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نقش کسبوکارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان
سرپرست خانوار روستایی در استان همدان


حشمتاله سعدی

دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا ،همدان
(تاریخ دریافت - 07/21/70 :تاریخ تصویب)02/21/70 :

چکیده
از دیدگاه صاحبنظران توسعة روستایی ،ساماندهی کسبوکارهای کوچک ( )SEsراهبردی برای
توانمندسازی روستاییان بهویژه زنان فقیر و سرپرست خانوار است .در ایران نیز با همین هدف تاکنون
صدها کسبوکار کوچک به دست زنان سرپرست خانوار راهاندازی شده است .تحقیق حاضر با هدف
بررسی آثار  SEsبر توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی در استان همدان اجرا شده است.
این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن توصیفی است .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهای محقق ساخته
بوده است که ضریب پایایی آن  %58برآورد شده است جامعة آماری تحقیق  021زن سرپرست خانوار
روستایی در سال  2907است که  270نفر از آنها برای نمونه از طریق نمونهگیری طبقهای با انتساب
متناسب انتخاب شدند .تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده در دو بخش توصیفی و استنباطی و از طریق
نرمافزار SPSSانجام پذیرفت .برای ارزیابی نیازهای اصلی خانوار از روش بررسی و تحلیل حداقل نیاز
اساسی خانوار ( )MBNاستفاده شده است .در تأمین نیازهای اساسی خانوار ،سه متغیر درآمد کسبوکار،
تعداد افراد تحت تکفل و خط فقر جامعة روستایی تأثیرگذارند .در این تحقیق ،درصد افرادی که میتوانند
نیازهای اساسی خانوار را با توجه به سناریوهای مختلف خط فقر در جامعة روستایی مرتفع کنند مطالعه
شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد با افزایش خط فقر توانایی زنان سرپرست خانوار در تأمین نیازهای
اساسی با شیب تندی کاهش مییابد .در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق توصیههایی بیان شده است.
شناسایی و معرفی کسبوکارهای پردرآمد ،آموزش زنان سرپرست خانوار در مدیریت درآمدها و هزینهها،
کنترل نرخ تورم و پایینآوردن خط فقر در جامعة روستایی و در نهایت جبران منابع مالی زنان سرپرست
خانوار تا حد خط فقر از جمله پیشنهادهای این تحقیق است.
واژههای کلیدی :حداقل نیازهای اساسی ،خط فقر ،زنان روستایی ،زنان سرپرست خانوار ،کسبوکار
کوچک.

* نویسندة مسئول:

تلفن7021-1270519 :

E-mail: Hsaadi48@yahoo.com
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مقدمه
کسبوکار کوچک ( )SEsبنا به تعریف کسبوکاری است
که اغلب متعلق به بخش خصوصی است و تعداد کارمندان
آن محدود و فروش تولیدات آن تقریباً اندك است .مفهوم
کوچک در این تعریف متغیر و به نوع فعالیت یا کشور مورد
بررسی بستگی دارد .انستیتو تکنولوژی جورجیا در بررسی
خود در  57کشور به پنجاه تعریف مختلف دست یافته است
( .)Taherkhani, 2001این رقم از کمتر از  8نفر در کشور
چین ( )Mohapatre & et al, 2007تا  755نفر شاغل در
کشور آمریکا متغیر است ( .2)SBA, 2012در آلمان،
کسبوکارهای کمتر از  15نفر پرسنل کوچک محسوب
میشوند .در ایران نیز کسبوکارهایی که تعداد  9نفر یا
کمتر نیروی انسانی دارند کسبوکار کوچک تلقی میشوند؛
البته در تعریف مشاغل کوچک عالوه بر تعداد کارکنان
شاخصهای دیگری چون فروش ساالنه (گردش مالی)،
ارزش دارایی و سود خالص (ترازنامه) و بهویژه حجم
سرمایهگذاری اهمیت بسیار دارد ( .)Kalantary, 1998از
دیدگاه اقتصادی ،کسبوکارهای کوچک ابزاری برای رشد
اقتصادی و اجتماعی هستند و میتوانند در کاهش نرخ
بیکاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال مؤثر باشند.
براساس مطالعات انجامشده ،این گونه کسبوکارها
توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار و نیازهای مشتری
را دارند ( )Jones and Macpherson, 2006و بهآسانی
میتوانند خود را با شرایط جدید هماهنگ کنند .در واقع،
آنها رفتاری پویا در مواجهشدن با شرایط متغیر محیطی
دارند ( .)Sarosa, 2007میتوان گفت مشاغل خرد
تقاضامحورند و خود را با نیاز مخاطب هماهنگ میکنند.
عالوه بر سازگاری با شرایط خارجی متناسب با شرایط
مخاطب ،مشاغل کوچک قادرند روشها و مکانیزم تولید،
بازاریابی و فعالیتهای خود را به سرعت تغییر دهند .بخشی
از تواناییهای مشاغل خرد در مواجهشدن با محیط و
سازگارکردن فرایندهای داخلی ارتباط با مدیران این
واحدهاست .بسیاری از این مشاغل را کارآفرینان مدیریت
میکنند .آنها توانایی خلق و بهرهگیری از ایدههای جدید را
دارند و میتوانند خود را با شرایط محیطی سازگار کنند
( .)Hung & et al, 2007ارزیابی اقتصادی کسبوکارهای
کوچک نشان میدهد این مشاغل توجیه اقتصادی قابل
1

