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  چکيده

و اصـالح   ،تحقيق حاضر، با هدف بررسي ميزان تحقق اهداف، شناسايي نقاط قـوت و ضـعف  
اطالعات از  يمقطعي انجام شد؛ و گردآور -صورت توصيفيزن توليدکننده، به ۹۷طرح، روي 

کـه در راسـتاي    دهـد  مـي پژوهش نشـان   يها يافته. مصاحبه صورت گرفتو  طريق پرسشنامه
ي آموزشي، راهنمـايي مهندسـان، حمايـت مـالي، درآمـد در کنـار       ها دورهتحقق اهداف طرح، 

در اقتصاد خانواده و جامعه،  تأثيري امکانات محلي، تأمين غذا و رفاه خانواده، ور بهرهخانواده، 
ت، کاهش تمايل به مهاجرت، تقويت روحيه، و افـزايش اعتمـاد   اميد زندگي بهتر، انگيزة پيشرف

هاي آموزشي طرح ضعيف عمل ها و فيلمو مفيد بودن مطلوب بوده اما نشريه ،به نفس و نشاط
رضـايت متوسـط از   . ظر شـود که در كيفيـت آنهـا تجديـدن    شود ميشنهاد پيرو، از اين. اندکرده

افـزايش   يبـرا  هـا  تعـاوني ب بوده، مبين نياز به ايجـاد  خود ناشي از بازاريابي نامناس درآمد، که
 يتنظيم دما در تابستان، از مشـکالت  ينگراني از عدم حمايت مالي و نيز دشوار. ي استور بهره

ي هـا  دورهتر دقيق ريزي برنامهبنابراين، ادامة حمايت مالي تا چند دوره و . انداست که بيان شده
  .شود ميتوصيه  يپرورش

  .يزنان روستاي)/ استان(کرمانشاه  /ايقارچ دکمه: اهکليدواژه

                                                            
، و )shohrhkarami@yahoo.com(ترتيـب، دانشـجوی کارشناسـی ارشـد تـرويج و آمـوزش کشـاورزی        به ∗

  دانشياران گروه ترويج و آموزش کشاورزی دانشکدة کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
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  مقدمه

به  ياست که در زمينة دستياب يهاي، تالش بر تعيين ميزان موفقيت)۱(يدر فرآيند ارزشياب

تحقق هدف  يمدت و بلندمدت و در راستامدت، ميانهر برنامه در کوتاه يثمرات اجرا

هـا و  نتـايج ارزشـيابي طـرح    بنـابراين،  .آمده اسـت  دست به شدهتعيينيا اهداف از پيش

چراغ راه توسعه در آينده و آيينة مرور و بررسـي اقـدامات گذشـته     توان ميرا  ها برنامه

ي توسـعة  هـا  برنامهريزي در پي هاي نظرياندوزي و اصالح و تکميل قالببراي تجربه

، ارزشيابي در زمينة ترويج کشاورزي )Patton, 1987(به عقيدة پاتون . روستايي دانست

ــد« ــتيابي      فرآين ــدود دس ــود، ح ــا مقص ــدف ب ــاط ه ــزان ارتب ــه در آن، مي ــت ک   ي اس

  گيـري از منـابع   شـده و کـارآيي بهـره   کـار گرفتـه  ي بـه هـا  روشها، ثمربخشي به هدف

؛ و طبـق نظـر سيرواسـتاوا    »گيـرد مند مـورد سـنجش و داوري قـرار مـي    نظاماي گونهبه

)Sirvastava, 1999( است که انجـام آن در   ريزي برنامه، ارزشيابي از مراحل مهم فرآيند

ها ضروري است و طرح ها برنامه يمرحلة تهيه، پيش از اجرا، هنگام اجرا و پس از اجرا

سـازد؛ و در  راي دقيق و مطلوب آنها را فـراهم مـي  ي مناسب و اجها برنامهو زمينة تهية 

در مطالعـة  . شـود  مـي صورت وجود نارسايي، اصالحات و تجديد نظرهاي الزم اعمال 

حاضر، از آنجا که برنامة مورد نظر در مرحلة اجراست، ارزشيابي هنگام اجـرا مـد نظـر    

ه، عملکرد طـرح  است تا از اين رهگذر، با تعيين ميزان مؤثر بودن اهداف طرح اجرا شد

قرار گيرد و نقاط ضعف و قـوت و نيـز    ياز نظر مطلوبيت و عدم مطلوبيت مورد بررس

  .به اصالح و بهبود مشخص شود ها برنامهميزان نياز اين 

  زمينه نظري 

  اهميت اشتغال زنان روستايي و نقش آن در اقتصاد و توسعة روستايي 
باورند که ويژگي و روند توسعة اقتصـادي   ، اقتصاددانان بر اين)۱۳۷۳(قدم گفتة ثابتبه

اي است، بلکه عامل پيشبرد تنها موضوع و هدف هر نوع توسعهاز طريق منابع انساني نه

گروهي از ايـن  » زنان روستايي«. رودشمار مياهداف توسعة اقتصادي و اجتماعي نيز به
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صـالحين  . ودشـ  مـي بالقوة توسـعة روسـتايي محسـوب     منابع انساني است که از عوامل

نيز بر اين باور است که اختصاص بيش از دوسوم اوقات بيداري زنان روستايي ) ۱۳۸۲(

ي اقتصـادي  هـا  فعاليـت به کارهاي مولـد بيـانگر حضـور قابـل توجـه آنهـا در صـحنة        

) Christy and Thirunavukkarasu, 2002(کاراسو کريستي و تيروناووک. روستاهاست

  اقتصـادي جامعـه    -ي در زنـدگي خـانوادگي و اجتمـاعي   نيز بر نقش مهم زنان روسـتاي 

  ، زنـان روسـتايي   )۱۳۷۸(زاده و قلـي ) ۱۳۷۷(گفتة محسـني تبريـزي   به. انداذعان داشته

  بسـيار مهـم و اغلـب نـامرئي      يتـأثير نقش توليـدي در عرصـة کشـاورزي، از     يبا ايفا

رغـم عـدم امکـان    نکته قابل تأمل اين است که به. در رشد اقتصادي کشور برخوردارند

  منـد  هـدف  يتوسعة ملي بدون پيشرفت ايـن قشـر ويـژه، بـدين منظـور چنـدان تالشـ       

) Cole and Bachayan, 2007(در ايـن زمينـه، کـول و باچايـان     . صورت نگرفته است

ي هـا  برنامـه معتقدند که با وجود نقش مؤثر زنـان در فرآينـد توسـعة روسـتايي، بيشـتر      

  . شــوند مــياســت و زنــان معمــوًال فرامــوش ترويجــي مخصــوص مــردان  -آموزشــي

  بر اين بـاور اسـت کـه اگـر بـه زنـان نيـز هماننـد مـردان          ) ۱۳۸۰(زاده همچنين، حسن

  مناســب  ياگونــهاز توانمنــدي و شايســتگي آنهــا بــه يگيــرفرصــت داده شــود و بهــره

زوکـويچ  . بـه رشـد فـردي و اجتمـاعي دسـت يابنـد       نـد توان ميصورت گيرد، زنان نيز 

)Zukewich, 2000( کلي، حضـور   طور به، در نتايج تحقيقات خود، نشان داده است که

گفتـة مختاريـان   رو، بـه از ايـن  .اسـت  تر از مردانو رشد زنان از نظر خوداشتغالي سريع

، با توجه به فقدان اشـتغال متناسـب بـا توانمنـدي زنـان      )۱۳۸۵(و دادورخاني ) ۱۳۸۱(

ضـرورت  يي ويژه بـا گـروه هـدف زنـان     ها برنامهروستايي و نيازهاي روز آنها، تدوين 

توسعه، بايـد بـه زنـان بيشـتر      يها گذاري و سياست ها ريزي برنامههمچنين، در . يابد يم

توجه شود؛ و آنچه بايد در چارچوب مفهوم توسعة روستايي و کشاورزي مد نظر قـرار  

بهبـود وضـعيت    مثابه يـک منبـع عظـيم انسـاني و     گيرد، تأکيد بر ارتقاي کيفيت زنان به

  . اشتغال آنهاست
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  داليل توجه به تحکيم جايگاه زنان روستايي 
، )۲(، در نظريـة زنـان در توسـعه   )Henshall Momsen, 2004(گفتـة هنشـال مومسـن    به

