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  چكيده

زايـي   توجه به افزايش سريع و گستردة جمعيت، ازجمله جمعيت روستايي ايران، و ناتواني بخش كشاورزي در اشتغال با
زمين يا فاقـد زمـين، اهميـت     هاي كم گروهويژه براي  براي نيروي كار فزايندة روستايي، توسعة اشتغال غيركشاورزي به

هاي اخير درخصوص زنان روستايي به آن توجه شده، مشـاغل خـانگي    وكارهايي كه در سال يكي از كسب. بسزايي دارد
پژوهش كاربردي حاضر با هدف بررسي راهكارهاي مناسب توسعة مشـاغل خـانگي از ديـدگاه زنـان روسـتايي و      . است

زن  15000جامعـة آمـاري ايـن پـژوهش شـامل      . انجـام شـد   1390ـ پيمايشي در سال  يبا روش توصيف ،كارشناسان
نفـر زن   375نظر در زمينة مشاغل خانگي بود و حجم نمونه براساس جدول مورگـان   كارشناس صاحب 50روستايي و 
سـاب متناسـب، و   اي با انت صورت طبقه گيري در جامعة زنان به روش نمونه. نفر كارشناس تعيين گرديد 50روستايي و 

گيري از نظر متخصصان و پايايي آن با استفاده از آزمـون   روايي پرسشنامه با بهره. در جامعة كارشناسان سرشماري بود
آلفاي كرونباخ براي هريك از موانع توسعة مشاغل خـانگي شـامل خـانوادگي، فـردي، اقتصـادي، دولتـي و شخصـيتي        

تجزيـه و  . بـودن ابـزار پـژوهش اسـت     دهندة مناسـب  حاسبه شد، كه نشانم 87/0، 89/0، 76/0، 88/0، 87/0ترتيب  به
ترتيـب موانـع    ترين موانـع توسـعة مشـاغل خـانگي از ديـد زنـان بـه        نشان داد كه مهم SPSSافزار  ها با نرم تحليل داده

وانع خانوادگي، ترتيب م ترين اين موانع به از ديد كارشناسان، مهم. شخصيتي، فردي، اقتصادي، خانوادگي و دولتي است
نتايج مطالعات همبستگي، ارتباط مثبت و معناداري را بـين عضـويت در   . فردي، شخصيتي، دولتي، و اقتصادي هستند

بـين سـاير متغيرهـا    . دهنـد  نشان مـي  01/0ها، سطح تحصيالت زنان و توسعة مشاغل خانگي با احتمال خطاي  تشكل
موفقيت الگـوي نقـش، داشـتن تجربـة      الگوي نقش، موفقيت يا عدمازقبيل سن زنان، وضعيت تأهل، داشتن يا نداشتن 

  .وكارهاي خانگي رابطة معناداري وجود ندارد شخصي در زمينة مشاغل خانگي و توسعة كسب
  

  . اشتغال، راهكارها، زنان روستايي، مشاغل خانگي، موانع: ها كليدواژه
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  مقدمه
سـوم   توسعة ناكـافي در كشـورهاي جهـان    ترين نشانة منزلة مهم امروزه بيكاري بيش از پيش به

گيـر بخـش    در منـاطق شـهري دامـن    1در بسياري از كشورها بيكاري آشـكار . شود مشاهده مي
هـاي وسـيعي از نيـروي كـار در      بخش. سال است 24تا  15ويژه افراد  وسيعي از نيروي كار و به

هـاي   معنا كه منابع و فرصتهستند، به اين  2)اشتغال ناقص(كاري  شهرها و روستاها گرفتار كم
توانند آن را به سطحي برسانند كـه بـا درآمـد     شان را ندارند و نمي الزم براي افزايش درآمدهاي

  .شدني باشد افراد داراي مشاغل شهري در بخش مدرن مقايسه
دهـد كـه بيكـاران بيشـتر از سـه گـروه افـراد         ساختار جمعيتـي نيـروي بيكـار نشـان مـي     

هي، زنان سرپرست خانوار و جوانان بدون شغل هستند، كه غالبـاً از اقشـار   التحصيل دانشگا فارغ
شده در جهان  دهند و دوسوم از كارهاي انجام زنان نيمي از جمعيت را تشكيل مي. پذيرند آسيب

براسـاس  . دهم درآمد جهاني به آنها تعلق دارد حال فقط يك گيرد، بااين دست آنان صورت مي به
بـا وجـود اهميـت جايگـاه زنـان      . درصد بـود  59/11م اشتغال زنان سه 1385سرشماري سال 

دهنـد   درصد شـاغالن روسـتايي را تشـكيل مـي     03/15روستايي در توسعة پايدار روستا، فقط 
تواند بسـتر مناسـبي    كارشناسان معتقدند توسعة بخش خصوصي مي). 1385مركز آمار ايران، (

طق روسـتايي و درمـورد زنـان باشـد و بـا      خصـوص در منـا   براي توسعة اشتغال در كشور و بـه 
. هاي ارزشمندي درجهت توسعة اشـتغال بـردارد   تواند گام شدن اين بخش، اقتصاد ملي مي فعال

 37بـا درنظرگـرفتن   ) مـيالدي  2002(بان جهاني كارآفريني  براساس پژوهشي كه سازمان ديده
جربـه كـاهش معنـادار    وكارهاي كوچك و متوسط من كشور جهان انجام داده است، توسعة كسب

درصـد   30طور متوسط  وكارهاي كوچك در كاهش بيكاري به شود و سهم كسب نرخ بيكاري مي
هرنوع فعـاليتي كـه در   . توان به مشاغل خانگي اشاره كرد از مشاغل كوچك و متوسط مي. است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Under employment 
2. Openune employment  
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ه مشاغل وكار مستقلي را در خانه اداره كند، در گرو وقت كسب وقت يا پاره صورت تمام آن فرد به
كننـد و   هـا تحميـل نمـي    مشـاغل خـانگي هزينـة بـااليي را بـه خـانواده      . گيـرد  خانگي قرار مي

ويـژه   توانند سبب افزايش درآمد و درنهايت توسعة ثـروت در كشـور شـوند و بـه     حال مي درعين
) 1388(گفتـة سـپهري    بـه . آينـد  شـمار مـي   راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال زنان روستايي به

 30كشـورهاي چـين   . كشور دنيا قانون مشاغل خـانگي تنظـيم شـده اسـت     150ن در اكنو هم
وكارهاي خانگي اختصـاص   شان را به كسب درصد مشاغل 20درصد و امريكا تا 80درصد، تايوان 

پـور، مشـاغل خـانگي در ايـران      گفتة نجاهي و قاسم به). 91، 1389پور،  نجاهي و قاسم(اند  داده
دسـتي، بافنـدگي،    اكنـون بسـياري از مشـاغل آموزشـي، صـنايع      و هـم اي طوالني دارنـد   سابقه

دسـت زنـان    خصـوص بـه   هـا و بـه   هاي فراوان ديگري در خانه حصيربافي، توليدات دامي و شغل
در كشورهاي ديگر نيز نسبت تعداد زنان در نيروي كار افـزايش يافتـه   . گيرد روستايي انجام مي

برابر مـردان   كه زنان سه طوري پردازند، به كارآفريني مي است و بسياري از زنان به خوداشتغالي و
در ايـران زنـان صـنعتگر روسـتايي كمـك      ). 36، 1376چمبرز، (اند  به خوداشتغالي روي آورده

هاي زنـدگي   كنند، زيرا در بيشتر موارد درآمد همسر كفاف هزينه ها مي زيادي به معاش خانواده
دست زنان روستايي انجام و تهيـه   ات دامي و زراعي كه بهگاه درآمد حاصل از توليد. دهد را نمي

