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چکیده
ایـن تحقیـق از نظـر نـوع هدف، کاربردی بوده و با روش و فن تحلیل پیشـران ها انجام  شـده اسـت و لـذا دارای ماهیت 
تحلیلـی و اکتشـافی اسـت. در مرحلـه نخسـت بـا مصاحبـه با 20 نفـر از کارشناسـان مرتبـط در اداره مدیریـت هماهنگی 
ترویـج جهـاد کشـاورزی اسـتان همـدان و نیـز کارشناسـان جهـاد کشـاورزی شهرسـتان نهاونـد، اداره تعـاون روسـتایی، 
 اداره صنعـت و معـدن، مرکـز خدمـات فیـروزان شهرسـتان نهاوند اطالعات نخسـتین گردآوری شـد و مؤلفه هـای کلیدی 
)بـا تأکیـد بـر نقـش مولفه هـای آموزشـی( کـه در ایـن شهرسـتان می توانـد در آینـده بـر توانمندسـازی اقتصـادی زنان 
روسـتایی در راسـتای توسـعه شـغل های خانگی، تأثیرگذار باشـند شناسـایی شـد. نتایج به دسـت آمده 17 مؤلفه کلیدی 
بـود. در گام دوم بـرای شناسـایی پیشـران ها از بیـن 17مؤلفـه بیـان  شـده، پرسشـنامه تأثیر هـای متقابـل طراحی شـد. 
وزن دهـی ایـن پرسشـنامه به صـورت مقایسـه ای زوجـی و میـزان ارتبـاط مؤلفه هـا با همدیگـر با اعـداد بین صفر تا سـه 
صـورت گرفـت. پـس از تکمیـل پرسشـنامه توسـط جامعـه آمـاری، از نرم افـزار میک مـک بـرای تحلیـل اسـتفاده  شـد. 
نتایـج نشـان داد کـه" برگـزاری کارگاه هـا برای معرفی تـوان زنان روسـتایی در راسـتای بهبود اوضـاع اقتصـادی خانوارها 
بـرای اعضـای خانـواده و مـردان روسـتا" از یـک  سـو می توانـد برتـوان و خالقیـت زنـان روسـتایی بیافزایـد و از سـویی 

دیگـر بـا معرفـی ایـن توان هـا و قابلیت هـا بـه دیگـر افـراد روسـتا و حتی اعضـای خانـواده بتـوان مسـیر ورود زنـان را به 
عرصـه فعالیت هـای کاری و اقتصـادی بیشـتر بـاز کنـد. همچنیـن "مداخله گـری مؤثرتـر مروجـان کشـاورزی بـرای ارائه 
نمایشـگاه های دسـتاوردهای زنـان روسـتایی به طـور منظـم در مناسـبت های خـاص بـه مـوازات آمـوزش بـرای افزایش 
کیفیـت تولیـدات بـرای ارایـه در نمایشـگاه " می تواننـد موثر باشـد. این پیشـران ها سـبب "تقویـت مهارت های اسـتفاده 
از بازاریابـی مجـازی بـرای توسـعه شـغل های خانگـی زنان "روسـتایی می شـوند و نیز در "افزایش سـطح مهـارت زنان در 
ایجـاد شـغل ها" تأثیـر مسـتقیم و مؤثـری دارند؛ همچنین سـبب افزایش تبـادل تجربه هـا در زمینه کاری زنان روسـتایی 

خواهد شـد.
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مقدمه
زنـان روسـتایی و عشـایری بـر مبنای سرشـماری سـال 
به عنـوان  نفـر  میلیـون   10 از  بیـش  جمعیتـی  بـا   1390
سـاکنان  از  کشـاورزی،  بخـش  مولـد  جمعیـت  از  رکنـی 
اصلـی روسـتاها به شـمار می آینـد. زنـان جامعه روسـتایی و 
عشـایری ایـران نقـش تعیین کننـده ای در خانوار روسـتایی 
دارنـد )بانـک جهانـی، 2007(، از یـک  سـو تربیـت فرزندان 
را بـه عهـده  دارنـد و از سـویی دیگـر اقتصـاد و مدیریت خانه 
را بـر عهـده  دارنـد )الس لیکوتـر، 2017؛ اگیـالر و همکاران، 
2014؛ آیلیـو و همـکاران، 2015(. همچنیـن به عنوان عامل 
مؤثـر در کارهـای گوناگون کشـاورزی، اقتصـادی و اجتماعی 
در جامعه سـهم بسـزایی دارند)جاکسـون، 2010(. مشارکت 
فعـال زنـان در فعالیت های تولید و کسـب و کارهـای خانگی 
قابـل  انـکار نیسـت )صیـده و همـکاران، 1396؛ پدهازیـر، 

1982؛ امینـی، 2000؛ سـیرگاکی، 2006(.
قلمـداد  توسـعه  عامـالن  زنـان  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
می شـوند، توانمنـد بودن و توانمند سـاختن آنان در رسـیدن 
بـه هدف هـای توسـعه پایـدار کمـک خواهـد کـرد )کلدی و 
سلحشـوری، 1391(. ضـرورت پرداختـن بـه ایـن موضوع در 
جهـان، به ویـژه در جامعه هـای روسـتایی، بسـیار بـا اهمیت 
اسـت زیـرا زنـان به طور عمـده در کشـورهای توسـعه نیافته 
یا درحال توسـعه عنصرهای حاشـیه ای، غیرفعـال و غیرمولد 
به شـمار می آینـد و بـه طـور عمده بـا محرومیـت بیش تری 
روبـه رو هسـتند )احمـد، 2016(. بـا در نظـر گرفتـن نقـش 
وضعیـت  روسـتایی و  توسـعه  فراینـد  در  زنـان  انکارناپذیـر 
توسـعه،  شـاخص های  بیش تـر  نظـر  از  آنـان  نامطلـوب 
می رسـد  نظـر  بـه  ضـروری  امـری  آنـان  توانمندسـازی 
قدیـری  قـادی،1391؛  رضایـی  1393؛  زارعـی،  )رضایـی و 
زنـان  نقـش  دادن  قـرار  مدنظـر  بـدون  2014( و  معصـوم، 
توانمنـد، دسـتیابی بـه هدف های توسـعه پایـدار امکان پذیر 

نخواهـد بـود )رضایـی قـادی، 1391(.
 بـدون شـک توانمندسـازی ارتبـاط تنگاتنگـی بـا بهبود 
مسـتمر، ارتقـای صالحیت، تغییـر در رفتار و بهبـود عملکرد 

زنـان دارد کـه می توانـد با افزایـش عملکرد زنـان، بقای آنان 
را تثبیـت کنـد )میاندشـتی و همـکاران، 1391(. تحقیقـات 
نشـان داده اند کـه توانمنـدی اقتصادی و کسـب وکار خانگی 
بـا هـم در ارتبـاط هسـتند )ده حقـی و همـکاران، 1393؛ 
مشـاغل  توسـعه  هم اکنـون  همـکاران،1393(.  سـعدی و 
کوچـک روسـتایی بـا تأکیـد بـر شـغل های خانگی بـه علت 
برخـورداری از ماهیـت و مزایـای منحصربه فـرد، با اسـتقبال 
متخصصان توسـعه روسـتایی روبه رو شـده اسـت )سـهامی و 

همـکاران،1390(. 
شغل های خــانگی به نوعی از کسـب وکار گفته می شود 
که به حتم مشــارکت همه اعضای خانواده را در برنداشـته و 
به صرف یــک یــا چنــد نفر از اعضـای خانـواده در فعالیت 
بین المللـی  سـازمان  ازنظـر  باشــند و  مشــغول  اقتصـادی 
کار کسـب وکار در خانـه، معیـار تلقــی کـردن آن به عنـوان 
شـغل های خانگی اسـت. شـغل های خانگی اغلب به  وسـیله 

افـرادی ایجـاد می شـود که سـرمایه زیـادی ندارنـد و غالباً از 

سـرمایه های شـخصی اسـتفاده می کننـد و بـه طـور عمـده 

در محیـط خانـه تنهـا تولیـد کاال صـورت گیـرد. شـغل های 

خانگـی یکـی از زمینه های مناسـب فعالیت اقتصـادی زنان، 

به ویـژه در منطقه هـای روسـتایی، به شـمار مـی رود )نادری 

مهدیـی و وحدت مـودب، 1397(. 

فرهنگـی و  اجتماعـی،  منافـع  کسـب وکار  نـوع  ایـن 

اقتصـادی را فراهـم می کند )سـیمور و نیکولـی، 2001؛ 

نره ایـی و همـکاران،1391( و شـرایطی را ایجـاد می کنـد 

تـا زنـان به اقتصـاد خانـواده کمک داشـته باشـند. همچنین 

از مهم تریـن برتری هـای شـغل های خانگـی می تـوان بـه 

کسـب پایـگاه و نقـش اقتصـادی زنـان در خانـواده، حفـظ 

کیـان و حرمـت، جایـگاه و کرامـت بانـوان، باال بـردن کیفیت 

زندگـی خانواده و افراد، ارتقاء روحیه آزادی و اسـتقالل عمل، 

کاهـش فشـارها و تنش هـا )نصیـری، 1389( و حضـور در 

محیطـی آرام تر و کنـار خانواده )گـوالرد،2010( اشـاره کرد.
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 از سـویی دیگـر، فرصت هـای کسـب وکار خانگـی باعث 
خوداشـتغالی و تأمیـن نیازهـای محلـی یـک اقتصاد شـده و 
می تواننـد موجب گوناگونـی و دگرگونی زیـادی در اجتماع و 
اقتصـاد هـر کشـور شـوند  و بهبـود درآمـد، خودمختـاری و 
اسـتقالل زنـان را در پـی خواهـد داشـت )ملـک سـعیدی و 
همـکاران،1392(. این گونـه شـغل ها زمینه ایجاد اشـتغال و 
مانـدگاری در فعالیت هـای کشـاورزی و غیـر کشـاورزی را 
فراهـم می کنـد و موجـب افزایـش درآمـد و بهبـود کیفیـت 
زندگـی روسـتاییان می شود)گیبسـون و الیـوا، 2009(. الزم 
بـه یـادآوری اسـت کـه بررسـی ویژگی هـای افـراد خانـوار 
روسـتایی شـرکت کننده در تولید های خانگی نشـان می دهد 
زنـان  را  فعالیـت  ایـن  بیش تـر مشـارکت کنندگان در  کـه 

