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چكیدٌ
اوثز وبر آفزیٙبٖ  ٚوغب٘ی و ٝوغت  ٚوبر ذبٍ٘ی را ٜا٘ساسی وززٜا٘س ،زر اثشسا زارای ثزٚر سیبزی ثزای ؽزٚع وبر ٘جٛزٚ ٜ
ِذا ثبیس ثب عزٔبی٘ ٝغجشب ا٘سن وبر ذٛز را آغبس وٙٙس .یىی اس راٞ ٜبی وغت عزٔبی ٝی اِٚیٚ ٝاْ ذٛز اؽشغبِی اعز .زر ایٗ
ٔمبِ ٝثٔ ٝؼزفی وغت  ٚوبر ذبٍ٘یٔ ،شایبی آٖ  ٚسبثیز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی ثز وغت  ٚوبر س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار سحز
حٕبیز عبسٔبٖ ثٟشیغشی دززاذش ٝؽس ٜاعزٔ(.غّٓ ذب٘ی  )10:1390سبثیز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی ثز رٚی زر آٔس ذب٘ٛار سٛعظ
رٚػ آٔبری ٚیّىبوغ ٖٛعٙدیس ٜؽس  ٚاس ایٗ عٙدؼ ٘شید ٝؽس ؤ ٝؼیبر سقٕیٓ ٌیزی ( )sigاس عغح ٔؼٙی زار
 α=0.05وٛچىشز اعز ِذا فزك ففز ٔغئّ ٝو ٝػسْ سفبٚر عغح زرأس ذب٘ٛارٞب لجُ  ٚثؼس اس زریبفز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی
س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار اعز رز  ٚفزك یه ٔغئّ ٝوٚ ٝخٛز سفبٚر زر ٔیشاٖ زرأس ذب٘ٛارٞب لجُ  ٚثؼس اس زریبفز ٚاْ

اعز دذیزفشٔ ٝی ؽٛز ٚ .ایٗ ثسیٗ ٔؼٙب اعز و ٝثب زریبفز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی ٔیشاٖ زرآٔس ذب٘ٛازٞ ٜب افشایؼ یبفش ٝاعز.
ياصٌَاي کلیدي :کسة ي کار خاوگی ،کارآفزيىی ،سوان سزپزست خاوًار،يام خًداضتغالی ،آسمًن ييلكاکسًن

 -وبرؽٙبط ٟٔٙسعی فٙبیغ – ثز٘بٔ ٝریشی  ٚسحّیُ عیغشٓ ٞب
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 -1مقدمٍ
ثز اعبط ٘شبیح عزؽٕبری عبَ  ،1385ثیؼ اس ٔ 16یّی٘ ٖٛفز اس خٕؼیز وُ وؾٛر را افزازی ثیٗ عٙیٗ  20سب  39عبَ
(عٙیٗ فؼبِیز) سؾىیُ ٔیزٙٞس و ٝسٟٙب  %25ایٗ خٕؼیز را ٔززاٖ ث ٝذٛز اذشقبؿ ٔیزٙٞس .ایٗ آٔبر ثیبٍ٘ز ایٗ اعز وٝ
حسٚزٔ 12یّی٘ ٖٛفز سٖ ایزا٘ی دشب٘غیُ وبر وززٖ را زار٘س ،أب ثبیس یه ثبسار وبر ٔٙبعت ثب سٛخ ٝث ٝؽزایظ ٚ ٚظبیف ذٛز دیسا
وٙٙس .س٘بٖ ػال ٜٚثز ٔغئِٛیشی و ٝزر وبر ذٛز زار٘س ،زر زرخ ٝا َٚثبیس ثٚ ٝظیفٝی ٔبزری ذٛز ػُٕ وٙٙس .ػال ٜٚثز ایٗ ،زر
ثزذی اس ٔٛارز ٔؾىالر ٔ ٚحسٚزیزٞبیی و ٝاس ٘ظز فزٍٙٞی ٚخٛز زارزٔ ،ب٘غ اس فؼبِیز آساز ثزای س٘بٖ  ٚزذشزاٖ ٔیؽٛز.
ایٗ ٔحسٚزیزٞب زر خٛأغ وٛچىشز  ٚثرقٛؿ زر ثزذی اس رٚعشبٞب ثیؾشز ٕ٘بیبٖ اعز.
ثبر ٔغئِٛیز س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار چٙس ثزاثز عٍٙیٗسز اس زیٍز س٘بٖ اعز .آٖٞب ث ٝذبعز ٔحسٚزیزٞبیی وٕٞ ٝغزا٘ؾبٖ
زار٘س ػال ٜٚثز ٔغئِٛیز ٔبزر ٕٞ ٚغز ثٛزٖ ثبیس چزخ س٘سٌی را ٘یش ثچزذب٘ٙس ٘ ٚبٖآٚر ذب٘ ٝثبؽٙس .دظ ثربعز ٔحسٚزیز-
ٞبی ٘بْ ثزز ٜؽس ٜثٟشزیٗ ؽغُ ثزای ای ٍٝ٘ٛٙس٘بٖ ٔؾبغّی اعز و ٝزارای ٚیضٌی ٞبی سیز ثبؽس:
 .1زارای عبػز وبری ا٘ؼغبف دذیز ،لب٘ ٖٛوبر ٔ ٚزذقی ٔٙبعجی ثبؽس و ٝسٖ ؽبغُ ثشٛا٘س ث ٝزیٍز
ٚظبیفؼ ٘ ٚمؾی و ٝزر ذب٘ٛاز ٜزارز ،رعیسٌی وٙس.
 .2ث ٝػّز فؾبر وبری  ٚرٚا٘ی ثغیبر ثبالیی و ٝثز رٚی ایٗ زعش ٝاس س٘بٖ اعز ،عرشی وبر ثبیس
ٔشٙبعت ثب سٛإ٘ٙسی س٘بٖ ثبؽس سب زچبر افغززٌی  ٚذغشٍی ٔفزط ٘ؾٛز.
ٔ ٚؾبغّی زارای ٚیضٌی ٞبی فٛق ٞغشٙس و:ٝ
 .1زر ذب٘ ٝثشٛاٖ آٖٞب را ا٘دبْ زاز( .وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی)
 .2اؽشغبَ زر آٖ ث ٝفٛرر ٘یٕٚ ٝلز  ٚیب سٕبْ ٚلز ثبؽس.
 .3ث ٝفٛرر دزٚص ٜای ا٘دبْ ؽٛز( .زر ایٗ فٛرر ٘یبسٔٙس سرقـ ٟٔ ٚبرر ذبفی اعز).
ثز اعبط لب٘٘ٛی و ٝزِٚز خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ زر عٙس چؾٓ ا٘ساس  20عبِ ٝث ٝػٛٙاٖ لب٘ٞ ٖٛسفٕٙس عبسی  ٚحٕبیز
اس وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی سقٛیت وززٙٔ ،ظٛر اس ٔؾبغُ یب وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی آٖ زعش ٝاس فؼبِیزٞبیی اعز و ٝاس عٛی ػضٛ
یب اػضبی ذب٘ٛاز ٜزر فضبی ٔغى٘ٛی زر لبِت عزح وغت  ٚوبر ثسٔ ٖٚشاحٕز ٔ ٚرسٚػ وززٖ آرأؼ زیٍز ٚاحسٞبی
ٔغى٘ٛی ٕٞدٛار ؽىُ ٔیٌیزز ٙٔ ٚدز ث ٝسِٛیس ذسٔز  ٚیب وبالیی لبثُ ػزض ٝث ٝثبسار ذبرج اس ٔحُ عى٘ٛز ٔی ؽٛز.
(ٔغّٓ ذب٘ی)1390،