ريـزي بـراي    طور جـدي بـه برنامـه    بنابراين بايد به. شان بيشتر است شود، از درآمد همسران مي
گذاري  ويژه زنان و دختران روستايي پرداخت و سرمايه توسعة نيروي انساني بخش كشاورزي، به
زنان روستايي نقـش مهمـي در اقتصـاد كشـاورزي     . ردفكري و مادي را در اين زمينه متمركز ك

شان  هاي دارند، اما بهرة ناچيزشان از دانش و اطالعات موجب شده است كه نتوانند سود فعاليت
  . شان استفاده كنند هاي بالقوه ها و ظرفيت  را افزايش دهند و از فرصت

ايـن  . شـكاري دارد آبـاد غـرب نمـود آ    اين مسئله در اسـتان كرمانشـاه و شهرسـتان اسـالم    
خانوار روستايي است اما متأسفانه  15000روستا و نزديك به  169دهستان،  8شهرستان داراي 

طـور جـدي در زمينـة     بـه ) درصـد  38/1(نفر از زنـان روسـتايي    325با اين جمعيت زياد فقط 
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ده آباد ثبـت شـ   شان در جهاد كشاورزي شهرستان اسالم مشاغل خانگي فعاليت دارند و اطالعات
شـان را توسـعه    اند شغل كنند و نتوانسته اكثر اين زنان در سطح بسيار ابتدايي فعاليت مي. است
هدف اصلي پژوهش حاضر، بررسي موانع و ارائـة راهكارهـاي توسـعة مشـاغل خـانگي از      . دهند

بـراي ايـن منظـور از كارشناسـان ادارة كـار و امـور       . ديدگاه زنان روستايي و متخصصان اسـت 
مسئوالن سازمان تعاون روسـتايي، كميتـة امـداد، مسـئول صـندوق اعتبـارات خـرد         اجتماعي،

آباد غرب  دستي و سازمان بهزيستي استان كرمانشاه و شهرستان اسالم شهرستان، مسئول صنايع
اي كـه دو   هدف از مقالة حاضر اين است كه بتوان با يافتن موانـع اصـلي  . بهره گرفته شده است
نظر دارند و برطرف ساختن آنها، گـامي مهـم درجهـت توسـعة مشـاغل       گروه درموردشان اتفاق

  .شوند در ابتدا برخي از مفاهيم شرح و توضيح داده مي. خانگي زنان روستايي برداشت
وسيلة اعضاي خانواده در محيط خانه صورت گيرد و  كاري كه به: مشاغل خانگي •

شود و  وليد كاال انجام ميدر محيط خانه فقط ت. مزاحمتي براي همسايگان ايجاد نشود
 ).  1389زاده،  موالي(يابد  عرضه، فروش و بازاريابي آن به خارج از محيط مسكوني انتقال مي

هرنوع فعاليت اقتصادي در محل سكونت شخص كه با استفاده از  :مشاغل خانگي •
  ).1389رودگرنژاد و كياكجوري، (شود  اندازي  وسايل و امكانات منزل راه

  ).1377سفيري، (نوع شغلي كه دربرابر آن پاداش مادي دريافت شود هر : كار •
هايي كه تمام يا قسمتي از فرايند توليد و تكميل  خانه: وكار خانگي واحدهاي كسب •

نفر نيروي كار  4طور متوسط از  وكار خانگي به كاال در آن صورت گيرد، هر واحد كسب
  ).1389پور،  نجاهي، قاسم(شود  تشكيل مي

معني خريد، فروش و تجارت آمده است،  وكار به نامة آكسفورد كسب در واژه: اروك كسب •
شود  هايي گفته مي بودن است و به فعاليت بودن و سرگرم وكار در مشغول ريشة كلمة كسب

 .گيرد منظور كسب سود صورت مي كه توليد و خريد كاال و خدمات با هدف فروش آنها و به
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  پيشينة مشاغل خانگي زنان
توسعة مشاغل خانگي انجام گرفته  يقات زيادي درخصوص عوامل مؤثر بر توسعه يا عدمتحق

  . شود است كه در ادامه به برخي از آنها اشاره مي
پژوهي وضعيت اشتغال زنان  آينده«شان با عنوان  در مطالعه) 1389(البني  فرد و ام پيشگاهي

ارهاي توسعة مشاغل خانگي را چنين ، راهك»در منطقة خاورميانه با تأكيد بر جايگاه ايران
ايجاد فرصت رشد و ارتقاي شخصيت زنان براي برداشتن موانع اشتغال آنها، : برشمردند

شان در  هاي كردن زنان از توانايي بردن ابهامات و تصورات منفي دربارة كار زنان، آگاه ازميان
هاي  ، و برگزاري نمايشگاهها فعاليت اقتصادي، باالبردن سطح آموزش زنان، عضويت در تعاوني

بر بازاريابي و بازاررساني توليدات زنان روستايي و عشايري  اي و محلي كه عالوه ملي، منطقه
ترين موانع توسعة  از ديد آنان مهم. شود باعث ايجاد حس خودباوري و اعتماد در زنان مي

اعتبارات را براي زنان  باالرفتن بهرة بانكي كه بازپرداخت وام و: مشاغل خانگي شامل اينهاست
دليل  نداشتن به اعتبارات به مشكل كرده است، نداشتن وثيقه هنگام دريافت وام بانكي، دسترسي

  .بودن سرماية اوليه معضالت فرهنگي حاكم بر روستا، و آشنانبودن با قوانين مرتبط و پايين
وكارهاي  وسعة كسبها و موانع ت چالش«در تحقيقي با نام ) 1389(رودگرنژاد و كياكجوري 

كارگيري  به: وكارها را چنين برشمردند ترين راهكارهاي توسعة اين نوع كسب ، مهم»خانگي
خصوص توليدات خانگي، اتخاذ راهكارها و  هاي تشويقي و حمايتي از صنايع كوچك به سياست

ي و هاي حمايتي در بازاريابي، بازارشناس راهبردهاي توسعة صادرات توليدات خانگي، سياست
هاي  هاي فني و تكنولوژيكي ازطريق برنامه جانبة توانمندي تبليغات در سطح جهاني، توسعة همه

هاي آموزشي جديد، تشويق و ترغيب كارآفرينان  اجرايي در سطح كالن كشور، استفاده از شيوه
فرد، و تأمين  هاي توليد محصوالت ويژه و منحصربه خانگي به استفاده از نوآوري و خالقيت

هاي مالي و پولي براي تأمين نيازهاي مالي،  يازهاي مالي و اعتباري ازطريق تعديل سياستن
  .هاي بازرگاني، صادراتي و قوانين حقوقي  محدوديت

دستي  اهميت و جايگاه ويژة اقتصادي و فرهنگي صنايع«در تحقيقي با نام ) 1389(ادواري 
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ين موانع گسترش مشاغل خانگي را تر مهم» هاي تعاوني در توسعة اين صنعت و نقش تشكل
فقدان بخش غيردولتي نيرومند، پراكندگي مناطق توليدي و دوري از بازار : شمرد چنين برمي

شود، ضعف بنية مالي افراد كه غالباً فقير و  هاي اضافي توليد مي كه موجب تحميل هزينه
وي . هاي مدرن و مجهز هعمدتاً روستايي هستند، باالبودن سود تسهيالت بانكي، و نبودن كارگا

ارتقاي كيفيت آموزشي، ساماندهي : داند راهكارهاي توسعة مشاغل خانگي را شامل اينها مي
هاي داخلي و خارجي، كمك  مشاغل در قالب تعاوني، تقويت افراد ازطريق شركت در نمايشگاه

غات در بندي جذاب و قيمت مناسب، و تبلي به توسعة بازار توليد و مصرف، توجه به بسته
  .هاي داخلي و خارجي  رسانه

، »خانواده و راهكارهاي توسعة كارآفريني زنان ايراني«اي با نام  در مطالعه) 1388(گلرد 
داند،  عوامل مؤثر بر گرايش زنان به مشاغل خانگي را خانواده و ساختارهاي زندگي اجتماعي مي

