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مقدمه 
دستیابی به توسعه و بهبود کیفیت زندگی از آرمانهایی است که همواره ذهن بشر را به خود به مشغول کرده است
(دادورخانی .)185 :1392 ،توسعهـ در ابعاد مختلفی از جمله اقتصادی ،اجتماعی ،یا فرهنگیـ میتواند ساختارهای جامعه را
تحت تأثیر قرار دهد و بالعکس ساختارهای اجتماعی بر آن تأثیر بگذارد .این تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سبب شده است که
برنامه ریزان به آن توجه و ابعاد آن را مطالعه کنند .یکی از نمودهای توسعه بهبود اشتغال و مسئلة بیکاری است.
امروزه بیکاری بیش از پیش بهمنزلة چشمگیرترین نشانة توسعة ناکافی در کشورهای جهان سوم نمایان میشود .در
بسیاری از کشورها بیکاری آشکار در مناطق روستایی دامنگیر درصد باالیی از افراد  15تا 24ساله است و حتی
بخشهای وسیعتری از نیروی کار چه در شهرها چه در روستاها دچار کمکاریاند (اشتغال ناقص)؛ به این معنا که منابع و
فرصتهای الزم برای افزیش درآمد را ندارند و نمیتوانند آن را به سطوحی که قابل مقایسه با درآمد افراد دارای مشاغل
شهری در بخش مدرن است برسانند (تقیبیگی و همکاران .)283 :1393 ،ساختار جمعیتی نیروی بیکار نشان میدهد که
بیکاران بیشتر بین سه گروهاند :فارغالتحصیالن دانشگاه؛ زنان سرپرست خانوار؛ و جوانان بدون شغل که غالباً از اقشار
آسیبپذیرند .بنابراین ،با توجه به این سه بخش ،جوامع توسعهنیافته باید برای رفع بیکاری خواه آشکار یا ناقص تمام
تالش خود را برای برطرفکردن این معضل بهکار گیرند.
راهاندازی و توسعة کسب و کارهای کوچک یکی از همین روشهاست که در سالهای گذشته مورد توجه کشورهای
گوناگون قرار گرفته است .کارفرما در محل زندگی خود با استفاده از امکانات موجود و قابل دسترس به ایجاد کسب و کار
اقدام و برای خود و بعضاً سایرین اشتغال ایجاد مینماید (آلتنبرگ و مایر -استامر .)1693 :1999 ،اهمیت بحث اشتغال به
اندازهای است که در قانون اساسی کشور و برنامههای توسعة پنجساله و چشمانداز بیستسالة کشور بر کاهش میزان
بیکاری و افزایش نرخ اشتغال در میان جوامع شهری و روستایی تأکید ویژهای شده است؛ به این صورت که برای
دستیابی به هدف اشتغال کامل در افق چشمانداز بیستسالة  ،1404نرخ بیکاری کشور باید از  12/3درصد سال 1385
به  8/4درصد در سال  1390و به  7درصد در سال  1395کاهش یابد .به این منظور رشد متوسط تقاضای کار در طول
برنامههای چهارم و پنجم توسعه بهترتیب  3/4و  3/7درصد درنظر گرفته شده است و تقریباً باید به میزان  4/5میلیون نفر
در برنامة پنجم توسعه شغل ایجاد شود (سالمی و انصاری.)17 :1388 ،
روستاها در طول زمان با مسائل و مشکالتی روبهرو بودهاند که از مهمترین آنها ،بهویژه در دهههای اخیر ،مسئلة
اشتغال و چالشهای مربوط به آن است؛ بهطوریکه اشتغال از جمله معیارهای مؤثر و مهم در توسعة روستایی است که
همواره مورد توجه بوده است (قدیری معصوم و عزمی .)1389 ،همچنین ،دستیابی به اشتغال مناسب روستایی از
ملزومات یک جامعة روستایی مطلوب است ،زیرا مهمترین شرط برای رشد و توسعة روستایی ایجاد اشتغال و توجه به آن
است (کلیک و تیتر .)1211 :2011 ،با توجه به اینکه جمعیت جامعة روستایی حدود  35درصد است (سالنامة آماری،
 ،)1395مشاغل خانگی میتواند یکی از راهحلهای مناسب برای رهایی از بسیاری مشکالت باشد ،زیرا مشاغل خانگی
هزینة بسیار زیادی برای خانوادهها تحمیل نمیکند و میتواند راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال روستاییان بهشمار آید
(تقیبیگی و همکاران .)285 :1393 ،بهطور متوسط سهم کسب و کارهای کوچک در بین کسب و کارهای مناطق
روستایی  30درصد است که با افزایش آن به حدود  50درصد میتوان شاهد توسعة نواحی روستایی بود.
ساختار واژة مبهمی است که در حوزههای مختلفی از دانش بهکار میرود .با توجه به ابهامی که در مفهوم ساختار
وجود دارد و جابهجایی آن بین حوزه های مختلف و کاربرد در علوم مختلف محیطی ،اجتماعی ،شناخت آن نیز با ابهامانی
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همراه است .بهطور کلی میتوان گفت در شناسایی ساختار یک کل یا یک نظام جستوجو میشود که رابطة ثابت و
قانونمند میان اجزای آن برقرار است و رابطة ثابت شامل ترتیب اجزا نیز میشود (اهری.)58 :1395 ،
ساختار اجتماعی اشاره به ویژگیهای ساختی دارد که تفکیک و تمیز اعمال مشابه را ،در قلمروهای زمانی و مکانی
مختلف ،امکانپذیر میسازد و به آنها شکلی نظاممند میدهد .ساختار تشکیلشده از قواعد و منابع ،که در بازتولید
نظامهای اجتماعی نقش دارند ،یعنی قواعدی که در تعامل اجتماعی قالببندی میشوند و برای کنشگران اجتماعی
چگونگی کنش اجتماعی و نیل به اهداف را مشخص میسازند.