)1. Small Enterprise,s (SEs
)2. Small Business Administration (SBA

قبولی دارند .بر اساس برخی مطالعات ،آنها میتوانند درآمد
روستاییان را تا  57درصد افزایش دهند ( & Haggblade
.)et al., 2009
 SEsبهویژه در جوامع کوچک و توسعهنیافته بیشتر با
استقبال زنان روبهرو شده است ( .)Chun, 1998افزایش
فرصتهای شغلی برای زنان در خارج از خانواده عموماً از
نظر توسعة اقتصادی نقطة مثبتی تلقی میشود؛ زیرا درآمد
ناشی از اشتغال و دریافت دستمزد استانداردهای زندگی فرد
شاغل را افزایش میدهد از مجموع زنان ایران ،زنان روستایی
نخستین گروهی هستند که از کسبوکارهای کوچک
استقبال کردهاند .از این مجموعه نیز زنان سرپرست خانوار
میل بیشتری به ایجاد کسبوکار دارند .این گروه بیش از
سایر زنان با مشکل اقتصادی روبهرو هستند و بنابراین
گرایش بیشتری به فعالیتهای اقتصادی در سطح خرد برای
تأمین نیازهای اولیة خود دارند.
وضعیت زنان سرپرست خانوار در ایران

در بسیاری از جوامع ،معموالً مردان سرپرست خانواده
محسوب میشوند؛ اما در برخی شرایط چنین مسئولیتی بر
عهدة زنان قرار میگیرد .بنا بر تعریف زنان سرپرست خانوار
شامل زنان بیوه ،زنان مطلقه ،همسران مردان معتاد یا
ازکارافتاده ،همسران مردان زندانی ،همسران مردان بیکار و
زنان و دختران خودسرپرست (زنان سالمند و دخترانی که
هرگز ازدواج نکردهاند) است .بر اساس آمار و اطالعات
سازمانهای بینالمللی ،حداقل  55درصد خانوارهای جهان
را زنان سرپرستی میکنند ( .)Motee, 2009این رقم در
کشورهای اروپای غربی  18تا  27درصد و در آمریکا 18/2
درصد است و در برخی از مناطق آفریقایی تا  05درصد
افزایش مییابد .شواهد و قراین نشان میدهد تعداد
خانوارهایی که در جهان توسط زنان سرپرستی میشود
روزبهروز در حال افزایش است ( .)letvak, 2001در ایران
نیز تعداد زنان سرپرست خانوار روندی صعودی و افزایشی
دارد .بر اساس آمار سال  1587تعداد خانوادههای
زنسرپرست در ایران بیش از یک میلیون و  041هزار خانوار
بودهاست ( 15/7درصد خانوارهای ایرانی) .از این تعداد،
حدود  481هزار نفر ساکن مناطق روستایی و بقیه ساکن
مناطق شهری هستند .مقایسة آمارها در سالهای مختلف
نشان میدهد ساالنه  05هزار زن در کشور بیسرپرست
شدهاند ( .)ISC, 2007از دیدگاه بسیاری از صاحبنظران،
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افزایش تعداد زنان سرپرست خانوار خود به یک مشکل
اجتماعی بدل شده است ( .)Khosravei, 1999جدول 1
تعداد زنان سرپرست خانوار را به تفکیک استان نشان
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میدهد .همانگونه که مالحظه میشود ،بیشترین تعداد در
خراسان رضوی و کمترین آنها در استانهای کهکیلویه و
بویراحمد و ایالم ساکن هستند (.)ISC, 2007

جدول  .2فهرست زنان سرپرست خانوار در ایران
ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
جمع کل

استانها

کل

مرکزى
گیالن
مازندران
آذربایجان شرقى
آذربایجان غربى
کرمانشاه
خوزستان
فارس
کرمان
خراسان رضوى
اصفهان
سیستان و بلوچستان
کردستان
همدان
چهارمحال و بختیارى
لرستان
ایالم
کهگیلویه و بویراحمد
بوشهر
زنجان
سمنان
یزد
هرمزگان
تهران
اردبیل
قم
قزوین
گلستان
خراسان شمالى
خراسان جنوبى

36152
68907
62129
77354
50159
43281
66420
99665
65646
153061
119157
49856
27314
43905
18944
33837
8836
9351
16428
21455
16642
24386
30088
351202
24542
21339
22781
34777
23701
19729
1641044

شهری

روستایی

13901
22251
32337
36569
27764
34365
21063
56291
14380
35779
11736
31493
15853
50441
33304
65994
28376
37082
50199 102843
20771
98369
31227
18463
9543
17771
16055
27841
8464
10469
10940
22869
3481
5314
5530
3812
6364
10028
8380
13075
5213
11429
6671
17715
18694
11359
17646 333556
9825
14714
1744
19595
7624
15157
17275
17483
12884
10753
11842
7867
479086 1160747

منبع :مرکز آمار ایران1588 ،

همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،حدود  2/5درصد
زنان سرپرست خانوار کشور در استان همدان ساکن هستند .از
این تعداد  55/5درصد ساکن روستا و بقیه ساکن شهرند.

جامعة زنان سرپرست خانوار روستایی استان همدان مشابه
سایر زنان سرپرست خانوار روستایی با مشکالت بسیاری
روبهرو هستند .نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد همواره
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مشکل فقر در این خانوارها بیش از خانوارهای با سرپرست
مرد بوده است .عامل فقر اقتصادی تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم خود را بر وضعیت فرهنگی -اجتماعی خانواده بر
جای میگذارد .زنان سرپرست خانوار از گروههای آسیبپذیر
جامعهاند؛ این در حالی است که شکاف فقر آنها با متوسط
جامعه روزبهروز بیشتر میشود ( Shadi talab & Geraei

یکی از عالئم بیماریهای روانی مانند افسردگی ،اضطراب،
وسواس و پرخاشگری در آنها دیده میشود .فرزندان این
خانوادهها به طور بالقوه در معرض مسائلی مانند کار کودکان
در مشاغل سیاه و غیررسمی ،بزهکاری اجتماعی ،محرومیت
از تحصیل و سوء تغذیه قرار دارند.

