
 

 مقاله پژوهشی
 

 از دیدگاه روستاییان  مشاغل خانگی بر ساختار اقتصادی تأثیرتبیین 

 مناطق روستایی استان اصفهان(مطالعه موردی: )
 

  *2محمدرضا نیلفروشانو  1احمد حجاریان

 3011فروردین  13تاریخ پذیرش:   3111آذر  31تاریخ دریافت: 

 

 چکيده

 راستای در تواندمی آن بررسی و باشدمی اهميت با بسيار مهاجرت عدم و هاآن ماندگاری ستایرا در روستايی مناطق در خانگی مشاغ 

 ثابت درآمد بدون اغلب و زياد جمعيت با روستا زياد تعداد دارای كه مناطقی در امر اين. باشد ارزش با پايدار، توسعه آن تبع به و پايدار اشتغال

 سهاختار بر خانگی مشاغ  تأثير مطالعه اين از هدف. باشدمی برخوردار بسزايی اهميت از اصفهان، تاناس روستايی مناطق جمله از باشند،می

 بهه و كهاربردی تحقيقات نوع از هدف لحا  به حاضر تحقيق. باشدمی ساختاری معادلات سازیمدل رويکرد با روستاييان ديدگاه از اقتصادی

 اصهفهان اسهتان خانگی مشاغ  در شاغ  روستاييان كليۀ شام  پژوهش آماری جامعه. ستا علی – توصيفی تحقيقات نوع از ماهيت لحا 

 نمونهه حجهم محاسبه برای كوكران فرمول از كه اندبوده نفر 031110 با برابر 0931 سال آبان در ايران آمار مركز اعلام طبق بر كه باشدمی

 در ههاپرسشنامه احتمالی، گيرینمونه روش از استفاده با ادامه در. شد برآورد وارخان 914 با برابر نمونه حجم اساس بر كه شد استفاده آماری

 گيریانهدازه اعتبار كه داد نشان نتايج .شد توزيع اندشده انتخا  0931 سال در تصادفی صورت به كه اصفهان استان روستای 31 افراد  بين

 ،(9/1) توليهد رونهق نهايهت در .بهود قبول قاب  خانگی مشاغ  بررسی برای دوم مرتبه عاملی پنج مدل نيز و گيریاندازه مدل پنج هر شده

  عهاملی بارههای از( 00/1) مهاجرت كاهش و( 41/1)روستاييان  بدهی كاهش ،(11/1)وكاركسب فضای بهبود ،(01/1)گذاریسرمايه افزايش

 در تها گيهرد قرار اولويت در خانگی مشاغ  روستايی، پايدار توسعه نآ تبع به و پايدار اشتغال به رسيدن برای گرددپيشنهادمی. نمود تبيين را

 كهاهش و روسهتاييان بهدهی كهاهش وكار،كسهب فضای بهبود اقتصادی، رونق بهبود شاهد و گذاشته مطلو  اثرات روستا اقتصادی ساختار

 .بود مهاجرت
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 مقدمه

 است هايیآرمان از زندگی كيفيت بهبود و توسعه به دستيابی

 اسههت كههرده مشههغول بههه خههود بههه را بشههر ذهههن همههواره كههه

 اقتصادی، جمله از مختلفی ابعاد در كه توسعه(. 0930دادورخانی،)

 را جامعهه سهاختارهای توانهدمهی باشدمی فرهنگی يا و اجتماعی

 تههأثير آن بههر اقتصههادی سههاختارهای سبههالعک و تههأثير تحههت

 و پههذيری تههأثير ايههن .( 0939بگذارد)شههريا زاده و همکههاران، 

 و توجهه آن بهه ريهزان برنامه كه است گرديده سبب گذاریتأثير

 بهبود توسعه نمودهای از يکی. دهند قرار مطالعه مورد را آن ابعاد

، پيشهگاهی فهرد و ام البنهی) باشهدمهی بيکاری مسئله و اشتغال

0911). 

