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  پيشگفتار
توان آن را كانون ارتباطات انسان و  نقش اشتغال در پويايي زندگي انسان انكار ناپذير است و مي

مستقيم ي تأثير پويايي بي ترديد زنان به عنوان نيمي از جمعيت،درجهت اين  .كرداجتماع تلقي 
 در جامعه اي كه مشاركت زنان در زمينه ي اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي .در توسعه جامعه دارند

مشاركت زنان در بازار كار موجب كاهش نرخ  زيرا تر خواهد بود تر باشد رفاه اجتماعي نيز بيش بيش
 باعث افزايش رفاه اجتماعي براي كل ،در نتيجه افزايش درآمد سرانه و توليد،افزايش سطح  باروري،

مشاغل  .يكي از زمينه هاي مهم فعاليت اقتصادي زنان مشاغل خانگي مي باشد. دجامعه مي شو
خانگي به عنوان نوعي كسب و كار كه با عضويت اعضاء خانواده در فضاي مسكوني و در قالب يك 

بدون مزاحمت و ايجاد اخالل در آرامش واحدهاي مسكوني همجوار شكل  طرح كسب و كار مجاز،
به عنوان راهكاري مهم براي ايجاداشتغال و درآمد در سراسر جهان  تعريف مي شود و مي گيرد،

 .)Sheykholeslami,2011(رود بشمار مي براي زنان روستايي بويژه
  درصد67 كه اي گونه استراليا بوده، به ترين گروه كسب و كار در  بزرگ1كسب و كارهاي خانگي    

 اين ،چنين هم . درصد كل كسب و كاردر اين كشور را شامل مي شود58كسب و كارهاي كوچك و 
 درصد فعاليت بخش خصوصي در 52گروه حدود نيمي از كسب و كارهاي كوچك در انگليس و 

 كنند رها را كنترل مي از اقتصاد اين كشو مهميبخش و آمريكا را به خود اختصاص داده است
)Khoneyfar, etal2011.( 

 اما در كشورهاي جهان سوم درصد كمي از زنان روستايي دراين زمينه مشغول بكار مي باشند و    
چنانچه مثال  .كار خانگي اين عده نيزدر قالب نهاد يا موسسه خاصي تعريف نشده است متأسفانه

  .  شوند  است و ساير مشاغل به فراموشي سپرده ميقالي بافي در سازمان صنايع دستي تعريف شده
 ت از جمله جمعيت روستايي ايران از يك سو وي باتوجه به افزايش سريع و گسترده جمع    امروزه

زايي كافي براي نيروي كار حجيم ودر حال افزايش روستايي از  ناتواني بخش كشاورزي در اشتغال
ويژه براي گروه هاي كم يافاقد زمين كه براي تأمين سوي ديگر، توسعه اشتغال غيركشاورزي به 

از اهميت زيادي برخوردار است با توجه به اين مطالب و از  نيازهاي زندگي درآمد كافي ندارند،
تر به تربيت  كه زنان در عصر ما به علت وظايف مادري ولزوم اختصاص دادن وقت بيش جايي آن

اهميت دوران دو ساله  ارداري و پس از زايمان،مشكالت ب فرزندان ،براي تربيت نسل سالم،
 ،نتيجه  سالگي براي تولد نوزادان سالم و در25- 35شيردهي، اجبار بر ازدواج و بارداري در سنين 

 انجام مسئوليت هاي مربوط به خانه و ،چنين اجبار براي ازدواج و بارداري در سنين پايين و هم
 ويژگي هاي شغلي سوي ديگر،اشتغال مردان دارند،و از تربيت فرزند نياز به اشتغال متفاوت از 
                                                 

1 -Home buseness 



183 1391 پاييز، سوم، شماره سوم، سال زن و جامعهپژوهشي  – فصلنامه علمي

 ساعت كار،قوانين مرخصي - 2.  انعطاف پذير باشد- 1: مناسب براي زنان بايد شامل اين موارد باشد
متناسب با ويژگي ها وتوانمندي هاي -3.وسايرشرايط آن تابع ويژگي ها و نقش هاي زنان باشد 

زنان  نقش مادري ،همسري ونقش شغلي بين- 4.  نكندزنان باشد و آنها را دچار خستگي مفرط
ترين شغل براي زنان اشتغال و  توان گفت مناسب با توجه به اين مطالب مي. هماهنگي ايجادكند 
اشتغال به صورت اجراي پروژه، به طوري كه منعطف بوده و  اشتغال نيمه وقت، ،كارآفريني در خانه

 مي توان در اينجا به اهميت كسب و ،لذا. حل كار باشدقسمت اعظم آن قابل انجام در بيرون از م
  .كارهاي خانگي در اشتغال زنان پي برد

  
  مباني نظري اشتغال زنان

 رويكردهاي نظري متفاوتي در بـاب اشـتغال در بـاب اشـتغال زنـان از سـوي نظريـه پـردازان و                          
ت واشـتغال زنـان      گـروه بـه نظريـات اقتـصادي مـشارك          نخـستين انديشمندان ارائه شده است كـه       

  .پردازد وگروه دوم نيز به نظريات جامعه شناختي حوزه مشاركت واشتغال زنان مربوط مي شود مي
  

  1نظريه ي يادگيري اجتماعي
 جنبه تئوريك 5در مطالعه اي عملكرد زنان را در ) Hisrich&Brash,2002(هيسريج وبراش    

بر اساس اين تئوري يادگيري . گيري اجتماعي استتئوري ياد ها، يكي از تئوري. مدنظر قرار داده اند
به عنوان الگوهاي نقش براي تشويق افراد و زنان ) دوستان خانواده و( مشاهده رفتار ديگران راهاز 

د اشتغالي زن به  تأثير زمينه هاي خانوادگي و نقش پدر و مادر بر روي خوچنين، هم .مؤثر است
الد كه در اين زمينه ها كار كرده باشد به عنوان الگوي همين طور وجود يك و. طور اخص مهم است

  . نقش مهمي در انتخاب شغل وموفقيت زنان داردراهنقش و يادگيري وآموزش از اين 
 

  2نظريات اقتصادي اشتغال زنان
  3ديدگاه تجزيه ي بازار كار

دسـته اي  باور به   ،از عمده ترين نظريه هاي مرتبط با اين ديدگاه نظريه ي بازار كار دوگانه است                  
 مشاغلي هستندكه از    نخستگروه  :از نظريه پردازان مابايد بين دوگروه از مشاغل تفاوت قائل شويم            

مرخصي هاي ساالنه   ترقي درآينده، فرصت پيشرفت و ويژگي داشتن دستمزدهاي باال،امنيت شغلي،

                                                 
1-Social learning theory  
2 -The economic theory of women’s emloyment 
3 -View of labor market analysis 
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 تـر،  امنيـت شـغلي كـم      گروه دوم مشاغلي هستندكه داراي دستمزدهاي پـايين،        .مرتب برخوردارند 
 وضعيتي يك  توان در بازار كار با     برپايه اين نظريه نمي    .مانند آن مي باشند     و امكان پيشرفت محدود  

