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هاي خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان بررسی تأثیر وام
(ره) شهرستان آبدانانکمیته امداد امام خمینی
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چکیده:
نابددیرباز بشربشري که ازيترین مسائل جامعهاصلییکی از

هاي مقابله بایکی از راهه گریبان بوده است موضوع بیکاري است.بست د
؛ و اقدامات مناسب جهت کاهش میزان بیکاري خوداشتغالی استبیکاري و

تواند است که میصادرسمی اقتغیرخوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی و
نهادهایی که دریکی از. ثیر زیادي در کاهش میزان بیکاري داشته باشدأت

نموده است تالش چشمگیرنهادینه کردن آن سعی وخوداشتغالی ويزمینه
این پژوهش به موضوع مهم پایداري . باشدمیامام خمینی (ره)امداديکمیته

شغل مهم ایجادکه اگرداخته است. چرابرخی متغیرها پرارتباط آن باشغل و
پایداري شغل تر تداوم وقالب خوداشتغالی براي مددجویان است مهمدر

شناخت عوامل مرتبط با پایداري شغل هدف پژوهش حاضر، شده است.ایجاد
(ره) تسهیالت خوداشتغالی امداد امام خمینیيدر بین افرادي که از کمیته

ازوباشدمیدانی میمایشی وپیاین پژوهش د. روش باش، میانددریافت کرده
روایی پرسشنامه برپرسشنامه براي گردآوري اطالعات استفاده شده است.

اساس برپایایی آن نیزبوده است ومشاوراساتید راهنما واساس توافق نظر
بوده است.715/0باخ محاسبه گردیده است که برابر نضریب آلفاي کرو

که نتایج ارتباطی آمده استبخش توصیفی ووهش در دوژپهايیافته
با پایداري شغل ایجادشدهي تأیید ارتباط بین دهندهها نشانبررسی

باشد.میمیزان وام دریافتی سن ومتغیرهاي جنس،

ي امداد امام خمینی (ره)شغل، خوداشتغالی، پایداري شغلی، کمیتهمفاهیم کلیدي:

شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر کارشناس ارشد جمعیت1
ي مسئول)کارشناس ارشد جمعیت شناسی دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور اهواز (نویسنده2

asad_cheraghi@yahoo.com
دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر3
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مسألهیانبقدمه و م
بیکاري است. بیکاري در طول زمان يلهئترین مسائل و مشکالت امروزي مساصلیاز 

کن نشده است. بیکاري دالیل بسیار زیادي دارد. گاه ریشههمیشه وجود داشته است و هیچ
گفت که نداشتن و فقدان سرمایه باعث بیکاري است. چرا که بتوانشاید در یک کلمه

شود.و سواد و باعث بیکاري مینداشتن سرمایه باعث نداشتن تخصص
ترین مشکل جامعه است. دالیل بیکاري در ایران در ایران امروزه بیکاري اصلی

تواند تحت تأثیر عوامل مختلف باشد که صد البته سهم عوامل به نسبت مساوي نیست. می
ترین دلیل بیکاري در ایران امروز رشد فزاینده جمعیت کشور درشاید بتوان گفت اصلی

مملکت بوده است%4شصت باشد چرا که در مقطعی که رشد جمعیت ایران حدود يدهه
فرساي درازمدت نیز بوده که باعث شده بود که تمام هم و غم درگیر یک جنگ طاقت

فزایش جمعیت مسئولین و مردم صرف جنگ شود. یعنی جنگ باعث شده بود که عالوه بر ا
این جمعیت اضافی صورت نگیرد. برخی سازي براي پذیرشهیچ اقدامی جهت بستر

گویند به ازاء هر یک درصد رشد جمعیت باید اقتصاد چهار درصد رشد نظران میصاحب
شد که نه تنها نماید، یعنی در دوران جنگ رشد اقتصاد ایران باید نزدیک شانزده درصد می

این رشد این مقدار نشده بلکه رشد اقتصاد کشور حتی کمتر از یک درصد بوده است.
همچنین ؛فزاینده باعث بهم خوردن تعادل جمعیتی از نظر جغرافیایی و بخشی شده است

باره جمعیت کشور جوان شده و جوانان به تبع وارد بازار کار گردیده و باعث گردیده که یک
بدیهی است ترکیب جمعیت جوان .هاي شغلی متناسب و مناسب هستندخواهان فرصت

