایگاه متفاوت این دو گروه )یكی به عنوان یک فرد کامالً درگیر در کسب و کار و دیگری به عنوان یک عامل محیطی و 

وکارها( است. البته این موضوع به مفهوم کم اهمیت بودن یا مهم بودن كرد این کسببیرونی شاهد بر فرآیند و نحوه عمل

یک دیدگاه نسبت به دیگری نبوده بلكه نشان دهنده نگاه متفاوت و چند جانبه به این حوزه است و توجه به هر دو نوع 

 نگاه نیز الزم و دارای اهمیت است. 

 ارهای سبز از نظر کارشناسان و زنان روستایی وکبندی الزامات توسعه کسب. اولویت2جدول 

 *وکارهای سبز روستاییالزامات توسعه کسب
 زنا  روستایی کارشناسا 

 اولویت ضریب تغییرات اولویت ضریب تغییرات

13/4 دسترسی به شبكه بازاریابی محصوالت سبز  1 02/4  22 

15/4 دسترسی به اینترنت  2 59/4  27 

15/4 دسترسی به گوشی هوشمند  3 034/4  23 

11/4 وکارهای سبز منطقه شناخت از کسب  0 059/4  21 

17/4 تعامل و همكاری با سایر زنان روستایی   5 353/4  11 

17/4 داشتن روحیه کارآفرینی در میان زنان روستایی  1 217/4  1 

17/4 همكاری با کارآفرینان و زنان روستایی  7 375/4  17 

24/2 دسترسی به نیروی کار فعال و آموزش دیده   7 375/4  17 

22/4 های موفق روستاییارتباط با الگوها و نمونه  9 377/4  11 

22/4 های مناسب )جاده، برق و اینترنت( دسترسی به زیرساخت  14 033/4  20 

20/4 وکارهای سبزدسترسی به مروجین آگاه در کسب  11 019/4  21 
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 *وکارهای سبز روستاییالزامات توسعه کسب
 زنا  روستایی کارشناسا 

 اولویت ضریب تغییرات اولویت ضریب تغییرات

25/4 وکارهای سبزورود به کسبتمایل جهت   12 270/4  2 

27/4 کنندگان محصوالت سبزدسترسی به مصرف  13 377/4  15 

27/4 های مدیریتی سبزبرخورداری از مهارت  10 313/4  13 

27/4 وکارهای سبزهای نوآورانه در زمینه کسبداشتن ایده  15 313/4  0 

27/4 گزاران عالقمند دسترسی به سرمایه  11 042/4  24 

27/4 ها و مواد اولیه برای تولید سبزدسترسی به نهاده  17 030/4  25 

29/4 دسترسی به تجربیات مدیران مجرب زن  17 307/4  9 

32/4 ای سبزدسترسی به خدمات مشاوره  19 357/4  12 

33/4 ای برخورداری از آموزش حرفه  24 371/4  10 

33/4 دسترسی به نتایج تحقیقات مرتبط با محصوالت سبز   21 391/4  19 

30/4 وکارهای سبزداشتن ارتباط با فعاالن کسب  22 271/4  3 

30/4 وکارزیست در کسبتوجه به سالمت محیط  23 317/4  5 

35/4 کارهای سبز وداشتن نگرش مطلوب در زمینه کسب  20 327/4  7 

31/4 تربیشتر در ازای محصوالت سالموجود فرهنگ پرداخت پول   25 307/4  14 

37/4 دسترسی به صنایع فرآوری و تبدیلی سبز  21 303/4  7 

04/4 وکارهای زنانکننده از کسبوجود محیط فرهنگی حمایت  27 325/4  1 

02/4 های سبزوکاردسترسی به تسهیالت بانكی برای کسب  27 014/4  27 

 ,Hjalarjer & Kwiakowshi, 2019; Greenberg et al, 2018; Kassieاز جمله از مرور پیشینه )ها * منابع استخراج گویه

2016; Kassie, 2016; Liu & Liu, 2016; Heriot, 2002; Libo, 2014; Xiaowei & Yanfeng  و مصاحبه کیفی با )

 کارشناسان این خوشه بوده است.

 های تحقیقمنبع: یافته

وکارهای سبز از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. با توجه بندی الزامات توسعه کسبعاملدر ادامه به منظور 

( برای انجام تحلیل عاملی KMOهای آماری )آزمون بارتلت و ریس همبستگی داخلی مبتنی بر شاخصبه عدم کفایت مات

، آزمون تحلیل عاملی صرفاً بر اساس هرشناسان متخصص موجود در این حوزدر جامعه کارشناسان و محدودیت تعداد کا

( خروجی نتایج آزمون کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی را نشان 3نظر جامعه زنان روستایی انجام شد. جدول )

ن واتاند. لذا، میهای مورد مطالعه از کفایت الزم برای انجام تحلیل عاملی برخوردار بودهدهد. بر اساس این جدول نمونهمی

 ها بر اساس این روش نمود.اقدام به تحلیل داده

 . نتایج آزمون کفایت حجم نمونه برای انجام تحلیل عاملی الزامات3جدول 
 KMOمقدار   721/4

 کای اسكویر 7/0724

 درجه آزادی 377 آزمو  کرویت بارتلت

 داریسطح معنی 444/4

 های تحقیقیافتهمنبع:

اند که این شش بندی شدهوکارهای سبز در شش عامل اصلی گروهالزامات توسعه کسب(، 0بر اساس نتایج )جدول 

های مد نظر را تبیین کنند که حد مطلوب و مناسبی درصد واریانس کلیه گویه 71عامل روی هم رفته قادرند حدود 

 است.

