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واکاوی موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان
ایالم
*2
واحدی

همایون مرادنژادی 1و مرجان
تاریخ پذیرش1931/8/2 :
تاریخ دریافت1931/6/2:
چکیده
این پژوهش باهدف واکاوی موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان
ایالم به انجام رسیده است .روششناسی پژوهش توصیفی  -پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش
کارشناسان اقتصادی ستادی سازمانهای اجرایی استان ایالم به تعداد  941نفر بودند .بر اساس
فرمول کوکران تعداد  141نفر به عنوان نمونه آماری برآورد و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
طبقه ای با انتساب متناسب ،مورد مطالعه قرار گرفتند .ابزار پژوهش پرسشنامهای بوده که برای
تعیین روایی آن از دیدگاه صاحب نظران مرتبط با موضوع استفاده شد و پایایی آن با استفاده از
آزمون آلفای کرونباخ  %77 ،درصد بدست آمد .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار SPSS
انجام گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها ،از تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی استفاده شد .نتایج
نشان دادند ،عاملهای اقتصادی -سیاستی ،تجربه کسبوکار ،مهارتی ،آموزشی ،فرهنگی -اجتماعی
و روانشناختی در مجموع  19/9درصد از واریانس کل موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در
مناطق روستایی استان ایالم را تبیین کردند.
طبقهبندي M, M1 , M13 :JEL

واژههاي كليدي :کسبوکار خانگی ،موانع ،راهاندازی ،مناطق روستایی.

 - 1دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی ،دانشگاه ایالم.
 - 2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم.
* -نویسنده مسئول مقالهh.moradnezhadi@ilam.ac.ir :
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پیشگفتار
امروزه توسعه روستایی یکی از مباحث مهم در توسععه اقتصعادی و اجتمعاعی کشعورها بعویژه در
کشورهای جهان سوم بشمار میرود (امین آقایی .) 1988 ،رشد و توسعه نواحی روستایی با توجه به
نقش آنها در فرایند توسعه ملی بهویژه درزمینه تعممین معواد غعذایی ،از اهمیعت و ضعرورتی بعا
برخوردار است به همین دلیل اندیشمندان و سیاستگذاران کشورهای گوناگون نسعبت بعه توسععه
روستایی و رفع مشکالت و معضالت آنها توجه یویژه دارند (کرد و آبتین ،)1932 ،اما در ایران نبود
فرصتهای شغلی ،وجود بیکاری و همچنین ،فقر روستایی را میتوان از مشکالت اساسی روستاهای
کشور برشمرد که به مهاجرتهای روستا شهری منجر شده و این امر مشکالتی را هم برای شهرها
و هم روستاها و در واقع  ،برای کل کشور فراهم آورده است .لذا ،باید به دنبال راهحعلهعای مناسعب
برای رفع مشکل بیکاری بهمنظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار بود (عقیلی و همکاران.)1931 ،
تضمین و تداوم حیات و بقای روستاها نیازمند یافتن راهحلها و روشهای جدید مقابله بعا مشعکالت
هستند که به نوآوری ،ابداع ،خلق ،محصو ت ،فرایندها و روشهعای جدیعد بسعتگی زیعادی دارد .از
جمله راهکارهایی که در این زمینه می تواند کارگشا باشد موضوع کارآفرینی روستایی است (هاشمی
و همکاران .)1931 ،روستاهای ایران نیز همچون شهرها ،مملو از فرصتهعای نعوین و کشع نشعده
