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موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی
در مناطق روستایی شهرستان ارومیه
2

روحاله رضائی ،1بهمن نجفی
 .1دانشیار دانشکدة کشاورزی ،دانشگاه زنجان
 .2کارشناس ارشد توسعة روستایی ،دانشگاه زنجان
تاریخ دریافت1394/02/31 :
تاریخ پذیرش1394/07/06 :

چکیده
تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان
ارومیه انجام گرفت .این تحقیق برحسب هدف کاربردی و بهلحاظ نحوة گردآوری دادهها توصیفی است.
جامعة آماری این تحقیق  227نفر از روستاییان دارای کسبوکار خانگی ثبت و تأییدشده در مناطق روستایی
شهرستان ارومیه بودند .با توجه به جدول کرجسی -مورگان 181 ،نفر از آنها با استفاده از روش نمونهگیری
تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامة محققساخته بود .روایی
پرسشنامه با نظر کارشناسان و متخصصان تأیید شد .بهمنظور تعیین پایایی ابزار تحقیق ،پیشآزمون انجام گرفت
که مقدار آلفای کرونباخ محاسبهشده برای مقیاس اصلی پرسشنامه  0/82محاسبه شد .دادهها با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSWin20و  AMOS20تجزیه و تحلیل شدند .نتایج نشان داد پنج عامل ضعف حمایتی،
محدودیت کسبوکارهای خانگی ،ضعف زیرساختی و فرهنگی ،ضعف دانشی و اطالعرسانی و نبود قوانین
مرتبط با تبیین  66/483درصد از واریانس کل ،بهترتیب اولویتهای اول تا پنجم را در شکلگیری و تعیین سازه
برای «موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی» داشتند.
واژههای کلیدی :شهرستان ارومیه ،کسبوکار خانگی ،مناطق روستایی ،موانع راهاندازی و گسترش.
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مقدمه
توسعة روستایی ،پدیده ای چندبعدی بهشممار ممی رود کمه اممروزه نیازمنمد سیاسمتگذاری بمرای
تمرکز بر توسعة ایدههای نوآورانه و طرحهای ابتکاری کسبوکمار در منماطق روسمتایی اسمت
( .)Harpa et al., 2015: 471شواهد بسمیار متعمدد نشمان ممیدهمد در اقتصمادهای کممدرآممد و
همچنین در کشورهای درحالتوسعه بهویمژه در منماطق روسمتایی ،توسمعة پایمدار ممی توانمد بمه
بهترین شکل از طریق فعالیتهای کارآفرینانه و توسعة کسبوکارهای خردمقیاس تقویت شود
و بهبمود یابمد (et al., 2015: 471-472

