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چکیده اطالعات مقاله         
با رشد  گلویب یدهستان غن یدر روستاها یخانگ یتعداد کسب و کارها 1921-12 یهاسالکه در خالل  ییاز آنجا

کسب و کار  یاست که در فضا یعوامل لیرو هدف پژوهش حاضر تحل نیاست، از ا دهیمورد رس 297به  یدرصد1.4

نمونه  عنوانبهروستا  99روستا از مجموع  2ابتدا  ارک نیانجام ا ی. براباشندیم مؤثر موردمطالعهدر منطقه  یخانگ عیصنا

با  انیم نیو از ا باشدیمدر آنها ساکن  خانوار 1111شدند که تعداد  دهیبرگز ییروستا یسکونتگاه یمکان یالگوها نیاز ب

 یاشده دار یحجم نمونه محاسبه شدند. اطالعات گردآور عنوانبهسرپرست خانوار  227فرمول کوکران و جدول مورگان 

 با هم هاداده لی. تحلباشندیم لیتحلقابلکه در دو سطح خانوار و روستا  باشدیم یافاصلهو  یارتبه ،ینسب اسیسه مق

که  یحاصل شدند: اغلب کسان لیذ جیصورت گرفت و نتا کیو ناپارامتر کیمناسب پارامتر یهاآزمونو  spss افزارنرم

 ندابودهزنان سرپرست خانوار  ایو  سوادکمباال،  یسن نیانگیافراد با م اندآورده یرو یخانوادگ یبه سمت کسب و کارها

و  یتیریخود مد ،ینیکارآفر هاینهیزم ریمس نای در و اندکرده دایسمت سوق پ نیبه ا یبه سبب اجبار اقتصاد شتربی که

 درخواست ،هایتعاون لیو تشک زصدور مجو یدرخواست برا ،یکسب و کار کنون تیارتقاء و بهبود وضع ،یتیریخانواده مد

و امثال آن را مورد توجه قرار  یو تنوع شغل دیجد یهادهیاخلق  یتالش برا ،یو اعتبارات مال التیتسه افتیدر یبرا

 نیا تیرسم یبرا نهیزم آوردنفراهمخود با  اراتیاخت طهیدر ح یاسالم یو شورا ارانیکه ده شودیم شنهادپی. اندنداده

کسب و کارها را فراهم  نیا تیامکان بهبود وضع ییاعتبارات خرد روستا یهاصندوقو  هایتعاون لیتشک و وکارهاکسب

آورند.

.یخانگ عیصنا ،یکسب و کار خانگ ،ییتوسعه روستا: هادواژهیکل

mcheraghi@znu.ac.irنویسنده مسئول:      *
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 مقدمه
اقتصادی در  هایسیاست، نقش هاستدولتدر دنیای امروز که توسعه پایدار و کاهش فقر و محرومیت دغدغه کلیه 

ن کوورها کال هایسیاستنماید. چرا که اشتغال و بیکاری به عنوان شاخصی مهم برای ارزیابی می ترپررنگتوسعه اشتغال 

 دیجاوو  این دی)جاو کوشند تا به طرق مختلف نرخ بیکاری را کاهش دهندمی هادولتشود، از این رو محسوب می

های الزم دولتمردان برای کاهش نرخ بیکاری در اغلب کوورها، مهیا کردن زمینه هایسیاست(. یکی از 141: 1931،این

 وکارهایکسبکوچک و زودبازده است. طبق آمار و اطالعات ارائه شده از سوی این کوورها در بین  وکارهایکسببرای 

عه یافته و سهم بسزایی در توس سرعتبهبه علت برخورداری از مزایای فراوان،  1خانگی وکارهایکسبکوچک و متوسط، 

(. امروزه 77: 1933، زادهامینهاشمی و پور ) اندکاهش نرخ بیکاری و توسعه اقتصادی و اجتماعی این کوورها داشته

ظر شوند و از ناقتصادی کوورهای پیورفته محسوب می هایفعالیتهای حیاتی و ضروری خانگی از بخش وکارهایکسب

محصول یا خدمات، ایجاد تنوع و دگرگونی در اجتماع و اقتصاد از دامنه فعالیتی بسیار  ایجاد شغل، نوآوری در عرضه

 هک ییوکارهاکسب اندداده انجام دانومندان هک یقاتیتحق طبق (.61: 1931جمویدی فر، ) وسیعی برخوردار هستند

 دهندیم لکیتو را جهان یوکارهاکسب لک از درصد 39 تا 16 حدود است، یخانوادگ آنها تیریمد ای و تکیمال ینوعبه

(Gersick, K.E.et al.1997:32 در کوور ما نیز در .)اخیر توسعه مواغل کوچک و متوسط و همچنین مواغل  هایسال

های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، به دنبال دستیابی خانگی، به سبب برخورداری از پیامدهای مثبت و متعدد در حوزه

قانون اساسی در  49و  83بیست ساله و قوانین برنامه پنج ساله توسعه کوور با استناد به اصول  اندازچومبه اهداف سند 

؛ 193: 1933الریجانی و شعبانی نژاد، ) قالب قانون ساماندهی و حمایت از مواغل خانگی مورد توجه قرار گرفته است

-مواغل خانگی و فضای چند بعدی حاکم بر آن خصیصه(. بر اساس تعاریف مختلف 71: 1933، زادهامینهاشمی و پور 

، ایجاد اشتغال برای افراد، افزایش ریپذبیآسهایی برای آن مطرح شده است که: ساختار ساده و زود بازده، تقویت اقوار 

ی، فرینهای کارآها، جلب موارکت مردم، تقویت ویژگیتولید داخلی، افزایش درآمد سرانه، احیای فرهنگ کار در خانواده

های اقتصادی در سطوح خرد و کالن اقتصادی جامعه، اصالح نظام تربیتی، بسترسازی حقوقی مناسب و ارتقای شاخص

؛ آگهی 73: 1933،زادهامینهاشمی و پور ) زنان و کودکان از آن جمله هستند ژهیوبهبر اعضای جامعه  یشناختروانتأثیر 

کار در محیط خانه( و ) یش درآمد و ثروت جامعه را از طریق خویش فرمایی( که در نهایت افزا86: 931زاده و دیگران،

 (. 3: 1939سپهری، ) افزایش قدرت اقتصادی خانوار را به دنبال خواهد داشت

 وکارهایکسبدهد که توسعه فضای کوچک و خانگی نوان می وکارهایکسبمطالعه تجربیات متعدد و خصوصیات 

واملی مانند فرهنگ اشتغال در جامعه، نسبت اشتغال و بیکاری، میزان دخالت دولت، خانگی در کوورهای مختلف به ع

 ارهایوککسبای که در کوورهای پیورفته ساختار اقتصادی حاکم بر فضای جامعه و مانند آن بستگی دارد، به گونه

 گروه نیتربزرگگی خان وکارهایکسبکوچک نسبت بیوتری از فعالیت بخش خصوصی را به خود اختصاص داده است. 