هستند که کش و بهره برداری به موقع از این فرصتها و ایجاد کسبوکارهای نعوین و رقابعتپعذیر
میتواند مزایای اقتصادی چشمگیری برای روستاییان به همراه آورد(قاسمی سعیانی .) 1988،تجربعه
بسیاری از کشورها نشان میدهد مشاغل خانگی راهکاری مناسب برای کاهش نرخ بیکعاری و فعراهم
ساختن زمینه اشتغال زنان و جوانان ،بشمار میرود(فالح جلودار و همکاران .)1986 ،ضرورت توسعه
کسب وکارهای خانگی از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشعتغالهعای خعرد و متوسعط بعویژه
برای جمعیت وسیعی از زنان و جوانان که دارای مهارت کافی در انجام برخی از کارها هستند ،اما به
دلیل بازار نامناسب اشتغال نمیتوانند جذب بازار شوند ،است (بیگدلی شعاملو .)1983 ،توسععه ایعن
کسبوکارها فرصتی مناسب را برای اجرای یک ایده کارآفرینانه با ریسک و هزینههای بسعیار پعایین
فراهم میکنند ،به گونهای که آن را مرکز رشدی برای کسبوکارهای کوچک و متوسط و تبعدیل آن
به یک کسبوکار واقعی میدانند .مطالعات نشان میدهند که بیش از  71درصعد کارآفرینعان موفعق
در ابتدا کار خود را از خانه شروع کردهاند (فینمارک .)2116 ،1امعروزه کسعبوکارهعای خعانگی از
بخشهای حیاتی و ضروری فعالیتهای اقتصادی کشورهای پیشرفته بشمار معیرونعد .کسعبوکعار
خانگی ازنظر ایجاد شغل ،نوآوری در عرضه محصو ت یا خدمات ،میتوانند موجب تنوع و دگرگونی
زیادی در اجتماع و اقتصاد هر کشور شوند .همچنین ،برای جوانان ،کسعبوکارهعای خعانگی نقطعه
-Finmark
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شروعی مناسب برای راهاندازی کسبوکار شخصی است ،زیرا راهاندازی آن در مقایسه با دیگر انعواع
کسبوکار ساده و آسان اسعت (محبعی .)1931 ،از آنجعا کعه کسعبوکارهعای کوچعک و متوسعط
شاخصه هایی همانند اهداف گوناگون بوده و نیاز به منابع متنوع و تمایلی کمتر بعه ریسعکپعذیری و
سرمایه گزاری کمتری نیاز دارند ،زم است مقوله تسهیل گری در راهاندازی این کسبوکارها معورد
توجه قرار گیرد (ممیلی 1و همکاران .)2111 ،از لحعا اجتمعاعی و روانعی توسععه کسعبوکارهعای
خانگی در روستا باعث افزایش رفاه ذهنی و عینی روستاییان و با رفتن سطح زندگی آنان ،افعزایش
اعتمععاد و گسععترش روابععط اجتمععاعی و روانععی روسععتاییان است(رضععوانی و همکععاران.)1983 ،
کسبوکارهای خانگی به کوچکترین نوع کسعبوکعار گعرایش دارنعد (کعارتر 2و همکعاران.)2114 ،
اگرچه کسبوکارهای خانگی ،بویژه در کشورهای در حال توسعه اغلب بهصورت غیررسمی بوده و از
آن درآمد چندانی نصیب دولتها نمیشود ،اما پژوهشها نشان میدهد که این نعوع کسعبوکارهعا
نقشی قابل توجه در اشتغال و کارآفرینی ایفا میکنند (تایپل .)2116 ،9اغلب این تصور وجعود دارد
که این نوع کسبوکار در کشورهای فقیر و کمتر توسعهیافته رواج داشته در حالی که آمارها بیانگر
آن است که کسبوکارهای خانگی و خوداشتغالی در خانه بخشی قابل توجه از نیروی کار کشورهای
پیشرفته را به خود اختصاص داده است (ان ای اس ای .)2116 ،4در مناطق روستایی ،با وجود افراد
خالق ،نوآور و کوشا ،بنا به د یلی همچون عدم تممین مالی کشاورزان ،ارایه پیشنهادها و طرحهعای
بدون نقشه پیشین و طراحی نشده ،پاسخ ندادن سریع به ایدهها و پیشنهادهای تازه ،نبود سیسعتم
پیشنهادها ،اطمینان نداشتن از سرقت ایدهها ،نبود دورنمای مشترک از نوآوری ،نداشتن دسترسعی