نتايج اين مطالعه نشان . دهاي شغلي و عملكرد آنان مؤثرن كه بر دسترسي زنان به فرصت
وكارند و بعد از آن  ترين عامل ورود زنان به كسب دهند كه نيازهاي اقتصادي خانواده مهم مي

گلرد نشان داد كه . گيرند هاي عاطفي آنها، فوت همسر، و متاركه قرار مي خانواده و حمايت
كالتي كه زنان در ترين روش خوداشتغالي است، اما مش ها معمول تأمين مالي ازطريق بانك

اندازهاي شخصي و قرض از اعضاي  شود كه با استفاده از پس اند باعث مي گرفتن وام با آن مواجه
  .وكارشان را فراهم كنند خانواده منابع مالي كسب

بررسي و تعيين عوامل مؤثر بر رشد و توسعة «اش با نام  در رساله) 1387(سيداميري 
، متغيرهاي مؤثر بر رشد مشاغل خانگي را در سه »تهرانوكارهاي خانوادگي در استان  كسب

عوامل فردي بيشتر شامل . بندي كرده است دستة عوامل خانوادگي، محيطي و فردي تقسيم
هاي مديريتي شامل توان  پذيري مالك؛ درك مالك از مخاطره؛ و مهارت ريسك: اينهاست
ان فروش، كيفيت محصول، و بهبود دهي، مهارت در امور فني، افزايش ميز گيري، سازمان تصميم

همكاري و : گيرد متغيرهاي مربوط به عوامل خانوادگي اين موارد را دربرمي. ظاهر محصول
وكار، و داشتن  وكار، تأثير روابط خانواده و اهداف خانواده بر كسب تمايل اعضاي خانواده به كسب
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محيط : يابند مانند ارتباط ميمتغيرهاي محيطي نيز بيشتر با محيط بيروني . انداز كاري چشم
وكار مستقل، تعهد به كار و  اندازي كسب هاي مناسب به راه اجتماعي، وجود ديدگاه

  .پذيري، اعطاي مجوزها، و تسهيالت مالي و دولتي مسئوليت
بندي نظر نويسندگان و  هاي پژوهشي و جمع براساس مطالعات مباني نظري و يافته

. برنده و بازدارندة توسعة مشاغل خانگي شناسايي شد پيش پژوهشگران، تعداد زيادي عوامل
با توجه به مجموع نظرها، عوامل . پوشاني با يكديگر ادغام شدند دليل هم برخي از آنها به

توسعة مشاغل خانگي در قالب چارچوب مفهومي در ) موانع(و بازدارنده ) راهكارها(برنده  پيش
  .نشان داده شده است 1شكل 
  

  خانوادگي  خانوادگي
  ي فردي                                                                                                                      فرد

  ها     اقتصادي    برنده پيش ها                                                  راهكارها يا اقتصادي        موانع يا بازدارنده
  يشخصيتي                                                                                                                  شخصيت

  دولتي                          دولتي                                                                                               
  چارچوب مفهومي. 1شكل 

  
  روش پژوهش

ها  رويكرد كلي پژوهش حاضر كمي و ماهيت و هدف آن كاربردي است، و ازنظر گردآوري داده
هاي پيمايش و ابزار پرسشنامه براي  در بخش كمي از شيوه. پيمايشي است- نيز توصيفي

جامعة آماري اين پژوهش را دو گروه زنان روستايي . ها استفاده شده است آوري داده جمع
زنان روستايي . دهند آباد تشكيل مي شهرستان اسالم) نفر 50(و متخصصان  ١)رنف 15000(

سمت اين  افرادي كه شغل خانگي دارند و افرادي كه تاكنون به: اند پژوهش حاضر شامل دو گروه
رة كار و امور اجتماعي، ادارة كل تعاون، صندوق كارشناسان نيز از ادا. اند وكارها نرفته نوع كسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نبودن آمار دقيق، هر خانوار دليل دردسترس خانوار است و به 15000تعداد خانوارهاي روستايي اين شهرستان . 1

  مشاغل خانگيتوسعة 
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دستي شهرستان، مسئول ترويج شهرستان  اعتبارات خرد زنان، كميتة امداد، بهزيستي، صنايع
ها افراد متخصصي كه با موضوع زنان روستايي و  در هريك از اين سازمان. اند انتخاب شده

. ودن آنها از سرشماري استفاده شددليل محدودب اند، مشخص شدند و به مشاغل خانگي مرتبط
) متناسب با حجم(اي با انتساب متناسب  گيري چندمرحله درمورد زنان روستايي، از روش نمونه

نفر برآورد شد و حجم در  375حجم نمونه براساس جدول تاكمن و مورگان، . استفاده گرديد
 300ها تعداد  هآوري پرسشنام پس از جمع(دست آمد  طبقه ازطريق انتساب متناسب به

صورت  جامعة دوم نيز به. طوركامل وارد تجزيه و تحليل شد پرسشنامه بدون ايراد و به
روايي فني و ظاهري پرسشنامه طبق نظر استادان و . سرشماري بررسي و مطالعه شد

آوردن  دست براي به. كارشناسان دانشكدة كشاورزي دانشگاه رازي و متخصصان تأييد گرديد
براي (گرفته  آزمون صورت در پيش. نامه از آزمون آلفاي كرونباخ بهره گرفته شدپايايي پرسش

ميزان آلفاي كرونباخ براي هر عامل ، SPSSر افزا با استفاده از نرم) شده پرسشنامة تكميل 30
  .دهندة اعتبار پرسشنامه براي اجراي تحقيق بود بود كه نشان 7/0باالتر از 

  
  هدف كلي پژوهش 

و ارائة راهكارهاي مناسب توسعة مشاغل خانگي از ديد زنان روستايي و  بررسي موانع
هاي تحقيق  فرضيه. روست ترين هدف پژوهش پيش آباد غرب، مهم كارشناسان شهرستان اسالم

  : اند بدين شرح
بين عوامل فردي، اقتصادي، شخصيتي، دولتي، خانوادگي و ايجاد مشاغل خانگي  .1
  .وجود دارددست زنان رابطة معناداري  به
پرداختن به مشاغل خانگي بين زنان مجرد، متأهل و سرپرست خانوار تفاوت   .2

  .معناداري با هم دارد
پرداختن به مشاغل خانگي بين زناني كه داراي تجربه در زمينة مشاغل خانگي  .3

  .هستند و كساني كه فاقد تجربه هستند، تفاوت معناداري باهم دارد
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زناني كه داراي الگوي نقش هستند و كساني كه فاقد پرداختن به مشاغل خانگي بين  .4
  .اند، تفاوت معناداري باهم دارد الگوي نقش

موفقيـت الگـوي نقـش تفـاوت      دست زنان با موفقيت يا عـدم  ايجاد مشاغل خانگي به  .5
  .معناداري دارد

انـد و كسـاني كـه     هاي مختلف پرداختن به مشاغل خانگي بين زناني كه عضو تشكل  .6
  .ا نيستند تفاوت معناداري با هم دارده  عضو تشكل

پرداختن به مشاغل خانگي بين زنان با سطح تحصيالت مختلف تفاوت معنـاداري بـا     .7
 .هم دارد

  
  ويژگي فردي زنان روستايي 

 30تا  20براساس نتايج پژوهش حاضر، بيشترين فراواني پاسخگويان مربوط به گروه سني 
ازلحاظ وضعيت تأهل بيشترين . سال به باال بود 60سال، و كمترين مربوط به گروه سني 

سواد  نفر بي 39نفر پاسخگو،  300از مجموع . فراواني پاسخگويان مربوط به زنان متأهل بود
نفر مدرك ديپلم و باالتر داشتند و  89نفر مدرك دبيرستان و  50نفر مدرك سيكل،  55بودند، 