از ابعاد و زوایاي متفاوت دورا ن کار، ضرورت پرداختن به این مسئله کشور و سیل متقاضیا
ه است. واقعیت این است که با توجه به ضرورت تحول در اقتصاد سنتی و دچندان کر

هاي مقطعی در ایجاد اشتغال و تولید چندان مؤثر و کارساز نبوده، به کالسیک جامعه، طرح
ه شدت از عوامل درونی، بیرونی و جهانی متأثر عبارت دیگر در شرایط امروز جامعه که ب

و هایمانیابی دقیق و واقعی مسأله با اتکاء به دانستهشهریکاهش معضل بیکاري، با.است
پایدار ممکن است. هاي جدید شغلی فرصتایجاد 

ها یا شاغلند یا بیکار، همچنین به توان گفت انسانبندي اولیه مییک تقسیمدر
اند: مزد بگیر و خود اشتغال.الن نیز دو دستهشکلی دیگر شاغ

دستمزد معین و کار معین،مقدارکه در ازاء دسته از شاغالن هستندمزدبگیران آن
باشد کنند مثل کارمندان دولت (که این مورد یکی از اصلی شاغالن میمشخص دریافت می

شود).و باعث کاهش انگیزه و خالقیت و ... می
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کنند، تابع قوانین و مقررات در آنانی هستند که براي خود کار میاما خود اشتغاالن
محیط و محل کار از سوي دیگران نیستند یعنی براي زمان کار و محل کار خود اشتغاالن 

اند که خود اشتغاالن ملزم به رعایت آن باشند. خود اشتغال نه یب نکردهودیگران قوانین تص
کار معین دارد نه مزد مشخص.

رفع معضل بیکاري باید شغل مولد و پویا ایجاد نمود. امروزه صنایع کوچک و براي 
اند. از طرفی بیشر کشورهاي متوسط در دنیا سهم بزرگی از اشتغال را تقبل کرده

در اند.یافته راهکار اعطاي تسهیالت خوداشتغالی به متقاضیان کار را در پیش گرفتهتوسعه
امور اجتماعی (سابق) متولی پرداخت تسهیالت خود اشتغالی ایران نیز مدتی وزارت کار و

سازي داد امام خمینی (ره) جهت توانمنداميهاي کمیتهبه بیکاران بود. از جمله برنامه
هاي تولید نام اشتغالی و تعاونیتسهیالت خودپرداخت توانمددجویان تحت پوشش می

.برد

اهمیت و ضرورت پژوهش
ایناهمیت.ترین موضوع استترین و اصلیاري در ایران مهمگفت امروزه بیکباید 

:توان برشمردوار میموضوع را فهرست
هویت اجتماعی اوست.أترین نیاز هر فرد است که منشاشتغال اساسی-1
اکثر معضالت و مشکالت دیگر است و بیکاري کلید جرائم دیگر أبیکاري منش-2

است.
).روداز در آید ایمان از پنجره میفقر است (فقرأبیکاري منش-3
هجوم لشکر بیکاران به بازار کار.-4
جوان و بیکار.يپایدار و استفاده از نیروي بالقوهيلزوم رسیدن به توسعه-5
ها یک معضل اجتماعی التحصیالن دانشگاهبیکاري بخصوص بین جوانان و فارغ- 6

يهاي خود به این امر مهم توجهگذاريتها و سیاسچه دولت در تمام برنامهاست، اگر
اي داشته است اما باید یادآوري شود که ایجاد اشتغال توسط بخش دولتی محدود، ویژه

سرمایه بر و در شرایط فصلی تأثیر کمی بر کاهش میزان بیکاري دارد. در این صورت یکی 
آفرینی و غیره است.اشتغال، ایجاد کسب و کارهاي کوچک، کاريهاي توسعهاز بهترین راه

ایجاد يگشاي مفیدي براي ما در زمینهتواند راهاستفاده از تجربیات کشورها می-7
هاي شغلی در کسب و کارهاي کوچک و خود اشتغالی باشد. کسب و کارهاي فرصت

صنعتی ويکوچک در کشورهایی که اجرا شده است نقش مهمی در رشد و توسعه
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هاي شغلی بیشتر، کاهش بیکاري، افزایش ثروت به ایجاد فرصتاقتصادي آنها داشته، منجر
و در نتیجه کاهش فقر، هدایت تعداد بیشتري از جوانان به سمت خود اشتغالی و تقویت 

