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ارزيابی اقتصادي کسب و کارهاي کوچک زنان روستايی
(بررسی موردي :استان همدان)
حشمت اله سعدی
تاريخ دريافت1461/04/84 :
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تاريخ پذيرش1468/06/81 :

چکیده
از دیدگاه اقتصادی ،کسبوکارهای کوچک ( )SEsابزاری برای رشد اقتصادی و اجتماعی هستند و میتواند در
کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال موثر باشد .بسیاری از کسبوکارهای کوچک در ایران
توسط زنان راهاندازی میشوند و زنان نخستین گروهی هستند که از کسبوکارهای کوچک استقبال نمودهاند.
هماکنون زنان روستایی در ایران در صدها کسبوکار کوچک به فعالیت اشتغال دارند و سازمانهای رسمی و
غیررسمی از آنان حمایت میکنند .تحقیق حاضر به منظور پاسخ به این پرسش است که آیا اینگونه مشاغل توجیه
اقتصادی دارند یا خیر .در این پژوهش شماری از کسبوکارهای کوچک زنان روستایی در بخشهای مختلف
خدماتی ،کشاورزی و صنعتی در استان همدان در سال  0532مورد ارزیابی قرار گرفتهاند .برای ارزیابی اثرگذاری-
های اقتصادی کسبوکارهای کوچک از روش ارزش حال خالص ( )NPVو تحلیل هزینه فایده ( )CBAاستفاده
شده است .بنابر نتایج تحقیق عملکرد اقتصادی کسبوکارهای کوچک زنان روستایی ( )RWSE,sدر نقطه بهینه
و در وضعیت مثبت قرار داشته و دو نسبت ارزش حال خالص و نسبت هزینه فایده بر پایه معیارهای تعریف شده
وضع مطلوبی دارند .به این ترتیب نسبت ارزش حال کسب و کارهای مورد بررسی بزرگتر از صفر و نسبت هزینه
فایده آنها بزرگتر از یک بوده است .با این وجود نتایج تحقیق نشان داد نسبت  B/Cدر کسبوکارهای مختلف
متفاوت و در برخی از کسبوکارها به حدود  0/22رسیده است .این بدان معنی است که نتایج اقتصادی کسب-
وکارهای مختلف متفاوت است .کسبوکارهایی که دارای اقدامهای نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسی
اقدامهای همانند آنها انجام نشده و یا کم است ،همچنین فعالیتهایی که مدیر کسبوکار دارای تحصیالت
مرتبط و عالی است دارای نسبت هزینه فایده باالتری هستند .با توجه به محدودیت منابع پیشنهاد میشود با
آموزش زنان روستایی ،آنان به سوی کسبوکارهای جدید و با صرفه اقتصادی تشویق شوند.
طبقهبندی P25, L25, L26 : JEL

