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 دهیچک
 شهرستان ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع یبررس هدف با حاضر قیتحق

 .است یفیتوص ها داده یگردآور ةنحو لحاظبه و یکاربرد هدف برحسب قیتحق نیا .گرفت انجام هیاروم

 ییروستا مناطق در شدهییدتأ و ثبت یخانگ وکار کسب یدارا انییروستا از نفر 227 قیتحق نیا یآمار ةجامع

 یریگ نمونه روش از استفاده با هاآن از نفر 181 مورگان، -یکرجس جدول به توجه با .بودند هیاروم شهرستان

 ییروا .بود ساختهمحقق ةپرسشنام ها، داده یگردآور ابزار .ددنش انتخاب قیتحق انجام یبرا ساده یتصادف

 گرفت انجام آزمون شیپ ،قیتحق ابزار ییایپا نییتع منظوربه .شد ییدتأ متخصصان و کارشناسان نظر با پرسشنامه

 از استفاده با ها داده .شد محاسبه 82/0 پرسشنامه یاصل اسیمق یبرا شدهمحاسبه رونباخک یآلفا مقدار هک

 ،یتیحما ضعف عامل پنج داد نشان  جینتا .شدند لیتحل و هیتجز AMOS20 و SPSSWin20 یافزارها نرم

 نیقوان نبود و یرسان اطالع و یدانش ضعف ،یفرهنگ و یرساختیز ضعف ،یخانگ یهاوکار کسب تیمحدود

 هساز نییتع و یریگ شکل در را پنجم تا اول های یتاولو بیترتبه کل، انسیوار از درصد 483/66 نییتب با مرتبط

 .داشتند «ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع» برای

 

 .گسترش و یانداز راه موانع ،ییروستا مناطق ،یخانگ وکار کسب ه،یاروم شهرستان :یدیکل یها هواژ
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 مقدمه
 یبمرا  یاسمتگذار یس ازمنمد ین اممروزه  کمه  رود یمم  شممار به یچندبعد ای دهیپد ،ییروستا توسعة

 اسمت  ییروسمتا  منماطق  در وکمار  کسب یابتکار یها طرح و نوآورانه های یدها ةتوسع بر تمرکز

(Harpa et al., 2015: 471.) و درآممد  کمم  یاقتصمادها  در دهمد  ممی  نشمان  متعمدد  اریبسم  شواهد 

 بمه  توانمد  یمم  داریم پا ةتوسمع  ،ییروسمتا  منماطق  در ژهیم وبه توسعهدرحال یکشورها در نیهمچن

 شود تیتقو اسیخردمق یهاوکار کسب توسعة و نانهیکارآفر های یتفعال قیطر از شکل نیبهتر

 در ییروسمتا  ةتوسمع  اتیم جربت ،زمینمه  نیم ا در (.Evans et al., 2015: 471-472) ابمد ی بهبمود  و

 یاممدها یپ و انییروسمتا  درآممد  کمبمود  مشکالت که است آن بیانگر جهان مختلف یکشورها

 انتقمال  و یفنماور  ،یفنم  دانش انتقال با فقط توانینم را آن از یناش یاسیس و یفرهنگ ،یاجتماع

 و سیاسمتگذاران  کمه  یتمر  مهمم  راهکمار  .پنداشمت  شده حل ییروستا مناطق به یماد یها هیرماس

 کوچم   یهما وکار کسمب  یانمداز  راه ،کننمد  توجمه  آن بمه  بایمد  روسمتایی  توسمعة  یزانر برنامه

 گسمترش  و رشمد  یبمرا  ییبسمترها  نکمرد  فمراهم  و یخمانگ  یهما وکار کسمب  ژهیم و بمه  ییروستا

 رگمذار یثأت یبعمد  مشخص طوربه یخانگ یهاوکارکسب (.62 :1393 صفا، و ینجف) ستها آن

 جماد یا ةنم یزم کمه  (Newbery & Bosworth, 2010: 188) شموند  یم محسوب ییروستا اقتصاد از

 موجمب  و کنمد  ممی  فمراهم  را یرکشماورزی غ و یکشماورز  یهما  تیم فعال در یماندگار و اشتغال

 (.Gibosen & Olivia, 2009: 8) دشمو  ممی  انییروسمتا  یزنمدگ  تیم فیک بهبمود  و درآممد  شیافزا

 بمه  توانمد  یم ،شود یم یکاریب کنترل و اشتغال جادیا موجب نکهیابر عالوه عرصه نیا در تیفعال

 و ی)سمعد  شود منجر زین انییروستا یتوانمندساز تیدرنها و ییخوداتکا س،نفاعتمادبه شیافزا

 یبرخمم تمما اسممت شممده سممبب ییهمما مشخصممه نیچنمم داشممتن درمجممموع، (.87 :1393 همکمماران،

 بمه  یابیدسمت  راهکمار  نیتمر مهمم  را یخمانگ  یهما وکار کسمب  گسترش و یانداز راه متخصصان،

 (.Pierce- Lyons, 2009: 78) رندیبگ درنظر سوم جهان یکشورها در ییروستا ةتوسع

 نموع  نیا که یا عمده نقش و یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه یایمزا وجود با

 متعمدد  موانمع  بروز نند،ک فایا ییروستا ةتوسع ندیفرا لیتسه و عیتسر در توانند یم هاوکار کسب

 سمبب  ...و یاجتمماع  -یفرهنگم  ،یآموزش ،یقانون ،یساختار ،یاستیس جمله از مختلف ابعاد در

 ،یطهماسمب  و انیم انتظار) نکننمد  دایم پ توسعه مناسب طوربه یخانگ یهاوکار کسب تا است شده
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 یدشموار  ،گونماگون  مطالعمات  جینتما  .است بدتر ییروستا مناطق در تیوضع نیا و (78 :1389

 و موانمع  وجود و کشور ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه ندیفرا

 صمفا،  و ینجفم  ؛1 :1393 همکاران، و یرلطفی)م کند یم انیب را ندیفرا نیا در مختلف مشکالت

 ها تیظرف اشتغال جادیا یبرا مناطق نیا .(559 :1392 همکاران، و یفران یعقوبی ؛61-62 :1393

 نانمه یکارآفر یهما تیفعال تنوع و ازین مورد یانسان ةیسرما نةیزم در را یمناسب اریبس یها تیقابل و

