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چکيده
اقتصاد غیرزراعی از مفاهیم جدید ادبیات توسعه روستایی است .مطالعات متعددی به مرور شواهد و نظریهها در جهتت ارتاتا
مفهوم اقتصاد غیرزراعی روستایی پرداختهاند .این در حالی است که مطالعات تجربی کافی در این زمینته بتهویته در کشتورهای
درحالتوسعه وجود ندارد .در همین راستا ،هدف پهوهش حاضر ،بررسی ساز های مؤثر بر تعدد فعالیتهای غیرزراعی روستایی در
شهرستان کوار در استان فارس بود است .در این پهوهش که به روش مطالعه اسنادی به اجرا درآمد ،تعداد  2خانوار روستایی
فعال در زمینههای مختلف فعالیتهای غیرزراعی ،با استفاد از نمونهگیری تصادفی ساد بهعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند.
یافته های پهوهش نشان داد که متغیرهای جنسیت ،درآمد زراعی ساالنه ختانوار و تعتداد افتراد مهتاجر ختانوار بتهطتور مببتت و
معنیداری متغیر وابسته را تحت تأثیر قرار میدهند و اثر برخورداری از تسهیالت دولتی بر تعدد فعالیتهتای غیرزراعتی منفتی و
معنیدار بود .ناش برجسته زنان در فعالیتهای غیرزراعی بیانگر اهمیت ابعاد اجتماعی و فرهنگی ایتن فعالیتتهتا استت .نتتای
نشانداد که تحصیالت اثر معنیداری بر تعدد فعالیتهای غیرزراعی ندارد .از اینرو ،تأکید بر این متغیر برای توسعه فعالیتهتای
غیرزراعی ضرورتی ندارد .در پایان بر اساس نتای پهوهش ،پیشنهادات کاربردی ارائه شد است.
کلمات کلیدی :اقتصاد غیرزراعی ،توسعه روستایی ،شهرستان کوار
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مقدمه
اقتصاد غیرزراعی هموار بهعنوان یک مفهوم سنتی شامل مجموعهای از فعالیتهتای کتمبتازد مطتر متیشتد
(آالدین  ،) 1 2 ،اما اخیراً این مفهوم بهعنوان یک بخش مجزای اقتصادی شناخته میشود که میتواند سهم بسزایی
در رشد اقتصادی ،اشتغال روستایی و کاهش فار داشته باشتد (هاگبلیتد و همکتاران .) 1 1 ،اقتصتاد غیرزراعتی ،بتا
اثرگذاری مببت بر کیفیت زندگی ،درآمد و رضایت از زندگی روستتاییان ،منجتر بته مانتدگاری بیشتتر آنتان در محتل
سکونت و جلوگیری از مهاجرت میشود (علویزاد و میرلطفی .) 99 ،این فعالیتها همچنین موجب رشد اقتصتادی،
ایجاد تنوع و ثبات در اشتغال ،پویایی تجارت و گسترش فرصتها برای رشد درآمد میشود (اکبریتان رونیتزی و شتی
بیگلو .) 992 ،آمارها در کشورهایی مبل هند ،نشان از رشد چندبرابری فعالیتهای غیرزراعی دارد؛ تا جتایی کته نتر
میانگین ساالنه درآمدهای حاصل از اقتصاد غیرزراعی مشابه با نر میانگین ساالنه درآمد در سایر بخشهای اقتصادی
از قبیل صنعت و کشاورزی است (بینسوانگر-خیز .) 1 ،9رشد این مفهوم در توسعه روستایی تا جایی است که آفریاا
حدود  93درصد ،آسیا  2درصد و آمریکای التین  32درصد از درآمد روستایی خود را مدیون فعالیتتهتای غیرزراعتی
هستند (هازل و رحمان.) 1 3 ،3
سهم اقتصاد غیرزراعی در اشتغال روستایی ،هر روز بیشتر میشود (بارت و همکاران .) 11 ،2حدود  31درصتد از
اشتغال روستایی تمام وقت در آفریاای جنوبی 91 ،درصد آسیا و آمریکتای التتین 1 ،درصتد در آستیای غربتی و 1
درصد در آفریاا به فعالیتهای غیرزراعی اختصاص دارد (هاگبلید و همکاران .) 1 1 ،عالو بر بعد اقتصادی و اشتغال،
اقتصاد غیرزراعی از سایر جنبههای اجتماعی (بارت و همکاران ) 11 ،و زیستمحیطی (کاسینی 1و همکاران) 1 ،
نیز زیربنایی برای تسهیل توسعه روستایی محسوب میشتود .بستیاری از صتاحبنظتران ،معتادنتد کته فعالیتتهتای
غیرزراعی صرفاً دارای کارکرد بازاری نیستند و از ناطهنظر مفاهیمی مانند مشارکت و ارزشهتای اجتمتاعی نیتز حتائز
اهمیت هستند (حسین و نلسون .) 1 1 ،2اقتصاد غیرزراعی روستایی بهعنوان تمتام فعالیتتهتای غیرزراعتی تعریتف