فرض بر اين بوده که رويکردهاي توسعه عليه زنـان و بـه زيـان آنهـا بـوده اسـت و از       

زهـا و  تياجات عملي، شرايط براي رفع نيـا رو، تصميم گرفته شد که از طريق رفع اح اين

چـون   ينيـز مـوارد  ) ۱۳۷۵(ليس تـوريس و ملروزاريـو   . حفظ جايگاه آنها فراهم شود

افزايش مشارکت زنان روستايي در توليد کشاورزي، کاهش شکاف بين مشارکت نيروي 

هـاي شـغلي و تقويـت    کار و ميزان اشـتغال مـردان و زنـان، و حفـظ برابـري فرصـت      

ي آموزشي موجود ويـژة زنـان روسـتايي را از اهـداف تحليـل جنسـيتي زنـان        ها برنامه

همچنـين،  . داننـد  مـي روستايي براي بهبود شرايط زنـدگي اجتمـاعي و اقتصـادي آنهـا     

کلـي از   يترويجي، بايد شناخت -بر اين باور است که در نظام آموزشي) ۱۳۷۴(محبوبي 

در اين راستا، . اي آنها وجود داشته باشدجايگاه زنان در اقتصاد جامعة روستايي و نيازه

ترويجي عبـارت اسـت    -داليل لزوم توجه به زنان روستايي در نظام آموزشي  ينتر مهم

از آنکه زنان روستايي اعضاي مؤثر در روند توسعة روستايي، توليدکنندگان محصـوالت  

نيـز مـؤثر   ) ۱۳۸۱(شهبازي . رونديشمار مدهندگان مولدان آينده بهو پرورش کشاورزي

 يبـرا  يزنان روسـتاي  يبودن زنان در توسعة روستايي و نظام اقتصادي جامعه و سزاوار

  . داند ميآموزش آنها  يهاآموزش ديدن را از داليل و انگيزه

بهبود شرايط زندگي اجتماعي و  يبرا روستايي زنان توانمندسازي يهاراه و ضرورت
  اقتصادي

تحقيـق خـود آورده اسـت کـه طبـق بيانيـة        يگيرنتيجهدر ) ۱۳۸۶(برادران و همکاران 

در فرآينـدهاي   ]بـا توانمنـدي  [پاي مردان گام و هم، بايد زنان هم۱۹۷۹سازمان ملل در 

بـه   در اين زمينـه، . اجتماعي، اقتصادي و سياسي توسعة روستايي سهيم و شريک باشند

مندسازي فرآينـدي اسـت   ، توان)Malhatra and Schuler, 2002(عقيدة مالهاترا و شولر 

، اعتماد بـه نفـس خـود را    شوند ميدهي خود توانمند آن، زنان نسبت به سازمان يکه ط
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بخشند و از حقوق خود در ارتباط با انتخـاب آزاد و کنتـرل بـر منـابع اسـتفاده      يارتقا م

و از  کننـد  مـي ت دستيابي به هدف را در خود تقويت در اين فرآيند، زنان جرأ. کنند مي

افزون بر ايـن، بنـا   . شوند ميمند هاي خود بهرهنايي الزم براي عملي ساختن خواستهتوا

عبارت است از گسـترش   ي، توانمندساز)World Bank, 2002(به تعريف بانک جهاني 

 يزني، نفوذ، کنترل و تأسيس نهادهـاي مشارکت، چانه يهاي افراد براها و تواناييدارايي

نيز در نتايج تحقيق خود در رابطـه  ) ۱۳۸۲(تابي و همکاران ک. که در زندگي آنها مؤثرند

چون اعطاي استقالل مالي و رفع تبعيض از بـازار کـار را    يبا توانمندسازي زنان، موارد

بر اين بـاور اسـت   ) ۱۳۷۷(همچنين، ازکيا . دانند ميدر افزايش توانمندسازي زنان مؤثر 

دسازي زنان روستايي درخور توجه ويژه ويژه توسعة انساني، توانمنتوسعه و به يکه برا

حضور و فعاليت بيشتر زنان، به ايجـاد   يبرا توان مينيز ) ۱۳۸۰(گفتة پورطرق به. است

ي مناسـب، موجبـات توانمنـدي و در نتيجـه،     هـا  برنامـه انگيزه در آنها پرداخـت؛ و بـا   

ه اشتغال بر اين باور است ک) ۱۳۸۱(صالحي اصفهاني . درآمدزايي آنها را فراهم ساخت

بهبود وضعيت جامعـة   يکليد موفقيت اقداماتي دانست که برا توان ميزنان روستايي را 

با اين همه، در زمينة توانمندسازي زنان روستايي، موانعي نيز . گيرد يمروستايي صورت 

 ي، موانع مؤثر در ايفاي نقش زنان روسـتاي )۱۳۷۴(که به عقيدة ميالني وجود دارد؛ چنان

اي، شاورزي به عـدم دسترسـي آنهـا بـه عوامـل توليـد و خـدمات توسـعه        در توسعة ک

هـاي   نيز عدم برخوردار زنـان از مهـارت  ) ۱۳۸۳(اميني . گردديآموزشي و ترويجي بازم

. دانـد  مـي اي را يکي از داليل پايين بودن سـهم اشـتغال آنهـا در بـازار كـار       حرفهوفني

انـد کـه برگـزاري    ات خـود آورده در نتـايج تحقيقـ  ) ۱۳۸۵(همچنين، نـوري و غفـاري   

ترويجي و کنترل و تملک زنان روستايي بر منابع و عوامل توليد از  -ي آموزشيها دوره

. رونـد يشمار مـ عوامل مؤثر در توانمندي زنان روستايي و در نتيجه، توسعة روستاها به

سـطح آموزشـي زنـان     ينيز اذعـان داشـته اسـت کـه بـا ارتقـا      ) ۱۳۸۵(اميري اردکاني 

امينـي و  . شـود  مـي آنها محقق  يها و توانمندگيريروستايي، مشارکت بيشتر در تصميم

ـ  مـي رود و شمار ميهم بر اين باورند که آموزش کليد توسعه به) ۱۳۸۶(همکاران  د توان
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. ويـژه داشـته باشـد    يدر اشتغال زنان روستايي و افزايش خوداتکايي اقتصادي آنها نقش

در تحقيق خود در زمينة ميزان مشارکت زنان روسـتايي   ،)۱۳۸۷(شالي همچنين، صفري

عالقه و اشتياق،  ايجاد نفس، به اعتماد کسب زا،مهارت آموزش چون مواردي زنجان، استان

کننـدة   هاي حمـايتي را از عوامـل تسـهيل   سازمان يهاي الزم از سوو نيز وجود حمايت

تحقيق خود  يگير در نتيجه) ۱۳۷۸(اما شکوري . برشمرده است روستايي زنان تواناسازي

بردن در بـاال  ي توانمندسـازي زنـان  هـا  برنامهشده در قالب آورده است که خدمات ارائه

مؤثر بوده است کـه از   يخوداتکايي آنها چندان نقش نداشته و تنها در مورد معدود زنان

ل انـد؛ و از داليـ  مند شدهخاص مانند وام خوداشتغالي و خدمات آموزشي بهره يخدمات

آن، به ميزان اندک خدمات و عدم پوشش گستردة آن و نيـز فقـدان برنامـة مشـخص و     

  .کند ميکارآمد براي توانمندسازي زنان اشاره 

  زايي زنان روستايي در زندگي آنها و بازار كاراثرات اشتغال
مشـاركت زنـان    نرخ رابطة كه دهد مي خود، نشان ، در تحقيقات)Tansel, 2002(تانسل 

 كـه در  ياگونـه اسـت، بـه   دوم درجـة  تابع اقتصادي با توسعة كشاورزي يها تفعالي در

 مشاركت -شود مي اقتصادي محسوب اصلي فعاليت كشاورزي که -درآمد پايين سطوح

و  دسـتمزد اسـت؛   دريافـت  بـدون  و خـانوار  براي عمومًا كشاورزي يها فعاليت در زنان

توسـعة   فرآينـد  طـول  عتقد است که دراو م اما .دارد مصرف خانوادگي جنبة بيشتر توليد

هاي مؤثر در رفع موانع اشتغال زنـان روسـتايي   اقتصادي در روستاها، فراهم شدن زمينه