  برخورد با شاغلين،   ،در نتيجه . وجود دارد   يك بازار تجزيه شده كار     بيان ديگر، به  . بود روه  دست روب 
كـه تفـاوت هـاي جنـسيتي را          اين مي توان به جاي    .هاست تحت تاثيرخصوصيات پايداري شغلي آن    

يكـي از   .ناشي از ويژگي هاي ذاتي زنان دانست حـداقل قـسمتي از آن رابـانوع مـشاغل نـسبت داد                   
 جداسازي نيروي كار را برمبناي شيوهترين انتقادات وارد بر اين ديدگاه اين است كه اين نظريه        مهم

  كـه چـرا  پرسـش  نظريـه بـه ايـن      اين .جنسيت در داخل بخش هاي اوليه و ثانويه روشن نمي كند          
  .   پايدار عامل تقسيم بندي بازار كارشده است توضيح نمي دهد مهم و جنسيت در چنين ابعاد

  
  1ديدگاه نئوكالسيك

در نتيجـه   براساس اين ديدگاه دستمزد پرداختي به هرفرد با ارزش نهايي كار او متناسب است و     
ران هستند كه بازده نهايي دريافتي حاصل از كـاربيش از           كارفرمايان تاجايي حاضر به استخدام كارگ     

از آنجا كه عوامل متعددي وجود دارندكـه سـبب مـي شـوند               .كه پرداخت مي كند    دستمزدي باشد 
از ديدگاه اين نظريه پردازان تبعيض بـين        . باشد كارايي زنان نسبت به مردان پايين تر       تابهره وري و  

ها بـا توجـه بـه توضـيحات نظريـه كـامال              تفاوت درآمد آن   عي و زنان و مردان در بازاركار امري طبي      
  .(Ankerohisen,2001) سازگار است

از اهميـت زيـادي     جا كه تاكيد اين نظريه برعامل سرمايه انساني در تبيين اشـتغال اسـت،              از آن     
  و توسط اين نظريه توسعه ميـزان تحـصيالت     در نظر گرفته   براساس تبيين هاي   .برخوردار مي باشد  

افزايش سطح مهارت هاي زنان در چارچوب سياست هاي اشـتغال در             آموزش هاي فني حرفه اي و     
در زمينـه مـزد و كـسب درآمـد          ويژه  ب بهبود وضعيت زنان وكاهش فاصله آن بامردان در بازار كار و          

 وجود ايـن پـيش     ،ترين انتقاداتي كه بر اين نظريه وارد است        يكي از مهم   .داشت  خواهد مهمي  تاثير
. فرض درآن است كه فرصت هاي شغلي زنان و مردان شركت كننده در بازار كار را يكسان مي داند                  

انتقاد دومي كـه بـر ايـن ديـدگاه وارد اسـت             .در حالي كه اين پيش فرض با عالم واقع تناسب ندارد          
رايط شـ  كـه تمـامي امكانـات و       تاكيد آن بر بازده نهايي كار است كه اين موضوع نيز با توجه به اين              

  . دو جنس برابر نيست نمي تواند قابل توجه باشد براي هر
  
  

                                                 
1- Neoclassical view 
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  1هاي جامعه شناختيديدگاه
طرفداران اين ديدگاه معتقدند با يك رشته مطالعات فرهنگي به چگونگي            :2ديدگاه كاركردگرايي     

 ها بر نقش عمـده      اجتماعي پرداخت و با كشف آن      –وظايف يا كاركردهاي عناصر و اجزاي فرهنگي        
را جدا از كليت خود   كاركردگرايي عناصرو اجزاء  .ها در سلسله تعامالت اجتماعي صحه مي گذارند        آن

بـر   .كاركردهايـشان را موجـه و ضـروري مـي شناسـد            ،ررسي قرار مي دهد و با كشف عناصر       مورد ب 
نوگرايي به عنوان يـك      .اساس اين ديدگاه نوگرايي به طور كلي شامل تفكيك فرآين جنسيتي است           

تفكيك اجتماعي به نوبه خود شـامل سـاز و           و فهوم تكاملي موجب افزايش تفكيك اجتماعي است      م
نه تنها در محيط عمـومي بلكـه در          كارهاي جديدي است كه باعث جداسازي نقش هاي مرد و زن،          

به نظـر كاركردگرايـان نقـش هـاي زن و مـرد در ابتـدا از                 .زندگي خصوصي نيز مي شود       خانواده و 
اين ديدگاه در اين فرآيند به تخصصي شدن نقش ها (وسپس مكمل هم درك مي شونديكديگر جدا 
  ).                                                                               Mosafa,1997(معتقد است 

 است   اين ،آنچه كه توسط اين ديدگاه ها به عنوان نكته اصلي مطرح مي شود              :3ديدگا جنسيتي     
ديگر مرتبط بوده،جزئي از يـك سيـستم كلـي           كه موقعيت زنان در بازار كار در خانه وخانواده با يك          

 كليـدي در ايـن ديـدگاهها        هـاي   يكي از موضـوع    .اجتماعي است كه درآن زنان تابع مردان هستند       
ورند كـه  اين نظريه ها بر اين با    . هاست  مراقبت از كودكان و زن     ويژهاختصاص دادن كارهاي خانگي ب    

پرستاري،  نظير معلمي، (گرايش به شغل هاي زنانه براي اين است كه انعكاسي از نقش خانگي زنان               
تر جوامع كار خانگي زن ها كم ارزش تر   كه در بيش    گونه مي باشد و درست همان     )پذيرايي نظافت،

اوي مردان و   اين ديدگاه به مشاركت مس     .باشند نيز كم ارزش مي    مهارت ها  شده است اين مشاغل و    
ها  معتقد است كه فعاليت ها و فرصت خصوصي توجه كرده و زنان درحيات كامل زندگي اجتماعي و     

  ). safari,1997( ها باشد بايد به طور آزاد بين نقش هاي ابزاري ومياني براي هر دوي آن
  

 زنانپيشينه مشاغل خانگي 
تر از كار  اد به آزادي ها واستقالل بيشهمچون تمايل افر تغيير ارزش هاي  اجتماعي از يك سو،    

تر در كنار خانواده و از سوي ديگر ارتقاء سطح استانداردهاي زندگي در ميان  و حضور بيش
دو نيروي متضادي است كه  تر و دوم را طلب مي كند، هاي امروزين كه نياز به درآمد بيشخانواده

 .       بب مي گرددبرآيند آنان راه اندازي يك كسب و كار در خانه را س

                                                 
1 -Sociological view 
2 -Functionalism view 
3 - Gender view 
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 در تعريفي كه توسط موالي ، مثالراي ب.ي از مشاغل خانگي ارائه گرديده استگوناگونتعاريف 
كاري كه توسط اعضا خانواده در محيط خانه صورت : رائه گرديد ا)Mavalizadeh,2011( زاده
يدكاال صورت كه در محيط خانه فقط تول و اين مزاحمتي براي همسايگان ايجاد نشود و گيرد مي

                           . عرضه، فروش وبازاريابي آن به خارج از محيط مسكوني انتقال يابد و گيرد
ي در رابطه با عوامل مؤثر بر توسعه يا عدم  مشاغل خانگي انجام گرفته گوناگونهاي  پژوهش    