 یخمدمات  و یدیتول تیفعال نوع 150 از شیب نمونه، یبرا ؛نددار یخانگ مشاغل ةحوز در ژهیوبه

 و یدسمت  عیصمنا  ةحوز در هیاروم شهرستان ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکارکسب با مرتبط

 روستاها تعداد درنظرگرفتن با موضوع نیا که شده ییشناسا یدامپرور و یکشاورز یها تیفعال

 منماطق  از یکم ی عنموان بمه  هیم اروم شهرسمتان  تا است شده سبب مناطق، نیا در ساکن تیجمع و

 )سمازمان  شمود  مطرح ییروستا یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه یبرا مستعد اریبس

 تماکنون  نکمه یا بمه  توجمه  بما  و اساسنیبرا (.12 :1393 ،یغرب جانیآذربا استان یکشاورز جهاد

 یخانگ یهاوکارکسب یفرارو موانع یبررس نةیزم در هیاروم شهرستان سطح در یا ژهیو مطالعة

 در یزیم ر برناممه  یابمر  نمه یزم نیم ا در یاندک اریبس یعلم شناخت و است نگرفته انجام ییروستا

 حاضمر  قیم تحق یاصمل  پرسش دارد، وجود ییهاوکار کسب نیچن گسترش و یانداز راه یراستا

 ییروسمتا  منماطق  در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یاندازراه موانع نیترمهم که است نیا

 ند؟ا کدام هیاروم شهرستان

 

 قیتحق ةنیشیپ و ادبیات بر یمرور
 دارنمد،  جواممع  در ینههزکم و آسان اشتغال جادیا بر که یریثأت لحاظ به یخانگ یهاوکار کسب

 تجمارت  و وکمار  کسمب  حموزة  در پژوهشمگران  و محققمان  از یاریبس توجه کانون ریاخ دهة در

 و یمی زا اشمتغال  نظمر  از یخانگ یهاوکار کسب امروزه (.2 :1385 ،یانی)احمدپوردار است بوده

 یهما  بخمش  از یکم ی به ،دهند یم ارائه خدمات و محصوالت ةعرض در که ییها ینوآور دلیل به

 گماه یجا ،یصمنعت  انقمالب  از شیپم  عصمر  ماننمد  و اند شده لیتبد جهان یکشورها اقتصاد یاتیح

 در یخمانگ  یهما وکار کسب معمول، طور به (.6 :1389 ،یبرخوردار) اندیافته مردم انیم را خود

 یررسمم یغ و پنهمان  بخمش  ءجمز  اغلب نکهیا با و دونش می یبند طبقه خرد یهاوکار کسب زمرة
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 رشمد  و ثمروت  دیم تول در یتموجه  شمایان  نقمش  (،Tipple, 2006: 173) رونمد  یم شماربه اقتصاد

 (.4 :1393 همکماران،  و یرلطفم ی)م دارنمد  آن یاجتمماع  ةیسمرما  ةتوسمع  و جامعه  ی یاقتصاد

 یکلم  نظمر  اتفما   هنوز آن فیتعر درمورد اما دارد، ای یرینهد قدمت یخانگ وکار کسب مفهوم

 یگمالوا  ،زمینه نیا در (.Pierce- Lyons, 2009: 5 ؛184 :1389 ،همکاران و فری)خن ندارد وجود

 از فمرد  کمه  کننمد  یمم  فیم تعر یخوداشمتغال  از یشکل را یخانگ وکار کسب (2014) یکاپاس و

 یخمدمات  ایم  یدیم تول یتیفعمال  انجمام  یبرا ای یهپا عنوان به خود سکونت محل امکانات و لیوسا

 همایی  یمت فعال یخمانگ  یهما وکار کسمب  ،تمر  کامل یفیتعر در .کند کسب درآمد تا برد می بهره

 و مزاحممت  جادیا بدون یمسکون یفضا در را وکاری کسب خانواده یاعضا ای عضو که هستند

 ایم  خمدمت  دیم تول به کار این که ندده یم شکل همجوار یمسکون یواحدها آرامش در اختالل

 (.107 :1389 ،یمم ی)ابراه دشمو  یمم  منجمر  یمسمکون  طیمحم  از خارج بازار به عرضه قابل یکاال

 یاصمل  لمحم  عنموان  بمه  خانمه  بمر  دیم کأت ،یخمانگ  وکمار  کسمب  فیم تعر یچگونگ از نظر صرف

 بخمش  تیریممد  ایم  تیم مالک ،(Muske & Woods, 2005: 12; Taggart, 2010: 3) وکمار  کسمب 

 ،(4 :1393 همکماران،  و یرلطفم یم) خانواده یاعضا از نفر چند ای  ی توسط وکار کسب عمدة

 همای  یآلمودگ  نکردنجماد یا ،یمسکون واحد یفضا و طیشرا با دیتول حجم تناسب و مجازبودن

 از ونت،کسمم محممل یفضمما بمما رمتناسممبیغ تممردد نبممود و یبصممر و یصمموت ،محیطممییسممتز

 (.6 :1389 ،ی)برخوردار شوند یم محسوب یخانگ وکار کسب یاصل یها مشخصه

 گسمترش  و یانمداز  راه ،یخانگ یهاوکار کسب فردهمنحصرب یها مشخصه و ایمزا برخالف

 زیم چ همر  از شیپم  آن به یابیدست یبرا که است دشوار و دهیچیپ یندیافر هاوکارکسب نوع نیا

 بما  مناسمب  ییراهکارهما  بتموان  تما  داشمت  نمه یزم نیا در رگذاریثأت موانع از یجامع تشناخ دیبا

 و ی)نجفم  داد ارائمه  یخمانگ  یهما وکار کسمب  گسترش و یانداز راه یبرا مختلف مناطق طیشرا

 از خمارج  و داخمل  در یگوناگون یها پژوهش موضوع، تیاهم به توجه با (.70 69 :1393 صفا،

 کمه  است گرفته انجام یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع ییشناسا یبرا کشور

 همکماران  و یرلطفم یم .اسمت  شمده  پرداخته ها آن ینتر مهم از یبرخ جینتا مرور به بخش نیا در

 شهرسمتان  شممو  ید بخمش  یروستاها بر یخانگ مشاغل توسعة آثار یشناس بیآس در (1393)
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  اطالعات، کمبود ،یقانون موانع ،یمال مشکالت ،یکیزیف امکانات کمبود که افتندیدر هیلویکهگ