 نشهانه گيرترينچشهم منزلهۀ به پيش از بيش بيکاری امروزه

شود)هفده تن، می نمايان سوم جهان كشورهای در ناكافی توسعۀ

 روستايی مناطق در آشکار بيکاری كشورها از بسياری در. (0913

)وزارت كهار،  اسهت سهاله 04 تا 01 افراد از بالايی درصد دامنگير

 كهار نيروی از تریوسيع هایبخش یحت و (0931رفاه و تعاون، 

( نهاقص اشهتغال) كهاریكم دچار روستاها در چه و شهرها در چه

 افهزيش بهرای لهازم هایفرصهت و منابع كه معنا اين به هستند،

 قابه  كهه سهطوحی به را آن توانندنمی و ندارند را درآمدهايشان

 است مدرن بخش در شهری مشاغ  دارای افراد درآمد با مقايسه

 نيهروی جمعيتهی سهاختار(. 0939بيگی و همکاران، تقی)رساند ب

 فهارغ افهراد گروه سه بين بيشتر بيکاران كه دهدمی نشان بيکار

 شهغ  بدون جوانان و خانوار سرپرست زنان دانشگاهی، التحصي 

 پهس. (0911)سيد اميری،  باشندمی پذيرآسيب اقشار از غالباً كه

 بايسهتی نيافتهه توسهعه جوامع بخش سه اين به توجه با بنابراين

 بهرای خودرا تلاش تمام ناقص يا و آشکار خواه بيکاری رفع برای

 .(0933نمود)پوركيانی و همکاران،  معض  اين كردن برطرف

 در مساي  و هاچالش ترينمهم از يکی حاضر قرن در اشتغال

 امهروزه جههان، در اشهتغال معضه  بهه نظر. است كشورها تمام

-می استفاده اشتغال توسعه برای گوناگونی هایروش از كشورها

 همهين از يکی كوچک های وكاركسب توسعه و اندازی راه. كنند

 كشهورهای توجهه مهورد گذشهته هایسهال در كهه هاستروش

 بها خهود زنهدگی محه  در كارفرمها. اسهت گرفته قرار گوناگون

 ايجهاد بهه اقهدام دسهترس، قابه  و موجهود امکانهات از استفاده

-مهی ايجاد اشتغال سايرين بعضا و خود برای و نموده كاروكسب

 انهدازه بهه اشهتغال بحث اهميت .(0333، 0ماير و آلتنبرگ)نمايد 

 پهنج توسهعه هایبرنامهه و كشهور اساسی قانون در كه است ای

 و بيکهاری ميهزان كاهش بر كشور سالۀ بيست اندازچشم و ساله

 تأكيهد روسهتايی و شههری جوامهع ميان در اشتغال نرخ افزايش

 ههدف بهه دسهتيابی بهرای كه صورت اين به. است شده ایويژه

 بيکهاری نرخ ،0414 سالۀ بيست انداز چشم افق در كام  اشتغال

 سهال در درصد 4/1 به 0911 سال درصد 9/00 از بايستی كشور

)يهاری قلعهه،  يابهد كهاهش 0931 سهال در درصد 1 به و 0931

-برنامهه طول در كار قاضایت متوسط رشد منظور اين به. (0931

 نظهر در درصهد 1/9 و 4/9 ترتيب به توسعه پنجم و چهارم های

 برنامه در نفر ميليون 1/4 ميزان به بايد تقريباً و است شده گرفته

 (.0911 انصاری، و سلامی)شود  ايجاد شغ  توسعه، پنجم

 گذشهته قرون در و قديم بسيار روزگاران از روستايی و روستا

 بشر توليدات اولين از روستايی محصولات توليدات و داشته وجود

 بشر تمدن و تاريخ موازات به و زمان طول در كه رودمی شمار به

 حهال در نيهز امهروزه و پيمهوده خهود را تکهاملی و تکوينی سير

 مختلا عوام  از كه است علمی اقتصاد روستايی. است پيمايش

 كهه صنعتی و ریتجا مالی، سياسی، اجتماعی، اقتصادی، طبيعی،

 و راه و نمايهدمهی بحث است مؤثر روستايی منطقه يک وضع در

 ذكهر بها را معيشهتی ههای نيهاز رفع و استفاده طرق اداره، روش
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 در(. 0911قنبهری،  و آسهايش) نمايدمی بيان مشکلات و نواقص

 ملهی اقتصهاد در مهمهی بسهيار نقهش روستايی اقتصاد دنيا تمام

 هایفعاليت در كشور هر شاغلين زا عظيمی بخش. دارد كشورها

 روسهتايی توليهدات. هسهتند مشهغول كهار به روستايی اقتصادی

 غهذای تهأمين بر علاوه دامی و باغی زراعی، محصولات همچون

 در گهردش بهه را صهنايع چهرخ اوليه و خام مواد عنوان به مردم

 مشاغ  توسط شهرها در مصرفی كالاهای عنوان به يا و آورندمی

 در مهمهی نقهش روسهتايی توليهدات. رسدمی فروش هب خدماتی

 ارز كسهب و غذايی امنيت سياسی، استقلال، اقتصادی، خودكفايی

 .دارد

 قهدرت و ثروت منشأ روستايی توليدات سال هزاران مدت به

 بهه توجهه بهدون كشوری كمتر نيز امروز. اندبوده هادولت و مل 

 خهود شههروندان یحيهات هاینياز تأمين به قادر روستايی اقتصاد

 (.0913آسايش، )است 

 جمعيت افزايش و سو يک از توليد عوام  و زمين محدوديت

 سهاختار و داده كهاهش را زمهين توليهدی بازدهی ديگر، طرف از

است)سعدی و حيهدری،  ساخته ناپايدار را روستايی نواحی اقتصاد

 هماهنهگ توسهعه لهزوم و غهذايی مهواد به نياز افزايش. (0930

 محهدوديت ای،منطقه هایتعادل ايجاد منظور به وستايیر نواحی

 نيهروی و سهرمايه محهدوديت روسهتايی، نهواحی در توليد منابع

 توسهعه الگوههای و تکنولوژيک ماندگی عقب متخصص، انسانی

 اجتمهاعی و اقتصهادی محيطهی، ههایچالش عمده از گرا تمركز

 بهرای زملها راهکهار. گرددمی تلقی آينده دهه در روستايی نواحی

 هایمحهدويت و ههاقابليهت شناخت مذكور هایچالش از رهايی

 رواج و روسهتايی اقتصاد ساختار به بخشی تنوع روستايی، نواحی

 اقتصهاد وابسهتگی توانهدمهی راهکار اين. است جديد هایفعاليت

 اقتصهاد كهه چهرا دههد، كاهش را كشاورزی اقتصاد به روستايی

 و بهوده وابسهته اقليمهی و طیمحي شرايط به ايران در كشاورزی

 افهزايش. اسهت مهؤثر بسيار كشاورزان درآمد در اقليمی نوسانات

 از روسهتايی فقر بردن بين از و توليد منابع مديريت درآمد و توليد

باشهد مهی روستايی توسعه اقتصاد ريزان برنامه وظايا ترينمهم

 (.  0913آسايش، )

 در آنهها فردب منحصر مزايای علت به خانگی وكارهایكسب

بوده)فراهههانی و  گههذارتأثير بسههيار بيکههاری كههاهش راسههتای

 به مشاغ  اين تقويت راستای در كه هايیكشور و (0931الوندی،

 انههدازیراه. اندرسههيده مثبتههی گيرچشههم نتههايج بههه انههدبرده كههار

 پهاره صهورت بهه كار امکان اوليه، سرمايه ترينكم با وكاركسب

 فضهای بهه نيهاز عدم مدت،كوتاه زشیآمو هایدوره وجود وقت،

 كهه اسهت انکهاری قابه  غيهر ههایقابليت غيهره و توجهه قاب 

 بهه جهدی توجه الزام و داشته خانوادگی و خانگی وكارهایكسب

 (.0934پور، حسين)كند می آشکار را فرصت اين

 انهدبوده روبهرو مشکلاتی و مسائ  با زمان طول در روستاها 

 و اشهتغال مسئله اخير، هایدهه در ويژه به آنها، ترينمهم از كه

 جملهه از اشهتغال كهه طهوری بهه است آن به مربوط هایچالش

 مهورد همواره كه است روستايی توسعۀ در مهم و مؤثر معيارهای

 همچنهين(. 0939 قديری معصوم و همکهاران ،)است  بوده توجه

 جامعهه يهک ملزومهات از روسهتايی مناسهب اشتغال به دستيابی

 و رشهد بهرای شهرط تهرينمهم كهه چهرا است مطلو  تايیروس

 و كليهک)اسهت  آن بهه توجهه و اشهتغال ايجاد روستايی، توسعۀ

 91 حهدود روستايی جامعه جمعيت اينکه به توجه با (0،0100تيتر

 توانهدمی خهانگی مشهاغ  ،(0931آمهاری،  سالنامه) است درصد

 باشد کلاتمش بسياری از رهايی برای مناسب هایح راه از يکی

 تحميه  هها خانواده برای را بالايی هزينۀ خانگی مشاغ  كه چرا

 بهه روستاييان اشتغال ايجاد برای مهم راهکار تواندمی و كندنمی

 سههم متوسهط طهور بهه .(0939بيگی و هکاران، تقی)آيد  شمار

  روسهتايی مناطق وكارهایكسب بين در كوچک های وكاركسب

 تهوانمهی درصهد  11 حدود به آن شافزاي با كه است درصد 91

 .بود روستايی نواحی توسعه شاهد
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 همهين اقتصهادی ساختار بر خانگی مشاغ  اثرات اهميت در