  : ها اشاره مي شود است كه در زير به برخي از آن
تركيب نظريه هاي فمنيستي در ارتباط با ( در ارتباط با) Harley,1999( پژوهش هاي هارلي

نشان مي دهد كه مشاغل خانگي اغلب به وسيله افرادي ايجاد مي شود كه سرمايه ) كارآفريني زنان
 وجوهات خانواده و از پول ها و. 20و هاي شخصي استفاده كردند آنها از سرمايه. 40زيادي نداشتند، 

 چنين ايجاد  وام هاي بانكي به عنوان يك منبع ايجادسرمايه استفاده كرده اند، هماز  درصد5فقط 
 و بازاريابي مي تواند مشوق هاي مهمي در گرايش افراد باشد آموزش هاي حرفه اي و، سرمايه

         .                    نبودن سرمايه يا سرمايه اندك يك ريسك براي اين نوع كسب و كارها است كمبود تعهد،
موانع عدم گرايش ( با عنوان ) Kntand&kjldsen, 2000(  كنتاندوكجلدسنهاي پژوهشنتايج    

دهد كه انجام وظايف منزل و وجود فرزندان خردسال مانعي  نشان مي) زنان به سمت مشاغل خانگي
  .    يم داردها به سمت كسب و كار است و بر روي كارايي زنان اثرمستق در ورود زنان و عدم گرايش آن

) رويكردها و رهيافت هاي كارآفريني زنان(  باعنوان )Fry ،1993(مطالعات فراي   در همين راستا
 موانع اطالعاتي، بود بازار، عدم تخصص،: هد كه موانع اصلي توسعه كسب و كارهاي خانگي نشان مي

  . داند موانع قانوني و عدم طرح كسب و كار مي عدم تأمين مالي،
مشاغل خانگي زنان، (و با عنوان ) Hisrich,2002( ديگري كه به وسيله هيسريچ در پژوهش

: صورت گرفته مشخص گرديد كه موانع اصلي توسعه كسب و كارهاي خانگي )فرصت ها و تهديدها
موانع قانوني و عدم طرح كسب و كار  عدم تأمين مالي، موانع اطالعاتي، نبود بازار، عدم تخصص،

 موانع قانوني اين كسب و كارها از جمله نامشخص بودن چترحمايتي بيمه براي ،چنين هم .داند مي
  .  پوشش مشاغل خانگي و قوانين مالياتي مي باشدزيرافراد 

مقدمه ايي بر كسب و كار خانگي ( با عنوان  خودپژوهش بر اساس نتايج )Walter,2006( والتر
 مالي غير رسمي همچون اعتبارات فاميلي به اين نتيجه رسيد كه در آلمان زنان از منابع) زنان

تر از  استفاده مي كنند و زنان نسبت به مردان هنگام ورود به فعاليت هاي خود اشتغالي بيش
گيرند زنان در اين كشور  قرض از بستگان و اعضاي خانواده و دوستان بهره مي سرمايه هاي شخصي،

  .  شوند أمين مالي به بانك خانگي متكي ميدسترسي محدودي به منابع مالي بانكي دارند و براي ت
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مقايسه كسب و كارهاي خانگي و مشاغل دولتي در ( نيز با عنوان )Tipple,2006( تيپل پژوهش
نشان مي دهد كه زنان در جوامع با فرهنگ غالب اسالمي و هندو ) چهار كشور در حال توسعه

 درصد زنان شاغل در 70كه بيش از  اي گونهتري به كسب و كارهاي خانگي داشته به  گرايش بيش
  .اين جوامع در خانه كار كرده يا داراي كسب و كار خانگي اند

آينـده پژوهـي   (در مطالعه خود با عنـوان  ) Pishgahi fard etal,2011( همكاران   پيشگاهي فرد و  
سـعه  راهكارهـاي تو   ،)1389وضعيت اشتغال زنان در منطقه خاورميانه بـا تاكيـد بـر جايگـاه ايـران               

از  هـا،  ايجاد فرصت رشد و ارتقاي شخصيت زنان براي برداشتن موانع اشـتغال آن           :مشاغل خانگي را    
شـان در    كـردن زنـان از توانـايي هـاي          آگـاه  تصورات منفي دربـاره كـار زنـان،        ميان بردن ابهامات و   

گاههاي برگـزاري نمايـش    عضويت در تعاوني ها،    باال بردن سطح آموزش زنان،     هاي اقتصادي،  فعاليت
 بر بازاريابي وبازار رساني توليدات زنان روستايي و عشايري باعـث      افزونمحلي كه    منطقه اي و   ملي،

  .                          ايجاد حس خودباوري واعتماد در زنان مي شود
چالش ها و موانـع  ( با عنوان )Roodgarnezad etal 2011 (همكاران و نتايج مطالعات رودگرنژاد

 :ترين راهكارهاي توسعه اين نوع كسب و كارهارا        از جمله مهم   )1389 كسب وكارهاي خانگي   توسعه
 اتخاذ راهكارها و  توليدات خانگي،ويژهبكارگيري سياست هاي تشويقي و حمايتي از صنايع كوچك ب

 بازارشناسـي و   سياست هـاي حمـايتي در بـازار يـابي،          راهبردهاي توسعه صادرات توليدات خانگي،    
 برنامـه هـاي     راهتوسعه همه جانبه توانمندي هاي فنـي وتكنولـوژيكي از            ت در سطح جهاني،   تبليغا

تـشويق و ترغيـب كارآفرينـان     شيوه هاي آموزشي جديـد،   استفاده از    اجرايي در سطح كالن كشور،    
تـامين نيازهـاي     منحصربه فرد،  خانگي به استفاده از نوآوري وخالقيت هاي توليد محصوالت ويژه و          

 تعديل سياست هاي مالي و پولي براي تامين نيازهاي مالي ،محـدوديت هـاي                راهاعتباري از   مالي و   
 .                                                       صادراتي و قوانين حقوقي بازرگاني،

هاي  چالش توسعه ي روستايي و(ي با عنوان پژوهشدر  )Dadverkhani,1997( دادورخاني
ترين عوامل مؤثربر اشتغال زنان پرداخت از نظر او درآمد  به بررسي مهم) 1376ن،اشتغال زنا

  .بر اشتغال زنان دارند ترين تاثير را سواد و انزواي جغرافيايي بيش طبقه اجتماعي، خانواده،
توجه به مشاغل (  عنوانبا نيز در مطالعات خود  )Baradaran nasiri,2011( برادران نصيري

به بررسي مزاياي كسب و كارهاي خانگي پرداخته نتايج اين مطالعه نشان داد ) 1388خانگي زنان،
بدون حضور در  ترين مزاياي مشاغل خانگي كسب پايگاه و نقش اقتصادي زنان در خانواده، مهم

باال بردن كيفيت زندگي خانواده و  حفظ كيان و حرمت،جايگاه و كرامت بانوان، بيرون از منزل،
ها و حضور در محيطي آرامتر  كاهش فشارها و استرس روحيه آزادي و استقالل عمل،ارتقاء  افراد،