هاي  ي ميزان عضويت پاسخگويان در تشكلتوزيع فراوان. بقيه نيز به اين سؤال پاسخ ندادند
درصد عضو  11ها،  درصد عضو تعاوني 3/14مختلف بيانگر آن است كه از كل پاسخگويان حدود 

ميزان عضويت در تعاوني و صندوق جمعاً . درصد عضو شوراها بودند 5صندوق اعتبارات و فقط 
از كل . ها نبودند تشكل كدام از درصد عضو هيچ 3/62دهنده  پاسخ 300از . درصد است 7/2

داراي الگوي نقش در زمينة شغل خانگي بودند، ) درصد 3/28(نفر  84نفر پاسخگو، فقط  300
) درصد 29(نفر  24شان موفق بودند و  در زمينة شغلي) درصد 71(نفر  60كه از اين تعداد 

هد كه از د اطالعات مربوط به تجربة شخصي در زمينة مشاغل خانگي نشان مي. موفق نبودند
فاقد تجربة شخصي در شغل خانگي ) درصد 68(نفر  204شده،  پاسخگوي زن بررسي 300

داراي ) درصد 7/22(نفر  68يك از مشاغل خانگي فعاليت نداشتند،  بودند و تاكنون در هيچ
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بررسي . به اين سؤال پاسخ ندادند) درصد 3(نفر  28تجربه در زمينة مشاغل خانگي بودند و 
) نفر 34(درصد  4/65،  ديپلم) نفر 1(درصد  9/1دهد كه  كارشناسان نشان مي مشخصات فردي

ازلحاظ سابقة . در مقطع كارشناسي ارشد و باالتر هستند) نفر 12(درصد  1/23ليسانس و 
سال  5درصد زير  4/15سال سابقة خدمت و  10درصد پاسخگويان بيش از  3/67خدمت نيز 

ر سؤال مربوط به بررسي ميزان تجربة اعضاي خانواده در د. سابقة خدمت در سازمان داشتند
درصد  7/68شده در حدود  زمينة مشاغل خانگي، مشخص شد كه از كل خانوارهاي بررسي

و فقط در  اي نداشتند يك از اعضاي خانواده در زمينة مشاغل خانگي تجربه ها، هيچ خانواده
توزيع فراواني . غل خانگي وجود داشتها اشخاصي باتجربه در زمينة مشا درصد خانواده 3/28

داراي ) درصد 3/28(خانوار  85دهد كه از  اطالعات مربوط به موفقيت الگوي نقش نشان مي
در ) درصد 29(نفر  25شان موفق بودند و  در زمينة شغلي) درصد 71(نفر  60الگوي نقش، 

آيا در زمان حاضر شغل  شد كه در سؤالي ديگر از زنان روستايي پرسيده . كارشان موفق نبودند
 15فاقد شغل خانگي و ) نفر 207(درصد افراد  69دهد  خانگي دارند، كه پاسخ آن نشان مي

  .   نيز به اين سؤال پاسخ ندادند) درصد 16(نفر  48داراي شغل خانگي بودند، ) نفر 45(درصد 
   

  مقايسة موانع توسعة مشاغل خانگي از ديدگاه زنان و كارشناسان    
بندي موانع توسعة مشاغل خانگي از ديدگاه زنان و  ين بخش كوشش شده است به اولويتدر ا

سنجش هر عامل . دو با يكديگر پرداخته شود نظران مشاغل خانگي و مقايسة ديدگاه اين صاحب
موارد اين طيف شامل هيچ، . قسمتي ليكرت انجام شد 5هايي در قالب طيف  با استفاده از گويه

بندي اين موارد از ضريب تغييرات استفاده  براي اولويت. زياد و بسيار زياد بودبسيار كم، كم، 
هر عاملي كه ضريب تغييرات كمتري . بندي است شد، كه بيانگر تقدم و تأخر آنها ازنظر اولويت

  ).1جدول (دارد، اولويتش باالتر است 
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  بندي موانع توسعة مشاغل خانگي  ديدگاه زنان و كارشناسان درخصوص اولويت. 1جدول 
اولويت 
موانع از 
 ديد زنان

 معيار انحراف ميانگين
ضريب 
 تغييرات

اولويت 
موانع از ديد 
 كارشناسان

 معيار انحراف ميانگين
ضريب 
 تغييرات

عوامل 
 شخصيتي

131/47  333/6 13/0 
عوامل

 07/0 883/2 67/39  خانوادگي

عوامل 
 فردي

329/42 941/5 14/0 
عوامل
 فردي

67/39 883/2 07/0 

عوامل 
 اقتصادي

418/19 379/3 17/0 
عوامل

 شخصيتي
13/46 815/4 10/0 

عوامل 
 خانوادگي

138/45 237/10 22/0 
عوامل
 دولتي

04/40 664/4 11/0 

عوامل 
 دولتي

131/35 220/8 22/0 
عوامل

 اقتصادي
90/16 163/2 12/0 

  هاي تحقيق يافته :منبع
  
آوردن و استخراج  دست براي به. هايي استفاده شد منظور سنجش هريك از عوامل از گويه به

هاي ديگر بررسي شدند و با تعدادي از زنان روستايي كه جزء جامعه  ها، نتايج پژوهش اين گويه
هاي مربوط به اين  گويه 4و  3و  2هاي  در جدول. بودند اما در نمونه وارد نشدند، مصاحبه شد

  .عوامل ارائه شده است
 

 هاي مربوط به عوامل شخصيتي و اقتصادي گويه. 2جدول 
  هاي مربوط به عوامل اقتصاديگويه هاي مربوط به عوامل شخصيتي گويه

  نارضايتي از درآمد پدر يا همسر ت در مواجهه با مشكالتمايستادگي و مقاو عدم
  نبود سرمايه نبود خالقيت و نوآوري

  نداشتن به اعتبارات و وامدسترسي نداشتن صالحيت و شايستگي
  اعتقادي به تأثير شغل خانگي در ارتقاي سطح درآمدبي اطالع از نقاط قوت و ضعفعدم

  نداشتن به مواد اوليه و دشواري تهية آنهادسترسي زنينبود قدرت چانه
  ن وسايل و تجهيزاتبودپرهزينه نفس و پشتكارنداشتن اعتمادبه

   هاي تحقيق يافته :منبع  
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  هاي مربوط به عوامل خانوادگي و فردي  گويه. 3جدول 
  هاي مربوط به عوامل فردي گويه  هاي مربوط به عوامل خانوادگي گويه

  ريزي نداشتن برنامه كار و همكاري اعضاي خانوادهنبود تقسيم
  پشتكار زنان تالش وعدم تشويق و ترغيب اعضاي خانوادهعدم

  نداشتن تخصص، مهارت و تجربه وجود تعداد زيادي فرزند
  روابط اجتماعي و عمومي پايين زنان ايجاد اخالل در آرامش خانواده

  نداشتن اوقات بيكاري هاي خانهكارها و مسئوليت
  )تجربة ناموفق(شكست قبلي فرد در شغل خانگي  نارضايتي از زندگي

   همسرممانعت خانواده و
  هاي تحقيق يافته :منبع

  
  هاي مربوط به عوامل دولتي  گويه. 4جدول 

 هاي مربوط به عوامل دولتي گويه
 نبود بازار

  ها هاي آموزشي از سوي سازمان ها و كالس برگزارنشدن كارگاه
  نداشتن به مراكز اطالعاتي دسترسي

  برخوردارنبودن از بيمه
  نبود زمينة گردشگري و توريسم

  ها  نبود نمايشگاه
 هاي تحقيق يافته :منبع

  
شود، اولويت موانع توسعة مشاغل خانگي از ديدگاه  مشاهده مي 1طور كه در جدول  همان

ترين اين موانع شامل عوامل شخصيتي، فردي،  ازنظر زنان مهم. زنان و كارشناسان متفاوت است
هاي اصلي شامل عوامل خانوادگي،  اولويتاما ازنظر كارشناسان، . فرهنگي و اقتصادي است