 وورک نیا در ارک و سبک لک درصد 63 و کوچک وکارهایکسب درصد 17 هک یاگونه به بوده، ایاسترال در ارک و سبک

 68 و سیانگل در کوچک وکارهایکسب از یمین حدود گروه نیا ن،یچن هم. (61: 1931جمویدی فر، ) شودیم شامل را

 رلنتک را وورهاک نیا اقتصاد از یمهم یبخو و است داده اختصاص خود به را ایکآمر در یخصوص بخش تیفعال درصد

 موغول نهیزم نیا در ییروستا زنان از یمک درصدفقط  سوم جهان یوورهاک در اما(. Khoneyfar, et al,2011) ندکیم

 صورتبه و در بیوتر موارد نوده فیتعر یخاص مؤسسه ای نهاد قالب در زین عده نیا یخانگ ارک متأسفانه و باشندیم ارکه ب

دهد، با توجه به تنوع های اولیه نوان می(. شواهد و بررسی84: 931آگهی زاده و دیگران،) گیردغیررسمی صورت می

ظر را از ن یرشدروبهاخیر روند  هایسالجغرافیایی و اقتصادی، روستاهای دهستان غنی بیگلو در شهرستان زنجان طی 

 وکارهایکسبتعداد  1934-1938 هایسالاند، به نحوی که در خالل صنایع خانگی تجربه کرده وکارهایکسب دارابودن
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ها از یک نرخ مورد رسیده است که یافته 899روستای برگزیده( به  3صنایع خانگی روستایی در روستاهای مورد مطالعه )

(. با توجه به اهمیت 1: 1938اری زنجان،فرماند) کندحکایت می هافعالیتدرصدی برای افزایش تعداد این  4.6رشد 

سب در فضای ک مؤثرصنایع خانگی در توسعه به طور اعم و توسعه روستایی به طور اخص، شناخت و سنجش تأثیر عوامل 

 ریناپذاجتنابآتی امری ضروری و  هایسالدر  هافعالیتریزی برای گسترش این و کار صنایع خانگی، جهت برنامه

صنایع خانگی در روستاهای  وکارهایکسببر فضای  مؤثرباشد. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل عوامل می

و  خانگی، بررسی وکارهایکسبباشد. الزم به ذکر است، با توجه به تعاریف متعدد از فضای دهستان غنی بیگلو می

ا مواغل ی»صورت: بهباشد که ایت از مواغل خانگی میهای پژوهش حاضر بر اساس تعریف ستاد سازماندهی و حمیافته

است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک  ییهاتیفعالخانگی آن دسته از  وکارهایکسب

شکل گرفته و منجر به تولید  جوارهمطرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی 

ستاد ساماندهی و حمایت از مواغل ) «شودبه بازار خارج از محیط مسکونی می عرضهقابلکاالی  خدمت و یا

ذیل مطرح  صورتبه یسؤاالت( انجام گرفته است. در ادامه در راستای دستیابی به هدف پژوهش 113: 1933خانگی،

سب و کار صنایع خانگی در روستاهای های اجتماعی خانوارها و فضای کیا رابطه معناداری میان ویژگیآ -1 اند:شده

های اقتصادی خانوارها و فضای کسب و کار صنایع خانگی یا رابطه معناداری میان ویژگیآ -8 وجود دارد؟ موردمطالعه

روستاهای مورد  یانکهای الگوهای موقعیتی میا رابطه معناداری میان ویژگیآ -9 وجود دارد؟ موردمطالعهدر روستاهای 

 وجود دارد؟ موردمطالعهمطالعه و فضای کسب و کار صنایع خانگی در روستاهای 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری
رد ک یانون ارتباطات انسان و اجتماع تلقکتوان آن را یم یاگونهبهاست  ریانکارناپذانسان  یزندگ ییاینقش اشتغال در پو

(. 4: 1939آورد )سپهری، حساببهکالن کوورها  هایسیاست( و به عنوان شاخصی مهم برای ارزیابی 194: 1933)مهر،

برای زنان  ویژهبهجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان یا یمهم برا یارکدر این زمینه مواغل خانگی به عنوان راه

و استقالل  یل افراد به آزادیهمچون تما یاجتماع یهار در ارزشیی(. تغ196: 1933مهر،) رودروستایی جهان به شمار می

 یروزام یهاان خانوادهیدر م یزندگ ی، و ارتقاء سطح استانداردهاسوکینار خانواده از کوتر در یار و حضور بکوتر در یب

دشان نیه برآکآیند به شمار می یمتضاد یرویگر، دو نید یند از سوکیرا طلب م ترمداوموتر و یاز به درآمد بیه نک

 Carleton, et al. 1977: 820; Myers,1984: 581 ;Van der) گرددیدر خانه را سبب م وکارکسب یک یاندازراه

Wijst, 1989: 41 ،بین توسعه مواغل خانگی و افزایش درآمد و ثروت در جامعه رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد .)

خانگی در کوور بهبود یابد به همان  وکارهایکسبخانوارها در جریان توسعه اقتصادی  زیرا هر قدر سطح اقتصادی

کند، و همچنین خویش فرمایی و یا کار در محیط خانه نیز که یکی از الگوهای میزان اقتصاد جامعه نیز رشد پیدا می

خانگی از نظر ایجاد شغل و  رهایوکاکسبشود. اشتغال در هزاره سوم است با رونق یافتن مواغل خانگی، فراگیر می

 یتواند برامختلف شده است و می یدر بازارها یدر تولید و عرضۀ کاال و خدمات موجب تنوع و دگرگونی زیاد ینوآور

ی فراهم آورد و نقطۀ شروع مناسب یاقتصاد یهاتیفعالآسان و ساده  یاندازراه یاکثر افراد به ویژه زنان بستر مناسبی برا

 هایفرصتبه بازار کار محسوب شود. همچنین با توجه به افزایش روزافزون جویندگان کار و محدود بودن  ورود یبرا

 در یمؤثر و راهبرد یها، کمبود منابع سرمایه، یکی از گزینهترمهمتوسعه و از همۀ  یهارساختیزشغلی، آماده نبودن 

ساده  خانگی به دلیل ساختار وکارهایکسبتجربه نوان داده است که توسعۀ  توسعۀ اشتغال کوور )اشتغال کاربر( است.

-31: 1933، زادهامینهاشمی و پور ) به سرمایه در جهت متعادل کردن بازار کار مؤثر بوده است کو نیاز اند زودبازدهو 

39 .) 
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ه توسط اعضا ک یارک": صورتبها زاده آن ر یده است، برای مثال موالیارائه گرد یاز مواغل خانگ یف گوناگونیتعار

اال کد یط خانه فقط تولیجاد نکند، همچنین در محیگان ایهمسا یبرا یرد و مزاحمتیط خانه صورت گیخانواده و در مح

( تعریف کرده است. 8911،زادهی)موال "ابدیانتقال  یونکط مسیآن به خارج از مح یابیرد و عرضه، فروش و بازاریصورت گ

قانون اساسی و با توجه  49و  83تبصره است، با استناد به اصول  1ماده و  18خانگی که موتمل بر  وکارهایکسبقانون 

ساله کوور و زیر نظر ستاد سازماندهی و حمایت از مواغل خانگی به این صورت تعریف شده  89 اندازچومبه سند 

است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای  ییهاتیفعالخانگی آن دسته از  وکارهایکسبمواغل یا »است: 