 سمطح  بمودن نییپما  محصموالت،  دیم خر بمازار  رکود والن،ئمس تیحما نبود ،یاجتماع مشکالت

 مممتیق بممودننییپمما و یآموزشمم یهمما دوره نشممدنبرگزار و همماوکار کسممب صمماحبان مهممارت

 ینجفم  .بودند ییروستا مناطق در یخانگ مشاغل ةتوسع موانع نیتر یاصل دشده،یتول محصوالت

 یخمانگ  یهما وکار کسمب  ةتوسمع  یهما  چمالش  و موانع نیترمهم خود ةمطالع در (1393) صفا و

 نییپما  تخصص و تجربه مناسب، ارکوسبک طرح نبود شامل را ییروستا مناطق در نانهیکارآفر

 منمابع  و اطالعمات  بمه  فیضمع  یدسترسم  بمازار،  بمه  انییروسمتا  مناسب یدسترس نبود ان،ییروستا

 یقانون موانع وجود و یخانگ ارکوسبک یگذارهیسرما یبرا یمال اعتبار نشدن نیتأم ،یاطالعات

 یهما وکار کسمب  توسمعة  یشناسم  بیآسم  در (1393) همکماران  و زاده فیشمر  .انمد  گرفته درنظر

 قمنماط  در وکمار  کسمب  طیمحم  مسماعدنبودن  دادنمد  نشان گلستان استان در ییروستا یخانوادگ

 و خمانواده  انیم م رسودمندیغ تعامل نهادمند، یرسم یبانیپشت نبود ،بازار یافتگینتوسعه ،ییروستا

 یفشممارها و وکممار کسممب یکارکردهمما و دیممتول تیریمممد یناکارآمممد ،وکممار کسممب تیممفعال

 و یفرانم  یعقموب ی .بودنمد  ییروسمتا  یخمانوادگ  یهما وکار کسمب  ةتوسع یاصل مسائل ،یاجتماع

 بمه  ییروسمتا  زنمان  شیگرا ةبازدارند عوامل که ندگرفت جهینت خود قیتحق در (1392) همکاران

 و یرساختیز ،یاجتماع -یفرهنگ عامل شش شامل رزن شهرستان در یخانگ مشاغل یانداز راه

 در (1391) همکماران  و نمه یویهمتم  .بودنمد  یآموزشم  و یخمانوادگ  ،یتیحمما  ،یتیشخص ،یمال

 کرمانشماه  شهرسمتان  ییروسمتا  منماطق  در را زنمان  وکار کسب موانع و یخانگ اشتغال یا مطالعه

 مخالفمت  ،یفرد موانع نیب در انیپاسخگو نظر از که بود آن انگریب قیتحق جینتا .کردند یبررس

 د،یتول یبرا هیاول منابع به یناکاف یدسترس ،یاقتصاد -یمال عوامل نیب در خانواده، پدر ای همسر

 نیبم  در و وکمار  کسب یانداز راه در زنان به جامعه یاعتماد یب یاجتماع -یفرهنگ موانع نیب در

 گمر، ید ةمطالعم  در .شمتند دا یشمتر یب تیم اهم بمازار،  در هما  واسمطه  وجمود  ینهماد  -یقمانون  موانع

 اسمتان  در یکشماورز  یهما وکار کسمب  ةتوسع موانع یبررس در (1389) همکاران و زاده فیشر

 یهما  نهاده نییپا تیفیک شامل بیترتبه موانع نیا نیترمهم که افتندی دست جهینت نیا به گلستان

 صمادرات،  واردات، نمة یزم در یکشماورز  بمازار  در دولمت  یها استیس نوسان بازار، در موجود
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 (2014) یکاپاسم  و یگمالوا  .بودند اعتبارات کسب دشوار طیشرا و بازار میتنظ و یگذار متیق

 نبمود  و یخمانگ  یهاوکار کسب یانداز راه یبرا یکاف یمال منابع ننبود فراهم بر خود ةمطالع در

به ،یخانگ یهاوکار کسب از کنندهتیحما یها تشکل و ها یتعاون اشتنندحضور و یساز شبکه

 ییروسمتا  ینمواح  در یخمانگ  یهما وکار کسمب  گسمترش  و یانمداز  راه موانمع  نیتر یاصل عنوان

 بمودن کوچم   (2011) 1کما یب و سیدیم تار کماالن  ،یگمر ید ةمطالعم  در .دارنمد  دیم کأت اسکاتلند

 مانع نیترمهم را محصوالت فروش یبرا مناسب یبازارها به نداشتن یدسترس و یمحل یبازارها

 انگلسمتان  غمرب  شممال  در ایم کامبر شهرسمتان  یروستاها در یخانگ یهاوکار کسب یانداز راه

 یخمانگ  یهما وکار کسمب  ةتوسمع  از منمد  نظمام  یممدل  ةارائم  در (2009) 2ونزیم ل رسیم پ .داننمد  یم

 مشمکالت  را هما وکار کسمب  نیم ا گسمترش  و یانمداز  راه یفمرارو  موانمع  نیتر مهم نانه،یکارآفر

 نیبم  ارتبما   نبمودن منسمجم  و یسماز  شمبکه  ضمعف  ممرتبط،  نیقوان ضعف ،یاجتماع و یفرهنگ

 ةنانم یکارآفر یها تیقابل و ها مهارت سطح بودننییپا ،یابیبازار مشکالت فعال، یهاوکار کسب

 حجمم  نظر از ژهیوبه وکار کسب بودنکوچ  از یناش یها تیمحدود و هاوکار کسب صاحبان

 بمه  اشماره  بما  یممالز  در خمود  قیتحق در (2008) 3چونگ و نی نگیم .است گرفته درنظر دیتول

 گسمترش  و یانداز راه موانع ار،ک طیمح و خانه یها تیمسئول بودن توأم از یناش یها تیمحدود

 در ضممعف ه،یسممرما ضممعف شممامل یلممک عوامممل دسممته چهممار در را یخممانگ یهمماوکار کسممب

 .انمد  کمرده  یبنمد  دسمته  ارتباطمات  و اطالعمات  یفنماور  ضمعف  و آمموزش  ضمعف  ،یساز هکشب

 نگمرش  مسماعدنبودن  ،یممال  نیتمأم  یها تیمحدود داد نشان اش مطالعه در (2005) 4هن اوفوس