به دادههای موثق و شفاف ،ساختار مکانیکی ،نبود فرهنگ حمایت از کعارآفرینی ،فاصعله بعا بعازار و
خدمات ،شکاف در دسترسی به سرمایه ،کاهش فرصتهای شبکهای و ارتباطی ،و نبود خوشعههعای
صنعتی تسریعکننعده نعوآوری ،فعالیعتهعای کارآفرینانعه نهادینعه نشعده اسعت(هریتوت 2112 ،1و
مارکلی .)2112 ،6باوجود اینکه این نوع کسبوکارها در ایران نیز سابقهای دیرینه دارد و معیتوانعد
به منزله رویکردی مناسعب در فراینعد بهینعهسعازی و بهعرهوری نیعروی کعار و افعرایش زمینعههعا و
فرصت های اشتغال برای زنان و دختران روستایی محسوب شود ،بعهمنزلعه گزینعهای مناسعب بعرای
اشتغال زنان و دختران ظرفیت هعای مناسعبی نعدارد و توسععه آن بعا معوانعی روبعهرو اسعت(یعقوبی
فراهانی و همکاران .)1939 ،نعادری مهعدیی و تیمعوری در پژوهشعی بعا عنعوان شناسعایی موانعع و
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راهکارهای مشاغل خانگی زنان روستایی از دیدگاه صاحب نظران و متولیان اجرایی ،نتیجه گرفتهانعد
که نبود بازار فروش مناسب و مشکالت مربوط به بازار ،وجود تورم و بیثبات بودن وضعیت اقتصادی
در جامعه مانع از گسترش فعالیتهای کارآفرینانه زنان روستایی در محیط خعانگی معیشعود(نادری
مهدیی و تیموری .)1932،میرلطفی و همکاران( )1939در پژوهشی با عنوان آسعیبشناسعی اثعرات
توسعه مشاغل خانگی در مناطق روستایی (مطالعه موردی :روستاهای بخعش دیشعموک شهرسعتان
کهگیلویه ) خرید ارزان محصو ت و حمایت نکردن مسئو ن و نبعود حمایعت معالی را از مشعکالت
توسعه مشاغل خانگی دانسعتهانعد(میرلطفی و همکعاران.)1939،تقعی بیگعی و همکعاران( )1939در
پژوهشی با عنوان بررسی موانع و راهکارهای مناسعب توسععه مشعاغل خعانگی روسعتایی شهرسعتان
اسالم آباد غرب نتیجه گرفتهاند که مهمترین موانع توسعه مشاغل خانگی معوارد شخصعیتی ،فعردی،
اقتصادی ،خانوادگی و دولتی بودهاند (تقی بیگی و همکاران .)1939،بر اسعاس دادههعای سرشعماری
سال  1931مرکز آمار ایران 91/74 ،درصعد از جمعیعت اسعتان ایعالم در نعواحی روسعتایی زنعدگی
میکنند (مرکز آمار ایران .)1931 ،نواحی روستایی اسعتان ایعالم بعا مسعایل و مشعکالتی از جملعه
کسری هزینه خانوارها ،با بودن نسبت بی سوادی ،تخلیه روستاها ،بعا بعودن نسعبت بیکعاری ،بعا
بودن بعد خانوار و غیره مواجه هسعتند کعه ایعن مسعایل و مشعکالت معوانعی را بعر سعر راه توسععه
روستایی در این استان به وجود آوردهاند .شناخت و تجزیه و تحلیل این مسعالل و ارایعه راهکارهعای
مناسب برای برطرف کردن یا حداقل کمرنگ کردن آنها آثاری از جملعه رونعق بخعش کشعاورزی،
استفاده بهینه از پتانسیلهای نواحی روستایی ،تثبیت جمعیت در ایعن نعواحی و در نهایعت ،توسععه
روستایی در این استان را در پی دارد (آزادی و بیگ محمدی .)1931،به نظر معیرسعد کعه توسععه
کسب وکارهای خانگی در مناطق روستایی این استان می تواند به روند توسعه استان و بهبود وضعیت
تولید و اشتغال در روستاها شود .بررسی پیشینه موضوع نشان میدهد که تاکنون پژوهشی درزمینعه
زمینه ها ،موانع و راهکارهای توسعه کسبوکارهای خانگی در این استان انجام نگرفته است .بنابراین،
این پژوهش بر آن است تا با واکاوی موانع راهانعدازی کسعبوکارهعای خعانگی در منعاطق روسعتایی
استان ایالم ،گامی در راستای توسعه روستایی این استان بردارد.