شکل گرفته  جوارهممسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی 

ستاد ساماندهی و حمایت از ) «شودبه بازار خارج از محیط مسکونی می عرضهقابلو منجر به تولید خدمت و یا کاالی 

خانگی در توسعه اقتصادی، اجتماعی  وکارهایکسب(. با توجه به اهمیت و دامنه وسیع 113: 1933گی،مواغل خان

 -8وذهاب ابیاهن و اجاره کارگاه و های مربوط به خرید، رحذف هزینه -1 از: اندعبارتهای آنها ویژگی نیترمهمجامعه 

امکان انتقال تجارب از طریق آموزش  -9 یخانوادگکار  یهانهیزمو ایجاد  خانوادهاستفاده از نیروی کار سایر اعضای 

 -6 یخانگور بودن زمان کار در مواغل بودن و شنا ریپذانعطاف -4 اگردی بین اعضای خانوادهش -د ارسمی به شیوه است

 Claudio) زودبازده بودن مواغل خانگی -7شده کاهش چومگیر قیمت تمام  -1 های ارزشمند در وقتجوییصرفه

and et al, 2000: 287.) 3- و جوانان در مواغل  موارکت گسترده زنان، کودکان -3 ابستگی حداقلی به سرمایه ثابتو

 :Barton and Gordon,1988) ازیموردنیین بودن میزان سرمایه پایین بودن میزان ریسک به دلیل پا -19 یخانگ

استفاده بهینه از وقت و  -18 در کنار افراد خانوادهان بیوتر رف زمص -18اشتغال خود مدیریتی و افزایش  -11 (.628

مواغل خانگی طیف  (.93: 1937؛ رستمی، 1: 1939؛ سپهری،1933، زادهامین؛ هاشمی و پور 8911،زادهی)موال یانرژ

یک کسب و کار خانوادگی عالوه بر مهارت خاص هر  یاندازراهو  ردیگیبرموسیعی از مواغل سنتی تا نوظهور را در 

ای همچون مدیریت منابع، مدیریت زمان، اساسی و پایه یهامهارتای از شغل، نیازمند برخورداری از مجموعه

اطالعاتی، مهارتی  یهاشرطشیپ آوردنفراهمباشد و بازاریابی می یهامهارتاز همه  ترمهمسازماندهی، مدیریت فردی و 

(. 7: 1939سپهری، ) های انسانی و اجتماعی خواهد بودوری بیوتر و توسعه سرمایهجربه عملی، منجر به حصول بهرهو ت

ی ای به برخی از نکات مثبت و منفمقایسه صورتبهتوان خانگی گفته شد می وکارهایکسببا توجه به آنچه که در مورد 

 (.1جدول ) این مواغل اشاره کرد

 اجرای طرح ساماندهی مواغل خانگی یورویپ هایفرصتتهدیدها و  .1جدول 
 فرصت تهدید

که در  یررسمیغاقتصادی  هایفعالیتکمک به رسمی کردن بخوی از 

ریزی برنامه تبعبهشود و لذا گردآوری آمار از این بخش و ها انجام میخانه

 شود.بهتر فراهم می

 وکارکسبو سرایت مسائل  قرارگرفتن الوعاعتحت امکان

 خانگی و وارد نمودن آسیب به نهاد خانواده.

 ای و طبعاً بخویخوشه سازوکارها از حیث ایجاد افزایش توان رقابتی بنگاه

 دهند.خانگی توکیل می وکارهایکسبها را از این خوشه

لب س تبعبهو  وکارکسبناهمسازی فضای مسکونی یا فضای 

 ها.میان خانواده نظراختالفآرامش افراد و امکان بروز 

تأمین اجتماعی افراد شاغل در  یو کارها بهسازتوجه بیش از پیش دولت 

 خانگی. یوکارهاکسب
 ها.افت تحصیلی فرزندان در این خانواده

ایجاد ظرفیت و بازار جدید برای مبادله کاالها و خدمات خانگی در بازار 

 خدمات کوور. کاالها و

عدم تکافوی توان مالی دولت به پوشش کامل اجتماعی و 

 خانگی. یوکارهاکسبحمایت از 
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خانگی و کمک به اشتغال افراد  یوکارهاکسبساماندهی مواغل و 

 درآمدکم

خانگی از دولت و با توجه  یوکارهاکسبایجاد انتظار و توقع 

به محدود بودن امکان بروز نابسامانی و نارضایتی وجود 

 خواهد داشت.
 .1933مجلس شورای اسالمی،  یهاپژوهشمنبع: مرکز 

ها اغلب آن هک است گرفتهانجام یخانگ مواغلتوسعه  عدم ای توسعه بر مؤثر عوامل با رابطه در یگوناگون یهاپژوهش

 هب ذیل در دار بودن اغلب زنان اشاره دارند،اند و توجیه آنها در این زمینه به خانهاشتغال زنان را مورد بررسی قرار داده

ها و موانع توسعه ( با عنوان چالش8911) ارانکهم و رودگرنژاد مطالعات جینتا :شودیم اشاره هااین پژوهش از یبرخ

 و یقیتوو یهااستیس یریکارگبه :را وکارهاکسب نوع نیا توسعه یارهاکراه نیترمهم جمله ازخانگی،  وکارهایکسب

-استیس ،یخانگ داتیتول صادرات توسعه یراهبردها و ارهاکراه اتخاذ ،یخانگ داتیتول ویژهبه کوچک عیصنا از یتیحما

 از یکیو تکنولوژ یفن یهایتوانمند جانبههمه توسعه ،یجهان سطح در غاتیتبل و یبازارشناس ،یابیبازار در یتیحما یها

 به یخانگ نانیارآفرک بیترغ و قیتوو د،یجد یآموزش یهاوهیش از استفاده وور،ک النک سطح در ییاجرا یهابرنامه راه

 لیتعد راه از یاعتبار و یمال یازهاین نیتأم فرد،منحصربه و ژهیو محصوالت دیتول یهاتیو خالق ینوآور از استفاده

موحدی و  .یحقوق نیقوان و یصادرات ،یبازرگان یهاتی، محدودیمال یازهاین نیتأم یبرا یپول و یمال یهااستیس

 رندیگیمدر توسعه اقتصادی روستائیان نتیجه  یرکواورزیغ وکارهایکسبدرباره اثرات  یامطالعه( در 8918همکاران )

تاییان روس یدائمروستاییان باعث رشد اشتغال، درآمدزایی و جلوگیری از مهاجرت  وکارهایکسبکه به طور کلی توسعه 

مالی  یگذارهیسرماروستاییان ضرورت  وکارهایکسبکه در جهت توسعه  کنندیمپیونهاد  نی؛ بنابراگرددیمبه شهرها 

 و واحدهای تولیدی روستایی ضروری است. هایتعاوناز طریق 

خانوادگی عدم مدیریت منابع در  وکارهایکسب( یکی از موانع عمده توسعه 8993) 1به اعتقاد سیرمون و هیت

بر مدیریت منابع خانوادگی از جمله منابع انسانی خانواده، سرمایه اجتماعی خانواده، سرمایه  هاآن نیهاست؛ بنابراخانواده

کرده و معتقدند این منابع همراه با وجود ساختار حکومتی  دیتأکسالمت و تندرستی، و سرمایه زندگی در بعد خانواده 