میشود که برای خانوارهای روستایی منجر به درآمد میشود (دیویس .) 113 ،
اقتصاد غیرزراعی از مفاهیم جدید در ادبیات توسعه روستایی است و مطالعه آن بهویه در کشورهای درحالتوستعه
بسیار ضروری به نظر میرسد (النجو و النجو .) 11 ،9اهمیت این مفهوم در کشورهای درحالتوسعه بته ایتن ختاطر
است که امرار معاش اغلب مردم روستایی در این کشورها بر پایه کشاورزی است و عملکرد پایین آن منجر به کتاهش
درآمد روستاییان میشود (هادیزاد بزاز و بوزرجمهری .) 992 ،با وجود اهمیت ویه ای که صاحبنظتران مختلتف بته
بررسی ابعاد گوناگون مبحث اقتصاد غیرزراعی میدهند (بارت و همکاران 11 ،؛ دیتویس ،) 113 ،مطالعتات در ایتن
1- Alauddin
2- Haggblade et al
3- Binswanger-Mkhize
4- Hazell and Rahman
5- Barrett et al
6- Casini et al
7- Hussein and Nelson
8- Davis
9- Lanjouw and Lanjouw
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زمینه کافی نیست .هرچند که مطالعات مروری متعددی ریشههای مفهومی و نظری اقتصاد غیرزراعی را مورد بررستی
قرار داد اند (هاگبلید و همکاران 1 1 ،؛ ریردون  ،) 992 ،اما جای خالی مطالعتات تجربتی در ایتن زمینته بته شتدت
احساس میشود (دیویس و همکاران .) 1 1 ،توسعه فعالیت های غیرزراعی روستایی با مشکالت متعددی مواجه است
که زیرساختهای تحایااتی یکی از اصلیترین مشکالت به حساب میآید (محمدزاد نصیرآبادی و همکاران.) 992 ،
یکی از موضوعاتی که در مفهوم اقتصاد غیرزراعی نیاز به بررسی دارد ،ساز های مؤثر بر توسعه ایتنگونته فعالیتتهتا
است .متغیرهایی که قابلیت اثرگذاری بر توسعه فعالیتهای غیرزراعی را دارند در ادبیات موضوع به چشم نمتیخورنتد.
یکی از دشواریهای چنین مطالعاتی ،سنجش میزان توسعه فعالیتهتای غیرزراعتی استت .در پتهوهش حاضتر ،تعتدد
فعالیتهای غیرزراعی بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته میشود و منظور از توسعه این فعالیتها ،افزایش تعدد آنها
است.
ازآنجا که مطالعات گذشته بهطور مستایم به متغیرهای مؤثر بر توسعه فعالیتهای غیرزراعی اشار ای نداشتهانتد،
برای یافتن این ساز ها میتوان به مرور تعابیر مفهومی از ساز های بررسیشد در مطالعات گذشته پرداخت تتا از ایتن
طریق به متغیرهای مؤثر بر توسعه فعالیتهای غیرزراعی دست یافت .همچنین ،از بررسی ماهیت اینگونه فعالیتتهتا
نیز میتوان تعیینکنند های توسعه فعالیتهای غیرزراعی را تشخیص داد .بهعنوانمبال ،فعالیتهای غیرزراعی بیشتتر
در منزل انجام میشود و تا حدودی از فعالیتهای زراعی تفکیک شد است .چنین ویهگی باعث میشود که جنستیت،
ساز تأثیرگذاری در توسعه فعالیتهای زراعی باشد ،زیرا زنان روستایی مدیریت منزل و فعالیتتهتای آن را بتر عهتد
دارند .اورسول و جانسون (  ) 1 3معتادند زنان عالقه بیشتری به فعالیتهای غیرزراعی دارند ،زیترا بتهوستیله ایتن
فعالیتها احساس استاالل بیشتری در منزل میکنند .از ساز های دیگری که در فعالیتهای غیرزراعتی متورد بحتث
است به آموزش ،تحصیالت و یادگیری مربوط میشود .برخی صاحب نظتران بتر ایتن باورنتد کته رونتد فعالیتتهتای
غیرزراعی بهگونهای متفاوت از فعالیتهای مرسوم روستایی است و افراد با ویهگیهای متمایز مانند تحصیالت ،ممکن
است آمادگی بیشتری برای توسعه چنین فعالیتهایی داشته باشند (آلکایر 9و همکاران.) 1 ،
بسیاری معتادند که فعالیتهای زراعی و غیرزراعی با هم در تضاد هستند و ازاینرو ،فعالیتتهتای زراعتی متانعی
برای فعالیتهای غیرزراعی محسوب میشود (ریردون .) 992 ،دیویس ( ) 113معتاد است که بستیاری از فعتاالن در
بخش کشاورزی ،از این بخش خارج میشوند تا بتوانند از فرصتهای معیشتی پایتدار در بختش غیرزراعتی بهتر منتد