پیشینه پژوهش
رودگرنژاد و کیاکجوری( )1983در پژوهشی با عنوان چالشها و موانع توسعه کسبوکارهای
خانگی ،بکارگیری سیاستهای تشویقی و حمایتی از صنایع کوچک بویژه تولیدات خانگی،
بکارگیری راهکارها و راهبردهای توسعه صادرات تولیدات خانگی ،سیاستهای حمایتی در بازاریابی،
بازار شناسی و تبلیغات در سطح جهانی ،توسعه همهجانبه توانمندیهای فنی و تکنولوژیکی از راه
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برنامههای اجرایی در سطح کالن کشور ،استفاده از شیوههای آموزشی نوین ،تشویق و ترغیب
کارآفرینان خانگی به استفاده از نوآوری و خالقیتهای تولید محصو ت ویژه و منحصربهفرد ،تممین
نیازهای مالی و اعتباری از راه سیاستهای مالی و پولی برای تممین نیازهای مالی ،محدودیتهای
بازرگانی ،صادراتی و قوانین حقوقی را مهمترین راهکارهای توسعه کسبوکارهای خانگی
برشمردهاند .انتظاریان و طهماسبی( )1983در پژوهشی با عنوان ،موانع و راهکارهای توسعه مشاغل
خانگی در ایران نتیجه گرفتهاند که کمبود فضای مناسب و نبود تعری مشخص از قوانین کسبوکار
خانگی موانع راهاندازی کسب وکارهای خانگی در ایران هستند .یعقوبی فراهانی و همکاران()1932
در پژوهشی با عنوان شناسایی بازدارندههای گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی نتیجه گرفتهاند
که عوامل فرهنگی و اجتماعی ،زیرساختی و مالی ،شخصیتی ،حمایتی ،خانوادگی و آموزشی از
بازدارنده های گرایش زنان روستایی به مشاغل خانگی هستند .نادری مهدیی و تیموری در پژوهشی
با عنوان شناسایی موانع و راهکارهای مشاغل خانگی زنان روستایی از دیدگاه صاحبنظران و
متولیان اجرایی ،نتیجه گرفتهاند که نبود بازار فروش مناسب و مشکالت مربوط به بازار ،وجود تورم و
بی ثبات بودن وضعیت اقتصادی در جامعه مانع از گسترش فعالیتهای کارآفرینانه زنان روستایی در
محیط خانگی میشود .نظریان و بهبهانی( )1932در پژوهشی با عنوان سیاستهای بهینهسازی و
گسترش مشاغل خانگی توسط زنان ،عدم استقبال عمومی از تولیدات خانگی بهخصوص مواد غذایی
را مطمئن نبودن مصرفکنندگان از کیفیت محصول و رعایت بهداشت در تولید محصو ت ،نداشتن
نظارت از سوی نهادی رسمی و دولتی بر تولیدات خانگی و نبود بازار فروش مشخص دانستهاند .بر
اساس نتایج پژوهش نجفی و صفا ( )1939با عنوان بررسی کسبوکارهای خانگی کارآفرینانه و
موانع و چالشهای توسعه آنها در مناطق روستایی مشخص شد که توسعه کسبوکارهای خانگی
کارآفرینانه در مناطق روستایی با موانع و چالشهای متعددی رویارو میباشند که برخی از مهمترین
آنها شامل عدم وجود طرح کسبوکار مناسب ،نبود تجربه و تخصص زم در روستاییان ،نداشتن
دسترسی مناسب روستاییان به بازار ،دسترسی نداشتن به دادهها و منابع دادهای ،نبود تممین اعتبار
مالی برای سرمایهگذاری کسبوکار خانگی و وجود موانع قانونی بودند .شری زاده و همکاران
( )1939در پژوهشی درزمینه توسعه کسبوکارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان دریافتند
که مسایل عمده توسعه کسبوکارهای خانوادگی روستایی شامل :مساعد نبودن محیط کسبوکار در
مناطق روستایی توسعهنیافتگی بازار گذار و شکاف بین نسلی در انتقال ارزشها ،مهارتها و
فرهنگ کسب وکارهای خانوادگی روستایی نبود پشتیبانی رسمی نهادمند برهمکنش نابسود
خانواده و کسبوکار ناکارآمدی مدیریت تولید و کارکردهای کسبوکار و فشارهای اجتماعی بود.
میرلطفی و همکاران( )1939در پژوهشی با عنوان آسیبشناسی اثرات توسعه مشاغل خانگی در
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مناطق روستایی (مطالعه موردی :روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه ) خرید ارزان
محصو ت و حمایت نکردن مسئو ن و نبود حمایت مالی را از مشکالت توسعه مشاغل خانگی
دانستهاند .تقی بیگی و همکاران( )1939در پژوهشی با عنوان بررسی موانع و راهکارهای مناسب
توسعه مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسالمآباد غرب نتیجه گرفتهاند که مهمترین موانع توسعه
مشاغل خانگی موارد شخصیتی ،فردی ،اقتصادی ،خانوادگی و دولتی بودهاند .فرای( )1339در
پژوهشی با عنوان رویکردها و رهیافتهای کارآفرینی زنان ،نتیجه گرفته است که عدم تخصص،
نبودن بازار ،نبود دادهها ،نبودن طرح کسبوکار ،عدم تممین مالی و موانع قانونی از موانع اصلی
توسعه کسبوکارهای خانگی است.کنتاندو و کجلدسن( )2111در پژوهشی با عنوان موانع عدم
گرایش زنان به سمت مشاغل خانگی ،نتیجه گرفتهاند که انجام وظای منزل و وجود فرزندان
خردسال مانعی در ورود زنان به مشاغل خانگی است .هیسریچ( )2112در پژوهشی با عنوان مشاغل
خانگی زنان ،فرصتها و تهدیدها ،نتیجه گرفته است که مشکالت قانونی این کسبوکارها از جمله
نامشخص بودن چتر حمایتی بیمه برای افراد زیرپوشش مشاغل خانگی و قوانین مالیاتی آر موانع
توسعه مشاغل خانگی است.