مبحث ساختار اجتماعی جامعة روستایی از کلیدیترین مباحث جامعهشناسی بهخصوص جامعهشناسی روستایی کالن
است که در قالب حوزة واقعیت اجتماعی همواره مورد توجه عالمان علوم اجتماعی بوده است (ریتزر .)82 :1394 ،پیتر بالو
در تبیین مفهوم ساختار اجتماعی در کنار طرح پارامترهای مربوط به ساختار اجتماعی از مفهوم موقعیت اجتماعی مردمان
روستایی ،که مناسبات نقش و کنش متقابل اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد ،استفاده میکند .به نظر او ،وقتی از
ساختار اجتماعی صحبت میکنیم باید از انفکاک میان مردم سخن بگوییم ،زیرا ساختارهای اجتماعی بهگونهای
مفهومبندی میشوند که ریشه در تمایزات اجتماعیای دارند که سازندة روابط نقش و پیوستگیهای اجتماعی آنهاست.
به تعبیری دیگر ،محیطهای اجتماعی که ما در آن زندگی میکنیم تنها شامل مجموعههای اتفاقی رویدادها یا کنشها
نیستند .نظمهای اساسی یا الگومندهایی در چگونگی رفتار مردم و در روابطی که با یکدیگر برقرار میکنند وجود دارد که
مفهوم ساخت اجتماعی به این نظمها اشاره دارد (گیدنز .)21 :1392 ،به نظر اسملسر ،ساختارها دالت بر مناصب فرافردی
دارند .به عبارتی ،واحدهای اصلی ساختار اجتماعی نه اشخاص بلکه وجوه انتخابی رفتار متقابل اشخاص مانند نقشها و
سازمان اجتماعی است که اشاره به خوشههای ساختاری نقشها دارد .مارکسیسم ساختارگرا معتقد است که ساختارها
زیربنای اجتماعی کنشهای ما را تعیین میکنند و کنشهای ما این ساختارها را بازتولید و حفظ میکنند (کرایب:1396 ،
.)190
در اهمیت اثرات مشاغل خانگی بر ساختار اجتماعی همین بس که این مشاغل بهمنزلة راهحلی متناسب با شرایط
زندگی و فردی اجتماعی روستاییان میتواند باعث ارتقای وضعیت اجتماعی آنان شود؛ بهطوری که بیشتر صاحباننظران
بر این باورند که کارکردن در خانه به ایجاد الگوهایی که روستاییان با یکدیگر برقرار میکنند منتهی و سبب ارتقای
مناسبات و موقعیت اجتماعی آنها از طریق این روابط میشود (غالمی .)5 :1391 ،همچنین ،متخصصان آن را مهمترین
راهکار توسعة روستایی در کشور حساب میکنند (ایزدی.)38 :1395 ،
کارشناسان بر آناند که توسعة مشاغل خانگی به معنای واقعی خود میتواند بستر مناسبی برای توسعة ساختارهای
اجتماعی بهخصوص در مناطق روستایی و در مورد جوانان روستایی باشد و در صورت فعالشدن این بخش بهطور یقین
اجتماع ملی میتواند گامهای ارزشمندتری در جهت توسعه بردارد .براساس تحقیقاتی که دیدبان جهانی کارآفرینی در
سال  2012میالدی با درنظرگرفتن  37کشور جهان انجام داده ،توسعة کسب و کار خانگی به کاهش 2درصدی نرخ
آسیبهای اجتماعی بهطور معناداری منجر میشود ) .)Cali & Menon,2013همچنین ،باعث کاهش مهاجرت و افزایش
مشارکت و انسجام روستایی میشود.
با توجه به اینکه یکی از مشکالت فراروی جامعة روستایی اشتغالزایی است و بیکاری خود معضالت عظیم اقتصادی،
اجتماعی ،و حتی فرهنگی به همراه دارد ،توجه به رفع این مشکل باید در رأس برنامههای توسعة اقتصادی و اجتماعی
دولت قرار بگیرد و نیز استقرار و ساماندهی مشاغل خانگی بهعنوان یکی از راهکارهای توسعة روستایی میتواند ضمن
باالبردن سطح اشتغال و در نتیجه درآمد روستاییان ،ضمن توسعة اقتصادی و اجتماعی در روستاها ،در جهت احیای
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سنتها و ساختارهای اجتماعی عمومی در روستاها و درواقع توسعة اجتماعی کمک کند .برای موفقیت در این زمینه و
گسترش این نوع مشاغل باید راهکارها و سیاستهای متناسب با فرهنگ ،اقتصاد ،و اجتماع جامعة روستایی اتخاذ شود و
با دیدگاه و مدیریتی صحیح و متناسب با شرایط طبیعی و انسانی روستاها پیش رفت تا نتیجة دلخواه رسید که همانا از
بین رفتن بیکاری ،افزایش تولید ،تقلیل هزینهها ،و از همه مهمتر رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی بین شهر و
روستاست.
معضالت عدیدة استان اصفهان در بخش اشتغال از یک طرف و همچنین درنظرگرفتن نرخ بیکاری  5.5درصدی در
مناطق روستایی استان اصفهان در فاصلة سالهای  1397تا  1398از طرف دیگر سبب شده است تا برای برونرفت از
این وضعیت به مشاغل خانگی بهطور ویژه نگریسته شود .درنتیجه ،بدیهی است هر نوع از فعالیتهای مرتبط با مشاغل
خانگی موجب بروز تحوالت اقتصادی ،اجتماعی ،و فرهنگی در مناطق روستایی میشود که ایجاد این نوع کسب و کارها
بهعنوان یکی از پیامدهای قابل تعمق و بررسی تحوالت مورد نظر است ،از قبیل کاهش آسیبهای اجتماعی ،بهبود
وضعیت سالمت و بهداشت مناطق روستایی ،مشارکت بهتر و ارتباطات توانمند روستایی ،بهبود ساختار جمعیت روستایی،
و کاهش مهاجرت.
با توجه به اهمیت موضوع ،نگارندگان در پژوهش حاضر بر آناند تا اثرات این نوع از مشاغل خانگی را بر ساختار
اجتماعی مناطق روستایی استان اصفهان بررسی و ارزیابی کنند.

