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 چکیده
-د. قابلیت انجام این نوع کسبنگردوکارهای خانگی راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب میامروزه کسبهدف: 

شناسی اثرات صلی از نگارش این مقاله آسیبهدف ا .شودها مین آنوکار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغال

 سمتبه افراد گرایش در هاانگیزه تریناصلیتوسعة مشاغل خانگی در مناطق روستایی بخش دیشموک و همچنین، شناسایی 

    .خانگی است وکارهایکسب

است که اطالعات با  ای میدانیهای و بررسیـ تحلیلی، مبتنی بر مطالعات کتابخانهروش تحقیق در این پژوهش توصیفیروش: 

خانوار به  25جامعة آماری روستاهای  وتحلیل گردیدند.تجزیهSPSS افزار وسیلة نرماستفاده از پرسشنامه گردآوری شدند و به

صورت تصادفی بین کسانی که پرسشنامه به 399عنوان جامعة نمونه انتخاب شد و در این روستاها روستا به 35باال بودند که 

 ارای مشاغل خانگی بودند، پخش شد.د

گانه از های دوازدهمشکالت و چالش فرض برابری میزان اهمیت همة %35براساس نتایج حاصل، در سطح اطمینان ها: یافته

گویان( با درجات متفاوتی درجهت تضعیف های موردآزمون )ازنظر پاسخشود. مشکالت و چالشگویان رد میدیدگاه پاسخ

نکردن دارای بیشترین تأثیر است و حمایت 33/1غل خانگی مؤثر هستند. مشکل خرید ارزان محصوالت با میانگین توسعة مشا

-های بعدی بودند و کمترین تأثیر از دیدگاه پاسخدر رتبه 53/1و  33/1های ترتیب با میانگینمسؤوالن و نبود حمایت مالی به

 بوده است. 55/3گویان مربوط به موانع قانونی با میانگین 

گردند. قابلیت انجام این نوع وکارهای خانگی راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد محسوب میکسباصالت و ارزش:  

ولیت ؤتوان به ایجاد توازن بین مسشود که ازجمله میها مین آنوکار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغالکسب

، استفاده از نیروی کار سایر وآمدرفتکارگاه و  ةهای مربوط به خرید، رهن و اجارنان، حذف هزینهخانوادگی زنان و اشتغال آ

شاگردی بین  -استاد ة، امکان انتقال تجارب ازطریق آموزش غیررسمی به شیویهای کار خانوادگاعضای خانواده و ایجاد زمینه

 ... اشاره نمود. خانواده و یاعضا

  یی، دیشموک، کهگیلویه.روستا ةتوسعاسی، مشاغل خانگی، شنآسیب ها:کلیدواژه

 

                                                           
 :نویسندة مسؤول .Email:mmirlotfi@uoz.ac.ir 
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 مقدمه. 1

 . طرح مسئله1.1

-اصـلی تشـکیل یکی از اجـزایبرخورداری از شغل مناسب 

رود که شاید اهمیـت آن از شمار میحقوق شهروندان به ةدهند

زایی متناسـب اشتغال رو،ازاین ؛کمتر نباشد هاآنحقوق سیاسی 

کـردن بیکـاری یـا همـان اشـتغال کنو ریشهبا نیازهای جامعه 

 بـراین،افـزونسـت. ا هـاکامل، ازجمله وظـایف بنیـادین دولـت

ــا توســع اشــتغال در ــاط مســتقیم ب سیاســی، اقتصــادی،  ةارتب

جامعه  ةروند توسع سرعتِ و به استاجتماعی و فرهنگی جامعه 

هـای توسـعه بسـتگی دارد. برنامـه نبـودنموفقبودن یا و موفق

-مـیهای حاکم بر یک جامعه اشتغال تابعی از ارزش ،نهمچنی

و بدیهی است که مستقیماً در ارتباط با نیازهـای زیسـتی، باشد 

 آموزشــی، بهداشــتی، رفــاهی، روحــی و معنــوی جامعــه باشــد

ـــی ـــص. 3332، )فهیم ـــتغال و (.332-315، ص ـــوع اش  موض

تـرین نیازهـای یـک افراد به شغل موردنظر از اساسی یابیدست

یکی از اهداف کـالن توسـعه در اغلـب  شود.محسوب می جامعه

های فعالیت ةکاهش بیکاری و توسع کشورها و ازجمله کشور ما،

مخـرب اجتمـاعی،  ةپدیـدیـک عنـوان شغلی است. بیکاری بـه

رفــع آن همــواره ازجملــه  و اســتاقتصــادی، فرهنگــی مطــر  

، عشری، اثنی)کرباسی ریزان بوده استهای اساسی برنامهدغدغه

 (. 33، ص. 3331 ،و عاقل

بـرای ایجـاد  یوکارهای خانگی راهکار مهمکسب بین،دراین

گردنـد. قابلیـت انجـام ایـن نـوع اشتغال و درآمد محسوب مـی

ن سبب ایجاد مزایای بسـیاری بـرای شـاغال منزلوکار در کسب

ولیت ؤتوان به ایجاد توازن بین مسـشود که ازجمله میها میآن

هـای مربـوط بـه اشتغال آنـان، حـذف هزینـهخانوادگی زنان و 

، اسـتفاده از نیـروی کـار وآمدرفتکارگاه و  ةخرید، رهن و اجار

، امکـان یهای کـار خـانوادگسایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه

 -اسـتاد ةانتقال تجـارب ازطریـق آمـوزش غیررسـمی بـه شـیو

  ... اشاره نمود. خانواده و یشاگردی بین اعضا

هـا رو بـه روزانه درسراسـر جهـان تعـداد آن این مشاغل که

تا افراد بتوانند  دنآوریاین امکان را فراهم م است، فزونی و تنوع

در محیط خانه با استفاده از رایانه و وسایل جانبی موردنیاز، بـه 

در ایـران  بپردازنـد. وکارهای گوناگون در این حـوزهانجام کسب

 خـانگی مشـاغل از تو حمایـ دهیساماننیز طی سالیان اخیر 

 اسـتبـوده  امـور اجتمـاعی و کـار وزارت هـایبرنامـه  از یکی

   .(2، ص. 3333، بازار اجتماعی ة)روزنام

وجود و درکنار اثرهای مثبـت مشـاغل خـانگی انتظـار بااین

گونــه مشــاغل پیامــدهای ناخواســته و گــاهی رود کــه ایــنمــی

ایـن شناسـی دنبـال داشـته باشـند کـه آسـیبنامطلوب نیز بـه

پیامدها برای تضمین اثربخشی اقدامات موردنظر در ایـن حـوزه 

دنبـال واکـاوی پژوهش حاضر بـهاساس، در ضروری است؛ براین

شناسی دقیـق ایـن اثرهای توسعة مشاغل خانگی با هدف آسیب

یـابی بـه ایـن هـدف سـؤاالت زیـر موضوع هستیم و برای دست

 اند.موردتوجه نگارندگان قرار گرفته

وجه بـه شـرایط جامعـة روسـتایی موردمطالعـه، چـه . با ت3

ها و مشکالتی متوجه مشاغل خانگی در این نواحی بـوده آسیب

 است؟

ها و مشکالت از دید روستاییان چـه . هریک از این آسیب2

 اهمیت و اولویتی دارد؟

-. منــابع حمایــت و تشــویق روســتاییان درزمینــة کســب3

 اند؟وکارهای خانگی کدام

 تحقیق . پیشینة2. 1

شـده در داخـل و خـارز از کشـور مروری بر مطالعات انجام

دهد مطالعاتی که در داخل درزمینة مشاغل خـانگی و نشان می

اند، بسیار محدود هستند؛ ازجملـة ایـن تولید خانگی انجام شده

( اشاره کـرد. وی بـه 3339)توان به مطالعة امیدی مطالعات می

رسمی ازطریـق بـرآورد ارزش بررسی جایگاه زنان در اقتصاد غیر

خــدمات خــانگی زنــان متأهــل و تــأثیر متغیرهــای اقتصــادی، 

دار در شهر اردل اجتماعی و جمعیتی بر ارزش افزودة زنان خانه

وبختیاری پرداخت. وی کل ارزش افـزودة ایجادشـده چهارمحال

تومـان بـرآورد  255551351توسط زنان از مشـاغل خـانگی را 

 نمود.

 و کــارآفرینی»پژوهشــی بــا عنــوان  ( در3333خنــدان )

به این « خانگی مشاغل توسعة برای مدلی الکترونیکی: یادگیری

 وکـار،کسـب مناسب مدل یک تدوین نتیجه رسید که درصورت

 انـدازیراه بـرای کشـور در موجودظرفیت  از راحتیبه توانمی

 کرد.  استفاده خانگی مشاغل بر تکیه با موفق وکارکسب یک



 3                                                           ...    شناسی اثرات توسعة مشاغل خانگی درآسیب                                                   سال سوم              

نقش انگیـزه و »( در پژوهشی با عنوان 3333کاران )خنیفر و هم

به ایـن نتیجـه دسـت « شناختی در کارآفرینی خانگیعوامل جمعیت

هـای خـانوادگی در زنـان و شـاغالن در مقایسـه بـا انگیـزهیافتند که 

هـای مـالی در مـردان تر است و برعکس، انگیزهمردان و مجردان قوی

( در تحقیقـی بـه بررسـی 3339)باشـد. جزینـی تر از زنـان مـیقوی

برآورد میزان ارزش افزودة مشاغل خانگی زنان شـهر تهـران پرداختـه 

از تولیـد ناخـالص  %35/33است که نتایج نشان داد مشـاغل خـانگی 

 خود اختصاص دادند. داخلی استان تهران را به

دار ( در پژوهشی مشاغل خانگی زنان خانه3335میرجلیلی )

آن را بررسی کرده است. نتـایج نشـان گذاری های ارزشو روش

، براســاس 3335داد مقــدار ارزش کــار خــانگی زنــان در ســال 

رویکرد نهاده و با استفاده از میزان حداقل دستمزد در این سال 

 دهد. از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می %1/35حدود 

گـذاری از مطالعاتی که در خـارز از کشـور درزمینـة ارزش

 توان بـه مطالعـات گراهـام واست، می نگی انجام شدهخامشاغل

-ها به بررسی ارزش افزودة فعالیت( اشاره کرد. آن3331گرین )