روششناسی
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی است ازنظر سطح نظارت و کنترل جزء پژوهشهای میدانی
است و ازنظر گردآوری دادهها جزو پژوهشهای توصیفی است و از میان پژوهشهای توصیفی از
روش پیمایشی بهره برده است .جامعه آماری پژوهش ،جامعه آماری پژوهش کارشناسان اقتصادی
ستادی سازمانهای اجرایی استان ایالم به تعداد  941نفر بود .برای برآورد تعداد نمونه آماری از
فرمول کوکران استفاده شد که بر اساس این فرمول تعداد نمونه آماری  141نفر محاسبه و با
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.
برای تعیین روایی پرسشنامه پژوهش از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان مرتبط با موضوع و
پایایی آن توسط نرمافزار  SPSSبا استفاده از آزمون آلفای کرونباخ  %77 ،درصد بدست آمد که
بیانگر مناسب بودن پرسشنامه بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSانجام گرفت.
با توجه به اینکه این پژوهش از نوع پژوهش های پیمایشی است و به دنبال کاهش حجم متغیرها و
رسیدن به یک رتبه بندی در ارتباط با اهداف پژوهش بود ،از روش تحلیل عاملی با رویکرد اکتشافی
استفاده شد.
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نتایج و بحث
همانگونه که در روش شناسی اشاره شد ،نمونه آماری این پژوهش کارشناسان اقتصادی ستادی
سازمانهای اجرایی استان ایالم به تعداد  141نفر بودند که موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی از
دیدگاه آنها مورد مطالعه مورد قرار گرفت .بر اساس دادههای گردآوریشده بیشتر (  21/8درصد)
پاسخدهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 3/13 ،درصد دارای مدرک فوقدیپلم 21/3 ،درصد
مدرک دیپلم و  29/18درصد نیز دارای مدرک پایینتر از دیپلم بودهاند .بر اساس دادههای بدست
آمده ،در میان پاسخدهندگان ،بیشترین فراوانی به گروه سنی کمتر از  98سال (  46/8درصد) و
کمترین فراوانی به گروه سنی بیش از  11سال تعلق دارد .برای دستیابی به هدف پژوهش و روشن
شدن موانع راهاندازی کسب وکارهای خانگی ،از تحلیل عاملی با اکتشافی استفاده شد .بمنظور تعیین
مناسب بودن دادههای گردآوریشده در این بخش برای تحلیل عاملی ،از ضریب  K.M.Oو آماره
بارتلت استفاده شده است .در این پژوهش مقدار  K.M.Oبرابر  %714بدست آمد که در سطح %1
معنیدار بود و نشان داده که وضعیت دادهها برای تحلیلعاملی در حد مناسب است .مقدار آماره
بارتلت نیز برابر 9212/187بدست آمده است .بنابراین در کل دادهها برای تحلیل عامل مناسب
بودهاند .برای تعیین تعداد عوامل بر اساس مالک کیسر عمل شده است .در جدول  1تعداد عوامل
استخراجشده همراه با مقدار ویژه هر یک از آنها ،درصد واریانس مقدار ویژه هریک از عوامل و
درصد واریانس عوامل آ مده است .مقدار ویژه ،بیانگر سهم هر عامل از کل واریانس متغیرها است.
عامل نخست بیشترین سهم ( )%12/121و عامل ششم کمترین سهم ( )%4/938را در تبیین
واریانس کل متغیرها داشتهاند و در مجموع این  67عامل توانستهاند % 19/282از کل واریانس
عوامل مرتبط با موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم را تبیین
کنند.
در این پژوهش برای چرخش عاملی از روش واریماکس استفاده شده است .پس از مرحله
چرخش ،متغیرهایی که مربوط به هر عامل هستند بهصورت ستونی مشخص میشوند .پس از
پردازش گویههای نمایانگر موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم،
نسبت به نامگذاری عوامل بدستآمده از تحلیل عاملی اقدام شده است .در جدول  2هر یک از
عوامل و متغیرهای مربوط به آن عامل همراه بار عاملی و گویههای پوشاننده آن ارایه شده است.