خوداتکایی آنها شده است.يروحیه
کسب و کارهاي کوچک در ارتباط با تنوع روابط اجتماعی و نیاز جوامع به -8

ساز مشاغل جدید گردیده است این مشاغل نیز همراه رت زمینهخصوص نیازهاي دنیاي تجا
هاي متفاوت به وجود آیند.توانند در حوزهبا پیشرفت زمان می

توان در منزل نیز انجام داد.خود اشتغالی را می-9
خدمات ایجاد کرد. برخی يتوان در عرصهشاغل جدید را میمبیشترین - 10

75گردد بیش از افزاري ایجاد میشغلی که در صنعت نرممعتقدند که به ازاء هر فرصت 
آید - ها پدید میتواند از طریق کاربرد فناوري اطالعات در دیگر زمینهفرصت شغلی می

شوند.ها فرصت شغلی آفریده میبنابراین ساالنه میلیون
اي نو، هاي جدید کسب و کار، ایدهپذیري، رقابت، جستجو براي راهانعطاف-11

ولوژي ارتباطات، درخواست درآمدهاي بیشتر باعث گردیده که خود اشتغالی بستر تکن
مناسبی براي ایجاد اشتغال تلقی گردد.

و يشاغل مزدبگیرمدر که معموالًباشدمییکی از انواع بیکاري، بیکاري پنهان-12
معنا اداري مصداق دارد در حالی که در مشاغل خود اشتغالی چیزي بنام بیکاري پنهان 

ندارد و کار و اشتغال واقعی صورت می گیرد.
توان چندانی الزم نیست و میيدر ایجاد اشتغال به صورت خود اشتغالی سرمایه-13
اندك و یا حتی حداقل سرمایه شغل پایدار و مولد و پر درآمد ایجاد کرد.يبا سرمایه
اي آنها به راحتی هدر مشاغل خود اشتغالی با توجه به ماهیت کار و ویژگی-14

هاي کارآفرینانه ایجاد کرد.توان ایدهتوان تغییر شغل داد. به راحتی میمی
يدر مشاغل خود اشتغالی فرد فرصت دارد که تمام استعداد و ظرفیت بالقوه-15

و موارد دیگر.خود را به فعلیت برساند

پژوهشاهداف 
امداد امام يادي که از کمیتهشناخت عوامل مرتبط با پایداري شغل در بین افر-
اند.(ره) تسهیالت خود اشتغالی دریافت کردهخمینی
میزان وام دریافتی فرد خود اشتغال با پایداري شغل ایجاد يپی بردن به رابطه-

شده.
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سن فرد خود اشتغال با پایداري شغل ایجاد شده.يپی بردن به رابطه-
شتغال با پایداري شغل ایجاد شده.جنس فرد خود ايپی بردن به رابطه-
میزان تحصیالت فرد خود اشتغال با پایداري شغل ایجاد شده.يپی بردن به رابطه-
محل سکونت فرد خود اشتغال با پایداري شغل ایجاد شده.يپی بردن به رابطه-
هاي اجتماعی براي فرد خود اشتغال با پایداريبرقراري بیمهيپی بردن به رابطه-

شغل ایجاد شده

پژوهشپیشینه 
تحقیقات داخلیالف) 

هاي خود اشتغالی در فر در پژوهشی تحت عنوان ارزیابی اثربخشی وامعباسی و آریان
:گلستان به نتایج زیر دست یافتنداستانيسوم توسعهيطول برنامه

هاي خود اشتغالی پرداخت شده توسط سازمان کار و امور اجتماعی استان وام-1
سوم توسعه، موجب ایجاد اشتغال مورد انتظار نشده يبرنامه56يلستان طبق مادهگ

هاي پرداخت شده توسط صندوق حمایت از فرصت هاي شغلی استان گلستان است، اما وام
به ایجاد و اشتغال مورد نظر انجامیده است.