عدم نياز به  مبتني بر مهارت افراد مي شود، براي انجام كار،عدم نياز به سرمايه گذاري زياد،
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آلودگي هوا و  عدم نياز به كارخانه و سوله و تشكيالت خاص،كاهش هزينه رفت و آمد، تكنولوژي،
 . تفاده بهينه از زماناس ترافيك،

خانواده و راهكارهاي توسعه كارآفريني زنـان  (با عنوان ) golrod,2010( نتايج پژوهش هاي گلرد  
عدم حـضور    به اين نتيجه رسيد مشاغل خانگي باعث حضور زنان در خانه مي شود و             ) 1388ايراني،

و مـادران بـه راحتـي        مشكالتي كه ناشي از تعدد وظايف انهاسـت مـي كاهـد            زنان در بيرون خانه،   
زودبـازدهي و نيـاز انـدك بـه          ساده،  ساختار ،چنين هم توانند وظايف مادري خود را انجام دهند،       مي

  .                                   سرمايه
   

  هدف كلي
   .بررسي و مشخص نمودن عوامل اصلي توسعه مشاغل خانگي از ديد زنان و كارشناسان

  
  اهداف اختصاصي 

  .نمودن عوامل اصلي توسعه مشاغل خانگي از ديد كارشناسان وزنان روستاييمشخص -
  .مقايسه ي ديدگاه زنان و كارشناسان در خصوص عوامل اصلي توسعه مشاغل خانگي-
  

   پژوهشهاي پرسش
   آيا بين وضعيت تأهل زنان و تمايل آن ها به ايجاد مشاغل خانگي رابطه ي معناداري وجود دارد؟-
  ح تحصيالت زنان و تمايل آن ها به ايجاد مشاغل خانگي رابطه معناداري وجود دارد؟ آيا بين سط-
آيا بين عضويت در تشكل ها و تمايل زنان روستايي به ايجاد مشاغل خانگي رابطه معناداري وجود                 -

  دارد؟
  آيا بين سن زنان و تمايل آن ها به ايجاد مشاغل خانگي رابطه معناداري وجود دارد؟-
  

  هشپژوروش 
، پژوهش بخش ميداني داده هاابزار اصلي گردآوري  . پيمايشي است-  توصيفيپژوهشروش اين 

، )امهنپرسش( پژوهشتهيه و تكميل ابزار مورد استفاده در اين  .پرسشنامه اي دو قسمتي مي باشد
. دابتدا گويه هاي مورد نظر با استفاده از ادبيات پژوهش انتخاب شدن: چهار مرحله را سپري نمود

سپس پرسش نامه ي طراحي شده بمنظور اطمينان از روايي ظاهري و محتوايي توسط پانلي از 
 مصاحبه با تعدادي از راهدر مرحله ي بعد از . متخصصان مورد بررسي و اصالحات الزم اعمال گرديد

 روش  قرار گرفت بمنظور برآورد پايايي پرسش نامه ازدوبارهزنان روستايي مورد اصالح و بازبيني 
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جامعه  نسخه از پرسشنامه توسط بخشي از30 تعداد ، براي اين منظور.آلفاي كرونباخ استفاده شد
. ضريب آْلفاي كرونباخ براي متغيرها محاسبه شد  تكميل و پس از داده پردازي،پژوهشآماري 

. بدست آمد/. 72ميزان اين ضريب كه در اصل مشخص كننده ميزان پايايي ابزار است در سطح 
غرب كه در ارتباط با مشاغل   نفر كارشناس شهرستان اسالم آباد50امعه آماري گروه اول شامل ج

اداره  امداد، سازمان بهزيستي، سازمان ميراث فرهنگي،كار، كميته اداره (خانگي بودند از جمله 
 اين ن روستايي ز15000گروه دوم شامل . مورد مطالعه قرار گرفتند )تعاون روستاييترويج، اداره 

 خانوار مي باشد كه به علت در 15000تعداد خانوارهاي روستايي اين شهرستان (شهرستان بودند 
 15000ايم، يعني  دسترس نبودن آمار دقيق ما هر خانوار را نماينده يك زن روستايي در نظر گرفته

ر دهستان كه از دو مرحله نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب استفاده شد و ه) زن روستايي
كه حجم ) دهستان مي باشد8تعداد كل دهستان هاي اين شهرستان (يك طبقه در نظر گرفته شد

 راهنفر برآورد گرديد و حجم در طبقه از 375نمونه با استفاده از جدول مورگان و تاكمن تعداد 
پرسشنامه 300پس از توزيع و تكميل نمودن پرسشنامه ها تعداد  انتساب متناسب بدست آمد،

در . انجام شدSPSSكامل و بدون نقص به تأييد نهايي رسيد، محاسبات آماري با استفاده از برنامه 
 پرسشنامه متغيرهاي فردي پاسخگويان مورد سنجش قرار گرفته كه با بهره گيري از نخست بخش

 وضعيت تأهل، سطح سن،:  تدوين گرديد اين متغيرها عبارتند ازها پرسش اين پژوهشپيشينه 
داشتن تجربه شخصي در   آشنايان در زمينه مشاغل خانگي،، عضويت در تشكل ها، تجربهسواد

در . مشاغل خانگي پرداخته شدزمينه شغل خانگي كه به بررسي رابطه بين اين متغيرها و توسعه 
 مورد پرسشها به عنوان متغييرهاي فردي  مورد كارشناسان سطح تحصيالت و سابقه خدمت آن

 دوم بخش اصلي پرسشنامه است كه بر اساس مصاحبه با تعدادي از زنان و بخش .قرار گرفته است
 . طراحي گرديدپژوهش پيشينه ،چنين كارشناسان و هم

  
  يافته ها
 در درك و تفسير يافته ها ضروري پژوهشكه شناخت ويژگي هاي عمومي نمونه هاي  جااز آن

هاي عمومي زنان و متخصصين  ويژگي مربوط به داده هاي پژوهشرو در اين  مي باشد، از اين
  .صاحبنظردر زمينه مشاغل خانگي مطالعه شد

ترين   سال و كم30 تا 20ترين فراواني پاسخگويان مربوط به گروه سني  نتايج نشان داد كه بيش
ترين فراواني پاسخگويان  از لحاظ وضعيت تأهل بيش.  سال به باال بود60مربوط به گروه سني 

 نفر پاسخگو 300 بر اساس آمار بدست آمده از مجموع ،چنين هم .أهل بوده استمربوط به زنان مت
 نفر مدرك 89 نفر داراي مدرك دبيرستان و 50 نفر داراي مدرك سيكل، 55  نفر بي سواد،39
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نتايج نشان داد كه از كل .  پاسخ نداده اندپرسش نفر نيز به اين 67ديپلم و باالتر داشتند و 
عضو تعاوني ها، بوده اند، عضويت در صندوق )  درصد 14,3(لعه حدود پاسخگويان مورد مطا

عضو شوراها بوده اند و ميزان عضويت در )  درصد5(و از كل پاسخگويان فقط )  درصد11( اعتبارات
 پاسخگوي مورد 300الزم به ذكر مي باشد كه از . مي باشد)   درصد7/2( تعاوني و صندوق جمعاً