نتایج تحلیل عاملی موانع راهاندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم نشان میدهد
که عوامل اقتصادی -سیاستی  12/121درصد واریانس را به خود اختصاص داده و با مقدار ویژه
 4/166عامل اول تحلیل عاملی موانع راهاندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم بوده
است .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای انتظاریان و طهماسبی ( ،)1983یعقوبی فراهانی
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( ،)1932نجفی و صفا ( ،)1939میر لطفی و همکاران ( ،)1939تقی بیگی و همکاران ( )1939و
فرای ( )1939میباشد .بر این اساس ،میتوان گفت که مقررات دست و پاگیر اخذ وامهای بانکی،
نداشتن تمکن مالی برای راهاندازی کسبوکارهای نوین ،هزینههای زیاد تممین منابع تولیدی،
انعطاف ناپذیری قوانین و مقررات حاکم بر سیستم بانکی و مشکل بازاریابی تولیدات کسبوکارهای
خانگی ،بهعنوان عامل اول ،موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم،
بشمار میروند .نتایج تحلیل عاملی موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان
ایالم نشان میدهند که عامل نداشتن تجربه کسبوکار  11/427درصد واریانس را به خود اختصاص
داده و با دارا بودن مقدار ویژه  4/291دومین عامل موانع راهاندازی مشاغل خانگی در مناطق
روستایی استان ایالم بوده است .این یافته همسو با نتایج پژوهش نجفی و صفا ( )1939میباشد.
بنابراین ،میتوان چنین گفت که نبود فرصتهای زم برای افراد برای انجام فعالیتهای خانگی ،کم
بودن تجربه روستاییان درزمینه فعالیتهای اقتصادی ،موفق نبودن سایر طرحهای بکار گرفتهشده
قبلی در این زمینه و کم بودن تعداد شرکتها ،واحدها یا تعاونیهای تولیدی الگویی ،بهعنوان عامل
دوم ،موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم ،بشمار میروند .یافتهها
نشان داد که عامل آموزشی با مقدار ویژه  9/119سومین عامل موانع راهاندازی کسبوکارهای
خانگی در مناطق روستایی استان ایالم بوده است و توانسته  3/111درصد واریانس را تبیین کند.
این یافته همسو با نتایج پژوهشهای یعقوبی فراهانی ( )1932و نجفی و صفا ( )1939میباشد.
بنابراین ،میتوان گفت که از میان موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان
ایالم ،پس از موانع اقتصادی_ سیاستی و موانع نداشتن تجربه کسبوکار ،عامل دادههایی و آموزشی
از موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم  ،بوده است .میتوان چنین
گفت که ،پایین بودن دادههای روستاییان از وضعیت بازار کار ،فراهم نبودن آموزشهای زم برای
روستاییان درزمینهٔ کسبوکارهای خانگی ،عدم وجود برنامههای مناسب جهت الگوسازی از
نمونههای موفق روستاییان دنیا برای شکلگیری فضای مناسب کسبوکار ،نبود آموزشهای
متناسب با نیازهای جامعه روستای ،مانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی به وسیله آنان در استان
ایالم ،بوده است .نتایج تحلیل عاملی نشان داد که ،ضع مهارتی 8/212 ،درصد واریانس را به خود
اختصاص داده و با مقدار ویژه  9/111عامل چهارم تحلیل عاملی موانع راهاندازی کسبوکارهای
خانگی در استان ایالم ،بوده است .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای شری زاده و همکاران
( )1939و فرای ( )1339میباشد .بر این اساس ،میتوان گفت که توانایی نداشتن برای برقراری
ارتباط با دیگر افراد فعال درزمینه مشاغل خانگی ،توانایی نداشتن روستاییان استان ایالم برای انجام
مکاتبات اداری موردنیاز برای اخذ وام ،فروش ،بازاریابی و ...محصو ت مرتبط با کسبوکارهای
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خانگی خود ،عدم توانایی روستاییان برای کار کردن در شرایط پیچیده بازار و رقابت ،مانع از
راهاندازی کسبوکارهای خانگی در استان ایالم ،شده است .بر اساس یافتههای تحلیل عاملی موانع
راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم ،عامل فرهنگی -حمایتی6/612 ،
درصد واریانس را به خود اختصاص داده و با مقدار ویژه  2/737عامل پنجم موانع راهاندازی مشاغل