شوند .بهعبارتدیگر ،این افراد ،خروج از بخش کشاورزی را برای توسعه فعالیتهتای غیرزراعتی ضتروری متیداننتد.
مطالعه فرانسیس و هودینوت ) 999( 3در کنیا نشان میدهد که در طول چند دهته ،متردم روستتایی بته دلیتل وجتود
فرصتهای جذاب در بخش غیرزراعی ،سرمایه و نیروی کار خود را بهسوی این بخش سوق داد اند و از فعالیتتهتای
زراعی دور شد اند .این در حالی است که برخی دیگر این دو نوع فعالیت را مکمل یکتدیگر متیداننتد و فعالیتتهتای
زراعی را عامل توسعه فعالیتهای غیرزراعی معرفتی متیکننتد (کاستینی و همکتاران .) 1 ،بترای ستنجش تتأثیر
1- Reardon
2- Eversole and Johnson
3- Alkire et al
4- Francis and Hoddinott
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فعالیتهای زراعی بر اقتصاد غیرزراعی ،میتوان تأثیر درآمد حاصل از فعالیتهای زراعی بر فعالیتهتای غیرزراعتی را
مورد بررسی قرار داد .زیرا افرادی که دارای فعالیتهای زراعی گسترد تر هستند و تأکید بیشتری بر اینگونه فعالیتها
دارند ،درآمد بیشتری نیز از آن کسب میکنند؛ ضمن اینکه فعالیتهای غیرزراعی نیازمند سرمایه برای شتروع هستتند
(دیویس و همکاران.) 1 1 ،
ویگینز ( ) 1 1فعالیتهای غیرزراعی و مهاجرت را دو پدید نوظهور در عصر جدید توسعه روستایی در قار هتای
آسیا ،آفریاا و آمریکای التین معرفی میکند .مهاجرت ،مفهومی است که بهصورت متداول و مرسوم دارای بتار منفتی
است و هموار مطالعات و تالشهای سیاسی بهدنبال جلوگیری از ادامه آن بود اند (دیهاس  .) 1 3 ،ایتن در حتالی
است که برخی از صاحبنظران توسعه روستایی ،مهاجرت را در صورت اعمتال متدیریت صتحیی ،یتک پدیتد مببتت
ارزیابی می کنند و معتادند این مفهوم عالو بر پیامتدها و آثتار منفتی قابتل کنتترل ،دارای اثترات مببتت و ارزشتمند
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی نیز هست (ریگ و همکاران .) 1 ،9یکی از آثار و نتای مببت مهاجرت را بته توستعه
فعالیتهای غیرزراعی نسبت داد اند؛ با این توجیه که مهاجران با مهارتهای فراگرفتته شتد از شتهر ،بتا اعتمتاد بته
روستا بازگشته و با اتکا به همین مهارتها و درآمدی که از شهر کسب کرد است ،اقدام به را اندازی کسبوکارهتای
غیرزراعی میکنند (ویگینز .) 1 1 ،بنابراین ،به نظر میرسد که وجود افراد مهاجر در یک خانواد روستایی ،به توستعه
فعالیتهای غیرزراعی در آن خانواد کمک میکند.
بررسی دیویس و همکاران (دیویس و همکاران ) 1 1 ،نشان داد که بیشترین تنوع درآمدهای روستایی مربوط به
فعالیتهای غیرزراعی است و برای بهبود وضعیت اشتغال ،سرمایهگذاری در این بخش بهترین را است .برخی معتادند
این سرمایهگذاریها باید از طریق دولت انجام شود (ویگینز .) 1 1 ،حمایت از فعالیتهای غیرزراعی از ستوی دولتت،
یکی از مباحث مورد تأکید مطالعات مختلف در این زمینه است .برخی معتادنتد کته دخالتت دولتت در توستعه چنتین
فعالیتهایی ضروری نیست ،این دسته از افراد معتادند که فعالیتهای غیرزراعی باید بتهصتورت محلتی ادار شتوند و
دخالت دولت میتواند ماهیت این فعالیتها را تحت تأثیر قرار داد و آنها را به سمت تبتدیل شتدن بته کارگتا هتای
شهری سوق دهد ،بنابراین دولت باید اختیارات را به دولت محلی تفویض کرد و حمایتهای خود را از این طریق ارائه
کند (فان و همکاران .) 111 ،3مطالعه ناصری و همکاران (  ) 9نشان داد که سرمایهگذاری دولت منجر بته توستعه
بخش غیرزراعی روستایی خواهد شد .از اینرو ،برخورداری از تستهیالت دولتتی متیتوانتد ستاز ای متؤثر بتر توستعه
فعالیتهای غیرزراعی محسوب شود.
بر اساس مطالعات انجام شد در زمینه اقتصاد غیرزراعی و تحلیل ابعاد مختلتف توستعه فعالیتتهتای غیرزراعتی،
ساز های مؤثر بر توسعه تعدد این فعالیتها در این پهوهش شامل جنسیت ،تعداد ستالهتای تحصتیل ،درآمتد زراعتی