مانند افزايش مهارت و تخصص در زمينة مورد نظر، افزايش ميزان توليـد بـيش از نيـاز    

ـ  عرضه به بازار، و فـراهم شـدن اشـتغال در محـيط زنـدگي هـم       يخانواده برا ا زمـان ب

ـ  مـي  كه رسيدگي به امور خانواده با پيامدهايي سودمند همراه است  د در مشـاركت توان

نيـز  ) Tiago et al., 2008(تيـاگو و همکـاران   . داشته باشد مؤثر يدر بازار كار نقش زنان

د در مشـارکت  توان ميي دولت در زمينة ايجاد اشتغال زنان گذار سرمايهکه  کند ميتأکيد 

آمـده اسـت کـه در جريـان     ) ۱۳۷۴(در گزارش فـائو  . گذار باشدتأثير بازار كار در زنان
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  منظـور توسـعة واحـدهاي صـيادي کوچـک در      بـه  ۱۹۹۰اين سازمان در  يپروژة اجراي

لحاظ توجه شد و بهکننده در پروژه افزوده ميخليج بنگال، هر روز بر شمار زنان شرکت

يک گروه اعزامـي نيـز بـا    . يافتيمبه مسائل و مشکالت زنان، پروژه استحکام بيشتري 

تأييد اين روند پيشرفت، معتقد بود که در کنار سير صعودي درآمد زنان و ارتقاي سطح 

نـواب اکبـر و   . ها، کيفيت زندگي زنان جوامع محلـي در حـال پيشـرفت اسـت    آموزش

، در تحقيق خود پيرامون اشتغال در زمينة توليـد صـنايع دسـتي زنـان     )۱۳۷۹(همکاران 

افزر، علت اصلي مشارکت زنان عشاير در توليد صنايع دستي را نياز اقتصادي آنهـا  مرند

 تـأثير اند که توليد صنايع دسـتي بـر اقتصـاد خـانواده و منطقـه      عنوان کرده و نشان داده

  .زيادي داشته است

  منظـور توليـد   دهـي زنـان روسـتايي بـه    حمايـت و سـازمان   ،معرفي طرح آموزش
  اي قارچ دکمه

رونـد و  يشمار متايي رکني از واحدهاي توليدي و ساختار اقتصادي جوامع بهزنان روس

. فعاليت آنها در توسعة روستايي و اقتصـادي جامعـه واقعيتـي غيـر قابـل انکـار اسـت       

هاي اشتغال مناسب ويژة زنان روستايي نظيـر طـرح توليـد    بنابراين، با فراهم شدن زمينه

تر کرد؛ و از آنجا کـه وجـود زنـان مـاهر در     ماياننقش آنها را ن توان مياي، قارچ دکمه

 يسازي زنان روسـتاي ترين عوامل توسعة روستايي است، توانمندعرصة توليد از اساسي

هـا و  ها، افزايش مهـارت دانش و آگاهي يزايي آنهاست، که بايد با ارتقانياز اشتغالپيش

زا همراه با توانمندسازي را تغالهاي اشدر اين راستا، پروژه. دهي آنها همراه شودسازمان

  . هاي تقويت و احياي نيروي کار دانستاز راه توان مي

شده در امور زنان روستايي اسـتان کرمانشـاه در   ، بر اساس نيازسنجي انجام۱۳۸۵در 

  هاي آموزشـي و مهـارتي زنـان روسـتايي ايـن اسـتان، طـرح پـرورش قـارچ          مورد نياز

بـر اسـاس تقاضـا و نيـاز     . د که متقاضـي زيـاد داشـت   بو ياز موارد) ايصدفي، دکمه(

سازي و آموزش زنان روستايي براي ايجاد شغل و درآمـد  منظور توانمندشده، بهاحساس
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شـد، بـدين اميـد کـه در توسـعه       الزم فـراهم  يجديد در زمينة پرورش قارچ، بسـترها 

در اين راستا، . شدمثبت داشته با ياثرات يهاي روستايروستايي و ارتقاي زندگي خانواده

گـويي بـه نيـاز    پاسخ يهاي مربوط، براآموزش يسازي براو زمينه ها ريزي برنامهپس از 

دهي بيست هزار آموزش، حمايت و سازمان«زنان روستايي، تصميم گرفته شد که طرح 

بدين منظور، جهاد کشـاورزي  . اجرا درآيدبه» ايمنظور توليد قارچ دکمهزن روستايي به

  :اند ازکرمانشاه به تعيين اهدافي براي اين طرح پرداخته است که عبارتاستان 

 سازي زنان روستايي در اشتغال خانگي؛ توانمند - ۱
 سطح درآمد خانواده؛  يارتقا - ۲
 هاي روستايي و امکانات محلي؛ ي مناسب از ساختمانور بهره - ۳
 و جامعه؛  ايجاد زمينة مناسب براي ايفاي نقش زنان روستايي در اقتصاد خانواده - ۴
 هاي روستايي؛ جلوگيري از مهاجرت خانواده - ۵
 ايجاد روحية نشاط و شادابي در بين زنان روستايي؛ و  - ۶
  .ميليارد ريال درآمد ساالنه براي زنان روستايي استان ۶۰۰ايجاد  - ۷

  هدف پژوهش

دهـي زنـان   هدف کلي پژوهش حاضـر ارزشـيابي طـرح آمـوزش، حمايـت و سـازمان      

تحقق ايـن هـدف مسـتلزم    . اي استمنظور توليد قارچ دکمهه بهروستايي استان کرمانشا

  :دستيابي به اهداف اختصاصي زير است

اجراي طرح در توانمندسازي زنان روستايي از نظر زنان روستايي  تأثيرتعيين ميزان  - ۱

 مورد حمايت طرح؛ 
ي سطح درآمد خانواده از نظر زنان روستاي ياجراي طرح در ارتقا تأثيرتعيين ميزان  - ۲

 مورد حمايت طرح؛ 
هـاي روسـتايي و   ي مناسـب از سـاختمان  ور بهرهاجراي طرح در  تأثيرتعيين ميزان  - ۳

 امکانات محلي از نظر زنان روستايي مورد حمايت طرح؛ 



  ۱۳۵ ۲، شماره ۱۲فصلنامه روستا و توسعه، سال  …دهي ارزشيابي طرح آموزش، حمايت و سازمان

 

 

براي ايفاي نقـش زنـان روسـتايي در     يسازاجراي طرح در زمينه تأثيرتعيين ميزان  - ۴

 مورد حمايت طرح؛ اقتصاد خانواده و جامعه از نظر زنان روستايي 
اجراي طرح در جلوگيري از مهـاجرت روسـتاييان از نظـر زنـان      تأثيرتعيين ميزان  - ۵

 روستايي مورد حمايت طرح؛ 
اجـراي طـرح در ايجـاد روحيـة نشـاط و شـادابي از نظـر زنـان          تأثيرتعيين ميزان  - ۶

 روستايي مورد حمايت طرح؛ و
ريال درآمد ساالنه بـراي زنـان    ميليارد ۶۰۰اجراي طرح در ايجاد  تأثيرتعيين ميزان  - ۷

  .روستايي استان از نظر زنان روستايي مورد حمايت طرح

  روش پژوهش

رود شمار مـي به) ارزشيابي مبتني بر اهداف(هاي ارزشيابي تحقيق حاضر از نوع پژوهش

سـون  از ديـدگاه سـوان  . مقطعي انجام شـده اسـت   -روش توصيفي از نوع پيمايشيو به

ي هـا  برنامـه ي ارزشـيابي  هـا  روش ينتـر  مهـم از  »مبتني بر اهـداف  ارزشيابي«، )۱۳۸۱(

موفقيـت يـک    تـوان  مـي در اين روش ارزشيابي، فرض بر اين است که . آموزشي است

  . ميزان تحقق اهداف کلي و اختصاصي آن مشخص کرد يبرنامه را بر مبنا

  زن روسـتايي اسـت کـه از آغـاز ايـن       ۱۲۶در اين تحقيـق، جامعـة آمـاري شـامل     

  تـن   ۹۷اند؛ همچنين، نمونـة آمـاري   ، مورد حمايت آن قرار گرفته۱۳۸۶طرح در بهمن 

ــاد و گــوآور علــي: از زنــان روســتايي ســاکن ايــن روســتاها را شــامل شــده اســت    آب