هاي خود اشتغالی مؤفق پرداخت شده توسط صندوق حمایت ازدرصد وام-2
هاي موفق پرداخت شده توسط سازمان کار و امور هاي شغلی بیش از درصد وامفرصت

هاي خود اشتغالی پرداخت شده و اشتغال ایجاد شده در بین اجتماعی است. بین تعداد وام
داري وجود دارد.شهرهاي استان گلستان همبستگی معنی

خود اشتغالی هاي بازرسی از واميهاي شغلی در زمینهصندوق حمایت از فرصت-3
بهتر از سازمان کار عمل کرده است.

هاي شغلی از بین متقاضیان وام خود اشتغالی انتخاب صندوق حمایت از فرصت-4
بخشی بیشتري دارد.جام داده است و به همین دلیل اثرمناسب را ان

اي زنان سرپرست خانوار خود اشتغال قوامی در پژوهشی دیگر با عنوان بررسی مقایسه
نتایج زیر را بدست سرپرست خانوار دستمزد و حقوق بگیر در نقاط شهري ایرانو زنان 

:آورد
پرست خانوار بیشترین احتمال خود اشتغال شدن را دارند.ترین زنان سرسوادکم-1
ت (کاردانی به کارشناسی) احتمال خود اشتغال شدن حصیالبا افزایش سطح ت-2

یابد.زنان سرپرست خانوار کاهش می
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الت (فوق لیسانس و دکتري) احتمال خود اشتغال شدن حصیسطح تبا افزایش -3
یابد.زنان سرپرست خانوار افزایش می

با افزایش تعداد اعضاي خانواده احتمال خود اشتغال شدن زنان سرپرست خانوار -4
یابد.افزایش می

مثبت دارد. یعنی با يسطح درآمد با خود اشتغالی زنان سرپرست خانوار رابطه-5
یابد.طح درآمد احتمال خود اشتغال شدن زنان سرپرست خانوار افزایش میافزایش س

یابد. با افزایش سن، احتمال خود اشتغال شدن زنان سرپرست خانوار افزایش می- 6
به عبارت دیگر احتمال خود اشتغال شدن افراد مسن بیشتر از افراد جوان است.

ت همسر یا طالق گرفته از زنان سرپرست خانوار هرگز ازدواج نکرده، به دلیل فو-7
احتمال خود اشتغال شدن بیشتري برخوردار هستند.

قویدل در پژوهشی تحت عنوان خود اشتغالی در مقابل بیکاري مورد ایران نتایج زیر 
را بدست آورد:

یعنی با افزایش ؛داري بر میزان خود اشتغالی داردمیزان بیکاري اثر منفی و معنی-1
که البته اثر آن قابل توجه نیست.یابدد اشتغالی افزایش میمیزان بیکاري، میزان خو

سطح سواد بر میزان خود اشتغالی در ایران اثر منفی دارد. این مورد به دلیل -2
بزرگ بودن بخش دولتی و سهل بودن استخدام افراد با تحصیالت باال در سنجش خدمات 

واد در بخش خدمات عمومی عمومی و اجتماعی است. بطوریکه باالترین درصد شاغلین باس
و اجتماعی هستند.

دار است.اثر متغیر جمعیت روستایی بر میزان خود اشتغالی مثبت و معنی-3
قوامی در تحقیقی دیگر زیر عنوان بررسی خود اشتغالی در مقایسه با اشتغال 

گیرد که:دستمزدي نتیجه می
است.احتمال خود اشتغالی در میان روستائیان بیشتر از شهرنشینان-1
احتمال خود اشتغالی در میان مردان بیشتر از زنان است.-2
یابد.با افزایش سطح تحصیالت کاهش میاحتمال خود اشتغالی-3
طح درآمد، سن، وضعیت ازدواج سرپرست خانوار (داراي همسر و هرگز ازدواج س-4

مثبت دارد.ينکرده) و تعداد اعضاي خانواده با خود اشتغالی رابطه
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ات خارجیتحقیقب) 
که یک شخص دریافتند که احتمال ایندر پژوهشی،)1983و 1990لنتز و الباند (

کند.خود اشتغالی را انتخاب کند در صورت خود اشتغال بودن والدین افزایش پیدا می
خود اشتغالی تمام وقت غیر کشاورزي از اطالعات يبراي مقایسه،)1997ریردان (

براي کانادا 1991آمریکا و از سال يبراي ایاالت متحده1190سرشماري ده ساله از سال 
اند و کشور اشخاصی که خود اشتغال شدهگیرد در هر داستفاده کرده است. او نتیجه می