 .)Evansدر ایمن زمینمه ،تجربیمات توسمعة روسمتایی در

کشورهای مختلف جهان بیانگر آن است که مشکالت کمبمود درآممد روسمتاییان و پیاممدهای
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی ناشی از آن را نمیتوان فقط با انتقال دانش فنمی ،فنماوری و انتقمال
سرمایههای مادی به مناطق روستایی حلشده پنداشمت .راهکمار مهممتمری کمه سیاسمتگذاران و
برنامه ریزان توسمعة روسمتایی بایمد بمه آن توجمه کننمد ،راه انمدازی کسمب وکارهمای کوچم
روستایی بمهویمژه کسمب وکارهمای خمانگی و فمراهم کمردن بسمترهایی بمرای رشمد و گسمترش
آنهاست (نجفی و صفا .)62 :1393 ،کسبوکارهای خانگی بهطور مشخص بعمدی تأثیرگمذار
از اقتصاد روستایی محسوب میشموند ( )Newbery & Bosworth, 2010: 188کمه زمینمة ایجماد
اشتغال و ماندگاری در فعالیمتهمای کشماورزی و غیرکشماورزی را فمراهم ممیکنمد و موجمب
افزایش درآممد و بهبمود کیفیمت زنمدگی روسمتاییان ممیشمود (.)Gibosen & Olivia, 2009: 8
فعالیت در این عرصه عالوهبراینکه موجب ایجاد اشتغال و کنترل بیکاری می شود ،می توانمد بمه
افزایش اعتمادبهنفس ،خوداتکایی و درنهایت توانمندسازی روستاییان نیز منجر شود (سمعدی و
همکمماران .)87 :1393 ،درمجممموع ،داشممتن چنمین مشخصممههممایی سممبب شممده اسممت تمما برخمی
متخصصان ،راه اندازی و گسترش کسمب وکارهمای خمانگی را مهممتمرین راهکمار دسمتیابی بمه
توسعة روستایی در کشورهای جهان سوم درنظر بگیرند (.)Pierce- Lyons, 2009: 78
با وجود مزایای راه اندازی و گسترش کسب وکارهای خانگی و نقش عمده ای که این نموع
کسب وکارها میتوانند در تسریع و تسهیل فرایند توسعة روستایی ایفا کنند ،بروز موانمع متعمدد
در ابعاد مختلف از جمله سیاستی ،ساختاری ،قانونی ،آموزشی ،فرهنگمی -اجتمماعی و ...سمبب
شده است تا کسبوکارهای خانگی بهطور مناسب توسعه پیمدا نکننمد (انتظاریمان و طهماسمبی،
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 )78 :1389و این وضعیت در مناطق روستایی بدتر است .نتمایج مطالعمات گونماگون ،دشمواری
فرایند راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی کشور و وجود موانمع و
مشکالت مختلف در این فرایند را بیان میکند (میرلطفی و همکاران1 :1393 ،؛ نجفمی و صمفا،
62-61 :1393؛ یعقوبی فرانی و همکاران .)559 :1392 ،این مناطق برای ایجاد اشتغال ظرفیت ها
و قابلیت های بسیار مناسبی را در زمینة سرمایة انسانی مورد نیاز و تنوع فعالیتهمای کارآفرینانمه
بهویژه در حوزة مشاغل خانگی دارند؛ برای نمونه ،بیش از  150نوع فعالیت تولیدی و خمدماتی
مرتبط با کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه در حوزة صمنایع دسمتی و
فعالیتهای کشاورزی و دامپروری شناسایی شده که این موضوع با درنظرگرفتن تعداد روستاها
و جمعیت ساکن در این مناطق ،سبب شده است تا شهرسمتان ارومیمه بمهعنموان یکمی از منماطق
بسیار مستعد برای راه اندازی و گسترش کسب وکارهای خانگی روستایی مطرح شمود (سمازمان
جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی .)12 :1393 ،برایناساس و بما توجمه بمه اینکمه تماکنون
مطالعة ویژهای در سطح شهرستان ارومیه در زمینة بررسی موانع فراروی کسبوکارهای خانگی
روستایی انجام نگرفته است و شناخت علمی بسیار اندکی در ایمن زمینمه بمرای برناممه ریمزی در
راستای راه اندازی و گسترش چنین کسب وکارهایی وجود دارد ،پرسش اصملی تحقیمق حاضمر
این است که مهمترین موانع راهاندازی و گسترش کسب وکارهای خانگی در منماطق روسمتایی
شهرستان ارومیه کداماند؟
مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
کسب وکارهای خانگی بهلحاظ تأثیری که بر ایجاد اشتغال آسان و کمهزینه در جواممع دارنمد،
در دهة اخیر کانون توجه بسیاری از محققمان و پژوهشمگران در حموزة کسمبوکمار و تجمارت
بوده است (احمدپورداریانی .)2 :1385 ،امروزه کسب وکارهای خانگی از نظمر اشمتغال زایمی و
بهدلیل نوآوریهایی که در عرضة محصوالت و خدمات ارائه میدهند ،به یکمی از بخمشهمای
حیاتی اقتصاد کشورهای جهان تبدیل شدهاند و ماننمد عصمر پمیش از انقمالب صمنعتی ،جایگماه
خود را میان مردم یافتهاند (برخورداری .)6 :1389 ،بهطور معمول ،کسب وکارهمای خمانگی در
زمرة کسبوکارهای خرد طبقهبندی میشوند و با اینکه اغلب جمزء بخمش پنهمان و غیررسممی
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اقتصاد بهشمار میرونمد ( ،)Tipple, 2006: 173نقمش شمایان تموجهی در تولیمد ثمروت و رشمد
اقتصادی ی

جامعه و توسمعة سمرمایة اجتمماعی آن دارنمد (میرلطفمی و همکماران.)4 :1393 ،

مفهوم کسب وکار خانگی قدمت دیرینه ای دارد ،اما درمورد تعریف آن هنوز اتفما نظمر کلمی
وجود ندارد (خنیفر و همکاران184 :1389 ،؛  .)Pierce- Lyons, 2009: 5در این زمینه ،گمالوای
و کاپاسی ( )2014کسب وکار خانگی را شکلی از خوداشمتغالی تعریمف ممی کننمد کمه فمرد از
وسایل و امکانات محل سکونت خود بهعنوان پایه ای برای انجمام فعمالیتی تولیمدی یما خمدماتی
بهره می برد تا درآمد کسب کند .در تعریفی کامل تمر ،کسمب وکارهمای خمانگی فعالیمت همایی
هستند که عضو یا اعضای خانواده کسب وکاری را در فضای مسکونی بدون ایجاد مزاحممت و
اختالل در آرامش واحدهای مسکونی همجوار شکل می دهند که این کار به تولیمد خمدمت یما
کاالی قابل عرضه به بازار خارج از محمیط مسمکونی منجمر ممی شمود (ابراهیممی.)107 :1389 ،
صرف نظر از چگونگی تعریمف کسمب وکمار خمانگی ،تأکیمد بمر خانمه بمهعنموان محمل اصملی
کسمبوکمار ( ،)Muske & Woods, 2005: 12; Taggart, 2010: 3مالکیمت یما ممدیریت بخمش
عمدة کسب وکار توسط ی

یا چند نفر از اعضای خانواده (میرلطفمی و همکماران،)4 :1393 ،

مجازبودن و تناسب حجم تولید با شرایط و فضای واحد مسکونی ،ایجمادنکردن آلمودگی همای
زیسممتمحیطممی ،صمموتی و بصممری و نبممود تممردد غیرمتناسممب بمما فضممای محممل سممکونت ،از
مشخصههای اصلی کسبوکار خانگی محسوب میشوند (برخورداری.)6 :1389 ،
برخالف مزایا و مشخصه های منحصربهفرد کسب وکارهای خانگی ،راه انمدازی و گسمترش
این نوع کسبوکارها فرایندی پیچیده و دشوار است که برای دستیابی به آن پمیش از همر چیمز
باید شناخت جامعی از موانع تأثیرگذار در این زمینمه داشمت تما بتموان راهکارهمایی مناسمب بما
شرایط مناطق مختلف برای راهاندازی و گسترش کسمبوکارهمای خمانگی ارائمه داد (نجفمی و
صفا .)70 69 :1393 ،با توجه به اهمیت موضوع ،پژوهش های گوناگونی در داخمل و خمارج از
کشور برای شناسایی موانع راه اندازی و گسترش کسب وکارهای خانگی انجام گرفته است کمه
در این بخش به مرور نتایج برخی از مهمترین آنها پرداخته شمده اسمت .میرلطفمی و همکماران
( )1393در آسیب شناسی آثار توسعة مشاغل خانگی بر روستاهای بخمش دیشممو