 های استخراج شده. مجموع واریانس تبیین شده توسط عامل0جدول 

 آماره مولفه
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 درصد تجمعی واریانس درصد واریانس مقدار ویژه

1 4/17 14/90 14/90 

2 4/17 14/88 29/78 

3 3/70 13/23 43/00 

4 3/61 12/91 55/91 

5 2/92 10/43 66/34 

6 2/67 9/55 75/89 

های اصلیروش استخراج: تحلیل مؤلفه  

 های تحقیقیافتهمنبع:

وکارهای سبز از نظر زنان روستایی در شش مؤلفه اصلی شامل در مجموع الزامات توسعه کسب(، 5بر اساس جدول )

اطالعاتی و ارتباطی، آموزشی و ترویجی، بازاری و مدیریتی، فرهنگی و نگرشی، دانشی و انگیزشی و در نهایت مالی و 

 نماید. زامات را تبیین میدرصد از واریانس ال 71بندی است. این شش مؤلفه در مجموع اقتصادی قابل جمع

 وکارهای سبزهای استخراجی برای الزامات توسعه کسب. ماتریس دوران یافته عامل5جدول 

 بار عاملی نشانگر مؤلفه

 اطالعاتی و ارتباطی

 773/4 دسترسی به گوشی هوشمند

 773/4 دسترسی به شبكه بازاریابی و بازاررسانی محصوالت سبز

 193/4 وکارهای سبز منطقهکسبشناخت از 

 533/4 دسترسی به اینترنت

 آموزشی و ترویجی

 725/4 وکارهای سبزترویج کسب دسترسی به مروجین آگاه در زمینه

 791/4 های مناسب مانند جاده، برق و اینترنتدسترسی به زیرساخت

 717/4 وکار سبزتعامل و همكاری با سایر زنان روستایی در حوزه کسب

 715/4 وکارهای سبزهای نوآورانه در زمینه کسبداشتن ایده

 570/4 همكاری با کارآفرینان و زنان روستایی

 514/4 های سبزوکارای در زمینه کسببرخورداری از آموزش حرفه

 بازاری و مدیریتی

 770/4 وکارهای سبز روستاییهای موفق کسبارتباط با الگوها و نمونه

 751/4 وکارهاای در توسعه کسبدسترسی به خدمات مشاوره

 790/4 های سبزوکاردسترسی به نیروی کار فعال آموزش دیده در کسب

 747/4 وکارهای سبزدسترسی به مصرف کنندگان محصوالت کسب

 194/4 وکارهای سبزهای مدیریتی کسببرخورداری از مهارت

 139/4 اولیه برای تولید کنندگان محصوالت سبزها و مواد دسترسی به نهاده

 فرهنگی و نگرشی

 779/4 وکارهای زنانها و کسباستفاده از تجربیات مدیران مجرب بنگاه

 753/4 وکارهای مرتبط با کسبتوجه به سالمت محیط زیست در فعالیت

 722/4 کارهای سبزوداشتن نگرش مطلوب در زمینه کسب

 دانشی و انگیزشی

 752/4 داشتن روحیه کارآفرینی در میان زنان روستایی

 725/4 دسترسی به صنایع فرآوری و تبدیلی محصوالت سبز

 744/4 دسترسی به نتایج تحقیقات مرتبط با محصوالت سبز جدید

 773/4 وکارهای سبزهای کسبتمایل جهت ورود به انجام فعالیت

 759/4 زنان وکارهایکننده از کسبوجود محیط حمایت
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 بار عاملی نشانگر مؤلفه

 مالی و اقتصادی

 779/4 وجود فرهنگ پرداخت پول بیشتر در ازای محصوالت سالم

 775/4 وکارهای سبز شهری و روستاییداشتن ارتباط با فعاالن کسب

 731/4 وکارهای سبزاندازی کسبدسترسی به سرمایه گزاران عالقمند به راه

 729/4 های سبزوکارکسبدسترسی به تسهیالت بانكی برای 

 های تحقیقیافتهمنبع:

 وکارهای سبزمیزا  برخورداری زنا  از الزامات توسعه کسب

وکارهای سبز از زنان روستایی مورد مطالعه منظور بررسی تعیین میزان برخورداری زنان از الزامات توسعه کسببه

وکار سبز را با استفاده از یک طیف لیكرت پنج سطحی کسبخواسته شد تا میزان برخورداری خود از هر یک از الزامات 

تعیین نموده و سپس از میانگین نمرات آنها به عنوان شاخص برخورداری از الزامات استفاده شد. همچنین، با استفاده از 