ر شرکتی گردند. در تحقیقی دیگ وکارهایکسبخانوادگی در برای  وکارهایکسبتوانند باعث رونق بخوی به مناسب می

: فوار زیر بوده است چهار عاملزنان، این موانع به ترتیب اهمیت شامل  وکارهایکسبدر کوور ویتنام در مورد موانع 

زنان و ارتباطات، سطح تحصیالت پایین، و تعصبات  یهاشبکهکار و مسئولیت خانوادگی و نداشتن وقت، ضعف در ایجاد 

 6(، سولمون و همکارانش8996) 4(، لی و وونگ8991) 9دیونینگ و شریل(. 8997، 8کار یالمللنیبسازمان ) اجتماعی

 کارهاوکسبتوسعه  یهابرنامهب و کار را به عنوان یک جزء ضروری در ( در تحقیقاتی موابه، مقوله آموزش در کس8998)

چهار کوور  در یدولت مواغل و یخانگ وکارهایکسب سهیمقانیز با عنوان )پژوهش تیپل . انددادهمورد تأکید قرار 

 یگخان وکارهایکسب به یوتریب شیگرا هندو و یاسالم غالب فرهنگ با جوامع در زنان هک دهدیم نوان( توسعهدرحال

 .اندیخانگ ارک و سبک یدارا ای کارکرده خانه در جوامع نیا در شاغل زنان درصد 79 از شیب هک یاگونه به داشته

خانوادگی در توسعه اشتغال و کارآفرینی  وکارهایکسببررسی نقش »( پژوهوی با عنوان 1933الریجانی و شعبانی نژاد )

ارد و کوور وجود د یافتگیتوسعهای مثبت و مستقیم میان موقعیت زنان و انجام دادند. نتایج نوان داد که رابطه« زنان

اقتصادی به تحقق توسعه و عدالت اجتماعی منجر  هایفعالیتنیمی از نیروهای فعال جامعه در  عنوانبهموارکت زنان 

انجام داد. « ای در توسعه خوداشتغالیهای فنی و حرفهنقش آموزه»( پژوهوی با عنوان 1939شود. امین بید دختی )می

                                                            
1 . Sirmon and Hitt. 
2 . ILO 
3 . Duening and Sherrill 
4 . Lee and Wong, 
5 . Solomon 
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های کواورزی، صنعت و خدمات توانند در هر یک از بخشای تا حد زیادی میفنی و حرفه یهاآموزشنتایج نوان داد که 

( یکی از عوامل مهمی 8919) 8( فرانک و همکارانش8919) 1تاراخانبه اعتقاد آسبرای فراگیران اشتغال ایجاد نمایند. 

د باشخانواده می یانهیزمخانوادگی مورد غفلت واقع شده است عوامل  وکارهایکسبکه در ادبیات تحقیقات مربوط به 

 ر سر راه گسترشکه با وجود اهمیت این عوامل چندان مورد کاوش و تحقیق قرار نگرفته است. با توجه به موانع موجود ب

مختلفی که برای توسعه این مواغل وجود دارد، در پژوهش حاضر سعی  هایفرصتخانگی و همچنین  وکارهایکسب

 مواغل خانگی به تحلیل مناسبی از این عوامل بپردازد. وکارهاکسبهای اصلی شده تا در چارچوب شاخص

 
 و کار خانگی در سطوح مختلفهای حاکم بر فضای کسب مدل مفهومی تحقیق، شاخص .1شکل 

 روش پژوهش
تحلیلی، از نظر گردآوری اطالعات اولیه از نوع پیمایوی و از نظر  - یتوصیف صورتبهتحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش 

و  ای(روش گردآوری اطالعات در این تحقیق به دو صورت اسنادی )کتابخانهباشد. قابلیت اجرایی از نوع کاربردی می

 9481) ابتدا هدف تحقیق حاضر بررسی کل روستاهای دهستان غنی بیگلو بود، مصاحبه( است. نامهپرسش)میدانی 

، آبادمیابراهروستای )مهرآباد،  3و همچنین ضرورت یک مطالعه دقیق،  موردمطالعهبه علت گستردگی منطقه  خانوار( که

خاب بندی ساده انتگیری احتمالی طبقهبا استفاده از روش نمونهآباد و میان دره( میرجان، اندآباد علیا، اربط، بزوشا، چهره

روستای دهستان  99بندی شده، گیری احتمالی طبقهروستای مورد مطالعه ابتدا با استفاده از نمونه 3شدند. جهت تعیین 

( یکوهقرعساده )روش  یریگنمونهجغرافیایی به سه گروه تقسیم شدند. در ادامه، با استفاده از  -از نظر موقعیت مکانی

داده، و هرکدام از آنها  مهرهکیای، کدی در ای، کوهستانی و درهبه روستاهای مستقر در موقعیت مکانی دشتی، کوهپایه

و اربط(، از بین  آبادمیابراهروستای ) را در کیسه مربوط به گروه خود ریخته شدند، سپس از بین روستاهای دشتی

 ای )روستای میرجان،)روستاهای مهرآباد، اندآباد علیا و بزوشا( و از بین روستاهای کوهستانی و درهای روستاهای کوهپایه

ای که از کیسه خارج شد، پس از روستاها هر مهره یریگنمونهتصادفی انتخاب شدند. در  صورتبهچهرآباد و میان دره( 

شد، تا در انتخاب دوم نسبت بین نمونه و جامعه ده مییادداشت نام روستا دوباره مهره انتخاب شده به کیسه برگردان

شد و مهره مجدداً به داخل کیسه تغییر نکند و در صورت انتخاب تکراری نام یک روستا، این انتخاب پوچ شمرده می

 4367دهند برابر با روستای منتخب که حجم جامعه آماری تحقیق را توکیل می 3شد. مجموع جمعیت برگردانده می

( که از بین این روستاها با استفاده از فرمول کوکران و جدول تعیین حجم نمونه 8جدول ) باشندخانوار می 1114و  نفر

                                                            
1 . Astrakhan. 
2 . Frank 
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نفر محاسبه شد. سهم هر یک از روستاها از حجم  839پژوهش  یهانامهپرسشمورگان تعداد نمونه الزم جهت تکمیل 

انتساب متناسب تعیین شد. در تحقیق حاضر متغیرها به لحاظ نمونه موخص شده با توجه به موقعیت مکانی آنها و روش 

شوند: اول متغیرهای مربوط به زیرساخت عمومی که دارای مقیاس نسبی هستند، دوم سه دسته را شامل می یده نمره

پنج سطحی  یده نمرهای و متغیرهای کیفیت محیطی، کارآفرینی، اعتبارات و حمایت نهادی که دارای مقیاس رتبه

 یبند وزن 9تا  1تند و سوم متغیر مربوط به انواع صنایع خانگی هستند که بسته به اهمیت اقتصادی آنها از نمره هس

و استفاده از آمار توصیفی )میانگین، انحراف معیار( و آمار  spssافزار تجزیه و تحلیل اطالعات نیز از نرماند. برای شده

 استنباطی استفاده شده است.