 یاصمل  ممانع  دو ،یواقعم  یشمغل  عنموان بمه  آن درنظرنگرفتن و یخانگ یهاوکار کسب به یعموم

 کانمادا  در ساسمکاچوان  ییروسمتا  مناطق در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه یبرا

 یهما وکار کسمب  تیم موفق موانمع  ییشناسما  در (2001) همکماران  و 5نمز یادک ب،یم ترتنیا به .بود

 نیتمر مهم که دندیرس جهینت نیا به ویاوها التیا ییروستا مناطق در وریط حوزة در فعال یخانگ

                                                 
1. Kalantaridis and Bika 

2. Pierce-Lyons 

3. Ming-Yen and Chong 

4. Ofosuhene 

5. Adkins  
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 اشمتن ند ،وکمار کسمب  صماحبان  یبمرا  ممرتبط  یآموزش یهادوره نشدنبرگزار شامل موانع نیا

 نمة یزم در روسمتاها  در یعمموم  یآگماه  نداشمتن  و یممال  منمابع  بودنیناکاف ماهر، یانسان یروین

 .بودند یخانگ یهاوکار کسب یایمزا

 نقمش  یخانگ یهاوکارکسب که دکر انیب توان یم شدهاشاره مطالب به توجه با ،درمجموع

بمه  ییروسمتا  ةتوسمع  یاصل یابزارها از یکی و رنددا ییروستا مناطق یاقتصاد ةتوسع در یاتیح

 گسمترش  و یانمداز راه داد نشمان  اتیم ادب ممرور  موضموع،  نیا برخالف ،هرچند .روند یم شمار

 ،یممال  نیتمأم  در ضمعف  ماننمد  یمتعمدد  موانمع  بما  ییروسمتا  منماطق  در یخانگ یهاوکارکسب

 مهارت و تجربه سطح بودننییپا مرتبط، نیقوان نبود ،یابیبازار در ضعف ،دولت نکردن تیحما

 شود یم سبب که است مواجه ...و ها رساختیز در ضعف ،یفرهنگ مسائل ،وکار کسب صاحبان

 ةتوسمع  اهمداف  بمه  یابیدسمت  یراسمتا  در هاوکار کسب نیا لیپتانس و تیظرف از مطلوب شکلبه

 .نشود استفاده ییروستا

 

 یشناس روش

 یدستکار و کنترل امکان کهنیا لیدلبه و است یکاربرد هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 یشیمایپ نوع از و (یفی)توص یشیرآزمایغ نداشت، وجود محقق یبرا قیتحق یرهایمتغ

 لیتشک هیاروم شهرستان در ساکن انییروستا را قیتحق نیا یآمار ةجامع .شود یم محسوب

 یعنی ربط یذ ییاجرا یها دستگاه دییتأ و یخانگ مشاغل ةسامان در نام ثبت از پس که دادند یم

 و یدست عیصنا ،یفرهنگ راثیم کل ةادار ،یغرب جانیآذربا استان یکشاورز جهاد سازمان

 کل ادارة و یا حرفه و یفن آموزش کل ادارة ،)ره( ینیخم امام امداد ةتیکم ،استان یگردشگر

 استان یاجتماع رفاه و کار تعاون، کل ادارة از یقانون مجوز اخذ به موفق ،استان یستیبهز

 یکشاورز جهاد سازمان آمار براساس .بودند شده وکار کسب یانداز راه یبرا یغرب جانیآذربا

 مختلف یروستاها در که بود 277 هاوکار کسب نیا تعداد ،(1392) یغرب جانیآذربا استان

 از نمونه حجم نییتع منظوربه .بودند مختلف یها نهیزم در تیفعال درحال هیاروم شهرستان

 نفر 160 درصد، 5 یخطا درنظرگرفتن با آن براساس که شد استفاده مورگان -یکرجس جدول

 زانیم شیافزا یبرا که شدند انتخاب قیتحق انجام یبرا یخانگ یهاوکار کسب صاحبان از
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 یهاوکار کسب عیتوز آنجاکه از ن،یهمچن .افتی شیافزا نفر 181 به تعداد نیا ق،یتحق دقت

 یبرا ،1بود کسانی باًیتقر تعداد نظر از هیاروم شهرستان ییروستا مناطق سطح در یخانگ

 ابزار .شد استفاده ساده یتصادف یریگ نمونه روش از ها پرسشنامه لیمکت و ها نمونه به یابیدست

 با یحضور مصاحبة قیطر از که بود ساخته محقق ةپرسشنام قیتحق نیا در ها داده یگردآور

 یا حرفه و یفرد یها مشخصه بخش سه شامل پرسشنامه نیا .شد لیتکم و عیتوز انیپاسخگو

 گسترش و یانداز راه موانع و یخانگ یهاوکار کسب یعموم اطالعات ،انیپاسخگو

 یا نهیگز پنج فیط یمبنا بر پرسش 21 شامل) ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب

 تئیه یاعضا از نفر چهار نظر با پرسشنامه ییروا .بود (ادیزیلیخ =5 تا کمیلیخ =1 از رتکیل

 کارشناسان از نفر پنج و زنجان دانشگاه ییروستا توسعة و ارتباطات ج،یترو گروه یعلم

 یبررس یغرب جانیآذربا استان یاجتماع رفاه و کار تعاون، کل ادارة و یکشاورز جهاد سازمان

 یآلفا مقدار هک گرفت انجام آزمون شیپ ،پرسشنامه ییایپا نییتع یراب نیهمچن .شد دییتأ و

 یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع یعنی پرسشنامه یاصل اسیمق یبرا رونباخک

 هاآن در موجود اطالعات ،ها پرسشنامه لیتکم از پس .بود (82/0) مناسب حد در ییروستا

 جینتا و شد لیتحل و هیتجز AMOS20 و SPSSWin20 یافزارها نرم از استفاده با و یکدگذار

 و یاکتشاف -یعامل یها لیتحل )شامل یاستنباط آمار و یفیتوص آمار بخش دو در قیتحق

 .شد ارائه (یدییأت

 

 ها یافته

 ممورد  یخمانگ  یوکارهما کسمب  صماحبان  از درصمد  1/59 جنس، نظر از داد نشان قیتحق جینتا

 نیشمتر یب و سمال  3/33 انیپاسمخگو  سمن  نیانگیم م .بودند زن هاآن از درصد 9/40 و مرد مطالعه