رهای سبز در وکاروش فاصله اطمینان از میانگین، جامعه مورد مطالعه از نظر میزان برخورداری از الزامات توسعه کسب

سه گروه شامل الف( گروه دارای برخورداری باال، ب( گروه دارای برخورداری متوسط و ج( گروه دارای برخورداری پایین، 

درصد دارای سطح  37/12درصد زنان مورد مطالعه دارای سطح برخورداری باال،  01/9بندی شدند. بر این اساس، تقسیم

وکاری سبز درصد از نیز دارای سطح برخورداری ضعیف از الزامات توسعه کسب 22/27برخورداری متوسط و در نهایت 

 (.1بودند )جدول 
 وکارهای سبز. میزان برخورداری زنان روستایی از الزامات توسعه کسب1جدول 

 درصد فراوانی (0-1میانگین نمره برخورداری) سبز برخورداری

 01/9 19 71/3 باال

 37/12 121 04/2 متوسط

 22/27 57 90/2 پایین

 144 242 17/2 مجموع

 های تحقیقمنبع: یافته

 وکارهای سبز در میا  زنا  روستاییسازوکارهای توسعه کسب

وکارهای سبز در میان زنان روستایی نیاز به تجربه و تخصص با توجه به اینكه شناسایی و ارائه سازوکارهای توسعه کسب

بندی سازوکارهای داشت و با توجه به سطح اندک دانش تخصصی زنان روستایی مورد مطالعه در این خصوص، اولویت

بندی بر اساس نظر کارشناسان این حوزه انجام شد. برای اولویتوکارهای سبز در میان زنان روستایی صرفاٌ توسعه کسب

هر یک از سازوکارها از روش محاسبه ضریب تغییرات که هم مبتنی بر میانگین نمره اهمیت هر سازوکار و هم مبتنی بر 

تر از ی مناسببنداجماع نظر حداکثری میان کارشناسان مورد مطالعه است، استفاده شد. البته به منظور ارائه یک جمع

سازوکارهای مطرح شده و بر اساس نظر کارشناسان این سازوکارها به طور کلی در غالب چهار گروه سازوکارهای اصلی 

 "توانمندسازی اجتماعی ـ اقتصادی"، "سازیتسهیل ارتباطات و شبكه"، "های حمایتیتوسعه بستر و زیرساخت"شامل 

تعیین شده برای هر یک از  ( اولویت7بندی شدند. جدول )بندی و جمع، طبقه"ایهای حرفهشایستگی توسعه"و 

های اصلی سازوکار، آنچه دهد. بر اساس این جدول، در بین گروهوکارهای سبز را نشان میسازوکارهای توسعه کسب

ترین ا نیز مهمهای حمایتی است که در بین این سازوکارهدارای اهمیت و اولویت بیشتری است توسعه بستر و زیرساخت

افزایش اعتماد عمومی به محصوالت خانگی روستایی "وکارهای سبز به ترتیب عبارت بودند از: سازوکارهای توسعه کسب

ازوکارها، . پس از این گروه از س"های سبز زنان روستائیوکارتصویب قوانین حمایت از کسب"و  "های نوین تبلیغاتیبا شیوه

وان به تدر اولویت هستند که از جمله این سازوکاره به ترتیب اولویت می "ایهای حرفهیشایستگ توسعه"سازوکارهای 
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های ها و فناوریمعرفی روش"و  "وکارهای سبز در منطقههای کارآفرینانه در زمینه کسبشناسایی و معرفی فرصت"

جتماعی اقتصادی گروه سوم از اشاره نمود. سازوکارهای توانمندسازی ا "زیست به زنان روستاییدار محیطدوست

های دائمی اندازی نمایشگاهراه"سازوکارهای دارای اولویت هستند که از بین این سازوکارها به ترتیب سازوکارهای 

 ایجاد مزیت رقابتی"و  "وکارهای سبز فعال در بخش مشاغل روستاییای برای ارائه محصوالت کسبروستایی و منطقه

سازی در اولویت باالتری قرار دارند. در نهایت، گروه سازوکارهای تسهیل ارتباطات و شبكه "اییبرای محصوالت سبز روست

رای وکار بایجاد فضای مناسب کسب"توان به قرار دارند که از جمله این سازوکارها و به ترتیب اهمیت و اولویت آنها می

اشاره نمود. ترتیب و جزئیات سایر  "آور در منطقهشناسایی و حمایت از زنان روستایی خالق و نو"و  "زنان روستایی

( است. الزم به توضیح است با توجه به محدودیت تعداد کارشناسان شهرستان مورد مطالعه 7سازوکارها به قرار جدول )

در این حوزه، سازوکارهای فوق بر اساس نظرات کارشناسان تخصصی کل کشور در حوزه زنان روستایی انجام شده است. 