 و زندگی شرايط با متناسب حلی راه منزلۀ به مشاغ  اين كه بس

 مهالی وضهعيت ارتقای باعث تواندمی روستاييان اقتصادی فردی

 كهه باورنهد ايهن بر ظرانن صاحبان اكثر كه طوری به شود، آنان

 همچنهين(. 0930غلهامی، )اسهت  روستا توسعه در محرک موتور

 كشهور در روسهتايی توسهعه راهکهار ترينمهم را آن متخصصان

 .(0939ايزدی و همکاران ،)كنند می حسا 

 در كهارآفرينی جههانی ديهدبان توسط كه تحققياتی براساس

 هههانج كشههور 91 گههرفتن نظههر در بهها  ميلههادی 0100 سههال

 0 افهزايش بهه منجهر خهانگی وكاریكسب توسعۀ گرفته،صورت

 و كههالی)شههود مههی معنههاداری طههور بههه توليههد نههرخ درصههدی

 بهه خهانگی مشهاغ  توسهعۀ معتقدند كارشناسان(. 0،0934منون

 هایساختار توسعه برای مناسبی بستر تواندمی خود واقعی معنای

 جوانهان مهورد در و روسهتايی منهاطق در خصهود به اقتصادی

 يقهين طهور به بخش اين شدن فعال صورت در و باشد روستايی

 توسهعه جههت در تهری ارزشهمند های گام تواندمی ملی اجتماع

 گذاریسهرمايه افزايش و مهاجرت كاهش باعث همچنين. بردارد

 .(0913گردد)رودگرنژاد و كياكجوری، می

 روسهتايی جامعه فراروی مشکلات از يکی كه اين به توجه با

 و (0931( و )گلهرد، 0911است)غياثوند و همکاران،  زايیاشتغال

 فرهنگی حتی و اجتماعی اقتصادی، عظيم معضلات خود بيکاری

 ر س در بايسهتی مشهک  ايهن رفهع بهه توجه لذا دارد، همراه به

 نيهز و بگيهرد قهرار دولت اجتماعی و اقتصادی توسعه هایبرنامه

 هایراهکار از يکی عنوان به خانگی مشاغ  ساماندهی و استقرار

 در و اشهتغال سهطح بهردن بالها ضهمن تواندمی روستايی توسعه

 در اجتمهاعی و اقتصهادی توسهعه ضمن روستاييان، درآمد نتيجه

 عمهومی اقتصادی هایساختار و هاسنت احيای جهت در هاروستا

 در موفقيهت برای. كند كمک روستا توسعه واقع در و هاروستا در
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 و ههاراهکهار بايسهتی مشهاغ  نهوع ايهن گسهترش و زمينه اين

 روستايی جامعه اجتماع و اقتصاد فرهنگ، با متناسب هایسياست

 شهرايط بها متناسب و صحيحی مديريت و ديدگاه با و شده اتخاذ

 از همانها كه دلخواه نتيجه تا رفت پيش هاروستا انسانی و طبيعی

 ترمهم همه از و اههزينه تقلي  توليد، افزايش بيکاری، رفتن بين

 روستاسهت، و شههر بهين اقتصادی و اجتماعی عدالت به رسيدن

 .رسيد

 يهک از اشهتغال بخهش در اصهفهان استان  عديده معضلات

 در  درصهدی 1/1 بيکهاری نرخ گرفتن نظر در همچنين و طرف

 تها 0931 هایسهال فاصهله در اصهفهان استان روستايی مناطق

 اين از رفتبرون برای تا تاس گرديده سبب ديگر طرف از 0931

شهود)نجفی و  نگريسهته ويژه طور به خانگی مشاغ  به وضعيت

 مرتبط هایفعاليت از نوع هر است بديهی نتيجه در. (0939صفا، 

 اجتمهاعی، اقتصهادی، تحولهات بهروز موجهب خهانگی مشاغ  با

 از نهوع ايهن ايجهاد كهه گهرددمهی روستايی مناطق در فرهنگی

 بررسهی و تعمهق قاب  هایپيامد از يکی انعنو به ها وكاركسب

 .باشدمی نظر مورد تحولات

 تها اسهت آن بهر حاضهر پژوهش موضوع، اهميت به توجه با

 منهاطق اقتصهادی ساختار بر را خانگی مشاغ  از نوع اين اثرات

 . دهد قرار ارزيابی مورد و بررسی اصفهان استان روستايی

 

 هامواد و روش

 بهه و كاربردی تحقيقات نوع از فهد لحا  به حاضر تحقيق

 پهژوهش آمهاری جامعه .است علّی تحقيقات نوع از ماهيت لحا 

 اصهفهان اسهتان خانگی مشاغ  در شاغ  روستاييان كليۀ شام 

 0931 سهال آبهان در ايهران آمار مركز اعلام طبق بر كه باشدمی

 محاسهبه بهرای كوكران فرمول از كه بوده  نفر 031110 با برابر

 نمونهه حجهم اسهاس ايهن بر كه شد استفاده آماری مونهن حجم

-نمونه روش از استفاده با ادامه در. شد برآورد خانوار 914 با برابر

 روسهتای 31 بين در هاپرسشنامه تصادفی، نوع از احتمالی گيری
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 انتخها  0931 سهال در تصهادفی صهورت به كه اصفهان استان

 بخهش. است بخش دو بر مشتم  پرسشنامه .شد توزيع اند شده

 سن، جنسيت، شام  پاسخگويان فردی مشخصات به مربوط اول

 دوم بخهش. بهود درآمهد و خهانوار تعداد شغ ، تحصيلات، ميزان

 پاسهخگويان اقتصادی ساختار بر خانگی مشاغ  اثرات به مربوط

 خيلهی تا 0= كم خيلی)سطحی  پنج ليکرت طيا قالب در و بود

   .(0913ا،نيحافر)شد  استفاده( 1=  زياد

 اسهتفاده سهوال 99 با ایپرسشنامه از آن عملياتی بررسی در

 :است آمده 0 جدول در آن هایگويه كه شد

 

 پرسشنامه  در شده سنجش هایگويه .6 جدول

 شغلی تنوع افزايش درآمد ميزان افزايش
 در آوری تاب

 سرمايه بازگشت

 جوامع گرايش کاهش

 بانکی وام اخذ برای روستايی
 اجرتکاهش مه

 ايجاد خاطر به دستمزد افزايش
 شغلی فرصتهای

 روستاييان بدهی كاهش سرمايه حجم افزايش اشتغال فرصتهای ايجاد
روزانه به شهر  یكاهش مهاجرت ها