 1/27 شمده، کسب جینتا براساس .بود (درصد 9/35) سال 36 -28 یسن گروه به مربو  یفراوان

 از درصمد  9/45 داد نشان قیتحق جینتا .بودند متأهل درصد 9/72 و مجرد انیپاسخگو از درصد

                                                 
وکارهای خانگی  طور متوسط تعداد کسب (، به1392. براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی )1

 وکار متغیر بود. درحال فعالیت در بیشتر روستاهای شهرستان ارومیه بین یک تا سه کسب
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 نةیزم در .نبودند خانواده سرپرست هاآن از درصد 1/54 و بودند خانواده سرپرست انیپاسخگو

 انیپاسمخگو  از درصد 4/93 ،وکار کسب ای ینیکارآفر با مرتبط یآموزش یها دوره در شرکت

 .بودند کرده شرکت ها دوره نیا در هاآن از درصد 6/6 فقط و بودند نگذرانده را ها دوره نیا

 بیترتبه داد نشان تیفعال حوزة و وکار کسب نوع برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز جینتا

 ریسا به نسبت یشتریب یوانافر ،یباف میگل و یباف فرش و یدستعیصنا ور،یط پرورش ةحوز سه

 یها حوزه در انیپاسخگو ،داستیپ جینتا از طورکههمان البته (.1 )جدول داشتند ها حوزه

 یادیز باًیتقر تنوع مطالعه مورد یخانگ یهاوکار کسب و کنند یم جادیا وکار کسب مختلف

 بودند؛ گرفته قرار نخست تیاولو در وریط پرورش با مرتبط یخانگ یوکارها کسب اما ،داشتند

 گرید یسو از و داشتند ازین اند  ةیاول ةیسرما به و دبودن نهیهزکم سو ی از نکهیا لیدلبه

 .داشتند یمناسب درآمد
 

 تیفعال حوزة و وکار کسب نوع برحسب انیپاسخگو یفراوان عیتوز .1 جدول
 درصد یفراوان تیفعال حوزة فیرد

 8/29 54 (یکش جوجه و بوقلمون ن،یبلدرچ غاز، ،یگوشت )اردک وریط پرورش 1
 9/14 27 یدست عیصنا 2
 2/12 22 یباف میگل و یباف فرش 3
 4/9 17 ینتیز انیماه پرورش 4
 7/7 14 جاتیسبز یبند بسته و ردنکخرد 5
 2/7 13 ییدارو اهانیگ یبند بسته 6
 5 9 یاهیگ اتیعرق دیتول 7
 9/3 7 (...و مربا ،یترش ،کشک ماست، )مانند یخانگ محصوالت دیتول و یفرآور 8
 9/9 18 ها حوزه ریسا 9
 100 181 مجموع 10

 

 مناطق در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع» یبند دسته هدف با ،ادامه در

 یها عامل قالب در رهایمتغ از دامکهر توسط شدهنییتب انسیوار مقدار نییتع و «ییروستا

به KMO شاخص و بارتلت آزمون از .شد استفاده یاکتشاف -یعامل لیتحل از شده،یبند دسته

 .دش استفاده لیتحل مورد یرهایمتغ ةمجموع به مربو  یها داده بودنمناسب صیتشخ منظور



 442 1394پاییز ، 3 شماره ،8 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 
 انگریب KMO (839/0) مناسب مقدار و 01/0 نانیاطم سطح در بارتلت نوآزم یدار یمعن

 اریمع از ها عامل استخراج یبرا .بود یعامل لیتحل انجام یبرا نظر مورد یرهایمتغ بودن مناسب

 از ها آن ةژیو مقدار هک گرفت قرار نظر مد ییها عامل آن براساس و شد استفاده ژهیو مقدار

 اند توانسته شدهاستخراج عامل پنج یطورکلبه ،یعامل لیتحل جینتا براساس .بود تربزرگ  ی

 یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع کل انسیوار از درصد 483/66 حدود

 ریمتغ  ی س،کمایراو چرخش از پس است ذکر انیشا .(2 )جدول کنند نییتب را ییروستا

 منظور به انییروستا یساز یآگاه یبرا مرتبط یجیترو -یآموزش یها دوره نشدنبرگزار ری)متغ

 .شد حذف لیتحل از یعامل بار بودننییپا لیدلبه (یخانگ وکار کسب یانداز راه
 

 ییروستا یخانگ یوکارها کسب گسترش و یانداز موانع راه یاکتشاف -یعامل لیتحل جی. نتا2جدول 
 )مقدار ها عامل

 درصد ژه،یو
 (انسیوار

 یعامل بار )نماد( رهایمتغ

 یتیحما ضعف
(580/3، 889/17) 

 یانداز راه یبرا یاعتبار -یمال یها همؤسس و ها بانک یسو از یبانیپشت نبود ای ضعف
 (1 یتی)حما ییروستا مناطق در یخانگ وکار کسب گسترش و

784/0 

 831/0 (2 یتی)حما یخانگ یهاوکار کسب صاحبان یبرا مهیب یتیحما چتر ضعف ای نبود

 یخانگ وکار کسب گسترش و یانداز راه یبرا دولت یسو از یکاف تیحما نبود
 (3 یتی)حما ییروستا

806/0 

 در یخانگ وکار کسب یانداز راه یبرا هیاول یاعتبار و یمال منابع به کم یدسترس
 (4 یتی)حما روستاها

694/0 

 646/0 (5 یتی)حما (بازار از ی)دور بازار به انییروستا فیضع یدسترس و یابیبازار مشکل

 تیمحدود
 یهاوکار کسب

 یخانگ
(851/2، 254/14) 

 ییروستا یخانگ وکار کسب از حاصل سود ای درآمد سطح بودننییپا
 (1 تی)محدود

676/0 

 داخل یکارها و یکشاورز یها تیفعال ژهیوبه گرید یها تیفعال یباال حجم
 (2 تی)محدود منزل

856/0 

 یروین تیمحدود لیدلبه ارائهقابل خدمات سطح ای اهدیتول حجم بودننییپا
 (3 تی)محدود یانسان

728/0 

 807/0 (4 تی)محدود روستاها در دشدهیتول یخانگ محصوالت و خدمات تیفیک بودننییپا
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 ییروستا یخانگ یوکارها کسب گسترش و یانداز موانع راه یاکتشاف -یعامل لیتحل جی. نتا2جدول  
 )مقدار ها عامل