های خانگی زنان و مردان در خانه بـا اسـتفاده از تخمـین تـابع 

شده و کاالهـای بـازاری پرداختنـد. تولید خانوار با دو نهاد صرف

های داد براساس گزینه نتایج مربوط به تخمین تابع تولید نشان

تــا  313شـده، ارزش تولیـدات خـانگی از مختلـف درنظرگرفتـه

( است و ارزش افزوده نیز از 55/3392طور متوسط، )به 31553

 باشد.دالر( می 3/3213طور متوسط، دالر )به 3551تا  -3/1

( در پژوهشـی بـه بررسـی 3333) 3شارپ، سیسکل، و هیث

یکایی با استفاده از توابـع تولیـد گذاری مشارکت زنان آمرارزش

پرداختنـد.  3335هـای سـال خانوار، روش ارزش افـزوده و داده

خانگی اختصاص  نتایج نشان داد زنانی که کل زمانشان را به کار

دادند، نسبت به زنانی که ساعات کاری خود را بین کـل بـازار و 

 اند. خانه تقسیم کردند، دارای بیشترین ارزش افزوده بوده

ــدن ــارتکوپ، هل ــون، ه ــیماس ــد، و رافرت ( در 2993) 2رای

را بررسی کردنـد کـه نتـایج  وکار مبتنی بر خانهکسبپژوهشی 

 وکارهـاکسـب این مالکان از %15 حدوداین بررسی نشان داد، 

خـود  وکارکسب در فعالیت صرف را هفته ساعت در 19 از بیش

 از دمـوار بیشـتر در خـانگی وکارهـایکسـب مالکـان .کنندمی

 هـایوام یـا شخصی بانکی حساب مانند خود شخصی اعتبارات

- 3کواللندفیلد و مککنند. می استفاده امور ادارة برای شخصی

های اقمـاری ( در پژوهشی به بررسی و ارائة نظام حساب2993)

عنوان یـک بنگـاه تولیـدی پرداختنـد کـه نتـایج ایـن خانوار به

تولیـد  %33خـانگی از بررسی نشان داد سهم تولیدات مشـاغل 

تولید ناخالص داخلی در  %33به  3355ناخالص داخلی در سال 

 رسید.  2991سال 

تـوان هـای مرورشـده مـیهای تحقیـقطورکلی، براساس یافتهبه

وکارهــای خــانگی در ای بــرای توســعة کســبنقــش و جایگــاه ویــژه

 زایی در مناطق روستایی قائل بود. اینکه درطـول ایـن بسـط واشتغال

توسعه بـه چـه مسـائل و موضـوعاتی بایـد توجـه داشـت تـا میـزان 

حداقل برسـد، مطالعـه و پیامدهای ناخواسته و نامطلوب این فرایند به

طلبد کـه در تحقیـق حاضـر بـا اتخـان چنـین بررسی بیشتری را می

رویکردی درپی واکاوی این موضوع با درنظرداشـتن وضـعیت خـاص 

 موردمطالعه هستیم. اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی

 شناسی تحقیق. روش2

تحلیلی و مبتنی بر  -در این پژوهش روش تحقیق، توصیفی

هـای میـدانی اسـت. اطالعـات ای و بررسـیمطالعـات کتابخانـه

وسـیله موردنیاز با استفاده از پرسشـنامه گـردآوری شـدند و بـه

ــد. جامعــة آمــاری، تجزیــهSPSS افــزار نــرم وتحلیــل گردیدن

عنـوان روسـتای بـه 35خانوار به باال هستند که  25روستاهای 

صـورت تصـادفی پرسشنامه بـه 399جامعه نمونة انتخاب شد و 

 بین کسانی که دارای مشاغل خانگی بودند، پخش شد.

 . قلمرو جغرافیایی تحقیق1. 2

کیلـومتری  55از توابـع شهرسـتان کهگیلویـه ) دیشموکبخش 

 33 فاصـلة در فیـاییجغرا موقعیـت ازنظـرکـه  شهر دهدشت( است

 درجـه 59شمالی و عرض ثانیة 52و  دقیقه 23ساعت و  31 و درجه

 متوسط ارتفاع دارد. قرار شرقیطول ثانیة 51دقیقه  2ساعت و  21 و

عمـومی  سرشـماری آمار طبقاست.  دریا سطح از متر 3359 منطقه

 نفر جمعیت 29135 روستا،  393دارای  بخش این مسکن، و نفوس

 و دامـداری غالبـاً خانوارهـا فعالیـت اقتصـادی است. نوارخا 3533 و

 تشـکیل را هـاآن غالـب کشت نوع دیم و جو گندم کشاورزی است.