  .فردي، فرهنگي و شخصيتي است
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  هاي هريك از موانع توسعة مشاغل خانگي از ديد زنان روستايي بندي گويه اولويت
ترين موانع توسعة مشاغل خانگي شامل موانع شخصيتي، فردي و  از ديد زنان روستايي مهم

هاي مربوط به هريك از اين عوامل پرداخته  گويهبندي  در اين بخش به اولويت. اقتصادي است
  .شود مي

  
  هاي مربوط به موانع شخصيتي  گويه

منظور  گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شد، به 6براي سنجش موانع شخصيتي، از 
). ضريب تغييرات كمتر، اولويت اول(كار گرفته شد  بندي آنها ضريب تغييرات به اولويت
ها شامل نبود قدرت  ترين اين گويه دهد، از ديد زنان مهم شان مين 5طوركه جدول  همان
نفس و پشتكار و عدم ايستادگي و مقاومت در مواجهه با مشكالت  زني، نداشتن اعتمادبه چانه
  .است

  
  هاي مربوط به عوامل شخصيتي از ديد زنان بندي گويه اولويت. 5جدول 

  ريب تغييراتض  معيار انحراف  ميانگين  هاي عوامل شخصيتي گويه

  241/0  93/0 85/3 زنينبود قدرت چانه
  256/0  949/0  70/3  نفس و پشتكار نداشتن اعتمادبه

عدم ايستادگي و مقاوت در مواجهه با
  258/0  991/0  84/2  مشكالت

  264/0  972/0  67/3  نبود خالقيت و نوآوري
  275/0  986/0  58/3  نداشتن صالحيت و شايستگي

  276/0  975/0  52/3  قوت و ضعفاطالعي از نقاط  بي
  
  هاي مربوط به موانع فردي  گويه

  .ارائه شده است 6هاي مربوط به موانع فردي از ديد زنان در جدول  بندي گويه اولويت
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  هاي مربوط به عوامل فردي از ديد زنان بندي گويه اولويت. 6جدول 

  معيار انحراف  ميانگين  هاي عوامل فردي گويه
ضريب 
  تغييرات

  22/0  920/0 01/4 نداشتن مهارت، تخصص و تجربه
  241/0  902/0 73/3 ريزينداشتن برنامه

  25/0  007/1 99/3 نكردن زنانتالش
  28/0  902/0 47/3 نداشتن اوقات بيكاري

  33/0  29/3 090/1 روابط اجتماعي پايين زنان
  40/0  05/3 227/1 تجربة ناموفق در زمينة شغل خانگي

  
  هاي مربوط به موانع اقتصادي  گويه

بندي  گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شد كه اولويت 6منظور بررسي موانع اقتصادي از  به
  .ارائه شده است 7آنها در جدول 

  
  هاي مربوط به عوامل اقتصادي از ديد زنان بندي گويه اولويت. 7جدول 

  معيار انحراف  ميانگين  هاي عوامل اقتصادي گويه
ضريب 
  تغييرات

اعتقادنداشتن به تأثير شغل خانگي در ارتقاي
  سطح درآمد

57/3  02/1  28/0  

  37/0  199/1 19/3 نارضايتي از درآمد پدر يا همسر
  45/0  975/0 16/2 نبود سرمايه

  48/0  335/1 76/2 نداشتن به اعتبارات و وامدسترسي
  54/0  282/1 36/2 بودن وسايل و تجهيزاتپرهزينه

  55/0  384/1 49/2 نداشتن به مواد اوليه و دشواري تهية آنها دسترسي
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  هاي هريك از موانع توسعة مشاغل خانگي از ديد كارشناسان بندي گويه اولويت
ترتيب شامل موانع خانوادگي، فردي  ترين موانع توسعة مشاغل خانگي به از ديد كارشناسان مهم

  .هاي مربوط به هريك از آنها در ادامه آمده است گويهبندي  و شخصيتي است، كه اولويت
  

  هاي مربوط به عوامل خانوادگي بندي گويه اولويت
گويه در قالب طيف ليكرت استفاده شد، كه  8منظور سنجش عوامل خانوادگي از  به

  .آمده است 8بندي آنها از ديد كارشناسان در جدول  اولويت
  

  مربوط به عوامل خانوادگي از ديد كارشناسانهاي  بندي گويه اولويت. 8جدول 

  ضريب تغييرات  معيار انحراف  ميانگين  هاي عوامل خانوادگي گويه

  169/0  620/0 33/3 كار و همكاري اعضاي خانوادهتقسيم عدم
  170/0  645/0  17/3  تشويق و ترغيب اعضاي خانواده عدم

  182/0  700/0 14/4 وجود تعداد زيادي فرزند
  28/0  905/0  23/3  اخالل در آرامش خانوادهايجاد 

  36/0  030/1 86/2 هاي خانهكارها و مسئوليت
  379/0  055/1  2.78  نارضايتي از زندگي

  480/0  64/1 63/2 ممانعت خانواده و همسر
  491/0  71/1  44/2  تأثير در افت تحصيلي فرزندان

  
  هاي مربوط به عوامل فردي بندي گويه اولويت

  .ارائه شده است 9هاي مربوط به عوامل فردي از ديد كارشناسان در جدول  گويهترين  مهم
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  هاي مربوط به عوامل فردي از ديد كارشناسان بندي گويه اولويت. 9جدول 

  ضريب تغييرات  معيار انحراف  ميانگين  هاي عوامل فردي گويه

  142/0  571/0 02/4 نداشتن مهارت، تخصص و تجربه
  129/0  582/0  51/4  اجتماعي و عمومي باالنداشتن روابط 

  136/0  591/0  33/4  نداشتن اوقات بيكاري
  156/0  650/0  16/4  تالش و پشتكار زنان عدم

  230/0  861/0  73/3  ريزي در زندگي نداشتن برنامه
  280/0  101/1 60/3 تجربة ناموفق در زمينة شغل خانگي

  
  هاي مربوط به عوامل شخصيتي  بندي گويه اولويت

گويه در قالب  6هاي مربوط به عوامل شخصيتي از ديد كارشناسان از  منظور بررسي گويه به
  .ارائه شده است 10ها در جدول   بندي اين گويه طيف ليكرت استفاده شد كه اولويت

  
  ديد كارشناسانهاي مربوط به عوامل شخصيتي از  بندي گويه اولويت. 10جدول 

  ضريب تغييرات  معيار انحراف  ميانگين  هاي عوامل شخصيتي گويه

  109/0  471/0 33/4 نبود خالقيت و نوآوري در زنان
  128/0  580/0  50/4  نفس نداشتن اعتمادبه

  130/0  549/0  21/4  ايستادگي و مقاومت در مواجهه با مشكالت عدم
  156/0  601/0  17/4  زني نبود قدرت چانه

  226/0  868/0  83/3  اطالعي از نقاط قوت وضعف بي
  232/0  883/0  79/3  نداشتن صالحيت و شايستگي

  
  وكار  درخصوص موانع توسعة اين كسب آنمقايسة ديدگاه زنان داراي مشاغل خانگي و فاقد 

منظور بررسي ديدگاه زنان داراي شغل خانگي و افرادي كه فاقد شغل خانگي هستند از  به
دهد، فقط در مورد  طوركه جدول نشان مي همان .)11جدول (ويتني استفاده گرديد  منآزمون 
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بين ديدگاه دو گروه زنان درخصوص موانع توسعة  05/0عوامل فردي تفاوت معناداري در سطح 
زنان داراي شغل خانگي درمقايسه با زنان فاقد شغل خانگي، عوامل . مشاغل خانگي وجود دارد

در مورد ساير عوامل . شمارند وكارها برمي ترين مانع در راه توسعة اين نوع كسب فردي را مهم
توان  ها مي با مقايسة ميانگين رتبه. شود دگاه دو گروه تفاوت معناداري مشاهده نميبين دي