واژههای کلیدی :کسبوکار کوچک ،زنان روستایی ،اشتغال ،تحلیل هزینه فایده ،ارزش حال خالص
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مقدمه
اشتغال يكي از مهمترين چالشهاي كشورها در هزاره سوم است .با توجه به بحران اشتغال در
جهان ،امروزه كشورهاي مختلف راهبردهاي گوناگوني را براي توسعه اشتغال به كار ميگیرند.
ايجاد و توسعه كسب و كارهاي كوچک ( )SEsيكي از اين راهبردهاست كه در سالهاي اخیر
مورد توجه دولتمردان كشورهاي مختلف قرار گرفته است .در اين راهبرد كارفرما كه در موارد
بسیاري كارآفرين است در محیط زندگي خود با استفاده از امكانات در دسترس ،اقدام به راه-
اندازي كسبوكار نموده و براي خود و گاهي ديگران ايجاد اشتغال ميكند (سیمون و همكاران،
.)8006
 SEsبنا به تعريف كسب وكاري است كه اغلب متعلق به بخش خصوصي است ،شمار كاركنان
آن محدود و فر وش تولیدات آن شمار كم است .مفهوم كوچک در اين تعريف متغیر و وابسته به
نوع فعالیت يا كشور مورد بررسي دارد .موسسه فناوري جورجیا در بررسي خود در  11كشور به
پنجاه تعريف مختلف دست يافته است (طاهرخاني .)1416 ،چنانچه اين رقم كمتر از  2نفر در
كشور چین (ماهاپاتر )8001 ،تا  100نفر نیروي كار در كشور آمريكا متغیر است (سازمان
اجرايي كسبوكارهاي كوچک .)8018 ،1در آلمان كسبوكارهاي كمتر از  10نفر نیروي كار
كوچک به شمار ميآيند .در ايران نیز كسبوكارهايي كه  6نفر يا كمتر نیروي انساني دارند
كسبوكار كوچک تلقي ميشوند .البته د ر تعريف مشاغل كوچک عالوه بر شمار كاركنان
شاخص هاي ديگري چون فروش ساالنه (گردش مالي) ،ارزش دارايي و سود خالص (ترازنامه) و
به ويژه حجم سرمايهگذاري اهمیت بسیار دارد (كالنتري.)1411 ،
كسب و كارهاي كوچک مي توانند عالوه بر ايجاد اشتغال در فرايند توسعه ظرفیت سازي نموده
و امكان ورود به بازارهاي جهاني را نیز پیدا كنند (آل ابراهیم .)8010 ،بنا بر بررسيهاي انجام
شده اين گونه كسبوكارها توانايي پاسخگويي شتابان به تغیر بازار و نیازهاي مشتري را دارند
(جونز و ماكفرسن )8009 ،و به آساني ميتوانند خود را با شرايط جديد هماهنگ كنند .در واقع
آنها رفتاري پويا در رويارويي با شرايط متغیر محیطي دارند (ساروسا .)8001 ،ميتوان گفت
مشاغل خرد تقاضا محور بوده و خود را با نیازهاي مخاطب هماهنگ ميكنند .عالوه بر
سازگاري با شرايط خارجي متناسب با شرايط مخاطب ،اين كسب و كارها ميتوانند روشها و
سازوكارهاي تولید ،بازاريابي و فعالیتهاي خود را با شتاب تغییر دهند .در حالي كه صنايع
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بزرگ براي تغییر روشهاي تولید و مديريت نیازمند سرمايهگذاري فراوان در محدوده زماني به
نسبت طوالني هستند .بخشي از تواناييهاي مشاغل خرد در رويارويي با محیط و سازگار نمودن
فرايندهاي داخلي ،بستگي به دانش و كارآمدي مديران اين واحدها دارد .بسیاري از اين مشاغل
توسط كارآفرينان مديريت ميشوند .آنان توانايي خلق و بهرهگیري از ديدگاههاي جديد را دارند
و ميتوانند خود را با شرايط محیطي سازگار نمايند .ارزيابي اقتصادي كسبوكارهاي كوچک
نشان ميدهد ،اين مشاغل توجیه اقتصادي قابل قبولي دارند ،بنابر برخي از بررسيها آنها مي-
توانند درآمد روستائیان را تا  41درصد افزايش دهند (هاگبلید و همكاران.)8006 ،
جايگاه زنان روستايي در كسبوكارهاي كوچک ( )RWSE,sدر ايران SEs :به ويژه در جامعه-
هاي كوچک و توسعه نیافته ،بیشتر با استقبال زنان روبرو شده است (چان .)1662 ،افزايش
فرصتهاي شغلي براي زنان در خارج از خانواده ،به طور عموم از نظر توسعه اقتصادي نقطه
مثبتي تلقي ميشود .زيرا درآمد ناشي از اشتغال و دريافت دستمزد ،استانداردهاي زندگي فرد
شاغل را افزايش ميدهد.
از كل زنان ايران ،زنان روستايي نخستین گروهي هستند كه از كسبوكارهاي كوچک استقبال
كردهاند .اشتغال زنان روستايي ميتواند ضمن ارتقاء سطح درآمد خانوار میل به ماندگاري خانوار
روستايي در روستا را افزايش دهد .موضوع اشتغال زن روستايي از جنبهاي ديگر قابل بررسي
است .ميتوان گفت در شرايط كنوني بدون توجه به اشتغال زن روستايي و جستجوي اشتغال-
هايي متناسب با نیازهاي راهبردي آنان ،زن روستايي نقشي مصرفكننده خواهد داشت
(داورخاني .)1421 ،بدون شک يكي از اثراگذاريهاي مهم اشتغال زنان روستايي ،كنترل موالید
و مديريت جمعیت روستايي است .نتايج تحقیق موسايي و همكاران ( )1426نشان ميدهد بین
میزان باروري زنان و مشاركت آنان در نیروي كار رابطه دوسويه وجود دارد .در چنین شرايطي
توسعه كسبكارهاي كوچک زنان روستايي را ميتوان به عنوان يک راهبرد در توسعه اجتماعي
اقتصادي روستاها مورد توجه قرار داد.
هم اكنون زنان روستايي در ايران در صدها كسبوكار كوچک به فعالیت اشتغال دارند .بنا بر
دادههاي موجود مشاغل كوچكي چون قاليبافي ،دامداري ،خیاطي و گلدوزي و كارهاي خدماتي
بیش از ديگر فعالیتها با استقبال مردم (به ويژه زنان روستايي) روبرو شدهاند .راهنمايي و
توسعه تسهیالت الزم براي توسعه و راهاندازي اين كسبوكارها توسط نهادهاي رسمي و
غیررسمي از جمله وزارتخانههاي جهادكشاورزي ،بازرگاني ،صنايع و معادن ،تعاون ،كار و امور
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اجتماعي ،بانک كشاورزي ،كمیته امداد امام خمیني (ره) ،سازمان بهزيستي و موسسههاي
خصوصي تامین ميشود (سعدي و عرب مازار .)1424 ،توسعه و گسترش  SE,sدر جامعه
روستايي و به ويژه زنان روستايي نیازمند بررسي دقیق تنگناها ،چالشها و تحلیل وضعیت
اقتصادي آنهاست .بر اين پايه پژوهش تاثیر  SE,sرا بر اوضاع اقتصادي زنان روستايي در غرب
ايران (استان همدان) بررسي كرده است.