 جهت اشتغال در مشاغ  كاذ 

 سرانه توليد افزايش
 آوردن روی كاهش
 كاذ  مشاغ  به روستاييان

 بخش در گذاری سرمايه
 كشاورزی

 بيکاری نرخ كاهش
دهک ها  به جهت  اختلافكاهش 

 تماس با شهر

 شغلی ساختار در تغيير توليد عملکرد افزايش
 بخش در گذاری سرمايه

 دستی صنايع
  وام بازپرداخت در توان

  روستايی فقر كاهش تورم نرخ كاهش كار مح  ناخواسته جابجايی انسانی توسعه

 یپذير رقابت توان خريدروستاييان قدرت افزايش
 سرمايه برای انگيزه

 گذاری
  

 های كمک به اتکا كاهش
 (يارانه) دولتی

 اقتصادی رشد
 بخش در گذاری سرمايه

 صنعت
  

 انداز پس افزايش
 سرمايه ريسک كاهش

 گذاری
   

(، )روبرت، 0110(، )سيمور، 0101، )رايفيلد و همکاران، (0111(، )هابرسون، 0111(،)ادوارد، 0100(، )كامت و همکاران، 0311(، )باروز و همکاران، 0111منابع: )دادور خانی ، 
 ( 0110(، )مامبالا، 0101

 

 اسهتادان اصلاحی نظر با پرسشنامه محتوايی و صوری روايی

 اصهلاحات انجام از پس و اصفهان دانشگاه كارشناسان و دانشگاه

 الفها روش از حهاظر تحقيهق در .شهد تأييهد مرحلهه چند در لازم

 اسهتفاده گيهری انهدازه ابزار اعتبار قابليت جشسن برای كرونباخ

 شهرح بهه بررسهی مهورد ههامتغير روايی و پايايی ضريب. گرديد

 .گرديد مشخص 0 جدول

 

 ها متغير روايی و پايايی ضريب .2 جدول

 KMO Barttelets Sig کرونباخ آلفای متغير مطالعه مورد نمونه

 11/1 01/490 100/1 114/1 اقتصادی عوام  -

 پژوهش هایيافته: ذماخ
 

 بهه كهه است هاداده تحلي  برای تکنيکی ساختاری معادلات

( الها :شهده طراحهی متغيرها از نوع دو بين رابطۀ ارزيابی منظور

 و شهده گيریانهدازه مسهتقيماً كهه ههايیمتغير: آشکار هایمتغير

-متغير يا پنهان يا مکنون متغيرهای(  . شده مشاهده هایمتغير

 معادلهات الگهوی. هسهتند مطرح نظری سازۀ عنوان به كه هايی

 رگرسهيون جملهه از تحلي  هایتکنيک ساير نسبت به ساختاری

 را پيچيده هایمدل بتواند محقق كه آوردمی فراهم را امکان اين

 معادلات الگوی ارزشمند بسيار ويژگی. كند آزمون تحلي  يک در

 ههایمتغيهر ميهان روابهط زمان هم پردازش و تحلي  ساختاری،

 ايهن پژوهشگر به ساختاری معادلات الگوسازی. است سنجیمدل

 مشهاهده و مکنهون هایمتغير علّی تحلي  به تا دهدمی را اجازه

 . بپردازد همزمان طور به شده
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 ساختاری معادلات در برازش جهت استفاده مورد هایشاخص .0 جدول

 کای شاخص

 بر اسکوير

 آزادی درجه

 هب  اسکوير کای

 داریمعنی همراه

 آن

 شاخص

 برازندگی

 نرم شاخص

 نشده

 برازندگی

 شاخص

 برازندگی

 فزآينده

 شاخص

 برازندگی

 تطبيقی

 ميانگين ريشه

 خطای مجذور

 تخريب

 ميانگين شاخص

 مجذور

 هاماندهباقی
(/df2X (P) (GFI) (NNFI) (IFI) (CFI) (RMSEA) (RMR) 

 

 مولفهۀ يهک شهودیم استفاده ساختاری معادلات از كه زمانی

 ههایداده با ایفرضيه مدل برازش چگونگی ارزيابی تحلي  مهم

 ايهن ارزيهابی منظهور بهه معمولاً پژوهشگران. است شده مشاهده

 در. كننهدمی اسهتفاده 09 نيکهويی برازش هایشاخص از برازش

 همکهاران و 0گهانر بهام پيشهنهادهای بهه استناد با پژوهش، اين

 در كهه ذي  هایشاخص از(0114) رانهمکا و 0شوک و ،(0331)

 .گرديد استفاده شده آورده 9جدول 

 پهژوهش سهاختاری معادلهات مهدل برازنهدگی ارزيابی برای

 وجهود ههاشهاخص اين برای دقيقی معيار اكنون هم. شد استفاده

 2X مقهدار اگهر: اسهت قهرار بهدين كلّهی العم دسهتور اما ندارد،

 9 از تهركهم آزادی درجهه بهر اسهکويركای مقدار نباشد، دارمعنی

 از بالههاتر CFIو GFI ،NNFI ،IFI هایشههاخص مقههدار باشههد،

 RMR مقهدار و 11/1 از تهركهم RMSEA مقهدار باشند، 31/1

 .است قبول قاب  و مناسب مدل برازش باشد، 11/1 از تركم

 بهرای كلاسهيک معيهار) كرونبهاخ آلفا روشی، چنين مبنای بر

 نشهانگر كهه درونهی پايهداری یارزيهاب شاخص و پايايی سنجش

 مقدار كه است آن به مربوط هایشاخص و سازه يک همبستگی

 معنهاداری، سهطح ،(اسهت قبهول قاب  پايايی نشانگر/. 1 از بالاتر

 معيههاری)تركيبههی  پايههايی و شههده اسههتخراج واريههانس ميههانگين

 بهه نسهبت معيهار اين برتری كه باشدمی كرونباخ آلفا از ترمدرن

 بهه توجهه با بلکه مطلق صورت به نه هاسازه پايايی باخكرون آلفا

                                                                                           
0 - Baumgartner 

0 - Shook 

 مقهدار كهه شهودمهی محاسبه يکديگر با هايشانسازه همبستگی

 گيریانهدازه هایمهدل بهرای مناسب پايداری از نشان/. 1 بالای

 (.دهدمی نشان را پايايی وجود عدم 1/1 از كمتر مقدار و داشته

 

 بحث و نتايج

 بههه مربههوط توصههيفی آمههار ايجنتهه ابتههدا در قسههمت ايههن در

 تحقيهق ههایيافتهه. اسهت شده آورده پژوهش اصلی متغيرهای

 4/01 جنسهيت، نظهر از مطالعهه مورد آماری جامعه كه داد نشان

 1/41 تحصهيلات نظهر از. بودنهد مهرد درصهد 1/19 و زن درصد

 دارای درصهد9/41نوشهتن، و خواندن سواد پاسخگويان از درصد

 و ديههپلم تحصههيلی مههدرک اراید درصههد 0/4 سههيک ، مههدرک

 پاسخگويان سن ميانگين .بودند ليسانس مدرک دارای درصد1/1

 01 هها آن تهرين جوان كه بود سال( 11/3:معيار انحراف) 1/41

 در كهه روسهتاييانی اكثر .داشت سال 14 هاآن ترينمسن و سال

 1/30 فراوانهی درصهد بها گرفتنهد قرار بررسی مورد پژوهش اين

 ايهن گويهای تحقيهق نتهايج .هسهتند مجرد درصد 4/1 و متاه 

 كهه انهدكرده عنهوان پاسخگويان از درصد 1/90 كه است مطلب

 .باشندمی بيمه فاقد درصد 1/11 و بوده بيمه

 بهرای ایانهدازه چه تا هاشاخص اينکه كردن مشخص برای

 هایمدل همه بايد ابتدا هستند، قبول قاب  گيریاندازه هایمدل

 شهده آورده 4 جهدول در كهه كهرد تحلي  جداگانه را گيریاندازه

 .است

 كرونبهاخ آلفا مقادير است شده بيان 4 جدول در كه همانطور
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 درصهد 31/1 سطح در و بوده قبول قاب  مقادير از بالاتر پايايی و