این سازوکارها صرفاً برگرفته از منطقه مورد مطالعه نیوده و قابل تعمیم به کل جامعه زنان روستایی در کشور هستند  لذا

 آید. تواند جالب توجه باشد اما یک محدودیت برای این تحقیق نیز به حساب میکه این خود اگر چه می
 دیدگاه کارشناسان وکارهای سبز ازبندی سازوکارهای توسعه کسب. اولویت7جدول 

 میانگین سازوکارها گروه سازوکار
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

توانمندسازی اجتماعی 

 اقتصادی

 43/9)میانگین: 

 39/1انحراف معیار: 

 (155/4ضریب تغییرات: 

ای سبز های دائمی روستایی و منطقهاندازی نمایشگاهراه

 روستایی
9/32 0/94 0/100 1 

 2 0/144 1/29 9/00 رقابتی برای محصوالت سبز روستاییایجاد مزیت 

های مجازی عرضة محصوالت و خدمات ایجاد تقویت کانال

 سبز
8/98 1/35 0/150 3 

 4 0/150 1/38 9/16 وکارهای سبز حمایت دولت از توسعه کسب

 5 0/185 1/65 8/92 ایهای منطقهها و بازارچهبرگزاری همایش

راهبردهای نوین بازاریابی برای ارائه محصوالت کارگیری به

 سبز
8/78 1/75 0/200 6 

تسهیل ارتباطات و 

 سازیشبكه

 95/7)میانگین: 

 37/1انحراف معیار: 

 (155/4ضریب تغییرات: 

 1 0/113 1/07 9/50 وکار برای زنان روستاییایجاد فضای مناسب کسب

نوآور در شناسایی و حمایت از زنان روستایی خالق و 

 منطقه
9/06 1/15 0/127 2 

شناسایی و حمایت از مشاغل و محصوالت سبز زنان 

 روستایی
8/80 1/20 0/136 3 

 4 0/139 1/27 9/12 وکارهای سبزتولید و عرضه دانش فنی در زمنیه کسب 

 5 0/146 1/31 8/96 تامین محصوالت سبز بهبود مدیریت زنجیره

وکارهای سبز  بین کسب ایجاد فرصت تبادل منابع

 روستایی
8/66 1/69 0/195 6 

 7 0/231 1/98 8/56 برقراری ارتباط مستمر با مشتریان محصوالت سبز

ی هاشایستگی توسعه

 ایحرفه

 75/7)میانگین: 

 27/1انحراف معیار: 

 (107/4ضریب تغییرات: 

 1 0/128 1/11 8/68 های کارآفرینانه سبز در منطقهشناسایی و معرفی فرصت

زیست به دار محیطهای دوستها و فناوریمعرفی روش

 زنان روستایی
8/92 1/18 0/132 2 

افزایش آگاهی زنان نسبت به حفاظت محیط زیست 

 درکسب و کار
9/02 1/29 0/143 3 

تغییر در رفتار و نگرش زنان نسبت به محیط زیست، 

 اقتصاد و تجارت
8/30 1/27 0/152 4 

 5 0/178 1/57 8/82 آوردن قیمت تمام شده محصوالت سبزپایین 
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 میانگین سازوکارها گروه سازوکار
انحراف 

 معیار

ضریب 

 تغییرات
 رتبه

توسعه بستر و 

های زیرساخت

 حمایتی
 10/9)میانگین: 

 24/1انحراف معیار: 

 (131/4ضریب تغییرات: 

 1 0/107 0/99 9/28 ارتقاء اعتماد عمومی به محصوالت خانگی روستایی

تصویب قوانین حمایت از کسب و کار های سبز زنان 

 روستائی
9/34 1/00 0/107 2 

های پاک در تولید محصوالت سبز استفاده از انرژی

 روستایی
9/20 1/01 0/110 3 

 4 0/118 1/13 9/56 وکارهای سبز ای به کسبارایه خدمات بیمه

ترویج تفكر سبز میان آحاد مردم جامعه از طریق 

 های گروهیرسانه
8/94 1/10 0/123 5 

 6 0/129 1/22 9/46 های سبز ویژه دختران روستاییایدهحمایت دولت از ارائه 

ریزی مشاغل تشویق مشارکت کارآفرینان سبز در برنامه

 خانگی
9/14 1/23 0/134 7 

آموزش مستمر کارآفرینان روستایی برای توسعه کسب و 

 کار سبز
9/08 1/23 0/135 8 

ها توسط کسب فعال کردن سازوکارهای حمایت از ایده

 کارهای سبزو
8/98 1/29 0/143 9 

های آموزشی تقویت کارگروهی بین زنان برگزاری کارگاه

 روستایی
9/00 1/34 0/149 10 

 11 0/150 1/32 8/82 وکارهای کوچک های مدیریتی برای کسببرگزاری دوره

 12 0/174 1/54 8/86 ارایه خدمات تحلیل بازار به زنان روستایی توسط دولت

 های تحقیقمنبع: یافته

 گیرینتیجه
زیست باعث شده است تا جوامع به حل این مسئله و چالش بزرگ به چشم امروزه، تحوالت و تهدیدهای ناشی از محیط

های انسانی بر محیط زیست و محافظت یک فرصت بنگرند و عالوه بر تالش در جهت کاهش اثرات منفی و مخرب فعالیت