روش تحقیق
اين پژوهش كنوني به صورت پیمايشي 1انجام شده است .در اين روش با گزينش و بررسي
نمونههاي منتخب از جامعه ،فراواني ،توزيع و روابط بین متغیرها مورد نقد و بررسي قرار مي-
گیرد .در تحقیق پیمايشي متداولترين روش براي گردآوري اطالعات پرسشنامه است (كرلینجر،
 .)1419در كنار پرسشنامه از ابزار مصاحبه ،مشاهده و مطالعات اسنادي نیز استفاده ميشود.
دقت شاخصها و گويهها در پرسشنامه يا روايي صوري 8توسط متخصصان فن مورد تائید قرار
گرفته است .براي بررسي پايايي ابزار تحقیق 4پرسشنامه در اختیار چند تن از مديران كسب-
و كارهاي كوچک روستايي (زنان روستايي) استان همدان قرار گرفت و نتايج آن بررسي و آلفاي
كرونباخ آن  61/1درصد به دست آمد كه رقم قابل قبولي است .با توجه به ماهیت تحقیق در
اين بررسي دادهها توصیف و سپس تحلیل شدهاند .در بخش توصیف اطالعات از آمارههاي
توصیفي مانند فراواني ،درصد ،میانه ،مد ،انحراف معیار .واريانس ،میانگین و موارد ديگر بهره-
گیري شد .در بخش تحلیل دادهها( ،ارزيابي اثرگذاريهاي اقتصادي كسبوكارهاي كوچک) از
روش ارزش حال خالص و تحلیل هزينه-فايده استفاده شده است .بسیاري از بررسيهاي انجام
شده در زمینه ارزيابي اثرگذاريهاي اقتصادي كسبوكارهاي كوچک در ايران ،از اين روش انجام
ميگیرد .خزايي قوژدي ( )1418در تحلیل هزينه–فايده كسبوكار كوچک صنايع غذايي
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(صنايع پنیرسازي) در ايران و رحمانيگرمي ( )1411در ارزيابي اقتصادي طرح تولید گندم آبي
در ايران از اين روشها استفاده كردهاند.
نسبت ارزش حال خالص :محاسبه ارزش حال يک فرايند مالي ،تبديل ارزش آينده همه
فعالیتها و پرداختها به ارزش كنوني در زمان حال است .چنانچه ارزش حال خالص يک
فعالیت اقتصادي به ازاي كمترين نرخ بهره يک پروژه كوچکتر از صفر باشد آن پروژه غیر
اقتصادي است ،زيرا اين رابطه نشاندهنده اين است كه ارزش كنوني هزينهها بیش از ارزش
كنوني درآمدهاست .ولي چنانچه ارزش كنوني هزينهها كمتر از ارزش كنوني درآمدها باشد،
فعالیت مورد نظر اقتصادي است (اسكونژاد .)1411 ،در اين بررسي از معادله ( )1براي محاسبه
ارزش حال خالص استفاده شده است.
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تحلیل هزينه -فايده :تحلیل هزينه  -فايده يكي از روشهاي اقتصاد مهندسي براي محاسبه
اقتصادي طرحهاست .در واقع تحلیل هزينه  -فايده يک روش ارزيابي مزيتهاي نسبي طرح-
هاي سرمايهگذاري عمومي به منظور برگزيدن يک تخصیص كارا از منابع است .اين روش راه
تشخیص ،توصیف و ارزيابي عاملهايي است كه نیاز به رسیدگي در يک تصمیم عقاليي
اقتصادي دارند .براي محاسبه اين نسبت از معادله ( )8استفاده ميشود.
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طرح در نقطه سر به سر قرار دارد

ولي اگر  C < 1طرح توجیه اقتصادي ندارد و در نهايت فعالیتها متوقف خواهند شد.
همانگونه كه از محتوي تحقیق برميآيد ،جامعه آماري تحقیق عبارت است از كل زنان روستايي
استان همدان كه اقدام به راهاندازي كسبوكار كوچک كردهاند .براي گزينش نمونهها ،نخست
فهرست كسب وكارهاي كوچک زنان روستايي با حمايت كمیته امداد امام (ره) ،سازمان جهاد
كشاورزي ،بانک كشاورزي و سازمان فني و حرفهاي فهرست و سپس از كلیه آنها چهار نوع

 32اقتصاد كشاورزي /جلد  /1شمارهي 7436 /4

كسبوكار ( قالي بافي ،پرورش گل ،كسب و كار خدماتي -آرايشگري زنانه و صنايع دستي )
انتخاب شد .در پايان همهي زناني كه در شهرستانهاي نمونه تحقیق به كسبوكارهاي مورد
اشاره اشتغال داشتند مورد بررسي قرار گرفتند.