کرده عالی و کسانی هستند که از دیگران بیشتر مردان، تحصیلتر، بیشتر از جنسمسن
کنند. کار می
افتند که احتمال خود اشتغالی در میان مردان ور در پژوهشی دیگر دریفالو نچبال

سوادترین افراد بیشترین احتمال یابد. کمبیش از زنان بوده و با افزایش سن افزایش می
خود اشتغالی را دارند. با این حال شواهدي دریافت شده است که باسوادترین افراد نیز 

نسبتأ احتمال باالیی از خود اشتغالی دارند.
در تحقیقی تحت عنوان آیا خود اشتغالی باعث کاهش ،)2006(و همکارانآلیرچ
هاي خود اشتغالی شود؟ معتقدند که در هنگام باال رفتن نرخ بیکاري فعالیتبیکاري می
شود و در پی آن میزان هاي کارآفرینی مییابد و این امر باعث افزایش فعالیتافزایش می

.یابدبیکاري با یک وقفه کاهش می
بنابراین بین میزان بیکاري و میزان خود اشتغالی ارتباط پویا وجود دارد. براي اثبات 

داري بین دو متغیر میزان بیکاري و میزان خود این فرضیه از مدل خود دگرسیون بر
2002تا 1974ي زمانی یافته در دورهکشور توسعه23هاي اشتغالی با استفاده از داده

کند.تباط دو طرفه میزان بیکاري و میزان خود اشتغالی را تأیید میکنند و اراستفاده می
در پژوهشی تحت عنوان خود اشتغالی به جاي بیکاري عنوان ،)2003الن دیزمن (

بار خود اشتغالی را تجربه کند که حدود یک چهارم از مردان جوان حداقل براي یکمی
اند، به همین منظور این تحقیق گشتهاند، بیشتر آنها دوباره به بخش مزربگیري برکرده

تحلیلی خواهد داشت بر اساس یک مدل ساده که چگونه افراد در جستجوي کار، خود 
کنند.اشتغالی را بعنوان یک منبع درآمد انتخاب می

سال استفاده شده است. 21هاي کشور آمریکا براي افراد باالي در این پژوهش از داده
گیرند، مدل مورد استفاده که رود به بخش خود اشتغالی میکه چگونه آنها تصمیم به و

دهد که مردان جوان هنگامی که بخش دستمزد بگیري بانشان می؛چیست استال
هاي خود اشتغالی را انتخاب کنند. دهند فعالیتشوند آنها ترجیح میمحدودیت مواجه می
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شود. در این گروه از افراد میبه ویژه اینکه افزایش میزان بیکاري محلی باعث خود اشتغالی
، میزان تحصیالت، یک پوست متفاوت استپوست با سفیدمدل براي افراد سیاهينتیجه

پوست است و برعکس افزایش میزان افراد سفیدگذار بر انتخاب خود اشتغالی در متغیر تأثیر
شود. یآنها به انتخاب خود اشتغالی ميپوست باعث کاهش انگیزهتحصیالت براي سیاه

شمارد.نهایتأ نتایج مدل را چنین بر می
دار است.درصد معنی98ضریب میزان بیکاري داراي عالمت مثبت و در سطح -1
داري بر خود اشتغالی ندارد اما اگر خود اشتغالی را میزان تحصیالت تأثیر معنی-2

ن منفی و پوستاپوست تعریف کنیم اثر آن بر خود اشتغالی سیاههاي سیاهفقط براي گروه
دار است.معنی

سن افراد اثر کامأل مثبت بر خود اشتغالی دارد.-3
دار بر خود اشتغالی دارد.قبل فرد اثر مثبت و معنیيدرآمد یک دوره-4

شناسی پژوهشروش
باشد وجزء تحقیقات کمی میکهمیدانی استایشی ویماین تحقیق یک تحقیق پ

امداد يآماري تمامی کسانی است که از کمیتهيجامعه. توصیفی استکاربردي و،مقطعی
این پژوهش از دراند.امام خمینی (ره) واحد آبدانان تسهیالت خود اشتغالی دریافت کرده

مورگان براي برآورد حجم نمونه استفاده شده است. جدول مزبور حجم نمونه را برجدول
امداد امام خمینی يمیتهواحد تحلیل شخصی است که از کدهد.د ارائه میدرص95اساس 

ياین تحقیق در محدودهاند.(ره) واحد آبدانان تسهیالت خود اشتغالی دریافت داشته
.صورت گرفته است1391تحقیق در سال مکانی شهرستان آبدانان صورت گرفته است.