;nejad, 2005; Forozan & Biglarian, 2004
 .)ghavami, 2006برخی از صاحبنظران اصطالح فقیرترین

توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار

فقرا را برای زنان سرپرست خانوار به کار میبرند ( Buvinic,

)1995; Bullock, 1994؛ البته شدت مشکالت اقتصادی با
توجه به علل سرپرستی متفاوت است .بررسیهای مختلف
نشان میدهد در جامعه زنانی که همسر خود را از دست
دادهاند در مقایسه با زنانی که به دلیل طالق یا اعتیاد از
همسر خود جدا شدهاند وضعیت اقتصادی بهتری دارند.
براساس آمار و اطالعات مرکز آمار ایران (،)ISC, 2007
حدود  55درصد از زنان سرپرست خانوار به دلیل فوت
همسر مسئولیت خانواده را بر عهده گرفتهاند 21/0 .درصد از
زنان سرپرست خانوار همسر دارند اما به دالیلی چون
معلولیت همسر ،اعتیاد و موارد مشابه سرپرستی خانواده را
بر عهده گرفتهاند 4 .درصد از این زنان نیز به دلیل طالق از
همسر خود جدا شدهاند و  5/7درصد اساساً ازدواج نکرده و
سرپرست خانوار شدهاند .بسیاری از زنان سرپرست خانوار از
فقدان چتر حمایتی و تأمین مالی و اجتماعی رنج میبرند.
در جامعة شهری ،تنها  51/4درصد و در جامعة روستایی
 44/2درصد این زنان به منابع درآمدی مستقل دسترسی
دارند و بقیه ،بیشتر به کمک سایر اعضای خانواده یا
کمکهای انفاقی متکی هستند .سازمان بهزیستی هم که
متولی رسیدگی به امور چنین زنانی است در حال حاضر تنها
 145هزار نفر را زیر پوشش خود دارد .مستمری ماهیانهای
که به این زنان تعلق میگیرد ،در بهترین حالت ،به حدود
 555هزار ریال (برای خانوادههای بیش از دو نفر تا پنج نفر)
میرسد .بر اساس مطالعة  55 )1999( Choghataeeدرصد
این زنان با مشکالت مالی روبهرو هستند؛ البته این نیاز در
جامعة روستایی شدیدتر از جامعة شهری است .از نظر
 )2550( Ghavvameiو ،)2511( Sharifi & et al
مهمترین مشکل زنان سرپرست خانوار مشکل اقتصادی
است .وضعیت بد اقتصادی موجب شده است که هم زنان
سرپرست خانوار و هم فرزندان آنها از آسیبپذیرترین اقشار
جامعه در برابر آسیبهای اجتماعی باشند و بهطور عمده

در چهارمین کنفرانس جهانی زنان در سال  1997در شهر
پکن ،توانمندسازی به معنای قدرتبخشیدن به زنان در
جهت تعیین کنشهای زنان در زندگی ،اقتدار در
تصمیمگیری و دسترسی به منابع تعریف شده است.
توانمندسازی زنان ،که یکی از اهداف سیاستگذاری توسعه
است ،یکی از پیششرطهای دستیابی به توسعة پایدار نیز
عنوان میشود (.)Sarifzadeh & habibpour, 2004
توانمندسازی میتواند در حوزههای مختلف اتفاق بیفتد که
البته یکی از مهمترین آنها حوزة مسائل اقتصادی است.
فرایند توانمندسازی زنان در چهارچوب مباحث توسعة
اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار است .تأمین نیازهای
اساسی یکی از عوامل اصلی در بهبود کیفیت زندگی و
توانمندی جامعة نیازمند است .واقعیت این است که اجرای
طرحهای درآمدزا ،باعث احساس توانمندسازی در زنان
سرپرست خانوار میشود ( Golipour & rahimiyan,
 .)2009براساس مطالعات انجامشده زنانی که مهارتهای
درآمدزا دارند ،در مقایسه با زنان دیگر از کیفیت زندگی
باالتری برخوردارند (.)Boldachi & et al, 2009
توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار به آنان اجازه
میدهد که حاصل تالش خود را در راههایی که صالح
میدانند به مصرف برسانند .نتایج تحقیقات نشان میدهد
نشان میدهد ،استقالل مالی زنان سرپرست خانوار باعث
میشود که آنان از لحاظ اقتصادی به پدر یا بستگان خود
وابستگی نداشتهباشند (;Arabmazar & Saadi, 2005
 .)Ketabei & et al, 2004خوداتکایی مالی زنان روستایی
انگیزة آنان را برای اشتغال مؤثر و مفید افزایش میدهد ،در
نتیجه کارکردهای شغلی آنان در جهت خدمت به خانواده،
اجتماع روستایی و جامعة شهری افزایش مییابد و بدین
ترتیب این امر بهطور مستقیم و غیرمستقیم به رشد
اقتصادی جامعه کمک میکند .عدة زیادی از اندیشمندان
مسائل مربوط به زنان بر این باورند که تمکین مالی و
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خوداتکایی زنان یک عامل مؤثر در بهداشت روانی و افزایش
عزت نفس آنهاست (.)Anzejab & Faraj khoda, 2004
راهاندازی کسبوکارهای کوچک راهبردی در جهت
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار روستایی است؛ زیرا
نخست منجر به ارتقای سطح درآمد زنان و افزایش توان
اقتصادی آنان میشود و سپس میتواند عزت نفس آنها را
به دنبال داشتهباشد .در حال حاضر ،زنان سرپرست خانوار در
ایران در صدها کسبوکار کوچک مشغول فعالیتند .بر اساس
دادههای موجود مشاغل کوچکی چون قالیبافی ،دامداری،
خیاطی ،گلدوزی و کارهای خدماتی بیش از سایر فعالیتها
با استقبال این افراد روبهرو شدهاند .تسهیالت الزم برای
توسعه و راهاندازی این کسبوکارها از سوی نهادهای رسمی
و غیررسمی از جمله وزارت بازرگانی ،وزارت صنایع و معادن،
وزارت تعاون ،وزارت کار و امور اجتماعی ،بانک کشاورزی،
کمیتة امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی و مؤسسات
خصوصی تأمین میشود.
ارزیابی نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار

براساس مطالعات انجامشده تأمین نیازهای اساس نخستین
گام در توانمندی اقتصادی است .نیازهای اساسی مجموعه
نیازهای تعریفشدهای است که برای تأمین یک زندگی فعال
و مؤثر ضروری است .در یک تقسیمبندی مورد توافق ،نیاز
اساس شامل نیاز به غذا ،پوشاك ،مسکن ،آموزش و بهداشت
است .ارزیابی نیازهای اساسی جامعه مفهوم جدیدی نیست و
استفاده از آن بهویژه در برآورد فقر به دهة 1955
برمیگردد .در این دهه ،تأمین حداقل خدمات اجتماعی
برای فقیرترین مردم ،به گونهای که بتوانند به صورت پایدار
زندگی کنند ،هدف سازمانهای بینالمللی چون UNDP/
 UNESCO/ WHO/ UNFPAدر برنامههای توسعه قرار
گرفت .در این دوره ،تحقق زندگی پایدار با کاهش فقر ممکن
میشد .الزمة این مهم نخست ارزیابی میزان و شدت فقر و
تأمین نیازهای اساسی بود (.)Heinonen & et al, 2000
برای ارزیابی نیازهای اساسی از روش برآورد توانایی فرد در
تأمین حداقل نیازهای اساسی ( 1)MBNاستفاده میکنند.
در این روش ،با استفاده از شاخصهای مختلف توانایی فرد
در پاسخگویی به نیازهای اساسی خانوار بر حسب درصد
بیان میشود؛ به این ترتیب  MBNمیتواند از صفر (زمانی
که خانوار هیچ درآمدی ندارد ) تا بیش از صددرصد (زمانی
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که خانوار عالوه بر تأمین نیازهای خود میتواند پسانداز کند
یا به نیازهای غیرضروری خود بپردازد) متغیر باشدMBN .
شاخصی است که با ارزیابی و تحلیل مستمر اطالعات در
مورد حداقل نیازهای اساسی خانوادهها به دولتها و
سازمانهای مختلف محلی و بینالمللی در سنجش شدت
فقر و طبقهبندی افراد با توجه به خط فقر کمک میکند.
یکی از فرضهای کلیدی در رهیافت  MBNاین است که
دولتها باید منابع الزم برای توسعة جوامع فقیر را تأمین
کنند؛ اما واقعیت این است که توسعه ،زمانی تحقق میپذیرد
که در کنار حمایتهای دولت مردم نیز مشارکت فعال داشته
باشند ()Midgley, 1995؛ به بیان دیگر ،آن گونه که برنامة
توسعة سازمان ملل متحد میگوید ،توسعة اجتماعی و
اقتصادی زمانی تحقق میپذیرد که بین دولت ،بخش
خصوصی ،سازمانهای غیر دولتی و مردم ارتباط تنگاتنگ
برقرار شود ( .)UNDP,1994
هماکنون ،در کشور فیلیپین برنامهای با عنوان MBN-
 2CBPIMSدر حال اجراست .طی این برنامه سازمانهای
بینالمللی با کمک کارشناسان این کشور با استفاده از
شاخص حداقل نیاز اساسی و نظارت بر شاخصهای محلی
درصدد ارزیابی مستمر منابع ،شدت فقر و چارهجویی برای
حل این مشکل هستند .در کشور سریالنکا نیز اجرای برنامه
توانستهاست ضمن فراهمکردن دادههای قابل اعتبار در
برنامههای ملی به ارزیابی دقیق گروههای کمدرآمد در کشور
کمک کند (.)Isenman, 2002
پرسش اساسی در پژوهش حاضر این است که آیا درآمد
حاصل از کسبوکارهای کوچک میتواند به نیازهای اساسی
خانوادههای زنان سرپرست خانوار پاسخ دهد یا خیر؟ این
تحقیق دو هدف اساسی دارد:
 .1برآورد نیازهای اساسی خانوار
 .2ارزیابی سهم درآمد زنان سرپرست خانوار روستایی از
محل کسبوکارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی خانوار
برای دستیابی به این اهداف تحقیق حاضر در استان
همدان صورت پذیرفته است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر با استفاده از شیوة تحلیلی و توصیفی به بررسی
تأثیر کسبوکارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان
سرپرست خانوار استان همدان پرداختهاست .در استان