- 2اوًاع کسة يکار
وغت  ٚوبر سٔب٘ی ؽزٚع ٔیؽٛز و ٝؽرـ ث ٝخٛاة ایٗ عٛاَ زعز دیسا وٙس و ٝاٌز ایٗ وبر را ا٘دبْ زٞس ثٚ ٝی
وٕه ٔی وٙس و ٝثٞ ٝسف ذٛز ثزعس؟ ٚلشی ث ٝخٛاة ایٗ عٛاَ یمیٙب دی ثزز  ٚث ٝایٗ ٘شید ٝرعیس و ٝثب ا٘دبْ زازٖ ایٗ وبر ثٝ
ٞسف  ٚعٛز ٔٙبعجی ٔیرعس ثٟشزیٗ سٔبٖ ثزای ؽزٚع وغت  ٚوبر اعز.
ٞز فٙؼشی ثز اعبط زرآٔس ٔ ٚیشاٖ اعشرساْ عبِیب٘ ٝا٘ساسٜی اعشب٘سارزی ثزای ذٛز سؼزیف ٔیوٙس .ثز حغت ایٗ
اعشب٘سارزٞب ث ٝوغت  ٚوبرٞبیی و ٝزر آٖ ؽزوز ٞب ث ٝفٛرر ٔغشمُ وبر ا٘دبْ زٙٞس  ٚسؼساز دزع ُٙآٖ ٞب وٕشز اس ٘ 500فز

ثبؽس ،وغت  ٚوبر وٛچهٔ 1یٌٛیٙس  ٚاٌز سؼساز دزع ُٙثیؼ اس ٘ 500فز ثبؽس ،ث ٝآٖ وغت  ٚوبر ثشرئ 2یٌٛیٙس
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زر آٔزیىب حسٚز ٔ 5/22یّی ٖٛوغت  ٚوبر ٔغشمُ اس وؾبٚرسی  ٚسراػز ٚخٛز زارز و 99 ٝزرفس آٖ وغت  ٚوبر
وٛچه ث ٝحغبة ٔی