تشـکیل می دهنـد )جهانگیـری و عبدالهـی، 1381(. 
بـا توجه به مـوارد یاد شـده می توان گفت زنـان نزدیک 
بـه نیمی از جمعیت جامعه روسـتایی را تشـکیل می دهند و 
مشـارکت آنـان در فعالیت هـای تولیـد و کسـب وکارهای 
خانگـی قابل انـکار نیسـت، ولی به طـور عمده بـا محرومیت 
بیش تـری روبـه رو هسـتند و لـذا توجـه بـه توانمندسـازی 
آنـان امـری ضـروری به نظـر می رسـد و هرگونه تالشـی در 
جهت توانمندسـازی زنان روسـتایی می تواند بهبود شـرایط 
کسـب وکارهای خانگـی منجـر شـود. درواقـع اگـر بتـوان 
زمینه هـای توانمنـدی زنـان را فراهـم کـرد، احتمـال دارد 
بـه  مـوازات آن بتوان در راسـتای توسـعه کسـب وکارهای 

خانگی گام برداشـت. 
اهمیـت ایـن موضـوع بـرای منطقه هایـی کـه جمعیـت 
روسـتایی بیش تـری دارنـد و ظرفیت هـای در راسـتای ایجـاد 
کسـب وکارها را نیز دارند، بسـیار قابل توجه می شـود. اسـتان 
همـدان حـدود 2/1 درصـد از جمعیـت کل کشـور را بـه خود 
اختصاص داده است و 63 درصد از جمعیت آن در منطقه های 
شـهری و 37 درصـد در منطقه های روسـتایی سـکونت دارند. 
در ایـن  بین شهرسـتان نهاوند با دارا بودن 4 بخش، 4 شـهر و 
9 دهسـتان و 167 روسـتا، یـک شهرسـتان نیمـه روسـتایی 

می باشـد زیـرا پراکنـش و توزیـع جمعیـت شـهر و روسـتا در 
ایـن شهرسـتان به طـور برابـر می باشـد. همچنیـن جمعیـت 
روسـتایی ایـن شهرسـتان 13 درصـد از جمعیت روسـتایی در 
کل اسـتان را تشـکیل داده اند و شهرسـتان یادشـده سـومین 
شهرسـتان  از  )پـس  می باشـد  همـدان  اسـتان  شهرسـتان 
روسـتایی  روسـتاها و جمعیـت  باالتریـن شـمار  مالیـر( کـه 
هم اکنـون  دارد.  را  کشـاورزی  بـر  مبتنـی  اقتصـاد  دارد و  را 
عمـده شـغل هایی کـه زنـان روسـتایی در ایـن شهرسـتان به 
آن مشـغول هسـتند مـواردی ماننـد " پـروش مـرغ خانگـی، 
تولیـد و فـروش ترشـی های خانگـی، تولیـد مرباهـای خانگی، 
پـرورش قـارچ در سـطح کوچـک و در خانه سـراها، تولیـد و 
فـروش سـبزی های خوراکـی، بسـته بندی و فـروش گیاهـان 
دارویـی، تولید هـای سـنتی و صنایع دسـتی، فـروش لبنیـات 
محلـی " هسـتند و از ایـن طریـق به معیشـت خانـواده کمک 
می رسـانند. توسـعه کسـب وکارهای زنـان روسـتایی می تواند 
در راسـتای توسـعه روسـتایی و نیـز بهبـود معیشـت جمعیت 

روسـتایی مؤثـر واقع شـود.
تاکنــون تحقیقاتــی در مــورد عامل هــای مؤثــر بــر 
توانمنــدی اقتصــادی زنــان روســتایی صــورت گرفتــه اســت و 
نتایــج مختلفی کســب  شــده اســت. برخــی محققین مــواردی 
ماننــد مشــارکت اقتصــادی، ســطح دانــش تخصصــی و میــزان 
تســهیالت و دسترســی بــه منبع هــای مالــی، برخــورداری از 
ــنایی  ــازار کار آش ــض از ب ــع تبعی ــی، رف ــت قانون حــق مالکی
ــه  ــی ب ــردی و دسترس ــون و کارب ــای گوناگ ــا مهارت ه ب
ــد  ــان می کنن ــر بی ــتا مؤث ــن راس ــرد را در ای اعتبارات خ
ــکاران، 1391؛  ــعدی و هم ــری و همکاران،1389س )کالنت
صیــده و همــکاران، 1396؛ کتابــی و همــکاران 1382؛ 
مــرادی،1389؛ چرمچیــان و علــی بیگی،1392؛ زرافشــانی و 

ــکاران،1391(.  هم
بـا توجـه بـه مـوارد یادشـده، ایـن تحقیـق بـه بررسـی 
پیشـران های آموزشـی مؤثر بر توانمندسـازی اقتصادی زنان 
در  توسـعه کسـب وکارهای خانگـی  راسـتای  در  روسـتایی 

نهاونـد می پـردازد. شهرسـتان 
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مبانی نظری
توانمندسازی

واژه نامه هـای  در  توانمندسـازی  از  مختلفـی  معانـی 
"دادن  از  دامنـه ای  می توانـد  کـه  دارد  وجـود  گوناگـون 
فعالیت هـای  برخـی  انجـام  ظرفیـت  "دادن  بـه" و  توانایـی 
ذهنـی یـا فیزیکـی " تـا "واگـذار کـردن اختیار بـرای حقوق 
توانمندسـازی   .)2004 )کارلـکار،  باشـد  داشـته  قانونـی" 
حـق اساسـی هـر انسـان و اصلـی بنیادیـن در توسـعه اسـت 
)کامینـگ، 2014( کـه در قالـب فراینـدی بـا ابعاد گسـترده 
)میتـرا و کانـدو، 2012( افـراد را قادر می سـازد خودمختاری، 
کنتـرل و اعتمادبه نفـس کسـب کننـد و بـا احسـاس قـدرت 
فـردی و جمعـی بـرای تفـوق بـر شـرایط اجتماعی مسـلط و 
سـوری،  ؛خانـی و  )کیفـال،2011  کننـد  اقـدام  تبعیض گـرا 
1391( و طـی آن بـه منبع هـای قـدرت، دسترسـی و کنترل 
مربـوط  پیـدا می کننـد و در تصمیم گیری هـای  بیش تـری 
ایفـا  قدرتمندانه تـری  نقـش  خـود  پیرامـون  منبع هـا و  بـه 
 .)2015 ویلیـان،  1996؛  گراتچـن،  )اسـپریتزیز و  می کننـد 
توانمندسـازی از جایی آغاز می شـود کـه بی قدرت ترین 
افـراد )افراد تهیدسـت و حاشـیه ای مانند زنان( جـای دارند و 
باعث می شـود آنان از بیرون فرایند توسعه به درون آن آورده 
شـود )چیسـتون و کاهن، 2002 ؛ چرمچیان لنگرودی و علی 
بیگـی، 1392( به طوری کـه قـدرت رویارویـی با دشـواری ها 
را داشـته باشـند، از توانایی و قابلیت دسـتیابی به هدف های 
خویـش برخـوردار باشـند و بتواننـد بـا افزایـش توانمنـدی 
خویـش بـه هدف هـای موردنظر برسـند )کتابی و همـکاران، 
طـرح  از  برخاسـته  زنـان  توانمندسـازی  رویکـرد   .)1382
موضوع هایـی همچـون توسـعه انسـانی و عدالـت جنسـیتی 
اسـت و از طریـق مفهوم هایـی ماننـد انتخاب، قـدرت کنترل 
دارا  تصمیم گیـری و  توانایـی  منبع هـا،  زندگـی خـود و  بـر 
بـودن مهارت هـای زندگـی و به طورکلـی، تبییـن و تعریـف 
می شـود و موجـب احسـاس اسـتقالل و اعتمـاد بـه  نفـس 
بیش تـر آن هـا می شـود )مالهوتـرا، 2003؛چانـت، 2003؛ 

آقبومـی، 2001(.

هم اکنـون توانمندسـازی زنـان به طـور گسـترده ای 
به عنـوان یـک هـدف مهـم در توسـعه بین المللـی و یکـی از 
مهم تریـن سیاسـت های توسـعه روسـتایی در ایـن دوران 
شناخته شـده است )میاندشـتی و همکاران، 1391؛ زرافشانی و 
بـر  تأکیـد  1393( و  همـکاران،  سـعدی و  1391؛  همـکاران، 
توانمندسـازی زنـان، نه تنها به دالیل انسـان دوسـتانه و عدالت 
جنسـیتی، بلکـه بـه دلیـل هدف هـای توسـعه ای و نقشـی که 
در ارتقـاء بهـره وری و رشـد اقتصـادی جامعه هـا دارد، صـورت 

گرفته اسـت )میاندشـتی و همـکاران، 1391(.