 .  باشدمی معنادار

 

 

 اقتصادی های ساختار بر خانگی مشاغ  اثرات هایمقياس زير معناداری حسط و استاندار خطای بحرانی، هاینسبت با همراه شده، استاندارد ضريب. 4جدول

 مشاهده شده( یهاسنجش شده )معرف یهاو شاخص يرهامتغ
 يرز

 ياسمق
 يايیپا

 يبیترک

 يانگينم

 يانسوار

 استخراج شده

 سطح

 یمعنادار

 یخطا

 داستاندار

نسبت 

 یبحران
 (يبها )نام و ترکيهگو کرونباخ آلفا

111/1 
 
 

111/1 

 Q1 درآمد ميزان افزايش 134/1 - - -

 

ق
رون

 
يد
تول

 

11/1 011/1 014/3 110/1 
 ايجاد خاطر به دستمزد افزايش

 شغلی هایفرصت
Q2 

 Q3 سرانه توليد افزايش 111/1 011/1 001/1 11/1

 Q4 توليد عملکرد افزايش 114/1 193/1 091/1 11/1

 Q5 نیانسا توسعه 111/1 031/1 003/1 11/1

 Q6 خريدروستاييان قدرت افزايش 110/1 114/1 003/1 11/1

 Q7 (يارانه) دولتی هایكمک به اتکا كاهش 111/1 110/1 091/1 11/1

 Q8 اندازپس افزايش 111/1 100/1 093/1 11/1

199/1 100/1 

 Q9 شغلی تنوع افزايش 104/1 - - -

ود
هب
ب

 
ضا
ف

 ی
ب
كس

كار
و

 

 Q10 اشتغال هایفرصت ايجاد 111/1 001/1 091/1 11/1

11/1 041/1 114/1 190/1 
به مشاغ   ييانآوردن روستا یرو كاهش

 كاذ 
Q11 

 Q12 شغلی ساختار در تغيير 111/1 919/1 093/1 11/1

 Q13 كار مح  ناخواسته جابجايی 101/1 040/1 001/1 11/1

 Q14 یپذير رقابت توان 139/1 900/1 044/1 11/1

 Q15 اقتصادی رشد 191/1 111/3 091/1 11/1

 Q16 گذاریسرمايه ريسک كاهش 191/1 919/1 193/1 11/1

110/1 133/1 

 Q17 سرمايه بازگشت در آوریتا  110/1 - - -

يه
رما
س

 
ی
ذار
گ

 

 Q18 سرمايه حجم افزايش 134/1 103/3 011/1 11/1

 Q19 كشاورزی بخش در اریگذسرمايه 141/1 131/1 001/1 11/1

 Q20 دستی صنايع بخش در گذاریسرمايه 190/1 431/1 003/1 11/1

 Q21 تورم نرخ كاهش 109/1 904/9 001/1 11/1

 Q22 گذاریسرمايه برای انگيزه 110/1 009/1 000/1 11/1

 Q23 صنعت بخش در گذاریسرمايه 110/1 101/0 110/1 11/1

104/1 101/1 

11/1 - - 130/1 
 اخذ برای روستايی جوامع گرايش كاهش

 بانکی وام
Q24 

ش
اه
ك

 
ی
ده
ب

 
ان
ايي
ست
رو

 

 Q25 روستاييان بدهی كاهش 100/1 904/4 991/1 11/1

 Q26 بيکاری نرخ كاهش 193/1 019/4 010/1 11/1

 Q27 وام بازپرداخت در توان 131/1 911/4 949/1 11/1

 Q28 روستايی فقر كاهش 111/1 110/0 311/1 11/1

101/1 101/1 

 Q29 كاهش مهاجرت 140/1 100/9 039/1 11/1

ت
جر
ها
ش م

اه
ك

 

11/1 913/1 090/4 149/1 
روزانه به شهر  یهاكاهش مهاجرت

 جهت اشتغال در مشاغ  كاذ 
Q30 

11/1 013/1 910/4 199/1 
به جهت تماس   هادهک اختلافكاهش 

 با شهر
Q31 

  نگارنده های تهياف: ماخذ
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 مشهاهده قاب  متغير و( پنهان متغير) عام  بين رابطه قدرت