مبانینظری 
در ادامه به بررسی نظریههای موجود در زمینة ادبیات پژوهش بهصورت کلی اقدام شده است:
بُعدآسیباجتماعی 

آسیبهای اجتماعی هم از تعدد هم از تنوع برخوردارند .طبیعتاً از لحاظ سببشناسی یکی از مؤلفهها یا عوامل مؤثر در
حوزة آسیبهای اجتماعی موضوع اشتغال و بیکاری است .البته این بهمنزلة این نیست که بیکاری تنها عامل آسیبهای
اجتماعی است یا همة کسانی که درگیر آسیبهای اجتماعی میشوند الزاماً بیکارند و آنهایی که درگیر این آسیبها
نمیشوند الزاماً شغل دارند .اما نمیتوان نقش اشتغال را در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نادیده گرفت .درحقیقت،
اشتغال یک عامل کلیدی و تأثیرگذار در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است ولی تنها عامل نیست .برای سنجش
رابطة مشاغل خانگی و آسیبهای اجتماعی این نکته قابل توجه است که برای اشتغال فرد باید در فضاهایی همچون
کارگاه ،خانه ،یا مغازه به کار فکری یا یدی اقتصادی بپردازد .اشتغال که به معنای حضور افراد جامعه در این فضاهاست از
دو جهت در کاهش آسیبهای اجتماعی تأثیرگذار است :نخست آنکه افراد در گروههایی که در این فضاها ایجاد میشود
هویتیابی میکنند و از حمایت اجتماعی برخوردار میشوند؛ دوم آنکه فرد شاغل با حضور در این فضا به درآمد و تأمین
مالی دست مییابد که این مسئله منزلت اجتماعی را به دنبال دارد و میتواند باعث عدم گرایش فرد شاغل به آسیبهای
اجتماعی شود.
بُعدنظامبهداشتوسالمت 

بررسی مطالعات انجامشده در حوزة کسب و کارها و بهخصوص کسب و کارهای خانگی نشان میدهد که در غالب موارد
مشاغل خانگی بهعنوان یک ظرفیت مناسب و به تبع آن پیامدها و آثار زیادی برای خانوارهای روستایی در پی است.
ایجاد این کسب و کارها موجب ارتقای عزت نفس ،کسب وجهه ،منزلت اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،و مشارکت میشود
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که اینها از فاکتور های توانمندی اجتماعی است .از لحاظ سالمت روانی توسعة مشاغل خانگی در روستا باعث افزایش
رفاه ذهنی و عینی روستاییان و باالرفتن سطح زندگی آنان ،افزایش اعتماد ،و گسترش روابط اجتماعی میشود که نتیجة
آن توانمندی اجتماعی و روانی روستاییان و بهبود نظام سالمی و بهداشت آنان است.
بُعدمشارکتوارتباطات 

مشارکت در نواحی روستایی به مفهوم ساماندهی رابطة متقابل انسان روستایی با محیط جغرافیایی با بهروری بهینه در
سطوح مختلف است .این مهم در گذشته از طریق نظامهای همکاری گروهی در زمینههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،و
تولید کشاورزی انجام میگرفت .امروزه نیز ،برای دستیابی به یک فرایند پایدار متکی به خود و درونزا ،بازنگری
سازماندهی مشارکت و ارتباطات اجتنابناپذیر است .با مشخصشدن اقتصاد ،انسان ،و محیط زیستـ بهعنوان سه رکن
اساسی در توسعهـ همة صاحبنظران در امر توسعة کسب و کار و بهویژه کسب و کارهای خانگی بر مشارکت مردمی
روستاییان در طرحهای توسعة اشتغال روستایی بیش از گذشته پافشاری میکنند .این افراد همچنین توسعة مشارکت و
ارتباطات را بدون داشتن درآمد و شغلی مناسب غیرممکن میدانند.
بُعدساختارجمعیتی 

هابس و همکاران ( )2009کسب و کار و فرایندهای ناشی از آن را بهعنوان یکی از علل اساسی تغییر در ساخت و کارکرد
مسائل جمعیتی مطرح میکنند .بر اساس نظر فان ،مشاغل خانگی بر اسلوب جمعیت بسیار اثرگذار است؛ به نحوی که
نرخ فعالیت های اقتصادی تحت تأثیر عواملی چون رشد کلی جمعیت ،تغییرات باروری ،مرگ و میر ،و تحوالت ساختار
سنی و شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار دارد .مشاغل خانگی با ایجاد درآمد بیشتر و رفاه بیشتر در خانواده در فرزندآوری
بیشتر نقش داشته و مؤثر است.
بُعدکاهشمهاجرت 

لوبیس ،تودارو ،فی ورانیس ،هایس ،و استیگلیتز دلیل اصلی مهاجرتهای روستا -شهری را در ساختارهای اجتماعی
میدانند و هزروگ نیز بر عوامل درآمد و اشتغال و بیکاری تأکید میکند و مهاجرت را بهعنوان جستوجوی فضای کار
مطرح میکند (طاهرخانی .)69 :1380 ،از نظر جغرافیایی ،مهاجرت نیروی انسانی به خارج از مناطق روستایی و بهصورت
حرفهای خارج از شغلهای زراعی یکی از اشکال فراگیر تحوالت کشاورزی و رشد اقتصادی است .اریک اروسن به همراه
نظریهپردازان اجتماعی کاهش مهاجرت را مهمترین عامل از اثرات مشاغل خانگی میداند