2. MBN-Community Based Poverty Indicator & Monitors System

)1. Minimum Basic Need (MBN
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همدان ،در مجموع  45957نفر زن سرپرست خانوار وجود
دارد که تعداد  10577نفر آنها در روستاها زندگی میکنند.
بخش محدودی از زنان روستایی سرپرست خانوار ( 512نفر)
اقدام به راهاندازی کسبوکار کوچک کردهاند .جامعة آماری
پژوهش را زنان سرپرست خانوار استان همدان تشکیل
میدهد که با حمایت سازمانها و نهادهای مختلف اقدام به
راهاندازی کسبوکار کردهاند .از مجموع این افراد 159 ،نفر با
استفاده از فرمول کوکران انتخاب شدهاند .روش نمونهگیری
به صورت انتساب متناسب طبقهای و در مرحلة بعد به صورت
تصادفی بودهاست .نخست ،مجموعة شهرستانهای کشور به
چند طبقه یا شهرستان تقسیم شدهاند؛ سپس از هر طبقه
تعدادی زن سرپرست خانوار به صورت تصادفی انتخاب و
مطالعه شدهاند .گردآوری دادههای تحقیق از طریق پرسشنامه
انجام شد؛ البته با توجه به وضعیت سواد جامعة مورد بررسی
در کنار پرسشنامه از روش مصاحبه نیز استفاده شده است.
پرسشنامة تحقیق از سه بخش اساسی ویژگیهای فردی
پاسخگو ،ویژگیهای کسبوکار ،هزینهها و درآمدهای خانوار از
محلهای مختلف و در نهایت بخش مربوط به مسائل و
مشکالت کسبوکار و روشهای بهبود آن تشکیل شده بود.
قبل از تکمیل پرسشنامه ،با استفاده از کارشناسان محلی
فرایند تکمیل پرسشنامه ،محدودیتهای و چگونگی تکمیل
آن به نمونههای تحقیق آموزش دادهشد .روایی صوری
پرسشنامه را متخصصان تأیید کردند .به منظور بررسی پایایی
ابزار تحقیق ابتدا  55پرسشنامه در بین نمونههای مورد
بررسی توزیع و تکمیل شد و با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ
( )5/81قابلیت اعتماد پرسشنامه نیز تأیید شد .تجزیهوتحلیل
دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار  spssصورت
گرفت .برآورد نیاز اساسی زنان سرپرست خانوار مهمترین
متغیر این پژوهش است .برای ارزیابی نیازهای خانوار از روش
بررسی و تحلیل حداقل نیاز اساسی خانوار ( )MBNاستفاده
شده است .همانطور که گفتهشد ،این شاخص در سنجش
شدت فقر و طبقهبندی افراد با توجه به خط فقر کمک
میکند .معادلة  1این رابطه را نشان میدهد.
()1

.100

i I

N.PL

MBN 

در این معادله:
 = MBNحداقل نیاز اساسی خانوار؛
 =Iدرآمد خالص خانواده از فعالیت اقتصادی یا
کسبوکار؛

 =PLسرانة خط فقر؛
 =Nبعد خانوار یا افراد تحت تکفل.
نتایج
توصیف دادهها

با توجه به نتایج تحقیق 01 ،درصد زنان سرپرست خانوار
مورد بررسی با حمایت کمیتة امداد امام خمینی (ره) اقدام
به ایجاد کسبوکار کردهاند .آنها در گروههای مختلف سنی
قرار دارند .جوانترین نمونه  25سال و مسنترین آنها 07
سال سن دارد (میانگین  42/74سال با انحراف معیار برابر
 .)9/04از مجموع پاسخگویانی که سن خود را ذکر کردهاند،
بیشترین فراوانی مربوط به نمونههایی است که سن آنها
بین  41تا  05سال است ( 55/2درصد) .زنان سرپرست
خانوار در حدود  52نوع کسبوکار مثل قالیبافی ،آرایشگری،
سفالگری ،تولید و پرورش گل ،دامداری و موارد مشابه به
فعالیت مشغولند .متأسفانه ،هنوز بیسوادی در جامعة مورد
بررسی ریشهکن نشده است ،به طوری که  57/8درصد زنان
مورد بررسی بیسواد هستند .عالوه بر این حدود  45/4درصد
زنان در مرز بیسوادی و سطح پایین آموزش قرار دارند و از
این نظر بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاند25/2 .
درصد زنان مورد بررسی به دالیل مختلف از همسران خود
جدا شدهاند 75/7 .درصد همسر خود را از دست داده و
حدود  55درصد نیز با وجود داشتن همسر به دالیل مختلف
چون اعتیاد ،زندان رفتن ،معلولیت شدید جسمی و بیکاری
طوالنیمدت شوهرانشان سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.
بهطور متوسط ،زنان روستایی در کسبوکار خود  8/7سال
سابقة فعالیت دارند (انحراف معیار  5/7سال) .افرادی که در
کسبوکارهای کوچک و خانگی فعالیت دارند ساعتهای زیادی
از وقت و انرژی خود را در شبانهروز به کار در حرفة خود
اختصاص میدهند ،حتی اگر به کارهای پارهوقت یا نیمهوقت
دیگری نیز بپردازند ( .(Carter & et al, 2004این افراد گاهی
تا  45ساعت در هفته فعالیت دارند (.)Mason & et al, 2010
نتایج نشان داد هر زن روستایی سرپرست خانوار به طور
متوسط در طول شبانهروز شش ساعت در کسبوکار خود
فعالیت دارد (انحراف معیار  2/82ساعت)؛ البته این میزان از 2
ساعت و  45دقیقه تا  5ساعت و  15دقیقه در شبانهروز متغیر
است .افراد بررسیشده با این میزان فعالیت به طور متوسط در
هر ماه  1575ریال درآمد کسب میکنند؛ البته درآمد حاصل از
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کسبوکارهای کوچک در جامعة مورد بررسی از  255هزار ریال
تا  0755هزار ریال متغیر بودهاست.
براساس نتایج تحقیق  55/5درصد از زنان سرپرست
خانوار از محل درآمد کسبوکار توانستهاند ماهانه مبلغی را
پسانداز کنند؛ در حالی که  40/5درصد با درآمد حاصل از
کسبوکار تنها هزینههای جاری خود را تأمین کردهاند12 .
درصد توانستهاند نیاز خود را به مسکن برآورده سازند یا
مسکن خود را تعمیر کنند .عدة زیادی از زنان مورد بررسی
( 11/1درصد) اقدام به توسعة کار خود با خرید ابزار و وسایل
و نهادههای مختلف کردهاند .بر اساس اطالعات موجود 05
درصد زنان از تسهیالت بانکها و مؤسسات مالی برای توسعه
و راهاندازی کسبوکارهای خود استفاده کردهاند .متوسط
میزان تسهیالت دریافتی برابر 4755هزار ریال است .حداقل
مقدار تسهیالت  5555ریال و حداکثر آن  55555ریال
بودهاست 05/5 .درصد از این تعداد تسهیالت را بدون سود
دریافت کردهاند و در مقابل تعدادی نیز با بهرة باال به این
تسهیالت دسترسی پیدا کردهاند .از مجموع افرادی که از
تسهیالت بهره بردهاند  05/5درصد مقدار تسهیالت را برای
راهاندازی اولیة کسبوکار مناسب دانستهاند و در مقابل
 52/5درصد مبلغ تسهیالت دریافتی را ناکافی دانسته و به
روشهای مختلف درصدد تأمین کمبود آن برآمدهاند.
دادههای مطالعة حاضر نشان میدهد استقراض از
خویشاوندان ،مهمترین راهکار برای جبران کسری منابع