، ساتياري، سفيدآب، زردوئي، باينگـان، شمشـير، خانقـاه و گـالل     )آباد شهرستان اسالم(

  کوئيـک،  ، تپـه )باباجـاني شهرسـتان ثـالث  (و ازگلـه  آور آبـاد، ملـه  ، تازه)شهرستان پاوه(

  کهنــه ، آران و ده)شهرســتان روانســر(چقــا و رئــيس آبــاد ســرياس، زريــنريکــا، تــازه

ونـد، دسـتک،   آوره، بريموند، آيينه، اماميـة عليـا، حبيـب   ، قراويز، بان)شهرستان کنگاور(

، باباجاني )ذهابتان سرپلشهرس(تپه، سرابله، قلعة رشيدآقا، و کالشي وند، سلمانجالل

، )شهرستان روانسـر (آباد سفلي ، خرم)شهرستان داالهو(مزاران و ريجاب ابودوجانه، بان
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ريـزه،  بيـگ، پشـت  کـرم  آباد، طهنة عليا، باغجوب، مهدي، و کله)شهرستان سنقر(سهنله 

 )۳(نها طبق جدول کرجسي و مورگاتعيين تعداد نمونه). شهرستان کرمانشاه( دشتماهي

  .اي تصادفي انجام شده استطبقه گيري نمونهها نيز بر اساس روش و انتخاب نمونه

آوري اطالعات از طريق پرسشنامه صورت گرفت، که شامل مشخصات فـردي  جمع

زياد، و = متوسط، چهار= کم، سه= هيچ، دو= يک(با طيف ليکرت است  يهايو پرسش

يد دانشگاه به انجام رساندند؛ و پايايي آن نيـز  روايي پرسشنامه را اسات). خيلي زياد= پنج

. آمد دست به ۸۲/۰کرونباخ برابر با  يبا آزمون آلفاي کرونباخ محاسبه شد و ضريب آلفا

 يها، بـرا گويان قرار گرفت و پس از تکميل پرسشنامهسپس، پرسشنامه در اختيار پاسخ

هـا، از  منظـور توصـيف داده  بـه . شد يگيربهرهSPSS افزار ها از نرمتجزيه و تحليل داده

هـا، از  در کنـار تکميـل پرسشـنامه   . درصد، ميانگين و انحراف معيار استفاده شده اسـت 

  . عمل آمداي پيرامون مشکالت موجود بهدرصد زنان توليدکننده، مصاحبه ۹۰حدود 

  و بحث ها يافته

هـاي زنـان   انـايي تو و هاظرفيت توسعة در تنهانه اقتصادي يها فعاليت در زنان مشاركت

در ايـن ارتبـاط،   . دارد كليـدي  نقشـي  جامعـه  اجتمـاعي  و اقتصـادي  در توسـعة  بلكـه 

مثابه نيمي از پيکـرة جامعـة   توانمندسازي زنان روستايي و افزايش توان اقتصادي آنها به

دهندة اين واقعيت است که وضعيت آمارهاي موجود نشان. روستايي بسيار اهميت دارد

 يدر شرايطي که تقويت قدرت رقابـت اقتصـاد  . شته ارتقا يافته استزنان نسبت به گذ

کشور از اهداف ملي است، عدم توانمندي زنان روستايي و نبود اشـتغال مناسـب بـراي    

رو، ايجاد فضـاي  از اين. روديشمار مانداز مطلوب به آنها مانعي در راه دستيابي به چشم

هـايي در  از طريق اجراي طـرح » ستاييتوسعة مشارکت اقتصادي زنان رو«مناسب براي 

ـ  مـي مانند پرورش قـارچ   ييها فعاليتدهي و سازمان  آموزش، حمايت رابطه با د در توان

درآمـد زنـان    يتوانمندسـازي و نيـز ارتقـا    زايـي و ي اشـتغال هـا  فعاليتتوسعة  يراستا
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 دسـت  بـه ، به تشريح نتايج يدر پ. و به تبع آن، جامعه و کشور مؤثر واقع شود روستايي

  . پردازيميي پژوهش مها يافتهآمده از 

  هاي فرديويژگي
دهنـدة مـورد   درصد از زنان پـرورش  ۷ها، از نظر سطح سواد، بر اساس نتايج پرسشنامه

درصـد   ۱۹درصـد ابتـدايي،    ۲۱ ياند و سـطوح تحصـيل  سواد بودهحمايت اين طرح بي
طبق نتـايج ايـن تحقيـق،    . ستدرصد باالتر بوده ا ۱۸و  يدرصد دبيرستان ۳۵راهنمايي، 

مناسـب   ياز سـطح سـواد  ) درصـد  ۷۲در حـدود  (درصد بااليي  از اين زنان روستايي 
بـر آنکـه    ياست مبنـ ) ۱۳۸۰( يبرخوردارند، که برخالف نتيجة تحقيق شيباني و افشار

براي زنـان در بخـش کشـاورزي بـه زنـان      ) قدرت خلق شغل(باالترين ضريب اشتغال 
  . ودش ميسواد مربوط  بي

ترين سال و مسن ۱۸ترين آنها سال است؛ جوان ۳۲دهنده ميانگين سن زنان پرورش
 دهـد  مـي دهنده نشان همچنين، بررسي وضعيت تأهل زنان پرورش. سال داشت ۵۲آنها 
  .درصد مجرد بودند ۰۲/۳۴درصد آنها متأهل و  ۹۸/۶۵که 

  ايهاي حرفهويژگي
دهنـده  محصوالت کشـاورزي زنـان پـرورش    ها، بررسي سابقةبر اساس نتايج پرسشنامه

 ۶۴/۲۱درصـد داراي سـابقة توليـد محصـوالت کشـاورزي و       ۳۶/۷۸کـه   دهد مينشان 
گويـان بـر    ، توزيـع فراوانـي پاسـخ   ۷تا  ۲ يهادر جدول. انددرصد فاقد اين سابقه بوده

طرح در ميزان تحقق اهداف مربوط آمـده اسـت، کـه     تأثيرحسب ديدگاه آنها نسبت به 
همچنـين، در  . انـد بندي شدهساس بيشترين ميانگين و کمترين انحراف معيار اولويتبرا

طرح در ميزان  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنها نسبت به ، توزيع فراواني پاسخ۸جدول 
نيـز نتـايج    هـا  يافتـه در انتهـاي  . درآمد در يک دورة دوماهة پرورش قارچ آمـده اسـت  

  .دهنده ارائه شده استورشمصاحبه پيرامون مشکالت زنان پر
دورة آموزشي پرورش  نخست،، اولويت شود ميمشاهده  ۱گونه که در جدول همان

درصـد از   ۶/۸۶زعم بوده که به ۳۳/۴قارچ با ميانگيني در حد زياد تا خيلي زياد برابر با 
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ميـزان ايـن ميـانگين بيـانگر     . دهنده، در توانمندسازي آنها مؤثر بوده اسـت زنان پرورش
در تحقق هدف توانمندسازي زنان روستايي در پـرورش قـارچ    طلوب بودن اين عاملم

شـالي  ، صـفري )۱۳۸۵(، اميري اردکاني )۱۳۸۵(به همين ترتيب، نوري و غفاري . است
ترويجي، آمـوزش   -ي آموزشيها دورهنيز برگزاري ) Tansel, 2002(، و تانسل )۱۳۸۷(

. دانند ميکننده در توانمندسازي زنان روستايي تسهيل يعامل را مهارت افزايش و زامهارت
ي هـا  برنامـه ، تأکيد او بر مـؤثر بـودن   )۱۳۸۷(تحقيق شکوري  يگيرهمچنين، در نتيجه

  . اندتوانمندسازي زنان تنها در مواردي است که آنها خدمات آموزشي دريافت کرده
چ بـا  اولويت دوم کمک و راهنمايي مهندسـان مشـاور در طـول دورة پـرورش قـار     

درصـد زنـان    ۸۶بـوده کـه از نظـر     ۳۰/۴ميانگيني در حد زياد تا خيلي زيـاد برابـر بـا    
رو، گوياي مناسب بودن ايـن  توليدکننده، در توانمندسازي آنها مؤثر بوده است؛ و از اين

بـه  . تحقق هدف توانمندسازي زنان روستايي در طرح پرورش قـارچ اسـت   يعامل برا
بر اين باورند که ) ۱۳۸۱(، و کاري )۱۳۸۰(، بلکبرن )۱۳۷۲(محمدي همين ترتيب، ملک