 موقعیت مکانی اساس برروستاهای دهستان غنی بیگلو  یبندطبقه .8جدول 

یاهیپاکوه  دشتی موقعیت مکانی یادرهکوهستانی و    جمع 

 99 3 13 7 فراوانی

 199 84.84 64.64 81.88 درصد

 4 1 8 1 سهم از نمونه

 1933،های تحقیقیافته :منبع

مورد بررسی در راستای بررسی فضای کسب و کار صنایع های اصلی تحقیق به همراه متغیرهای شاخص 9در جدول 

پس از چند مرحله بازنگری و اصالح از سوی کارشناسان و اساتید  نامهپرسشروایی محتوایی اند. خانگی موخص شده

همچنین در ( استفاده شد. 9.73صوری تأیید شد و برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ ) صورتبهدانوگاه تهران 

  های مورد بررسی موخص شده است.تون آخر واحد تحلیل برای هر یک از شاخصس

 های تحقیقها، متغیرها و معرفشاخص .9جدول 

 متغیرها شاخص
مقیاس 

 سنجش

واحد 

 تحلیل

 زیرساخت

 عمومی

ه تلفن همرا کنندهتیتقو - یشرکت تعاون -ICTدفاتر - یکولولهگاز  -ا کیفیت راه ارتباطی روست

 -ا تعداد وسایل نقلیه در روست - یه عمومینقل لهیوسبه یدسترس -
 روستا نسبی

 

کیفیت 

 محیطی

دسترسی به پارک و  -سطحی به بیرون از بافت مسکونی روستا  یهاآبهدایت صحیح و اصولی 

 -نظافت و پاکیزگی روستا، کیفیت آب آشامیدنی، وجود شبکه تخلیه فاضالب خانگی  -ز فضای سب

 و داربیش اراضی در هاخانه ساخت از پرهیز - یدپوی فضوالت حیوان -ه و دفع زبال یآورجمع

 خطرناک

 خانوار یارتبه

 

 

 یهانهیزم

 کارآفرینی

نایی آش -د ریسک پذیرش شغل جدی - یریپذتیمسئولمیزان  - ینوین شغل یهادهیااستقبال از 

وجود انگیزه  - در روستامناسب کاری  یهافرصتوجود  -بازار کار روستائیان با نیازهای جدید 

جهت ایجاد  یمندعالقه - یکارآفرین یهاکالستمایل جهت شرکت در  - یجهت پیورفت شغل

 - یتجربه کاری در واحدهای تولید - یخالقیت شخصی جهت انجام کارهای اقتصاد -د کار جدی

 یفعالیت زنان و دختران روستای یهانهیزم - اامکان تغییر شغل در محیط روست -ایده کارآفرینی 

 دسترسی به خدمات - هثبات قیمت مواد اولی - تولید و توزیع محصوالت یهاشبکهدسترسی به  -

 - یهنر فردی در زمینه صنایع خانگ دارابودن - یتولید یهانهادهدسترسی به  -ب فنی مناس

 یهادگاهیدآمادگی جهت پذیرش  - یانتقال تجارب شخصی روستائیان در زمینه صنایع خانگ

 انجام فعالیت اقتصادی در نوجوانی و جوانی -ت آشنایی با کامپیوتر و اینترن -ن مروجا

 خانوار یارتبه

 اعتبارات

 

 امکان دریافت -د وجود اعتبارات مالی مناسب از نظر نرخ سو - یسهولت دسترسی به اعتبارات مال

 سرمایه مالی الزم جهت کارآفرینی - یاهیسرمااعتبارات 
 خانوار یارتبه

 
مختلف کسب  یهاحوزهدر  هاهیاتحادو  هاتوکلوجود  - یاجرای یهادستگاهپایین بودن فساد در 

میزان فعالیت باال بودن  - یحمایت از سوی نهادهای مسئول و متولیان بخش کواورز -ر و کا
 خانوار یارتبه
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حمایت 

 نهادی

حضور مروجان جهت آموزش  - یروستا جهت ایجاد بسترهای کارآفریندهیاری و شورای اسالمی 

نو  یهادهیااز  هابانکاستقبال مدیران  - یثبات در قوانین و مقررات تولید - یدر زمینه کارآفرین

 کارآفرینی
 1933،های تحقیقیافته :منبع

عرض   91° 76′و  91° 16 ′طول شرقی و 43° 11′تا  47° 11′باشد و دردر غرب استان زنجان می دهستان غنی بیگلو

 3349خانوار و  8999روستای دارای سکنه، 99دارای  1939این دهستان در سرشماری سال شمالی قرار گرفته است. 

دهد که جمعیت این روستاها در نوان می موردمطالعهبررسی روند تحوالت جمعیت روستاهای  نفر جمعیت بوده است.

با کاهش جمعیت روبرو بوده است و در این میان بیوترین  آبادمیابراهاخیر به غیر از روستای میرجان و  سال 99طی 

و بیوترین میزان رشد جمعیت مربوط به روستای میرجان  -1.17کاهش جمعیت مربوط به روستای مهرآباد با رشد منفی 

پردازند و همچنین کواورزی می هایفعالیتدرصد( به 34حدود ) با توجه به وضعیت منطقه، اغلب روستائیانباشد. می 1.9

 باشند.الزم به ذکر است که کواورزی منطقه از پایداری بسیار کمی برخوردار می

 ها و بحثیافته
باشند. درصد زن می 14درصد از پاسخگویان مرد و  31دهد، آمده از پاسخ دهندگان نوان می به دستتوصیفی  هاییافته

، سوادبیدرصد  93.9نفر است و از نظر تحصیالت  4.8سال، متوسط بعد خانوار  44.7سنی این افراد برابر با  میانگین

درصد  4.9درصد دیپلم و  14.3درصد دارای سواد دوره راهنمایی و دبیرستان،  89.8 ،درصد سواد دوره ابتدایی 88.9

هکتار و متوسط اراضی آبی هم برابر با  9.8این افراد برابر با اند. متوسط اراضی دیم هم باالتر از دیپلم تحصیالت داشته

درصد در زمینه  87مربوط به زراعت و باغداری،  وکارهایکسبدرصد در  61 هکتار بوده است. در بین پاسخگویان 1.3

صنایع خانگی باشند که برای صاحبان این کارگرانی می صورتبه همدرصد  14و  دستیصنایعدرصد در زمینه  4دامداری، 

 بیان شده است. 4در جدول  موردمطالعهتوصیفی مربوط به روستاهای  یهایژگیو نیترمهمکنند. کار می

 آمده در ارتباط با فضای کسب و کار صنایع خانگی به دستتوصیفی  هاییافته .4جدول 

 نام روستا
میانگین 

 سنی

میانگین 

اجزای سنتی 

 مسکن

درصد زنان 

سرپرست 

 خانوار

 کیفیت

 محیطی

های زمینه

 کارآفرینی

تعداد صنایع 

 خانگی موجود

 11 8.66 8.1 11 1.4 43.1 مهرآباد

 87 8.64 8.4 14 1.98 46.8 بزوشا

 64 8.94 9.1 16 1.91 49.8 اسدآباد

 91 8.76 9.84 1 1.81 49.1 چهره آباد

 7 8.18 8.3 7 1.13 49.8 آبادمیابراه

 81 9.8 8.1 1 1.97 49.1 میرجان

 11 8.4 8.7 7 1.91 41.1 اربط

 3 8.11 8.3 1 1.83 43.8 میان دره

 1933،های تحقیقیافته :منبع

عداد ت ابتدا به بررسی وضعیت بر آن، مؤثرمربوط به صنایع خانگی و شناخت عوامل  وکارهایکسببررسی فضای جهت 