شهرسمتان
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کهگیلویه دریافتند که کمبود امکانات فیزیکی ،مشکالت مالی ،موانع قانونی ،کمبود اطالعات،
مشکالت اجتماعی ،نبود حمایت مسئوالن ،رکود بمازار خریمد محصموالت ،پمایینبمودن سمطح
مهممارت صمماحبان کسممبوکارهمما و برگزارنشممدن دورههممای آموزش می و پممایینبممودن قیمممت
محصوالت تولیدشده ،اصلیترین موانع توسعة مشاغل خانگی در مناطق روستایی بودند .نجفمی
و صفا ( )1393در مطالعة خود مهمترین موانع و چمالشهمای توسمعة کسمبوکارهمای خمانگی
کارآفرینانه در مناطق روستایی را شامل نبود طرح کسبوکار مناسب ،تجربه و تخصص پمایین
روستاییان ،نبود دسترسی مناسب روسمتاییان بمه بمازار ،دسترسمی ضمعیف بمه اطالعمات و منمابع
اطالعاتی ،تأمین نشدن اعتبار مالی برای سرمایهگذاری کسبوکار خانگی و وجود موانع قانونی
درنظر گرفتهانمد .شمریفزاده و همکماران ( )1393در آسمیبشناسمی توسمعة کسمبوکارهمای
خانوادگی روستایی در استان گلستان نشان دادنمد مسماعدنبودن محمیط کسمب وکمار در منماطق
روستایی ،توسعهنیافتگی بازار ،نبود پشتیبانی رسمی نهادمند ،تعامل غیرسودمند میمان خمانواده و
فعالی مت کسممبوکممار ،ناکارآمممدی مممدیریت تولی مد و کارکردهممای کسممبوکممار و فشممارهای
اجتماعی ،مسائل اصلی توسعة کسمب وکارهمای خمانوادگی روسمتایی بودنمد .یعقموبی فرانمی و
همکاران ( )1392در تحقیق خود نتیجه گرفتند که عوامل بازدارندة گرایش زنمان روسمتایی بمه
راه اندازی مشاغل خانگی در شهرستان رزن شامل شش عامل فرهنگی -اجتماعی ،زیرساختی و
مالی ،شخصیتی ،حممایتی ،خمانوادگی و آموزشمی بودنمد .همتمیوینمه و همکماران ( )1391در
مطالعه ای اشتغال خانگی و موانع کسب وکار زنمان را در منماطق روسمتایی شهرسمتان کرمانشماه
بررسی کردند .نتایج تحقیق بیانگر آن بود که از نظر پاسخگویان در بین موانع فردی ،مخالفمت
همسر یا پدر خانواده ،در بین عوامل مالی -اقتصادی ،دسترسی ناکافی به منابع اولیه برای تولید،
در بین موانع فرهنگی -اجتماعی بیاعتمادی جامعه به زنان در راه اندازی کسب وکمار و در بمین
موانع قمانونی -نهمادی وجمود واسمطههما در بمازار ،اهمیمت بیشمتری داشمتند .در مطالعمة دیگمر،
شریفزاده و همکاران ( )1389در بررسی موانع توسعة کسمب وکارهمای کشماورزی در اسمتان
گلستان به این نتیجه دست یافتند که مهمترین این موانع بهترتیب شامل کیفیت پایین نهاده همای
موجود در بازار ،نوسان سیاست های دولمت در بمازار کشماورزی در زمینمة واردات ،صمادرات،
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قیمت گذاری و تنظیم بازار و شرایط دشوار کسب اعتبارات بودند .گمالوای و کاپاسمی ()2014
در مطالعة خود بر فراهمنبودن منابع مالی کافی برای راه اندازی کسب وکارهای خمانگی و نبمود
شبکهسازی و حضورنداشتن تعاونیها و تشکلهای حمایتکننده از کسبوکارهای خانگی ،به
عنوان اصلیترین موانمع راه انمدازی و گسمترش کسمبوکارهمای خمانگی در نمواحی روسمتایی
اسکاتلند تأکیمد دارنمد .در مطالعمة دیگمری ،کماالن تاریمدیس و بیکما )2011( 1کوچم

بمودن

بازارهای محلی و دسترسی نداشتن به بازارهای مناسب برای فروش محصوالت را مهمترین مانع
راه اندازی کسب وکارهای خانگی در روستاهای شهرسمتان کامبریما در شممال غمرب انگلسمتان
میداننمد .پیمرس لیمونز )2009( 2در ارائمة ممدلی نظمام منمد از توسمعة کسمب وکارهمای خمانگی
کارآفرینانه ،مهم ترین موانمع فمراروی راه انمدازی و گسمترش ایمن کسمب وکارهما را مشمکالت
فرهنگی و اجتماعی ،ضعف قوانین ممرتبط ،ضمعف شمبکه سمازی و منسمجمنبمودن ارتبما بمین
کسبوکارهای فعال ،مشکالت بازاریابی ،پایینبودن سطح مهارت ها و قابلیت های کارآفرینانمة
صاحبان کسبوکارها و محدودیتهای ناشی از کوچ