 وکار سبز به سوی رشد اقتصادی و حل معضل بیكاری و مسائلی از این قبیل حرکت نمایند )کسبو مرمت آن، با ایجاد 

Lamptey et al. 2020: 20 ؛Aldakhil et al. 2018: 685های تازه برای (. همچنین، در عصر حاضر فراهم کردن زمینه

قرار  های مدیریت نوینها در سرفصل سرمایهتر از قدرت تفكر، ابداع و خالقیت آنگیری جدیمشارکت بیشتر زنان و بهره

وکار گیرد. لذا، با توجه به ضرورت توسعه سهم زنان در اقتصاد ملی، پرداختن به نقش زنان روستایی در توسعه کسبمی

(. عموم زنان به دلیل نقش مهمی که در ادارة خانه و تربیت کودکان و 74: 1395شود )سپاهی، سبز مهم پنداشته می

ای که در کشاورزی داشته و سابقه های آینده دارند و به جهت سهم عمدهزیستی به نسلفرهنگ و دانش محیط انتقال

حفظ  زیستی وهای گروهی محیطتوانند قدرت قابل توجهی در فعالیتهای سنتی محلی دارند، میای که در تشكلدیرینه

حال، (. با این5: 1392نمایند )صالحی مقدم و نجفلو، زیست ایفا منابع طبیعی داشته، سهم بیشتری در آالیش محیط

های جهانی در مورد کاهش فقر و نابرابری وکار شایسته و سازگار با محیط زیست پاسخ سازنده و مطلوبی به چالشکسب

وکار سبز در واقع کارهای شود. کسبزیست محسوب می و ارتقاء سطح رفاه، توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط

کنند و منجر به کاهش مصرف انرژی، کاهش گازهای زیست کمک می محیط ای هستند که به حفظ و احیاءتهایسش

 های انرژی، ساختمان، صنعت،وکارها در بخششوند. این کسبها میای، به حداقل رساندن تولید پسماند و آلودگیگلخانه

 .(530 :1390ترابری و جنگلداری قابل ایجاد و توسعه هستند )مداح، 
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هایی چون داشتن روحیه کارآفرینی، تمایل به ورود های این پژوهش نشان داد که از دیدگاه زنان روستایی ویژگییافته

 های نوآورانه ووکارهای سبز، داشتن ایدهوکارهای سبز، داشتن ارتباط با فعاالن کسببه انجام فعالیت در حوزه کسب

هیالت هایی نظیر دسترسی به اینترنت، تسوکارهای سبز نسبت به ویژگیکسبزیست برای توسعه توجه به سالمت محیط

ها و مواد اولیه از اهمیت بیشتری برخوردار است. به وکارهای سبز منطقه و دسترسی به نهادهبانكی، شناخت از کسب

شناختی های فردی و روانگیوکارهای سبز بیشتر متأثر از متغیرها و ویژعبارت دیگر از دیدگاه زنان روستایی توسعه کسب

های محیطی و این در حالی است که از دیدگاه کارشناسان الزامات توسعه زنان روستایی است تا متغیرها و ویژگی

هایی مانند دسترسی به شبكه بازاریابی و بازاررسانی وکارهای سبز بیش از هرچیز متأثر از متغیرها و ویژگیکسب

رنت و گوشی هوشمند است که کمتر جنبه فردی و روانشناختی دارند. بدون شک، بهبود محصوالت سبز، دسترسی به اینت

نفس و استفاده هر چه بیشتر از نیروهای بالقوه زن روستایی، روحیه کارآفرینی در میان زنان روستایی و تقویت اعتماد به

 رهای سبز ضرورتی انكارناپذیر برایوکاوکارهای سبز در بین زنان روستایی را سرعت خواهد بخشید. کسبتوسعه کسب

جاد روحیه دیگر، ایتوانمندسازی زنان روستایی است که مستلزم بهبود روحیه کارآفرینی در بین این قشر است. به عبارت

کارآفرینی به خروج زنان روستایی از انزوا و افزایش اعتماد به نفس در آنها کمک نموده و زمینه استفاده هر چه بیشتر از 

وکارهای قشر از نیروهای بالقوه روستایی را فراهم نموده، منجر به افزایش تمایل زنان به انجام فعالیت در زمینه کسب این

های این تحقیق نشان داد که آگاهی و شناخت زنان روستایی نسبت به کارشناسان در شود. از سوی دیگر، یافتهسبز می

ت دیگر، پایه عبارتر است. بهنیوکارهای مختلف پایبستر برای تسهیل کسب های اینزمینه استفاده از اینترنت و قابلیت

فناوری اطالعات زنان روستایی در سطح پایینی قرار داشته، این گروه دانش کافی در زمینه مزایای استفاده از امكانات و 

این درحالی است که در حاضر  وکارهای خود را ندارند.های فناوری اطالعات و ارتباطات در جهت توسعه کسبزیرساخت

ای برخوردار شده و توانمندسازی زنان روستایی ها از اهمیت و جایگاه ویژهوکارهای مبتنی بر این قبیل زیرساختکسب