آینده نگاری
بحران هـا و چالش هـای کنونـی قابـل توجیه تریـن دلیـل 
برای فکر کردن به آینده اسـت )آندرسون و راسموسن، 2014(. 
آینده پژوهـی، تالشـی نظام مند بـرای نگاه به آینـده بلندمدت 
در حوزه هـای دانـش، فنـاوری، اقتصاد، محیط زیسـت و جامعه 
اسـت کـه بـا هـدف شناسـایی فناوری هـای نوظهـور و تعیین 
حوزه هایـی صـورت می گیـرد کـه در آینده اهمیـت بیش تری 
دانـش و  کسـب  در  آن  اهمیـت  )مردوخـی، 1391( و  دارنـد 
معرفـت، شـکل بخشـیدن بـه آینـده بـه شـیوه ای آگاهانـه، 
عامالنـه و پیش دسـتانه اسـت و انسـان را از غافلگیـری در برابر 
توفـان سـهمگین تغییرپذیری هـا و پیشـرفت های سرسـام آور 

)عنایـت اهلل، 1388(.  محافظت می کنـد 
آینده پژوهـی بـا رد ایـن فرض بنیـادی کـه تنهـا یـک 
آینـده بسـیار محتمـل وجـود دارد کـه تـداوم وضـع موجود 
کـه  می سـازد  مطـرح  را  بدیـل  آینده هـای  فـرض  اسـت، 
می توانـد ادامـه رونـد کنونی نباشـد و با گسسـت از وضعیت 
ایـن  آورد.  وجـود  بـه  را  بدیـل  پیش فرض هـای  موجـود 
تفاوت هـا ناشـی از نبـود زمینـه در نظـر داشـتن دگرگونـی 
نظام ها و منفعل دانسـتن کنشـگران هوشـمند انسـانی است 
کـه آینـده را بـه نظـاره نشسـتند. آینده پژوهـی افـزون بـر 
روش هـای اکتشـافی پیش بینـی، بـه روش هـای هنجـاری 
شـکل دهی بـه آینده های مطلـوب و باورکردنی هـم پرداخته 
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اسـت و روش هـا و فن هایـی بـرای ایجـاد رفتـاری فعاالنـه و 
پیش دسـتانه از کنشـگر انسـانی در رویارویـی بـا آینده هـا 

ارائـه می کنـد )مفضلـی و اسـدی، 1394(. 
جامعـه علمی به شـدت عالقه مند به توسـعه روش هایی 
عـدم  پیچیدگی هـا و  از  کاسـتن  به منظـور  اثربخـش 
قطعیت هـای آینـده و رویارویی با تغییرپذیری-های سـریع و 
ابزارهـای  توسـعه  بـه  راسـتا  ایـن  در  می باشـد و  گسسـته 
آینده پژوهانـه پرشـماری ماننـد آینده نـگاری پرداخته اسـت 
)آدامـز و همکاران،کویلهـو و همـکاران، 2012؛ ریگر، 2001؛ 
فال و همـکاران، 2011؛ ویشنیویسـکی و همـکاران، 2015(.

آینده نـگاری به عنـوان یـک ابـزار مؤثـر برای کاسـتن از 
پیچیدگی نظام هـای پیچیده و پویا موردتوجـه آینده پژوهان 
1999؛  هورتـون،  2011؛  دارانسـی،  می باشـد)گودت و 
ویشنیویسـکی و  2018؛  کام،  روحبیـک و  1995؛  مارتیـن، 
همـکاران، 2015؛ ورووس، 2003(. روش هـای بررسـی های 
آینـده، بـه طـور عمـده باهـدف کمک بـه افراد جهـت درک 
تصمیم هـای  گرفتـن  درنتیجـه،  آینـده و  احتمـاالت  بهتـر 
بهتـر در زمـان کنونـی و بـا ایـن فـرض طراحی  شـده اند که 
نبـود اطمینـان تـا حـد ممکـن کاهـش یابـد )شـاهیوندی و 
همـکاران، 1398(. ازجملـه ایـن روش هـا و شـیوه ها کـه بـا 
ماهیـت آینده پژوهـی صـورت می گیـرد می تـوان بـه روش 
دلفـی، تجزیه وتحلیـل روندهـا، دیده بانـی آینـده، مدلینگ، 
پس نگـری، تحلیل پیشـران ها، سـناریو پردازی، چشـم انداز 
سـازی، نقشـه راه، شبیه سـازی یـا ترکیبـی از روش هـای 
فوق اشـاره کـرد )شـاهیوندی و همـکاران، 1398؛ حیدری و 
همـکاران، 1395؛گوردین، 2008(. مهم ترین دلیل اسـتفاده 
از روش هـای آینده نـگاری این اسـت که مشـخص شـود چه 
چیزهایـی بـرای تصمیم گیری درسـت الزم اسـت، اما اکنون 
ایـن اطالعـات در دسـترس نیسـت. بـه کمک ایـن اطالعات 
می تـوان پیش فرض هـا را مشـخص کـرد تا امتحان شـوند و 

در صـورت لـزوم تغییـر یابند. 

روش شناسی
پیشـران ها  تحلیـل  فـن  روش و  از  تحقیـق  ایـن  در 
بـرای بررسـی موضـوع بهره بـرده شـده اسـت. توانایی روش 
ماتریـس متقاطع و بررسـی تعیین پیشـران ها در اسـتفاده از 
داده هـای کیفـی در کنـار داده هـای کمـی، ایـن روش را به 
یکـی از روش هـای پرکاربـرد در آینده پژوهـی تبدیـل کرده 
اسـت )ربانـی، 1391(. ایـن تحقیـق در دو گام انجـام شـد:

در مرحلـه نخسـت بـا مصاحبه بـا 20 نفر از کارشناسـان 
مرتبـط در اداره مدیریـت هماهنگـی ترویج جهاد کشـاورزی 
اسـتان همدان و نیز کارشناسـان جهاد کشـاورزی شهرستان 
نهاونـد، اداره تعـاون روسـتایی، اداره صنعـت و معـدن، مرکز 
نخسـتین  اطالعـات  نهاونـد  شهرسـتان  فیـروزان  خدمـات 
گـردآوری شـد و مؤلفه هـای کلیـدی کـه در این شهرسـتان 
می توانـد در آینده بر توانمندسـازی اقتصادی زنان روسـتایی 
در راسـتای توسـعه شـغل های خانگـی، تأثیرگـذار باشـند 
شناسـایی شـد. ایـن مؤلفه ها 35مـورد بوده اسـت که محقق 
بعـد از پایـان مصاحبه هـا، مـواردی که همپوشـانی داشـتند 
حـذف شـد و درنهایـت تحقیق بـا 17مولفـه وارد مرحله دوم 
شـد و در ایـن مرحلـه نیـز بـرای هرکـدام از مـوارد یـک نام 
مختصراختصـاص داده  شـد )جـدول شـماره 1(. نیروهــای 
تغییـری را کـه در پـس رونـد وجـود دارند و به طـور معمول 
عامل هـای پیش برنده تغییر به شــمار مـی رونــد، پیشـران 
تعریـف می شـوند و درکل پــیشران را اصطالحـی کلـی 
می داننـد کـه بـرای اشـاره بـه هـر "نیـروی تغییرسـاز"،که 
باعـث دگرگونـی آینـده، تأثیـر بـر آن و شـکل دادن بـه آن 
می شـوند، استفاده شود. این تغییر می توانــد بــه  وســیلۀ 
اشـخاص، نهادهـا یـا حتـی شـرایط ایجــاد شــود)اخوان 

کاظمـی و نیکو نهـاد، 1397(. 
در گام دوم بـرای شناسـایی پیشـران ها از بیـن آن هـا، 
پرسشـنامه تأثیر هـای متقابـل طراحـی شـد و باردیگـر بـه 
کارشـناس ها بازگردانـده شـد و از آن هـا خواسـته شـد بـه 
امتیازدهـی اقـدام کنند)جـدول شـماره 2(. وزن دهـی ایـن 
پرسشـنامه به صـورت مقایسـه ای زوجـی و میـزان ارتبـاط 
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پیشـران ها بـا همدیگـر و بـا اعداد بین صفر تا سـه سـنجیده 
شـد، بدیـن طریق کـه عدد صفـر به منزلـه "نداشـتن تأثیر" 
عـدد یـک به منزلـه "تأثیر ضعیف"، عـدد دو به منزلـه "تأثیر 
متوسـط"، عدد سـه به منزلـه "تأثیر زیـاد" و در نهایت حرف 
P به منزلـه وجـود رابطـه بالقـوه بیـن متغیرها اسـت )ربانی، 
1391؛ احمـدی و همـکاران، 1398؛ شـاهیوندی و همکاران، 
کـه  ماتریـس  پایـداری  اسـت  یـادآوری  بـه  الزم   .)1398
معـادل روایـی ماتریـس می باشـد، در حین تحلیل مشـخص 
می شـود و در ایـن تحقیـق بعـد از 3 بـار چرخـش بـه 100 
رسـید و نشـان از روایـی و پایـداری مناسـب می باشـد. ایـن 
اول  از چرخـش  پـس  اثرگـذار  متغیرهـای  بـرای  چرخـش 
%97، چرخـش دوم %99 و در نهایـت چرخـش سـوم 100% 

حاصل شـد. در ایـن تحقیـق بـرای تحلیـل داده هـا از نـرم 
افـزار میـک مـک اسـتفاده شـد. نرم افـزار میک مـک یـک 
ابـزار حرفه ایـی بـرای شـکل دادن بـه دیدگاه ها و شناسـایی 
قدرت پیشـرانی متغیرهای مسـتقل اسـت و انجام محاسـبات 
سـنگین ماتریـس اثر هـای متقاطـع طراحـی  شـده اسـت 

)احمـدی و همـکاران، 1398(. 
بـا ایـن ابـزار می توان یـک سـامانه را به کمک ماتریسـی 
کـه اجـزای آن را بـه هم پیوند کـرده و با بررسـی این پیوندها 
می تـوان متغیرهـای الزم برای دگرگونی سـامانه را مشـخص 
کـرد) گورانسـی و کانـت، 2013؛ رنجبر حیـدری و همکاران، 
1395). بـرای به کارگیـری ایـن نرم افـزار درآغـاز متغیرهـا و 
پیشـران های مهم در حوزه موردنظر شناسـایی و در ماتریسی 
ماننـد ماتریـس تحلیـل اثر ها وارد می شـوند و سـپس میزان 
ارتبـاط ایـن متغیرهـا بـا حـوزه موردنظر مشـخص می شـود. 
در  متغیرهـای موجـود  بـر  متغیرهـای موجـود در سـطرها 
سـتون ها تأثیـر می گذارند؛ بدیـن ترتیب متغیرهای سـطرها 
)احمـدی و  تأثیرپذیرنـد  سـتون ها  متغیرهـای  تأثیرگـذار و 
همـکاران، 1398(. به طورکلـی مراحل انجـام تحلیل ماتریس 
متقاطـع با اسـتفاده از نرم افزار میک مک به شـرح زیر اسـت: 
1- تهیـه صـورت پیشـران ها یـا متغیرهـا به عنـوان 