نتایج و بحث
توصیف اطالعات زنان روستایی مورد بررسی
بنا بر اطالعات به دست آمده میانگین سن زنان روستايي فعال در كسبوكارهاي كوچک 46/1
سال (با انحراف معیار  )10/8بوده است .از نظر تحصیالت 86/1درصد زنان مورد بررسي بیسواد،
46/9درصد خواندن و نوشتن و تنها 4/9درصد تحصیالتي در حد كارداني و باالتر دارند .يافته-
هاي تحقیق نشان ميدهد82/1 ،درصد زنان روستايي فعال در كسبوكار همسرانشان را از
دست دادهاند و 11/8درصد نیز از همسر خود جدا شدهاند .بنا بر اطالعات گردآوري شده
11/8درصد زنان ( 26نفر) مورد بررسي سرپرست خانوادهاند .زنان روستايي به طور میانگین
شش ساعت و  19دقیقه در طول شبانه روز در كسبوكار خود فعالیت دارند (انحراف معیار
 8/28ساعت) .نتايج توصیفي تحقیق گوياي آن است كه هر زن روستايي مورد بررسي از محل
كسبوكار خود به طور میانگین 1200هزار ريال در ماه درآمد كسب ميكند (انحراف معیار
1100هزار ريال) .كه از كمینه  800هزار ريال و تا بیشینه  2100هزار ريال متغیر است .بنا
بر اطالعات به دست آمده تنها 86/1درصد از زنان مورد اشاره توانستهاند از محل درآمد شغل
ايجاد شده خود ،مبلغي را پسانداز كنند .آنان به طور میانگین در كسبوكار خود  2/4سال
پیشینه فعالیت دارند (انحراف معیار  1/4سال).

ارزيابي اقتصادي كسبوكارهاي زنان31...

جدول (  )1خالصهاي از ویژگیهاي زنان روستایی فعال در كسب و كار كوچك
متغیر

Mean

SD

Min

Max

سن (سال)

46/1

10/8

 16سال

 91سال

شمار فرزندان (نفر)

 4/9نفر

4/9

0

 18فرزند

پیشینه فعالیت(سال)

2/4

1/4

1

86

میانگین فعالیت در شبانه روز

4/82

8/28

8

11

دریافت تسهیالت (هزار ریال)

1100

8911

4000

80000

مدت انتظار براي دریافت تسهیالت (ماه)

1/21

1

1

81

شمار بارهاي مراجعه به بانك براي دریافت

9/1

1/8

1

81

1200

1100

80

2100

تسهیالت
درآمد ماهانه (هزار ریال)
متغیرهاي كیفی

شركت در دوره اموزشی

 86/1درصد بي سواد 46/9 ،درصد ابتدايي12/2 ،درصد راهنمايي،
 18/1درصد ديپلم و باالتر
 16/2درصد مجرد 10/9 ،درصد متاهل 11/8 ،مطلقه 82/1 ،درصد
بیوه
 16/8درصد بلي 10/2 ،درصد خیر

سرپرستی خانوار

 81درصد بلي 16 ،درصد خیر

تحصیالت
وضع تاهل

ماخذ :يافتههاي تحقیق

بنا بر نتايج تحقیق  11/4درصد زنان از تسهیالت بانكي براي توسعه و راهاندازي كسبوكارهاي
خود استفاده كردهاند .كمینه میزان تسهیالت  4000هزار ريال و بیشینه آن  80000هزار ريال
بوده است .هر زن روستايي كه از تسهیالت استفاده كرده است  1ماه و  81روز براي دريافت
تسهیالت منتظر مانده است كه در مقايسه با مدتهاي همانند در ايران و جهان رقم بااليي
است (انحراف معیار  1ماه) .كمترين مدت انتظار يک ماه با فراواني 6/9درصد و بیشترين
فراواني  81ماه انتظار براي دريافت تسهیالت است .هر درخواستكننده براي دريافت تسهیالت
به طور میانگین  9/1بار به بانک مراجعه نموده است (انحراف معیار.)1/8 ،
تسهیالت ارائه شده به كسبوكارهاي كوچک زنان روستايي در ايران پاسخگوي هزينهها نیست
و زنان به روشهاي مختلف ناچار به تامین آن هستند .دادههاي اين بررسي نشان ميدهد قرض
از خويشاوندان مهمترين راهكار براي تامین كسري منابع مالي در توسعه كسبوكارهاي كوچک
زنان روستايي است ( 91/9درصد) .در اين میان صندوقهاي قرضالحسنه خانگي نیز سهم قابل
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توجهي را در تامین نیاز وامگیرندگان ايفاء ميكنند (11/1درصد) .از ديدگاه جامعه مورد بررسي
نداشتن سرمايه بزرگترين نارسايي است كه آنان با آن روبرو هستند (میانگین رتبهاي برابر با
 1/14و ضريب تغیر برابر .)0/8229
تحلیل دادهها (ارزیابی اقتصادي كسبوكارهاي مورد بررسی)
همان گونه كه گفته شد در اين بررسي چهار دسته كسبوكار به صورت كامال تصادفي گزينش
و همهي زنان روستايي كه در محدوده تحقیق به اين چهار دسته اشتغال داشتهاند مورد بررسي
قرار گرفتهاند .در اين پژوهش واحد تحلیل مدير كسبوكارهاست كه ضمن بررسي نارساييها و
تنگناها ،اطالعات مالي كسبوكارشان گردآوري و تحلیل شده است .در هر مورد نخست كل
هزينهها ( اعم از هزينههاي ثابت و جاري ،حقوق و دستمزد و  )...و سپس كل درآمد ساالنه
ارزيابي و میانگین هزينهها و درآ مدهاي هر گروه محاسبه گرديد .در نهايت با استفاده از نرخ
بهره  14درصد (میانگین سپرده بانكي بلند مدت پنج ساله در ايران) نسبت ارزش حال خالص و
نسبت هزينه فايده كسب و كارها ارزيابي شد.
مشاغل خدماتی :شمار قابل توجهي از زنان روستايي در ايران با حمايت سازمانها و موسسه-
هاي مالي اقدام به راهاندازي كسبوكارهاي خدماتي از جمله تاسیس كارگاه خیاطي ،فروش
محصوالت غذايي و پوشاک يا ارائه خدمات آرايشگري زنانه نمودهاند .گرايش به اين گونه
فعالیتها به دلیل نیاز كم به سرمايهگذاري ،سودآوري قابل قبول و پائین بودن خطر آن در
جامعه روستايي باالست .در اين بررسي هزينهها و درآمدهاي شماري از واحدهاي آرايشگري
محاسبه و میانگین آنها مالک ارزيابي قرار گرفته است.
براي محاسبه ارزش حال خالص اين كسبوكار ،هزينهها و درآمدهاي آن در طول يک سال
مالي محاسبه شده است .براي اين منظور ،نخست چند واحد خدماتي آرايشگري زنانه به صورت
تصادفي گزينش و از ره مصاحبه با آنان تنگناهاي مالي آنها ارزيابي و سپس میانگین آنها
محاسبه شده است .نتیجه در جدول ( )8آمده است.