بودن کسبوکار بهویژه از نظر حجمم

تولید درنظر گرفته است .مینگ ین و چونگ )2008( 3در تحقیق خمود در ممالزی بما اشماره بمه
محدودیتهای ناشی از توأمبودن مسئولیتهای خانه و محیط کار ،موانع راهاندازی و گسمترش
کسممبوکارهممای خممانگی را در چهممار دسممته عوامممل کل می شممامل ضممعف سممرمایه ،ضممعف در
شبکهسازی ،ضمعف آمموزش و ضمعف فنماوری اطالعمات و ارتباطمات دسمتهبنمدی کمردهانمد.
اوفوس هن )2005( 4در مطالعه اش نشان داد محدودیت های تمأمین ممالی ،مسماعدنبودن نگمرش
عمومی به کسب وکارهای خانگی و درنظرنگرفتن آن بمهعنموان شمغلی واقعمی ،دو ممانع اصملی
برای راه اندازی و گسترش کسب وکارهای خانگی در مناطق روسمتایی ساسمکاچوان در کانمادا
بود .به اینترتیمب ،ادکینمز 5و همکماران ( )2001در شناسمایی موانمع موفقیمت کسمب وکارهمای
خانگی فعال در حوزة طیور در مناطق روستایی ایالت اوهایو به این نتیجه رسیدند که مهمتمرین
1. Kalantaridis and Bika
2. Pierce-Lyons
3. Ming-Yen and Chong
4. Ofosuhene
5. Adkins
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این موانع شامل برگزارنشدن دورههای آموزشی ممرتبط بمرای صماحبان کسمبوکمار ،نداشمتن
نیروی انسانی ماهر ،ناکافیبودن منمابع ممالی و نداشمتن آگماهی عممومی در روسمتاها در زمینمة
مزایای کسبوکارهای خانگی بودند.
درمجموع ،با توجه به مطالب اشارهشده میتوان بیان کرد که کسبوکارهای خانگی نقمش
حیاتی در توسعة اقتصادی مناطق روستایی دارند و یکی از ابزارهای اصلی توسمعة روسمتایی بمه
شمار میروند .هرچند ،برخالف این موضموع ،ممرور ادبیمات نشمان داد راهانمدازی و گسمترش
کسبوکارهای خانگی در منماطق روسمتایی بما موانمع متعمددی ماننمد ضمعف در تمأمین ممالی،
حمایت نکردن دولت ،ضعف در بازاریابی ،نبود قوانین مرتبط ،پایینبودن سطح تجربه و مهارت
صاحبان کسبوکار ،مسائل فرهنگی ،ضعف در زیرساختها و ...مواجه است که سبب میشود
بهشکل مطلوب از ظرفیت و پتانسیل این کسب وکارها در راسمتای دسمتیابی بمه اهمداف توسمعة
روستایی استفاده نشود.
روششناسی
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی است و بهدلیل اینکه امکان کنترل و دستکاری
متغیرهای تحقیق برای محقق وجود نداشت ،غیرآزمایشی (توصیفی) و از نوع پیمایشی
محسوب میشود .جامعة آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در شهرستان ارومیه تشکیل
میدادند که پس از ثبتنام در سامانة مشاغل خانگی و تأیید دستگاههای اجرایی ذیربط یعنی
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ،ادارة کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان ،کمیتة امداد امام خمینی (ره) ،ادارة کل آموزش فنی و حرفهای و ادارة کل
بهزیستی استان ،موفق به اخذ مجوز قانونی از ادارة کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان
آذربایجان غربی برای راهاندازی کسبوکار شده بودند .براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی
استان آذربایجان غربی ( ،)1392تعداد این کسبوکارها  277بود که در روستاهای مختلف
شهرستان ارومیه درحال فعالیت در زمینههای مختلف بودند .بهمنظور تعیین حجم نمونه از
جدول کرجسی -مورگان استفاده شد که براساس آن با درنظرگرفتن خطای  5درصد 160 ،نفر
از صاحبان کسبوکارهای خانگی برای انجام تحقیق انتخاب شدند که برای افزایش میزان
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دقت تحقیق ،این تعداد به  181نفر افزایش یافت .همچنین ،از آنجاکه توزیع کسبوکارهای
خانگی در سطح مناطق روستایی شهرستان ارومیه از نظر تعداد تقریباً یکسان بود ،1برای
دستیابی به نمونهها و تکمیل پرسشنامهها از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد .ابزار
گردآوری دادهها در این تحقیق پرسشنامة محققساخته بود که از طریق مصاحبة حضوری با
پاسخگویان توزیع و تکمیل شد .این پرسشنامه شامل سه بخش مشخصههای فردی و حرفهای
پاسخگویان ،اطالعات عمومی کسبوکارهای خانگی و موانع راهاندازی و گسترش
کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی (شامل  21پرسش بر مبنای طیف پنج گزینهای
لیکرت از  =1خیلیکم تا  =5خیلیزیاد) بود .روایی پرسشنامه با نظر چهار نفر از اعضای هیئت
علمی گروه ترویج ،ارتباطات و توسعة روستایی دانشگاه زنجان و پنج نفر از کارشناسان
سازمان جهاد کشاورزی و ادارة کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی بررسی
و تأیید شد .همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه ،پیشآزمون انجام گرفت که مقدار آلفای
کرونباخ برای مقیاس اصلی پرسشنامه یعنی موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی
روستایی در حد مناسب ( )0/82بود .پس از تکمیل پرسشنامهها ،اطالعات موجود در آنها
کدگذاری و با استفاده از نرمافزارهای