عداد دهد که تصنایع خانگی موجود در روستاهای دهستان غنی بیگلو پرداخته شده است. بر این مبنا، نتایج نوان می

مورد از آنها به فرش  96فعالیت بوده که  899صنایع خانگی در روستاهای مورد مطالعه  وکارهایکسبکل انواع مختلف 
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 93شود. در زمینه تولیدات کواورزی نیز تعداد فتنی و امثال آن مربوط میهای بابافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، لباس

های تزئینی گندم، فرآوری گندم بو داده، ذرت نوع کسب و کار خانگی از جمله تبدیل گندم و ذرت به آرد، تهیه خوشه

های میوه یبندبستهع لواشک، مورد آلو و زردآلوی خوک شده، انوا 49محلی؛ در زمینه تولیدات باغی  یهایخوراکو  پزمین

مورد شیر و سرشیر، ماست،  81مرغوب، انواع سبزیجات خوک شده، برگ مو، انواع کومش؛ و در زمینه تولیدات دامی 

های دامی، پرورش انواع ماکیان از جمله دوغ، کره، پنیر، کرک و پوم گوسفند، خوک کردن پوست انواع دام، تهیه موک

 ها موخصآیند. در تحلیل این یافتهمی حساببه هافعالیتاین  نیترمهمبوقلمون و مانند آن از  جوجه و مرغ، اردک، غاز،

صنایع خانگی و  وکارهایکسب( بیوترین تعداد وکارکسب 64( و اندآباد )وکارکسب 11شد که در روستاهای مهرآباد )

 باشد.ایر میخانگی د وکارهایکسب( کمترین وکارکسب 7) آبادمیابراهدر روستای 

ات ای پاسخگویان از جمله خصوصیهای زمینهبه بررسی رابطه میان ویژگیفضای کسب و کار صنایع خانگی  جهت تحلیل

و تعداد صنایع  موردمطالعهمکانی روستاهای  - یهای موقعیتفردی، خانوادگی، اقتصادی، اجتماعی و همچنین ویژگی

های گردآوری شده در جریان پیمایش میدانی، از پرداخته شده است. بدین منظور با توجه به مقیاس داده خانگی موجود

 ؤاالتسآمده بر مبنای  به دستهای متری مناسب استفاده شده است. در ادامه به تحلیل یافتهراپارامتری و ناپا یهاآزمون

 شود.تحقیق پرداخته می

صنایع خانگی در روستاهای  وکارکسبهای اجتماعی خانوارها و فضای میان ویژگیاول: آیا رابطه معناداری  سؤال

 وجود دارد؟ موردمطالعه

و  دوگروهی  tآزمونضریب همبستگی پیرسون،  یهاآزموناول به بررسی متغیرهای اجتماعی با استفاده از  سؤالدر 

ی کارآفرینی، اعتبارات، تعداد فرزندان، حمایت هاآزمون شفه پرداخته شده است. برای تحلیل رابطه متغیرهای زمینه

عداد ت) سال سواد جمعیت میانگین سنی و زنان سرپرست با فضای کسب و کار خانوادگی 19نهادی درصد جمعیت باالی 

 از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون 1موردمطالعه( صنایع خانگی در روستاهای 

 صنایع خانگی با متغیر درصد جمعیت وکارهایکسبتعداد رابطه مستقیم و معناداری میان  ضریب همبستگی پیرسون،

و دارای سواد ابتدایی، متغیر نسبت زنان سرپرست خانوار به کل خانوار روستا، متغیر میانگین سنی جمعیت  سوادبی

وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش تعداد  وردمطالعهمسال در روستاهای  19درصد جمعیت باالی  روستا و متغیر

 خانگی افزایش وکارهایکسب یسوبهسال و یا با افزایش تعداد زنان سرپرست خانواده میزان گرایش  19جمعیت باالی 

 یابد.می

 در فضای کسب و کار صنایع خانگی مؤثرعوامل اجتماعی   .6جدول

 نام آزمون متغیر مورد بررسی
آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

تأیید یا رد 

 ارتباط
 توضیحات

 یهانهیزم

 کارآفرینی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - رد 371/9 -989/9

 اعتبارات
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - رد 133/9 147/9

                                                            
 .در نظر گرفته شده است صنایع خانگی کسب و کار کلی در تحقیق حاضر تعداد صنایع خانگی در روستاهای مورد مطالعه به عنوان فضای. 1 
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 تعداد فرزندان
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - رد 881/9 189/9

 حمایت نهادی
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - رد 134/9 119/9

 سال 89درصد جمعیت باالی 
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - تأیید 999/9 167/9

و  سوادبیدرصد جمعیت 

 دارای سواد ابتدایی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - تأیید 998/9 639/9

 میانگین سنی روستا
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - تأیید 993/9 493/9

نسبت زنان سرپرست خانوار 

 به کل خانوار روستا

همبستگی ضریب 

 پیرسون
 رد 999/9 974/9

زنانی که به هر علت سرپرست 

شوند.اقتصادی خانوار محسوب می  

 جنس سرپرست خانواده
  tآزمون 

 دوگروهی
 - تأیید 999/9 849/1

 زنان سرپرست خانوار و سالخوردگان رد 999/9 191/7 آزمون شفه شغل سرپرست خانواده

 1933،های تحقیقیافته :منبع

با افزایش جمعیت سالخورده در روستاهای روشن شد که به عنوان مثال  سؤالآمده برای این  به دستبر اساس نتایج 

ین ، علت اموردمطالعهیابد. بر اساس مواهدات عمقی نگارندگان در منطقه تعداد صنایع خانگی افزایش می موردمطالعه

سال و درآمد پائین این افراد نسبت داد که در نهایت به علت  19ی توان به دو سبب از کارافتادگی مردان باالامر را می

 .دهدکوچک و متوسط خانگی آنها را به این سمت، سوق می وکارهایکسبآشنایی و تجربه باالی این افراد در زمینه 

 Tمون همچنین در قسمت دوم برای تحلیل رابطه بین متغیرهای دو وجهی با فضای کسب و کار صنایع خانگی از آز

از آزمون شفه استفاده شده است. نتایج حاصله نوان داد که  یچندوجهو برای تحلیل رابطه بین متغیرهای  یدوگروه

 یخانوارهاوجود دارد، یعنی  %33صنایع خانگی رابطه معناداری در سطح اطمینان  وکارهایکسببین جنسیت با فضای 

ه د و همچنین بدارن یخانگ عیصنا یاندازراه نسبت به خانوارهای دیگر، گرایش بیوتری به سمت زن سرپرست یدارا

معناداری  رابطهشفه،  بر اساس نتایج آزمونکنند. علت اجبار اقتصادی در این زمینه به موفقیت بیوتری دست پیدا می

-رستدهد سرپد، بر همین اساس نتایج نوان میوجود دارصنایع خانگی  وکارهایکسبو تعداد  شغل سرپرست خانوادهمیان 