روندهایـی بـا جهت هـای معیـن؛ 

 N*N 2- تهیه ماتریس قطری به شمار پیشران ها؛
 A تـا چه حد بـر روندB 3-داوری در مـورد اینکـه رونـد
تأثیـر خواهـد داشـت. به طوری کـه عـدد صفـر بـدون تأثیر، 
3 بـه طـور معمـول تأثیـر زیـاد را نشـان می دهـد،2 تأثیـر 

متوسـط و 1 تأثیـر کـم را بیـان می کنـد.
4- جمع بنـدی نتایـج؛ جمـع هـر ردیـف میـزان قـدرت 
پیـش برندگـی متغیر را نشـان می دهـد. این بدان معناسـت 
کـه ایـن متغیر تا چه انـدازه متغیرهـای دیگر را تحـت تأثیر 
قـرار می دهـد و جمع سـتون سـطح وابسـتگی هـر متغیر را 

می دهد. نشـان 
5- رسـم روندهـا )متغیرهـا( در یـک نمـودار. وابسـتگی 
در یـک محـور و پیشـرانی در محـور دیگر )رنجبـر حیدری و 
همـکاران، 1396(. خروجـی مـدل تحلیـل اثـر متقابـل در 
ایـن نرم افـزار، روابـط میـان متغیرها را نشـان می دهـد. این 
نرم افـزار، قابلیـت تبدیـل رابطه ها بـه شـکل ها و نمودارهای 
ویـژه را دارد و بـا امکانـات خـود تحلیـل آسـان رابطه هـا و 
سـاختار سـامانه را امکان پذیر می کند )احمـدی و همکاران، 
1398؛ ربانـی، 1391(. درروش تحلیـل اثر های متقابل تحت 
نرم افـزار یادشـده درمجموع دو نوع از پراکنش تعریف  شـده 
اسـت کـه بـه نـام سـامانه های پایـدار و سـامانه های ناپایدار 
دارای  متغیرهـا  پایـدار  سـامانه های  در  هسـتند.  معـروف 
تأثیرگـذاری بـاال و برخـی دارای تأثیرپذیـری بـاال هسـتند و 
پایـدار در مجمـوع سـه دسـته متغیـر قابل  مشـاهده اسـت: 
متغیرهـای بسـیار تأثیرگذار بر سـامانه )عامل هـای کلیدی(، 
متغیرهای مسـتقل و متغیرهـای خروجی سـامانه؛ در مقابل، 
در سـامانه های ناپایـدار وضعیـت پیچیده تـر از سـامانه های 
محـور  در حـول  متغیرهـا  سـامانه،  ایـن  در  اسـت.  پایـدار 
بیش تـر  در  متغیرهـا  هسـتند و  پراکنـده  صفحـه  قطـری 
را  تأثیرپذیـری  تأثیرگـذاری و  از  بینابینـی  حالـت  وقت هـا 
نشـان می دهنـد کـه ارزیابی و شناسـایی عامل هـای کلیدی 
را بسـیار دشـوار می سـازند )نعیمـی و پورمحمـدی، 1395؛ 
همـکاران،1399؛  شـاهیوند و  1398؛  همـکاران،  احمـدی و 

رنجبرحیـدری و همـکاران، 1395(.
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 جدول 1- متغیرهای استخراج شده در مرحله نخست تحقیق

کدمولفهکدمولفه

افزایش سطح مهارت زنان در ایجاد شغل ها 
با همکاری مدیریت ترویج کشاورزی با 
برگزاری دوره های آموزشی برای زنان 

روستایی

A
تقویت مهارت های استفاده از بازاریابی مجازی برای 

توسعه شغل ها خانگی زنان روستایی
M

ایجاد کارگاه هایی برای آشنایی با 
بازاریابی فروش محصول ها با هماهنگی و 
مداخله گری مدیریت هماهنگی ترویج 

کشاورزی 

B
شناسایی فرصت های اقتصادی در روستاها در 

راستای معرفی به زنان
N

آسانگیری برپایی غرفه های دستاوردهای 
زنان روستایی در روستاهای هدف 

گردشگری با هماهنگی اداره ترویج در 
سازمان جهاد کشاورزی

C
شناسایی مهارت های زنان در راستای توسعه این 

مهارت ها برای بهبود شغل ها کنونی
O

ایجاد رابطه و پیوند ارتباطی زنان هم صنف 
در روستاهای مرتبط برای تبادل تجربه ها 

در این زمینه 

D
اختصاص برنامه هایی در راستای شناسایی 

بازدارنده های توسعه شغل هایی که در اولویت 
تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گیرد

P

بهبود زیرساخت های الزم برای توسعه 
شغل ها از پیش توسعه اینترنت، تلفن و...

E
آسانگیری در راستای بیمه زنان روستایی با همکاری 

نهادهای مربوطه
W

بهبود زیرساخت هایی ارتباطی مانند 
جاده های ارتباطی بین روستا، دهستان و 

منطقه های شهری 

F

برگزاری کارگاهای با مداخله گری مدیریت هماهنگی 
ترویج کشاورزی برای معرفی توان زنان روستایی در 
راستای بهبود اوضاع اقتصادی خانوارها برای اعضای 

خانواده و مردان روستا 

Q

افرایش دسترسی به اعتبارها برای ایجاد 
کسب وکارهای خانگی به پیوند دادن زنان 

روستایی به صندوق های خرد اعتبارها

G
در نظر گرفتن دفتر شغل های خانگی در سازمان 

جهاد کشاورزی برای مدیریت بهتر شغل ها  و 
رسیدگی به کارهای مرتبط

R

افزایش مهارت زنان روستایی در شناسایی 
فرصت های اقتصادی 

H مداخله گری مؤثرتر مدیریت هماهنگی ترویج
کشاورزی در شهرستان یادشده برای ارائه 

نمایشگاه های دستاوردهای زنان روستایی در 
مناسبت های خاص به طور منظم

S
توسعه وام های خانگی برای بهره مند شدن 

زنان روستایی 
L
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جدول 2- ماتریس اثر های متقاطع برای توصیف تأثیر های متقابل متغیرها در مرحله دوم تحقیق

1ABCDEFGHLMNOPWQRS

A*0130003332210111
B3*330003033200000
C00*20033322200200
D333*0023332201203
E3333*123333200111
F03331*11110000303
G331200*1321100100
H3332001*122220000
L33320010*22220000
M331300003*2200100
N3322111222*310200
O32220003222*10110
P333222222222*3300
W0000001111111*000
Q22230003032310*00
R333333332222222*2
S2222222211122222*

در تحلیـل توسـط نرم افـزار میکمـک درمجمـوع دو نـوع 
از پراکنـش معـروف هسـتند که عبارت انـد از سـامانه پایدار و 
 L ناپایـدار. در سـامانه های پایـدار کـه شـبیه به نام انگلیسـی
اسـت؛ یعنی برخـی متغیرهـا دارای تأثیرگذاری باال هسـتند و 
ناپایـدار متغیرهـا در حـول محـور قطـری  در دسـتگاه های 
صفحـه پراکنده انـد و متغیرهـا در بیش تـر وقت هـا حالـت، 
بینابینـی از تأثیرگـذاری و تأثیرپذیـری هسـتند و شناسـایی 
تغییرهـای کلیـد به راحتـی سـامانه پیشـین نیسـت. الزم بـه 
نرم افـزار در  ایـن  پراکنـش در  نمـودار  اسـت کـه  یـادآوری 
خروجـی ایـن نرم افـزار )نـگاره 1( به شـرح زیر قابـل توصیف 

ست: ا
ناحیـه 1= بـه متغیرهای راهبردی یـا دووجهی تعلق دارد 
کـه به صـورت بسـیار تأثیرگـذار و تأثیرپذیر عمـل می کنند و 
در قسـمت شـمال شـرقی نمـودار قـرار می گیرنـد. هـم قابل 
تغییـر  پویایـی و  بـر  هـم  هسـتند و  کنتـرل  دسـت کاری و 

سـامانه تأثیـر می گذارنـد؛ یعنـی شـاخص های ناپایـداری را 
تشـکیل می دهنـد. در برخـی از منبع ها به عنـوان متغیرهای 
اعتمـاد از آن هـا نام بـرده شـــده اســـت. متغیرهایـی کـه 
بـاالی خـط قطـری ایـن ناحیـه قـرار می گیرنـد، متغیرهـای 
»ریسـک« نامیـده می شـوند زیـرا ظرفیـت تبدیل شـدن بـه 
بازیگـران کلیـدی را دارنـد؛ یعنـی به سـرعت تغییـرات بـر 
آن هـا اثـر می گذارنـد و آن هـا نیـز ایـن تغییـرات را خیلـی 
ســـریع بـه متغیرهـای وابسـته در ناحیـه منتقـل می کنند. 
متغیرهایـی کـه زیرخـط قطـری ایـن ناحیـه قـرار می گیرند 
متغیرهـای »هـدف« نامیـده می شـوند و نتایـج سیسـتم را 
ایـن  دسـت کاری  بـا  به عبارت دیگـر،  نمایش می گذارنـد.  بـه 
متغیرها سیستم تغییـــرات تکاملی را در پیــش خواهد گرفت. 
بـا این توصیـف متغیرهایی را کـــه تأثیـر باالیـی دارند، ولی 
قابل کنتـرل نیسـتند، نمی تـوان به عنـوان متغیـر راهبـردی 

کرد.  محسـوب 
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در  تغییـر  بـه  قـادر  به نـدرت  برنامه ریـزان   =2 ناحیـه 
متغیرهـای قرارگرفتـه در ناحیـه دو واقع در قسـمت شـمال 
غربـی نمـودار هسـتند. به عنـوان بحرانی تریـن پیشـران ها، 
بیش تـر تأثیرگـذار و کم تـر تأثیرپذیـر هسـتند و متغیرهـای 

می شـوند. محسـوب  ورودی 
ناحیـه 3= متغیرهـای واقـع در این ناحیـه، تأثیرگذاری و 
تأثیرپذیری بســـیار پایینـــی دارند و نمی توانند متغیرهای 
راهبـردی محســـوب شـــوند. آن هـا در قسـمت جنـوب 
مســـتقل و  متغیرهـای  می گیرنـد و  قـرار  نمـودار  شـرقی 
مسـتثنا نامیده می شـوند. این متغیرها از ســـایر متغیرهای 
سیسـتم تأثیـر نمی پذیرند، بر آن هـا اثر هم ندارنـد و ارتباط 

بسـیار کمی بـا سیسـتم دارند. 