ورمرزیاری و حسـینی، دارند ) خودمصرفی دهند که معموالً حالتمی

 (.393، ص. 3333
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 .  مبانی نظری تحقیق3
 . اشتغال1. 3

ای معـین هـایی اسـت کـه در دورهوعه فعالیتاشتغال مجم

-دیگر، اشتغال بـهعبارتیشود. بهدرمقابل آن مزدی پرداخت می

گیری نیروهـای متخصـص کارآمـد در مشـاغل تخصصـی و کار

های تخصصی موردنیاز سـازمانی اسـت؛ ها با موقعیتتطبیق آن

هـای سـازمانی را ها نیل به هدفنحوی که اشتغال صحیح آنبه

(. درجـای دیگـر، اشـتغال 3، ص. 3339سازد )دهقـان،  ممکن

گونه تعریف شده است: جذب و استخدام نیروی کار در یـک این

کنـد و درمقابـل، دسـتمزد بخش کـه ارزش افـزوده ایجـاد مـی

 (.33، ص. 3333پور، کند )نجاحی و قاسمدریافت می

 . مشاغل خانگی2. 3

کـه توسـط هایی هستند آن دسته از فعالیتمشاغل خانگی 

-عضو یا اعضای خانواده در فضایی مسکونی درقالب طر  کسب

وکار و بدون ایجـاد مزاحمـت و اخـتالل در آرامـش واحـدهای 

گیرند و منجر بـه تولیـد خـدمت یـا مسکونی همجوار شکل می

شـوند عرضه به بازار خـارز از محـیط مسـکونی مـیکاالی قابل

گی هـر نـوع (. همچنین، مشـاغل خـان2، ص. 3333)ابراهیمی، 

خانگی است که بخش عمدة مالکیـت یـا کنتـرل آن  وکارکسب

طـور کامـل یـا دراختیار یک یا چند خانواده باشد و خانواده بـه

ریـزی و باشند )معاونـت برنامـهوقت، مستقیماً در آن درگیر پاره

 گونهاین معمول، طور(. به2، ص. 3333توسعة سرمایة انسانی، 

 و شـوندمـی بنـدیطبقه خرد وکارهایکسب درزمرة هافعالیت

خانة  ها درآن بودنواقع وکارها،کسب دیگر با هاآن تمایز    وجه

، 3331، 1)هلمز، اسمیت، و کـان  است هاآن کنندةو اداره مالک

 و پنهان بخش جزو اغلب وکارهانوع کسب (. این53-13صص. 

 اما(، 2995، 5و تیپل 2999، 5) پرات هستند اقتصاد غیررسمی

توسعة  و جامعه یک اقتصادی رشد و ثروت در توجهیقابل نقش

از  برخـی نظـرکـه بـه ایگونـهدارنـد؛ بـه آن اجتمـاعی سرمایة

 خوداشـتغالی باعث خانگی وکارکسب هایفرصت اندیشمندان،

اقتصـاد  یـک محلـی نیازهـای تأمین و هاکاستی رفع درراستای

کنـد مـی همـوار ادیاقتصـ پایـدار توسعة برای را راه و شودمی

  .(1، ص. 2993، 1)هرگان

 ارتقـای و اشـتغال توسـعة باعـث خانه از کارآفرینی توسعة

-کسـب بـا که مزایایی شود.جامعه می یک در کارآفرینی سطح

 پذیری(،و انعطاف چابکی هستند )همچون مرتبط خرد وکارهای

 دراختیـار وکـارکسـب   محل عنوانبه خانه که مزایایی درکنار

-انگیزه فعالیت( محل هایهزینه حذف )مانند دهدقرار می ادافر

-کسـب چنـین سـمتبه برای گرایش افراد در را مضاعفی های

 دهـدنشان مـی هاتحقیق کهطوریبه اند؛ کرده ایجاد وکارهایی

 به نسبت باالتری رشد نرخ اخیر هایسال در هافعالیت گونهاین

 (. 2991،  8 و وبستر)والکر  اندداشته وکارهای کوچککسب

 

 

 نقشة موقعیت بخش دیشموک در استان و شهرستان کهگیلویه -1شکل 

3332استانداری کهکیلویه و بویراحمد، مأخذ:   
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  . مدل مفهومی تحقیق3. 3

 
 های توسعة مشاغل خانگی. مدل چالش2شکل 

 3333های پژوهش، مأخذ: یافته

 