ارزيابي اقتصادي كسبوكارهاي زنان33...

جدول ( )2میانگین هزینه ها و درآمد هاي یك سال مالی ( )2611یك كسبوكار كوچك
روستایی (آرایشگري زنانه)

هزينه ها

هزينه

هزينه كل

1

هزينه ثابت

1000000

1000000

8

حقوق و دستمزد

1000000

18000000

4

هزينه هاي ساختمان

----

----

1

هزينه حمل و نقل

----

----

10000

900000

----

-----

هزينه تاسیسات
1

ديگر موارد

جمع

درآمد (ماه)

1000000

درآمد كل

12000000

199000000

ماخذ :نتايج تحقیق

به اين ترتیب نسبت ارزش حال خالص ( )NPVبراي سال مالي  8010عبارت است از:
= )NPV 26-22 = 918000000 (1+14) -199000000 (1+14
= 122000000 – 848100000 = 411900000

با توجه به دادههاي موجود ،نسبت هزينه به فايده در مورد كسبوكار آرايشگري با استفاده از
معادله ( )4برابر است با:
()4

B 588000000

 2.53
C 232400000

با توجه به اعداد و ارقام موجود مي توان نتیجه گرفت در شرايط كنوني اين كسبوكار ارزش
اقتصادي براي تداوم دارد .به بیان سادهتر تداوم اين فعالیت ميتوان براي مجري سودآور باشد.
صنایع دستی  :بخش قابل توجهي از  SEsدر ايران در بخش صنايع دستي است .اين دسته از
كسب و كارها بیش از  810رشته و  11زير گروه را شامل ميشوند و جمعیتي بالغ بر  8میلیون
و  100هزار نفر به صورت مستقیم و  2میلیون نفر به صورت غیر مستقیم در اين زمینه مشغول
به فعالیت هستند SEs ،در زمینه صنايع دستي در ايران در صورت حمايت مي تواند ساالنه
حدود صد هزار شغل ايجاد نمايد .بنا بر بر آوردهاي انجام شده بیش از  10درصد فعاالن اين
حوزه را زنان تشكیل ميدهند (دانیالي .)1422 ،در اين بررسي هزينه ها و درآمدهاي شماري
از كارگاه هاي كوچک صنايع دستي محاسبه و میانگین آنها مالک ارزيابي قرار گرفته است.
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براي محاسبه ارزش حال خالص اين كسب و كار ،هزينه ها و درآمدهاي آن در طول يک سال
مالي محاسبه شده است .براي اين منظور ،نخست چند واحد صنايع دستي به صورت تصادفي
گزينش و از راه مصاحبه تنگناهاي مالي آن ها ارزيابي و سپس میانگین آنها محاسبه شده است.
نتیجه در جدول ( )4آمده است.
جدول ( )3میانگین هزینه ها و درآمد هاي یك سال مالی ( )2611یك كسب و كار كوچك روستایی
(صنایع دستی)

1
8
4
1
1
جمع

درآمد (ماه)

هزينه ها

مبلغ

هزينه ثابت
حقوق و دستمزد
هزينه هاي ساختمان
هزينه حمل و نقل
هزينه تاسیسات
مواد اولیه

1100000
------10000

1100000
------900000

100000

9000000
2100000

600000

درآمد كل

10200000

مأخذ :يافتههاي تحقیق

به اين ترتیب نسبت ارزش حال خالص ( )NPVبراي سال مالي  8010عبارت است از:
)NPV 26-22 = 10200000 (1+14)- 2100000 (1+14
= -111800000 114100000= 41200000
با توجه به داده هاي موجود نسبت هزينه به فايده در مورد كسب و كار صنايع دستي ،اين نسبت با
استفاده از رابطه برابر است با:
B 151200000