ات از پرسشنامه استفاده گردیده است با توجه به عدم انجام چنین عآوري اطالجهت جمع
االت ؤس.طراحی گردیداي تدوین وتحقیقات پرسشنامهکمبود منابع وقی وتحقی

باشند.میايگزینهچندخیر و، بلی،کوتاه جواب،سته، باالت بازؤپرسشنامه شامل س
باشد. پرسشنامه اي نسبی میسطوح سنجش این پرسشنامه شامل اسمی، ترتیبی، فاصله

ال است.ؤس29مشتمل بر
استفاده شده است.روش آلفاي کرونباخاز ایی یا اعتماد پرسشنامه براي احتساب پای

SPSSافزار با استفاده از نرمپس از انجام آزمون مقدماتی و ورود اطالعات به سیستم و

معیار .بدست آمده که قابل قبول است715/0که میزان ،پایایی پرسشنامه محاسبه گردد
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مشترك استادان محترم راهنما و نظراساس توافقرباعتبار این پرسشنامه اعتبار ظاهري و
مشاور حاصل شده است.

پس از تکمیل گیري احتمالی ساده استفاده شده است.این پژوهش از روش نمونهدر
ها بصورت کدهاي عددي وارد سیستم در محیط ها اطالعات مندرج در پرسشنامهپرسشنامه

خواهند شد.SPSSافزارنرم

هشهاي پژویافته
براي آزمون این فرضیه ابتدا پایداري شغل ایجاد شده به صورت متغیر : اوليفرضیه

ترتیبی تبدیل گردید و چون یک متغیر ترتیبی و دیگري اسمی بوده است از آزمون 
نتایج به شرح زیر است.؛ه شده استاسکوئر استفادکاي

ي اولاسکوئر براي فرضیهآزمون کاي:1جدول 
سطح معناداريآزادييهدرجمقدار

51/202000/0

آزادي و سطوح معناداري که يتوجه به مقدار کاي اسکوئر حاصله و همچنین درجهبا
متقابل يتوان گفت بین دو متغیر رابطه) است می05/0(تر از حد مجازبسیار کوچک

غیرها از توجه به سطح سنجش متبراي پی بردن به شدت و جهت رابطه با.وجود دارد
000/0و سطح معناداري نیز 243/0ضریب کرامروي استفاده شده است که مقدار آن برابر 

دو متغیر مثبت و معنادار است.يتوان گفت رابطهباشد که میمی
.بین سن و پایداري شغل ایجاد شده رابطه وجود دارد: دوميفرضیه

ي بین سن و پایداري شغلیرابطه:2جدول 
سطح معناداريآزادييدرجهمقدار
214/0327000/0

چون هر دو استفاده شده استهمبستگی پیرسونبراي آزمون این فرضیه از ضریب 
و سطح 214/0برابر بامقدار ضریب همبستگی پیرسون باشنداي میلهصمتغیر در سطح فا

دار وجود معنات ومثبيتوان گفت بین دو متغیر رابطهباشد که بدین ترتیب میمی000/0
. دارد
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. پایداري شغل ایجاد شده رابطه وجود داردیالت وحصبین ت: سوميفرضیه
اي است را با متغیر براي آزمون این فرضیه متغیر پایداري شغل که در سطح فاصله

در رابطه قرار دادیم که مقدار آن برابر Bائو کندالتتحصیالت که ترتیبی با استفاده از 
. توان گفت بین دو متغیر رابطه وجود نداردباشد که میمی083/0سطح معنادار و079/0

.ه رابطه وجود دارددبین محل سکونت و پایداري شغل ایجاد ش: چهارميفرضیه
اول يمان ترتیب که در فرضیههر پایداري شغل را بهیبراي آزمون این فرضیه متغ

حاصله مقدار کاي اسکوئرابطه قرار دادیم که استفاده شده را با متغیر محل سکونت در ر
توان گفت بین دو متغیر رابطه بدست آمده است می309/0زیي نسطح معنادارو6/3برابر 

.وجود ندارد
میزان وام دریافتی با پایداري شغل ایجاد شده رابطه وجود دارد. بین : پنجميفرضیه