خانگی بوده است .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای شری زاده و همکاران ( )1939و یعقوبی
فراهانی و همکاران ( )1932میباشد .بنابراین ،میتوان چنین استد ل نمود که نگرش منفی بانکها
و مؤسسات مالی به کسبوکارهای خانگی ،نبود انگیزه و مشوقهای مالی جهت افزایش انگیزه و
اشتیاق روستاییان جهت راهاندازی و اداره کسبوکار حمایت نشدن کسبوکارهای خانگی از سوی
خانوادهها ،نهادینه نشدن فرهنگ کسبوکارهای خانگی در سطوح گوناگون جامعه و محدود بودن
قدرت آزادی روستاییان برای انتخاب نوع فعالیت در خصوص کسبوکارهای خانگی سبب جلوگیری
در راهاندازی کسبوکار خانگی به وسیله روستاییان استان ،شده است .عامل روانشناختی با مقدار
ویژه  1/117ششمین عامل موانع راهاندازی کسبوکارهای خانگی بوده است و توانسته است
4/938درصد واریانس را تبیین نماید .این یافته همسو با نتایج پژوهشهای تقی بیگی و همکاران
( )1939و یعقوبی فراهانی و همکاران ( )1932میباشد بنابراین میتوان گفت که پایین بودن روحیه
ریسکپذیری افراد روستایی و اعتماد به نفس پایین آنان ،مانع از راهاندازی کسبوکارهای خانگی به
وسیله روستاییان در استان ایالم ،بشمار میروند.
پیشنهادها
نتایج تحلیل دادههای موانع راهاندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم نشان داد
که مهمترین مانع راهاندازی این کسبوکارها به مؤلفههای اقتصادی برمیگردد و در این میان نقش
بانکها و نهادهای مالی در این خصوص پررنگتر است .بنابراین ،زم است که مدیران بانکهای
عامل استان به این موضوع واق شوند که مقررات دست و پاگیر شعب بانکها مهمترین مانع برای
توسعه اقتصادی روستاهای استان در بخش کسبوکارهای خانگی است .با توجه به اهمیت این
کسب وکارها در ایجاد ثروت و اشتغال در مناطق روستایی استان و نیز نظر به تالش دولت برای حل
کردن بخشی از مشکل اشتغال از راه کسبوکارهای خانگی ،پیشنهاد میشود که این موضوع در
دستور کار کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری استان قرار گیرد تا راهکارهای زم برای انعطافپذیر
نمودن تعدادی از قوانین و مقررات برای تسهیل در راهاندازی این کسبوکارها در مناطق روستایی
ارایه شود.
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نظر به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد که ضع بنیه مالی روستاییان ،یکی از موانع راهاندازی
مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم است .بنابراین ،پیشنهاد میشود که کارگروه اشتعال
و سرمایهگذاری استان و شورای کمسیون بانکهای استان تسهیل گری زم را برای افزایش
راهاندازی تعداد بیشتری از نمایندگی شعب بانکها و نهادهای مالی و اعتباری انجام دهند.
همچنین ،پیشنهاد میشو د که چگونگی را ه اندازی و فعالیت یک صندوق اعتباری با استفاده از
پساندازهای خرد روستاییان برای حمایت از راهاندازی کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی
بررسی شود.
نظر به اینکه نتایج این پژوهش نشان دادند که مشکالت بازاریابی کا های کسبوکارهای خانگی
مناطق روستایی ،یکی از موانع راهاندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم است.
بنابراین ،پیشنهاد میشود که در هریک از شهرستانهای استان یک یا چند کسبوکارهای پشتیبان
کسب وکارهای خانگی باهدف خرید و بازاریابی کا های تولیدی مشاغل خانگی در مناطق روستایی
ایجاد شود .همچنین ،پیشنهاد میشود که معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به راهاندازی
یک سامانه برای معرفی و بازاریابی این کا ها اقدام کند.
پیشنهاد میشود کا های رقابتپذیر کسبوکارهای در مناطق روستایی شناسایی و سازمانها و
دستگاههای اجرایی مرتبط با این کا ها زمینه حضور آنها را در نمایشگاههای گوناگون داخلی
فراهم آورند .همچنین ،با توجه به هم جواری کشور عراق و نزدیک بودن بازار عراق به استان ایالم،
استان داری ایالم با همکاری اتاق بازرگانی استان ،زمینه برگزاری نمایشگاههای عرضه و فروش
کا های کسبوکارهای خانگی بهصورت متمرکز در استانهای گوناگون عراق را فراهم کنند.