 1.34
()1
C 113400000

با توجه به اعداد و ارقام موجود مي توان نتیجه گرفت در شرايط كنوني اين كسب و كار ارزش
اقتصادي براي تداوم دارد .به بیان ساده تر تداوم اين فعالیت مي توان براي مجري سوداور باشد.
قالیبافی (فرشبافی سنتی) :فرش دستباف عمدهترين و اصیلترين صنعت دستي ايران
است (سلطانينیا .)1418 ،ايران پس از چین و هند رتبه سوم جهاني را در اين زمینه دارد

ارزيابي اقتصادي كسبوكارهاي زنان17...

(رستمي .)1424 ،فرش دستباف از لحاظ اشتغال بويژه در مناطق روستايي و صادرات غیر نفتي
جايگاه مهمي دارد و بخش قابل توجهي از تولید ناخالص ملي را تشكیل ميدهد .فرش دستباف
از عمده اقالم صادراتي كشور است كه سهم زيادي در اشتغال دارد و درآمد و زندگي حدود
هشت تا نه میلیون نفر را به طور مستقیم و غیر مستقیم تحت پوشش قرار ميدهد (كیاني ابري
و خاقاني1421 ،؛ چوبینه .)8001 ،فرش دستباف ايران به بیش از  100كشور جهان صادر
ميشود ،البته بیش از  10درصد آن به آلمان و ايتالیا صادر ميشود (شركت سهامي فرش ايران،
.)1460
فرش دستباف در بیشتر روستاها و مناطق عشاير نشین كشور بافته ميشود .به طوري كه در
حدود  90درصد از دارهاي قاليبافي در مناطق روستايي و  10درصد بقیه در شهرها مستقر
ميباشد (عطري1411 ،؛ هاشمي .)1411 ،بخش اعظم بافندگان فرش زنان روستايي هستند كه
به صورت منفرد و يا از راه تعاونيها از اين راه كسب درآمد و زندگي ميكنند .توسعه بافت
فرش در بین زنان روستايي عالوه بر نتايج اقتصادي باعث شخصیت بخشیدن به دختران شده و
رضايتمندي آنان را از كارشان افزايش داده است (افراخته و همكاران.)1422 ،
به طوري كه نتايج تحقیق ونتورا ( ،)1661نشان ميدهد ،در كشورهاي اروپايي تعاونيها در سه
حوزه صنايع دستي و خانگي ،گردشگري كشاورزي و تولیدات فرهنگي اثرگذاريهاي اقتصادي و
اجتماعي چون ايجاد تحرک اجتماعي در زنان عضو ،افزايش درآمد خانواده ،تحرک در اقتصاد
محلي و ايجاد فرصتهاي جديد اشتغال داشته است .تولید فرش به شیوه سنتي يكي از مهم-
ترين صنايع دستي و اقالم صادراتي در ايران است .تولید فرش سنتي در ايران بیشتر توسط
زنان انجام ميشود .در اين بررسي هزينهها و درآمدهاي شماري از واحدهاي قاليبافي سنتي
محاسبه و میانگین آنها مالک ارزيابي قرار گرفته است.
براي محاسبه ارزش حال خالص اين كسبوكار ،هزينهها و درآمدهاي آن در طول يک سال مالي
محاسبه شده است .براي اين منظور ،نخست چند واحد صنايع دستي به صورت تصادفي گزينش
و از راه مصاحبه تنگناهاي مالي آنان ارزيابي و سپس میانگین آنها محاسبه شده است .نتیجه در
جدول ( )1آمده است.
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جدول ( :)7میانگین هزینه ها و درآمد هاي یك سال مالی ( )2611یك كسب و كار كوچك روستایی
(قالیبافی)
1
8
4
1
1
جمع

هزينه ها

مبلغ

هزينه ثابت
حقوق و دستمزد
هزينه هاي ساختمان
هزينه حمل و نقل
هزينه تاسیسات
مواد اولیه

400000
------10000
10000
11000000

درآمد (ماه)
400000
------900000
180000
14800000
11100000

8000000

درآمد كل

81000000

ماخذ :نتايج تحقیق

به اين ترتیب نسبت ارزش حال خالص ( )NPVبراي سال مالي  8010عبارت است از:
)NPV 26-22 = 81000000 (1+14) – 11100000 (1+14
= 449000000 – 801900000 = 141100000
نسبت هزينه به فايده :در مورد كسب و كار صنايع قالي بافي اين نسبت با استفاده از رابطه برابر است
با:
B 336000000