ساالنه خانوار ،تعداد افراد مهاجر در خانواد و همچنین برخورداری از تسهیالت دولتی میشوند.
1- Wiggins
2- De Haas
3- Rigg et al
4- Fan et al
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مواد و روشها
پهوهش حاضر از مطالعات اسنادی استت .جامعته آمتاری ایتن پتهوهش را خانوارهتای روستتایی فعتال در زمینته
فعالیتهای غیرزراعی مختلف تشکیل دادند .برای دسترسی به اطالعات این خانوارها ،پروند مشاغل خانگی آنهتا در
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کوار مورد مطالعه قرار گرفت .این سازمان در سالهای اخیر نستبت بته جمت آوری
اطالعات و تکمیل پروند مشاغل خانگی روستاهای شهرستان اقدام کرد است .در این پهوهش ،پرونتد هتایی متورد
مالحظه قرار گرفتند که در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کوار ،بهعنوان پروند های کامل شد بایگانی شد بودند.
از بین  221خانوار ،تعداد  2خانوار روستایی فعال در زمینه فعالیتهای غیرزراعی مختلف انتخاب شدند .انتخاب ایتن
خانوارها بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساد انجام شد.
شهرستان کوار در قسمت جنوبی استان فارس قرار دارد .بنا به چند دلیل ،روستاهای شهرستتان کتوار بترای ایتن
پهوهش انتخاب شد ) :فعالیتهای غیرزراعی بهطور قابلتوجهی در روستاهای این شهرستان گسترش یافته است؛ )
سازمان جهاد کشاورزی شهرستان کوار از چند سال گذشتته اقتدام بته تشتکیل پرونتد بترای مشتاغل غیرزراعتی در
روستاهای این شهرستان کرد است؛  )9مهاجرت یکتی از متغیرهتای مستتال ایتن پتهوهش استت و ایتن پدیتد در
شهرستان کوار بهصورت افزایشی مشاهد میشود (صتداقتکتیش) 9 ،؛  )3تستهیالت دولتتی بتهعنتوان یکتی از
متغیرهای پهوهش به بخش قابلتوجهی از مشاغل غیرزراعی در روستاهای این شهرستان اختصاص یافته است.
اطالعات مربوط به متغیرهای پهوهش ،از طریق مطالعه پروند های افراد بتهدستت آمتد .بترای تحلیتل داد هتا از
آزمون رگرسیون پواسن از طریق نرمافزار  SPSSاستفاد شد .رگرسیون پواسن بهترین آزمون برای زمتانی استت کته
متغیر وابسته یک متغیر شمارشی است (کاکس و همکاران  ) 119 ،و دلیل استفاد از این آزمون در پتهوهش حاضتر،
شمارشی بودن تعدد فعالیتهای غیرزراعی بهعنوان متغیر وابسته بود.
نتايج و بحث
میانگین تعدد فعالیتهای غیرزراعی بهعنوان متغیر وابسته پهوهش  9/32بود که در باز تا  1قترار داشتت .ایتن
متغیر از میانگین نسبتاً باالیی برخوردار است که بیانگر گستردگی فعالیتهای غیرزراعی در بین افراد است .بتر استاس
یافتهها 1 /2 ،درصد از افراد ،زن و  92/9درصد مرد بودند .این نشان میدهد که فعالیتهای غیرزراعی در روستاها در
روستاهای مورد مطالعه ،بیشتر بهوسیله زنان انجام میشود .میانگین تعداد سالهای تحصیل افراد  9/2بود ،که بیانگر
سطی سواد پایین افراد مشغول به فعالیتهای غیرزراعی است .نتای نشان داد که درآمد زراعی ساالنه خانوار  99نفر از
افراد ،کمتر از پن میلیون تومان 11 ،نفر از افراد بین پن تا  1میلیون تومان و  11نفر از آنتان ،بیشتتر از  1میلیتون
تومان بود .تو زی متعادل افراد در این سه گرو  ،به باالتر رفتن دقت اثر درآمد زراعی ساالنه خانوار بر تعدد فعالیتهای
غیرزراعی کمک خواهد کرد .تعداد افراد مهاجر در خانواد با میانگین  / 9در باز صتفر تتا پتن قترار داشتت .تعتداد
برخورداری از تسهیالت دولتی با میانگین  /3در باز صفر تا پن نشان داد که افراد به میزان متوسطی از تستهیالت
1- Coxe et al
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و اعتبارات دولتی برخوردار هستند .جدول نشاندهند روابط همبستگی بین متغیرهای پهوهش است.
جدول  .1ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
1