آیٙس(.( www.hamikar.ir

1-2خًد اضتغالی چیست؟
ذٛز اؽشغبِی ٘ٛػی اس اؽشغبَ اعز و ٝزر آٖ فزز ثزای ذٛز وبر وزز ٚ ٜوبرفزٔبی ذٛزػ اعز .اس ٔؾرقبر ثبرس ذٛز
اؽشغبِی ،ریغه دذیزی سیبز ٔی ثبؽس چ ٖٛفزز ؽبغُ زرآٔس ثبثز ٘سارز  ٚزرآٔس فزز ثغشٍی ثٔ ٝحیظ  ٚؽزایظ زاذّی ٚ
ذبرخی وبرٌب ٜزارز
وغت  ٚوبرٞبی ذٛز اؽشغبِی ػٕٔٛب زر سٔز ٜی وبرٌبٞ ٜبی وٛچه فٛرر ٔی ٌیزز  ٚػٕٔٛب ثرؼ ذسٔبر را سحز
دٛؽؼ لزار ٔی زٞس.
 2-2کسة ي کار خاوگی
وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی و ٝیىی اس سیز ؽبذٞ ٝبی وغت  ٚوبر وٛچه ٔحغٛة ٔیؽٛز یىی اس ثرؼ ٞبی حیبسی ٚ
ضزٚری فؼبِیزٞبی الشقبزی ٞز وؾٛریٔ ،رقٛفب وؾٛرٞبی دیؾزفش ٝزر لزٖ ٔ 21حغٛة ٔیؽٛز .ثٙبثز سؼزیف ثٞ ٝز ٘ٛع
فؼبِیز الشقبزی و ٝزر ٔحُ عى٘ٛز ؽرـ ثب اعشفبز ٜاس أىب٘بر ٚ ٚعبیُ ٔٙشَ را ٜا٘ساسی ؽٛز وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی ٔی
ٌٛیٙس و ٝیه ٘ٛع ذٛز اؽشغبِی اعز .وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی اس ٘ظز ایدبز ؽغُٛ٘ ،آٚری  ٚػزضٔ ٝحق َٛیب ذسٔبر ٔٛخت
سٛٙع  ٚزٌزٌ٘ٛی سیبزی زر اخشٕبع  ٚالشقبز ٞز وؾٛری ؽس ٜاعزٕٞ .چٙیٗ ثزای خٛا٘بٖ ٔ ٚرقٛفب س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار
وغت  ٚوبرٞبی ذبٍ٘ی ٘مغ ٝؽزٚع ٔٙبعجی ثزای را ٜا٘ساسی وغت  ٚوبرٞبی ؽرقی اعز .سیزا را ٜا٘ساسی آٖ ثغیبر عبزٚ ٜ
آعبٖ  ٚاِجش ٝوٓ ٞشی ٝٙسز ٘غجز ث ٝعبیز فؼبِیز ٞبی ثیز٘ٚی اعز .
 3-2مشاياي اوجام کسة ي کار خاوگی:
اس آ٘دبیی و ٝوبرٞبی ذبٍ٘ی  ٓٞیه وغت  ٚوبر  ٚیه سدبرر اعز ،ؽجبٞز سیبزی ث ٝوبرٞبی سدبری زیٍزی زارز.
ِٚی ثزذی اس ایٗ ٔشایب ٔٙحقز ث ٝوبر ٞبی ذبٍ٘ی اعز .ثزذی اس ایٗ ٔشایب ػجبرسٙس اس :
 .1اس آ٘دبیی و ٝفزز وبر فزٔبی ذٛزػ اعز ،زر ٞز عبػز و ٝثرٛاٞس ٔیسٛا٘س وبر ا٘دبْ زٞس ٚ
زارای آسازی زر وبر اعز.
 .2فزز ٔیسٛا٘س  ٓٞوبر وٙس  ،ٓٞ ٚسٔبٖ ثیؾشزی را زر ذب٘ ٚ ٝوٙبر ذب٘ٛاز ٜثٍذرا٘س .ایٗ ٔغئّ ٝثزای
س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار أشیبس ثشرٌی اعز چ ٖٛزر ذب٘ ٝػٟس ٜزار ٔغئِٛیز ٞبی سیبزی ٞغشٙس.
ٞ .3شی ٝٙاثشسایی  ٚرا ٜا٘ساسی ٔ ٚبِیبر وٕشزی ٘غجز ثٔ ٝؾبغُ زیٍز دززاذز ٔیؽٛز.
 .4افزازی و ٝسٛا٘بیی ثس٘ی وٕی زار٘س (افزاز ٔؼّٔ ٓٞ )َٛیسٛا٘ٙس وبر ٞبی ذبٍ٘ی را ا٘دبْ زٙٞس.
.5

٘یبس ث ٝاذذ ٔدٛس ذبفی ٘سارز)www.karafarini.ir(.

 4-2اوًاع مطاغل يکار َايی را کٍ می تًان در خاوٍ اوجام داد:
اٌز ٔحُ وبر زر خّت ٘ظز ٔؾشزی ٔ٘ ٟٓجبؽس ٔیسٛاٖ فزفز ٞبی ؽغّی ثغیبری را ثٚ ٝخٛز آٚرز .زر ٍٙٞبْ ؽزٚع
ثزای یه وغت  ٚوبر ثبیس ٘ظزار  ٚسٕبیالر خبٔؼ ٝای را و ٝزر آٖ س٘سٌی ٔیوٙیٓ را زر ٘ظز ثٍیزیٓ .ثز ایٗ اعبط 12ؽغُ
ٔٙبعت ثزای وغت  ٚوبر ذبٍ٘ی ث ٝفٛرر سیز

اعز.( Home business magazine \ Priscilla Y-Huff, 19th July 2012):

 .1زوٛراعی ٖٛزاذّی :ا٘دبْ زوٛر  ٚسشییٗ ذب٘ٞ ٝبی ٔؾشزیبٖ  ،ازارار ،عبِٗٞبی دذیزایی .... ٚ