 1.67
()1
C 201600000

با توجه به اعداد و ارقام موجود ميتوان نتیجه گرفت در شرايط حاصر اين كسبوكار ارزش
اقتصادي براي تداوم دارد .به بیان سادهتر پیوستگي و ادامه اين فعالیت ميتوان براي مجري
سودآور باشد .اما مقايسه اعداد نشان ميدهد فعالیت در حوزه قالي بافي نیز نسبت فايده به
هزينه كمتر از فعالیتهاي خدماتي (در اينجا آرايشگري زنانه) است.
پرورش گل :بنا بر آمار سال  8001در ايران گسترهاي برابر  1100هكتار به صورت گلخانه و
فضاي باز به كاشت گل و گیاهان زينتي اختصاص دارد .از اين میزان  1400میلیون شاخه گل
بريده 41 ،میلیون گلدان گیاه آپارتماني و  110میلیون اصله درخت و درختچه زينتي تولید
مي شود  .در مقايسه با كشورهاي تولیدكننده گل ،ايران داراي مزيت نسبي و شرايط مناسب آب
و هوايي است ل یكن جايگاه مناسبي از نظر تولید گل و گیاهان زينتي ندارد (مهراوران.)8001 ،
البته در سالهاي اخیر به صورت سنتي و پیشرفته روند توسعه گلخانهها در ايران رو به افزايش

ارزيابي اقتصادي كسبوكارهاي زنان14...

است .در برخي از مناطق ايران كشت گلخانه به صورت كسبوكار كوچک مورد پذيرش مردم و
به ويژه جوانان ر وستايي قرار گرفته است .شماري از زنان روستايي مورد بررسي در تحقیق
كنوني اقدام به راهاندازي گلخانه نمودهاند .در اين بررسي هزينهها و درآمدهاي شماري از
واحدهاي پرورش گل محاسبه و میانگین آنها مالک ارزيابي قرار گرفته است.
براي محاسبه ارزش حال خالص اين كسبوكار ،هزينهها و درآمدهاي آن در طول يک سال
مالي محاسبه شده است .براي اين منظور ،نخست چند واحد پرورش گل به صورت تصادفي
گزينش و از راه مصاحبه تنگناهاي مالي آنها ارزيابي و سپس میانگین آنان محاسبه شده است.
نتیجه در جدول ( )1آمده است.
جدول ( :)3میانگین هزینه ها و درآمد هاي یك سال مالی ( )2611یك كسب و كار كوچك روستایی
(پرورش گل)

1
8
4
1
1
جمع

هزينه ها

مبلغ

هزينه ثابت
حقوق و دستمزد
هزينه هاي ساختمان
هزينه حمل و نقل
هزينه تاسیسات
مواد اولیه

8000000
---100000
90000
800000
100000

درآمد (ماه)
8000000
---9000000
180000
1800000
9000000
11680000

1000000

درآمد كل

90000000

مأخذ :يافتههاي تحقیق

به اين ترتیب نسبت ارزش حال خالص ( )NPVبراي سال مالي  8010عبارت است از:
)NPV 26-22 = 90000000 (1+14) – 11680000 (1+14
= 210000000 – 888220000 = 911180000
با توجه به داده هاي موجود نسبت هزينه به فايده در مورد كسب و كار اين نسبت با استفاده از رابطه
برابر است با:
B 840000000
()9

 3.77
C 222880000
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با توجه به اعداد و ارقام موجود ميتوان نتیجه گرفت در شرايط حاضر اين كسبوكار ارزش
اقتصادي بااليي براي تداوم دارد .به بیان سادهتر تداوم اين فعالیت ميتواند براي مجري سودآور
باشد .مقايسه اعداد نشان ميدهد فعالیت در تولید و پرورش گلهاي زينتي منافع اقتصادي قابل
پذيرش حتي در مقايسه با فعالیت هاي خدماتي براي مجري دارد .توانايي اقتصادي اين حرفه را
بايد در نو بودن و تخصصي شدن اين كسبوكار جستجو كرد .تحقیق انجام شده توسط الواني و
رحمتي ( )1421در اين زمینه اثرگذاريها اقتصادي فعالیتهاي گلخانه در ايران نشان داد
ارزش خالص كسبوكار گلخانه مثبت است .در اين بررسي 10گلخانه تحلیل اقتصادي شدند،
نتايج نشان داد شاخص سودآوري  80درصد گلخانهها بیش از  4/1است ،در مقابل اين شاخص
براي شماري از اين واحدها كمتر از يک ميباشد.
با وجود سودآوري باالي اين صنعت ،به دلیل ناآشنايي مردم و كارشناسان كشاورزي با گلكاري
در سطح خرد و نبود تبلیغات كافي در اين رابطه گرايش به ان در سطح مطلوبي قرار ندارد.