متغیر

3

2

4

5

6

 جنسیت- 1/32
 درآمد زراعی ساالنه خانوار*- 1/ 3
**1/ 1
 -9تعداد سالهای تحصیل
**
**
- 1/1
1/2
- 1/29
 -3تعداد افراد مهاجر در خانواد
 -2برخورداری از تسهیالت دولتی ** - 1/11** - 1/11 - 1/1 ** 1/1
**- 1/2 ** 1/23** - 1/19 1/21** - 1/21
 -1تعدد فعالیتهای غیرزراعی
برای متغیر جنسیت و درآمد زراعی ساالنه خانوار از آزمون اسپیرمن و برای سایر متغیرها از آزمون پیرسون استفاد شد.
**

P ≤1/12

*

1/1

≤P

**

با توجه به باالبودن ماادیر همبستگی میان متغیرهای مستال پهوهش ،پدید همخطی میان پدید ها مورد بررسی
قرار گرفت .جهت کنترل همخطی میان متغیرها ،دو شاخص اصلی وجود دارد کته عبتارتانتد از :شتاخصهتای آمتار
تولرانس و عامل تورم واریانس  .در این پدید  ،هرچه مادار تولرانس بیشتر (نزدیک به عدد یک) باشتد ،میتزان هتم-
خطی کمتر است .هرچه میزان عامل تورم واریانس (برابر است با عدد یک تاسیم بر تولرانس) از عدد دو کمتتر باشتد،
همخطی میان پدید ها کمتر خواهد بود (حبیبپور گتابی و صفری شالی .) 99 ،در پتهوهش حاضتر ،کمتترین ماتدار
تولرانس برابر با ( 1/ 3نزدیک به عدد یک) است و بیشترین مادار عامل تورم واریانس برابر است با  / 9که فاصتله
زیادی با عدد دو دارد .بنابراین از طریق این دو شاخص ،میتوان به میزان پتایین هتمخطتی بتین متغیرهتای مستتال
پهوهش پی برد.
پس از ورود متغیرهای مستال به معادله رگرسیون پواسن ،برای تعیین معنیداری مدل کلی از نسبت درستنمایی
مرب کای 9استفاد می شود که ایتن نستبت در پتهوهش حاضتر عتدد  )df = 1 ، p ˂ 1/1 ( 2/11را نشتان داد.
بنابراین ،مدل کلی رگرسیون پواسن در این پتهوهش معنتیدار بتود استت .بترای تعیتین معنتیداری اثتر هرکتدام از
متغیرهای مستال (بر مبنای انداز نمونه) آزمون والد 3بهکار گرفته شد (الفانتین و الیت .) 9 1 ،2هتمچنتین ،ستتون
نمایی 1به تحلیل میزان اثرگذاری هرکدام از متغیرهتای مستتال بتر تعتدد فعالیتتهتای غیرزراعتی کمتک متیکنتد.
که در جدول ( ) مشاهد میشود متغیرهای جنسیت (  ،)Wald χ2 = 1/921 ،p = 1/1درآمد زراعی ساالنه ختانوار
(  ،)Wald χ2 = / 1 ،p = 1/11تعداد افراد مهاجر در خانواد (  )Wald χ2 = 3/ 3 ،p = 1/13و برختورداری
از تسهیالت دولتی ( )Wald χ2 = 1/1 3 ، p = 1/1 3بر تعدد فعالیتهای غیرزراعی اثرگذار بود انتد .ایتن در حتالی
است که تعداد سالهای تحصیل (  )Wald χ2 = 1/ 91 ،p = 1/2بر متغیر وابسته اثری نداشتته استت .ایتن یافتته
1- Tolerance
2- VIF
3- Likelihood ratio χ2
4- Wald test
5- Lafontaine and White
6- Exponentiated
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می تواند بیانگر آن باشد که آموزش فعالیتهای غیرزراعی و یادگیری آنها به ابعاد نظری وابسته نیست و بیشتر جنبته
عملیاتی و تجربی دارد.
بر اساس یافتهها ،جنسیت بر تعدد فعالیتهای غیرزراعی تأثیر مببت دارد ( .)B= 1/9 2بر اساس کدگتذاری ایتن
متغیر ،این یافته نشان میدهد که زنان بهطور معنیداری در توسعه فعالیتهای غیرزراعی موفقتر بود اند .هتمچنتین،
یافتههای ستون نمایی نشان میدهد که با افزایش یک واحد در متغیر جنسیت ،به میزان  /9 9واحد به متوسط تعدد
فعالیتهای غیرزراعی افزود میشود .این یافتته نشتاندهنتد شتدت بتاالی اثتر جنستیت بتر متغیتر وابستته استت.
بهعبارتدیگر ،زنها نسبت به مردان به فعالیتهای غیرزراعی بیشتری مشغول هستند .یافتههای توصیفی نیز با نشان
دادن فراوانی باالتر زنها نسبت به مردها (تاریباً دو برابر) ،بیانگر رواج بیشتر فعالیتهای غیرزراعی در بین زنها است.
چنین تأثیری با جنس فعالیتهای مرد و زن در روستا قابل توجیه است .مردان روستاهای شهرستتان کتوار اغلتب بته
فعالیتهای زراعی مشغول هستند و زمان کمتری برای فعالیتهای غیرزراعی دارنتد .همچنتین ماهیتت فعالیتتهتای
غیرزراعی بهگونهای است که این قبیل فعالیتها بیشتر در منزل انجام میشود؛ یعنی جایی که زنان روستایی بتهطتور