 . اهمیت مشاغل خانگی4. 3

یافتـه و درحـال آمار و اطالعات موجود از کشورهای توسـعه

ای مالحظهوکار خانگی سهم قابلدهد که کسبتوسعه نشان می

ــزوده و حتــی صــادرات دارد کــه در ایجــاد  اشــتغال و ارزش اف

توان به ایتالیا، آمریکا، سوئیس، چـین و ازجمله این کشورها می

خانه، کارخانـه  هر»تایوان اشاره کرد؛ مثالً کشور تایوان با شعار 

وکار ، جهش اقتصادی خود را از کسب«کارخانه خانه است و هر

اقتصادی این کشور  هایاز فعالیت %39خانگی آغاز کرده است و

صورت مستقیم و غیرمستقیم با این مشاغل در ارتبـاط اسـت به

 (.  15، ص. 3333نژاد و کیاکجوری، )رودگر

، دفتر نیروی کار آمریکا طی تحقیقی میدانی 3333در سال 

از خانوارهـای آمریکـایی  %5میلیـون یـا  3/5اعالم کرد حـدود 

دهـد ات نشـان مـیکنند. این تحقیقـوکار خانگی ارائه میکسب

وکارها متعلق به فردی اسـت کـه میلیون از سود این کسب 3/1

این  .(2995، 9خوداشتغال است )انجمن ملی برای خوداشتغالی

وکارهـای خـانگی توجه اسـت؛ کسـبآمارها دربارة استرالیا قابل

از  %51کـه طـوریاند؛ بهترین نوع اشتغال در استرالیا بودهبزرگ

از کل اشـتغال در ایـن کشـور را  %53و  وکارهای کوچککسب

شود. همچنـین، ایـن گـروه مشـاغل حـدود نیمـی از شامل می

از فعالیـت بخـش  %52وکارهای کوچـک در انگلسـتان و کسب

اند )والکر، وانـ،، و خود اختصاص دادهخصوصی در آمریکا را به

ی خطر شروع یک کار خانگوکسب (.252، ص. 2993، 01ریموند

دهد؛ زیرا، سرمایة اولیـة کمتـری بـرای اهش میوکار را ککسب

ها نیاز دارد )والکر و وبسـتر، وکاراندازی نسبت به دیگر کسبراه

   .(252، ص. 2991

وکارهای خانگی این آمارها نشان از توسعه و گسترش کسب

یافته دارنـد، امـا دلیـل اهمیـت و در برخی از کشورهای توسعه

 شود:خالصه می توجه به چنین بخشی در موارد زیر

ای وکارهای خانگی فرصت مناسبی برای ایجاد ایـده.کسب3

، 00مـارک)فین کنندکارآفرینانه با خطر و هزینة پایین فراهم می

 (؛23، ص. 2995

ای هـای کارآفرینانـهی گـرایشخانگ هایکارو. اغلب کسب2

 اند؛داشته

وکارهای خانگی گرایش بسـیار زیـادی بـه توسـعه . کسب3

و  %35وکارهــای خــانگی متوســط رشــد ســاالنة کســب دارنــد؛
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مارک، )فین بوده است %33ی کوچک وکارهامتوسط رشد کسب

 (. 21، ص. 2991؛ والکر و وبستر، 195، ص. 2995

 ی تحقیق هاافته. ی4

های جامعـة نمونـه در دو قسـمت نتـایج توصـیفی و ویژگی

 شوند.تحلیلی بررسی می

 های توصیفی. یافته1. 4

از  %52های توصیفی حاصل از انجام تحقیـق، یافته براساس

دهنـدگان گویان مرد و بقیه زن بودند. وضعیت سنی پاسخپاسخ

 35تـا  39 بـین %29سـال،  39تا  25بین  %35چنین بود: این

سال و بقیه  15تا  19بین  %21سال،  19تا  35 بین %39سال، 

 %23زنظـر سـواد، سال قرار داشتند. ا 15در گروه سنی باالتر از 

دارای تحصیالت زیـر دیـپلم،  %13سواد، بی از افراد موردمطالعه

دارای تحصیالت لیسـانس  %32دارای تحصیالت دیپلم و   33%

 و باالتر بودند. 

هـا درزمینـة میـزان مهـارت آندرمـورد  دهنـدگاناز پاسخ

و گزینة زیاد  %31گزینة خیلی زیاد،  %33کارشان سؤال شد که 

همچنین، درمـورد عرضـه ة متوسط را انتخاب کردند. بقیه گزین

رسانند؛ فروش میخودشان به %59یا فروش تولیدات سؤال شد: 

 رسانند. فروش میها بهتوسط تعاونی %39و  هاداللتوسط  39%

 همزمان در چنـد رشـته فعالیـت سؤالی دیگر درمورد اینکه

ته در یـک رشـ %33کنند، پرسیده شد که براسـاس نتـایج، می

در کردنـد. در دو رشـته فعالیـت مـی %33کردنـد و فعالیت می

دهید با چـه کسـانی کـار بیشتر ترجیح می پاسخ به سؤالی که 

 %1روسـتاییان،  %3خـانواده )همسـر، فرزنـدان(، ا ب %11کنید، 

درمـورد  هـا کـار کننـد.دوستان و بقیه ترجیح دادند بـا تعـاونی

 2-1) %35سـال(،  3-2) %33ها نشـان داد سابقة کار نیز یافته

بـه بـاال بـوده  %3سـال( و  5-3) %32سال(،  1-5) %39سال(، 

ای در -های مربـوط بـه سـؤاالت دو گزینـهتوصیف پاسخ است.

 ( آورده شده است:3جدول شمارة )

 خیر -بله ایاالت دو گزینهؤدهندگان به سمیانگین و درصد پاسخ  -1جدول 
 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

 میانگین خیر بله متغیرها ردیف

 53/3 53/9 31/9 کار ةتحت حمایت بیم 3

 11/3 11/9 23/9 دیگری دارید ةحرف 2

 15/3 15/9 21/9 کسب ةمجوز یا پروان 3

 51/3 51/9 13/9 یالتاستفاده از تسه 1

 35/3 35/9 35/9 عملکرد واحد کاری خود رضایت از 5

 23/9 23/9 13/9 ستا گوی انتظارات بودهواحد کاری جواب 5

 31/3 31/9 33/9 استفاده از کارشناسان 1

 13/3 13/93 23/9 های اتوماتیکاستفاده از دستگاه 3

 53/3 53/9 32/9 گوی نیازهای منطقه بوده استتولیدات جواب 3

 ی تحلیلیهاافته. ی2. 4

دنبال تعیین منابع حمایـت و یکی از سؤاالت این تحقیق به

-ایـنان درزمینة مشاغل خانگی بوده اسـت. بـهتشویق روستایی

هـا منظور، اهمیت چهار منبـع اصـلی حمایـت و تشـویق از آن

هـای توصـیفی حاصـل در جـدول پرسیده شده است که آمـاره

 ( ارائه شده است: 2شمارة )
 