ناحیـه 4= متغیرهـای این ناحیه نیز به دلیل وابسـتگی 
ندارنـد و  بـه سـایر متغیرهـا، خاصیـت راهبـردی  شـدید 
بیش تـر از سـایر متغیرها نتیجه می شـوند؛ امـا متغیرهای 
ناحیـه یـک راهبـردی هسـتند زیـرا قابلیت کنترل توسـط 
سیسـتم مدیریتـی رادارنـد و هـم بـر سیسـتم تأثیرگذاری 
انتهـای شـبکه  از  قابـل قبولـی دارنـد. درواقـع هـر چـه 
مختصـات سـه بـه سـمت ناحیـه یـک برویـم، نزدیک تـر 
می شـویم، بـر میـزان اهمیـت و راهبـردی بـودن متغیرهـا 
افـزوده می گـردد )ربانـی، 1391؛ طاهـری دمنـه و نادری، 

1393؛ رهسـپار و همـکاران، 1397(.
 
 

 

)Arcet et al.,2003 نگاره شماره 1- توصیف منطقه های چهارگانه پراکنش )محمد پور جابری و همکاران، 1395 به نقل از

 یافته های تحقیق
بـه  مرتبـط  داده هـای  پرسشـنامه،  تکمیـل  از  پـس   
توسـط  تحلیـل  شـدند و  وارد  نرم افـزار  بـه  پیشـران ها 
نرم افـزار آغـاز شـد، نخسـتین گـزارش نرم افـزار در مـورد 
درصـد پرشـوندگی ماتریـس اسـت، بدیـن گونـه کـه میزان 
درصـد پرشـوندگی کل ماتریـس 64/35 درصـد بوده اسـت. 
در ماتریـس اثـرات متقاطـع، اثرهـای متقابـل جمـع اعـداد 
سـطرهای هـر متغیـر به عنـوان میـزان تأثیرپذیـری و جمـع 
سـتونی هر متغیر میزان تأثیرگذاری آن را از متغیرهای دیگر 
نشـان می دهـد. از مجمـوع 289 رابطـه بـا 17 متغیـر،103 

مـورد ارزش صفـر داشـته اند یعنـی نـه بـر نـه همدیگـر اثـر 
داشـته اند و نـه بـر دیگران اثـر می گذارنـد، 43 مـورد ارزش 
یـک بـه آن هـا اختصاص یافـت و به معنـی اهمیت کـم بوده 
اسـت، 73 مـورد ارزش دو را دریافـت کردنـد کـه نشـان از 
اهمیـت متوسـط دارد و درنهایـت 70 مـورد در این تحلیل ها 
ارزش سـه را بـه خـود اختصـاص دادنـد و نشـان از پراهمیت 
بـودن متغیـر دارد. بـا توجـه بـه توضیح هـای بیان شـده در 
روش تحقیـق، نتایـج نهایـی تحلیـل ایـن نرم افزار بـرای 17 
پیشـران واردشـده در نرم افزار و موقعیـت و پراکنش آن ها در 
نمـودار پراکنـش، نشـان می دهد کـه در این تحقیق سـامانه 
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ناپایـدار اسـت )نـگاره شـماره 2( زیـرا پراکنش گسـترده ای 
را در چهـار بخـش نمـودار نشـان می دهـد  و به طوری کـه 
بیش تریـن شـمار پیشـران ها در ناحیـه 4 قـرار دارنـد و بـه 

دلیل وابسـتگی شـدید بـه دیگر متغیرهـا، ویژگـی راهبردی 
ندارنـد و بیش تـر از دیگـر متغیرهـا نتیجـه می شـوند.

 
 

نگاره شماره 2- قرارگیری متغیرها در نقشهٔ پراکندگی

 بـا توجه بـه نگاره های شـماره 1 و 2 و توضیح های داده  
شـده، در ایـن تحقیـق پیشـران ها در پنج ناحیـه و به صورت 
صددرصـد ناپایـدار پراکنـش داشـتند. همان طـوری کـه در 
شـکل بـاال مشـاهده می شـود چگونگـی پراکنـش عامل هـا 
نشـان می دهـد تنهـا 5 پیشـران بـا درجـه تأثیرگـذاری باال 
در سـمت شـمال غربی نمـودار قرار دارد و از پیشـران های 
پیشـران  ایـن  می باشـد.  تحقیـق  مسـئله  بـر  تأثیرگـذار 
عبارت انـد از:" در نظـر گرفتـن دفتـر شـغل ها خانگـی در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی بـرای مدیریـت بهتـر شـغل ها و 
رسـیدگی بـه کارهـای مرتبـط، ایجـاد کارگاه هایـی بـرای 
هماهنگـی و  بـا  محصول هـا  فـروش  بازاریابـی  بـا  آشـنایی 
کشـاورزی،  ترویـج  هماهنگـی  مدیریـت  مداخله گـری 
اختصـاص برنامه هایـی در راسـتای شناسـایی بازدارنده های 
توسـعه شـغل ها کـه در اولویـت تحقیقـات سـازمان جهـاد 
کشـاورزی اسـتان قـرار گیـرد، بهبـود زیرسـاخت های الزم 
برای توسـعه شـغل های پیشـین توسـعه اینترنت، تلفـن و...، 
برگـزاری کارگاهـای بـا مداخله گـری مدیریـت هماهنگـی 
ترویـج کشـاورزی بـرای معرفـی تـوان زنـان روسـتایی در 
بـرای اعضـای  اقتصـادی خانوارهـا  اوضـاع  بهبـود  راسـتای 
خانـواده و مـردان روسـتا ". در ناحیه دووجهی دو دسـته 
مؤلفـه قرار دارد: خطرپذیری و هـدف. متغیرهای خطرپذیری 
در نمـودار پیرامـون خط قطری ناحیه شـمال شـرقی نمودار 

قـرار دارنـد و ظرفیـت بسـیار باالیـی بـرای تبدیل شـدن بـه 
بازیگـران کلیـدی )عامل های اصلـی( سـامانه را دارند که در 
ایـن تحقیق هیـچ مؤلفه خطرپذیری مشـاهده نمی شـود. در 
ایـن ناحیـه متغیرهای هـدف نیز وجود دارند کـه متغیرهایی 
کـه زیرخـط قطـری ایـن ناحیـه قـرار می گیرنـد متغیرهای 
»هـدف« نامیـده می شـوند و نتایـج سـامانه را بـه نمایـش 
می گذارنـد. به عبارت دیگـر، بـا دسـت کاری ایـن متغیرهـا 
سـامانه تغییـــرهای تکاملی را در پیـــش خواهـد گرفت. با 
ایـن توصیـف متغیرهایـی را کـــه تأثیـر باالیـی دارنـد، ولی 
قابل کنتـرل نیسـتند، نمی تـوان به عنـوان متغیـر راهبـردی 
بـه شـمار آورد. در ایـن تحقیـق هیچ مؤلفـه ای در این ناحیه 
خطرپذیـری قـرار نـدارد؛ و امـا مؤلفه هـای هـدف عبارت اند 
از " شناسـایی فرصت های اقتصادی در روسـتاها در راسـتای 
معرفـی به زنـان، ایجاد کارگاه هایی برای آشـنایی با بازاریابی 
فـروش، ایجـاد رابطـه و پیونـد ارتباطـی زنـان هم صنـف در 
روسـتاهای مرتبـط بـرای تبـادل تجربه هـا در ایـن زمینـه ". 
نمـودار مؤلفه هـای مسـتقل  در قسـمت جنـوب غربـی 
بـه  تبدیـل  قابلیـت  می شـوند و  شـامل  را  خروجـی  یـا 
عامل هـای کلیـدی بـرای آینده نگری و پیش فرض سـازی را 
ندارنـد. ایـن متغیرهـا عبارت اند از: " آسـانگیری در راسـتای 
بیمـه زنـان روسـتایی با همـکاری نهادهـای مربوطـه، بهبود 
زیرسـاخت هایی ارتباطـی نظیـر جاده هـای ارتباطـی بیـن 
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روسـتا، دهسـتان و منطقه هـای شـهری، افرایش دسترسـی 
بـه اعتبارهـای بـرای ایجاد کسـب وکارهای خانگی بـه پیوند 

دادن زنـان روسـتایی بـه صندوق هـای خـرد اعتبـارات ". 
همچنیـن ازجملـه مؤلفه هـای تأثیرپذیـر در ایـن تحقیـق 
ایجـاد  در  زنـان  مهـارت  سـطح  افزایـش   " از  عبارت انـد 
شـغل های بـا همـکاری مدیریـت ترویج کشـاورزی بـا برگزاری 
دوره هـای آموزشـی برای زنـان روسـتایی، برگـزاری کارگاهای 
بـا مداخله گـری مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی بـرای 
معرفـی توان زنان روسـتایی در راسـتای بهبود اوضـاع اقتصادی 
خانوارهـا بـرای اعضای خانواده و مردان روسـتا، توسـعه وام های 

خانگـی بـرای بهره مند شـدن زنان روسـتایی در راسـتای ایجاد 
راسـتای  در  زنـان  مهارت هـای  شناسـایی  کسـب وکارهای، 
توسـعه ایـن مهارت ها بـرای بهبود شـغل های کنونـی، افزایش 
مهـارت زنـان روسـتایی در شناسـایی فرصت هـای اقتصـادی و 
تقویـت مهارت هـای اسـتفاده از بازاریابـی مجازی برای توسـعه 
شـغل های خانگـی زنـان روسـتایی ". نتایـج ناشـی از پراکنش 
پیشـران های بـرای تعییـن مؤثرتریـن پیشـران های بـه دسـت 
آمـده بـر مسـئله تحقیـق در جـدول شـماره 3 به طـور مختصر 

قابل  مشـاهده هسـتند.
 