ابطه رباشند. صنایع خانگی می وکارهایکسباند، بیوتر از سایرین دارای های خانوارهایی که به دامداری اشتغال داشته

 شغلی با فضای کسب و کار نیز به علت اینکه مقدار معناداری حاصله، از مقدار خطای مجاز بیوتر است رد یهاگروهبین 

 شود.می

های اقتصادی خانوارها و فضای کسب و کار صنایع خانگی در روستاهای دوم: آیا رابطه معناداری میان ویژگی سؤال

 وجود دارد؟ موردمطالعه

  tآزمونضریب همبستگی پیرسون و  یهاآزموندوم به بررسی متغیرهای اقتصادی با استفاده از  سؤالبرای پاسخ 

های کارآفرینی، اعتبارات از آزمون ضریب همبستگی پرداخته شده است. برای تحلیل رابطه متغیرهای زمینه دوگروهی
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ع خانگی صنای وکارهایکسبتعداد میان  ضریب همبستگی پیرسون، پیرسون استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون

توان در اجبار اقتصادی و بیکاری روستائیانی مر را میبا متغیرهای مورد بررسی رابطه معناداری وجود ندارد. دلیل این ا

 تند.بهره هسکنند و در بیوتر موارد هم از اعتبارات پوتیبان بیخانگی می وکارهایکسباندازی دانست که اقدام به راه

 در فضای کسب و کار صنایع خانگی مؤثرعوامل اقتصادی  .1جدول 

متغیر مورد 

 بررسی
 نام آزمون

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

تأیید یا رد 

 ارتباط
 توضیحات

 یهانهیزم

 کارآفرینی

ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - رد 371/9 -989/9

 اعتبارات
ضریب همبستگی 

 پیرسون
 - رد 133/9 147/9

سنتی مسکن  اجزاء

 روستایی
 تأیید 999/9 9.164 دوگروهی  t آزمون

 ییهامکانمساکن سنتی دارای اجزای و 

 باشند.برای صنایع خانگی می

 1933،های تحقیقیافته :منبع

گرایش بیوتر به سمت  و مسکن یسنت یاجزا وجود انیم یمعنادار رابطه یدوگروه t آزمون بر اساس در قسمت دوم

. به عبارت دیگر در جریان مواهدات عمیق نگارندگان در طی چند سال زندگی دارد وجود یخانگ عیصنا وکارهایکسب

مانند طویله، مرغدانی، انبار غله، انبار کاه، دار قالی  مسکن یسنت یاجزا یدارا هایدر خانه در روستاهای مورد مطالعه،

باشد، زیرا با تغییر در ساختار مساکن سنتی خانگی بیوتر از دیگر مساکن می وکارهایکسببافی و امثال آن تعداد 

خانگی مانند نگهداری ماکیان،  وکارهایکسبزمینه برای انجام برخی از  روستایی و پیاده کردن ساختار شهری در آنها

 رود. نگهداری دام و مانند آن از بین می

و فضای کسب و کار صنایع  موردمطالعههای الگوهای موقعیتی روستاهای سوم: آیا رابطه معناداری میان ویژگی سؤال

 وجود دارد؟ موردمطالعهخانگی در روستاهای 

خانگی با استفاده از آزمون توکی و  وکارهایکسبدر فضای  مؤثرسوم به تحلیل متغیرهای عوامل زیرساختی  سؤالدر 

 ارهایوککسبدر فضای  مؤثرمحاسبه ضریب همبستگی پیرسون پرداخته شده است. برای تحلیل عوامل زیرساختی 

 اند. بر اساس نتایج آزموننظر گرفته شده عمومی و کیفیت محیطی استقرار روستاها در یهارساختیزخانگی دو متغیر 

الگوی استقرار این روستاها وجود دارد. و  موردمطالعهتعداد صنایع خانگی در روستاهای رابطه معناداری میان توکی، 

دهد که بیوترین تعداد صنایع در روستاهای دارای الگوی استقرار کوهستانی نتایج آزمون توکی نوان می گریدعبارتبه

ای و توان به سبب غالب بودن اشتغال دامداری در روستاهای کوهستانی و درهای وجود دارد که علت این امر را میرهو د

 صنایع خانگی موجود با اقتصاد دامداری دانست. وکارهایکسبپیوند بیوتر 

 در فضای کسب و کار صنایع خانگی مؤثرعوامل زیرساختی  .7جدول 

 توضیحات تأیید یا رد ارتباط سطح معناداری آماره آزمون آزموننام  متغیر مورد بررسی

 - تأیید 993/9 -193/9 توکی عمومی زیرساخت

 - تأیید 998/9 193/9 توکی کیفیت محیطی

 1933،تحقیق هاییافته :منبع
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های ه لباس، تهییبافگبه، یبافمیگل، یبافمیجاج، یبافیقالصنایع خانگی مانند  هایفعالیت دودستههر  سوکیزیرا از 

های دامی، تهیه محصوالت مرتبط با لبنیات، زنبورداری، پرورش ها، تهیه انواع موکپومی، فرآوری پوست انواع دام

، هاتفعالیو همه با دامداری در ارتباط هستند و از سوی دیگر بهترین الگوی مکانی برای رشد این  همهآنماکیان و امثال 

 باشد.یمناطق کوهستانی م

 یرگذاریتأثدر توسعه فضای کسب و کار صنایع خانگی پرداخته شده است. برآورد  مؤثردر ادامه تحقیق به بررسی عوامل 

بر ، دهدیمنوان  AMOSمدل  بر اساسو  موردمطالعهفضای کسب و کار محلی در توسعه صنایع خانگی در محدوده 

ضرایب مسیر مدل، عوامل میانگین سنی روستا، اجزای سنتی مسکن روستایی و تعداد زنان سرپرست خانوار بر  اساس

ه گفت توسعه صنایع خانگی در محدود توانیم نیاند؛ بنابرابودهاثرگذار  موردمطالعهروی توسعه صنایع خانگی در محدوده 

 .باشدیمعناصر تولیدی در مسکن و تعداد زنان سرپرست خانوار  وابسته به سالمند بودن جمعیت روستا، وجود موردمطالعه

 

 عوامل مؤثر در توسعه فضای کسب و کار صنایع خانگی .8شکل

 گیرینتیجه
باشد صنایع خانگی در روستاهای دهستان غنی بیگلو می وکارهایکسبدرصدی تعداد  4.6آمار موجود حاکی از رشد 

مورد رسیده است و در چهار زمینه زراعت و باغداری، دامداری،  899تعداد آنها به  1934-1938 هایسالکه در خالل 

و کارگری مرتبط با این صنایع موغول به کار هستند و همچنین به علت رونق کواورزی و دامداری در  دستیصنایع

باشند. به علت افزایش تعداد این می هافعالیتصنایع خانگی در منطقه مرتبط با این  وکارهایکسبمنطقه بیوتر 

در فضای کسب و کار صنایع  مؤثراخیر و استقبال روستائیان، پژوهش حاضر به تحلیل عوامل  هایسالدر  وکارهاکسب

روستا( پرداخته است. برای شناخت اولیه این عوامل در قالب یک  3خانگی در روستاهای برگزیده دهستان غنی بیگلو )

ی، های کارآفرینعمومی، کیفیت محیطی، زمینه یهارساختیزهای منطقه و ادبیات پیوین شاخص مطالعه اکتوافی از