روشپژوهش 
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع تحقیقات علّی است .جامعة آماری
پژوهش شامل کلیة روستاییان شاغل در مشاغل خانگی استان اصفهان است که بر طبق اعالم مرکز آمار ایران در آبان
سال  1395برابر با  296581نفر بودهاند که از فرمول کوکران برای محاسبة حجم نمونة آماری استفاده شد که بر این
اساس حجم نمونه برابر با  384خانوار برآورد شد .روش نمونهگیری احتمالی از نوع تصادفی است .پرسشنامهها در بین
 112روستای استان اصفهان (برای هر شهرستان استان اصفهان ( 24شهرستان)  4روستا انتخاب شده است) توزیع شد.
پرسشنامه مشتمل بر دو بخش است :بخش اول مربوط به مشخصات فردی پاسخگویان شامل جنسیت ،سن ،میزان
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تحصیالت ،شغل ،تعداد خانوار ،و درآمد بود .بخش دوم مربوط به اثرات مشاغل خانگی بر ساختار اجتماعی پاسخگویان و
در قالب طیف لیکرت پنجسطحی (خیلی کم =  1تا خیلی زیاد = ( )5حافظنیا.)74 :1389 ،
مشاغل خانگی آن دسته از فعالیتهایی است که توسط عضو یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح
کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل گرفته و به تولید خدمت یا کاالی
قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی منجر میشود .در پژوهش حاضر ،در بررسی عملیاتی ،در جامعة آماری مدنظر
در روستاییان دارای مشاغل خانگی بررسی میدانی صورت گرفته است .ساختار اجتماعی نیز در علوم اجتماعی الگویی
است که تعیینکنندة اقدامات و تصورات افراد جامعه است .در مقیاس کالن ،ساختار اجتماعی نظام طبقهبندی اقتصادی،
نهادهای اجتماعی ،یا دیگر روابط الگویی میان گروههای بزرگ اجتماعی بهشمار میآید و در مقیاس خرد ساختار اجتماعی
شبکة روابط میان افراد یا سازمانها محسوب میشود و در بررسی عملیاتی آن از پرسشنامهای با  31سؤال استفاده شده
است که گویههای آن در جدول  1آمده است:
شدهدرپرسشنامه 


هایسنجش

.گویه
جدول1
اسلوبگرفتن ترکیب سنی
اثر بر سالمت (امنیت
کاهش انزاوی خانواده
خانواده
غذایی ،افسردگی و ....

کاهش دزدی و
سرقت
کاهش جرم و
بزهکاری

کاهش بیماریها

کاهش اعتیاد

افزایش کیفیت زندگی

کاهش مفاسد اخالقی

افزایش امید به زندگی

کاهش نزاع و
درگیری

تنشهای جسمی و
روانی

کاهش طالق

بهبود بهداشت و سالمت

آرامش خاطر افراد
روستایی
کاهش ناهنجاری در
خانواده

بهبود سطح تغذیه

افزایش پیوند خانوادگی
افزایش رفت و آمدهای
محلی و خانوادگی
مشارکت سیاسی (مثل
انتخابات)
افزایش تعاون و
مشارکت
افزایش تعداد مراسم
مذهبی و شادی
افزایش انسجام
اجتماعی

افزایش افراد باسواد
کاهش سن ازدواج

کاهش مهاجرت
کاهش مهاجرتهای روزانه به شهر
جهت اشتغال در مشاغل کاذب
کاهش اختالل در باورها و اعتقادات
مردم به جهت تماس با شهر

کاهش تعداد خانوادة
تکفرزند
تمایل برای داشتن فرزند

افزایش تعداد مراکز
بهداشتی

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اصالحی استادان دانشگاه و کارشناسان دانشگاه اصفهان و پس از
انجامدادن اصالحات الزم در چند مرحله تأیید شد .در تحقیق حاضر از روش آلفای کرونباخ برای سنجش قابلیت اعتبار
ابزار اندازهگیری استفاده شده است .ضریب پایایی و روایی متغیرهای مورد بررسی به شرح جدول  1مشخص شد.
.ضریبپایاییورواییمتغیرها 

جدول2
نمونةموردمطالعه 
-

متغیر 
عوامل اجتماعی

آلفایکرونباخ 
0/874

KMO

0/821

 Barttelets
0415/432

Sig

0/00

مأخذ:یافتههایپژوهش 


برای سنجش اطالعات گردآوریشده از مدل معادالت ساختاری ( )AMOSاستفاده شده است .برای ارزیابی برازش
مدل معادالت ساختاری چندین شاخص برازندگی وجود دارد .در این پژوهش ،با استناد به پیشنهادهای بام گانر و
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همکاران )1995( 1و شوک و همکاران )2004( 2از شاخصهای کای اسکویر ( )X2به همراه معنیداری آن ( ،)Pشاخص
کای اسکویر بر درجة آزادی ( ،)X2/dfشاخص برازندگی ( ،)GFIشاخص نرمنشدة برازندگی ( ،)NNFIشاخص
برازندگی فزاینده ( ،)IFIشاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIریشة میانگین مجذور خطای تخریب ( ،)RMSEAو
شاخص میانگین مجذور باقیماندهها ( )RMRبرای ارزیابی برازندگی مدل معادالت ساختاری پژوهش استفاده شد.
هماکنون معیار دقیقی برای این شاخصها وجود ندارد ،اما دستورالعمل کلی بدین قرار است :اگر مقدار  X2معنیدار
نباشد ،مقدار کای اسکویر بر درجة آزادی کمتر از  3باشد ،مقدار شاخصهای  ،IFI ،NNFI ،GFIو  CFIباالتر از 0/90
باشند ،مقدار  RMSEAکمتر از  0/08و مقدار  RMRکمتر از  0/05باشد ،برازش مدل مناسب و قابل قبول است.