 دهندگانازنظر پاسخ« حمایت و تشویق»های توصیفی مربوط به شاخص آماره -2جدول 
 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

 ضریب تغییرات انحراف معیار رتبه میانگین وزنی متغیر ردیف

 923/9 313/9 3 99/5 خانواده 3

 333/9 593/9 1 23/3 همکاران 2

 253/9 335/9 2 52/3 همسایگان و خویشاوندان 3

 235/9 393/9 3 33/3 اهالی روستا 1

فــرض برابــری میــزان  %35همچنــین، در ســطح اطمینــان 

یت هرکدام از متغیرها در تشویق شاغالن بررسی شد. نتایج اهم

حاکی از آن است که فـرض برابـری همـة عوامـل چهارگانـه از 

شـود و همـة متغیرهـای موردآزمـون گویان رد میدیدگاه پاسخ
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گویـان( بـا درجـات متفـاوتی درراسـتای تشـویق )ازنظر پاسـخ

 شاغالن خانگی مؤثر هستند. 

درمورد انگیزه و هدف از انتخاب شغل نیز مـواردی ارزیـابی 

(؛ 3زمینه متغیـر )دهد دراین( نشان می2شدند. جدول شمارة )

دارای بیشـترین تـأثیر اسـت و  99/5یعنی خانواده با میـانگین 

(؛ یعنـی 2گویان مربـوط بـه متغیـر )کمترین تأثیر از دید پاسخ

 باشد:می 23/3همکاران با میانگین 

 

 

 گویانازنظر پاسخ« انگیزه و هدف از انتخاب شغلشان»های توصیفی مربوط به شاخص آماره -3جدول 
 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

انحراف  رتبه میانگین وزنی نوع تغییر ردیف

 معیار

ضریب 

 تغییرات

 953/9 255/9 3 33/1 کسب درآمد 3

 395/9 133/9 3 13/1 احساس مسؤولیت 2

 253/9 332/9 5 53/3 کنجکاوی 3

 391/9 133/9 1 51/1 عوامل اجتماعی و فرهنگی 1

 933/9 153/9 2 33/1 هابودن درکنار خانواده و حمایت آن 5

 219/9 355/9 5 59/3 های شغلی متناسب با تخصصکمبود فرصت 5

باورهای فرد با فضای  ها ونداشتن ارزشتطابق 1

 های اعتقادی(های کاری )انگیزهمحیط
35/3 

1 
532/9 

995/9 

 

فــرض برابــری میــزان  %35همچنــین، در ســطح اطمینــان 

از  موارد مربوط به انگیزه و هدف از انتخـاب شـغل اهمیت همة

شــود؛ بنــابراین، انگیــزه و هــدف گویــان رد مــیدیــدگاه پاســخ

گویان( با درجات متفاوتی درراستای انتخـاب موردآزمون )پاسخ

 شغلشان مؤثر است. 

-ها و مشکالت بـهایسة میزان تأثیر هریک از چالشبرای مق

عنوان مانعی برای توسـعة مشـاغل خـانگی از دیـدگاه شـاغالن 

کنـد خانگی، از آزمون فریدمن استفاده شد. این آزمون بیان می

-تـر مـیگویان مهمپاسخ ه دربین مشکالت، آیا مشکلی از نظرک

؛ بنـابراین، ها همه درجة اهمیت یکسانی دارنـدباشد یا ازنظر آن

 مشکالت عادی بررسی شدند.

 

 گویاننتایج آزمون فریدمن )مشکالت مشاغل خانگی( ازنظر پاسخ -4جدول 
 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ

 تعداد 111

 Chi-Squareآزمون  233/333

 درجة آزادی 33

 سطح معناداری 999/9

 

، فــرض برابــری میــزان %35بنــابراین، در ســطح اطمینــان 

گانــه از دیــدگاه  هــای دوازدهمشــکالت و چــالش ت همــةاهمیــ

های موردآزمـون شود و مشکالت و چالششاغالن خانگی رد می

گویان( با درجات متفاوتی درجهت تضعیف توسعة مشاغل )پاسخ

 خانگی مؤثر هستند.