اسایی شن موردمطالعهصنایع خانگی در منطقه  وکارهایکسببر فضای  مؤثرمتغیرهای  عنوانبهاعتبارات و حمایت نهادی 
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مطرح شد که به بررسی رابطه بین  سؤالسه  شدند تا در ادامه به تحلیل اثرگذاری آنها پرداخته شود. در این ارتباط

با فضای  موردمطالعههای اقتصادی خانوارها و الگوهای موقعیتی مکانی روستاهای های اجتماعی خانوارها، ویژگیویژگی

های اجتماعی موخص شد که خواهد پرداخت. در تحلیل ویژگی موردمطالعهصنایع خانگی در روستاهای  وکارهایکسب

 یسوبهسال و همچنین افزایش تعداد زنان سرپرست خانواده میزان گرایش  19عداد جمعیت باالی با افزایش ت

نایع ص وکارهایکسبتعداد های اقتصادی موخص شد که میان یابد. در تحلیل ویژگیخانگی افزایش می وکارهایکسب

 کنامسدر  یسنت یاجزاهای کارآفرینی و اعتبارات رابطه معناداری وجود ندارد ولی با افزایش خانگی با متغیرهای زمینه

یز های الگوی موقعیتی ن. در تحلیل ویژگیدارد وجود یخانگ عیصنا وکارهایکسبروستایی گرایش بیوتری به سمت 

ای وجود دارد که علت این و دره که بیوترین تعداد صنایع در روستاهای دارای الگوی استقرار کوهستانیموخص شد 

صنایع  وکارهایکسبای و پیوند بیوتر توان در غالب بودن اشتغال دامداری در روستاهای کوهستانی و درهامر را می

  خانگی موجود با اقتصاد دامداری دانست.

د، در مورد اول صنایع فتایم اتفاق اساس وجود فوار عرضه بریا  و تقاضا وجود حالت دو در شدن یصنعتبه طور کلی 

تحقیق  هاییافته یبندجمعگیرند. نتایج قوی و دارای قدرت رقابت باال و در مورد دوم صنایع ضعیف و شکننده شکل می

صنایع خانگی در روستاهای دهستان غنی بیگلو به دو صورت از الگوی دوم  وکارهایکسبدهد که ایجاد نوان می

توان در وجود تعداد زیاد افراد در روستا دانست که زمینه : در مورد اول علت آن را میاندرفتهیپذ ریتأثصنایع  یریگشکل

این افراد از میانگین سنی باالیی برخوردار بوده و بیکار هستند مجبور به  کهییازآنجاشغلی برای آنها فراهم نوده و 

م نیز آن دسته از زنانی هستند که به هر علت است. مورد دو صنایع خانگی شده وکارهایکسبآنها به سمت  آوردنیرو

صنایع  وکارهایکسبدرصد دارندگان  14اند )گرفته برعهدهسرپرست خانوار وظیفه تأمین اقتصادی خانوار را  عنوانبه

یدا صنایع خانگی گرایش پ وکارهایکسب یسوبه( و این گروه نیز به سبب اجبار اقتصادی موردمطالعهخانگی در منطقه 

 اند.اند و بیوتر از گروه اول در این زمینه موفقیت کسب کردهکرده

صنایع خانگی در روستاهای دهستان غنی بیگلو بیانگر  وکارهایکسبآمده از پژوهش حاضر در مورد اثرات  به دستنتایج 

ل دیگری همچون کاهش مهاجرت، تنوع شغلی، باشد که بر عوامافزایش اشتغال و کاهش بیکاری در بین روستائیان می

( در مورد 8918های موحدی و همکاران )در این زمینه با یافته که افزایش درآمد سرانه و امثال آن تأثیر گذاشته است

( در مورد 1933الریجانی و شعبانی نژاد )های در توسعه اقتصادی روستائیان، با یافته یرکواورزیغ وکارهایکسباثرات 

باشد. از آنجایی که نتایج حاصل از تحقیق خانوادگی در توسعه اشتغال و کارآفرینی زنان همسو می وکارهایکسب نقش

ی، و دارای سواد ابتدای سوادبیصنایع خانگی با متغیر درصد جمعیت  وکارهایکسبتعداد میان اول نوان داد که  سؤالدر 

رابطه معناداری وجود دارد که نوانگر اهمیت بسیار زیاد ستا، نسبت زنان سرپرست خانوار، میانگین سنی جمعیت رو

و سایر نقاط روستایی کوور است که  موردمطالعهخانوادگی در منطقه  وکارهایکسبعوامل اجتماعی در پیورفت آتی 

( و 8919) آستاراخاندارای شرایط تقریباً موابهی با روستاهای دهستان غنی بیگلو هستند. نتایج موابه این، در تحقیق 

( در 8993های سیرمون و هیت )ای خانواده و همچنین یافته( در مورد تأثیر عوامل زمینه8919) فرانک و همکارانش

ر از آنجایی که دآمده است.  به دستخانوادگی  وکارهایکسبمورد توجه به مدیریت خانواده و منابع انسانی در موفقیت 

صنایع خانگی در دهستان غنی بیگلو پایین بوده  وکارهایکسبرندگان پژوهش حاضر موخص شد که سطح تحصیالت دا

اند از این رو توجه به مقوله آموزش و ترویج برای توانمندسازی بیوتر قرار نداده موردتوجههای کارآفرینی را و زمینه

سولمون و همکارانش (، 8996(، لی و وونگ )8991دیونینگ و شریل )بسیار ضروری است که  وکارهاکسبدارندگان این 

های جزئی ضروری در برنامه عنوانبهخانوادگی را  وکارهایکسب( نیز در تحقیقاتی موابه، مقوله آموزش در 8998)

 . انددادهخانوادگی مورد تأکید قرار  وکارهایکسبتوسعه 
 وکارهاکسبو ماقبل آن تعداد این  1934 هایسالدر طی  موردمطالعهبر اساس مواهدات عمقی نگارندگان در منطقه 

کسب و کار( گرایش  899برابر با  1938بسیار اندک و بیوتر در روستاهای مهرآباد و اندآباد بود و اخیراً )یعنی تا سال 

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي



86               
 

 1999زمستان ، 99-85، 2، شماره 1پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  
 

 

 

اغلب از سوی  وکارهاکسبکه این  ییآنجادر منطقه دیده شده است، ولی از  وکارهاکسببسیار زیادی به سمت این 

اران و شود که دهیان با میانگین سنی باال و زنان سرپرست خانوارها مورد استقبال واقع شده است، پیونهاد میروستائی

های ها و اتحادیهاندازی تعاونیو راه وکارهاکسبشوراهای اسالمی تا سرحد حیطه اختیارات خود به صدور مجوز برای این 

رسمی و قانونی امکان درخواست برای پوتیبانی مالی )اعتبارات خرد( یک حالت  داکردنیپ رغمیعلمحلی اقدام کنند تا 

ینه زم وکارهاکسبرا افزایش دهند تا در نهایت با امکان افزایش اعتماد به نفس در بین صاحبان این  وکارهاکسباین 

 های کارآفرینی را در رأس کار خود قرار دهند.های جدید و توجه بیوتر به زمینهبرای خلق ایده
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