اظهار داشت كه عوامل اقتصادي، خانوادگي و شخصيتي نزد زناني كه داراي شغل خانگي بودند، 
ترين مانع توسعة مشاغل  ترين موانع و عوامل دولتي از ديد زنان فاقد شغل خانگي، مهم مهم

  . خانگي است
  

  وكارها درخصوص موانع توسعة اين نوع كسب آنمقايسة ديدگاه زنان داراي شغل خانگي و زنان فاقد . 11جدول 

آيا اكنون داراي شغل خانگي  عوامل
سطح معناداري   مقدار آزمون  ها ميانگين رتبه )تعداد افراد(هستيد

)sig(  

  فردي
  50/22907  88/116  196خير               

*078/0  
  50/6012  65/136  44              بلي   

  اقتصادي
  50/20864  17/112  186خير               

676/0  
  50/4560  94/116  39بلي                

  خانوادگي
  00/22728  76/117  193خير               

908/0  
  00/5002  10/119  42بلي                 

  دولتي
  00/21074  53/114  184خير                

202/0  
  00/3902  05/100  39بلي                

  شخصيتي
  00/23004  77/116  197خير              

178/0  
  00/5437  61/132  41بلي                

  

ها با توجه  اين شاخص. هاي همبستگي استفاده شد بردن به ميزان ارتباط از شاخص براي پي
براي تعيين ميزان همبستگي، ضريب . گيري متغيرها انتخاب شدند اندازه) جنس(به مقياس 
  هاي همبستگي در  نتايج حاصل از آزمون فرضيه. كار گرفته شد به» اسپيرمن«همبستگي 

رابطة بين عوامل خانوادگي، فردي، (فرضيه  5نتايج بررسي هر . ستارائه شده ا 12جدول 
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با استفاده از آزمون ) اقتصادي، شخصيتي، مديريتي، و تمايل زنان به ايجاد مشاغل خانگي
دهد كه رابطة معناداري بين هريك از عوامل و تمايل به مشاغل خانگي با  اسپيرمن نشان مي

دهد كه بين عوامل خانوادگي، فردي، اقتصادي،  ان ميوجود دارد، كه نش 01/0احتمال خطاي 
  .شخصيتي، و دولتي و پرداختن زنان به مشاغل خانگي رابطة معناداري وجود دارد

  
  شده با متغير توسعة مشاغل خانگي زنان  نتايج تحليل همبستگي بين متغيرهاي مطالعه. 12جدول 

 عوامل همبستگينوع ضريب  (r)مقدارضريب همبستگي سطح معناداري
000/0  خانوادگي اسپيرمن 23/0 **

 فردي اسپيرمن 16/0 005/0*
 اقتصادي اسپيرمن 16/0  006/0*
 اجتماعي اسپيرمن 18/0 002/0*
 فرهنگي اسپيرمن 18/0 003/0*
 محيطي اسپيرمن 16/0 006/0*
 شخصيتي اسپيرمن 34/0 000/0**

000/0  دولتي اسپيرمن 21/0 **
  هاي تحقيق يافته :منبع   

  
ها، و توسعة مشاغل  منظور بررسي سطح تحصيالت زنان، وضعيت تأهل، عضويت در تشكل به

 .آمده است 13خانگي از آزمون كروسكال واليس استفاده شد، كه نتايج آن در جدول 
دهد، نتايج آزمون كروسكال واليس درمورد متغيرها تفاوت  نشان مي طوركه جدول همان

بين وضعيت تأهل و توسعة مشاغل خانگي قائل ندارند، درنتيجه فرض صفر رد و معناداري 
مثالً وضعيت تأهل و  اما با مقايسة ميانگين هريك از سطوح متغيرها ـ. شود فرض يك تأييد مي

شود كه ابتدا زنان متأهل و سپس زنان سرپرست خانوار  ـ مشاهده مي توسعة مشاغل خانگي
با مقايسة سطح تحصيالت زنان و  .روند و در آخر زنان مجرد ي ميسمت مشاغل خانگ بيشتر به

توسعة مشاغل خانگي تفاوت معناداري بين هريك از سطوح تحصيلي و توسعة مشاغل خانگي 
رود توسعة مشاغل خانگي  مشاهده گرديد؛ بدين معني كه هرچه سطح تحصيالت زنان باالتر مي
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اما درمورد زناني با سطح . يابد خانگي افزايش ميشود و تمايل زنان به مشاغل  نيز بيشتر مي
مشاغل خانگي   خورد و تمايل زنان با اين سطح سواد به هم مي سواد ديپلم و باالتر اين قانون به

توان  مي 13با مشاهدة جدول  .تأييد گرديد 95/0اين فرض با احتمال خطاي   شود ـ كم مي
هاي مختلف و  بين عضويت در تشكل) 01/0اي درصد و خط 99با احتمال (تفاوت معناداري را 

سمت  ها بودند بيشتر به معناكه زناني كه عضو تشكل بدين. توسعة مشاغل خانگي مشاهده كرد
با مقايسة . شود مشاغل خانگي رفتند و در اين مورد فرض صفر رد و فرض يك تأييد مي

شكل تعاوني و شورا بودند، توان به اين نتيجه رسيد كه زناني كه عضو هردو ت ها مي ميانگين
سمت مشاغل خانگي رفتند، در رتبة  ها بودند، بيشتر به درمقايسه با افرادي كه عضو ساير تشكل

دوم زناني كه عضو تعاوني بودند، در مرتبة بعدي زناني كه عضو صندوق اعتبارات بودند، در رتبة 
  .يز افراد عضو شوراها قرار دارندها نبودند، و در آخر ن كدام از تشكل چهارم كساني كه عضو هيچ

  
  مقايسة برخي متغيرهاي مستقل و توسعة مشاغل خانگي . 13جدول 

آزمون آماري  مقدار  سطح معناداري ها ميانگين رتبه متغير مستقل سطح
  كروسكال واليس

  وضعيت تأهل
 مجرد.1
  متأهل. 2

  سرپرست خانوار. 3

95/140 
16/150  
40/149  

428/0 841/3  

  تحصيالتسطح 

 سوادبي.1
  ابتدايي. 2
  راهنمايي. 3
  دبيرستان. 4

  ديپلم و باالتر. 5

07/132 
60/140  
63/167  
89/141  
67/133  

639/0  *02/0 

عضويت در 
  ها تشكل

 تعاوني.1
  شورا. 2

  صندوق اعتبارات. 3
  كدام هيچ. 4

  2و  1. 5

92/1446 
12/134  
97/150  
41/134  
88/178  

388/27  **000/0  

  هاي تحقيق يافته: منبع
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ويتني درخصوص داشتن يا نداشتن  پيداست نتايج آزمون من 14طوركه از جدول  همان
عضوي از خانواده يا آشنايان كه در زمينة مشاغل خانگي داراي تجربه است و (الگوي نقش 

موفقيت الگوي نقش و داشتن تجربة  ، موفقيت يا عدم)بتوان در اين زمينه از او الگوبرداري كرد
. دهد وكار رابطة معناداري را نشان نمي شخصي در زمينة مشاغل خانگي با توسعة اين نوع كسب

توان گفت افرادي كه داراي الگوي نقش در زمينة مشاغل خانگي بودند يا الگوي  بنابراين نمي
 تواند به عدم ارتباط مي. اند وكارها رفته سمت اين نوع كسب نقش آنها موفق بوده است، بيشتر به

اند، يا عواملي نظير عوامل  شان را درست انتخاب نكرده اين دليل باشد كه افراد الگوي نقش
داشتن تجربة شخصي در زمينة مشاغل خانگي نيز سبب نشده است . اقتصادي مانع شده است

  .اي مشاهده نشد وكارها بروند، و در اين زمينه رابطه سمت اين نوع كسب كه افراد بيشتر به
  