مستمر در آن حضور دارند و آمادگی بیشتری برای پذیرفتن مسئولیت اینگونه فعالیتها را دارنتد .بنتابراین ،متیتتوان
نتیجه گرفت که ماهیت فعالیتهای غیرزراعی روستایی در حال سوق یافتن به سمت گرایشهای جنسیتی با محوریت
زنان است.
بر اساس یافتهها ،درآمد زراعی ساالنه بر متغیر وابسته اثر مببت دارد ( .)B= 1/923همچنین ،ستتون نمتایی عتدد
 1/1را برای درآمد زراعی ساالنه خانوار نشان میدهد .به این معنی که با افزایش یک واحد در درآمد زراعی ساالنه
خانوار به میزان  1/1واحد به متوسط تعدد فعالیتهای غیرزراعی افزود میشتود .ایتن یافتته بیتانگر آن استت کته
فعالیتهای غیرزراعی نیازمند مناب مالی هستند و درآمد حاصل از فعالیتهای زراعی میتوانتد منبت ختوبی بترای آن
محسوب شود .ازآنجاکه فعالیتهای گسترد تر زراعی منجربه درآمد بیشتر میشود ،همتین فعالیتتهتای زراعتی نیتز
میتوانند بهعنوان پیشزمینههای فعالیتهای غیرزراعی قرار گیرند .بسیاری از فعالیتهتای غیرزراعتی ،نیازمنتد متواد
خامی هستند که از فعالیتهای زراعی به دست میآیند یا در بسیاری از موارد فعالیتهای غیرزراعی مکمل فعالیتهای
زراعی (مانند فرآوری و یا بستهبندی محصوالت زراعی) هستند.
مهاجرت از مفاهیم قابل بحث در زمینه فعالیتهای غیرزراعی است که یافتههای این پتهوهش بیتانگر اثتر مببتت
( )B= 1/129این متغیر بر متغیر وابسته است .بهعبارتدیگر ،با افزایش یک واحد در تعتداد افتراد مهتاجر در ختانواد ،
 /11واحد به متوسط تعدد فعالیتهای غیرزراعی افزود میشود .این یافته نشان میدهد که افتراد مهتاجر از جنبته
توسعه فعالیتهای غیرزراعی برای خانواد خود مفید هستند .همانگونه که ویگینز ( ) 1 1معتاد است مهاجران مناف
زیادی برای خانواد های خود دارند .این منفعت ممکن است از طریق وجوهات ارسالی مهاجران به خانواد های خود ر
دهد .از طرف دیگر ،با توجه به این که مهاجران هموار در حال یادگیری در محیطهای جدید هستند ،میتواننتد منبت
اید های متنوع در زمینه فعالیتهای غیرزراعی باشند .هتمچنتین ،آنتان متیتواننتد بازاریتاب و حتتی واستطه فتروش
محصوالت غیرزراعی تولیدشد بهوسیله خانواد خود باشند.
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از یافتههای قابل توجه این پهوهش ،اثر منفی برخورداری از تسهیالت دولتی ( )B= - 1/1 3بر تعدد فعالیتهتای
غیرزراعی است .درواق  ،به ازای یک واحد افزایش در برخورداری از تسهیالت دولتتی 1/9 9 ،واحتد کتاهش در تعتدد
فعالیتهای غیرزراعی ر میدهد .این یافته بیانگر آن استت کته تستهیالت و اعتبتارات دولتتی نتهتنهتا بته توستعه
فعالیتهای غیرزراعی روستایی کمک نکرد  ،بلکه از تعدد آن نیز کاسته است .این مسئله ممکن است بته ایتن ختاطر
باشد که روستاییان تسهیالت و اعتبارات دولتی را در راستای فعالیتهای غیرزراعی هزینه نمیکنند؛ بلکه بتهجتای آن
در فعالیتهایی از این تسهیالت استفاد میکنند که با فعالیتهای غیرزراعی منافات دارد و از آن جلتوگیری متیکنتد.
این تسهیالت حتی ممکن است در جایی مصرف شود که بازدهی اقتصادی الزم را نداشته باشتد و بتازپس دادن ایتن
تسهیالت را با مشکل مواجه کند؛ که در این صورت باز هم به توسعه فعالیتهای غیرزراعی ضربه خواهد زد .از دیگتر
دالیل اثر منفی تسهیالت می تواند به ماهیت فعالیتهای غیرزراعی مربوط باشد .از نظر دیتویس و همکتاران () 1 1
نباید یک فعالیت غیرزراعی را بدون حدومرز گسترش داد .زیرا ماهیت این فعالیتها بهگونهای است که باید در سطو
کوچک توسعه یابند .ازاین رو ،اختصاص تسهیالت باال به هرکدام از فعالیتهای غیرزراعی میتواند منفعت آنها را بته
ضرر تبدیل کند.
جدول  .2نتایج رگرسیون پواسن برای تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر تعدد فعالیتهای غیرزراعی
متغیرهای مستقل
جنسیت
درآمد زراعی ساالنه خانوار
تعداد سالهای تحصیل
تعداد افراد مهاجر در خانواد
برخورداری از تسهیالت دولتی