بحثویافتهها 

یافتههای تحقیق نشان داد که جامعة آماری مورد مطالعه از نظر جنسیت  16/4درصد زن و  83/6درصد مرد بودند .از نظر
تحصیالت  46/7درصد از پاسخگویان سوادِ خواندن و نوشتن داشتند 48/3 ،درصد دارای مدرک سیکل 4/2 ،درصد دارای
مدرک تحصیلی دیپلم ،و  0/8درصد دارای مدرک لیسانس بودند .میانگین سنی پاسخگویان ( 47/7انحراف معیار)9/55 :
سال بود که جوانترین آنها  20سال و مسنترین آنها  74سال داشت .بیشتر روستاییانی که در این پژوهش بررسی
شدهاند با درصد فراوانی  91/6متأهلاند و  8/4درصد مجرد .نتایج تحقیق گویای این مطلب است که  32/5درصد از
پاسخگویان بیمه بوده و  67/5درصد فاقد بیمهاند.
مشاهدهشده

بررسیوضعیتمتغیرهای
هایبحرانی،خطایاستانداردوسطحمعناداریزیرمقیاسهایاثراتمشاغل


.ضریباستانداردشده،همراهبانسبت
جدول3
خانگیبرساختارهایاجتماعی 


آسیبهای اجتماعی
نظام سالمت و بهداشت

Q15

Q16

شده

Q14

ضریب

Q13

استاندارد

Q12

بحرانی

Q11

نسبت

Q9
Q10

استاندار

Q8

خطای

Q7

سطح

Q6

معناداری 

Q5

0/133
0/141
0/139
0/128
0/134
0/133
0/039

***
***
***
***
***
***
***

شده 

Q4


استخراج

Q3

0/756

0/721

میانگین

Q2

واریانس

Q1

کاهش دزدی و سرقت
کاهش جرم و بزهکاری
کاهش اعتیاد
کاهش مفاسد اخالقی
کاهش نزاع و درگیری
کاهش طالق
آرامش خاطر افراد روستایی
کاهش ناهنجاری در خانواده
اثر بر سالمت (امنیت غذایی ،افسردگی و )...
کاهش بیماریها
افزایش کیفیت زندگی
افزایش امید به زندگی
تنشهای جسمی و روانی
بهبود بهداشت و سالمت
بهبود سطح تغذیه
افزایش تعداد مراکز بهداشتی

0/784
0/872
0/655
0/581
0/262
0/681
0/686
0/582
0/724
0/771
0/733
0/800
0/24
0/793
0/832
0/536

9/264
7/154
6/139
7/193
7/051
7/001
7/021
8/221
7/662
7/304
5/144
8/311
9/002
5/303

0/117
0/125
0/131
0/123
0/122
0/136
0/131

***
***
***
***
***
***
***

ترکیبی 

گویهها(ناموترکیب) 

پایایی

زیرمقیاس 

هایمشاهدهشده)


(معرف
هایسنجششده


متغیرهاوشاخص

0/715

0/737

1. Baumgartner et al.
2. Shook et al.
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ادامهجدول3
مشاغلخانگیبرساختارهایاجتماعی 


مشارکت و ارتباطات اجتماعی
ساختار جمعیتی
کاهش مهاجرت

Q30
Q31

شده

Q29

ضریب

Q28

استاندارد

Q27

بحرانی

Q26

نسبت

Q25

استاندار

Q24

خطای

Q23

سطح

Q22

معناداری 

Q21

0/843

4/231

0/309

***

0/533

4/331

0/239

***

شده 

Q20


استخراج

Q19

0/749

0/536

0/628

میانگین

Q18

واریانس

Q17

کاهش انزوای خانواده
افزایش پیوند خانوادگی
افزایش رفت و آمدهای محلی و خانوادگی
مشارکت سیاسی (مثل انتخابات)
افزایش تعاون و مشارکت
افزایش تعداد مراسم مذهبی و شادی
افزایش انسجام اجتماعی
اسلوبگرفتن ترکیب سنی خانواده
افزایش افراد باسواد
کاهش سن ازدواج
کاهش تعداد خانوادة تکفرزند
تمایل برای داشتن فرزند
کاهش مهاجرت
کاهش مهاجرتهای روزانه به شهر جهت
اشتغال در مشاغل کاذب
کاهش اختالل در باورها و اعتقادات مردم به
جهت تماس با شهر

0/812
0/794
0/841
0/832
0/223
0/461
0/261
0/491
0/762
0/669
0/698
0/277
0/462

9/129
8/717
7/496
3/364
5/263
2/620
4/324
4/203
4/368
2/502
3/516

0/104
0/114
0/114
0/168
0/116
0/086
0/335
0/272
0/346
0/953
0/296

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

ترکیبی 

گویهها(ناموترکیب) 

پایایی

زیرمقیاس

هایمشاهدهشده)


(معرف
هایسنجششده


متغیرهاوشاخص

0/602

0/514

0/586

مأخذ:یافتههاینگارنده


قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابلمشاهده بهوسیلة بار عاملی نشان داده میشود .بار عاملی مقداری
بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد ،رابطه ضعیف درنظر گرفته شده و از آن صرفنظر میشود .بار
عاملی بین  0/3تا  0/6قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/6باشد ،خیلی مطلوب است .مشاهده میشود که همة
متغیرهای مشاهدهشده دارای ضرایب تأثیر رگرسیونی مثبت و معنیداری با مقیاسهای خود بودند و بزرگی این ضرایب
نیز نسبتاً برای همة موارد در حد باالیی است .با توجه به جدول  ،2همة بارهای عاملی در سطح  0/001معنیدارند.
همانطور که مالحضه میشود ،در این جدول سطح معناداری برای بارهای عاملی یا ضرایب رگرسیونی استاندارد پنج
متغیر مشاهدهشده گزارش نشده است .این امر به این دلیل است که این متغیرها بهترتیب بهعنوان متغیرهای مرجع یا
معرف برای آسیبهای اجتماعی ،نظام سالمت و بهداشت ،مشارکت و ارتباطات اجتماعی ،ساختار جمعیتی ،و کاهش
مهاجرت درنظر گرفته شدهاند تا بدین وسیله بدون مقیاس بودن این متغیرهای پنهان و به عبارتی بدون ریشه و واحد
اندازهگیری آنها برطرف شود (قاسمی .)1389 ،به همین دلیل است که دیاگرامهای مسیر اولیه روی پیکانهای مربوط
به مسیرهای بین این متغیرهای مشاهدهشده با متغیر پنهان مربوط مقادیر  1درنظر گرفته میشود .معیار AVE