3

اولیه همایش ملی زن وتوسعه پایدار روستایی

 .2وشزی :ًٙفٙؼز آٔبز ٜعبسی  ٚعجد غذا زر ذب٘ ٚ ٝعز ٚآٖ زر ٔحُ زیٍز
 .3ذسٔبر سٕیش وززٖ عبذشٕب٘ی :سٕیش وززٖ دٙدزٞب ،فزػ ........ٚ
 .4ذسٔبر آٔٛسؽی :سسریظ ذقٛفی  ٚوٕه ث ٝزا٘ؼ آٔٛساٖ  ٚافزازی و ٝلقس ازأ ٝی سحقیُ زر زٚرٜ
ثشرٌغبالٖ را زار٘س.
 .5فزٚػ عیبر ٔٛاز غذایی :آٔبز ٜعبسی ٔٛاز غذایی زر ذب٘ ٚ ٝفزٚػ آٖ زر ذیبثبٖ یب فزٚؽٍبٜٞبی ٔحّی
 .6اعشفبز ٜاس ٟٔبررٞبی ؽرقی :اعشفبز ٜاس ٟٔبرر ٞب ثزای سؼٕیزار٘ ،قت
ٍٟ٘ .7ساری  ٚدزٚرػ اس ٌیبٞبٖ ٔ :ب٘ٙس دزٚرػ ٌیبٞبٖ سشییٙی یب دزٚرػ لبرذ ..ٚ
ٍٟ٘ .8ساری  ٚدزٚرػ حیٛا٘بر ٍ٘:ساری حیٛا٘بسی ٔب٘ٙس ٔزؽ،وجه .. ٚ
 .9سؼٕیز ٍٟ٘ ٚساری اعشرز ،چؾٕٞ ٝبی ٔؼس٘ی ثزای آدبرسٕبٖٞ،ب  ٚأبوٗ سفزیحی
ٔ .10سیزیز ؽجىٝ
 .11وبر ٞبی ثٟساؽشی  ٚزرٔب٘یٔ :ب٘ٙس دب٘غٕبٖ  ٚسشریمبر
 .12ذسٔز ٍٟ٘ ٚساری اس افزاز ثیٕبر  ٚعبِٕٙس
 .13ذسٔبر فٙی :سبیخ ،وبرٞبی عزاحی  ٚچبح
 5-2يام خًد اضتغالی
ٞسف اس دززاذز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی را ٜا٘ساسی وغت  ٚوبرٞبی وٛچه اعز.ایٗ سغٟیالر حبِز حٕبیشی زارز
ٕٔ ٚىٗ اعز ٘شٛا٘س وُ ٞشیٞ ٝٙبی را ٜا٘ساسی یه وبرٌب ٚ ٜوغت  ٚوبر را سبٔیٗ وٙس .سغٟیالر اػغبیی ثب
وبرٔشز چٟبر زرفس اعز  ٚثبسدززاذز آٖ ث ٝفٛرر الغبط ٔبٞب٘ ٝیب زٚر ٜای زر عبَ اعز.
ياجديه ضزايط دريافت يام خًد اضتغالی:
 .1فبسع اِشحقیالٖ زا٘ؾٍبٟٞب ٔ ٚزاوش آٔٛسػ ػبِی
 .2زیذّٕٞ ٝبی فٙی  ٚوبرزا٘ؼ
 .3زار٘سٌبٖ ٔسرن فٙی  ٚحزف ٝای اس ٔزاوش آٔٛسؽی زِٚشی  ٚیب أٛسؽٍبٟٞبی آساز فٙی  ٚحزف ٝای
 .4زار٘سٌبٖ ایسٞ ٜبی وبرآفزیٙی
 .5ثزٌشیسٌبٖ ٔغبثمبر ٟٔبرر ّٔی،خؾٛار ٜذٛارسٔی ٔ ٚرشزػیٗ
عبسٔبٖ ثٟشیغشی وؾٛر زر راعشبی سحمك ثرؾی اس اٞساف ػبِی٘ ٝظبْ خٕٟٛری اعالٔی ایزاٖ خٟز ثزدبیی ٚ
ػساِز اخشٕبػی ،ثزلزای رفب ٚ ٜدبعساری اس ثٙیبٖ ذب٘ٛاز ٜؽىُ ٌزفش ٝؽس ٜاعز .اس آ٘دبیی و ٝالسٔ ٝی زاؽشٗ
خبٔؼ ٝای ثبِٙس ٚ ٜدٛیب زاؽشٗ ذب٘ٛازٞ ٜبیی ٔغشحىٓ  ٚدٛیب اعز ،س٘بٖ ٘مؼ ٔ ٚ ٟٓثغشایی زر ایٗ أز ٟٔٓ
زار٘س،ثرقٛؿ س٘ب٘ی و ٝسحز ٞز ؽزایغی عزدزعز ذب٘ٛار ٞغشس.ایٗ لؾزٔغشؼس وٕه  ٚحٕبیز ٔبِی ٚ
اخشٕبػی سیبزی اس عزف خبٔؼ ٚ ٝعبسٔبٖ ثٟشیغشی وؾٛر ٞغشٙس.اس خّٕ ٝفؼبِیز ٞبیی و ٝعبسٔبٖ ثٟشیغشی زر
راعشبی حٕبیز اس س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛاز ٜا٘دبْ ٔی زٞس ٔی سٛاٖ ث ٝچٙس ٔٛرز سیز اؽبر ٜوزز:
 .1اخزای عزح ٌزٟٞٚبی ٕٞیبر س٘بٖ ذٛز عزدزعز
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 .4دززاذز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی اس ٔحُ سجقزٞ ٜبی ٔقٛة
 .5سبٔیٗ ثیٕ ٝذسٔبر زرٔب٘ی ذب٘ٛازٞ ٜبی سحز دٛؽؼ
 .6عٛاز آٔٛسی اػضبی ذب٘ٛاز ٜذسٔز ٌیز٘سٜ
.7

سٛسیغ ؽیزذؾه ث ٝفزس٘ساٖ ذب٘ٛازٞ ٜبی ٘یبسٔٙس

 .8دززاذز ٚزیؼٔ ٝغىٗ
 .9سٛسیغ آرز یبرا٘ ٝای
 .10عزح وٕه ث ٝاسزٚاج س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار  ٚزذشزاٖ ذٛز عزدزعز
 .11دززاذز حك ثیٕ ٝاخشٕبػی س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار رٚعشبیی  ٚػؾبیز
 .12سٛإ٘ٙس عبسی ٔسزخٛیبٖ اس عزیك ٔسزوبر