مالی در توسعة کسبوکارهای کوچک زنان روستایی است.
 47/2درصد زنان فعال در کسبوکارهای کوچک در یک یا
چند دورة کوتاهمدت آموزشی مرتبط با حرفة خود شرکت
داشتهاند و بقیه در هیچ دورة آموزشی شرکت نداشتهاند.
ارزیابی توانمندی درآمد در تأمین نیازهای اساسی

همانطور که ذکر شد ،در برآورد نیاز اساسی خانوار از روش
 MBNاستفاده شده است .در این شاخص ،از سه متغیر
کلیدی استفاده شده است:
درآمد خالص خانواده از محل کسبوکار ( :)Iزنان
سرپرست خانوار روستایی در ایران نیاز مالی خود را به
روشهای مختلف تأمین میکنند .تعداد محدودی از آنها به
منابع درآمدی مستقل دسترسی دارند اما بهطور عمده به
کمک سایر اعضای خانواده یا کمکهای انفاقی متکی
هستند .سازمان بهزیستی ،که متولی رسیدگی به امور زنان
سرپرست خانوار است ،تعدادی را زیر پوشش خود دارد و
ماهانه تا حداکثر  575هزار ریال به آنها مستمری میدهد.
تعدادی نیز در چهارچوب نظریة توانمندسازی اقدام به
راهاندازی کسبوکار کردهاند .همانگونه که جدول  2نشان
میدهد ،درآمد این گروه از محل این کسبوکارها به طور
متوسط  1575ریال بوده و از  255هزار ریال تا  0755هزار
ریال متغیر است (انحراف معیار .)1455

جدول  .2توزیع فراوانی درآمد زنان روستایی سرپرست خانوار از محل کسبوکارهای کوچک روستایی
ردیف

1
2
5
4
7
2
جمع

درآمد حاصل از کسبوکار

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

کمتر از  755هزار ریال
 751هزار تا یک میلیون ریال
یک میلیون تا دو میلیون ریال
دو میلیون تا چهار میلیون ریال
بیش از چهار میلیون ریال
بدون پاسخ

24
27
17
24
8
15
159

27
20
17/0
27
8 /5
11/9

27
71
00/5
91/5
155
----

میانگین 1575 :ریال
انحراف معیار 1455 :ریال
میانه 1555 :ریال
منبع :نتایج تحقیق
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مد 755 :ریال
مینیمم 255 :ریال
ماگزیمم 0755 :ریال
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مشکلتر است .جدول  5تعداد افراد تحت تکفل زنان
روستایی را نشان میدهد .بر اساس نتایج تعداد افراد تحت
تکفل از یک تا هشت نفر متغیر است.

افراد تحت تکفل ( :)Nتعداد افراد تحت تکفل یکی
عوامل تأثیرگذار در برآورد نیازهای اساسی زنان سرپرست
خانوار روستایی است .هرچه تعداد افراد تحت تکفل بیشتر
باشد ،امکان تأمین نیازهای اساسی خانوار با درآمد ثابت

جدول  .9توزیع فراوانی زنان روستایی سرپرست خانوار بر حسب تعداد افراد تحت تکفل
ردیف

افراد تحت تکفل

فراوانی

درصد

درصد تجمعی

1
2
5
4
7
0
جمع

 1نفر
 2نفر
 5نفر
 4نفر
 7نفر
 0نفر و بیشتر

28
25
55
15
0
7
195

27/5
21/1
25/7
17/0
7 /7
4 /0
155

27/5
40/8
54/5
89/9
97/4
155
---

میانگین 2/7 :نفر
انحراف معیار1/4 :
میانه5 :

مد5 :
مینیمم :یک نفر
ماگزیمم 8 :نفر

منبع :نتایج تحقیق

خط فقر سرانه ( :)PLفقر مقولهای چندبعدی است و
پژوهشگران با توجه به دیدگاهها و حوزة مطالعاتی خود به
آن پرداختهاند .امروزه ،تعریف فقر ،اندازهگیری فقر و تعیین
تعداد فقرا به یکی از چالشهای برنامهریزان توسعه و
پژوهشگران این حوزه بدل شده است .نخستین مسئله در
حل این چالش انتخاب شاخصی است که بتواند فقیر را از
غیر فقیر تشخیص دهد .اندیشمندان حوزههای مختلف
توسعه در شرایط کنونی خط فقر را برای تشخیص جامعة
فقیر از غیرفقیر بهکار میگیرند .خط فقر را میتوان بر اساس
واحد پولی و حداقل مخارج برای ادامة حیات تعریف کرد؛ اما
ابهام در تعریف ادامة حیات موجب شده است که تعاریف
مختلفی از فقر و خط فقر بیان شود.
خط فقر سرانه مهمترین متغیر در سنجش و ارزیابی
 MBNاست .این متغیر در ایران مشابه بسیاری از کشورها
محاسبهنشده و رقم دقیقی برای آن ارائه نشده است .طبق
پژوهشهای انجامشده محاسبة خط فقر به بیش از ده روش
امکانپذیر است و از این جهت بین علمای اقتصاد در مورد
روش بهینه اختالف نظر وجود دارد؛ اما در حال حاضر در
بسیاری از کشورهای جهان روش کالری بیش از سایر روشها
مورد استفاده قرار میگیرد .در این روش ،خط فقر بر اساس
مصرف  2555کالری متوسط مصرف روزانه هر خانوار تعیین