1

نشاندهندة میانگین واریانس بهاشتراکگذاشتهشده بین هر سازه با شاخصهای خود است .به بیان سادهترAVE ،

(میانگین واریانس استخراجشده) جهت اعتبار همگرایی بهکار میرود و همبستگی زیاد شاخصهای یک سازه را در
مقایسه با همبستگی شاخصهای سازههای دیگر نشان میدهد .مقدار این ضریب از صفر تا یک متغیر است که مقادیر
باالتر از  0/5پذیرفته میشود (فورنل و همکاران .)50-39 :1981 ،2روایی همگرا یا میانگین واریانس استخراجشده
1. Average Variance Extracted
2. Fornell et al.

ارزیابیوتحلیلاثراتمشاغلخانگیدرساختاراجتماعیازدیدگاهروستاییانبا591 ...

( )AVEبرای شاخص آسیبهای اجتماعی  ،0/756شاخص نظام سالمت و بهداشت  ،0/721شاخص مشارکت و
ارتباطات اجتماعی  ،0/749شاخص ساختار جمعیتی  ،0/536و شاخص کاهش مهاجرت  0/628بهدست آمد .همچنین،
مقدار ضریب قابلیت اطمینان ساختاری یا پایایی ترکیبی ( 1)CRاز صفر تا یک متغیر است که مقادیر باالتر از 0/7
پذیرفته میشود که برای شاخص آسیب اجتماعی  ،0/715شاخص نظام سالمت و بهداشت  ،0/737شاخص مشارکت و
ارتباطات  ،0/602شاخص ساختار جمعیتی  ،0/514و شاخص کاهش مهاجرت  0/586بهدست آمد که نشان از مناسببودن
این زیرمقیاسهاست (ورتس و همکاران.)28 :1974 ،2
مقیاسها 

اندازهگیری:3تحلیلعاملیتأییدیوسنجشاعتبار

مدلهای


نخست دو مدل تحلیل عاملی تأییدی ( )CFAیک عاملی در حالت استاندارد و غیر استاندارد برای ایجاد و سنجش پنج
زیرمقیاس آسیبهای اجتماعی ،نظام سالمت و بهداشت ،مشارکت و ارتباطات اجتماعی ،ساختار جمعیتی ،و کاهش
مهاجرت بهعنوان مؤلفههای اثرگذار بر مشاغل خانگی در محیط نرمافزار  AmosGraphicترسیم و تحلیل شدند .یک
مدل اندازه گیری جزئی از مدل معادلة ساختاری است که نحوة سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد
بیشتری متغیر مشاهده تعریف میکند .در اینجا متغیر مشاغل خانگی متغیر پنهان است (متغیر پنهان در نرمافزار باید به
شکل بیضی باشد) .متغیر پنهان متغیری است که بهطور مستقیم اندازهگیری نمیشود ،بلکه با استفاده از دو یا چند متغیر
مشاهدهشده (آسیبهای اجتماعی ،نظام سالمت و بهداشت ،مشارکت و ارتباطات اجتماعی ،ساختار جمعیتی ،و کاهش
مهاجرت) در نقش معرف سنجش میشود .متغیرهای آشکار همان سؤاالت پرسشنامهاند (در نمودار با حروف  qنمایش
داده شده) که با آنها متغیر پنهان را میسنجیم .و  eهم خطای اندازهگیری برای متغیر آشکار است (قاسمی:1389 ،
.)124

هایپنجگانهبرمشاغلخانگی 

.برآوردهایاستانداردمدلهایتأییدیبرایاعتبارسنجیمقیاس

شکل1

1. Composite Reliability
2. Werts
3. measurement models
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برازندگیمدلمعادالتساختاریبرایزیرمقیاسهایساختاراجتماعی 


بر این اساس ،با توجه به مقدار گزارششدة شاخصهای برازندگی (جدول  ،)3مشاهده میشود که دادهها از لحاظ آماری
با ساختار عاملی مدل معادالت ساختاری متغیرهای نهفتة پژوهش سازگاری و تطابق دارند .بنابراین ،مدل معادالت
ساختاری پژوهش از برازش مناسب و قابل قبولی برخوردار است.
.برازندگیمدلمعادالتساختاریبرایزیرمقیاسهایمشاغلخانگی 