جدول 3- جایگاه هریک از پیشران ها در نمودار تأثیرگذاری-تأثیرپذیری در خروجی نرم افزار

ناحیه های 
پیشران هامختصات

تأثیرگذار
R-E-S-P

در نظر گرفتن دفتر شغل های خانگی در سازمان جهاد کشاورزی برای مدیریت بهتر شغل ها و 
رسیدگی به کارهای مرتبط، اختصاص برنامه هایی در راستای شناسایی بازدارنده ها توسعه شغل هایی 

که در اولویت تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گیرد، بهبود زیرساخت های الزم برای 
توسعه شغل های از پیش توسعه اینترنت، تلفن و...، مداخله گری مؤثرتر مروجان کشاورزی در 

شهرستان یادشده برای آسانگیری و ارائه نمایشگاه های دستاوردهای زنان روستایی به طور منظم در 
مناسبت های خاص

تأثیرپذیر
Q-L-O-H-A-

C-M

افزایش سطح مهارت زنان در ایجاد شغل ها با همکاری مدیریت ترویج کشاورزی با برگزاری 
دوره های آموزشی برای زنان روستایی، برگزاری کارگاهای با مداخله گری مدیریت هماهنگی ترویج 

کشاورزی برای معرفی توان زنان روستایی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی خانوارها برای اعضای 
خانواده و مردان روستا، توسعه وام های خانگی برای بهره مند شدن زنان روستایی در راستای ایجاد 
کسب وکارهای، شناسایی مهارت های زنان در راستای توسعه این مهارت ها برای بهبود شغل های 

کنونی، افزایش مهارت زنان روستایی در شناسایی فرصت های اقتصادی و تقویت مهارت های استفاده 
از بازاریابی مجازی برای توسعه شغل های خانگی زنان روستایی

مستقل
W-F-G

آسانگیری در راستای بیمه زنان روستایی با همکاری نهادهای مربوطه، بهبود زیرساخت هایی ارتباطی 
مانند جاده های ارتباطی بین روستا، دهستان و منطقه های شهری، افرایش دسترسی به اعتبارهایی 

برای ایجاد کسب وکارهای خانگی به پیوند دادن زنان روستایی به صندوق های خرد اعتبارات

دووجهی
N-B-D

خطرپذیری= هیچ مؤلفه ای در این ناحیه قرار ندارد 
هدف= شناسایی فرصت های اقتصادی در روستاها در راستای معرفی به زنان، ایجاد کارگاه هایی برای 

آشنایی با بازاریابی فروش، ایجاد رابطه و پیوند ارتباطی زنان هم صنف در روستاهای مرتبط برای 
تبادل تجربه ها در این زمینه
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بررسـی  ضمـن  نرم افـزار  ایـن  در  اینکـه  بـه  توجـه  بـا 
تأثیرهـای مسـتقیم، بـه بررسـی تأثیرهـای غیرمسـتقیم هـر 
متغیـر می پـردازد، لذا در جدول شـمار 4 مقدار های یادشـده 
توسـط هـر متغیر مشـخص  شـده اسـت و متغیرهـای کلیدی 
در ایـن جـدول قابل شناسـایی هسـتند. لـذا در تحلیـل نهایی 
می تـوان چنیـن برداشـت کـرد که از بیـن 17 مؤلفه کـه وارد 
نرم افـزار شـدند، پیشـران های اصلی و کلیـدی در این تحقیق 

شناسـایی شـدند کـه عبارت انـد از: 
1- در نظـر گرفتـن دفتر شـغل های خانگی در سـازمان 
جهـاد کشـاورزی برای مدیریت بهتر شـغل ها و رسـیدگی به 

کارهـای مرتبط.
برنامه هایـی در راسـتای شناسـایی  2- اختصـاص 
بازدارنده های توسـعه شـغل هایی کـه در اولویت تحقیقات 

سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان قـرار گیرد.

3- بهبـود زیرسـاخت های الزم برای توسـعه شـغل های 
از پیش توسـعه اینترنـت، تلفن و...

4- برگـزاری کارگاهای با مداخله گـری مدیریت هماهنگی 
ترویـج کشـاورزی برای معرفی توان زنان روسـتایی در راسـتای 
بهبـود وضعیـت اقتصـادی خانوارهـا بـرای اعضـای خانـواده و 

مردان روسـتا.
5- مداخله گری مؤثرتر مروجان کشـاورزی در شهرسـتان 
یادشـده برای ارائه نمایشگاه های دسـتاوردهای زنان روستایی 
به طـور منظـم در مناسـبت های خـاص بـه مـوازات آمـوزش 

بـرای افزایـش کییفت تولیدات بـرای ارایه در نمایشـگاه.

 

جدول 4- اثرات مستقیم و غیرمستقیم پیشران ها بر یکدیگر 

متغیر
غیرمستقیممستقیم

اثرپذیریاثرگذاریاثرپذیریاثرگذاری

افزایش سطح مهارت زنان در ایجاد شغل هایی با همکاری مدیریت ترویج 
کشاورزی با برگزاری دوره های آموزشی برای زنان روستایی

2137570381570381

ایجاد کارگاه هایی برای آشنایی با بازاریابی فروش محصول ها با هماهنگی و 
مداخله گری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی 

2436490547643212

آسانگیری برپایی غرفه های دستاوردهای زنان روستایی در روستاهای هدف 
گردشگری با هماهنگی اداره ترویج در سازمان جهاد کشاورزی

1935497607468698

3037537440740245ایجاد رابطه و پیوند ارتباطی زنان هم صنف برای تبادل تجربه ها در این زمینه 
32963257836230بهبود زیرساخت های الزم برای توسعه شغل هایی از پیش توسعه اینترنت و..

20963257551136بهبود زیرساخت هایی ارتباطی مانند جاده های ارتباطی 
افرایش دسترسی به اعتبارات برای ایجاد کسب وکارهای خانگی به پیوند 

دادن زنان روستایی به صندوق های خرد اعتبارها
1819230283487643

2133487288555231افزایش مهارت زنان روستایی در شناسایی فرصت های اقتصادی
3030467144492168توسعه وام های برای بهره مند شدن زنان در راستای ایجاد کسب وکارهای

1834529804478914تقویت مهارت های استفاده از بازاریابی مجازی برای توسعه شغل های خانگی 
2526413594647925شناسایی فرصت های اقتصادی در روستاها در راستای معرفی به زنان

شناسایی مهارت های زنان در راستای توسعه این مهارت ها برای بهبود 
شغل های 

2131490819564686
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متغیر
غیرمستقیممستقیم

اثرپذیریاثرگذاریاثرپذیریاثرگذاری

اختصاص برنامه هایی در راستای شناسایی موانع توسعه شغل هایی که در 
اولویت تحقیقات سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گیرد

3317260319798166

710115716178283آسانگیری در راستای بیمه زنان روستایی با همکاری نهادهای مربوطه
برگزاری کارگاهای با مداخله گری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی برای 
معرفی توان زنان روستایی در راستای بهبود اوضاع اقتصادی خانوارها برای 

اعضای خانواده و مردان روستا
2120260744554261

در نظر گرفتن دفتر شغل های خانگی در سازمان جهاد کشاورزی برای 
مدیریت بهتر شغل ها و رسیدگی به کارهای مرتبط

406708071046035

مداخله گری مؤثرتر مروجان کشاورزی در شهرستان یادشده برای ارائه 
نمایشگاه های دستاوردهای زنان روستایی به طور منظم در مناسبت های 

خاص
2910114326781990

ادامه جدول 4- اثرات مستقیم و غیرمستقیم پیشران ها بر یکدیگر 

در ادامـه بـه بررسـی تأثیر هـای مسـتقیم  و غیـر مسـتقیم 
متغیرهـای کلیـدی پرداختـه می شـود:

مروجـان  مؤثرتـر  "مداخله گـری  پیشـران  مؤلفـه   -1  
کشـاورزی در شهرسـتان یادشـده بـرای ارائه نمایشـگاه های 
دسـتاوردهای زنان روسـتایی به طور منظم در مناسـبت های 
خـاص " تأثیر هـای مسـتقیمی بـر برخی پیشـران های دیگر 
دارد، به عنوان مثـال این پیشـران سـبب "تقویت مهارت های 
اسـتفاده از بازاریابـی مجازی برای توسـعه شـغل های خانگی 
زنـان " روسـتایی می شـود و نیـز در "افزایـش سـطح مهارت 
دارد؛  مؤثـری  مسـتقیم و  تأثیـر  ایجـاد شـغل ها"  در  زنـان 
همچنیـن سـبب می شـود که زنـان هم صنف در روسـتاهای 
مرتبـط بـرای تبـادل تجربه هـا در زمینه کاری خـود رابطه و 
پیوندهایـی ارتباطـی را راه اندازی کننـد؛ مدیریت هماهنگی 
ترویـج کشـاورزی در سـازمان جهـاد کشـاورزی می توانـد 
متولـی ایـن امـر باشـند و دسـتاوردها و نتایـج فعالیت هـای 
زنـان روسـتایی را در قالـب نمایشـگاه هایی در بازدیـد عموم 
قـرار دهـد. در واقـع اگر این پیشـران بتوانـد در آینده به طور 
منظـم و در همه ی مناسـبت ها برگزار شـود، زنان روسـتایی 

می تواننـد بـرای تمـام طول سـال خـود برنامه ریـزی کرده و 
رابطـه و پیوندهـای ارتباطـی باهم را تقویت کننـد و به دنبال 
افزایـش مهارت ها خـود در تولید و کسـب وکار بوده و مطالبه 
داشـته باشـند و به خوبـی از برنامه هـای صورت گرفته  شـده 