ان وام دریافتی هر دو در سطح میزدو متغیر پایداري شغل ایجاد شده وچون هر
ضریب مقدار است که ده ضریب همبستگی پیرسون استفاده شازاي هستند فاصله

بدست آمده است که 001/0برابر نیز سطح معناداري17/0همبستگی حاصله برابر 
.مثبت وجود داردمستقیم ويتوان گفت بین دو متغیر رابطهمی

. پایداري ایجاد شده رابطه وجود دارداجتماعی ويیمهبین برقراري ب:ششميفرضیه
متغیر ترتیبی شده پایداري اول عمل شده ويبراي آزمون این فرضیه مثل فرضیه

که ؛در رابطه قرار دادیمروئاسکياجتماعی با استفاده از آزمون کايشغل را با متغیر بیمه
بدست آمده است که 950/0نیزآن يوسطح معنادار35/0حاصله برابر وئر اسککايمقدار

دهد بین دو متغیر رابطه وجود ندارد. نشان می

گیريیجهتن
درصد 89؛ مرد هستنداکثریت مطلق خود اشتغاالندر این پژوهش مشخص شد که 

سواد هستند پاسخگویان بی52/0حدود باشد.سال می51انگین سن خود اشتغاالن میو 
سواد پاسخگویان یا بی84/0توان گفت در مجموع میتند وهسسوادپاسخگویان کم32/0

پاسخگویان داراي تحصیالت دانشگاهی هستند. اکثریت 01/0تنها و؛ سوادهستند یا کم
پاسخگویان ساکن روستا 84/0کنند. هاي گسترده زندگی میمطلق پاسخگویان در خانواده

یان در درصد پاسخگو59؛ ت دارندویان در امر تولید کاال فعالیگدرصد پاسخ8-9ستند؛ ه
مدت درازاند تاصد پاسخگویان اعالم کردهدر62همچنین و بخش کشاورزي فعالیت دارند

توان گفت که پایداري شغل ایجاد از نتایج استنباطی میدر این شغل فعالیت خواهند کرد.
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ولی با داردمعنادارمستقیم ويیافتی رابطهمیزان وام درسن،شده با متغیرهاي جنس،
.  اجتماعی رابطه ندارديبرقراري بیمهمحل سکونت ویالت،صمتغیرهاي تح

داتاپیشنه
ارزش اهمیت وجویان ومهارت مددگردد نسبت به افزودن آگاهی وپیشنهاد می-1

خودکفایی هر چه بیشتر تالش صورت گیرد.خود اشتغالی و
به کار بعنوان وان نهادینه شودکسب در بین مددجویتالش شود فرهنگ کار و-2

.ارزش نگریسته شودیک فرهنگ و
یاد اً استعداد مددجویان به آنها ارائه گردد تا واقعهاي متناسب با عالئق وآموزش-3
.جویان در این زمینه ارائه گرددلگوهاي متفاوت و متنوع را به مدداوبگیرند
تا حد رسدکه اوالًنظر میهایداري شغل ببا توجه به ارتباط میزان وام دریافتی با پ-4

به تر وي باز پرداخت وام طوالنیامکان میزان وام پرداختی اضافه شود تا حد امکان دوره
ي تنفس جهت باز پرداخت وام داده شود. چرا که شروع یک کسب و کار گیرندگان دورهوام

جمله ازدتوانمی،شودع میپرداخت وام شروبازبا بالفاصلهکهبا توجه به وضعیت کنونی
ها وظرفیتقبل از پرداخت تسهیالت،وکار تلقی گرددعوامل شکست کسب و

سازي شود.هاي ضروري در هر بخش اقتصادي، تجهیز وآمادهزیرساخت
باز پرداخت وي تنفس تسهیالت متناسب با ماهیت طرح و بخش آن باشددوره-5

در پرداخت اقساط کم ویعنی در سال اول باز؛ودتسهیالت بهتر است پلکانی تنظیم ش
د.بهاي بعدي پلکانی افزایش یاسال

فعالیت خود يدانشگاهی به عرصهنالتحصیال-تالش در جهت کشاندن فارغ- 6
تعداد تالش شود که زنان نیز به این عرصه ورود کنند چرا که روزانه بری،اشتغال

کار کوچک در ایجاد یک کسب و،شوندود میسرپرست هستند افزانهایی که زنخانواده
لذا تمام موانعی که براي قالب خود اشتغالی یک فعالیت بخش خصوصی حاکم است،