 بهين مقهداری عاملی بار. شودمی داده نشان عاملی بار وسيله به

 ضهعيا رابطه باشد 9/1 از كمتر عاملی بار اگر. است يک و صفر

 9/1 بين عاملی بار. شودمی نظرصرف آن از و شده گرفته نظر در

 مطلو  خيلی باشد 1/1 از تربزرگ اگر و است قبول اب ق 1/1 تا

 دارای شهده مشاهده متغيرهای تمامی كه شودمی مشاهده. است

 خهود هایمقياس با داری معنی و مثبت رگرسيونی تأثير ضرايب

 حهد در مهوارد همهه بهرای نسبتا نيز ضرايب اين بزرگی و بودند

 سهطح در املیعه بارههای همه 0 جدول به توجه با است، بالايی

 ايهن در شود،می ملاحضه كه طورهمان .باشدمی دارمعنی 110/1

 رگرسهيونی ضرايب يا عاملی بارهای برای معناداری سطح جدول

 بهه امهر اين. است نشده گزارش شده مشاهده متغير پنج استاندار

 متغيرههای عنهوان بهه ترتيب به متغيرها اين كه است دلي  اين

 وكار،كسهب فضهای بهبهود توليهد، نهقرو بهرای معرف يا مرجع

 وكههاهش روسههتاييان بههدهی كههاهش گذاری،سههرمايه افههزايش

 بهودن مقيهاس بدون وسيله بدين تا. شد گرفته نظر در مهاجرت

 گيریاندازه واحد و ريشه بدون عبارتی به و پنهان متغيرهای اين

 كهه اسهت دليه  همهين بهه(. 0913قاسمی،)شود  برطرف هاآن

 بين مسيرهای به مربوط هایپيکان روی اوليه سيرم هایدياگرام

 در 0 مقهادير مربهوط پنهان متغير با شده مشاهده متغيرهای اين

 انسيهوار نيانگيدهنده منشان 0AVE اريمع شود،می گرفته نظر

خهود اسهت.  یهاهر سازه با شاخص نيشده ببه اشتراک گذاشته

جههت  ج شده(استخرا انسيوار نيانگي)م AVEتر، ساده انيبه ب

 یهاشهاخص اديهز یو همبسهتگ رودیبه كار مه يیاعتبار همگرا

 گريد یهاسازه یهاشاخص یبا همبستگ سهيسازه را در مقا کي

اسهت كهه  ريمتغ کياز صفر تا  بيضر ني. مقدار ادهدینشان م

                                                                                           
0 - Average Variance Extracted 

(. 0310 همکاران، و 0)فورن  شودیم رفتهيپذ 1/1بالاتر از  ريمقاد

 ی( بهراAVE) شهده استخراج انسيوار نيانگيم اي همگرا يیروا

 وكاركسهب فضهای بهبهودشهاخص  ،111/1 توليد رونقشاخص 

 كهاهش شاخص ،133/1 گذاریسرمايه افزايش، شاخص 100/1

 بهه 101/1مههاجرت كهاهش شاخص و 101/1 روستاييان بدهی

 يها یسهاختار ينهاناطم يتقابل يبمقدار ضر نيچندست آمد، هم

بالاتر  يراست كه مقاد يرمتغ يکفر تا از ص 9(CR)يبی ترك يايیپا

، 111/1  توليهد رونهقشاخص  یبرا كه، شودیم يرفتهپذ 1/1از 

 افههزايش، شههاخص 191/1 وكاركسههب فضههای بهبههودشههاخص 

 104/1 روستاييان بدهی كاهش شاخص و 110/1 گذاریسرمايه

به دسهت آمهد كهه نشهان از  101/1مهاجرت  كاهششاخص  و

 (.0314، 4)ورتساست هااسمقي زير ينمناسب بودن ا

 اعتبار سنجش و تأييدی عاملی تحلي : 1گيری اندازه هایمدل

 هامقياس

 در عهاملی يهک( CFA)تأييهدی عاملی تحلي  مدل دو ابتدا

 زيهر پهنج سهنجش و ايجهاد بهرای استاندار غير و استاندار حالت

-سهرمايه افهزايش وكار،كسهب فضای بهبود توليد، رونق مقياس

 عنهوان بهه مههاجرت وكهاهش روستاييان بدهی كاهش گذاری،

 نههرم محههيط در  خههانگی مشههاغ  بههر اثرگههذار هایمؤلفههه

 مههدل يههک. شههدند تحليهه  و ترسههيم AmosGraphicافههزار

 نحهوه كهه اسهت سهاختاری معادلهه مهدل از جزئهی گيریاندازه

 تهریبيش تعهداد يها دو از استفاده با را پنهان متغير يک سنجش

 خهانگی مشهاغ  متغيهر اينجها در. كندیم تعريا مشاهده متغير

 شهک  بهه بايهد افهزار نرم در پنهان متغير)باشد می پنهان متغير

                                                                                           
0 - Fornell 

9 - Composite Reliability 

4 - Werts 

1 - measurement models 
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 مسهتقيم بطهور كهه اسهت متغيهری پنههان متغيهر(. باشد بيضی

 مشهاهده متغير چند يا دو از استفاده با بلکه شود،نمی گيریاندازه

 افههزايش وكههار، كسههب فضههای بهبههود توليههد، رونههق)شههده 

 در( مههاجرت وكهاهش روسهتاييان بدهی كاهش گذاری،سرمايه

 سهؤالات همهان آشهکار متغيرهای شود،می سنجش معرف نقش

 كهه( شده داده نمايش q حروف با نمودار در)باشند می پرسشنامه

 گيریانهدازه خطهای ههم e و شهد سنجيده پنهان متغير هاآن با

 (.0913قاسمی،)باشد می آشکار متغير برای

 

 
 خانگی مشاغ  بر گانه پنج هایمقياس اعتبارسنجی برای تأييدی هایمدل استاندار برآوردهای .6 شکل

 

 ههایمقيهاس زيهر بهرای سهاختاری معادلات مدل برازندگی

  یساختار اقتصاد

 هایشهاخص شهده گهزارش مقدار به توجه با اساس، اين بر

 اریآمه لحها  از هاداده كه شودمی مشاهده ،(1جدول) برازندگی

 نهفتهه متغيرههای سهاختاری معادلهات مهدل عهاملی سهاختار با

 ساختاری معادلات مدل بنابراين. دارند تطابق و سازگاری پژوهش

 .  است برخوردار قبولی قاب  و مناسب برازش از پژوهش

 دوم مرتبه عاملی پنج تأييدی عاملی تحلي  مدل

 بهه خانگی مشاغ  پنهان متغير برآورد و سنجش نهايی مدل

 رونهق شهاخص پهنج اساس بر تحقيق اصلی وابسته متغير عنوان

 كهاهش گهذاری،سهرمايه افزايش وكار،كسب فضای بهبود توليد،

 پنههان مقياس پنج عنوان به مهاجرت كاهش و روستاييان بدهی

 مختلها هایگويه از متشک  شده مشاهده متغير 90 اساس بر و

 محهههيط در گيهههری، انهههدازه و بهههرآورد قبههه  قسهههمت در

AmosGraphics كهه را مهدل ايهن 0شماره  شک . شد تدوين 

 اسهت، عامه  پهنج با دوم مرتبه تأييدی عاملی تحلي  مدل يک

 ههایواريانس و مسهير ضهرايب استاندار غير برآوردهای با همراه

 ديهده شهک  در كهه همانگونهه دههد،می نشان پنهان متغيرهای

 متغيرههای نيهز و خطها پنههان متغيرهای هایواريانس شود،می

 بر دليلی خود كه هستند مثبت مقادير موارد همه در اصلی پنهان
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 .است مدل اعتبار

 ضرايب تمامی است، شده داده نشان 0 شک  در كه همانطور

 مهورد در آن شهدت كهه دهنهد،می نشهان را بالايی مقادير مسير

 بهبهود بعد هایمقياس زير شد مشاهده متغيرهای عاملی بارهای

 سههاير از بهيش روسهتاييان بههدهی كهاهش و روكاكسهب فضهای

 هر و خانگی مشاغ  بين آمده بدست تأثير ضريب هاست،مقياس

 : از عبارتند بررسی مورد مولفه پنج از كدام

 

 مشاغ  خانگیهای برازندگی مدل معادلات ساختاری برای زير مقياس .9جدول 

 علامت

 اختصاری
 مفهوم برازش شاخص کامل نام

 مقدار

 قابل

 لقبو

 رونق

 توليد

 فضای بهبود

 وکارکسب

 

 افزايش

 سرمايه

 گذاری

 

 بدهی کاهش

 روستاييان

 کاهش

 مهاجرت

RMSEA 
Root Mean Square Error 

of Approximation 
(RMSEA) 