در ایـن امر اسـتقبال کنند.
 2-دیگـر پیشـران " در نظـر گرفتـن دفتـر شـغل های 
خانگـی در سـازمان جهـاد کشـاورزی بـرای مدیریـت بهتـر 
مشـاغل و رسـیدگی بـه کارهـای مرتبـط " اسـت که مسـئله 
توسـعه شـغل های خانگی را به صورت ریشـه ایی مـورد توجه 
قـرار خواهد داد و بـدون تردید می تواند از پیشـران های مؤثر 
باشـد. دولت ها توجه به توسـعه شـغل های خانگی در شـهر و 
یـا روسـتا را همـواره موردتوجـه داشـته اند. مشـاغل خانگـی 
پیشـینه ای درازمدت در کشـور ما دارد؛ ولی از سـال 89 این 
شـغل ها با تصویـب قانون سـاماندهی و حمایت از شـغل های 
خانگـی، جنبـه رسـمی به خـود گرفـت. در این قانـون، دولت 
موظـف اسـت که شـغل های خانگـی را سـاماندهی و حمایت 
کنـد، بـه صورتـی کـه زمینـه اشـتغال بـرای متقاضیـان آن 
فراهـم شـود. ایـن ضوابـط حمایتـی در زمینه مالیـات، تأمین 
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وام قرض الحسـنه، حـق بیمـه خویش فرما )سـهم دولت تنها 
دو درصـد اسـت(، تعرفـه مصـرف آب، برق و سـوخت مصرفی 
بایـد از محل بودجه سـاالنه لحاظ می شـد. بدون شـک توجه 
بیش تـر به این موضوع سـبب می شـود تـا از تـوان و ظرفیت 
تولیدی روسـتاها بهتر اسـتفاده کرد و زنـان وارد چرخه تولید 
شـده و بتوانند سـهمی بیش تر در بهبود معیشـت خانوار و در 
نهایـت توسـعه روسـتا ایفـا کنند. طـرح سـاماندهی و حمایت 
از شـغل های خانگـی یکـی از برنامه هـای دولـت در راسـتای 
اشـتغال زایی به ویـژه برای زنان تلقی می شـد ولـی چگونگی 
اجـرای ایـن طرح از زمـان تصویب قانـون تاکنـون تغییرهای 
بسـیار زیـادی داشـته اسـت به طوری که اکنون تنهـا صندوق 
کارآفرینی امید عهده دار این مسـئولیت اسـت که سـاالنه 20 
درصـد از منبع هـای مالـی خود را بـه این طرح هـا اختصاص 
می دهـد. لـذا مداخله هـای جدی دولـت و نهادهـای مرتبط و 
نهادهـای دخیـل در راسـتای حرکـت در  ارزیابـی  پایـش و 
مسـر هدف هـای تعییـن  شـده در این امـر برای توسـعه این 
شـغل ها می توانـد راهگشـا باشـد )بنت الهـدی و همـکاران، 
1395؛ تقـی بیگـی، 1390(. بـا توجـه به اینکه برای توسـعه 
شـغل های خانگـی زنـان مسـتلزم تأمیـن منبع هـای مالـی و 
نیـز حمایت هـای خانواده خواهـد بود، لذا "توسـعه و پرداخت 
وام هـای خانگـی بـرای بهره منـد شـدن زنـان روسـتایی در 
راسـتای ایجـاد کسـب وکارهای و برگـزاری کارگاه هـا بـرای 
اوضـاع  بهبـود  راسـتای  در  روسـتایی  زنـان  تـوان  معرفـی 
اقتصـادی خانوارهـا بـرای اعضـای خانـواده و مـردان روسـتا" 

بـدون تردیـد در ایـن راسـتا می توانـد مؤثر واقع شـود. 
3-از دیگـر مـواردی کـه بایـد به صـورت جـدی بـه آن 
توجـه شـود معرفـی " برگـزاری کارگاه هـا بـا مداخله گـری 
مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی بـرای معرفـی تـوان 
زنـان روسـتایی در راسـتای بهبـود اوضاع اقتصـادی خانوارها 
بـرای اعضـای خانـواده و مـردان روسـتا " می باشـد. تحقـق 
مسـتقیم  مداخله گری هـای  شـک  بـدون  پیشـران  ایـن 
مروجـان ترویـج و آمـوزش کشـاورزی را می طلبد و مسـتلزم 

برگـزاری نشسـت های مـداوم و هدفمنـدی اسـت کـه بتواند 
ذهنیت هـای افـراد خانـواده  و افـراد روسـتا را نسـبت بـه 
حضـور  زمینـه  دهنـد و  تغییـر  زنـان  اقتصـادی  مشـارکت 
کننـد.  فراهـم  اقتصـادی  فعالیت هـا  در  را  زنـان  بیش تـر 
در بیش تـر نظریه هـای توسـعه و ترویـج کشـاورزی، عامـل 
انسـانی و کسـب مهارت های الزم و آموزش برای افراد شـاغل 
در بخـش کشـاورزی دارای اهمیتـی خاص اسـت )صبوری و 
همـکاران، 1390؛ محمدزاده و همـکاران، 1394( و در همین 
راسـتا ترویج و آموزش کشـاورزی مهارت هـای موردنیاز را در 
اختیـار مخاطبـان خـود قرار می دهد و سـطح کارامـدی آنان 
افزایـش می یابـد و درنهایـت میـزان تولیـد و درآمـد آنـان را 
افزایـش می دهـد ؛ لذا در ایـن مورد نقش آفرینـی مروجان و 
به کارگیـری از ظرفیـت نظام آموزشـی ترویـج را باید همواره 
بـا برگـزاری  از یـک  سـو می تـوان  مدنظـر قـرارداد؛ زیـرا 
دوره هـای آمـوزش برتوان و خالقیـت زنان روسـتایی افزود و 
از سـویی دیگـر بـا معرفی ایـن توان هـا و قابلیت ها بـه دیگر 
افـراد روسـتا و حتـی اعضای خانـواده بتوان مسـیر ورود زنان 
را بـه عرصـه فعالیت هـای کاری و اقتصادی بیش تـر باز کرد. 
آمـوزش روسـتاییان ضرورتی انـکار نشـدنی و پرهیز ناپذیر به 
شـمار آمده  و بدیهی اسـت کـه در این میان دختـران و زنان 
روسـتایی به  واسـطه تنـوع فعالیت هـا و وظیفه هایـی که در 
روسـتا بـه عهـده  دارنـد و در همه عرصه هـا، از خانـه داری و 
پرداختـن  دام،  پـرورش  کار،  تـا کشـت و  فرزنـدان  تربیـت 
بـه صنایع دسـتی و ... حضـوری پررنـگ و گاهـی انحصـاری 
بـه خـود اختصـاص می دهنـد؛  را  دارنـد جایـگاه ویـژه ای 
بنابرایـن اگـر به امـر آموزش دختـران و زنان روسـتایی توجه 
کافـی شـود، می تـوان امیـدوار بـود کـه زمینه هـای توسـعه 
بـا  روسـتاییان  معیشـت  بهبـود  خانگـی و  کسـب و کارهای 

سـرعتی بیش تـر به پیـش رود.
4- از دیگـر پیشـران های مهـم در ایـن تحقیـق "بهبـود 
زیرسـاخت های الزم برای توسـعه شـغل های از پیش توسعه 
اینترنـت، تلفـن و.. "بوده اسـت. بـدون شـک اینترنت فضای 
کسـب وکار را دگرگـون کـرده و این یـک واقعیـت اسـت کـه 
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گسـترش این فّناوری عاملی مؤثر در توسـعه کسـب وکارهای 
مجـازی خواهد بـود. این رابطه البته تا حدی دوسـویه بوده و 
همان طـور کـه اینترنـت کسـب وکارهای مجـازی را رونـق 
داده و کسـب و کارهـای مجـازی نیـز در گسـترش اینترنت و 
عرضـه باکیفیـت این فنـاوری نقش آفرینـی کرده اند. ضریب 
نفـوذ اینترنـت باال، اینترنت پرسـرعت با پهنای باند مناسـب، 
مقرون به صرفـه بودن اسـتفاده از اینترنت، گسـترش شـبکه 
همـه  در  اینترنـت  بـه  دسترسـی  همـراه،  تلفـن  اینترنـت 
زیرسـاخت های  جملـه  از  راه هـا  سـاختمان ها و  مکان هـا، 
مهمـی هسـتند کـه بـرای ترویـج کسـب وکارهای آنالیـن و 
اشـتغال، گسـتردگی  افزایـش  اینترنتـی ضـروری هسـتند. 
فـروش محصول هـا و خریـداران، هزینـه کم تـر راه انـدازی 
کسـب وکارهای اینترنتـی و درآمـد بـاالی آن هـا نسـبت بـه 
شـغل های سـنتی از جملـه برتری هـای ایجـاد کاربـرد ایـن 
امـروزه  می آیـد.  شـمار  کسـب وکارها  در  زیرسـاخت ها 
اینترنـت فضایـی را فراهـم کـرده اسـت کـه تنهـا نمی تـوان 
بـه آن بـه چشـم یـک سـرگرمی نـگاه کـرد بلکـه فرصـت 
انتظـار درآمدزایـی  از آن  ارزشـمندی اسـت کـه می تـوان 
داشـت و ایجاد اشـتغال داشـت و یکـی از زمینه هـای فعالیت 
آن را هـم در توسـعه شـغل های روسـتایی می توان نـام برد. 
بدون تردید با توسـعه این زیرسـاخت ها در روسـتاها و آشـنا 
کـردن فعـاالن شـغل های خانگـی بـا چگونگـی اسـتفاده از 
فرصت هـای تولید و بازاریابـی در این دنیای مجازی، می توان 
بـر تـداوم و سـودآوری شـغل های امید داشـت. در واقـع باید 
تصورهای قدیمی از شـغل های روسـتایی را دور انداخت و به 
روسـتاییان ایـن فرصـت رشـد را عرضه داشـت که بـا اتصال 
بـه دنیـای گسـترده تر، بتوانند بـا رقابت بیش تـر وارد چرخه 
داشـته  اشـتغال زایی  تولیـد و  در  سـهمی  شـده و  اقتصـاد 
باشـند. از دیگـر مـوارد مطرح شـده شناسـایی بازدارنده هـای 
پیشـروی توسـعه شـغل های خانگی بـود. با توجه بـه این که 
در دنیـای کنونـی اهمیـت دادن بـه نقـش زنـان در فرآینـد 
توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی هـر جامعـه ای اجتناب ناپذیر 

اسـت، شـغل های خانگی بسـتر مناسـب برای توانمندسازی 
زنـان و دختـران روسـتایی می باشـد. ایـن نوع کسـب وکارها 
نقـش قابل توجهـی در ثـروت و رشـد اقتصادی یـک جامعه و 
توسـعه سـرمایه اجتماعـی آن دارنـد و الزم اسـت نسـبت به 
شـغل های  ایـن  توسـعه  روی  پیـش  بازدارنده هـا  بررسـی 
برنامه ریـزی و بـا شناسـایی بازدارنده هـا نسـبت بـه کاهـش 
یـا رفع آن هـا اقـدام کـرد )بنت الهـدی و همـکاران، 1395؛ 

تقـی بیگـی ، 1390(.