  ويتني درمورد مقايسة بين متغيرهاي مستقل و توسعة مشاغل خانگي  نتايج آزمون من. 14جدول 

 متغير مستقل سطح  ها ميانگين رتبه سطح معناداري ويتني مقدار آزمون آماري من

697/0 -  131/0 
148 

95/140  
 بلي
 خير

 داشتن الگوي نقش

923/0 - 137/0  16/52  
07/47  

  بلي
 خير

 موفقيت الگوي نقش

656/0-  512/0  99/128  
71/135  

  بلي
 خير

داشتن تجربه در 
 زمينة مشاغل خانگي

  هاي تحقيق يافته :منبع
  
  گيري نتيجه

بندي موانع توسعة مشاغل خانگي از ديدگاه زنان و  در بخشي از اين پژوهش به اولويت
عواملي كه درمقايسه . متخصصان پرداخته شد و براي محاسبه از ضريب تغييرات استفاده گرديد

از ديد . آيند شمار مي گيرند، موانع اصلي توسعة مشاغل خانگي به با سايرين در اولويت قرار مي
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اما ديدگاه . ترين اين عوامل شامل عوامل شخصيتي، فردي، و اقتصادي هستند زنان مهم
ترين موانع توسعة مشاغل خانگي را  متخصصان درخصوص موانع اندكي متفاوت است و آنها مهم

شود زنان و متخصصان در  طور كه مشاهده مي همان. اند خانوادگي، فردي، و شخصيتي برشمرده
مشاغل خانگي با يكديگر تفاوت دارند، و در اين زمينه شايد بتوان بندي موانع توسعه  اولويت

هاي شخصيتي اوست كه بيش از هر چيز  نظر زنان را تأييد كرد زيرا خود فرد و ويژگي
زنان در مقايسه با . گردد كنندة موفقيت و باعث جنبش حركت وي به جلو مي تضمين

و  4متخصصان عوامل اقتصادي را در اولويت  دانند، زيرا تر مي متخصصان عوامل اقتصادي را مهم
توان نظر زنان را تأييد كرد، زيرا فقيربودن اكثر  مورد نيز مي در اين. اند تر دانسته اهميت كم

  . آيد حساب مي خانوارهاي روستايي و ناتواني در تأمين مواد و وسايل اوليه مانع به
ترين گوية آن، نبود  ازنظر زنان نخستين مانع توسعة مشاغل خانگي عوامل شخصيتي و مهم

موفقيت زنان مانع مهمي  زني در عدم توان گفت نبود قدرت چانه مي. زني است قدرت چانه
هاي رقابت كنار زده شوند و  شود زنان در بسياري از صحنه آيد، چراكه باعث مي شمار مي به

شان را به قيمتي كمتر  ناچار محصول نهايي زنان روستايي گاه حتي به. را بگيرندشان  نتوانند حق
شان براي ادامة فعاليت كاهش  شود كه تمايل فروشند و اين امر باعث مي شده مي از هزينة تمام

نيز اين ديدگاه را تأييد ) 1994(در اين زمينه نتايج تحقيقات براون . يابد و دلسرد شوند
. نفس مانع مهمي در راه توسعة مشاغل خانگي است د زنان نداشتن اعتمادبهاز دي. كند مي
وكار و حتي  نفس و پشتكار در موفقيت و شروع كسب توان گفت داشتن اعتمادبه يقين مي به

هاي گوناگون به  توان در زمينه نفس مي توسعة آن اهميت بسياري دارد و با داشتن اعتمادبه
، دانكلز )1988(، دانكن )1374(زاده  ج تحقيقات لهسايينتاي. هايي دست يافت موفقيت

سومين مانع شخصيتي كه از ديد . سو با اين يافته است نيز هم) 2006(، و فينمارك )1991(
در اين مورد نيز شايد . زنان اهميت دارد، عدم ايستادگي و مقاومت در مواجهه با مشكالت است

شود كه شخص از  ا داشتن مقاومت باعث ميبتوان گفت تشخيص زنان درست بوده است، زير
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مطالعة . خوردن نااميد نگردد و به راهش ادامه دهد ادامة كار مأيوس نشود و درصورت شكست
  . كند نيز اين نتيجه را تأييد مي) 1389(فرد  پيشگاهي

شود نداشتن تخصص،  ترين گوية فردي كه مانع توسعة مشاغل خانگي مي از ديد زنان، مهم
شود كه احتمال خطاي فرد كاهش  داشتن تخصص و مهارت باعث مي. تجربه استمهارت و 

آميزي در زمينة  افرادي كه تجربة موفقيت. يابد و به همان ميزان نيز موفقيتش بيشتر شود
نتايج مطالعات صابر . شان به اين سمت بيشتر بوده است شغل خانگي داشتند احتمال رفتن

با اين ) 2002(، و هيسريش )1387(سيداميري ) 1388(، هاشمي )1389(، يعقوبي )1384(
داشتن . دانند ريزي در زندگي را زنان دومين مانع فردي مي نداشتن برنامه. سويي دارد يافته هم

شان را طبق برنامه پيش ببرند، به  شود كه زنان بتوانند كارهاي ريزي در زندگي باعث مي برنامه
. شان كنند وكارهاي دلخواه وقت آزادشان را صرف كسبتمام امور خانوادگي رسيدگي كنند و 

ريزي در زندگي زنان عامل  دهد كه داشتن برنامه نيز نشان مي) 1989(نتايج مطالعات آلدريش 
عامل فردي سوم كه از ديد زنان مانع مهمي . وكارهاي خانگي است مهمي در توسعة كسب

نداشتن آموزش و . ديدن است و آموزش نكردن خود زنان براي يادگيري آيد، تالش شمار مي به
نيافتن  وكار باعث شكست و توسعه نكردن براي يادگيري بسياري از اصول اولية كسب تالش

  نيز اين يافته را ) 1376(و ورزگر ) 1389(رودگرنژاد و كياكجوري . شود مشاغل خانگي مي
  . كنند تأييد مي

هاي مربوط به  ل اقتصادي است كه گويهشود، عوام عامل بعدي كه از ديد زنان مهم تلقي مي
زنان اعتقاد دارند كه شغل خانگي تأثير چنداني در بهبود  .شوند آن در ادامه شرح داده مي

وكار زنان  شايد بتوان گفت يكي از داليل اين فكر، نوع كسب. وضعيت اقتصادي خانواده ندارد
وكارشان را توسعه  عمدتاً كسباست كه چون در سطح ابتدايي، ساده و اكثراً كوچك هستند و 

در . اند شود اعتقاد به اين ديدگاه پيدا كرده دهند و از اين راه درآمد چنداني عايدشان نمي نمي
ديدگاه متضادي دارند و معتقدند ) 2006(، و ولتر )1375(طلب  ، شادي)1388(اين زمينه گلرد 
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توان در  دليل اين تضاد را مي. شود كه مشاغل خانگي باعث بهبود وضعيت اقتصادي خانواده مي
شان بيشتر مشاغل  رسد اين افراد در مطالعات نظر مي وكار آنها دانست زيرا به نوع كسب

شان را صادر  هايي دست يافته و حتي محصوالت اي را كه افراد در آنها به موفقيت يافته توسعه
وهش، مشاغل ساده و كوچكي اكثر زنان داراي شغل خانگي در اين پژ. اند كنند درنظر گرفته مي

دومين مانع اقتصادي ازنظر زنان . آورند دست نمي دارند كه از اين راه نيز درآمد چنداني به
شود بسياري از زنان  بودن وضع اقتصادي خانواده باعث مي پايين. درآمد نامناسب خانواده است
وكار نيز كمتر  اين نوع كسبوكار را تهيه كنند و درنتيجه توسعة  نتوانند منابع الزم براي كسب