)B (SE

EXP

95% CI

Wald χ2

Sig

(1/9 2 )1/ 9
( 1/923 )1/
(1/111 )1/1 2
(1/129 )1/1 9
(- 1/1 3 )1/193
Sig = 1/11

/9 9
1/1
/111
/11
1/9 9

/112- /129
1/22 -1/ 22
1/912- /191
/11 - / 3
1/ 29-1/9 9

1/921
/1
1/ 91
3/ 3
1/1 3

1/1
1/11
1/2
1/13
1/1 3

df = 1

2/11

= Likelihood ratio χ2

نتيجهگيری و پيشنهادها
اقتصاد غیرزراعی از مفاهیم جدید و حائز اهمیت در راستای توسعه روستایی استت .در ادبیتات اقتصتاد غیرزراعتی
مباحث نظری و کلی این مبحث به چشم میخورد و یکی از شکافهای موجود در این ادبیات ،مطالعات تجربی استت.
ازاینرو ،مطالعه تجربی عوامل مؤثر بر توسعه فعالیتهای غیرزراعی ،هدف این پهوهش بتود کته در میتان روستتاییان
شهرستان کوار بهعنوان افراد مشغول به این قبیل فعالیتها انجام شد .یافتههای این پهوهش به چند طریق به توستعه
ادبیات اقتصاد غیرزراعی کمک میکند ) :پر کردن شتکاف موجتود در ادبیتات اقتصتاد غیرزراعتی در زمینته مطالعته
تجربی؛ ) افزودن متغیرهای جدید بهعنوان تعیینکنند های توسعه فعالیتهای غیرزراعی؛  )9بررسی تعدد فعالیتهای
غیرزراعی بهجای نگرش افراد مشغول به این فعالیتها.
یافتههای این پهوهش ،نکات حائز اهمیتی را ارائه میدهد کته بایتد در برنامتهریتزی بترای توستعه فعالیتتهتای
غیرزراعی روستایی موردتوجه قرار گیرد .بر مبنای یافتهها ،فعالیتهای غیرزراعی روستایی بیشتر بهوسیله زنتان انجتام
میشود و همچنین زنان توفیق بیشتری در توسعه اینگونه فعالیتها نسبت به مردان داشتهاند .بر استاس ایتن یافتته،
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ابعاد فرهنگی فعالیتهای غیرزراعی اهمیت ویه ای مییابد .بهعبارتدیگر ،توجته بته ایتن نکتته ضتروری استت کته
فعالیتهای غیرزراعی روستایی در عرف روستاها به یک فعالیت زنانه تبدیل نشود .این یک واقعیت استت کته متردان
وقت بیشتری را نسبت به زنان به فعالیتهای زراعی اختصاص متیدهنتد ،امتا فعالیتتهتای غیرزراعتی مغتایرتی بتا
فعالیت های زراعی ندارند ،بلکه مکمل آنها نیز محسوب میشوند .همانگونه که یافتههای ایتن پتهوهش نشتان داد،
افزایش درآمد حاصل از فعالیتهای زراعی ،منجر به توستعه تعتدد فعالیتتهتای غیرزراعتی متیشتود .ایتن یافتته در
برنامهریزی توسعه روستایی در زمینه فعالیتهای غیرزراعی بسیار حائز اهمیت است .به این معنی که توجه بیشتتر بته
مبحث اقتصاد غیرزراعی به معنای کاهش توجه نسبت به اقتصاد زراعی نیست و ضرورتی برای تفکیک افراد شاغل در
زمینههای زراعی و غیرزراعی وجود ندارد .از طرف دیگر ،فعالیتهای زراعی در روستاها فصل مشخصی دارند و مردان
میتوانند در فصلهای دیگر ،فعالیتهای غیرزراعی را توسعه دهند .از اینرو ،سیاستها همزمان با توجه ویه به زنتان
روستایی ،باید به ابعاد فرهنگی توسعه فعالیت های غیرزراعی نیز توجه داشته باشند و طی آن بر توسعه این فعالیتتهتا
در بین مردان نیز تمرکز کنند.
بر اساس یافته ها ،توجه به تحصیالت و سطی سواد بیشتر برای توسعه اقتصاد غیرزراعی روستایی ضرورتی ندارد و
برای توسعه چنین فعالیتهایی نیازی به تأکید بر سطی تحصیالت افراد نیست .بر این اساس ،پیشتنهاد متیشتود کته
بهجای تأکید بر یادگیری ابعاد نظری و بهبود تحصیالت افتراد بته جنبتههتای عملیتاتی و کتاربردیتتر فعالیتتهتای
غیرزراعی توجه شود.
مطالعات تجربی در زمینه فعالیتهای غیرزراعی میتواند بسیاری از اندیشههای نظری و باورهای ذهنتی را رد یتا
تأیید نماید .بهعنوانمبال ،بسیاری از نظریهپردازان معتادند که فعالیتهای غیرزراعی مانعی برای فعالیتهتای زراعتی
محسوب میشود (ریردون .) 992 ،این در حالی است که گروهی دیگر معتادند این فعالیتتهتا مکمتل فعالیتتهتای
زراعی هستند (کاسینی و همکاران .) 1 ،یافتههای این پهوهش به نظر گرو دوم نزدیکتر است و نشان متیدهتد
که هرچه درآمد حاصل از فعالیتهای زراعی بیشتر میشود ،فعالیتهای غیرزراعی توسعه بیشتری مییابند.