ترین است در این بخش نیز وجود دارد که از مهمحاکم گذاري در بخش خصوصی سرمایه
اینکه خود با توجه به واندیشی کنندکه باید مسئولین براي ریسک چاره؛ آنها ریسک است

بهتر است دولت به این در بخش کشاورزي است اوالًاشتغالی بیشتر در مناطق روستایی و
همچنین مناطق شهري وهاتالش نماید که سایر بخشثانیاً؛اي نمایدویژهيبخش توجه

برساند.روستائیمناطقسطح را به
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در شهرستان آبدانانهاي تحقیقمحدودیت
.مرتبطحقیقی، به تبع عدم یا کمبود منابع وتحقیقات مشابه وعدم انجام چنین ت-1
باالخص شهرستان ویژه استان ایالم وه بنبود فرهنگ پژوهش در سطح کشور-2
.آبدانان
.سوادي اکثر پاسخگویانسوادي یا کمبی-3
هاي درست بعضاً به علت ترس از مالیات یا خروج از تحت پاسخيعدم ارائه-4

.غیرهوکمیته امدادپوشش بودن 
.هاي مالی، زمانی و مکانیمحدودیت-5
موارد دیگرو- 6



215هاي خوداشتغالی بر اشتغال ...بررسی تأثیر وام

:منابعفهرست 
، هیئت 15/2/1381ي سوم توسعه، مصوب قانون برنامه56ي ي اجرایی مادهنامهآئین

وزیران.
اپ اول، نشر ). کسب و کار اینترنتی، چ1384احمدپور داریانی، محمود و حیاتی، اشکان (

محراب تهران.
). گزارش عملکرد صندوق 1385هاي شغلی (ي مطالعات صندوق حمایت از فرصتاداره

هاي شغلی.حمایت از فرصت
ي کریم منصورفر، انتشارات اي، ترجمه). آمارگیري نمونه1382اوت، الیمن و دیگران، (

سمت، تهران چاپ اول.
ي در جهان، غالمعلی فرجادي، تهران: وزارت برنامه ي اقتصاد). توسعه1364تودارو، مایکل (

و بودجه، مرکز اقتصادي ـ اجتماعی.
). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، هوشنگ نایبی، تهران، نشرنی، 1385دواس، دي. اي (

چاپ هفتم، چاپ غزال.
ها، شرکت سهامی انتشار، تهران چاپ )، کندوکاوها و پنداشته1375پور، فرامرز (رفیع
م.هفت

هاي تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، شرکت انتشارات ). روش1373ساروخانی، باقر (
علمی فرهنگی.

هاي خود اشتغالی در طول ارزیابی اثربخشی وام"). 1382عباسی، ابراهیم و آریافر، محسن (
، 107ي ي برنامه و بودجه، شماره، دو فصلنامه"ي سوم توسعه در استان گلستانبرنامه

ن.تهرا
). اصالحات اقتصادي و تحوالت ساختاري خوداشتغالی، تهران، 1381قوامی، هادي (

ي اقتصاد ایران.دانشگاه تربیت مدرس، دومین همایش دو ساالنه
اي زنان سرپرست خانوار خوداشتغال و زنان بررسی مقایسه"). 1385قوامی، هادي (

ي تحقیقات اقتصادي، ، مجله"نبگیر در نقاط شهري ایراسرپرست خانوار دستمزد و حقوق
، تهران.72ي شماره

شناسی بررسی تحوالت ساختاري خوداشتغالی با استفاده از روش"). 382قوامی، هادي (
ي هاي اقتصاد ایران، شمارهي پژوهش، تهران، فصلنامه"1335- 1375هاي تجزیه طی سال

15.
جا.نام، بی). بی1380قویدل، صالح (
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التقی.). مقاالت منتخب سمینار، انتشارات اعالم1384(کارآفرینی تطبیقی
ي پاشا شریفی و ). مبانی پژوهش در علوم رفتاري، ترجمه1376کرلینجر، فردان (

نژاد، جلد اول، تهران، انتشارات پارسا.نجفی
اهللا تیموري، ي حبیباي بر آمار در علوم اجتماعی، ترجمه)، نمونه1374کورتز نورمن (

نشرنی، چاپ اول.تهران،