) نفر 84( تنها پاسخگو، 300از كل .يچ كدام از تشكل ها نبوده اندعضوه)  درصد3/62(بررسي 
 71(  نفر60كه از اين تعداد  ها داراي الگوي نقش در زمينه ي شغل خانگي بودند  درصد از آن3/28

 .در كار خود موفق نبوده اند)  نفر24( ها  درصد آن29در زمينه شغلي خود موفق بوده اند و ) درصد
 پاسخگوي  300ه تجربه شخصي در زمينه مشاغل خانگي نشان مي دهد كه از  مربوط بداده هاي

 يعني ،فاقد تجربه شخصي در شغل خانگي بوده اند ) درصد68( نفراز آنان 204زن مورد بررسي 
داراي تجربه در )  درصد7/22( نفر68تاكنون در هيچ يك از مشاغل خانگي فعاليت نداشته اند و 

بررسي مشخصات .به اين سؤال پاسخ نداده اند)  درصد3( نفر28و زمينه مشاغل خانگي هستند
 4/65ديپلم ) نفر1( درصد9/1: فردي كارشناسان نيز نشان مي دهد كه از لحاظ سطح تحصيالت

از لحاظ سابقه  .در مقطع ارشد و باالتر مي باشند ) نفر 12(  درصد1/23ليسانس و )  نفر34( درصد
 5زير )  درصد4/15(سال سابقه خدمت دارند 10ن بيش از پاسخگويا)  درصد3/67(خدمت نيز 

  .  سال سابقه خدمت در سازمان مربوطه را داشته اند
  ل خانگي از ديد زنان و كارشناسانبررسي عوامل اصلي توسعه مشاغ: هدف كلي

  بررسي عوامل اصلي توسعه مشاغل خانگي از ديد زنان و كارشناسان - 1جدول
  )پژوهشيافته هاي : منبع (

ات
يير

 تغ
ب
ضري

 

  
يار

 مع
اف

حر
ان

 

 
 از 

ين
انگ

مي
5 

گويه هاي مربوط به 
توسعه ي مشاغل 
خانگي از ديدگاه 

  متخصصين

ات
يير

 تغ
ب
ضري

  

يار
 مع

اف
حر

ان
 

 از 
ين

انگ
مي

5  
گويه هاي 
مربوط به 
توسعه 
مشاغل 

خانگي از 
  ديدگاه زنان

150./  
 

برگزاري كالس هاي  4,07 /.611
 آموزشي

داشتن  4,11 /.956 /.232
 هارت،م

تخصص و 
 تجربه

انگيزه كسب  3,86 /.901 /.233 نيازمالي 4,31 /.668 /.154
استقالل 
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 تر بيش

ايجادبازارمحلي براي  4,33 /.668 /.154
 فروش محصوالت

معرفي و  3,74 1,008 /.269
ديدار با 

الگوها و افراد 
 موفق

ايجادمكان هايي براي  4,35 /.737 /.169
 عرضه محصوالت

شناسنامه دار  3,72 1,033 /.277
كردن و 

ساماندهي 
 مشاغل

 ايجاد 3,78 1,072 /.283 دادن وام 3,91 /.694 /.177
هايي  مكان

براي فروش 
 محصوالت

ديدار با الگوها و افراد  4 /.730 /.182
 موفق

برگزاري  3,92 1,168 /.297
ها و  كالس

دادن 
هاي  آموزش
 الزم

 بيمه شغلي 3,75 1,125 /.3 اوقات بيكاري زياد 4 /.755 /.188
سهولت  3,75 1,191 /.317 بيمه شغلي 4,11 /.849 /.206

دسترسي به 
 وام

داشتن مهارت،  3,85 /.816 /.211
 تخصص و تجربه

ايجادبازار  3,68 1,163 /.442
محلي براي 

فروش 
 محصوالت

انگيزه ي كسب  3,96 /.842 /.212
 تر استقالل بيش

 نياز مالي 4,34 5,638 1,29

شناسنامه داركردن و  3,91 /.962 /.246
 ساماندهي مشاغل

داشتن اوقات  38,23 586,705 15,34
 بيكاري زياد
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ترين عواملي كه باعث ايجاد  از جمله اهداف اين پژوهش بررسي اين مطلب مي باشد كه مهم
مشاغل خانگي توسط زنان مي شود چيست كه اين موضوع از ديدگاه كارشناسان نيز مورد بررسي 

بدين منظور كه مشخص گردد آيا همان . رار گرفت و مقايسه اي بين نظر اين دوگروه انجام شدق
تر مي باشد، از نظر كارشناسان نيز همان ها اولويت اصلي هستند  اولويت هايي كه از نظر زنان مهم

 ، نشان مي دهد1  كه جدول گونههمان. كه تفاوتي بين ديدگاه اين دو گروه وجود دارد يا اين
 زنان داشتن مهارت و ،مثالراي اولويت بندي عوامل از ديد زنان و متخصصان يكسان نمي باشد ب

اما متخصصان اين گويه را در اولويت  ،ترين عامل توسعه مشاغل خانگي مي دانند تخصص را مهم
مايل نهم قرار داده اند و يا انگيزه ي كسب استقالل دومين اولويتي مي باشد كه زنان آن را دليل ت

 اما از نظركارشناسان اين گويه در اولويت  دهم مي باشد و ،خود به سمت مشاغل خانگي مي دانند
تري نيز برخوردار است ،همچنين معرفي و ديدار با الگوها و افراد موفق را زنان يك  از اهميت كم

خانگي ها جهت توسعه ي مشاغل  عامل انگيزاننده قوي مي دانند كه سبب ايجاد تمايل در آن
تر شخصي و فردي مي باشند در مرحله بعد زنان نقش  شود و مي توان گفت اين عوامل بيش مي

ساماندهي و حمايت ،  مثالرايدولت را در تمايل خود به سمت مشاغل خانگي مهم مي دانند ب
 زير حمايت ارگان هاي مربوطه،ايجاد مكان هايي گوناگونتر از مشاغل و قرار دادن مشاغل  بيش
 براي زنان با توجه به عالقه شان را گوناگوني فروش محصوالت و برگزاري كالس هاي آموزشي برا

اما از ديد زنان دسترسي به وام،ايجاد بازار محلي براي فروش، نياز ، در تمايل خود مهم مي دانند
د، مالي و داشتن اوقات بيكاري زياد را در تمايل خود به سمت مشاغل خانگي خيلي مهم نمي دانن

و  هاي مادي از اهميت بسيار زيادي برخوردار نمي باشد كه اين نشان مي دهد براي زنان انگيزه
  .تأثير زيادي در تمايل زنان به سمت مشاغل خانگي ندارد

اولويت كارشناسان متفاوت است، از ديد ،  كه ستون سمت چپ جدول نشان مي دهد گونههمان    
هايي براي فروش  ش، نياز مالي، ايجاد بازار محلي و مكانكارشناسان عواملي مانند دادن آموز