 ميانگين ريشه
 خطای دوم توان

 تقريب

11/1< 11/1 11/1 13/1 11/1 11/1 

CMIN/DF Chi-degree freedom 
 بهنجار شاخص

 نسبی
9> 11/0 33/0 30/0 31/0 11/0 

IFI incremental fit index 
 برازش شاخص

 افزايشی
13/1>= 30/1 31/1 30/1 31/1 30/1 

NFI Normed Fit Index 
 برازش شاخص
 شده نرمال

13/1>= 31/1 13/1 11/1 11/1 13/1 

GFI Goodness of fit 
 نيکويی شاخص

 برازش
13/1>= 31/1 30/1 30/1 30/1 39/1 

AGFI 
Adjusted Goodness of 

Fit 

 نيکويی شاخص
 تعدي  برازش

 يافته

13/1>= 30/1 31/1 39/1 30/1 31/1 

CFI Comparative Fit Index 
 برازش شاخص
 ایمقايسه

13/1>= 34/1 31/1 34/1 31/1 31/1 

 نگارندگان هایيافته:منبع
 

 دوم مرتبه در  برآورد مدل آزمون .1 جدول

 علامت

 یاختصار
 مطلوب اريمع مفهوم برازش صشاخ کامل نام

 گزارش مقدار

 شده

/df2X 
Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 

 خطای دوم توان ميانگين ريشه
 تقريب

 31/0 تركم و 9

RMR Chi-degree freedom ینسب بهنجار شاخص 
 از تركوچک
11/1 

143/1 

GFI incremental fit index 34/1 بالاتر و 1/ 3 یشيافزا برازش شاخص 

AGFI Normed Fit Index 34/1 بالاتر و 3/1 شده نرمال برازش شاخص 

NFI Goodness of fit 39/1 بالاتر و 3/1 برازش نيکويی شاخص 

NNFI Adjusted Goodness of Fit 31/1 بالاتر و 3/1 افتهي  يتعد برازش يیکوين شاخص 

CFI Comparative Fit Index 30/1 بالاتر و 3/1 یاسهيمقا برازش شاخص 

RMSEA Root Mean Square Error of 

Approximation(RMSEA) 

 خطای دوم توان ميانگين ريشه
 تقريب

 از تركوچک
11/1 

113/1 

 پژوهش هایيافته و 0913قاسمی، :منبع
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 خانگی شاغ م مقياس بر هامقياس زير و شده مشاهده متغيرهای( مستقيم غير و مستقيم)كلی اثرهای  .7 جدول

 هامقياس زير
 مشاغل
 خانگی

 رونق
 توليد

 فضای بهبود
 وکارکسب

 سرمايه افزايش
 گذاری

 بدهی کاهش
 روستاييان

 کاهش
 مهاجرت

 - - - - -  توليد رونق
 كسب فضای بهبود

 وكار
141/1 - - - - - 

 - - - - - 101/1 گذاری سرمايه افزايش
 بدهی كاهش

 روستاييان
901/1 - - - - - 

 - - - - - .491 مهاجرت هشكا
Q1 111/1 410/1 - - -  

Q2 113. 131/1 - - -  

Q3 141/1 141/1 - - -  

Q4 141/1 103/1 - - -  

Q5 031/1 091/1 - - -  

Q6 139/1 991/1 - - -  

Q7 113/1 411/1 - - -  

Q8 190/1 110/1 - - -  

Q9 111/1 - 110/1 - -  

Q10 111/1 - 131/1 - -  

Q11 114/1 - 101/1 - -  

Q12 100/1 - 199/1 - -  

Q13 011/1 - 131/1 - -  

Q14 191/1 - 110/1 - -  

Q15 011/1 - 011/1  -  

Q16 101/1 - 101/1  -  

Q17 039/1 - - 031/1 -  

Q18 143/1 - - 111/1 -  

Q19 111/1 - - 111/1 -  

Q20 111/1 - - 134/1 -  

Q21 114/1 - - 110/1 -  

Q22 004/1 - - 101/1 -  

Q23 013/1 - - 101/1 -  

Q24 011/1  - - 131/1  

Q25 011/1  - - 111/1  

Q26 113/1  - - 199/1  

Q27 119/1  - - 144/1  

Q28 009/1  - - 110/1  

Q29 411. - - - - 039/1 
Q30 410. - - - - 143/1 
Q31 041. - - - - 111/1 
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 تحلي  و برآورد برای دوم مرتبه تأييدی عاملی پنج تحلي  ساختاری مدل .2 شکل

 استاندار برآوردهای با همراه اقتصادی  ساختار بر خانگی مشاغ 
 

 بهبههود ،(01/1)گذاریسههرمايه افههزايش ،(91/1)توليههد رونههق

 و( 41/1)روسههتاييان بهدهی كههاهش ،(11/1) وكاركسهب فضهای

 خطهای رآوردههایب نتهايج همچنهين(. 00/1) مههاجرت كاهش

 دهدمی نشان نيز معناداری سطوح و بحرانی هاینسبت استاندار،

 دارمعنهی درصهد 33 اطميهان سهطح در برآوردهها اين تمامی كه

 بها همهراه آمده دست به نهايی مدل برازش هایشاخص هستند،

 .است آمده 1 جدول در ارزيابی برای پيشنهادی معيار مقادير

 مسههتقيم، اثرهههای)سههتاندار ا رگرسههيونی ضههرايب 1جههدول 

-مقياس زير و شده مشاهده نهايی متغيرهای (ك  و غيرمستقيم

 نشهان را اصهلی پنههان وابسهته متغيهر بهر آمهده دست به های

 .دهدمی

 يهرغ یاثرهها يشهترينب كهه دههدینشهان م 1جدول  نتايج

 0qمشاهده شهده يرهایمربوط به متغ یبر مشاغ  خانگ يممستق

 تغييهر) 00q(، شغلی هایفرصت ايجاد اطرخ به دستمزد افزايش)

 01q( ، پهههذيری رقابهههت تهههوان) 04q ،(شهههغلی سهههاختار در

 كهههاهش) 91q (دسهههتیصنايع بخهههش در گذاریسهههرمايه)

 و( كهاذ  مشهاغ  در اشتغال جهت شهر به روزانه هایمهاجرت

 1q متغيرههای بهه مربهوط ترتيهب بهه ههاآن كمترين مقاب ، در

 بها باشهد،می( كار مح  ناخواسته ايیجابج) 09q (انسانی توسعه)

 مسهتقيم غيهر اثهرات تهأثير ميزان كمترين ضرايب اين به توجه

 نيهز ههاتأثير بيشهترين و گذاریسهرمايه افهزايش بعهد به مربوط

 كهاهش وكار،كسهب فضهای بهبهود توليهد، رونق ابعاد به مربوط

 .است مهاجرت وكاهش روستاييان بدهی

 