رٚعشب()www.behzisti.ir

 6-2سن سزپزست خاوًار کیست؟
ثٙبثز سؼزیف سٖ عزدزعز ذب٘ٛار ث ٝوغی ٌفشٔ ٝی ؽٛز و:ٝ
ٕٞ .1غزػ فٛر وزز ٚ ٜزیٍز اسزٚاج ٘ىزز ٜاعز.
 .2اس ٕٞغزػ عالق ٌزفش ٝاعز  ٚاو ٖٛٙعزدزعشی ٘سارز.
 .3ث ٝػّز اذشالف ثب ٕٞغزػ ثب ا ٚس٘سٌی ٕ٘ی وٙس  ٚاس ا ٚعالق ٍ٘ ٓٞزفش ٝاعز.
ٕٞ .4غزػ زر س٘ساٖ ث ٝعز ٔی ثزز.
ٕٞ .5غزػ اس وبر افشبز ٜاعز.
ٞ .6زٌش اسزٚاج ٘ىزز ٜاعز  ٚث ٝسٟٙبیی س٘سٌی ٔی وٙس.
 .7زر ثزذی اٚلبر ٕٞغزا٘ؾبٖ ثزای دیسا وززٖ وبر ٔسر عٛال٘ی ثٙٔ ٝبعك زیٍز ٟٔبخزر ٔی وٙٙس (هاّاًِ
پیام زى شوارُ  ،932فرٍردیي )1321
ساسمان تُشيستی کطًر تا ضىاسايی سوان سزپزست خاوًار ي تا تٍ تحت پًضص درآيردن آوُا تا حد امكان کمک
َاي مالی ي معىًي سيادي تٍ ايه خاوًادٌ َا می کىد تا اس ايه قطز آسة پذيز در جامعٍ حمايت کىد.يكی اس ايه کمک
َا دادن تسُیالت يام خًد اضتغالی تٍ سوان سزپزست خاوًادٌ َا تزاي ضزيع کسة ي کار ي ريوق يافته سودگی ي خًد
کفايی خاوًادٌ َا اس حمايت َاي مالی ساسمان تُشيستی است.
-3ريش جمع آيري دادٌ َا:
یىی اس افّی سزیٗ ثرؼ ٞبی ٞز دضٞٚؼ خٕغ آٚری اعالػبر اعز .چٙب٘چ ٝو ٝایٗ وبر ث ٝفٛرر ٔٙظٓ  ٚزلیك
فٛرر ثٍیزز وبر سدشی ٚ ٝسحّیُ زازٞ ٜب ث ٝزرعشی فٛرر ٔی ٌیزز  ٚخٛاة ٞبی حبفّ ٝاس فحز  ٚزلز ثزذٛرزار
ٞغشٙس.
ثزای خٕغ آٚری اعالػبر چٟبر رٚػ ٚخٛز زارز:
 .1اعشفبز ٜاس اعالػبر ٔ ٚسارن ٔٛخٛز
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ٔ .2ؾبٞسٜ
ٔ .3قبحجٝ
 .4دزعؼ ٘بٔٝ
خٕغ آٚری زازٞ ٜب زر ایٗ سحمیك ثز ٔجٙبی اعشفبز ٜاس اعالػبر ٔ ٚسارن ٔٛخٛز ثٛز ٜاعز.زر رٚػ خٕغ آٚری زاز ٜاس
اعالػبر ٔٛخٛز،اس اعالػبسی و ٝاس لجُ آٔبزٞ ٜغشٙس اعشفبزٔ ٜی ؽٛز .ثسیٗ ؽىُ ؤ ٝحمك ث ٝز٘جبَ خٕغ آٚری
اعالػبر خسیسی ٘یغز ثّى٘ ٝغجز ث ٝخٕغ آٚری اعالػبسی و ٝزر دز٘ٚسٞ ٜبی زرٔبٍ٘بٞی،ثیٕبرعشب٘ی ،ثجز احٛاَ .... ٚ
اعز الساْ ٔی وٙس .زر ایٗ دضٞٚؼ اس اعالػبر ٔٛخٛز زر دز٘ٚسٞ ٜبی ذب٘ٛازٞ ٜبی سحز دٛؽؼ عبسٔبٖ ثٟشیغشی
اعشبٖ ٔبس٘سراٖ ؽٟزعشبٖ ٘ٛرٔ ،دشٕغ رٚعشبیی ؽٟیس ٘بعك ٘ٛری ثٙفؾ ٝز 1ٜاعشفبز ٜؽس ٜاعز.

 1-3مشايا ي ريش استفادٌ اس اطالعات ي مدارک مًجًد :
 .1ثربعز ٚخٛز زاؽشٗ اعالػبر رٚػ ارسا٘ی ٔحغٛة ٔی ؽٛز.
 .2زر ٚلز فزف ٝخٛیی ٔی ؽٛز.
 .3أىبٖ ارسیبثی ٔٛضٛع ٔٛرز ٘ظز زر سحمیمبر ٌذؽشٚ ٝخٛز زارز.
 2-3معاية ريش استفادٌ اس اطالعات ي مدارک مًجًد:
٘ .1بلـ ثٛزٖ  ٚزر زعشزط ٘جٛزٖ اعالػبر
ٌ .2بٞی ث ٝزِیُ ٔالحظبر اذاللی اس زعشیبثی ث ٝاعالػبر ٔٙغ ٔی ؽٛیٓ.
 .3لسیٕی  ٚو ٟٝٙثٛزٖ اعالػبر زر ثؼضی اس ٔٛارز ٔؾىُ سا اعز.
3-3جامعٍ آماري :
یه سحمیك  ٚدضٞٚؼ ػّٕی ثب ٞسف ؽٙبذز یه خبٔؼ ٝآٔبری فٛرر ٔی ٌیزز .سحمیمبر ثزای ؽٙبذز  ٚدضٞٚؼ
وززٖ زر ففبر ٚ ٚیضٌی ٞبی یه خبٔؼ ٝآٔبری فٛرر ٔی ٌیزز.
 4-3تعزيف جامعٍ آماري:
خبٔؼ ٝآٔبری ػجبرر اعز اس وّی ٝافزازی و ٝزر یه خغزافیبی ٔؾرـ زارای ففبر یب ٚیضٌی ٞبی یىغبٖ ثبؽٙسٞ .ز
چ ٝخبٔؼ ٝآٔبری وٛچىشز ثبؽس ٔی سٛاٖ خبٔؼ ٝآٔبری را زلیمشز ٘غجز ث ٝخبٔؼ ٝآٔبری ثشرٌشز ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار زاز .