را قـادر  ] زن روستايي[کننده، فراگير خوب، در حکم تسهيل ]مهندس مشاور[آموزشگر 
  . آورد دست بهسازد که احساس اعتماد به نفس و مهارت را مي

  اولويت سوم حمايت مالي ترويج با ميانگيني در حد زيـاد تـا خيلـي زيـاد برابـر بـا       
درصد زنان توليدکننـده، در توانمندسـازي آنهـا مـؤثر بـوده       ۶/۸۵زعم بوده که به ۲۸/۴

اين ميانگين گوياي مطلوب بودن اين عامل در تحقق هـدف توانمندسـازي زنـان    . است
و تيـاگو و  ) ۱۳۸۷(شـالي  روستايي در اين طـرح اسـت؛ و بـه همـين ترتيـب، صـفري      

 يهـاي الزم از سـو  که وجود حمايت کنند مينيز تأکيد ) Tiago et al., 2008(همکاران 
ي دولت در ايجاد اشـتغال زنـان از عوامـل مـؤثر در     گذار سرمايههاي حمايتي و سازمان

  . روديشمار متواناسازي زنان روستايي به
درصـد از زنـان    ۶/۶۴هـاي ترويجـي قـرار دارد کـه از نظـر      در اولويت بعد، نشريه

  ، ۲۳/۳وسـط تـا زيـاد متمايـل بـه متوسـط برابـر بـا         توليدکننده، با ميانگيني در حـد مت 
اين ميـانگين متوسـط گويـاي قابليـت اصـالح و      . در توانمندسازي آنها مؤثر بوده است

تحقق بهتر هدف توانمندسازي  يهاي ترويجي مربوط به پرورش قارچ برانشريه يارتقا
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وزشـي  آمنيـز يکـي از وسـايل کمـک    ) ۱۳۷۸(بـه عقيـدة آدامـز    . زنان روسـتايي اسـت  
؛ با تأملي بـر  گيرد يماز مطالب و نکات آموزشي را دربر ياهايي است که خالصه نشريه

اي صـورت  گونـه ترويج بـه  يآموزشي از سواين نکته که بايد طراحي اين وسايل کمک
  . مؤثر در توانمندسازي داشته باشند يگيرد که جاذبة باال داشته و بتوانند نقش

 ۸۱/۲اي آموزشي با ميانگيني در حد متوسـط برابـر بـا    هدر آخرين اولويت نيز فيلم
درصد از زنان توليدکننده، در توانمندسـازي آنهـا مـؤثر بـوده      ۲/۵۶قرار دارد که از نظر 

ميانگين پايين اين عامل بيانگر اثرگذاري اندک آن در تحقق هدف توانمندسـازي  . است
هـاي  ه در تهية ايـن فـيلم  هاي ويژزنان روستايي و نيز وجود نقاط ضعف و عدم مهارت

، توليـد برنامـة آموزشـي نيازمنـد     )۱۳۷۸(گفتـة آدامـز   در اين زمينه، بـه . آموزشي است
سـاختار روسـتايي باشـند و از     يهـا سـاده و دارا  هايي ويـژه اسـت؛ بايـد فـيلم    مهارت

ها استفاده شود، در نمايش روش و يا در جريان بحث ]زنان روستايي[کشاورزان واقعي 
تر از دارتر و موفقمعني ياشيوهتجربة سودمند، تجارب خود را به ياورزان دارازيرا کش

  . دهند ميمتخصصان ارائه 

  طرح  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنها نسبت به توزيع فراواني پاسخ  -۱جدول 
  )=n ۹۷(در ميزان توانمندسازي زنان روستايي در زمينة اشتغال خانگي 

  اولويت  حراف معياران ميانگين  درصد  عوامل

  ۱  ۴۸۵/۰  ۳۳/۴  ۶/۸۶  دورة آموزشي پرورش قارچ
  ۲  ۵۱۱/۰  ۳۰/۴  ۸۶  کمک مهندسان مشاور
  ۳  ۵۱۶/۰  ۲۸/۴  ۶/۸۵  حمايت مالي ترويج

  ۴  ۵۷۷/۰  ۲۳/۳  ۶۴/ ۶  هاي ترويجينشريه
  ۵  ۶۵۹/۰  ۸۱/۲  ۲/۵۶  هاي آموزشيفيلم

  د خيلي زيا=۵زياد، و =۴متوسط، =۳کم، =۲هيچ، =۱:طيف ليکرت
  ي پژوهشها يافته: منبع

فـراهم شـدن زمينـة    « نخسـت ، اولويـت  شود ميمشاهده  ۲گونه که در جدول همان
با بيشترين ميانگين در حـد زيـاد تـا خيلـي     » کسب درآمد در کنار خانواده يمناسب برا
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درصد از زنان توليدکننده، طرح پـرورش قـارچ    ۴/۸۵زعم بوده که به ۲۷/۴زياد برابر با 
، )۱۳۸۱. (به همين ترتيب، تـي . سطح درآمد خانواده مؤثر بوده است يارتقا در افزايش

نيز معتقدند که از نظر زنان روسـتايي،  ) ۱۳۸۶(، و اميني و همکاران )۱۳۸۱(طلب شادي
زايي ابزاري بـراي بهبـود درآمـد و افـزايش     مثابه راهکار اشتغالكارآفريني خصوصي به

. اي اشتغال در مجـاورت محـل سـكونت آنهاسـت    خوداتکايي اقتصادي و نيز امكاني بر
با ميانگيني در حد زياد تـا خيلـي   » افزايش متوسط درآمد نسبت به قبل«دومين اولويت 

درصد از زنان توليدکننده، طرح پـرورش قـارچ    ۴/۸۴از نظر  بوده که ۲۲/۴زياد برابر با 
نيـز  ) ۱۳۸۰( گونـه کـه پـورطرق   سطح درآمد خانواده مؤثر بوده است؛ همان يدر ارتقا

زايي بـراي زنـان روسـتايي باعـث افـزايش      ي مناسب اشتغالها برنامهتأکيد کرده است، 
بـا  » در بهبـود وضـع اقتصـادي خـانواده     تـأثير «اولويـت سـوم   . شود ميدرآمدزايي آنها 

درصد از زنان توليدکننده، طرح  ۸/۷۷زعم بوده که به ۸۹/۳ميانگيني در حد زياد برابر با 
طـور کـه فـالح    سطح درآمد خانواده مؤثر بـوده اسـت؛ همـان    ير ارتقاپرورش قارچ د

 تـأثير نيز در تحقيق خود روي زنان روستايي شمال کشور، ) ۱۳۸۶(جلودار و همکاران 
نيز ) ۱۳۷۶(معروفي . اندموفقيت در شغل را در بهبود شرايط زندگي خانواده تأييد کرده

ا فروش محصوالت خود، در بهبود وضـع  ب ندتوان ميتأکيد کرده است که زنان روستايي 
، در )۱۳۷۹(همچنين، نواب اکبر و همکـاران  . مهم داشته باشند ياقتصادي خانواده نقش

سـه  . انداشتغال زنان روستايي بر اقتصاد خانواده تأکيد داشته تأثيرنتيجة تحقيق خود، در 
ـ هاي بااليي را به خود اختصاص دادهاولويت اول ميانگين اي مطلـوب بـودن   اند که گوي

آخـرين اولويـت   . تحقق هدف يادشده در طرح پرورش قـارچ اسـت   ياين عوامل  برا
با ميانگيني در حد متوسـط تـا زيـاد متمايـل بـه      » ميزان موفقيت در فروش و بازاريابي«

درصـد از زنـان توليدکننـده، طـرح پـرورش       ۴/۶۴زعم بوده که به ۲۲/۳متوسط برابر با 
مد خانواده مؤثر بوده است؛ اين ميزان بيانگر آن است که زنان سطح درآ يقارچ در ارتقا

. يـابي محصـول خـود در حـد متوسـط رضـايت دارنـد       دهنده از فروش و بازارپرورش
  بنابراين، با آنکـه زنـان روسـتايي تـا حـدودي نسـبت بـه شـرايط گذشـته، از افـزايش           

و تحقق بيشـتر هـدف    يور بهرهمنظور افزايش سطح درآمد خانواده رضايت دارند اما به
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احسـاس   ها تعاونيسطح درآمد خانواده با مطلوبيت باالتر، همچنان خالء وجود  يارتقا
، امکـان دسترسـي بـه بـازار در     کنـد  مـي تأکيـد  ) ۱۳۷۶(طور که معروفي همان. شود مي