این مسئله در رابطه با مفهوم مهاجرت نیز صادق است .این پدید هموار در ادبیات مربوط بته توستعه روستتایی،
بازتابی از پیامدهای منفی بود است و دولتها همیشه ماابله با آن را در دستور کار خود قرار داد اند (ویگینتز.) 1 1 ،
این در حالی است که یافتههای پهوهش حاضر نشان میدهد ،مهاجرت به توسعه فعالیتهای غیرزراعی روستایی و در
نتیجه توسعه روستایی کمک کند .ازاینرو ،مهاجرت نیازمند مدیریتی است که طی آن بتوان از مزایای این مفهوم بهر
گرفت و از معایب آن جلوگیری کرد (داتا و همکاران .) 1 3 ،
اثر منفی برخورداری از تسهیالت دولتی بر تعدد فعالیتهای غیرزراعی نشاندهند آن است که تخصیص اعتبارات
به این فعالیتها نیازمند مطالعات دقیق و شناسایی عمیق ماهیت ایتنگونته فعالیتتهاستت .بتهعبتارتدیگتر ،قبتل از
اختصاص دادن اعتبارات به فعالیتهای غیرزراعی باید حدود مجاز توسعه این فعالیتها و توان خانوار برای این مهم در
1- Datta et al
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نظر گرفته شود .همچنین ،بازار چنین فعالیتهایی از مواردی است که اگر نادید گرفته شود متیتوانتد بته اثتر منفتی
تسهیالت و اعتبارات دولتی بر فعالیتهای غیرزراعی منجر شود .از آنجا که تسهیالت دولتی تاکنون بته توستعه یتک
فعالیت غیرزراعی اختصاص مییافته است و همچنین بر اساس یافتههای پهوهش که اثر منفی این فعالیتها را نشتان
میدهد ،پیشنهاد میشود که این تسهیالت برای افزایش تعدد و تنوع این فعالیتهتا تخصتیص یابتد تتا حتدود مجتاز
توسعه هر کدام از فعالیتهای غیرزراعی رعایت شود و از طرفی ،این تسهیالت ،اثرگذاری مببت داشته باشند.
یافتهها نشان میدهد که برنامهریزی برای توسعه فعالیتهتای غیرزراعتی روستتایی دشتوار استت و مؤلفتههتای
پیچید ای دارد .درک این مؤلفهها نیازمند مطالعات بیشتر (بهویه از نتوع مطالعتات تجربتی) استت تتا بتر استاس آن،
اثرگذاری دقیق هرکدام از متغیرها و شرایط الزم برای تأثیر آنها مشخص شود .ازآنجاکه مطالعتات تجربتی در زمینته
فعالیتهای غیرزراعی ،شکاف ادبیات این موضوع محسوب میشود ،در مطالعات آیند میتوان از پهوهشهتای کیفتی
مانند تئوری زمینهای برای یافتن متغیرهای مؤثر در این زمینه بهر گرفت.
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Abstract
Non-farm economy is one of the newly presented concepts in rural development literature.
Numerous studies have reviewed evidence and theories towards improving the concept of rural
non-farm economy. However, there is not enough empirical studies in this field, especially in
the developing countries. The aim of this study is to investigate factors affecting multiplicity of
rural non-farm activities in the Kavar Township in the Fars province. Archival research was
carried out for conducting this study as research method. Totally, 225 active rural households in
various non-farm activities were selected using simple random sampling. The results showed
that gender, annual household farm income, and the number of migrated members of household
have a positive and significant effect on the dependent variable. The effect of benefiting from
government loans on the number of non-farm activities was negative and significant. The
prominent role of women in non-farm activities represents the importance of social and cultural
dimensions of such activities. The results revealed that multiplicity of non-farm activities is not
dependent on education. Therefore, it is not necessary to focus on education in development of
rural non-farm activities. Some applicable recommendations have been presented at the end of
the manuscript based on the research results.
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