نتیجه گیري و پیشنهادها
بنا بر نتايج تحقیق عملكرد اقتصادي كسبوكارهاي كوچک در نقطه بهینه و در وضعیت مثبت
قرار داشته و دو نسبت (ارزش حال خالص و نسبت هزينه فايده) بنا بر معیار تعريف شده،
تائیدكننده نتايج باالست .به اين ترتیب نسبت ارزش حال كسبوكارهاي مورد بررسي بزرگتر
از صفر و نسبت هزينه فايده آنها بزرگتر از يک بوده است .به اين ترتیب ميتوان نتیجه گرفت
كسبوكارهاي كوچک عالوه بر ايجاد اشتغال ،ميتوانند با هزينه و خطر پائین درآمد قابل
پذيرشي را نصیب زنان روستايي نمايند.
نتايج تحقیق همچنین نشان داد نسبت  B/Cدر كسبوكارهاي مختلف متفاوت و در برخي از
كسبوكارها به حدود  1رسیده است .اين بدان معني است كه میزان درآمدزايي كسبوكارهاي
كوچک روستايي متفاوت است .بررسي نتايج نشان ميدهد كسبوكارهاي كه داراي اقدامهاي
نوآورانه هستند و در منطقه مورد بررسي اقدامات همانند آن انجام نشده يا كم است نسبت
هزينه فايده بیشتري دارند .همچنین تولیدات برخي از كسبوكارها عالوه بر مصرف داخلي مي-
توانند به برخي از كشورهاي جهان نیز صادر شوند .به اين ترتیب در صورت حمايت از كسب-
وكارهاي كوچک با نسبت هزينه فايده باال ميتوان انتظار داشت كه اين كسبوكارها در
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بلندمدت به كسبوكارهاي میانگین و بزرگ تبديل شوند .اين مهم خود نیازمند حمايت جدي
دولت به خصوص در تامین تسهیالت مورد نیاز اين واحدهاي اقتصادي است.
بايد توجه داشت گرچه در ارزيابي فايدهها و هزينهها همواره نگاه اقتصادي مد نظر است و
شاخصهاي پولي مانند دالر به كار مي رود ،اما سودمنديها ،نتايج و هزينههاي طرحهاي
اقتصادي همواره بسیار فراتر از تغییرات ايجاد شده در درآمدهاي افراد است .ممكن است در
پروژهاي درآمد فرد به صورت معنيداري افزايش نیابد اما او همچنان خواهان اجرا و تدوام آن
باشد ،زيرا احتماال اثرگذاريهاي رواني و اجتماعي بسیاري به دنبال دارد كه اغلب مورد توجه
واقع نشدهاند .بسیاري از كسبوكارهاي كوچک براي زنان روستايي اعتماد به نفس و براي
فرزندان آنان عزت نفس به دنبال داشته است .لذا اين گونه طرحها را نميتوان تنها از نگاه
اقتصادي ارزيابي كرد .با توجه به آنچه گذشت ميتوان پیشنهادهاي زير را ارائه داد:
 با توجه به نتايج تحقیق ،كسب وكارهاي كوچک به عنوان يک گزينه براي ايجاد اشتغال وافزايش سطح مشاركت اقتصادي به ويژه در جامعه روستايي مورد توجه قرار گیرد .براي اين
منظور الزم است نخست فهرست كامل كسبوكارهايي كه زنان روستايي ميتوانند با سرمايه
محدود در آنها مشغول به فعالیت شوند شناسايي و در دسترس همگان قرار گیرد .هماكنون
زنان روستايي صرفا با مشاغل سنتي و محلي آشنا هستند ،اين در حالي است كه در بسیاري از
مناطق روستايي ايران ظرفیت توسعه كسبوكارهاي مختلف با هزينههاي محدود وجود دارد.
 با توجه به كم بودن هزينه اشتغال در كسبوكارهاي كوچک در مقايسه با صنايع بزرگ،ضروري است منابع مالي مورد نیاز براي ايجاد و توسعه اين كسب و كارها بدون درگیر شدن در
ديوانساالري معمول اداري تامین و در اختیا ر زنان روستايي قرار گیرد .استفاده از نظام گردشي
نیز در ضمانت يكديگر يكي از راهكارهاي موفق در كاهش ديوانساالري اداري به ويژه در براي
درخواست و دريافت تسهیالت بانكي است.
 با توجه به باال بودن نسبت هزينه  -فايده در برخي از كسبوكارهاي كوچک از جمله تولید وپرورش گل و گیاهان زينتي در اين بررسي و نیز قابلیتهاي باالي كشور در تولید اينگونه
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محصوالت ،الزم است مناطقي كه امكان توسعه اين كسبوكار فراهم است شناسايي و زمینه
اشتغال زنان روستايي را در آنها فراهم كرد.
 نظر به اينكه آموزش ،قابلیت زنان روستايي را در مديريت كسبوكارهاي كوچک افزايش مي-دهد ،بايستي شرايط الزم براي شركت افراد در دورههاي آموزشي كوتاهمدت مرتبط با اينگونه
كسبوكارهاي كوچک مقیاس فراهم شود .اين آموزشها ميتواند در زمینههاي فني و
تخصصي ،مالي ،مديريت كسبوكار و حتي سواد آموزي براي كساني كه كمسواد يا بيسواد
هستند برگزار شود.
 دختران و زنان روستايي به ادامه تحصیل در سطوح باالتر تشويق شوند .هر چقدر مدير اينگونه كسبوكارها تحصیالت باالتري داشته باشد امكان روي آوردن به كسبوكارهاي جديد
بیشتر ميشود.
و در نهايت ،كسبوكارهاي كوچک ميتواند به عنوان يک راهبرد مناسب در توسعه اشتغال و
كاهش میزان بیكاري مطرح و موثر باشد ،به شرط اين كه مورد حمايت دولت قرار گرفته و
مديريت علمي بر ساماندهي و توسعه انها اعمال شود.
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