SPSSWin20

و

AMOS20

تجزیه و تحلیل شد و نتایج

تحقیق در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل تحلیلهای عاملی -اکتشافی و
تأییدی) ارائه شد.
یافتهها
نتایج تحقیق نشان داد از نظر جنس 59/1 ،درصمد از صماحبان کسمبوکارهمای خمانگی ممورد
مطالعه مرد و  40/9درصد از آنها زن بودند .میمانگین سمن پاسمخگویان  33/3سمال و بیشمترین
فراوانی مربو به گروه سنی  36 -28سال ( 35/9درصد) بود .براساس نتایج کسبشمده27/1 ،
درصد از پاسخگویان مجرد و  72/9درصد متأهل بودند .نتایج تحقیق نشان داد  45/9درصمد از

 .1براساس آمار سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی ( ،)1392بهطور متوسط تعداد کسبوکارهای خانگی
درحال فعالیت در بیشتر روستاهای شهرستان ارومیه بین یک تا سه کسبوکار متغیر بود.
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پاسخگویان سرپرست خانواده بودند و  54/1درصد از آنها سرپرست خانواده نبودند .در زمینة
شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با کارآفرینی یا کسب وکار 93/4 ،درصد از پاسمخگویان
این دورهها را نگذرانده بودند و فقط  6/6درصد از آنها در این دورهها شرکت کرده بودند.
نتایج توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع کسبوکار و حوزة فعالیت نشان داد بهترتیب
سه حوزة پرورش طیور ،صنایعدستی و فرشبافی و گلیمبافی ،فراوانی بیشتری نسبت به سایر
حوزهها داشتند (جدول  .)1البته همانطورکه از نتایج پیداست ،پاسخگویان در حوزههای
مختلف کسبوکار ایجاد میکنند و کسبوکارهای خانگی مورد مطالعه تنوع تقریباً زیادی
داشتند ،اما کسبوکارهای خانگی مرتبط با پرورش طیور در اولویت نخست قرار گرفته بودند؛
بهدلیل اینکه از ی

سو کمهزینه بودند و به سرمایة اولیة اند

نیاز داشتند و از سوی دیگر

درآمد مناسبی داشتند.
جدول  .1توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب نوع کسبوکار و حوزة فعالیت
ردیف

حوزة فعالیت

فراوانی

درصد

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

پرورش طیور (اردک گوشتی ،غاز ،بلدرچین ،بوقلمون و جوجهکشی)
صنایع دستی
فرشبافی و گلیمبافی
پرورش ماهیان زینتی
خردکردن و بستهبندی سبزیجات
بستهبندی گیاهان دارویی
تولید عرقیات گیاهی
فرآوری و تولید محصوالت خانگی (مانند ماست ،کشک ،ترشی ،مربا و)...
سایر حوزهها
مجموع

54
27
22
17
14
13
9
7
18
181

29/8
14/9
12/2
9/4
7/7
7/2
5
3/9
9/9
100

در ادامه ،با هدف دستهبندی «موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در مناطق
روستایی» و تعیین مقدار واریانس تبیینشده توسط هرکدام از متغیرها در قالب عاملهای
دستهبندیشده ،از تحلیل عاملی -اکتشافی استفاده شد .از آزمون بارتلت و شاخص  KMOبه
منظور تشخیص مناسببودن دادههای مربو به مجموعة متغیرهای مورد تحلیل استفاده شد.
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معنیداری آزمون بارتلت در سطح اطمینان  0/01و مقدار مناسب

KMO

( )0/839بیانگر

مناسببودن متغیرهای مورد نظر برای انجام تحلیل عاملی بود .برای استخراج عاملها از معیار
مقدار ویژه استفاده شد و براساس آن عاملهایی مد نظر قرار گرفت که مقدار ویژة آنها از
ی

بزرگتر بود .براساس نتایج تحلیل عاملی ،بهطورکلی پنج عامل استخراجشده توانستهاند

حدود  66/483درصد از واریانس کل موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی
متغیر

روستایی را تبیین کنند (جدول  .)2شایان ذکر است پس از چرخش واریماکس ،ی

(متغیر برگزارنشدن دورههای آموزشی -ترویجی مرتبط برای آگاهیسازی روستاییان بهمنظور
راهاندازی کسبوکار خانگی) بهدلیل پایینبودن بار عاملی از تحلیل حذف شد.
جدول  .2نتایج تحلیل عاملی -اکتشافی موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی روستایی
عاملها (مقدار
ویژه ،درصد

متغیرها (نماد)

بار عاملی

ضعف یا نبود پشتیبانی از سوی بانکها و مؤسسههای مالی -اعتباری برای راهاندازی
و گسترش کسبوکار خانگی در مناطق روستایی (حمایتی )1

0/784

نبود یا ضعف چتر حمایتی بیمه برای صاحبان کسبوکارهای خانگی (حمایتی )2

0/831

واریانس)