 از افزون بر اين،تر به سمت مشاغل خانگي بروند،  محصوالت باعث مي شود كه زنان روستايي بيش
تجربه، انگيزه كسب استقالل و شناسنامه دار نمودن  تخصص و ديد كارشناسان، داشتن مهارت،

تري در توسعه و تمايل زنان به  اير متغيرها تأثير كممشاغل، متغيرهايي هستند كه نسبت به س
  .                                                سمت مشاغل خانگي دارد
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مشخص نمودن عوامل اصلي توسعه ي مشاغل خانگي از ديد زنان و : نخستهدف 
)مقايسه ي آماري(كارشناسان  

 
          در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه شناسانكارمقايسه آماري ديدگاه زنان و  - 2جدول 

 مشاغل خانگي

 مقايسه ديدگاه زنان و كارشناسان در خصوص  حاصل از تجزيه و تحليلداه هاي 2در جدول 
 در برخي ، كه جدول نشان مي دهد گونههمان .عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل خانگي گنجانده شده

ايجاد مكان هايي براي عرضه محصوالت،  ايجاد بازار محلي براي فروش، از گويه ها مانند نياز مالي،
تفاوت معني داري بين ديدگاه زنان و متخصصين در بيمه شغلي و ديدار با الگوها و افراد موفق 

ها در توسعه مشاغل خانگي وجود دارد و مقايسه ميانگين ها در مورد اين  خصوص اهميت آن
  . تري دارد متغيرها نشان مي دهد كه از نظر متخصصين اين گويه ها اهميت بيش

ي 
معن

ح 
سط

ري
دا

 

ن 
زمو

ر آ
قدا

م
ني

ت 
 واي

من
  

ن 
گي
ميان

ين
صص

تخ
م

ان 
 زن
ين

انگ
مي

  

 گويه هاي مربوط به تمايل زنان

 برگزاري كالس هاي آموزشي 170,18 176,000  -/.4  /.689
 نيازمالي  165,39 202,35  -532/2*  /.01
ايجادبازارمحلي براي فروش  160,09 208,19  -380/3*  /.001

 محصوالت
ايجادمكان هايي براي عرضه  161,83 222,07  -131/4** /.000

 محصوالت
شناسنامه داركردن و ساماندهي   165,51 187,33  -14,92  /.136

 مشاغل
 انگيزه ي كسب استقالل بيشتر 168,51 186,57  -1,245  /.213
 ن مهارت،تخصص و تجربهداشت 170,99 167,56  -/.241  /.81
 بيمه شغلي 165,87 201,56  -450/2*  /.01
 داشتن اوقات بيكاري زياد  168,04 171,41  -/.231  /.817
 ديدار با الگوها و افرادموفق  163,99 209,15 -083/3*  /.002

  سهولت دسترس به وام  163,53 187,02 -1,411  /.158
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ر توسعه مشاغل زنان و متخصصين درخصوص عوامل مؤثر ب مقايسه ي اولويت: هدف دوم
  خانگي

 اولويت بندي ديدگاه زنان روستايي و متخصصين در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه - 3جدول 
  مشاغل خانگي

 داده هاي كه  گونههمان. شده است ارائه 3 حاصل از اين بررسي در جدول داده هاينتايج 
 بين اولويت هاي زنان و متخصصين در خصوص عوامل مؤثر بر توسعه مشاغل ،دهد جدول نشان مي

  . ت وجود داردخانگي تفاو
  
  
  
  
  
  
  
  

اولويت از ديدگاه 
  متخصصين

  اولويت از ديدگاه زنان        گويه ها

  اول داشتن مهارت،تخصص و تجربه  نهم
  دوم انگيزه ي كسب استقالل و احترام بيشتر  دهم
  سوم  معرفي و ديدار با الگوها و افراد موفق  ششم
ساماندهي و حمايت ازمشاغل خانگي توسط   يازدهم

 دولت
  چهارم

  پنجم ايجا مكان هايي براي فروش محصوالت  چهارم
  ششم برگزاري كالس ها و دادن آموزش هاي الزم  اول

  هفتم بيمه شغلي  هشتم
  هشتم سهولت دسترسي به وام  پنجم
  نهم محلي براي فروش محصوالتايجادبازار   سوم
  دهم نياز مالي  دوم
  يازدهم داشتن اوقات بيكاري زياد  هفتم
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  پژوهشهاي پرسشبررسي 
آيا بين وضعيت تأهل زنان و تمايل آن ها به ايجاد مشاغل خانگي رابطه ي معناداري  - 

  وجود دارد؟
  بين وضعيت تأهل زنان و تمايل به ايجاد مشاغل خانگيمقايسه  -4جدول 

منظور بررسي اين مطلب كه آيا بين زنان مجرد، متأهل و سرپرسـت خـانوار تفـاوتي در مـورد                    ب
  گونهده شد، همانتمايل به ايجاد مشاغل خانگي وجود دارد يا خير از آزمون كروسكال واليس استفا

 بين وضعيت تأهل افراد و تمايل به ايجـاد مـشاغل            ، نشان مي دهد   4كه نتايج اين آزمون در جدول       
خانگي رابطه معناداري وجود نداردو نمي توان گفت يك گروه نسبت به دوگروه ديگر داراي تمايـل                 

  .تري است بيش
  
 .غل خانگي رابطه معناداري وجود دارد آيا بين سطح تحصيالت زنان و تمايل آن ها به ايجاد مشا-
  

  مقايسه بين سطح تحصيالت زنان و تمايل به ايجاد مشاغل خانگي -5جدول 

مقدارآزمون آماري 
 كروسكال واليس

 متغيرمستقل طحس  ميانگين رتبه ها سطح معني داري

95/140  
  

 مجرد- 1

16/150  
  

 
   متاهل- 2

841/3  428./ 

 سرپرست خانوار- 3  40/149

 وضعيت تأهل

مقدارآزمون آماري 
 كروسكال واليس

 متغيرمستقل سطح  ميانگين رتبه ها  سطح معني داري

 بي سواد- 1  132,07
  ابتدايي- 2  140,60
  راهنمايي - 3  167,63
   دبيرستان- 4  141,89

*639./ 
 

02./ 
  

   ديپلم و باالتر- 5  133,67

سطح 
  تحصيالت
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نتايج آزمون كروسكال واليس بين سطح تحصيالت زنان و تمايل به ايجاد مشاغل خانگي رابطـه      
معناداري را نشان مي دهد بدين معنا كه تا سطح راهنمايي با باال رفتن سطح سواد تمايل به ايجـاد           

تري دارنـد     اما زنان با سطح تحصيالت دبيرستان و ديپلم تمايل كم          ،ر شده ت مشاغل خانگي نيز بيش   
 و در   ييمقايسه ميانگين ها نيز نشان مي دهد كه ابتدا زنان بـا سـطح تحـصيالت راهنمـايي، ابتـدا                   

  . تري به ايجاد مشاغل خانگي دارند سوم زنان با سطح تحصيالت دبيرستان تمايل بيشمرتبه 
  ل ها و تمايل زنان به ايجاد مشاغل خانگي رابطه ي معناداري وجود دارد؟آيا بين عضويت در تشك-
  