جدول4
عالمت

مقدار

سالمتو

ارتباطات

بهداشت 

اجتماعی 

0/77

0/76

0/75

0/78

2/98

2/81

2/96

2/85

0/90

0/82

0/90

0/93

آسیبهای


نامکاملشاخصبرازش

مفهوم

Root Mean Square Error of
)Approximation(RMSEA

ریشة میانگین توان دوم
خطای تقریب

<0.08

CMIN/D
F
IFI

Chi-degree freedom

شاخص بهنجار نسبی

>3

2/88

incremental fit index

شاخص برازش افزایشی

>=0.09

0/92

NFI

Normed Fit Index

GFI

Goodness of fit

AGFI

Adjusted Goodness of Fit

CFI

Comparative Fit Index

اختصاری
RMSEA

قابل

نظام

مشارکتو

قبول

اجتماعی 

ساختار

کاهش

جمعیتی 

مهاجرت 
0/73

شاخص برازش
نرمالشده

>=0.09

0/90

0/89

0/77

0/85

0/83

شاخص نیکویی برازش

>=0.09

0/90

0/95

0/93

0/92

0/91

شاخص نیکویی برازش
تعدیلیافته
شاخص برازش
مقایسهای

>=0.09

0/97

0/96

0/93

0/91

0/91

>=0.09

0/95

0/98

0/94

0/91

0/93

مدلتحلیلعاملیتأییدیپنجعاملیمرتبةدوم


مدل نهایی سنجش و برآورد متغیر پنهان مشاغل خانگی بهعنوان متغیر وابستة اصلی تحقیق بر اساس پنج شاخص
آسیبهای اجتماعی ،نظام بهداشت و سالمت ،مشارکت و ارتباطات اجتماعی ،ساختار جمعیتی ،و کاهش مهاجرت
بهعنوان پنج مقیاس پنهان و بر اساس  31متغیر مشاهدهشده متشکل از گویههای مختلف در قسمت قبل برآورد و
اندازهگیری و در محیط  AmosGraphicsتدوین شدند .شکل  2این مدل را ،که یک مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبة
دوم با پنج عامل است ،همراه با برآوردهای غیراستاندارد ضرایب مسیر و واریانسهای متغیرهای پنهان نشان میدهد.
همان گونه که در شکل دیده میشود ،واریانسهای متغیرهای پنهان خطا و نیز متغیرهای پنهان اصلی در همة موارد
مقادیر مثبتاند که خود دلیلی بر اعتبار مدل است.

مدلساختاریتحلیلپنجعاملیتأییدیمرتبةدومبرایبرآوردوتحلیلمشاغلخانگیبرساختاراجتماعیهمراهبابرآوردهای

شکل.2
استاندارد 

ارزیابیوتحلیلاثراتمشاغلخانگیدرساختاراجتماعیازدیدگاهروستاییانبا593 ...

همانطورکه در شکل  2نشان داده شده است ،همة ضرایب مسیر مقادیر باالیی را نشان میدهند که شدت آن در
بارهای عاملی متغیرها مشاهده شد .زیرمقیاس های بُعد نظام بهداشت و سالمت و ساختار اجتماعی بیش از سایر
مقیاسهاست ،ضریب تأثیر بهدستآمده بین مشاغل خانگی و هر کدام از پنج مؤلفة مورد بررسی عبارتاند از :آسیبهای
اجتماعی ( ،)0/31مشارکت و ارتباطات اجتماعی ( ،)0/28نظام بهداشت و سالمت ( ،)0/63ساختار جمعیتی ( ،)0/43و
کاهش مهاجرت ( .)0/21همچنین ،نتایج برآوردهای خطای استاندارد ،نسبتهای بحرانی ،و سطوح معناداری نیز نشان
میدهند که همة این برآوردها در سطح اطمیان  99درصد معنیدارند .شاخصهای برازش مدل نهایی بهدستآمده همراه
با مقادیر معیار پیشنهادی برای ارزیابی در جدول  4آمده است.
جدول.5آزمونمدلبرآورددرمرتبةدوم 
عالمت
اختصاری
X2/df
RMR

نامکاملشاخصبرازش

مفهوم

Root Mean Square Error of
)Approximation(RMSEA
Chi-degree freedom

GFI

incremental fit index

AGFI

Normed Fit Index

NFI

Goodness of fit

NNFI

Adjusted Goodness of Fit

CFI

Comparative Fit Index
Root Mean Square Error of
)Approximation(RMSEA

RMSEA

معیارمطلوب 

مقدار
گزارششده 


ریشة میانگین توان دوم خطای تقریب

 3و کمتر

2/90

شاخص بهنجار نسبی
شاخص برازش افزایشی
شاخص برازش نرمالشده
شاخص نیکویی برازش
شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته
شاخص برازش مقایسهای

کوچکتر از 0/05
 0/ 9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر

0/049
0/94
0/93
0/93
0/93
0/91

ریشة میانگین توان دوم خطای تقریب

کوچکتر از 0/08

0/078

یافتههایپژوهش 
منبع :قاسمی1389،و 

جدول  5ضرایب رگرسیونی استاندارد (اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم ،و کل) متغیرهای نهایی مشاهدهشده و
زیرمقیاسهای بهدستآمده بر متغیر وابستة پنهان اصلی را نشان میدهد.
شدهوزیرمقیاسهابرمقیاسمشاغلخانگی 


.اثرهایکلی(مستقیموغیرمستقیم)متغیرهایمشاهده
جدول6
مشاغل

آسیب

نظامسالمتو

مشارکتو

ساختار

کاهش

خانگی 

آسیب اجتماعی
نظام بهداشت و سالمت
مشارکت و ارتباطات اجتماعی
ساختار جمعیتی
کاهش مهاجرت

0/748
0/718
0/317
.436

اجتماعی 
-

بهداشت 
-

ارتباطاتاجتماعی 
-

جمعیتی 
-

مهاجرت 
-

Q1

0/677

0/464

-

-

-

Q2

0/666

0/795

-

-

-

Q3

0/648

0/647

-

-

-

Q4

0/548

0/729

-

-

-

Q5

0/291

0/235

-

-

-

Q6

0/692

0/335

-

-

-

Q7

0/709

0/455

-

-

-

Q8

0/732

0/752

-

-

-

زیرمقیاسها 
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غیرمستقیم)متغیرهایمشاهده
ادامهجدول.6اثرهایکلی(مستقیمو
زیرمقیاسها 


مشاغل

آسیب

نظامسالمت

خانگی 

اجتماعی 

وبهداشت 

مشارکتو

ساختار

ارتباطاتاجتماعی  جمعیتی 

Q9

0/760

-

0/781

-

-

Q10

0/676

-

0/697

-

-

Q11

0/654

-

0/627

-

-

Q12

0/811

-

0/832

-

-

Q13

0/277

-

0/795

-

-

Q14

0/828

-

0/864

-

-

Q15

0/267

-

0/275

-

Q16

0/512

-

0/515

-

Q17

0/293

-

-

0/296

-

Q18

0/749

-

-

0/756

-

Q19

0/778

-

-

0/782

-

Q20

0/786

-

-

0/792

-

Q21

0/824

-

-

0/882

-

Q22

0/124

-

-

0/727

-

Q23

0/189

-

-

0/718

-

Q24

0/150

-

-

0/695

Q25

0/150

-

-

0/588

Q26

0/059

-

-

0/633

Q27

0/082

-

-

0/724

Q28

0/113

-

-

0/761

Q29

0/455
0/471
0/245

-

-

-

Q30
Q31

-

کاهش
مهاجرت 

0/293
0/745
0/775

نتایج جدول  5نشان میدهد که بیشترین اثرهای غیرمستقیم بر مشاغل خانگی مربوط به متغیرهای مشاهدهشدة q2