ضعف حمایتی
نبود حمایت کافی از سوی دولت برای راهاندازی و گسترش کسبوکار خانگی
()17/889 ،3/580
روستایی (حمایتی )3
دسترسی کم به منابع مالی و اعتباری اولیه برای راهاندازی کسبوکار خانگی در
روستاها (حمایتی )4
مشکل بازاریابی و دسترسی ضعیف روستاییان به بازار (دوری از بازار) (حمایتی )5
پایینبودن سطح درآمد یا سود حاصل از کسبوکار خانگی روستایی
(محدودیت )1
محدودیت
کسبوکارهای
خانگی
()14/254 ،2/851

0/806
0/694
0/646
0/676

حجم باالی فعالیتهای دیگر بهویژه فعالیتهای کشاورزی و کارهای داخل
منزل (محدودیت )2

0/856

پایینبودن حجم تولیدها یا سطح خدمات قابلارائه بهدلیل محدودیت نیروی
انسانی (محدودیت )3

0/728

پایینبودن کیفیت خدمات و محصوالت خانگی تولیدشده در روستاها (محدودیت )4

0/807
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ادامةجدول  .2نتایج تحلیل عاملی -اکتشافی موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی روستایی
عاملها (مقدار
ویژه ،درصد

متغیرها (نماد)

بار عاملی

واریانس)
نبود تعاونیها و اتحادیههای پشتیبان برای راهاندازی و گسترش کسبوکار
خانگی روستایی (زیرساختی )1

ضعف زیرساختی و
فرهنگی ( ،2/753دسترسی ضعیف روستاییان به امکانات حملونقل و راههای ارتباطی (زیرساختی )2
محدودیتهای جغرافیایی و مکانی ناشی از زندگی در روستا (زیرساختی )3
)17/763
حاکمیت و کنترل خانواده و مخالفت برای راهاندازی کسبوکار خانگی
روستایی (زیرساختی )4
نبود برنامههای ترویجی و اطالعرسانی منسجم در سطح مناطق روستایی برای
معرفی و شناساندن کسبوکارهای خانگی و فرصتهای کارآفرینی ناشی از
آنها (دانشی )1
پایینبودن سطح تجربه و تخصص روستاییان برای راهاندازی و مدیریت
ضعف دانشی و
کسبوکارهای خانگی (دانشی )2
اطالعرسانی (،2/465
پایینبودن سطح آگاهی روستاییان درمورد اهمیت و مزایای کسبوکارهای
)11/51
خانگی (دانشی )3
وجود تصور نادرست درمورد کسبوکارهای خانگی در بین روستاییان (بهویژه
نسبتدادن بیشتر این مشاغل به زنان روستایی یا پارهوقت دانستن این مشاغل)
(دانشی )4
نبود شفافیت و انسجام قوانین مرتبط با کسبوکارهای خانگی در حوزة
روستایی (مانند قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ،حق بیمة صاحبان
کسبوکار خانگی ،تشکیل تعاونیهای کسبوکارهای خانگی روستایی،
راهاندازی بازارهای محلی عرضة محصوالت و( )...قوانین )1
نبود قوانین مرتبط
مشکل اخذ مجوز برای راهاندازی کسبوکارهای خانگی روستایی (اعم از جواز
()9/067 ،1/897
تأسیس و مجوز فعالیت ،مجوز بهداشت ،مجوز از مؤسسة استاندارد ،تأییدیة
سالمت و( )...قوانین )2
ناتوانی یا ضعف کسبوکارهای خانگی روستایی در رقابت با شرکتهای
ارائهدهندة محصوالت و خدمات مشابه (قوانین )3

0/903
0/905
0/834
0/549
0/732

0/657
0/567
0/514

0/714

0/658

0/551

بهمنظور بررسی اعتبار سازهای پرسشنامه و برازش الگوی اندازهگیری مربو به موانع راهاندازی
و گسترش کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی ،دادههای گردآوریشده با استفاده از
نرمافزار  AMOS20از طریق تحلیل عاملی -تأییدی (مرتبة دوم) تجزیه و تحلیل شدند .با توجه به
نتایج کسبشده ،مدل اندازهگیری بهدستآمده ،برازش مطلوبی داشت (جدول .)3
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جدول  .3نتایج میزان انطباق مدل پژوهش با شاخصهای برازش
شاخص برازش

x2
df

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

معیار پیشنهادشده
نتایج در پژوهش

≤3
1/405

≤ 0/90
0/943

≤ 0/08
0/080

≤ 0/90
0/942

≤ 0/90
0/837

≤ 0/08
0/061

همانطورکه از مدل برازششده در شکل  1پیداست ،تمام متغیرهای آشکار واردشده در
مدل ،بار عاملی بزرگتر از  0/5داشتند و مقادیر  tمعنیدار بود .این موضوع نشاندهندة تبیین
مناسب پنج متغیر مکنون مورد مطالعه (شامل ضعف حمایتی ،محدودیت کسبوکارهای
خانگی ،ضعف زیرساختی و فرهنگی ،ضعف دانشی و اطالعرسانی و نبود قوانین مرتبط)
توسط متغیرهای آشکار است.