 درصد ژه،یو
 (انسیوار

 یعامل بار )نماد( رهایمتغ

 و یرساختیز ضعف
 ،753/2) یفرهنگ

763/17) 

 وکار کسب گسترش و یانداز راه یبرا بانیپشت یها هیاتحاد و ها یتعاون نبود
 (1 یرساختی)ز ییروستا یخانگ

903/0 

 905/0 (2 یرساختی)ز یارتباط یها راه و ونقلحمل امکانات به انییروستا فیضع یدسترس
 834/0 (3 یرساختی)ز روستا در یزندگ از یناش یمکان و ییایجغراف یها تیمحدود

 یخانگ وکار کسب یانداز راه یبرا مخالفت و خانواده کنترل و تیحاکم
 (4 یرساختی)ز ییروستا

549/0 

 و یدانش ضعف
 ،465/2) یرسان اطالع

51/11) 

 یبرا ییروستا مناطق سطح در منسجم یرسان اطالع و یجیترو یها برنامه نبود
 از یناش ینیکارآفر یها فرصت و یخانگ یهاوکار کسب شناساندن و یمعرف

 (1 ی)دانش ها آن

732/0 

 تیریمد و یانداز راه یبرا انییروستا تخصص و تجربه سطح بودننییپا
 (2 ی)دانش یخانگ یهاوکار کسب

657/0 

 یهاوکار کسب یایمزا و تیاهم درمورد انییروستا یآگاه سطح بودننییپا
 (3 ی)دانش یخانگ

567/0 

 ژهیوبه) انییروستا نیب در یخانگ یهاوکار کسب درمورد نادرست تصور وجود
 (مشاغل نیا دانستن وقتپاره ای ییروستا زنان به مشاغل نیا شتریب دادننسبت
 (4 ی)دانش

514/0 

 مرتبط نیقوان نبود
(897/1، 067/9) 

 حوزة در یخانگ یهاارکوسبک با مرتبط نیقوان انسجام و تیشفاف نبود
 صاحبان ةمیب حق ،یخانگ مشاغل از تیحما و یسامانده قانون مانند) ییروستا
 ،ییروستا یخانگ یهاوکار کسب یها یتعاون لیتشک ،یخانگ وکار کسب

 (1 نی)قوان (...و محصوالت عرضة یمحل یبازارها یانداز راه

714/0 

 جواز از )اعم ییروستا یخانگ یهاوکار کسب یانداز راه یبرا مجوز اخذ مشکل
 ةیدییأت استاندارد، مؤسسة از مجوز بهداشت، مجوز ت،یفعال مجوز و سیتأس

 (2 نی)قوان (...و سالمت

658/0 

 یها شرکت با رقابت در ییروستا یخانگ یهاوکار کسب ضعف ای یناتوان
 (3 نی)قوان مشابه خدمات و محصوالت ةدهند ارائه

551/0 

 

 یانداز راه موانع به مربو  یریگ اندازه یالگو برازش و پرسشنامه یا سازه اعتبار یبررس منظوربه

 از استفاده با شدهیگردآور یها داده ،ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و

 به توجه با .شدند لیتحل و هیتجز (دوم مرتبة) یدییأت -یعامل لیتحل قیطر از AMOS20 افزار نرم

 .(3 )جدول داشت یمطلوب برازش ،آمدهدستهب یریگ اندازه مدل ،شدهکسب جینتا

 ادامة
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 برازش یها شاخص با پژوهش مدل قانطبا زانیم جینتا .3 جدول

x برازش شاخص

df

2
 IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥ 08/0 90/0 ≥ ≥3 شدهشنهادیپ اریمع
 061/0 837/0 942/0 080/0 943/0 405/1 پژوهش در جینتا
 

 در واردشده آشکار یرهایمتغ تمام ،داستیپ 1 شکل در شدهبرازش مدل از طورکههمان
 نییتب دهندة نشان موضوع نیا .بود دار یمعن t ریمقاد و داشتند 5/0 از تربزرگ یعامل بار ،مدل
 یهاوکار کسب تیمحدود ،یتیحما ضعف شامل) مطالعه مورد مکنون ریمتغ پنج مناسب
 (مرتبط نیقوان نبود و یرسان اطالع و یدانش ضعف ،یفرهنگ و یرساختیز ضعف ،یخانگ
 .است آشکار یرهایمتغ توسط

  
 استاندارد بیضرا براساس (دوم ةمرتب یدییأت یعامل لی)تحل افتهیبرازش یریگ اندازه مدل .1 شکل
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 مورد مکنون ریمتغ پنج هر یبرا شدهمحاسبه t ریمقاد شده،کسب جینتا براساس ،نیهمچن

 و یرساختیز ضعف ،یخانگ یهاوکار کسب تیمحدود ،یتیحما ضعف شامل) یبررس

 جهیدرنت و بود تر بزرگ 96/1 از (مرتبط نیقوان نبود و یرسان اطالع و یدانش ضعف ،یفرهنگ

 تا (،دوم ةمرتب یریگ اندازه )مدل تر یکل یا سازه قالب در گریکدی با ارتبا  ضمن رهایمتغ نیا

 گسترش و یانداز راه موانع» یعنی دوم ةمرتب مکنون ریمتغ یمجزا و مستقل ابعاد یادیز حدود

 (.4 )جدول کردند یم یریگ اندازه را «ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب
 

 دوم مرتبة یدییأت یعامل لیتحل جینتا خالصة .4 جدول

 ابعاد
 بیضرا

 راستانداردیغ
 انحراف

 اریمع
 بیضرا

 استاندارد
 t ریمقاد

 سطح
 داری معنی

 --- -- 832/0 -- 1 یتیحما ضعف
 000/0 781/6 801/0 208/0 908/0 یخانگ یهاوکار کسب تیمحدود

 000/0 587/5 748/0 202/0 895/0 یفرهنگ و یرساختیز ضعف
 000/0 982/4 708/0 187/0 874/0 یرسان اطالع و یدانش ضعف

 000/0 069/3 642/0 171/0 661/0 مرتبط نیقوان نبود

 

 گیری یجهنت و بحث
 در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع لیتحل و ییشناسا هدف با مطالعه نیا

 ،یتیحما ضعف عامل پنج داد نشان قیتحق جینتا .گرفت انجام هیاروم شهرستان ییروستا مناطق