 5-3تعزيف ومًوٍ:

ٔ1دشٕغ رٚعشبیی ؽٟیس ٘بعك ٘ٛری ثٙفؾ ٝز ٜزر آثبٖ ٔب ٜعبَ  1392سؼغیُ ٌؾش ٚ ٝدز٘ٚسٞ ٜبی ث ٝازار ٜثٟشیغشی ؽٟز چٕغشبٖ ا٘شمبَ یبفش ٝا٘س.
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اٌز خبٔؼ ٝآٔبری ٔب ثشري ثبؽس ٔحمك ث ٝزِیُ ٔحسٚزیز ٞبیی و ٝزارز ٘بچبر اعز اس ثیٗ افزاز خبٔؼ ٝسؼساز ٔؾرقی را
ث ٝػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛا٘شربة وٙس ٛٔ ٚرز ٔغبِؼ ٝلزار زٞس زر ایٗ ٕ٘ٞ ٝ٘ٛب ٚیشٌی ٞب  ٚففز ٞبی خبٔؼ ٝرا ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار
ٔی زٞس  ٚؽبذـ ٞب  ٚا٘ساسٞبی آٔبری آٟ٘ب را ٔحبعجٔ ٝی وٙس .ث ٝایٗ خبٔؼٞ ٝبی ٔحسٚز ٕ٘ٔ ٝ٘ٛی ٌٛیٙس.
ٔحمك ث ٝز ٚؽىُ ٕ٘ ٝ٘ٛرا ا٘شربة ٔی وٙس:
 ٕٝ٘ٛ٘ .1احشٕبِی :و ٝزر آٖ  ٕٝٞافزاز خبٔؼ ٝاس ؽب٘ظ ٔغبٚی ثزای ا٘شربة ؽسٖ ثٟزٙٔ ٜس ٞغشٙس
 ٕٝ٘ٛ٘ .2غیز احشٕبِی :و ٝزر آٖ  ٕٝٞافزاز خبٔؼ ٝاس ؽب٘ظ ٔغبٚی ثزای ا٘شربة ؽسٖ ثٟزٙٔ ٜس ٘یغشٙس ٔ ٚحمك
٘ظز ؽرقی ذٛز را زر ا٘شربة ٕ٘ ٝ٘ٛزذبِز ٔی زٞس.
 6-3اوًاع ومًوٍ احتمالی:
ٞ ٕٝ٘ٛ٘ .1بی احشٕبِی عبزٜ
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .2یزی احشٕبِی عجم ٝثٙسی ؽسٜ
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .3یزی ٌزٞٚی یب ؽبذ ٝای
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .4یزی ٔىب٘ی
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .5یزی ٔبزر یب دبی ٝای
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .6یزی چٙس زرخ ٝای
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .7یزی ٔرشّظ
 7-3اوًاع ومًوٍ غیز احتمالی:
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .1یزی عٕٟی ٝای
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .2یزی اسفبلی
ٌ ٕٝ٘ٛ٘ .3یزی ٚضؼی
ٛٔ ٕٝ٘ٛ٘ .4رزی
 8-3ييضگی َاي يک ومًوٍ خًب:
 .1عٛزٔٙسی  ٚثزذٛرزاری اس خبٔؼیز
 .2زاؽشٗ اػشجبر  ٚویفیز السْ ثزای رعیسٖ ثٞ ٝسف
 .3زاؽشٗ ٚضٛح  ٚعجم ٝثٙسی  ٚسؼبریف ثسیٟی اِٚیٝ
 .4ثزذٛرزاری اس عزػز زر ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی
 .5الشقبزی ثٛزٖ ػّٕیبر ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی
 .6لبثّیز سؼزیف  ٚسفغیز فحیح
زر دضٞٚؼ ث ٝػُٕ آٔس ٜخبٔؼ ٝآٔبری س٘بٖ عزدزعز ذب٘ٛار سحز دٛؽؼ عبسٔبٖ ثٟشیغشی وؾٛر زر ؽٟزعشبٖ ٘ٛر وٝ
ٚاْ ذٛز اؽشغبِی زریبفز وزز ٜا٘س اعز ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚیزی ث ٝػُٕ آٔس ٜاس رٚػ احشٕبِی عجم ٝثٙسی ؽس ٜفٛرر ٌزفش.ٝ
ٌٕ٘ ٝ٘ٛزی احشٕبِی عجم ٝثٙسی ؽس ٜث ٝفٛرر سیز سؼزیف ٔی ؽٛز:
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زر خبٔؼ ٝای و ٝافزاز اس سدب٘ظ ٍٕ٘ٛٞ ٚی ثزذٛرزار ٘یغشٙس اس ٌٕ٘ ٝ٘ٛیزی ث ٝرٚػ عجم ٝثٙسی اعشفبزٔ ٜی ؽٛز ،یؼٙی
افزاز خبٔؼ ٝثب سٛخ ٝث ٝففز زرٌ ٖٚزٞٚی ذٛز ث ٝعجمٞ ٝبی ٔرشّف سمغیٓ  ٚافزاز ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝسٙبعت اس ثیٗ سٕبْ
عجمبر ا٘شربة ٔی ؽ٘ٛس.
٘ٛٔ ٝ٘ٛرز ثزرعی را افزازی اس عجمٞ ٝبی ٔرشّف زاْ زار ،ذیبط ،آرایؾٍز  ....ٚسؾىیُ ٔی زٙٞس و ٝعجك ففز زر٘ٚی
زریبفز ٚاْ ذٛز اؽشغبِی ا٘ٙشربة ؽس٘س.