  پيشنهادها و گيرینتيجه

 ساختار بر خانگی مشاغ  تأثير بررسی هدف با حاضر العهمط

 معادلهه سهازیمدل رويکهرد بها روسهتاييان ديهدگاه از اقتصادی

 انجهام اصهفهان استان روستايی مناطق موردی مطالعه ساختاری

  پهنج تعريها بها اقتصهادی سهاختار خانگی مشاغ  تأثير. گرفت

 يشافههزا وكار،كسههب فضههای بهبههود توليههد، رونههق مؤلفههه

 بهه مههاجرت وكهاهش روسهتاييان بدهی كاهش گذاری،سرمايه

 پهنج. شد گرفته نظر در  خانگی مشاغ  برای هایمقياس عنوان

 بههرای اول مرتبههه عههاملی يههک تأييههدی عههاملی تحليهه  مههدل

 عهاملی پنج مدل يک و مقياس چهار سنجی اعتبار و گيریاندازه

 بهه ربهوطم هایمعرف و خانگی مشاغ  تحلي  برای دوم مرتبه

 افهزايش ،(91/1)توليهد رونهق نهايهت در شدند، اجرا و تدوين آن

 كهاهش ،( 11/1)وكار كسهب فضای بهبود ،(01/1)گذاریسرمايه

 . گرديد تبيين (00/1) مهاجرت كاهش و( 41/1)روستاييان بدهی

 تحقيههق نتههايج بهها حاضههر پههژوهش از حاصهه  نتههايج

 كهه بهود آن گربيهان نتهايج كه بوده همسو( 0939)مباركهسعيدی

 اقتصهاد بهر خهانگی مشهاغ  توسعه باعث كه عواملی ترينمهم

 هایفرصت ايجاد اقتصادی، رونق: از عبارتند است گرديده ناحيه

. تجربهه و تخصهص معنوی، و مالی استقلال كسب انگيزۀ شغلی،

 بررسی به پژوهش در كه( 0101) 0والتر تحقيق نتايج با همچنين

 همسهو اقتصادی، هایشاخص بر نگیخا وكاركسب بر ایمقدمه

 گذاریسهرمايه عامه  يهک بهه تنهها پژوهش اين در. است بوده

 فاكتورههای و عناصهر سهاير بهودهمی لازم كه است داشته اشاره

 پهژوهش اين در نگارنده كه گرفتمی قرار بررسی مورد نيز مؤثر
                                                                                           
0 - Walter 
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 . است داده قرار بررسی مورد را عوام  كليه

 ارائه را زير پيشنهادات توانمی آمده دست به نتايج اساس بر

 :نمود

 خهانگی مشاغ  ايجاد برای دولتی مالی هایحمايت بايد -0

 قرار مطلوبی سطح در درگير افراد درآمد وضعيت تا گيرد، صورت

 و قيمهت ارزان هایكارگاه تخصيص با تواندمی امر اين كه گيرد

 بهه ههاآن محصهولات از حمايهت و بههره كم هایوام تخصيص

 .برداشت گام خانگی مشاغ  توسعه

 مختلها ابعهاد در جهامع اقتصادی قوانين كه گردد تلاش -0

 در و شهود ايجهاد درگيهر افهراد روحی و جسمی شرايط به نسبت

 از لهازم فرهنگهی ههایتلاش و شهود داده آمهوزش جامعه سطح

 افهراد اشهتغال بهرای متناسهب ديدگاه ايجاد برای مدارس سطح

 .شود فراهم

 

 ابعمن

 

 نور پيام دانشگاه تهران، اقتصادروستايی،. 0913. ح آسايش،

،مههديريت روسههتايی در  0911آسههايش حسههين و قنبههری نههوذر، 

، انتشهارات دانشهگاه (ايران)اصول، مبانی و مفاهيم كاربردی

 .آزاد اسلامی واحد كرمانشاه

 یبنهد اولويهت. 0930.م يگی،ب تقی. و عزاده،  يرکم ،.ح آگهی،

  يی،زنهان روسهتا یبهر توسهعه مشهاغ  خهانگعوامه  مهؤثر 

 .010-010 (:9)9فصلنامه زن و جامعه، 

 ههایسازه. 0931. ع پور، اسداله و. ک مقدم، رضائی ،.  ايزدی،

 خهانگی مشهاغ  در كهارآفرينی توسهعه تحقق موانع و مؤثر

 و تهرويج علهوم  ،شيراز روستايی مناطق در كشاورزی بخش

 .10-93 (:0)00، كشاورزی آموزش

 وضهعيت پژوهی آينده.  0913. پ البنينی، ام و ز، فرد، پيشگاهی

-13(:9)1 زنان، پژوهش ، ميانه خاور منطقۀ در زنان اشتغال

31. 

 و موانع بررسی. 0939. ع.ا زاده،ميرک و. ح آگهی، ،.م بيگی،تقی

 روسههتايی خههانگی مشههاغ  توسههعۀ مناسههب راهکارهههای

 (:0)1 سهتايی،رو ههایپژوهش  غهر ، آباداسهلام شهرسهتان

019-901. 

: مقدمه ای بر روش تحقيق در علهوم 0913حافر نيا،محمد رضا،

 .00انسانی ، انتشارات سمت ، چاپ 

اولهين  ، یخهانگ مشهاغ  و ینهيآفر كهار، 0934. ،م پهور نيحس

المللههی حسههابداری، مههديريت و نههوآوری در كنفههرانيس بين

 .وكاركسب

 اشهتغال و تايیروسه توسهعه های چالش. 0930. ف دادوارخانی،

 .011-011(: 11)91 جغرافيايی، تحقيقات ، زنان
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Abstract 

Home-based businesses in rural areas are very important for their survival and non-migration. Their  

study can be valuable for sustainable employment and, consequently, sustainable rural development. 

This is very important in areas with a large number of villages with a large population and often without 

a fixed income, including rural areas of the Isfahan province. The purpose of this study is to investigate 

villagers perspective of the impact of home-based businesses on economic structure with a structural 

equation modeling approach. The present research study is applied in terms of purpose and descriptive-

causal  in nature. The statistical population of the study includes all villagers working in home-based 

businesses in the Isfahan province which was 296581 people based on reports of the Statistics Center of 

Iran in November 2016. Cochran's formula was used to calculate an estimated 384 households as the 

statistical sample size. Then, using probabilistic sampling method, questionnaires were distributed 

among 95 villages in the Isfahan province that were randomly selected in 2019. The results show that 

the measured validity of all five measurement models and the second-order five-factor model is 

acceptable for surveying home-based businesses. Finally, production boom (0.30), increase in 

investment (0.18), improvement of business environment (0.66), reduction of villagers' debt (0.46) and 

reduction of migration (0.22) are among the factor considered. It is suggested that government financial 

support be provided to create home-based businesses, so that the level of income  of the people involved 

reaches a desirable level. This  can be achieved by allocating low-cost workshops and low-interest loans 

and supporting their products. Moreover, support for heads of households with home-based businesses 

should be provided to achieve sustainable employment and, consequently, sustainable rural 

development. 
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