 و یرسان اطالع و یدانش ضعف ،یفرهنگ و یرساختیز ضعف ،یخانگ یهاوکار کسب تیمحدود

 در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع نیترمهم بیترتبه ،مرتبط نیقوان نبود

 در یتیحما ضعف عامل ،داستیپ جینتا از طورکههمان .بودند هیاروم شهرستان ییروستا مناطق

 و یرلطفیم مانند یمختلف مطالعات در عامل نیا تیاهم .دارد یشتریب تیاهم موانع ریسا با سهیمقا

 هشد دییتأ (1392) همکاران و یفران یعقوبی و (1393) همکاران و زاده فیشر (،1393) همکاران

 بیتصو به 1389 سال در یخانگ مشاغل از تیحما و یسامانده قانون نه،یزم نیا در .است

 از یاریبس درعمل اما د،ش ابالغ دولت به اجرا یبرا سال نیهم در و دیرس یاسالم یشورا مجلس

 ناقص و فیضع شکلبه ییروستا یخانگ یهاوکار کسب درمورد ژهیوبه شدهینیب شیپ یها برنامه
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 مناطق در هاوکار کسب نوع نیا گسترش و یانداز راه نةیزم در ها تیحما از یاریبس و شد اجرا

 یاعتبار -یمال یها مؤسسه و ها بان  ،مطالعه مورد ةمنطق در ،نمونه یبرا ؛گرفت صورت یشهر

 یها تیحما و اند نداده انجام ییروستا یخانگ یهاوکار کسب یمال نیتأم یبرا را الزم یبانیپشت

 ییروستا مناطق در افراد شتریب یمال توان ضعف به توجه با .است بوده زیناچ نهیزم نیا در ها آن

 ،بیترت نیابه .رود یم شماربه منطقه سطح در یجد یا مسئله یمال تیحما ،هیاروم شهرستان

 از تیحما و یسامانده قانون ییاجرا دستورالعمل 9 مادة براساس زین یخانگ مشاغل ةمیب درمورد

 صندو  در توانند یم  یخانگ وکار کسب مجوز ةارائ با افراد که است شده مقرر ،یخانگ مشاغل

 از ینییپا اریبس درصد زین نهیزم نیا در یول ،ببرند بهره آن یایمزا از و دونش مهیب یاجتماع نیتأم

 یکی ،نیبراعالوه .دارند قرار مهیب یتیحما چتر ریز مطالعه مورد یخانگ یهاوکار کسب صاحبان

 یبرا بازار به فیضع یدسترس و یابیبازار مشکل ،انیپاسخگو دیکأت مورد موانع نیترمهم از

 از یاریبس ،یمحل یبازارها نبود لیدلبه که یطوربه بود، خدمات ةارائ و محصوالت فروش

 یشهرها ای سکونت محل استان یشهرها به خود محصوالت فروش یبرا بودند مجبور انییروستا

 و نهیهز شیافزا موجب ونقل،حمل مشکالت برعالوه مسئله نیا که نندک مراجعه آن از خارج

 .است شده محصوالت فروش از حاصل سود کاهش جهیدرنت

 یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه موانع نةیزم در یبعد عامل ق،یتحق جینتا براساس

 نیا در .بود یخانگ یهاوکار کسب یها تیمحدود ه،یاروم شهرستان ییروستا مناطق در یخانگ

 شماربه اسیخردمق یهاوکار کسب جزء یتیماه لحاظبه یخانگ مشاغل کهنیا لیدلبه ،نهیزم

 آن قیطر از یتوجه انیشا درآمد جه،یدرنت و است نییپا اریبس هاآن یاهدیتول حجم ،روند یم

 هیاروم شهرستان ییروستا مناطق در افراد از یادیز شمار اساس،نیبرا .شود ینم انییروستا بینص

 یاصل شغل کنار در یجانب یتیفعال شتریب را آن و ندارند خود یخانگ وکار کسب به یجد نگاه

 و یکشاورز یها تیفعال ژهیوبه گرید یها تیفعال یباال حجم ن،یابرعالوه .رندیگ یم درنظر

 هستند یعوامل گرید از گر،ید یسو از یانسان یروین تیمحدود و سو ی از منزل داخل یکارها

 شان یخانگ وکار کسب گسترش ای یانداز راه یبرا انییروستا ةزیانگ و لیتما کاهش سبب که

 گسترش و یانداز راه با مرتبط موانع یبعد عامل شده،اشاره عامل دو از پس .است شده

 مطالعات جینتا با افتهی نیا که بودند یفرهنگ و یرساختیز موانع ،ییروستا یخانگ یهاوکار کسب
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 و (2014) یکاپاس و یگالوا (،1391) همکاران و نهیویهمت (،1392) همکاران و یفران یعقوبی

 شهرستان یروستاها در داد نشان قیتحق جینتا ،نهیزم نیا در .داشت مطابقت (2005) هن اوفوس

 یخانگ یهاوکار کسب تیفعال یسامانده و تیحما یبرا یا هیاتحاد ای یتعاون چیه هیاروم

 ژهیوبه ینییپا یاریبس یرقابت و یزن چانه قدرت هاوکار کسب نیا جهیدرنت و است نشده یانداز راه

 امکانات به انییروستا فیضع یدسترس .داشتند خود محصوالت فروش و یابیبازار یبرا

 یفرارو موانع گرید از محصوالت، یبازاررسان و ها نهاده نیتأم یبرا یارتباط یها راه و ونقل حمل

 یها تیمحدود درنظرگرفتن با مسئله نیا تیاهم که ندبود یخانگ یهاوکار کسب انبصاح

 یشهر مراکز تا روستا نیب ادیز فاصلة و روستا در وکار کسب قرارگرفتن از یناش ییایجغراف

 مانع است، شده دیکأت آن بر سوم یبیترک عامل قیطر از که یگرید ةمسئل .است دوچندان

 طورکههمان ،نهیزم نیا در .است یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه یبرا یفرهنگ

 یهاوکار کسب درمورد نادرست تصورات و یناآگاه لیدلبه ،دکن یم انیب (1389) یبرخوردار

 شان هزیانگ جهیدرنت و ندارند مشاغل نوع نیا به یچندان اعتقاد انییروستا موارد اغلب در ،یخانگ

 مناطق وسعت درنظرگرفتن با که یطور به ،است کم هاوکار کسب نیا گسترش و یانداز راه یبرا