  مقايسه بين عضويت در تشكل ها و تمايل به ايجاد مشاغل خانگي - 6جدول 

 با توسعه ي مشاغل گوناگون بين عضويت در تشكل هاي ،كه از جدول پيداست گونه همان
اطمينان وجود دارد زناني كه عضو تشكل هاي  /.99خانگي نيز اختالف معني داري در سطح 

ترين تمايل مربوط به زناني  تري به ايجاد مشاغل خانگي داشتند و بيش  بودند تمايل بيشناگونگو
ترين تمايل نيز مربوط به زناني است كه   بود كه عضو هر دو تشكل تعاوني و صندوق بودند و كم

  .عضو شوراها بودند
  ري وجود دارد؟آيا بين سن زنان و تمايل آن ها به ايجاد مشاغل خانگي رابطه ي معنادا-
  
  
  
  

مقدارآزمون آماري 
 كروسكال واليس

 متغيرمستقل سطح     ميانگين رتبه ها سطح معني داري

 تعاوني- 1  164,92
   شورا- 2  134,12
150,97  

  
  

 صندوق - 3
  اعتبارات

 
134,41  

   هيچكدام- 4

 
**388/27  

 
000./  

  2و1 - 5  175,88

عضويت در 
 شكل هات
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  رابطه بين سن زنان و توسعه مشاغل خانگي -7جدول
متغير  سطح متغيروابسته نوع ضريب مقدارضريب )sig(سطح معني داري

 مستقل
توسعه مشاغل   اسپرمن  35/34  /.276

  خانگي
  سن -

 توان دهد و نمي نتايج آزمون اسپرمن رابطه اي بين سن زنان و توسعه مشاغل خانگي نشان نمي
  ).  7(گفت با كم يا زيادشدن سن تمايل به مشاغل خانگي افزايش مي يابد،جدول 

  
  بحث و نتيجه گيري

بررسي اهداف كلي و اختصاصي ( نشان مي دهد) 3و1،2( هاي  كه نتايج جدولگونه همان
در ارتباط با عواملي كه باعث توسعه مشاغل خانگي مي شود بين ديدگاه دو گروه ) پژوهش
ديده مي شود كه اگر هدف رشد و توسعه واقع بينانه مشاغل خانگي است بايد هايي  تفاوت
زيرا اين زنان  هاي ما بر اساس متغيرهايي باشد كه از نظر زنان در اولويت قرار دارد ريزي برنامه

هستند كه خواسته ها و نيازهاي واقعي خود را درك كرده و بايد بر اساس نيازها و خواسته هاي 
فت، از ديد زنان داشتن مهارت،تخصص و تجربه يك متغير مهم مي باشدكه در اولويت ها پيش ر آن

قرار دارد زيرا از نظرآنان بسياري از مشاغل وجود دارد كه شرايط و موقعيت انجام آن را دارند و 
حتي عالقه دارند كه آن را فرا بگيرند اما زمينه و شرايطي در محيط روستا فراهم نيست كه بتوانند 

) Hashemi,2003( هاشمي  چونپژوهشگرانيهارت الزم را در زمينه رشته و شغل خود فرا بگيرند م
مهارت و تجربه براي  كنند كه داشتن تخصص، نيز اين ديدگاه را تأييد مي) Amiri,1999(و اميري

  .ايجاد كسب و كارها الزم مي باشد
صوص عوامل مهم توسعه بررسي هدف اول پژوهش در ارتباط با ديدگاه كارشناسان در خ

بر اين ترين متغير ذكر نموده و  مشاغل خانگي، از ديد اين افراد برگزاري كالس هاي آموزشي مهم
 كه برگزاري كالس هاي آموزشي تأثير بسيار زيادي در توسعه مشاغل خانگي دارد در اين باورند

رد زيرا برگزاري كالس هاي مورد مي توان گفت كه ديدگاه دو گروه تا حدودي در يك راستا قرار دا
آموزشي در محيط روستا سبب مي شود كه زنان در زمينه ي بسياري از مشاغل مهارت و تخصص 

تر است،  دومين متغير مهم از ديد زنان انگيزه كسب استقالل و احترام بيش.الزم را كسب نمايند
 در اجتماع و خانواده از  مشاغل خانگي زمينه هايي فراهم شود كه زنانراهبدين معني كه اگر از 

 تر مي شود، ها به سمت مشاغل خانگي بيش احترام و منزلت باالتري برخوردار گردند تمايل آن
مي باشد،  )Brockhavs et al1986(نتايج اين پژوهش همسو با نتايج پژوهش بروكهاوس و همكاران 
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ل و كسب و كارهاي كوچك ها يكي از عوامل اصلي كه باعث مي شود زنان به سمت مشاغ از ديد آن
 كه بر اين باورنددر اين زمينه كارشناسان  بروند انگيزه كسب احترام و پايگاه اجتماعي مي باشد،

تواند عوامل انگيزشي باشد كه در توسعه مشاغل خانگي زنان  نياز مالي و بهبود وضع اقتصادي مي
ب جايگاه و موقعيت اجتماعي از  اما زنان چنين ديدگاهي را ندارند، و براي آنان كس،مؤثر است

در ارتباط با ديدگاه زنان در خصوص عوامل موثر بر توسعه مشاغل .تري برخوردار است اهميت بيش
زنان معرفي و ديدار با الگوها و افراد موفق تأثير زيادي در گرايش و يده خانگي از ديد زنان به عق
هايي را فراهم   دارد و مسئولين بايد زمينهها در زمينه ي مشاغل خانگي ايجاد ديدگاه مثبت در آن

ها اين  از ديد آن تر آشنا شوند، ها بيش نمايند كه زنان روستايي با افراد موفق و كسب و كارهاي آن
ديدارها و گفتگوها باعث مي شود از موانع و مشكالتي كه افراد موفق با آن مواجه بوده اند آشنا 

ها دريابند و به عنوان يك  و رسيدن به موفقيت را از ديد آنشوند و طريقه فائق آمدن بر مشكالت 
 تجربه براي خود و براي شروع كسب و كار خود داشته باشند كه نتايج يافته هاي جلودار و همكاران

)jolodar et al,1998 ( نيز حاكي از اين است كه ديدار با افراد موفق يك انگيزه براي شروع كسب و
 كارشناسان عامل سومي كه در توسعه ي مشاغل خانگي مؤثر است را .كار در افراد مي باشد

 كه بر اين باورندبازارهاي محلي مي دانند كه باز هم در اين مورد نظر زنان متفاوت است زيرا زنان 
ها ندارد و بايد مراكزي در شهرستان ها وجود داشته  بازار محلي تأثير زيادي در فروش محصول آن

 Hisrich(ها را خريداري نمايند، افرادي مانند هيسريچ و براش نباشد كه محصوالت آ
&Brush(فراي، )Fry,1993(، پيشگاهي فرد )Pishgahifard,2011(كياكجوري و همكاران، 

)kiyakajoori etal,2011(  در اين زمينه نظري موافق دارند و معتقدند كه ايجاد بازار براي فروش
 .باشد ل مهمي در ايجاد مشاغل خانگي توسط زنان ميمحصوالت و بازاريابي مي تواند عام

ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي توسط دولت را زنان متغير مهم بعدي ذكر نموده اند و 
 قرار گيرد و گوناگونمعتقدند وقتي مشاغل گوناگون مانند صنايع دستي تحت حمايت سازمان هاي 

 و گرايش به سمت اين نوع كسب و كارها نيز تري از مشاغل صورت پذيرد توسعه حمايت هاي بيش
بر اين باورند كه نيز )Kiyakajoori et al,2011( افرادي مانند كياكجوري و همكاران فزوني مي يابد،
 دولت از مشاغل خانگي و از افراد داراي شغل خانگي باعث مي شود كه در گوناگونحمايت هاي 

 فراهم نمودن ،كارشناسانبر اساس نظر .  فراهم گرددتري براي ايجاد شغل خانگي افراد انگيزه بيش
هايي براي فروش محصوالت مي تواند در توسعه اين نوع كسب و كارها مؤثر باشدكه در اين  مكان

زمينه نيز زنان ديدگاهي تقريباً مشابه دارند و معتقدند دسترسي به مكان هايي براي فروش 
ي دسترسي به وام را كارشناسان متغير بعدي ذكر آسان. محصوالت مي تواند يك متغير مهم باشد

نموده اند كه مي تواند باعث توسعه ي مشاغل خانگي شود،در اين زمينه ديدگاه زنان تا حدودي 
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 )Fry,1993( ،فراي)Hisrich&brush,2002( متفاوت مي باشداما افرادي مانند هيسريچ وبراش
تر باشد توسعه و تمايل به  و وام بيشتر و آسانمعتقدند كه هرچه دسترسي افراد به اعتبارات بانكي

در كل مي توان گفت كه متغيرهايي كه از ديد زنان  .تر است سمت اين نوع كسب و كارها نيز بيش
تر است با ديدگاه كارشناسان در اين زمينه متفاوت مي باشد، در نتيجه كارشناسان و برنامه  مهم

مدنظر قرار دهند و متغيرهايي را كه از ديد زنان داراي اهميت ريزان بايد نياز ها، خواسته هازنان را 
تر دانسته و بر اين اساس برنامه ريزي نمايند كه اين مي تواند كمك  تري است را مهم بيش
  .تري به رشد و توسعه ي اين كسب و كارها نمايد بيش
 

   پژوهشهاي پرسشنتايج بررسي 
 بين وضعيت تأهل زنان و تمايل به ،نشان مي دهد) 4جدول ( كه نتايج آزمون كروسكال  گونههمان

توان با توجه به نتايج اين مطالعه  ايجاد مشاغل خانگي رابطه ي معناداري وجود ندارديعني نمي
تر به سمت  اظهار داشت كه زنان مجرديا متأهل يا سرپرست خانوار نسبت به دو گروه ديگر بيش

 ، زماني)Hisrich et al,1986(سريچ و همكاران  اما در اين راستاهي،مشاغل خانگي مي روند
)Zamani,2010 (ر به سمت كسب و كار  بر اساس مطالعات خود اظهار داشتند كه افراد مجرد بيشت

 زنان مجرد سرگرم درس و تحصيل بودند و اولويت تر بيش اما در اين مطالعه ،خانگي مي روند
  .براي مشاغل خانگي وقت آزاد زيادي ندارندكه باور داشتندو   خود را تحصيل مي دانستندنخست

 نشان داد كه رابطه معناداري 5در ارتباط با سوال  دوم نتايج آزمون كروسكال واليس در جدول 
بين سطح تحصيالت زنان و توسعه مشاغل خانگي نشان مي دهد، به اين معنا كه هرچه سطح سواد 

تر مي شود، اما در مورد  خانگي نيز بيشتمايل به مشاغل ) تا سطح دبيرستان(تر مي شود  بيش
كند و اين افراد تمايل چنداني به سمت  سطح تحصيل دبيرستان و باالتر اين رابطه صدق نمي

 ،دادورخاني)Madanipoor2011 (در اين زمينه اما مطالعات مدني پور.مشاغل خانگي ندارند 
)Dadverkhani,1997(، ورزگر )Varzgar,1998 (نشان مي دهد و معتقدند كه نتايج معكوسي را 

جا كه مطالعات بين سطح تحصيالت و توسعه مشاغل خانگي رابطه ي معكوسي وجود دارد از آن
اين افراد بر روي زنان شهري صورت گرفته است در شهرها زنان و دختران با باالرفتن تحصيالتشان 

 مشاغل خانگي مي روند كه تمايل دارند كه در سازمان هاي دولتي استخدام شوند و كمتر به سمت
  .دليل اين نتيجه گيري و رابطه ي معكوس را نيز مي توان با اين دليل تا حدودي توجيح نمود

در ارتباط با سوال سوم نتايج آزمون كروسكال واليس نشان مي دهد كه بين عضويت در 
رادي كه عضو به طوري كه اف. معناداري را نشان مي دهدها و توسعه مشاغل خانگي رابطه  تشكل

ها در زمينه ي مشاغل خانگي نيز بيشتر بوده كه مي توان اين  تعاوني و شورا بودند فعاليت آن
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نتيجه را بدين گونه توجيح نمود كه عضويت در اين تشكل ها به افراد اعتماد به نفس و جرأت 
د در تري به سمت مشاغل خانگي برون ريسك كردن را مي دهد و باعث مي شود با شهامت بيش

نتيجه بها دادن به تشكل ها و تشويق زنان به عضويت در اين تشكل ها مي تواند به توسعه مشاغل 
 Pishgahi fard et (خانگي نيز كمك نمايد كه اين نتايج به وسيله مطالعه پيشگاهي فرد و همكاران

al,2011 (تائيد گرديد.  
اداري را بين سن زنان و تمايل به در مورد بررسي سوال چهارم نتايج آزمون اسپرمن رابطه معن

توان گفت با افزايش يا كاهش سن تمايل به  و نمي) 7جدول ( ايجاد مشاغل خانگي نشان نمي دهد
 Hisrich et(ايجاد مشاغل خانگي زياد يا كم مي شود اما در اين راستا مطالعات هيسريچ و همكاران

al,1988(گلرد ، )Golrod,2010(ورزگر، )varzgar,1998( دهد زيرا  نتايج متضادي را نشان مي
ها نشان مي دهد كه بين سن و تمايل زنان به مشاغل خانگي رابطه منفي وجود دارد،  مطالعات آن

بدين معنا كه باباالرفتن سن تمايل به ايجاد مشاغل خانگي كاهش مي دهد، در مورد نتايج اين 
 اما پژوهشگراني ،ن روستايي انجام گرفتهمطالعه و تضاد آن مي توان گفت كه مطالعه ما بر روي زنا

كه رابطه معناداري را بين سن و توسعه ي مشاغل خانگي بيان نموده اند بر روي زنان در مناطق 
شهري مطالعه انجام داده اند كه در اين مناطق شهري با افزايش سن زنان به دنبال بازنشستگي و 

 .نگي داشتنداستراحت بودند و تمايل كمتري به ايجاد مشاغل خا
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