(؛ یعنـی 32دهـد کـه مشـکل )( نشان می5جدول شمارة )

رای بیشـترین تـأثیر دا 33/1خرید ارزان محصوالت با میـانگین 

(؛ 1گویان مربوط بـه مشـکل )است و کمترین تأثیر از دید پاسخ

 است. 55/3یعنی موانع قانونی با میانگین 
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 گویانهای مشاغل خانگی ازنظر پاسخترین چالشمیانگین وزنی، رتبه و انحراف معیار مهم -5جدول 

 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ
 ضریب تغییرات انحراف معیار رتبه نیمیانگین وز نوع مشکل ردیف
 335/9 193/9 3 52/3 محدودیت نگهداری فرزند 3

 32/9 953/3 39 39/3 کمبود امکانات فیزیکی 2

 991/9 393/9 3 15/3 مشکل مالی 3

 131/9 155/9 32 55/3 موانع قانونی 1

 333/9 132/9 5 33/3 کمبود اطالعات 5

 515/9 133/3 33 51/2 مشکالت اجتماعی 5

 933/9 331/9 2 33/1 نکردن مسؤوالنحمایت 1
 329/9 552/9 3 53/1 نبود حمایت مالی 3
 333/9 313/9 1 25/1 کساد بازار خرید محصوالت 3
 253/9 311/9 1 33/3 آموزش و مهارت 39
 233/9 313/9 5 95/1 کمبود جایگاه یا فضا 33
 951/9 321/9 3 33/1 خرید ارزان محصوالت 32

 

(، فقـط دو 3همچنین، با توجه به مقدار میانگین موردانتظار )عـدد 

ـاعی( کمتـر از مقـدار  ـانونی، مشـکالت اجتم مورد از مشکالت )موانع ق

باشند. برای تعیـین میانگین موردانتظار هستند و ده مورد دیگر باالتر می

ـا  tگانـه از آزمـون  میزان تأثیر هریـک از مشـکالت دوازده اسـتودنت ب

ـان =3µرمقدا طورکـه مالحظـه )میانگین موردانتظار( استفاده شـد. هم

( 1مشـکل فقـط یـک مـورد )مشـکل شـمارة  32شود، از مجموع می

تـر مشـکل( بزرگ 33و بقیـة مـوارد ) = 5/9α؛  =55/3zaتر از کوچک

مورد از مشـکالت  33برای  Ho+: µx≥ µoباشند؛ بنابراین، فرض می

 H1: µx< µoید شده است و فرض مورد تأی 3رد گردید و فقط برای 

 (.5و  1مشکل تأیید گردیده است )جداول  33برای 

 

 گویانهای مشاغل خانگی ازنظر پاسخاستودنت چالش tنتایج آزمون  -6جدول 

 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ
 رتبه zx Sig.(2- tailed)مقدار  نوع مشکل ردیف
 3 999/9 153/3 محدودیت نگهداری از فرزند 3
 39 933/9 311/9 کمبود امکانات فیزیکی 2
 3 999/9 391/3 مشکل مالی 3
 5 999/9 532/33 کمبود اطالعات 1
 2 999/9 391/15 نکردن مسؤوالنحمایت 5
 3 999/9 133/23 نبود حمایت مالی 5
 1 999/9 353/31 کساد بازار خرید محصوالت 1
 1 999/9 533/3 آموزش و مهارت 3
 5 999/9 333/39 گاه یا فضاکمبود جای 3
 3 999/9 553/51 خرید ارزان محصوالت 39

 

وکارهای خانگی از های پیش روی کسببرای بررسی چالش

گویان، دو مورد اصـلی موردتوجـه قـرار گرفـت کـه منظر پاسخ

 اند از: موانع قانونی و مشکالت اجتماعی.عبارت

 

 گویاناغل خانگی ازنظر پاسخهای مشاستودنت چالش tنتایج آزمون  -7جدول 

 3333ی پژوهش، هاافته: یمأخذ
 رتبه zx Sig. (2- tailed) مقدار نوع مشکل ردیف
 2 999/9 -933/33 موانع قانونی 3
 3 931/9 -592/2 مشکالت اجتماعی 2
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اسـتودنت(  tشـده )فریـدمن و ی انجـامهاآزمونبا توجه به 

توسـعة مشـاغل هـای گویان، عوامل مؤثر بـر آسـیببرای پاسخ

از اهمیـت یکسـانی خانگی در مناطق روستایی بخش دیشموک 

دهنـدة اثبـات فرضـیة تحقیـق برخوردار نیستند که این نشـان

 است. 

 گیری. بحث و نتیجه5
توانـد مشاغل خانگی با توجه به مزایـایی کـه دارنـد، مـی   

منافع زیادی مانند ایجاد اشتغال و افزایش درآمـد ملـی و غیـره 

ای کشور داشته باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است کـه در بر

مشکالت  ، فرض برابری میزان اهمیت همة%35سطح اطمینان 

شـود و گانه از دیدگاه شاغالن خانگی رد میهای دوازدهو چالش

گویان( با درجات های موردآزمون )ازنظر پاسخمشکالت و چالش

مـؤثر هسـتند. متفاوتی درجهت تضعیف توسعة مشاغل خـانگی 

دارای بیشـترین  33/1مشکل خرید ارزان محصوالت با میانگین 

-نکردن مسؤوالن و نبود حمایـت مـالی بـهتأثیر است و حمایت

های بعدی هسـتند در رتبه 53/1و  33/1های ترتیب با میانگین

گویان مربوط به موانع قانونی بـا و کمترین تأثیر از دیدگاه پاسخ

 %5و میـانگین  3چنین، خانواده با رتبة است. هم 55/3میانگین 

ــانگین  ــا می ــتاییان ب ــت را دارد و روس ــترین اهمی  %33/3بیش

براین، از افراد درمورد انگیزه و کمترین تأثیر را دارا بودند. افزون

هدف از انتخاب شغلشان سؤال شد که کسب درآمد و همچنین 

شـترین بی %33/1و  %33/1های بودن درکنار خانواده با میانگین

ها و باورهـای فـرد بـا نداشتن ارزشطابقاند و تاهمیت را داشته

 %35/3هـای اعتقـادی( بـا میـانگین هـای کـاری )انگیزهمحیط

راستا اولین گام برای بهبـود . دراینکمترین اهمیت را دارا بودند

ها و موانـع مـؤثر بـر آن توسعة مشاغل خانگی، شناسایی آسیب

گـذاران و سـت مـدیران، سیاسـتاسـاس، الزم ااست؛ بـرهمین

کردن به ایـن نـوع مشـاغل بـرای بهبـود آن کارآفرینان با توجه

 تالش کنند. 