میشود .امروزه ،در تحلیلهای اقتصادی ایران با استفاده از
این روش اعداد بسیار متفاوتی برای خط فقر ارائه میشود.
واقعیت این است که به دلیل تفاوت هزینههای زندگی در
مناطق مختلف کشور عمالً معرفی یک رقم برای خط فقر
بیمعنی است .بسیاری از علمای اقتصاد اعتقاد دارند در ایران
خط فقر حتی از یک روستا به روستای دیگر تفاوت زیاد و
معنیداری دارد .نگاهی به محاسبات متخصصان مختلف در
زمینة برآورد خط فقر حکایت از تفاوت شدید ارقام پیشنهادی
در این خصوص دارد ( .)Arabmazar & Hosseini, 2005با
توجه به مباحث مطرحشده و تنوع شدید ارقام ارائهشده در
مطالعة حاضر ،از سناریوها و اعداد مختلف خط فقر استفاده
شده است.
بحث و نتیجهگیری
براساس نتایج تحقیق در کنار درآمد زنان سرپرست خانوار از
محل کسبوکار دو متغیر کلیدی بر توانمندی آنها در
پاسخگویی به نیازهای ضروری خانوار تأثیر میگذارد .یکی از
مهمترین متغیرها خط فقر جامعة روستایی است .نتایج
حاکی است با افزایش میزان خط فقر درصد کمتری از زنان
سرپرست خانوار قادر خواهند بود از محل درآمد حاصل از
کسبوکارهای کوچک روستایی به نیازهای اساسی خود

سعدی :نقش کسب و کارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان...

پاسخ دهند .جدول  4نتایج ارزیابی  MBNرا بر اساس
شاخص ترکیبی (بر حسب درصد) نشان میدهد .در صورتی
که خط فقر به صورت فرضی برابر سه میلیون ریال برای یک
خانوادة چهارنفره در نظر گرفتهشود ،درآمد حاصل از
کسبوکار زنان روستایی سرپرست خانوار میتواند نیاز
اساسی  44/1درصد خانوارها را تأمین کند 52/7 .درصد این
افراد تنها میتوانند  75درصد نیاز خود را از محل این درآمد
تأمین کنند و مابقی نیز ( 25/7درصد) قادرند کمتر از نیمی
از نیازهای اساسی خود را برآورده سازند .اگر خط فقر برای
یک خانوادة چهارنفرة روستایی  5/7میلیون ریال در نظر
گرفته شود 42/5 ،درصد از زنان سرپرست خانوار قادر
خواهندبود نیازهای اساسی خود را از محل درآمد حاصل از
کسبوکار تأمین کنند .در چنین شرایطی 55 ،درصد از
نمونههای مطالعهشده کمتر از  75درصد نیازهای خود را
میتوانند مرتفع کنند 24/5 .درصد نیز بین  75تا  99درصد

نیاز خود را میتوانند از محل درآمد کسبوکار تأمین کنند.
در صورتی که خط فقر هشت میلیون ریال در نظر گرفته
شود ،حدود  07درصد جامعة مورد بررسی از محل درآمد
کسبوکار خود کمتر از  75درصد نیازهای ضروری را
میتوانند برطرف کنند .در چنین شرایطی ،تنها  9/5درصد
میتوانند به نیازهای ضروری خود پاسخ دهند .نگاهی به این
جدول چند واقعیت را نشان میدهد :نخست آنکه حتی در
مطلوبترین شرایط ،درآمد حاصل از کسبوکارهای کوچک
نیاز مالی تنها  42/5درصد زنان سرپرست خانوار را تأمین
میکند؛ به عبارت دیگر 45/5 ،درصد زنان سرپرست خانوار،
نیازمند بهکارگیری منابع مالی دیگر برای تأمین نیازهای
زندگی خود هستند .دوم آنکه با افزایش خط فقر فاصلة
درآمد حاصل از محل کسبوکار تا مقدار مورد نیاز برای
تأمین نیازهای ضروری با سرعت بیشتر میشود.

جدول  .4سهم کسبوکارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار (درصد) با سناریوهای مختلف خط فقر

سناریوهای متفاوت در برآورد

تأمین کمتر از نیمی از

تأمین نیمی از

تأمین کامل

خط فقر

نیازهای اساسی

نیازهای اساسی

نیازهای اساسی

سه میلیون ریال
 5/7میلیون ریال
چهار میلیون ریال
پنج میلیون ریال
هفت میلیون ریال
هشت میلیون ریال

55
55/1
59/0
75/7
75/5
04/9

24/5
28/9
20/8
25/2
27/8
27/8

42/5
54
55/0
18/5
10/7
9 /5
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نمودار  .2رابطة بین خط فقر و درصد زنان سرپرست خانوار که میتوانند از محل کسب درآمد به نیازهای اساسی خود پاسخ دهند.