بحث و پیشنهادها
در ایـن تحقیق پیشـران های مؤثر بر توانمندسـازی زنان 
روسـتایی در راستای توسعه شـغل های خانگی در شهرستان 
نهاونـد تحلیل و ارزیابی شـد. کارشناسـان مرتبـط با موضوع 
بـا توجـه به شـناختی کـه از منطقه مـورد بررسـی و اوضاع و 
شـرایط کسـب وکارهای خانگـی شهرسـتان نهاوند داشـتند، 
در آغـاز 35 مـورد را بیـان کردنـد و پـس از حـذف مـوارد 
هماننـد و نیـز حذف مـواردی کـه از امتیازهای کم تـری دارا 
بودنـد، در نهایـت تحلیـل نهایی با 17 پیشـران ادامـه یافت. 
در تحلیل نهایی مشـخص شـد بـا هماهنگـی و مداخله گری 
مدیریـت هماهنگـی ترویـج کشـاورزی "ایجـاد کارگاه هایی 
برای آشـنایی بـا بازاریابـی فـروش محصول ها، آسـانگیری و 
ارائـه نمایشـگاه های دسـتاوردهای زنـان روسـتایی به طـور 
منظـم در مناسـبت های خـاص و نیـز برگـزاری کارگاه هـا و 
دوره هایـی بـرای معرفـی تـوان زنـان روسـتایی در راسـتای 
بهبـود اوضـاع اقتصـادی خانوارهـا اعضـای خانـواده و مردان 
روسـتا "می توانـد در ایـن زمینه کارسـاز باشـد. همچنین از 
دیگـر پیشـران هایی که در راسـتای توانمندسـازی اقتصادی 
زنـان روسـتایی مهـم و مؤثر خواهـد بود می توان بـه " بهبود 
زیرسـاخت های الزم برای توسـعه شـغل های از پیش توسعه 
اینترنـت و..، توسـعه وام هـای بـرای بهره مند شـدن زنان در 
راسـتای ایجـاد کسـب وکارهای، اختصـاص برنامه هایـی در 
راسـتای شناسـایی بازدارنده هـا توسـعه شـغل های کـه در 
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اولویـت تحقیقـات سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان قـرار 
گیـرد  و نیـز در نظـر گرفتـن دفتـر شـغل های خانگـی در 
سـازمان جهـاد کشـاورزی بـرای مدیریـت بهتـر شـغل هایو 
رسـیدگی بـه کارهای مرتبط " اشـاره نمود کـه همگی موارد 
بیـان  شـده دارای باالترین اثر-های مسـتقیم و غیرمسـتقیم 
بالفعـل و بالقـوه هسـتند و بـا توجـه بـه ایـن مـوارد می توان 
در راسـتای توانمندسـازی اقتصادی زنان روسـتایی در آینده 

گام برداشت.
نتایـج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه اگـر در برنامه هـای 
آتـی بخواهیـم در راسـتای توانمندسـازی زنان روسـتایی در 
شهرسـتان نهاوند اقدام و گامی برداشـته شـود بایـد به موارد 
یادشـده توجه خاص کرد و در برنامه ریزی و سیاسـت گذاری 
آن ها را در اولویت قرارداد و همچنین مشـخص شد که عمده 
مـوارد بیان شـده در حیطـه فعالیت های مدیریـت هماهنگی 
ترویـج و آموزش کشـاورزی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـت 
کـه بایـد از تـوان محققـان و برنامه ریـزان خود در این راسـتا 
بیش تـر  هرچـه  توسـعه  بـه  دسـتیابی  بـرای  ببـرد.  بهـره 
عامل هایـی مـورد نیاز اسـت که آمـوزش و ترویج کشـاورزی 
حـوزه  ایـن  در  توسـعه  تسـریع کننده  عامل هـای  از  یکـی 
می باشـد )کاکولونـد و همـکاران، 1397(  و توجـه بـه اینکـه 
پیشـران های کسـب  شـده در ایـن تحقیق به طـور عمده در 
حـوزه کاری ترویـج و آموزش کشـاورزی قابل برگـزاری بود و 
اندکـی توجـه بـه ماهیـت این پیشـران ها نشـان می دهد که 
می تـوان از ظرفیـت نظـام ترویـج کشـاورزی در ایـن راسـتا 

بهره بـرد.
 همچنیـن در ایـن تحقیق مشـخص شـد کـه متغیرهای 
"هـدف" کـه نتایـج سـامانه را بـه نمایـش می گذارنـد و بـا 

دست کاری آن ها، سامانه تغییـــر های تکاملی را در پیـــش 
خواهـد گرفـت و می تواننـد مؤثـر واقـع شـوند عبارت انـد از 
"شناسـایی فرصت هـای اقتصـادی در روسـتاها در راسـتای 

معرفـی به زنـان، ایجاد کارگاه هایی برای آشـنایی با بازاریابی 
فـروش و ایجـاد ارتبـاط و پیونـد ارتباطـی زنـان هم صنف در 

روسـتاهای مرتبـط بـرای تبـادل تجربه هـا در ایـن زمینـه ". 
برنامه توسـعه شـغل های خانگی هم اکنـون در وزارت تعاون، 
کار و رفـاه اجتماعـی به صـورت جـدی و سـاختارمند دنبـال 
می شـود. بدیـن گونـه کـه آن دسـته از فعالیت هایـی کـه 
مزیـت دارنـد در منطقه هـا شناسـایی می شـوند، همچنیـن 
فعـاالن شـغل های خانگـی نیز شناسـایی و در طـول زنجیره 
ارزش جایگـذاری شـده و شـبکه ایجاد خواهد شـد تـا اتصال 
بـا  عمومـی  شـبکه های  ایجـاد  طریـق  از  بـازار  بـه  آن هـا 
شـرکت های صاحـب برنـد بـزرگ در شـهرها، سـطح ملـی و 
بین المللـی ایـن اتصـال برقـرار شـود. ایـن اتصـال کمـک 
ایـن  کیفیـت و  طراحـی،  اسـتاندارد،  سـطح  کـه  می کنـد 
ارتقـاء  خانگـی  شـغل های  تولیدهـای  مشـخصه های  نـوع 
پیـدا کنـد )منصـوری،1397(، لـذا لـزوم اجـرای دقیـق این 
برنامه هـا در روسـتا نیـز می توانـد مؤثـر واقـع شـود. روسـتا 
یکـی از مهم تریـن پایگاه های تولیـد و رفع نیازهای اساسـی 
توانایی هـای  زمینه هـا و  تقویـت  بنابرایـن  اسـت،  جامعـه 
جامعـه روسـتایی می توانـد منجـر بـه پویایی اقتصاد کشـور 
شـود. ضمـن اینکه توجـه به ایـن منطقه ها به ویژه روسـتاها 
می توانـد تأثیـر قابل توجهی در شـاخص های کالن اقتصادی 
ازجمله رشـد اشـتغال و کاهش فقر داشـته باشد؛ لذا شناخت 
مزیت روسـتاها نخسـتین اولویت برای توسـعه کسب وکار در 
آن هـا می باشـد، موضوعـی کـه در قالـب طرح هـای مختلف 
اشـتغالی دولـت از جملـه برنامه اشـتغال روسـتایی نیز به آن 
تأکید شـده اسـت. در رویکردهای جدید توسـعه اشـتغال در 
منطقه هـای روسـتایی، شناسـایی مزیت هـای آن منطقـه و 
هدایـت سیاسـت ها و منبع هـا در این راسـتا اولویـت دولت و 
از  یکـی  اسـت و  قرارگرفتـه  سیاسـت گذار  دسـتگاه های 
برنامه هـا بـرای تقویـت اقتصاد و اشـتغال روسـتاییان، اجرای 

طـرح "هـر روسـتا یـک محصول " اسـت. 
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Abstract

The present study is an applied and exploratory research. In the first step, semi-structured 
interviews were conducted with 20 experts. At this step, the key components that could affect 
the economic empowerment of rural women in the future were identified (with emphasis 
on the role of educational components). At this step, A total of seventeen key components 
were identified. In the second step, a questionnaire was designed and the weight of this 
questionnaire was taken with numbers between 0 and 3. After completing the questionnaire, 
Mikmak software was used to analyze the data. The results showed that "training workshops 
should be held to introduce the potential of rural women. These workshops can increase the 
potential of rural women and also prepare women to enter society. Women's household products 
should also be regularly placed in local markets. Experts in the Department of Agricultural 
Extension and Education can help rural women. According to the results, providing rural 
women's achievements on a regular basis can increase the quality of production and increase 
the skill of using virtual marketing to develop women's home-based businesses. Experts in 
the Department of Agricultural Extension and Education also enable women to create other 
jobs and connect more with each other.
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