 یانداز راه یبرا مناسب یها لیپتانس و ها تیظرف وجود و هیاروم شهرستان در ییروستا

 به توجه با .اند داشته منطقه در یزیناچ اریبس گسترش و رشد مشاغل نیا ،یخانگ یهاوکار کسب

 در یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه ةکنندنییتب موانع یبعد عامل ،قیتحق جینتا

 ،نهیزم نیا در .بودند یرسان اطالع و دانش ضعف با مرتبط موانع ه،یاروم شهرستان ییروستا مناطق

 یبرا ینییپا باًیتقر تخصص و تجربه سطح مطالعه مورد انییروستا دهد یم نشان جینتا طورکههمان

 نیا یایمزا و تیاهم نةیزم در یکاف اطالعات و ندردا یخانگ وکار کسب تیریمد و یانداز راه

 بانحصا نکردن شرکت به توان یم را مسئله نیا یاصل علل از یکی .ندارند هاوکار کسب نوع

 .داد نسبت ینیکارآفر ای وکار کسب با مرتبط یآموزش یها دوره در یخانگ یهاوکار کسب

 یمعرف یبرا ییروستا مناطق سطح در منسجم یرسان اطالع و یجیترو یها برنامه نبود ن،یابرعالوه

 تا است شده سبب آن، از یناش ینیکارآفر یها فرصت و یخانگ یهاوکار کسب شناساندن و

 .باشند شتهدا یخانگ یهاوکار کسب درمورد یاندک دانش و یآگاه سطح انییروستا درمجموع

 ،ییروستا یخانگ یهاوکار کسب گسترش و یانداز راه به مربو  موانع از آخر عامل ت،یدرنها
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 زانیم نیکمتر عامل نیا کهطور همان البته .بودند یخانگ وکار کسب نیقوان نبود با مرتبط موانع

 از تیحما و یسامانده قانون بیتصو با یقانون موانع از یا عمده بخش ،داشت را انسیوار

 ییاجرا ضمانت نیقوان نیا شد اشاره طورکههمان اما د،ش رفع 1389 سال در یخانگ مشاغل

 .اند نشده یساز ادهیپ یمطلوب شکلبه و ندردا یفیضع اًبیتقر

 

 شنهادهایپ
 قیطر از ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب از مناسب یمال های حمایت ةارائ .1

 یمال تأمین یها صندو  لیتشک ژهیو به و یاعتبار و یمال های مؤسسه و ها بان  قیتشو

 ؛ریخطرپذ یگذار هیسرما توسعة و خرد

 ،سوزی آتش ،یبازنشستگ حوادث، ةمیب جمله از یا مهیب های پوشش انواع توسعة .2

 ؛ییروستا یخانگ مشاغل صاحبان یبرا ...و زاتیتجه

 لیتسه یبرا ییروستا مناطق سطح در یمحل یبازارها یسامانده و ها نمایشگاه ییبرپا .3

 ؛یخانگ محصوالت فروش

 ،ها تعاونی قالب در هاآن یسامانده و یخانگ یهاوکار کسب نیب سازی شبکه بر دیکأت .4

 ؛ربط ذی های سازمان مشارکت و کم  با یدیتول های تشکل و ها اتحادیه

 و نیتدو قیطر از یخانگ یهاوکار کسب گسترش و اندازی راه یبرا انییروستا بیترغ .5

 یمعرف یبرا ییروستا مناطق سطح در منسجم رسانی اطالع و یجیترو های برنامه یاجرا

 ؛هاآن از یناش ینیکارآفر های فرصت و یخانگ مشاغل شناساندن و

 یهاوکار کسب صاحبان یآموزش یازهاین براساس یآموزش یها برنامه یبرگزار .6

 خدمات تیفیک افزایش یبرا هاآن به کم  منظوربه ژهیو به ییروستا مناطق در یخانگ

 ؛هاآن بهتر یابیبازار و دشدهیولت یخانگ محصوالت و

 روزکردن به و یخانگ یهاوکار کسب و خرد مشاغل با مرتبط نیقوان اصالح و ینیبازب .7

 ؛ییروستا یخانگ مشاغل بر دیکأت با ژهیو به هاآن

 و مجوز اخذ ندیفرا به دنیبخش سرعت منظور به یاضاف یادار یندهایفرا و ها رویه حذف .8

 .ییروستا مناطق در یخانگ یهاوکار کسب تیفعال شروع
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 توسعه اثرات شناسی آسیب (.1393) وسفی بدخش، و رمحمدیام ،زاده علوی محمودرضا، ،یرلطفیم
 شهرستان شمو ید بخش یروستاها :یمورد ةمطالع) ییروستا مناطق در یخانگ مشاغل
 .11 -1 صص ،(5) 3 ،ییروستا ریزی برنامه و پژوهش فصلنامة (.هیلویکهگ

 یها چالش و موانع و نانهیکارآفر یخانگ یهاوکار کسب یبررس (.1393) الیل صفا، و بهمن ،ینجف
 .73 -61 صص ،(2) 1 ،یکشاورز در ینیکارآفر ةفصلنام .ییروستا مناطق در آنها توسعه

 (.1391) محمدرضا ،یمحبوب و نیغالمحس ،زاده عبداله احمد، ،یسروستان یعابد هانا، ،وینه همتی
 .کرمانشاه شهرستان ییروستا زنان ةدربار ای مطالعه :زنان وکار کسب موانع و یخانگ اشتغال
 ماه آبان 23 ،بنیان دانش یهاوکار کسب تیریمد و ینیکارآفر یمل کنفرانس مقاالت مجموعه
 .11-1 صص مازندران، ،1391
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 شیگرا های بازدارنده ییشناسا (.1392) هیسم ،یفیلط و هاجر ،مؤدب وحدت احمد، ،یفران یعقوبی

 در زن ةفصلنام (.رزن شهرستان سردرود بخش :مطالعه مورد) یخانگ مشاغل به ییروستا زنان
 .574 -559 صص ،(4) 11 ،استیس و توسعه

 یخانگ یهاوکار کسب یسامانده طرح (.1393) یغرب جانیآذربا استان یکشاورز جهاد سازمان
 ،یکشاورز جیترو یهماهنگ تیریمد ،یپژوهش طرح گزارش .یغرب جانیآذربا استان در ییروستا
 .استان یکشاورز جهاد سازمان
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