) 1389(، رودگرنژاد و كياكجوري )1389(فرد  در اين زمينه افرادي چون پيشگاهي. باشد
وكارها سرماية چنداني نياز  اندازي اين نوع كسب ديدگاه متفاوتي دارند و معتقدند كه براي راه

دليل اين تضاد . اغل بروندسمت اين نوع مش توانند به راحتي مي هاي فقير نيز به نيست و خانواده
اي را كه به  اين افراد بيشتر مشاغل ساده. وكارها دانست توان در نوع نگاه آنها به كسب را مي

دهنده در اين پژوهش مشاغل ديگري  گيرند، اما زنان پاسخ سرماية چنداني نياز ندارند درنظر مي
ي تهية بسياري از وسايل سرماية اند و از ديد آنان برا بر هستند در نظر گرفته را كه سرمايه

نبود سرمايه نيز مانع مهمي در راه توسعة مشاغل خانگي است، كه نشان از . زيادي نياز است
اين ) 1993(و فراي ) 1997(افرادي مانند براش . بودن وضعيت اقتصادي خانوارها دارد پايين

  .  كنند نظر را تأييد مي
شود عامل  انع توسعة مشاغل خانگي ميديدگاه متخصصان، نخستين عاملي كه م از

كار و همكاري اعضاي خانواده نخستين عامل خانوادگي است  گوية نبود تقسيم. خانوادگي است
اين نتيجه با . آيد شمار مي كه از ديد كارشناسان مانع مهمي در راه توسعة مشاغل خانگي به

ين عامل خانوادگي كه ازنظر دوم. سوست آن رسيدند، هم  به) 1979(نتايجي كه خنام و نهار 
پژوهشگراني چون رودگرنژاد . تشويق و ترغيب اعضاي خانواده است متخصصان اهميت دارد، عدم

وجود تعداد زياد فرزندان در . نيز در اين زمينه ديدگاه مشابهي دارند) 1389(و كياكجوري 
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د، سومين مانع ها و وظايف زنان در خانه افزايش ياب شود مسئوليت خانواده كه باعث مي
نيز با اين ) 1376(پژوهشگراني چون ورزگر . خانوادگي از ديد متخصصان معرفي شده است

  . اند كه هرچه تعداد فرزندان بيشتر باشد توسعة مشاغل خانگي زنان كمتر است ديدگاه موافق
شود عامل فردي  از ديدگاه كارشناسان دومين عاملي كه مانع توسعة مشاغل خانگي مي

نداشتن تخصص، مهارت و . هاي مربوط به آن در ادامه شرح داده شده است كه گويهاست، 
مانعي است كه اشخاصي چون   وكار خانگي اهميت دارد، تجربه كه براي موفقيت و شروع كسب

نيز در ) 2002(، و هيستريش )1387(، اميري )1389(، هاشمي )1389(، يعقوبي )1384(صابر 
دانند كه  متخصصان، نداشتن روابط عمومي باال را عامل بعدي مي. شان به آن رسيدند مطالعات

و بريد ) 2006(نظراني چون مارتين  شود، كه با ديدگاه صاحب مانع توسعة مشاغل خانگي مي
سومين عامل فردي كه از نظر متخصصان اهميت دارد، نداشتن اوقات . سوست هم) 1995- 6(

شود، اما  بيكاري باعث توسعة بيشتر مشاغل خانگي مياز نظر آنها اوقات فراغت و . بيكاري است
نيز ) 1989(پژوهشگراني چون آلدريش . بسياري از زنان روستايي اوقات فراغت زيادي ندارند

  .اند چنين نظري ارائه كرده
شود، عامل شخصيتي  سومين عاملي كه از نظر كارشناسان مانع توسعة مشاغل خانگي مي

نبود خالقيت و . اند ترند در ادامه شرح داده شده ن عوامل كه مهمهاي مربوط به اي گويه. است
ها استقبال  شود توانايي ايجاد نوآوري را نداشته باشند و از نوآوري نوآوري در زنان باعث مي

زماني . دانند نكنند و كارشناسان آن را نخستين مانع شخصيتي توسعة مشاغل خانگي مي
تمايل آنها به مشاغل  سطح خالقيت پايين زنان باعث عدم معتقدند كه) 1980(و هوبر ) 1385(

نفس در  كارشناسان دومين عامل شخصيتي را نداشتن خودباوري و اعتمادبه. شود خانگي مي
نفس و  طوركه درخصوص زنان نيز توضيح داده شد وجود اعتمادبه دانند، همان زنان مي

افرادي چون . و توسعة مشاغل خانگي باشد ساز ايجاد موفقيت در افراد تواند زمينه خودباوري مي
نيز با اين نظر ) 1389(فرد  ، و پيشگاهي)2006(، فينمارك )1991(، دانكلز )1988(دانكن 
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سومين . شود نفس و خودباوري مانع توسعة مشاغل خانگي مي اند كه نداشتن اعتمادبه موافق
مواجهه با مشكالت و  عامل شخصيتي مهم ازنظر متخصصان، نبود ايستادگي و مقاومت در

نيافتگي  كشيدن از تالش و كوشش است كه خود زنان نيز آن را در توسعه شدن و دست مأيوس
  . نيز نظر موافقي در اين زمينه دارند) 1385(دانند و افرادي مانند زماني  شغل خانگي مهم مي

خانوادگي، دهند كه رابطة مثبت و معناداري بين عوامل  نتايج فرضيات همبستگي نشان مي
وجود دارد و  01/0فردي، اقتصادي، دولتي، شخصيتي و توسعة مشاغل خانگي با خطاي 

، )1389(مطالعات گلرد . يابد درنتيجه با بهبود عوامل، توسعة مشاغل خانگي نيز افزايش مي
، )1389(فرد  ، پيشگاهي)1389(، احمدي و همكاران )1997(، براش و هيسريش )1993(فراي 

 .كنند نيز اين نظر را تأييد مي) 1389(و كياكجوري رودگرنژاد 

نتايج آزمون كروسكال واليس اختالف معناداري را بين سطوح مختلف تحصيالت زنان و 
شود تمايل  دهند، به اين معنا كه هرچه سطح سواد بيشتر مي توسعة مشاغل خانگي نشان مي

ورد افراد با تحصيالت ديپلم و باالتر اما اين رابطه در م. يابد به مشاغل خانگي نيز افزايش مي
كند و اين افراد تمايل چنداني به مشاغل خانگي ندارند، زيرا معتقدند كه داشتن  صدق نمي

ديدگاه متفاوتي دارد ) 1376(در اين زمينه ورزگر . مشاغل خانگي در جامعه جايگاه بااليي ندارد
مشاغل خانگي وجود دارد، بدين و معتقدست كه رابطة معكوسي بين سطح تحصيالت و توسعة 

مطالعة وي روي . معنا كه هرچه سطح تحصيالت باالتر رود توسعة مشاغل خانگي كمتر است
شان بيشتر  زنان شهري صورت گرفته است و در آنجا زنان و دختران با باالرفتن سطح تحصيالت

. روند خانگي مي سمت مشاغل هاي دولتي استخدام شوند و كمتر به تمايل دارند كه در سازمان
توان اين مورد  دليل وجود رابطة معكوس بين سطح تحصيالت و توسعة مشاغل خانگي را مي

  .  برشمرد
هاي مختلف و توسعة مشاغل خانگي تفاوت  اي بين عضويت در تشكل نتايج فرضيات مقايسه

و تعاوني و افرادي كه عض. خطا تأييد شده است 01/0كند، كه با احتمال  معناداري را تأييد مي
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اين نظر با نتايج مطالعات . شان در زمينة مشاغل خانگي نيز بيشتر بوده است شورا بودند فعاليت
كه معتقدند رابطة مثبتي بين ) 1989(، و آلدريش )2002(، هيسريش )1389(فرد  پيشگاهي

  .         سوست ها و توسعة مشاغل خانگي وجود دارد، هم عضويت در تشكل
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