شکل  .1مدل اندازهگیری برازشیافته (تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم) براساس ضرایب استاندارد
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همچنین ،براساس نتایج کسبشده ،مقادیر  tمحاسبهشده برای هر پنج متغیر مکنون مورد
بررسی (شامل ضعف حمایتی ،محدودیت کسبوکارهای خانگی ،ضعف زیرساختی و
فرهنگی ،ضعف دانشی و اطالعرسانی و نبود قوانین مرتبط) از  1/96بزرگتر بود و درنتیجه
این متغیرها ضمن ارتبا با یکدیگر در قالب سازهای کلیتر (مدل اندازهگیری مرتبة دوم) ،تا
حدود زیادی ابعاد مستقل و مجزای متغیر مکنون مرتبة دوم یعنی «موانع راهاندازی و گسترش
کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی» را اندازهگیری میکردند (جدول .)4
جدول  .4خالصة نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم
ابعاد

ضعف حمایتی
محدودیت کسبوکارهای خانگی
ضعف زیرساختی و فرهنگی
ضعف دانشی و اطالعرسانی
نبود قوانین مرتبط

ضرایب

انحراف

ضرایب

غیراستاندارد

معیار

استاندارد

1
0/908
0/895
0/874
0/661

-0/208
0/202
0/187
0/171

0/832
0/801
0/748
0/708
0/642

مقادیر t

-6/781
5/587
4/982
3/069

سطح
معنیداری

--0/000
0/000
0/000
0/000

بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف شناسایی و تحلیل موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در
مناطق روستایی شهرستان ارومیه انجام گرفت .نتایج تحقیق نشان داد پنج عامل ضعف حمایتی،
محدودیت کسبوکارهای خانگی ،ضعف زیرساختی و فرهنگی ،ضعف دانشی و اطالعرسانی و
نبود قوانین مرتبط ،بهترتیب مهمترین موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در
مناطق روستایی شهرستان ارومیه بودند .همانطورکه از نتایج پیداست ،عامل ضعف حمایتی در
مقایسه با سایر موانع اهمیت بیشتری دارد .اهمیت این عامل در مطالعات مختلفی مانند میرلطفی و
همکاران ( ،)1393شریفزاده و همکاران ( )1393و یعقوبی فرانی و همکاران ( )1392تأیید شده
است .در این زمینه ،قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی در سال  1389به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید و در همین سال برای اجرا به دولت ابالغ شد ،اما درعمل بسیاری از
برنامههای پیشبینیشده بهویژه درمورد کسبوکارهای خانگی روستایی بهشکل ضعیف و ناقص
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اجرا شد و بسیاری از حمایتها در زمینة راهاندازی و گسترش این نوع کسبوکارها در مناطق
شهری صورت گرفت؛ برای نمونه ،در منطقة مورد مطالعه ،بان

ها و مؤسسههای مالی -اعتباری

پشتیبانی الزم را برای تأمین مالی کسبوکارهای خانگی روستایی انجام ندادهاند و حمایتهای
آنها در این زمینه ناچیز بوده است .با توجه به ضعف توان مالی بیشتر افراد در مناطق روستایی
شهرستان ارومیه ،حمایت مالی مسئلهای جدی در سطح منطقه بهشمار میرود .بهاینترتیب،
درمورد بیمة مشاغل خانگی نیز براساس مادة  9دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از
مشاغل خانگی ،مقرر شده است که افراد با ارائة مجوز کسبوکار خانگی میتوانند در صندو
تأمین اجتماعی بیمه شوند و از مزایای آن بهره ببرند ،ولی در این زمینه نیز درصد بسیار پایینی از
صاحبان کسبوکارهای خانگی مورد مطالعه زیر چتر حمایتی بیمه قرار دارند .عالوهبراین ،یکی
از مهمترین موانع مورد تأکید پاسخگویان ،مشکل بازاریابی و دسترسی ضعیف به بازار برای
فروش محصوالت و ارائة خدمات بود ،بهطوریکه بهدلیل نبود بازارهای محلی ،بسیاری از
روستاییان مجبور بودند برای فروش محصوالت خود به شهرهای استان محل سکونت یا شهرهای
خارج از آن مراجعه کنند که این مسئله عالوهبر مشکالت حملونقل ،موجب افزایش هزینه و
درنتیجه کاهش سود حاصل از فروش محصوالت شده است.
براساس نتایج تحقیق ،عامل بعدی در زمینة موانع راهاندازی و گسترش کسبوکارهای
خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه ،محدودیتهای کسبوکارهای خانگی بود .در این
زمینه ،بهدلیل اینکه مشاغل خانگی بهلحاظ ماهیتی جزء کسبوکارهای خردمقیاس بهشمار
میروند ،حجم تولیدهای آنها بسیار پایین است و درنتیجه ،درآمد شایان توجهی از طریق آن
نصیب روستاییان نمیشود .برایناساس ،شمار زیادی از افراد در مناطق روستایی شهرستان ارومیه
نگاه جدی به کسبوکار خانگی خود ندارند و آن را بیشتر فعالیتی جانبی در کنار شغل اصلی
درنظر میگیرند .عالوهبراین ،حجم باالی فعالیتهای دیگر بهویژه فعالیتهای کشاورزی و
کارهای داخل منزل از ی