دسـت آمـد و نیـز در با توجه به نتایجی که از تحقیق بـه   

درزمینـة  تـوانیمـها پرداخته شد، هایی که به آناثبات فرضیه

 های ناشی از مدیریت بحران در ناحیـةچالشها و آسیبکاهش 

پیشـنهادهای شهرسـتان کهگیلویـه،  روستایی بخش چاروسـای

 نیل را مطر  کرد:

 بـا هـدف  ایحرفـه و فنـی هـایآمـوزش بـه ویژه توجه

 مشـاغل بـرای بخشانگیزه بستر کردناستانداردسازی و فراهم

 سطح منطقة روستایی نکرشده ضروری است؛ در خانگی

 یی نکرشده ناحیة روستا در خانواده غالب نوع توجه به با

-انگیزه             به توجه با و است گسترده خانوادة گونة از که

 خـانگی، وکارهـایکسـب در زنان ویژهبه و خانوادگی زیاد های

-طـر  ایجاد برای هاخدمت و از صنایع برخی و ترغیب تشویق

 بـه تولیـد چرخـة و از فرایند بخشی واگذاری و مشارکتی های

 ؛شودمی توصیه هاخانواده

 این نوع مشـاغل  به کم بهرة با و خرد هایدادن وام

 تولیـد چرخة وارد سریع عمده طوربه که)مشاغل خانگی( 

-تواند مشکل اشتغال را در نواحی روستایی بهمی شوند،می

 ویژه روستاهای مناطق محروم حل کند؛

 های بازار کار و معادالت مربـوط بـه توجه به ویژگی

-ونه ارائـة منـابع بـانکی بـا هـدف راهوتقاضا در هر گعرضه

وکارهـای وکارهای کوچک )با تأکید بر کسـباندازی کسب

 خانگی( ضروری است؛

 هـای فعلـی های موجود و کارگـاهاستفاده از ظرفیت

هـا بـا تکیـه بـر در نواحی روستایی و افـزایش ظرفیـت آن

توانـد های جدید مـیجای تأسیس کارگاهمشاغل خانگی به

 ی از هدررفت منابع جلوگیری کند؛تا حد زیاد

 های ترویجی و آموزشی با بینی و اجرای برنامهپیش

هـای هدف ارتقای دانش، بینش و مهارت اعضـای خـانواده

سـازی بسـتر خـانواده در ویژه بانوان برای آمادهروستایی به

توانــد بــه  مســیر پــذیرش مســؤولیت مشــاغل خــانگی مــی

-اید. این مهـم مـیگسترش مؤثر مشاغل خانگی کمک نم

 -ای و ارائة محصوالت فرهنگیتواند ازطریق ابزارهای رسانه

ویـژه شـوراها و ربـط بـههـای نیآموزشی توسط سـازمان

 دهیاران روستایی انجام شود.             
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Abstract 
Purpose: Today working at home are considered as important solutions for making jobs and 

income in throughout the word. The ability of doing this works at home causes the practitioners 

profit a lot. The main purpose of this issue is pathology of developing home jobs in rural areas 

in Dishmuk district and also recognition of the most main motives in people’s tendency towards 

those jobs and the presence of obstacles. 

Methodology: The research way in this descriptive - analytic research is based on library 

studies and circle scrutiny in which data is collected by means of asking questions and letter 

and also is analyzed by software. Finding results from researching say that equal guess of 

importance of the all problems and twelve challenges from the answerers’ view in %95 level is 

repudiated. 

Findings: Tested problems and challenges with deferent grades are effective on weakening the 

development of the home jobs. The problem of bargaining the products with an average 4.88 

possesses the maximum effects and be not supported by the officers a lack of financial support 

in sequence with averages 4.81 and 4.59 are in the next ranks and the minimum effect based on 

their view is related to the lawful obstacles with the average 1.56 

Original/value: The topic of employment and people’s achievement to have a good job are 

considered the most basic of needs of society, as one of the great development objects in the 

often countries specially our country is, decreasing unemployment and developing job activities 

especially in rural areas. Home businesses are considered as important strategies for creating 

jobs and income throughout the world. The possibility of doing this business at “home” has 

many benefits for the employees including striking a balance between women’s responsibilities 

in the family and their employment, removing the costs of renting or buying a workshop and 

commuting, using other family members’ work force and preparing the ground for family jobs 

and the possibility of transferring experience through informal education among the members 

of family.  

Keywords: pathology of developing home jobs, rural development, Dishmuk district, 

Kohkiloye County. 
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