ي روستايي زنان به بهبود وضع زنـدگي  ها تعاونيو ايجاد  شود ميبيشتر فراهم  ها تعاوني
  .هاي آنها خواهد انجاميدتايي و خانوادهزنان روس

  طرح  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنان نسبت به توزيع فراواني پاسخ  -۲جدول 
  )=n ۹۷(در ميزان ارتقاء سطح درآمد خانواده 

 ميانگين  درصد  عوامل
 انحراف

  معيار 
 اولويت

  ۱  ۵۲۳/۰  ۲۷/۴  ۴/۸۵ فراهم شدن زمينه مناسب کسب درآمد در کنار خانواده
  ۲  ۵۶۱/۰  ۲۲/۴  ۴/۸۴  افزايش متوسط درآمد نسبت به قبل

  ۳  ۶۱۱/۰  ۸۹/۳  ۸/۷۷  در بهبود وضع اقتصادي خانواده تأثيرميزان 
  ۴  ۶۲۳/۰  ۲۲/۳  ۴/۶۴  ميزان موفقيت در فروش و بازاريابي

  ي پژوهشها يافته: منبع

ني در بـا ميـانگي  » مندي از امکانات محليميزان بهره« نخست، اولويت ۳طبق جدول 

دهنـده،  درصد از زنان پرورش ۴/۸۸بوده که از نظر  ۴۲/۴حد زياد تا خيلي زياد برابر با 

اولويـت بعـد مربـوط بـه     . طرح پرورش قارچ در تحقق هدف يادشده مؤثر بوده اسـت 

است که با ميانگيني در حد زياد تـا خيلـي زيـاد    » هاي روستايياز ساختمان يمندبهره«

درصد از زنـان توليدکننـده، طـرح پـرورش قـارچ در       ۶/۸۳ز نظر بوده و ا ۱۸/۴برابر با 

هاي باال اين ميانگين. هاي روستايي مؤثر بوده استي امکانات محلي و ساختمانور بهره

بـه همـين ترتيـب، سـيمونز و همکـاران      . بيانگر ميزان بااليي از تحقق اين هدف اسـت 

)Simmons et al., 2006 (     ،انـد کـه گرچـه    نشـان داده نيـز در نتـايج تحقيقـات خـود  

از  يتر از زنان شـهري اسـت، امـا آنهـا بـا برخـوردار      سطح درآمد زنان روستايي پايين

درآمـد خـود را    ندتوان ميدر اجتماع روستايي  يمندي و سازگاربهتر براي بهره يشرايط

  . افزايش دهند
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طرح در ميزان  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنها نسبت به توزيع فراواني پاسخ  -۳جدول 
  )=n ۹۷(هاي روستايي مندي از امکانات محلي و ساختمانبهره

  اولويت انحراف معيار ميانگين  درصد  عوامل

  ۱  ۴۸۵/۰  ۴۲/۴  ۴/۸۸  مندي از امکانات محليميزان بهره
  ۲  ۵۵۲/۰  ۱۸/۴  ۶/۸۳  هاي روستايياز ساختمان يمندميزان بهره

  ي پژوهشها يافته: منبع

ميـزان تـأمين مـواد    « نخسـت ، اولويـت  شـود  ميمشاهده  ۴جدول طور که در همان

 ۲/۹۱زعم بوده که به ۵۶/۴با ميانگيني در حد زياد تا خيلي زياد برابر با » غذايي خانواده

درصد از زنان توليدکننده، طرح پرورش قارچ در ايفاي نقش زنان در اقتصاد خـانواده و  

با ميانگيني در حـد  » در اقتصاد خانواده ثيرتأميزان «اولويت دوم . جامعه مؤثر بوده است

درصـد از زنـان توليدکننـده، ايـن      ۶/۸۹زعم بوده که به ۴۸/۴زياد تا خيلي زياد برابر با 

گونـه کـه   همـان . طرح در ايفاي نقش زنان روستايي در اقتصاد خانواده مؤثر بوده است

اند، زنان تأييد کرده نيز) Christy et al., 2002(و همکارش  يو کريست) ۱۳۷۶(معروفي 

تـأمين غـذاي سـالم     يموفق در توليد بخشي از محصوالت برا ينقش يروستايي، با ايفا

ــ ــانواده، از نقش ــاعي  يدر خ ــانوادگي و اجتم ــدگي خ ــم در زن ــه  -مه اقتصــادي جامع

با ميانگيني در حد زياد تـا خيلـي   » ميزان تأمين رفاه خانواده«اولويت سوم . برخوردارند

درصد از زنان توليدکننده، طرح پرورش قـارچ در   ۸۹زعم بوده که به ۴۵/۴ا زياد برابر ب

طـور کـه جزايـري    ايفاي نقش زنان در اقتصاد خانواده و جامعه مؤثر بوده است؛ همـان 

هاي روستايي و رفـاه  ي کشاورزي زنان در اقتصاد خانوادهها فعاليت تأثيرنيز بر ) ۱۳۷۶(

با ميانگيني در حد زيـاد  » در اقتصاد جامعه تأثير«خر اولويت آ. خانواده تأکيد کرده است

درصد از زنان توليدکننده، اين طرح در ايفـاي نقـش    ۲/۸۰زعم بوده که به ۰۱/۴برابر با 

تمـام   يهـاي بـاال  ميـانگين . زنان روستايي در اقتصاد خانواده و جامعه مؤثر بوده اسـت 

. زان تحقق هدف يادشده اسـت عوامل در حد زياد تا خيلي زياد گوياي مطلوب بودن مي

اقتصـادي   -بنابراين، اگرچه زنان روستايي همـواره در زنـدگي خـانوادگي و اجتمـاعي    
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  ويـژة   يزاهـاي اشـتغال  بـا ايجـاد طـرح    تـوان  مـي انـد، امـا   بنايي داشتهجامعه نقش زير

  تـر  ملمـوس  ياگونـه زنان روستايي مانند طـرح پـرورش قـارچ، ايـن نقـش آنهـا را بـه       

 .ختنمايان سا

  طرح  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنها نسبت به توزيع فراواني پاسخ  -۴جدول 
  )=n ۹۷(در ميزان ايفاي نقش زنان روستايي در اقتصاد خانواده و جامعه 

  اولويت  انحراف معيار  ميانگين  درصد  عوامل

  ۱  ۴۳۵/۰  ۵۶/۴  ۲/۹۱  ميزان تأمين مواد غذايي خانواده
  ۲  ۴۳۱/۰  ۴۸/۴  ۶/۸۹  نوادهدر اقتصاد خا تأثيرميزان 

  ۳  ۴۵۲/۰  ۴۵/۴  ۸۹  ميزان تأمين رفاه خانواده
  ۴  ۵۳۷/۰  ۰۱/۴  ۲/۸۰  در اقتصاد جامعه تأثيرميزان 

  ي پژوهشها يافته: منبع

بـا  » اميد به سطح زندگي بهتر در آينـده « نخست، اولويت كه دهد مينشان  ۵جدول 
درصـد از   ۸/۹۴بوده که از نظر  ۷۴/۴ بيشترين ميانگين در حد زياد تا خيلي زياد برابر با

هاي روسـتايي  مؤثر در جلوگيري از مهاجرت خانواده يزنان توليدکننده، اين عامل نقش
  يـک فـرد   » سـطح زنـدگي  «اذعـان داشـته کـه    ) ۱۳۸۷(در اين مورد، ازکيا . داشته است

  . عبارت است از ميزان بـرآورده شـدن واقعـي نيازهـاي اساسـي او در طـول يـک دوره       
  بـر ايـن بـاور اسـت کـه      ) ۱۳۸۷(، ازکيـا  »انگيـزة پيشـرفت  «رابطه بـا اولويـت دوم    در
  يک ارزش اجتماعي اسـت و آن عبـارت اسـت از ميـل دسـتيابي بـه       » انگيزة پيشرفت«

وي معتقد اسـت وضـعيت زنـدگي دهقـاني بـا منـابع محـدود و        . برتري و کمال فردي
پيشـرفت در دهقانـان پديـد     يبـرا  ياهاي کم سبب شده است که چندان انگيزهفرصت