 وکارهای سبز داشته باشد. اینوکارهای این قشر از جمله کسبتواند نقش قابل توجهی در توسعه کسبدر این زمینه می

  .( همسویی دارد1393زاده و همكاران )های مطالعه عبداهللهها با یافتیافته

وکارهای سبز در منطقه مورد مطالعه نیز همچنین، بررسی میزان برخورداری زنان روستایی از الزمات توسعه کسب

 ستا ت اینوکار سبز هستند. واقعیدرصد از آنها برخوردار از الزامات الزم برای توسعه کسب 14نشان داد که تنها حدود 

آفرینانه در منطقه مورد مطالعه، به دلیل نبود توان مالی خوب، قدرت های کارکه زنان روستایی و بسیاری از صاحبان ایده

وکارهای سبز ندارند. درنتیجه، توسعه این قبیل گذاری در خصوص توسعه کسبپذیری الزم را جهت سرمایهریسک

نهادهای ذیربط از طریق ارائه خدماتی چون آموزش و ارتقاء سطح آگاهی وکارها مستلزم حمایت هر چه بیشتر کسب

وکار سبز، توسعه شبكه بازاریابی و بازاررسانی وکارهای مختلف نسبت به مفهوم کسبکارشناسان و صاحبان کسب

نان ز وکارهای سبز، توسعه همكاری بین کارآفرینان و زنان روستایی، تعامل و همكاری بیشتر بینمحصوالت کسب

ین در عجده، برق، آب و اینترنت، آموزش مراهای مناسب مانند جاهای نوآورانه، تأمین زیرساختاز ایده روستایی، حمایت

باشد. بدون شک ارائه این ای به زنان روستایی میوکارهای سبز، آموزش حرفههای کسبزمینه ترویج، آموزش انواع روش

و این قبیل  وکارهای سبز در مناطق روستایی خواهد شدر چه بیشتر کسبها و خدمات سبب توسعه هقبیل حمایت

؛ ده حقی و همكاران، 251: 1397؛ تاراسی و همكاران 54: 1393تأکید مطالعات پیشین )برقی و قنبری،  موارد مورد

( 75: 1395ان خواه نوغانی و همكار؛ وطن73: 1397؛ نصیری و همكاران، 105: 1395زاد و بهرامی، ؛ عالی17: 1393

 نیز بوده است.

ای از سازوکارهای مختلف از جمله وکارهای سبز مستلزم مجموعههای این تحقیق نشان داد که توسعه کسبیافته

وسعه سازی، تهای حمایتی، تسهیل زمینه ارتباطات و شبكهاجتماعی، توسعه بستر و زیرساخت-سازی اقتصادیتوانمند

سازی اقتصادی و اجتماعی بویژه از این جهت حایز اهمیت ایت، توسعه بازار است. توانمندای و در نههای حرفهشایستگی

پذیری اقتصادی روستاییان، علت اصلی ناتوانی )احساس عجز اکتسابی و درماندگی است که در مناطق روستایی آسیب
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توانند ادی از زندگی خود و جامعه، میقدرتی آنان است. این درحالی است که روستاییان با تحلیل انتقشده( و بیآموخته

فرهنگی و درنتیجه  _ دهی تغییرات اجتماعیهای الزم برای انتخاب، سازماندهی، جهتها و کسب مهارتبه ارتقاء اگاهی

( و از این طریق به پیشرفت روستاها و کاهش فقر 54: 1377الدین افتخاری، آن، توانمندسازی خود کمک نمایند )رکن

ی، اقتصادی در سطوح محل –ان کمک نمود. بدون شک، موفقیت در توسعه روستایی نیازمند فرایندهای اجتماعیروستایی

المللی است. این امر به مفهوم لزوم توجه به متغیرهای کالن اقتصادی از جمله آرامش و ثبات سیاسی، ملی و بین

بخشد سازی به زنان روستایی قدرت میاست. توانمند های اقتصادی کارآمد، حكمرانی خوب و آموزش نیروی انسانیبرنامه

تا بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند و نیز به بسیج انگیزة درونی روستاییان منجر شده و ورود زنان را به 

همین  ربخشد. این کار را باید از تغییرات فكری و نگرش روستاییان آغاز کرد. دوکارهای سبز، شتاب بیشتری میکسب

کند، نشان داد که توانمندسازی به کاهش فقر و محرومیت در مناطق روستایی کمک می ،(2443) 0زمینه مطالعه بیچ

گذاری زیرا با توانمند شدن روستاییان، زمینه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و به تبع آن ایجاد درآمد، انباشت سرمایه و سرمایه

مناسب  کید دارند که در صورت عدم وجود بسترأهای حمایتی بر این نكته تیرساختشود. توسعه بستر و زبیشتر فراهم می

ست ا وکارهای سبز زنان روستایی را توسعه بخشید. واقعیت اینتوان کسبها از جانب مسئوالن، نمیو نبود انواع حمایت

 هایشان برای ورودشود تالشهای انسانی، مالی و فیزیكی موجب میهای خانوارهای فقیر در زمینة داراییکه محدودیت