نتایج نشان دادند که نداشتن تجربه کسبوکار توسط روستاییان از موانع راهاندازی مشاغل
خانگی در مناطق روستایی استان ایالم است .میتوان گفت که این موضوع بهنوعی نشاندهنده
کمکاری نهاد خانواده و نیز آموزش و پرورش در مورد آموزشهای مرتبط با حوزه کسبوکار برای
دانش آموزان است .بنابراین ،پیشنهاد میشود که آموزش و پرورش تا جایی که مقررات و امکانات
اجازه میدهد ،به طراحی و اجرای کارگاهها و برنامههای مرتبط با حوزه کسبوکار برای دانش
آموزان اقدام کند.
به نظر میرسد که معرفی نشدن الگوهای موفق کسبوکارهای خانگی به جامعه روستایی ،از
موانع تمثیرگذار بر راهاندازی و توسعه کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی استان ایالم است.
بنابراین ،پیشنهاد میشود که الگوهای موفق کسبوکارهای خانگی مناطق روستایی استان شناسایی
و در دفعات پی در پی در نمایشگاههای مرتبط به موضوع معرفی شوند .همچنین ،پیشنهاد میشود
که صدا و سیمای استان اقدام به تولید و پخش برنامههایی برای معرفی الگوهای موفق
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کسبوکارهای خانگی مناطق روستایی کند .افزون بر این ،پیشنهاد میشود که استانداری ایالم با
همکاری سازمانهای اجرایی مرتبط ،اقدام به برگزاری مسابقههای الگوهای موفق کسبوکار خانگی
مناطق روستایی کند تا این الگوها بیشتر معرفی و در معرض دید قرار گیرند.
پیشنهاد میشود که فرمانداریهای شهرستانهای استان به طراحی بیلبوردها و بنرهایی برای
معرفی الگوهای موفق کسبوکار خانگی خود و معرفی کارآفرینان این کسبوکارها در مکانهای
مناسب اقدام کنند.
نتایج تحلیل دادههای موانع راهاندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم نشان
دادند که یکی از موانع راهاندازی این کسبوکارها به مؤلفههای آموزشی برمیگردد .پیشنهاد میشود
با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش جامعی یا هدف شناسایی روشها ،زمینهها و محتوای مناسب
برای ارایه آموزشها مؤثر و اثربخش به پیشنهاد کارگروه اشتغال در یکی از دانشگاههای استان به
انجام برسد تا بتوان با استفاده از نتایج آن برنامههای آمورشی متناسب با شرایط مناطق روستایی
استان تدوین و ارایه کرد.
نتایج تحلیل عاملی موانع راه اندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم نشان دادند
که یکی از موانع راهاندازی این کسبوکارها پایین بودن ریسکپذیری و اعتماد به نفس روستاییان
برای راهاندازی کسبوکارهای خانگی است .بنابراین با توجه به نتایج پژوهشهای متعدد درزمینه
تمثیر ویژگیهای فردی در راهاندازی کسبوکارها ،پیشنهاد میشود که این موضوع مورد توجه
دستگاهها و سازمانهای اجر ایی مرتبط با حوزه اقتصاد روستاها قرار گیرد و اقدام به برنامههای
آموزشی مناسب برای بهبود ویژگیهای روانشناختی کارآفرینانه روستاییان کنند.
نتایج تحلیل دادههای موانع راه اندازی مشاغل خانگی در مناطق روستایی استان ایالم نشان
دادند که یکی از موانع راهاندازی این کسبوکارها مؤلفههای فرهنگی و از میان آنها نگرش منفی
بانکها به کسبوکارهای خانگی می باشد .با توجه به اینکه مقررات دست و پاگیر بانکی و
انعطاف ناپذیر بودن این مقررات عنوان در عامل اول نتایج تحلیل عاملی نیز خود را نشان دادند،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نقش بانکها در عدم توسعه این کسبوکارها قابلتوجه است.
بنابراین ،پیشنهاد میشو د که مدیریت ارشد اجرایی استان این موضوع را مورد توجه جدی قرار دهد
و یک بررسی کلی در این مورد صورت پذیرد.
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سپاسگزاری
این پژوهش برگرفتهشده از طرح پژوهشی شناسایی کسب وکارهای خانگی مناسب برای مناطق
.روستایی استان ایالم می باشد و با کمک مالی بنیاد مسکن استان ایالم به انجام رسیده است
پژوهش گر مراتب قدردانی خود را از بنیاد مسکن استان ایالم و معاونت پژوهشی دانشگاه ایالم ابراز
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