منبع :نتایج تحقیق
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نمودار  1نیز این واقعیت را به گونهای دیگر نشان
میدهد .با باال رفتن خط فقر ( ،)Xتوانایی خانوار در تأمین
نیازهای اساسی با شیب تندی کاهش مییابد (.)Y
 :Xسناریوهای مختلف خط فقر برای یک خانوادة  4نفرة
روستایی در سال ( 1589هزار ریال)
 :Yدرصد زنان سرپرست خانواری که قادرند با درآمد
حاصل از کسبوکار به حداقل نیازهای ضروری خود پاسخ
دهند.
تعداد افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار از جمله
متغیرهای مؤثر دیگر بر توانایی این افراد در پاسخگویی
نیازهای اساسی افراد خانوار است .نتایج بیانگر آن است که
با افزایش تعداد افراد تحت تکفل درصد کمتری از زنان

سرپرست خانوار قادر خواهندبود از محل درآمد حاصل از
کسبوکارهای کوچک روستایی به نیازهای اساسی خود
پاسخ دهند .جدول  7نتایج ارزیابی  MBNرا بر اساس
شاخص ترکیبی (بر حسب درصد) با فرض خط فقر ماهانه
 7555ریال و تأکید بر تعداد افراد تحت تکفل نشان میدهد.
در صورتی که زنان سرپرست خانوار بدون فرزند باشند ،به
طور متوسط  45/9درصد آنها میتوانند از محل درآمد خود
به طور کامل به نیازهای اساسی خانوار پاسخ دهند .در
صورتی که تعداد افراد تحت تکفل  4نفر باشد ،تنها 7/2
درصد زنان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود هستند .با
افزایش تعداد افراد تحت تکفل عمالً هیچکس قادر به تأمین
کامل نیازهای اساسی خود نیست.

جدول  .2سهم کسبوکارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان سرپرست خانوار (درصد) با توجه به تعداد افراد تحت تکفل
تعداد افراد تحت

تأمین کمتر از نیمی از

تأمین نیمی از نیازهای

تأمین کامل نیازهای

تکفل

نیازهای اساسی

اساسی

اساسی

1
2
5
4
7
0
5
8

51/2
72/1
02/7
00/5
85/5
95/0
91/5
94/8

25/8
14/0
28/1
28/1
17/0
9 /4
8 /5
7 /2

45/9
55/5
9 /4
7 /2
1
5
5
5
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نمودار  .2رابطة بین تعداد افراد تحت تکفل و درصد زنان سرپرست خانوار که میتوانند از محل کسب درآمد
به نیازهای اساسی خود پاسخ دهند.

سعدی :نقش کسب و کارهای کوچک در تأمین نیازهای اساسی زنان...

نمودار  .2نیز این واقعیت را به گونهای دیگر نشان
میدهد .با افزایش تعداد افراد تحت تکفل ( )Xتوانایی خانوار
در تأمین نیازهای اساسی با شیب تندی کاهش مییابد (.)Y
 :Xتعداد افراد تحت تکفل زنان سرپرست خانوار در سال
1589
 :Yدرصد زنان سرپرست خانواری که قادرند با درآمد
حاصل از کسبوکار به نیازهای ضروری خود پاسخ دهند.
با توجه به نتایج ،در صورت افزایش خط فقر جامعه ،در
کنار باالبودن افراد تحت تکفل ،عمالً کسبوکارهای کوچک
نقش بسیار محدودی در تأمین نیاز اساسی زنان سرپرست
خانوار دارند .در بسیاری از نظامهای اقتصادی دنیا ،در کنار
مدیریت تورم و کنترل جمعیت ،برای جبران درآمد زنان
سرپرست خانوار تا سقف خط فقر یارانههایی از طرف
دولتها پرداخت میشود .خوشبختانه ،در ایران نیز سازمان
بهزیستی کشور و کمیتة امداد امام (ره) گامهای مثبتی در
این زمینه برداشتهاند ،گرچه تا رسیدن به وضع مطلوب راهی
بسیار در پیش است .با توجه به نتایج ،میتوان پیشنهادهای
ذیل را ارائه داد:
 .2شناسایی کسبوکارهای پردرآمد :با توجه به
میزان خط فقر در جوامع روستایی ،زنان سرپرست خانوار
تنها با افزایش درآمد میتوانند به نیازهای اساسی خود پاسخ
دهند؛ به همین دلیل ضمن تنظیم فهرست کسبوکارهای
کوچک در هر منطقه میتوان هر چند وقت یک بار با توجه
به وضعیت اقتصادی جامعه و وضعیت درآمدی کسبوکار به
شناسایی کسبوکارهای پردرآمد و معرفی آنها به زنان
سرپرست خانوار اقدام کرد.
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 .2آموزش زنان سرپرست خانوار روستایی برای
مدیریت بهینة هزینهها و کاهش سطح نیاز خانوار:
عالوه بر افزایش سطح درآمد خانوار میتوان با انجام
فعالیتهای آموزشیـ ترویجی توانایی آنان را در استفادة
بهینه از منابع و مدیریت مصرف ارتقا بخشید.
 .9توجه جدی به مسئلة کنترل جمعیت و کاهش
بعد خانوار :یکی از شاخصهای تأثیرگذار بر توانمندی
خانوار در پاسخگویی به نیازهای ضروری خانوار تعداد
فرزندان است .کنترل جمعیت باید به عنوان یک سیاست
ثابت همواره مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی و اجتماعی
جامعه قرار گیرد.
 .4جبران منابع مالی زنان سرپرست خانوار تا حد
خط فقر :نتایج نشان داد حتی در ایدئالترین حالت تنها
تعداد محدودی از زنان سرپرست خانوار از محل درآمد
کسبوکار میتوانند به نیازهای اساسی و ضروری خود پاسخ
دهند؛ به همین دلیل دولت باید منابع الزم زنان سرپرست
خانوار و گروههای آسیبپذیر را تا خط فقر جبران کند.
بیتوجهی به این مهم ضمن ایجاد مشکالت شدید اقتصادی
و کاهش اعتمادبهنفس خانوادهها میتواند آثار سوء اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی جبرانناپذیری به دنبال داشتهباشد.
تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله از صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران
ایران ( 1)INSFکه بخشی از هزینة این پژوهش را تأمین
کردهاند صمیمانه تشکر و قدردانی میکند.
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