تری دارند وری کمشوند که بهرهی مییهاوکارهای سبز به ثمر ننشیند. در نتیجه، آنها اغلب وادار به انجام فعالیتبه کسب

ت کید دارد که در جهسازی بر این نكته تأباطات و شبكهکنند. ارتهای اندکی را برای خروج آنها از فقر فراهم میو مسیر

ل های اجتماعی به بهترین شكهای ارتباطات و اطالعات نظیر شبكهابزارها و فناوریبایست کارهای سبز میتوسعه کسب

مورد استفاده قرار گیرند. این قبیل امكانات با فراهم نمودن زمینه تبادل تجربیات و معرفی محصوالت و غیره هم از دید 

های دارای ساختاری بر اساس شبكه وکار و هم از دید مشتریان مزایای بسیاری دارند. تجارت اجتماعیصاحبان کسب

های های ساختاری و رابطباشد. خصیصهوکار و یا هر مشتری یک گره از شبكه میاجتماعی است که در آن هر مرکز کسب

دهد و در نهایت منجر به تقویت عالقه گذارد، سطح مشارکت را افزایش میشبكه بر تعامالت ما بین مشتریان تأثیر می

ها آغاز رای خدمت به کمپانیتری را بهای اجتماعی حرکت سریعشود. در بازار امروز، رسانهکاال میاعضا به مصرف 

ها گونه رسانهها را به مخاطبان هدف برسانند. در واقع اینهای اجتماعی ابزاری قدرتمند هستند تا سازماناند. رسانهکرده

سازند که مشتریان مورد نظرشان را از طریق کاربران را قادر میها به عنوان ابزاری برای جستجوی بازار بوده و شرکت

ی های فنی یكخود، مطابق با درخواست کاالهای جدید، انتخاب کنند. فقدان دسترسی به اطالعات تكنولوژیک و مهارت

اری از این سیوکارهای سبز در بسیاری از نواحی روستایی است. چرا که باز دالیل بسیار مهم برای توسعه نیافتگی کسب

اطالعاتی  های ارتباطی ونواحی، فاصله نزدیكی به شهرهای بزرگ و دیگر مراکز بازاری بالقوه و بالفعل نداشته، توسعه رسانه

وکارهای سبز روستایی را کاهش داده موجب افزایش های زمانی و مكانی موجود بر سر راه کسبتوانند محدودیتمی

ود و ای بدان مفهوم است که بهبهای حرفهقبیل کسب و کارها گردد. توسعه شایستگیپتانسیل محلی برای توسعه این 

ای زنان روستایی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در واقع، از جمله عوامل مهمی که های فنی و حرفهارتقاء شایستگی

جام نوآوری مداوم در تمامی ابعاد به ویژه شود، تفاوت در توانمندی آنها در انمنجر به ایجاد شكاف بین روستا و شهر می

های مقابله با گسترش این شكاف، افزایش توانمندی زنان وکار است. یكی از راهابعاد اقتصادی و مرتبط با تولید و کسب

های ها و فناوریوکارهای سبز، معرفی روشهای کارآفرینانه در زمینه کسبروستایی از طریق شناسایی و معرفی فرصت

نهایت، توسعه بازار بر  جانبه از آنها است. درستدار محیط زیست به زنان روستایی و افزایش آگاهی زنان و حمایت همهدو

های بازار و بازاریابی است. در واقع، عامل وکارهای سبز مستلزم توجه به زیرساختاین نكته تاکید دارد که توسعه کسب

حاصل از  هایزنان روستایی و نظام تولید روستایی در برابر قدرت بازار، چالشاصلی پایداری اقتصاد روستا، توانمندسازی 

                                                            
4. Beach 
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تولید، ثبات قیمت محصوالت، رشد  تواند به تنوعتغییر و تحوالت بازار و مخاطرات محیطی است. چرا که این کار می

ولید محصوالت یاری دهد که مداوم تولید، کنترل و مقاومت در برابر عوامل مخرب طبیعی و آگاهی از نوع و چگونگی ت

 (.Santos & Barrett, 2010: 1795اینها خود الزمه دستیابی به اقتصاد پایدار است )

 گردد:در پایان بر اساس تجارب و دانش کسب شده از پژوهش حاضر، پیشنهادهای زیر ارائه می

، تمایل به ورود به انجام فعالیت در هایی چون داشتن روحیه کارآفرینیهای این پژوهش نشان داد که ویژگی( یافته1

های نوآورانه و توجه به سالمت محیط وکارهای سبز، داشتن ایدهوکارهای سبز، داشتن ارتباط با فعاالن کسبحوزه کسب

به منظور تقویت روحیه  اند. بر این اساس، وکارهای سبز از اهمیت بیشتری برخوردار بودهزیست برای توسعه کسب

-های ترویجی مرتبط به کسبفعالیت های نوین وبین زنان روستایی در منطقه مورد مطالعه، آموزش روش کارآفرینی در

 .وکارهای سبز توسط مروجان متخصص و با تجربه برای زنان روستایی این شهرستان فراهم گردد

توسعه راهبردهای فضای مردان توجه بیشتری را در  گردد دولتهای این پژوهش، پیشنهاد میتوجه به یافته ( با2

ها، تسهیل تبلیغات محصوالت و خدمات بازار مانند مدیریت هزینه ها و تقویتوکارسبز از طریق توسعه زیرساختکسب

وکارهای سبز در منطقه های عمومی نسبت به هر زمان دیگر جهت توسعه کسبوکارها از صدا و سیما و رسانهاین کسب

 مورد مطالعه انجام دهند.