اين انگيزه را در روستاييان بيدار کـرد و   توان ميزا، هاي اشتغالنيايد اما با ايجاد فرصت
کـه در ايـن جـدول مشـاهده     همچنان. در نتيجه، از ميزان تمايل آنها به مهاجرت کاست

کسـب  در نتيجة توانمنـدي و  » افزايش انگيزة پيشرفت در روستا«، اولويت دوم شود مي
درصد  ۴/۸۲زعم بوده که به ۱۲/۴درآمد با ميانگين باال در حد زياد تا خيلي زياد برابر با 
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هاي روستايي مـؤثر بـوده   از زنان روستايي، اين طرح در جلوگيري از مهاجرت خانواده
بـا ميـانگيني در حـد زيـاد تـا      » کاهش تمايل به مهاجرت از روستا«اولويت آخر . است

درصد از زنـان توليدکننـده، طـرح پـرورش      ۸۲بوده که از نظر  ۱۰/۴اخيلي زياد برابر ب
که مشـاهده  چنان. هاي روستايي مؤثر بوده استقارچ در جلوگيري از مهاجرت خانواده

زيـاد را بـه خـود    هايي باال در حد زياد تا خيلي، همة عوامل اين جدول ميانگينشود مي
اي اشـتغال در روسـتاها و ايجـاد انگيـزة     هـ بنابراين، با ايجاد فرصت. انداختصاص داده

 تـوان  مـي پيشرفت و اميد به زندگي بهتر در آينده و در نتيجه، افزايش درآمد روستاييان، 
و گلداسـميت  ) ۱۳۷۵( يگونه که محمدي و نمکهمان. مانع از مهاجرت روستاييان شد

مايـل بـه   انـد، علـت اساسـي ت   نيز تأکيـد کـرده  ) Goldsmith et al., 2004(و همکاران 
مهاجرت در روستاييان تفاوت درآمد در روستا نسبت به شـهر و پـايين بـودن ميـانگين     

) Stephenson et al., 2003(طور، استيفنسون و همکـاران  همين. درآمد روستاييان است
دليـل ايجـاد تسلسـل منفـي در     هاي اشتغال در روسـتاها، بـه  معتقدند که کاهش فرصت

  . انجامدهاي زيادي از روستاها به مناطق شهري ميدهروستاها، به  مهاجرت خانوا

طرح در ميزان  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنها نسبت به توزيع فراواني پاسخ  -۵جدول 
  )=n ۹۷(هاي روستايي جلوگيري از مهاجرت خانواده

  اولويت  انحراف معيار  ميانگين  درصد  عوامل

  ۱  ۴۱۱/۰  ۷۴/۴  ۸/۹۴  اميد به سطح زندگي بهتر در آينده
  ۲  ۴۸۸/۰  ۱۲/۴  ۴/۸۲  افزايش انگيزة پيشرفت در روستا

  ۳  ۴۹۳/۰  ۱۰/۴  ۸۲  کاهش تمايل به مهاجرت از روستا

  ي پژوهشها يافته: منبع

تقويـت روحيـه و   « نخسـت ، اولويـت  شـود  مـي مشاهده  ۶گونه که در جدول همان

ا خيلي زياد برابـر  با ميانگيني در حد زياد ت» احساس اعتماد به نفس در جمع زنان ديگر

درصد از زنان توليدکننده، طـرح پـرورش قـارچ در تحقـق      ۹۷بوده که از نظر  ۸۵/۴با 

افزايش نشـاط و احسـاس مفيـد بـودن در     «اولويت دوم . هدف يادشده مؤثر بوده است
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درصد از  ۸/۹۴بوده که از نظر  ۷۴/۴با ميانگيني در حد زياد تا خيلي زياد برابر با » خود

دهنده، اين طرح در ايجاد روحية نشاط و شادابي در ميـان زنـان روسـتايي    زنان پرورش

هاي اين دو عامل گوياي ميزان بـاالي تحقـق هـدف    باال بودن ميانگين. مؤثر بوده است

ي هـا  فعاليـت نيـز معتقـد اسـت، مشـارکت در     ) ۱۳۸۸(گونه که مافي همان. طرح است

و حضور هر چه بيشتر زنـان در   شود مياقتصادي باعث تقويت اعتماد به نفس در زنان 

هـاي شـغلي بـه کـاهش بحـران      عرصة اجتماعي و رفع نابرابري در دستيابي به فرصـت 

 .انجامدهويت فردي و اجتماعي، افسردگي، و انزوا مي

طرح در ميزان  تأثيرگويان بر حسب ديدگاه آنها نسبت به توزيع فراواني پاسخ  -۶جدول 
  )=n ۹۷(در ميان زنان روستايي  ايجاد روحية  نشاط و شادابي

 ميانگيندرصد  عوامل
  انحراف

 معيار
 اولويت

۸۵/۴ ۹۷  روحيه واحساس اعتمادبه نفس در جمع زنان ديگر تقويت  ۴۰۱/۰  ۱ 

۸/۹۴  افزايش نشاط و احساس مفيد بودن در خود  ۷۴/۴  ۴۱۱/۰  ۲ 

  ي پژوهشها يافته: منبع

طـرح   تـأثير ب ديدگاه آنها نسبت به گويان بر حس، توزيع فراواني پاسخ۷در جدول 
ايـن جـدول در راسـتاي    . در ميزان درآمد يک دورة دوماهة پرورش قـارچ آمـده اسـت   

اما دو نکتة قابل تأمل در دستيابي به ميـزان  . بررسي ميزان تحقق هدف هفتم طرح است
  ميليارد ريـال درآمـد سـاالنه     ۶۰۰تحقق اين هدف وجود دارد؛ يکي آنکه در اين هدف 

نظر است، و ديگر آنکه اين هدف براي کل بيست هزار زن روستايي در نظر گرفتـه   مد
  رو، چون ايـن طـرح در حـال اجراسـت و هنـوز همـة بيسـت هـزار         از اين. شده است

  اند، و هنـوز يـک سـال کامـل نيـز از مـدت       زن روستايي مورد حمايت آن قرار نگرفته
  ايـن هـدف در حالـت کلـي بـراي      اجراي آن نگذشته است، دستيابي بـه ميـزان تحقـق    

ميزان درآمد پـرورش قـارچ در يـک    ) نفر ۹۷(محقق مقدور نيست؛ اما در نمونة آماري 
که بر اساس آن، بيشترين فراواني به ميزان  شود ميدورة دو ماهه در اين جدول مشاهده 
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ي اول پـرورش  هـا  دورهريال است که اين ميزان درآمـد در   ۰۰۱/۰۰۰/۲ – ۰۰۰/۰۰۰/۳
بخش دانسـت امـا بـراي رسـيدن بـه ثبـات در       رضايت توان ميدر حد متوسط را قارچ 

خوداشتغالي زنان روستايي، نکاتي مانند پيگيري اشتغال ايجادشده حائز اهميت است که 
در ) Picot and Heisz, 2000(طور که پيکـات و هيـز   همان. بايد مورد توجه قرار گيرد

خة شـغلي، بـين خوداشـتغالي و بهبـود شـرايط      اند، در چرنتايج تحقيق خود نشان داده
تـر  طوالني يزمانمدت همبستگي کمي وجود دارد اما با گذشت مدتاقتصادي در کوتاه

 يبيشـتر  يو با پايايي بلندمدت در حرفة افراد، خوداشتغالي و افزايش درآمـد همبسـتگ  
  . کنند ميپيدا 

طرح در ميزان  تأثيرنسبت به  گويان بر حسب ديدگاه آنهاتوزيع فراواني پاسخ  -۷جدول 
  )=n ۹۷(درآمد دورة دوماهة پرورش قارچ براي زنان روستايي 