 9-3ومًوٍ آماري پضيَص:
در ايه پضيَص سؼساز  30ذب٘ٛار و ٝس٘بٖ عزدزعز آٟ٘ب ثٛز٘س را ٔس ٘ظز لزار ٌزفش ٝاعزٔ ٚ ،یشاٖ زرآٔس ذب٘ٛازٞ ٜب
لجُ اس ٌزفشٗ ٚاْ  ٚثؼس اس ٌزفشٗ ٚاْ عجك اعالػبسی و ٝزر دز٘ٚسٞ ٜبی آٟ٘ب زر ازار ٜثٟشیغشی ٔٛخٛز اعز ٌززاٚری
ؽس ٜاعز
جديل-1ومًوٍ آماري پضيَص

رزیف

٘ٛع زریبفز ٚاْ

راٟٞبی زیٍز وغت زرأس ذب٘ٛازٜ

تعداد افزاد

درآمد قثل اس

درآمد تعد اس

تحت

يام (ريال)

يام (ريال)

حمايت
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1

دزٚرػ ٔزؽ  ٚارزن

وبرٌزی فقّی ٕٞغزٔؼّ +َٛیبرا٘ٝ

4

2000000

3000000

2

دزٚرػ ٔزؽ  ٚارزن

وبرٌزی فقّی ٕٞغزٔؼّ +َٛیبرا٘ٝ

5

3200000

4200000

3

دزٚرػ ٔزؽ  ٚارزن

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

3

2100000

2800000

4

دزٚرػ ٔزؽ  ٚارزن

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

2

1600000

2500000

5

زأساری (ٌبٚزاری)

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

3

2000000

2700000

6

زأساری (ٌبٚزاری)

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

4

3500000

4200000

7

زأساری (ٌبٚزاری)

سٔیٗ وؾبٚرسی +یبرا٘ٝ

3

3000000

4500000

8

زأساری (ٌبٚزاری)

سٔیٗ وؾبٚرسی +یبرا٘ٝ

4

3500000

5000000

9

زأساری (ٌبٚزاری)

وبرٌزی ٕٞغز ٔؼّ+َٛیبرا٘ٝ

3

3000000

4000000

10

زأساری (ٌبٚزاری)

ٔٙؾی سبوغی سّفٙی+یبرا٘ٝ

3

4800000

6000000

11

زأساری (ٌبٚزاری)

اخبرٔ ٜغىٗ +یبرا٘ٝ

2

4000000

5000000

12

دزٚرػ ٔبٞی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

3

2500000

4000000

13

دزٚرػ ٔبٞی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

3

2500000

4500000

14

دزٚرػ ٌُ ٌ ٚیب ٜسیٙشی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

1

450000

2500000

15

دزٚرػ ٌُ ٌ ٚیب ٜسیٙشی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی +یبرا٘ٝ

2

1600000

3000000

16

دزٚرػ ٌُ ٌ ٚیب ٜسیٙشی

یبرا٘ٝ

4

1900000

3500000
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17

دزٚرػ عجشی ذٛرزٖ

یبرا٘ٝ

3

1300000

2500000

18

دزٚرػ عجشی ذٛرزٖ

یبرا٘ٝ

4

1900000

3000000

19

فزٚػ ٔٛاز غذایی (وشزی)ًٙ

وبرٌزی +یبرا٘ٝ

3

2500000

7000000

20

فزٚػ ٔٛاز غذایی (وشزی )ًٙوبرٌزی ٕٞغز ٔؼّ+َٛیبرا٘ٝ

4

3500000

6500000

21

فزٚػ ٔٛاز غذایی (وشزی)ًٙ

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

3

2100000

6000000

22

ذسٔبر زرٔب٘ی (سشریمبر)

وبرٌزی ٕٞغز ٔؼّ+َٛیبرا٘ٝ

3

2200000

3000000

23

ذسٔبر زرٔب٘ی (سشریمبر)

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

2

1500000

2300000

24

ذیبعی

یبرا٘ٝ

1

450000

2500000

25

ذیبعی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

4

2750000

5000000

26

ذیبعی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

3

2100000

4000000

27

ذیبعی (دزز ٜزٚسی)

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

3

2100000

4500000

28

آرایؾٍزی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

1

1000000

3000000

29

آرایؾٍزی

ٔغشٕزی ثٟشیغشی+یبرا٘ٝ

2

1500000

4000000

30

آرایؾٍزی

وبرٌزی ٕٞغز ٔؼّ+َٛیبرا٘ٝ

5

300000

5000000

-4تحلیل آماري:
1-4سًال؟
آیب ٔیشاٖ زرآٔس ذب٘ٛازٞ ٜب ثب ٌزفشٗ ٚاْ ذٛزاؽشغبِی سغییز یبفش ٝاعز؟
2-4آسمًن فزض چیست؟
آسٔ ٖٛفزك آٔبری زر ػّٓ آٔبر رٚؽی ثزای ثزرعی ازػبٞب یب فزك ٞب زرثبر ٜی دبرأشزٞبی سٛسیغ زر خٛأغ أبری
اعز.
آسمًن فزض تزاي سًال تاال:
تفايتی يجًد ودارد
تفايت يجًد دارد
 3-4آسمًن ييلكاکسًن:
آسٔٚ ٖٛیّىبوغ ٖٛخشء آسٔٞ ٖٛبی ٘بدبرأشزیه اعز و ٝثزای ارسیبثی ٕٞب٘ٙسی زٚ ٕٝ٘ٛ٘ ٚاثغش ٝثب ٔمیبط رسج ٝای
ث ٝوبر ٔی رٚز .ایٗ آسٔ ٖٛثزای عزح حبی ٔبلجُ ٔ ٚبثؼس ٔٙبعت اعز.ایٗ آسٔ ٖٛسٔب٘ی و ٝلقس زاؽش ٝثبؽیٓ
اذشالف ٔمبزیز زٌ ٚزٚ ٜٚاثغش ٝاس زازٞ ٜبی ویفی را ٔٛرز ٔغبِؼ ٝلزار زٞیٓ ث ٝوبر ٔی رٚز.ایٗ آسٔٔ ٖٛشٙبظز ثب
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آسٔ t ٖٛز ٕٝ٘ٛ٘ ٚای ٚاثغش ٝاعز  ٚزر فٛرر ٚخٛز ٘ساؽشٗ ؽزایظ آسٔ t ٖٛز ٕٝ٘ٛ٘ ٚای ٚاثغش ،ٝخب٘ؾیٗ ذٛثی
ثزای آٖ اعز.
السْ اعز ٘ىبر سیز را ثزای ایٗ آسٔ ٖٛزر ٘ظز ثٍیزیٓ:


زر ایٗ آسٔ ٖٛاِشأی زر ٔٛرز ٘ٛع سٛسیغ ٔشغییز ٚخٛز ٘سارز.



ٔشغییز ٔٛرز ثزعی زر ایٗ آسٔ ٖٛثبیس دیٛعشٍی زاؽش ٝثبؽس ٔ ٚمیبط آٖ اس ٘ٛع سزسیجی ثبؽس.



اخزای ایٗ آسٔ ٖٛثزای ٔشغییز ٞبیی و ٝزارای ٔمٞ ِٝٛبی ٔحسٚزی ٞغشٙس أىبٖ دذیز ٕ٘ی ثبؽس.



زر ایٗ آسٔ ٖٛػال ٜٚثز زر ٘ظز ٌزفشٗ ٔثجز یب ٔٙفی ثٛزٖ زازٞ ٜبٔ ،مسار سفبٚر آٟ٘ب ٘یش زر ٘ظز ٌزفشٔ ٝی
ؽٛز

زر ٘زْ افشار  spssزر سثب٘ ٝی ٔ Data viewیشاٖ زرآٔس لجُ اس ٚاْ را ث ٝػٛٙاٖ زاز ٜؽٕبر ٜی یه ٔ ٚیشاٖ زرآٔس ثؼس
اس ٚاْ را ث ٝػٛٙاٖ زاز ٜی ؽٕبر ٜز ٚاػٕبَ ٔی وٙیٓ .عذظ ثب اعشفبز ٜاس آسٔٚ ٖٛیّىبوغ ٖٛزازٞ ٜب را آ٘بِیش ٔی وٙیٓ
و ٝذزٚخی آسٔ ٖٛث ٝفٛرر سیز اعز :
)/WILCOXON=ghabevam WITH badevam (PAIRED

Wilcoxon Signed Ranks Test
جدول شماره_2رتبه ()Ranks
Sum of Ranks

Mean Rank

N
a

.00

.00

0

Negative Ranks

465.00

15.50

30b

Positive Ranks

c

0

Ties

30

Total

badevam - ghabevam

a. badevam < ghabevam
b. badevam > ghabevam
c. badevam = ghabevam

جدول شماره-3آمار آزمون()Test Statisticsb
badevam - ghabevam
-4.785a
.000

Z
)Asymp. Sig. (2-tailed
a. Based on negative ranks.
b. Wilcoxon Signed Ranks Test

در جديل ضمارٌ  2رتثٍ َا ،میاوگیه رتثٍ َا ي مجمًع رتثٍ َا تٍ دست آمدٌ است.
ٔ ;15.5یبٍ٘یٗ رسجٞ ٝب
ٔ; 465دٕٛع رسجٞ ٝب
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زر خس َٚؽٕبرٔ 3 ٜمسار ٘ zزٔبَ  -4.785ث ٝزعز آٔسٔ ٚ ٜمسار ٔؼیبر سقٕیٓ ٌیزی ( )sigففز ث ٝزعز آٔس ٜاعز.اس آ٘دبیی
و ٝایٗ ٔمسار اس ٔ(0.05مسار ثحزا٘یز ثزای آسٔ٘ ٖٛزٔبَ  0.05اعز) وٕشز اعز ِذا زِیّی ثزای رز وززٖ فزك ففز ٔب و ٝػسْ
سفبٚر ثیٗ زرآٔس لجُ  ٚثؼس اس ٚاْ اعز ٔی ؽٛز  ٚفزك ففز رز  ٚفزك یه لجٔ َٛی ؽٛز.ایٗ ثسیٗ ٔؼٙب اعز و ٝزرآٔس
ذب٘ٛازٞ ٜب لجُ  ٚثؼس اس ٌزفشٗ ٚاْ ذٛز اؽشغبِی سغییز ٚثٟجٛز یبفش ٝاعز(.خبٖ فز٘ٚس)302:1387،

٘-5شیدٌ ٝیزی:
با تَجِ بِ پسٍّش اًجام شدُ هشاّدُ شد کِ هیساى درآهدخاًَادُ ّا با دریافت ٍام خَد اشتغالی تغییر بِ سسایی کرد.از
آًجایی کِ حوایت از زًاى ٍ پیشگیری از آسیب ّای اجتواعی از اّداف بسیار هْن سازهاى بْسیستی هی باشد پس ایي ًْاد هی
تَاًد با بْرُ گیری ّرچِ بیشتر از حوایت ّای دٍلت هحترم کوک ّای شایاًی را بِ ایي گًَِ زًاى ارائِ دّد تا با استفادُ از
تسْیالتی ًظیر ٍام خَد اشتغالی هیساى درآهد ٍ آسَدگی خاًَادُ را افسایش دٌّد،تا رفاُ ٍ عدالت بیشتری در جاهعِ برقرار شَد.
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