بخشد تا بر احساس ناتوانی و درماندگی خویش چیره شوند و سازی به زنان روستایی قدرت میاز آنجا که توانمند( 3

، منظور خودکفایی زنان روستاییگردد که بهبخشد، پیشنهاد میوکارهای سبز شتاب بیشتری میورود زنان را به کسب

وکارهای سبز در منطقه مورد مطالعه به میزان کافی فراهم های کسبدر این زمینه توجه بیشتری صورت گیرد و زمینه

گردد. زیرا با توانمند شدن روستائیان، زمینه کارآفرینی، ایجاد اشتغال و به تبع آن ایجاد درآمد، انباشت سرمایه و 

 .شودگذاری بیشتر در منطقه مورد مطالعه فراهم میسرمایه

گردد وکارهای سبز، پیشنهاد میضعف مالی آنها در انجام و توسعه کسب ین بودن سطح درآمد زنان و( با توجه به پای0

های مالی دولت در اعطای تسهیالت اعتباری و گذاری، توزیع اعتبارات و حمایتهایی همچون: سرمایهکنندهتسهیل

 ی، در منطقه موردها در استفاده از اعتبارات و تسهیالت بانكگیریهای بانكی به زنان روستایی وکاستن از سختوام

 مطالعه برای زنان روستایی این شهرستان فراهم گردد.

 خصوص مدیریتهای مدیریتی بهوکارهای سبز نیازمند تقویت هرچه بیشتر آموزش دوره( از آنجا که توسعه کسب5

در این  نگردد مسئوالوکارهای کوچک در مقابل تغییرات محیطی است، پیشنهاد میسازی کسباستراتژیک برای مصون

 خصوص توجه الزم را مبذول دارند.

 وکارهایه و ترویج کسبهای رقابتی مشاغل روستایی در ارائه خدمات و محصوالت در راستای توسع( توجه به مزیت7

 .سبز ویژه زنان روستایی

وزه و کارآفرینان حمدت و بلندمدت توسط کارفرمایان مدت، میانهای کوتاهریزی( ترویج نگاه و تفكر سبز در برنامه7

 وکارهای سبز در منطقه مورد مطالعه.کسب

 قدردانی

وسیله نویسندگان مقاله از مند شده است که بدیناین پژوهش از حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه تهران بهره

 آورند.های مالی و پشتیبانی تشكر و قدردانی بعمل میاین نهاد محترم بابت حمایت

 منابع 

(. اشتغال سبز راهی به سوی بهبود توسعه اقتصادی، 1391فاطمه؛ امامی، سیدمعین؛ و پایین محلی، جواد. )آبدری، 

 .هشتمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی، تهران، شرکت همایشگران مهر شرق
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کسب و کار، پیش نیاز توسعه  (. محیط مساعد2414احمدپور داریانی، محمود؛ داوری، علی؛ و رمضانپور نرگسی، قاسم. )

 .79-15(، 11)24کارآفرینی در ایران. مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، 

(. تحلیل وضعیت فقر چندبعدی در 2421) .و سهرابی مالیوسف، عیدیه براتی، علی اکبر؛ مرادی، مصطفی؛ ژولیده، میالد؛

 .11-00(، 1)12جوامع روستایی ایران. پژوهشهای روستائی، 

زی زنان روستایی و تبیین عوامل های توانمندسالفه(. بررسی و نظرسنجی درباره مؤ1393و قنبری، یوسف. ) ؛ی، حمیدبرق

 .37-53( ، 1)17ها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان، فصلنامه روستا و توسعه، ثر بر آنمؤ

ثر بر توانمندسازی ررسی عوامل و محرک های مؤ(. ب1397آقایاری هیر، محسن. ) تاراسی، زهرا؛ کریم زاده، حسین؛ و

 .257-237(، 50) 19زنان روستایی )مورد مطالعه: شهرستان زنجان(، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، 

انـدازی کـارآفرینی سبز به عنوان راهكـاری در راه .(1397) .و میرکزاده، علی اصغر ؛خسروی، سمیه؛ مهدیزاده، حسین

جهـت توانمندسـازی فقـرای روسـتایی )مـورد مطالعـه: اسـتادان دانشكده کشاورزی دانشگاه رازی(، علوم و تكنولوژی 

 .99-111(، 0)24محیط زیست، 

توانمندسازی اجتماعی زنان های کشاورزی در (. نقش تعاونی1393و صدیقی، حسن. ) ده حقی، سمیه؛ چیذری، محمد؛
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