سو و محدودیت نیروی انسانی از سوی دیگر ،از دیگر عواملی هستند

که سبب کاهش تمایل و انگیزة روستاییان برای راهاندازی یا گسترش کسبوکار خانگیشان
شده است .پس از دو عامل اشارهشده ،عامل بعدی موانع مرتبط با راهاندازی و گسترش
کسبوکارهای خانگی روستایی ،موانع زیرساختی و فرهنگی بودند که این یافته با نتایج مطالعات
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یعقوبی فرانی و همکاران ( ،)1392همتیوینه و همکاران ( ،)1391گالوای و کاپاسی ( )2014و
اوفوسهن ( )2005مطابقت داشت .در این زمینه ،نتایج تحقیق نشان داد در روستاهای شهرستان
ارومیه هیچ تعاونی یا اتحادیهای برای حمایت و ساماندهی فعالیت کسبوکارهای خانگی
راهاندازی نشده است و درنتیجه این کسبوکارها قدرت چانهزنی و رقابتی بسیاری پایینی بهویژه
برای بازاریابی و فروش محصوالت خود داشتند .دسترسی ضعیف روستاییان به امکانات
حملونقل و راههای ارتباطی برای تأمین نهادهها و بازاررسانی محصوالت ،از دیگر موانع فراروی
صاحبان کسبوکارهای خانگی بودند که اهمیت این مسئله با درنظرگرفتن محدودیتهای
جغرافیایی ناشی از قرارگرفتن کسبوکار در روستا و فاصلة زیاد بین روستا تا مراکز شهری
دوچندان است .مسئلة دیگری که از طریق عامل ترکیبی سوم بر آن تأکید شده است ،مانع
فرهنگی برای راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی است .در این زمینه ،همانطورکه
برخورداری ( )1389بیان میکند ،بهدلیل ناآگاهی و تصورات نادرست درمورد کسبوکارهای
خانگی ،در اغلب موارد روستاییان اعتقاد چندانی به این نوع مشاغل ندارند و درنتیجه انگیزهشان
برای راهاندازی و گسترش این کسبوکارها کم است ،بهطوریکه با درنظرگرفتن وسعت مناطق
روستایی در شهرستان ارومیه و وجود ظرفیتها و پتانسیلهای مناسب برای راهاندازی
کسبوکارهای خانگی ،این مشاغل رشد و گسترش بسیار ناچیزی در منطقه داشتهاند .با توجه به
نتایج تحقیق ،عامل بعدی موانع تبیینکنندة راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی در
مناطق روستایی شهرستان ارومیه ،موانع مرتبط با ضعف دانش و اطالعرسانی بودند .در این زمینه،
همانطورکه نتایج نشان میدهد روستاییان مورد مطالعه سطح تجربه و تخصص تقریباً پایینی برای
راهاندازی و مدیریت کسبوکار خانگی دارند و اطالعات کافی در زمینة اهمیت و مزایای این
نوع کسبوکارها ندارند .یکی از علل اصلی این مسئله را میتوان به شرکتنکردن صاحبان
کسبوکارهای خانگی در دورههای آموزشی مرتبط با کسبوکار یا کارآفرینی نسبت داد.
عالوهبراین ،نبود برنامههای ترویجی و اطالعرسانی منسجم در سطح مناطق روستایی برای معرفی
و شناساندن کسبوکارهای خانگی و فرصتهای کارآفرینی ناشی از آن ،سبب شده است تا
درمجموع روستاییان سطح آگاهی و دانش اندکی درمورد کسبوکارهای خانگی داشته باشند.
درنهایت ،عامل آخر از موانع مربو به راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی روستایی،
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موانع مرتبط با نبود قوانین کسبوکار خانگی بودند .البته همانطورکه این عامل کمترین میزان
واریانس را داشت ،بخش عمدهای از موانع قانونی با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از
مشاغل خانگی در سال  1389رفع شد ،اما همانطورکه اشاره شد این قوانین ضمانت اجرایی
تقریباً ضعیفی دارند و بهشکل مطلوبی پیادهسازی نشدهاند.
پیشنهادها
 .1ارائة حمایتهای مالی مناسب از کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی از طریق
تشویق بان

ها و مؤسسههای مالی و اعتباری و بهویژه تشکیل صندو های تأمین مالی

خرد و توسعة سرمایهگذاری خطرپذیر؛
 .2توسعة انواع پوششهای بیمهای از جمله بیمة حوادث ،بازنشستگی ،آتشسوزی،
تجهیزات و ...برای صاحبان مشاغل خانگی روستایی؛
 .3برپایی نمایشگاهها و ساماندهی بازارهای محلی در سطح مناطق روستایی برای تسهیل
فروش محصوالت خانگی؛
 .4تأکید بر شبکهسازی بین کسبوکارهای خانگی و ساماندهی آنها در قالب تعاونیها،
اتحادیهها و تشکلهای تولیدی با کم

و مشارکت سازمانهای ذیربط؛

 .5ترغیب روستاییان برای راهاندازی و گسترش کسبوکارهای خانگی از طریق تدوین و
اجرای برنامههای ترویجی و اطالعرسانی منسجم در سطح مناطق روستایی برای معرفی
و شناساندن مشاغل خانگی و فرصتهای کارآفرینی ناشی از آنها؛
 .6برگزاری برنامههای آموزشی براساس نیازهای آموزشی صاحبان کسبوکارهای
خانگی در مناطق روستایی بهویژه بهمنظور کم

به آنها برای افزایش کیفیت خدمات

و محصوالت خانگی تولیدشده و بازاریابی بهتر آنها؛
 .7بازبینی و اصالح قوانین مرتبط با مشاغل خرد و کسبوکارهای خانگی و بهروزکردن
آنها بهویژه با تأکید بر مشاغل خانگی روستایی؛
 .8حذف رویهها و فرایندهای اداری اضافی بهمنظور سرعتبخشیدن به فرایند اخذ مجوز و
شروع فعالیت کسبوکارهای خانگی در مناطق روستایی.
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