  درآمد پرورش قارچ در دورة دوماهه 

  )ريال(
  درصد تجمعي  درصد  فراواني

  ۳۰/۱۰  ۳۰/۱۰  ۱۰  و کمتر ۰۰۰/۰۰۰/۱

۰۰۰/۰۰۰/۲ – ۰۰۱/۰۰۰/۱  ۱۵  ۴۵/۱۵  ۷۵/۲۵  

۰۰۰/۰۰۰/۳ – ۰۰۱/۰۰۰/۲  ۳۸  ۲/۳۹  ۹۵/۶۴  

۰۰۰/۰۰۰/۴ – ۰۰۱/۰۰۰/۳  ۲۲  ۷/۲۲  ۶۵/۸۷  

۰۰۰/۰۰۰/۵ – ۰۰۱/۰۰۰/۴  ۷  ۲۰/۷  ۸۵/۹۴  

۰۰۰/۰۰۰/۶ – ۰۰۱/۰۰۰/۵  ۵  ۱۵/۵  ۱۰۰  

  -  ۱۰۰  ۹۷  جمع

  ي پژوهشها يافته: منبع

  دهنده ها پيرامون مشکالت زنان پرورشنتايج مصاحبه
  ي تـرويج  آنهـا در زمينـة عـدم حمايـت مـال      دهنـده نگرانـي  مشکل زنان پـرورش  اولين

ي بعد پرورش قـارچ  ها دورهدر ) بهاصورت نيمتهية کمپوست به يمشخص، برا طور به(
 يلحاظ عدم خوداتکايي اقتصادي کامـل ممکـن اسـت بـرا    دهنده بهزنان پرورش. است

رو، صورت کامًال مستقل، با مشکالتي مواجه شوند؛ از اينبه) کمپوست(تهية مواد اوليه 
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دهنده، حمايـت مـالي تـرويج و يـا ارائـة تسـهيالت بـانکي در         از ديدگاه زنان پرورش
  .افزايش انگيزه براي ادامة کار بسيار مهم خواهد بود

هـاي تيـر و مـرداد از ديگـر مشـکالت زنـان       کنترل دما و رطوبـت در مـاه   يدشوار

درجـة   ۱۸تـا   ۱۷کـه بايـد دمـاي مکـان پـرورش قـارچ را در حـدود        روستايي اسـت  

رو، نگهداري محيط از نظر رطوبـت و دمـا در ايـن دو مـاه     از اين. دگراد نگهدارن يسانت

  . بر استبراي زنان روستايي بسيار مشکل و هزينه

  گيري و پيشنهادهانتيجه

ـ  مـي فراهم شدن زمينة توانمندسازي و اشـتغال مناسـب بـراي زنـان روسـتايي       د از توان
سـاز  ز جنبة آموزشـي، زمينـه  گذار باشد؛ اتأثيرآنها و جامعه  يهاي مختلف بر زندگ جنبه

آشنايي آنها بـا حرفـة جديـد، توسـعة دانـش و توانمنـدي؛ از جنبـة اقتصـادي، باعـث          
درآمدزايي، توليد و کارآفريني؛ و از جنبة اجتماعي نيز ايجاد منزلت، جايگاه و موقعيـت  
اجتماعي زنان روستايي، تقويت اعتماد به نفس در آنها، و تثبيت روسـتاها و جلـوگيري   

-يپژوهش چنين برم يها يافتهاز .  شود ميهاي روستايي را موجب مهاجرت خانواده از
ي آموزشـي، راهنمـايي   هـا  دورهآيد که در راستاي تحقق اهداف طـرح، عـواملي ماننـد    

مهندسان مشاور، حمايت مالي ترويج، فـراهم شـدن کسـب درآمـد در کنـار خـانواده،       
مندي مناسـب از امکانـات محلـي و    بهرهافزايش متوسط درآمد و بهبود وضع اقتصادي، 

در اقتصـاد خـانواده و    تـأثير هاي روستايي، تأمين مواد غذايي و رفاه خانواده، ساختمان
جامعه، افزايش اميد به سطح زندگي بهتر در آينده، افزايش انگيـزة کسـب پيشـرفت در    

مـع  روستا، کاهش تمايل به مهاجرت، تقويت روحيه و احساس اعتماد بـه نفـس در ج  
مطلـوب   يگـذار تأثير يزنان ديگر، و افزايش نشاط و احساس مفيد بودن در خـود دارا 

. اندهاي آموزشي طرح تا حدودي ضعيف عمل کردههاي ترويجي و فيلمبوده اما نشريه
 يبهبـود كيفيـت آنهـا، تجديـد نظـر و اصـالحات       يکه برا شود ميبر اين اساس، توصيه 

کـه بيشـترين ميـانگين درآمـد يـک دورة       همچنين، مشخص شده اسـت . صورت گيرد
تومان بوده که به ميزان متوسط، مطلوب بوده است؛ ايـن رضـايت در    ۰۰۰/۳۰۰دوماهه 
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 شـود  مـي  يحد متوسط از عدم رضايت کافي نسبت به بازاريابي و فروش محصول ناش
از . ي و درآمـد حکايـت دارد  ور بهـره منظـور افـزايش   بـه  هـا  تعاونيکه از نياز به ايجاد 

 يها، نگراني از عـدم حمايـت مـالي تـرويج و دشـوار     شده در مصاحبهمشکالت مطرح
بنابراين، با توجه به رويکرد پژوهش حاضر کـه  . کنترل دما در تابستان عنوان شده است

داد ارزشـيابي  بـرون  ينتـر  مهـم که ) ۱۳۸۰(از نوع ارزشيابي است و بنا به گفتة بازرگان 
گيري است و بـه عبـارتي، ارزشـيابي بـه     کيفيت و تصميمارائة پيشنهادهايي براي بهبود 

تا ضمن افزايش کارآيي، از تحقق اهداف اطمينان حاصل کند، و  دهد ميمديريت امکان 
هاي مورد مواردي را در چارچوب اولويت توان ميپژوهش حاضر،  يها يافتهبا توجه به 

ت بـيش از پـيش مـورد    نياز براي اصالح و بهبود اين طرح  در نظر گرفت که الزم اسـ 
در برخي از عوامل باشد کـه بايـد    يالبته شايد الزمة آن ايجاد تغييرات. توجه قرار گيرند

 يسـرانجام، دسـتياب  . آن، روشي تازه يافت يدهسامان يهاي اصالح را شناخت و براراه
هـاي اصـالح و بهبـود    ترين نتيجه در گرو شـناخت و آگـاهي نسـبت بـه راه    به مطلوب
  . دخواهد بو

تحقــق بهتــر اهــداف و اصــالح نقــاط ضــعف ايــن طــرح،   يدر پايــان، در راســتا

  : شود ميشرح زير ارائه چند به يپيشنهادهاي

هاي آموزشي طرح پرورش قارچ، در نمـايش  منظور تغيير و اصالح و بهبود فيلمبه - ۱

ها، سازمان جهاد کشاورزي از زنان روستايي موفق در پـرورش  روش و يا در بحث

 ستفاده کند؛ قارچ ا
هــاي ترويجــي در قالــب وســايل روزرســاني، ارتقــا و بهبــود نشــريهمنظــور بــهبــه - ۲

دهندة موفـق کـه از سـطح    آموزشي، سازمان جهاد کشاورزي از زنان پرورش کمک

 مناسب نيز برخوردارند، استفاده کند؛  يسواد
ازمان منظور درخواست حمايت از زنان توليدکننده، سازمان جهاد کشاورزي از سبه - ۳

بنـدي، بازاريـابي و   ويـژة بسـته   يهـا  تعاونيها و ايجاد تشکل يتعاون روستايي برا

 فروش بهتر قارچ توليدي درخواست حمايت کند؛ 
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تهية  يبرا(منظور ايجاد انگيزة ادامة توليد در زنان روستايي، حمايت مالي ترويج به - ۴

ا زنان توليدکننده کامًال تا چند مرحله ادامه داشته باشد ت) بهاصورت نيمکمپوست به

از نظر اقتصادي به سطحي برسند که براي تهية مستقل کمپوست با مشـکل مواجـه   

 نشوند؛ 
کـه   يمنظور تشويق زنان روستايي و ايجاد انگيـزه در آنهـا، توليدکننـدگان مـوفق    به - ۵

 اند، مورد حمايت ويژه قرار گيرند؛ وويژه افزايش توليد داشته به
درجـة   ۱۸تـا   ۱۷فظ دماي مکان پرورش قـارچ در حـدود   با توجه به ضرورت ح - ۶

هـاي تيـر و   دما و رطوبـت محـيط در مـاه    يحفظ و نگهدار يگراد و دشواريسانت

صورت گيرد کـه بـراي    ياگونهها بهيريزدليل شرايط آب و هوايي، برنامهمرداد به

ـ     ن عدم مواجه شدن با کاهش توليد، آخرين مرحلة برداشـت هـر دوره در آغـاز اي

  .ها انجام شود ماه
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