(کاهش جرم و بزهکاری)( q12 ،افزایش امید به زندگی)( q14 ،بهبود بهداشت و سالمت)( q20 ،مشارکت سیاسی (مثل
انتخابات))( q30 ،کاهش مهاجرتهای روزانه به شهر جهت اشتغال در مشاغل کاذب) و در مقابل ،کمترین آنها بهترتیب
مربوط به متغیرهای ( q5کاهش نزاع و درگیری) و ( q13تنشهای جسمی و روانی) است .با توجه به این ضرایب
کمترین میزان تأثیر اثرات غیرمستقیم مربوط به بُعد مشارکت و ارتباطات اجتماعی و بیشترین تأثیرها نیز مربوط به ابعاد
آسیبهای اجتماعی ،نظام سالمت و بهداشت ،ساختار اجتماعی ،و کاهش مهاجرت است.

نتیجهگیری 

مطالعة حاضر با هدف بررسی تأثیر مشاغل خانگی بر ساختار اجتماعی از دیدگاه روستاییان با رویکرد مدلسازی معادلة
ساختاری (مطالعة موردی :مناطق روستایی استان اصفهان) انجام گرفت .تأثیر مشاغل خانگی بر ساختار اجتماعی با
تعریف پنج مؤلفة آسیبهای اجتماعی ،نظام سالمت و بهداشت ،مشارکت و ارتباطات اجتماعی ،ساختار جمعیتی ،و کاهش

ارزیابیوتحلیلاثراتمشاغلخانگیدرساختاراجتماعیازدیدگاهروستاییانبا595 ...

مهاجرت بهعنوان مولفه هایی برای مشاغل خانگی درنظر گرفته شد .پنج مدل تحلیل عاملی تأییدی ،یک عامل مرتبة اول
برای اندازهگیری و اعتبارسنجی چهار مقیاس و یک مدل پنجعاملی مرتبة دوم برای تحلیل مشاغل خانگی و معرفهای
مربوط به آن تدوین و اجرا شد .درنهایت آسیبهای اجتماعی ( ،)0/31مشارکت و ارتباطات اجتماعی ( ،)0/28نظام
بهداشت و سالمت ( ،)0/63ساختار جمعیتی ( ،)0/43و کاهش مهاجرت ( )0/21تبیین شد.
نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج تحقیق سعیدی مبارکه ( )1393که در پژوهشی به بررسی عوامل مؤثر بر
توسعة کسب و کار زنان در حوزة مشاغل خانگی بر اساس مدل ( PESTمطالعة موردی :شهر اصفهان) پرداخته
همسوست؛ نتایج بیانگر آن است که مهمترین عواملی که باعث توسعة مشاغل خانگی از دید زنان میشود عبارتاند از:
داشتن مهارت ،تغییر نگرش فرهنگی -اجتماعی افراد جامعه ،انگیزة کسب استقالل مالی و معنوی ،تخصص و تجربه .در
این پژوهش با توجه به شباهت کلی با عنوان تحقیق نگارندگان ،عوامل محدودی بررسی شده و در شهر اصفهان بوده
است .همچنین ،با نتایج تحقیق والتر ( ،)2006بررسی مقدمهای بر کسب و کار خانگی زنان ،همسوست .والتر به این
نتیجه رسید که در آلمان زنان از منابع مالی غیررسمی همچون اعتبارات فامیلی استفاده میکنند .زنان نسبت به مردان
هنگام ورود به فعالیتهای خوداشتغالی بیشتر از سرمایههای شخصی ،قرض از بستگان و اعضای خانواده و دوستان بهره
میگیرند .زنان در این کشور دسترسی محدودی به منابع مالی بانکی دارند و برای تأمین مالی به بانک خانگی متکی
میشوند .در این پژوهش فقط به یک عامل در کارآفرینی زنان که بحث حمایت اجتماعی است اشاره شده است که الزم
بود سایر عناصر و فاکتورهای مؤثر نیز بررسی میشد که نگارندگان در این پژوهش کلیة عوامل را بررسی کردهاند.
بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
 .1باید حمایت های مالی دولتی برای ایجاد مشاغل خانگی صورت گیرد تا وضعیت درآمد افراد درگیر در سطح
مطلوبی قرار گیرد .برای تحقق این امر میتوان با تخصیص کارگاههای ارزانقیمت و تخصیص وامهای کمبهره به
کارآفرینان و حمایت از محصوالت آنها به مهمترین بخش مشاغل خانگی بهخصوص زنان سرپرست خانوار گام
برداشت.
 . 2تالش شود تا قوانین جامع در ابعاد مختلف نسبت به شرایط جسمی و روحی افراد درگیر ایجاد شود و در سطح
جامعه آموزش داده شود و تالشهای فرهنگی الزم از سطح مدارس برای ایجاد دیدگاه متناسب برای اشتغال افراد فراهم
شود.
 .3دورههای آموزشی برای ترویج کسب و کارهای خانگی برگزار شود تا موجب دانشافزایی و حمایت از افراد
کارآفرین کسب و کارهای خانگی شود.
 . 4قوانین جامع و حمایتی در زمینة حقوق و مزایای مشاغل خانگی در زمینة کسب و کار خانگی از سطح
تعاونیها ،هیئتهای اجرایی ،و مجلس صورت گیرد.
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