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  هايبررسی کسب و کارهاي خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش
 ها در مناطق روستایی توسعه آن

  
   2لیال صفا*و  1بهمن نجفی

 دانشگاه زنجان ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی گروهاستادیار، 2، روستایی، دانشگاه زنجانه ارشد توسع    کارشناس1

  21/4/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 14/12/1392تاریخ دریافت: 
  1چکیده

ي اصلی کشورهاي هااولویت از یکی عنوان به روستایی توسعه که ندارد وجود تردیدي مروزها
این  در است؛ نیازمندساده  راهبرد یک از به چیزي فراترتوسعه، ویژه کشورهاي در حال  مختلف به

 مناطق هاي مختلف دردر اشکال و زمینه کارآفرینی توسعهبر این باورند که  گران پژوهشزمینه بسیاري 
کاهش  و جامعه در درآمدها ترتوزیع عادالنهه ب کمک تولید سرمایه، ایجاد اشتغال، به واسطه روستایی
. در میان رود می شمار  به یتوسعه ملّ حتیو  توسعه روستایی نظام پیشران هاي کلیدي لفهؤم از فقر، یکی

علت  بهکید بر مشاغل خانگی أمشاغل کوچک روستایی با تاشکال مختلف کارآفرینی، توسعه 
است،   با استقبال متخصصان توسعه روستایی روبرو شدهفرد،  هب برخورداري از ماهیت و مزایاي منحصر

ترین راهکار توسعه روستایی در کشورهاي جهان سوم در  مهمآن را  اي که برخی متخصصان ه گونهب
تحلیلی بررسی کسب  - ت موضوع، هدف اصلی این مقاله توصیفیبا در نظر گرفتن اهمی. گیرندنظر می

اساس نتایج بر ها در مناطق روستایی بود.  هاي توسعه آنچالشموانع و و کارهاي خانگی کارآفرینانه و 
مشخص شد که توسعه کسب و کارهاي خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی با موانع و  ها پژوهش
ها شامل عدم وجود طرح کسب و کار  ترین آن باشند که برخی از مهمهاي متعددي مواجه میچالش

ازار، عدم مناسب، نبود تجربه و تخصص الزم در روستاییان، عدم دسترسی مناسب روستاییان به ب

                                                
  safa_leila@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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گذاري کسب و کار  مین اعتبار مالی جهت سرمایهأدسترسی به اطالعات و منابع اطالعاتی، عدم ت
  بودند. خانگی و وجود موانع قانونی 

  

  هاکسب و کار خانگی، کارآفرینی، مناطق روستایی، موانع و چالش :ي کلیديهاواژه
  

  مهمقد
در  ویژه به و دارد ها تملّ اقتصادي حیات تداوم رد ايویژه جایگاه روستایی توسعه کنونی، در عصر

 ). امروزه1385، استیگلیتزرود ( می شمار به ملی اقتصاد توسعه هاي برنامه صنعتی، محور کشورهاي غیر
 هاي برنامه مهم هاي چالش البته و هااولویت از یکی عنوان به روستایی توسعه که ندارد وجود تردیدي

 است؛ نیازمند ساده استراتژي یک از دنیا، به چیزي فراتر غیر صنعتی شورهايکر د هویژ به توسعه کالن
 نظام یک شایسته عملکرد از طریق و مندریزي دقیق نظام برنامه در صورت تنهان آ به دستیابی که چنان

 از یید بسیاريأت به این میان ). درTipple, 2006بود ( خواهدر پذی امکان گراکثرت و کارآمد
 انسان محوریت که بر روستایی مناطق هاي مختلف دردر اشکال و زمینه کارآفرینی دان، توسعهاندیشمن

 تر توزیع عادالنه به کمک سرمایه،د تولی ایجاد اشتغال، به واسطه دارد، توسعه داللت منبع اصلی عنوان به
توسعه  حتی و اییروسته توسع نظام پیشران هاي کلیدي لفهؤمز ا کاهش فقر، یکی و جامعه در درآمدها

هاي ). در این زمینه با توجه به ماهیت و مشخصه1384رود (قمبرعلی و زرافشانی،  می شمار به ملی
جوامع روستایی، تجربیات توسعه روستایی در کشورهاي مختلف جهان طی چند دهه گذشته نشان 

قب و پیامدهاي دنبال آن عوا دهد که مشکالت کمبود درآمد روستاییان (ضعف اقتصادي) و بهمی
ها و نیز انتقال توان تنها با انتقال دانش فنی و فناوري اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ناشی از آن را نمی

تري که بایستی مورد توجه  شده پنداشت، بلکه عنصر مهم هاي مادي به مناطق روستایی، حل سرمایه
کارهاي کوچک  توسعه کسب و کید برأگیرد، ت  گذاران و کارشناسان توسعه روستایی قرار سیاست

ها  ویژه کسب و کارهاي خانگی و فراهم ساختن بسترهاي ضروري براي رشد و توسعه آن روستایی به
). باال بودن نرخ رشد بیکاري پنهان و آشکار در 1390زاده و غنیان،  باشد (فتوتی، برادران، سلمانمی

گذاري گسترده براي  دم امکان سرمایهجامعه روستایی در مقایسه با جامعه شهري از یک طرف و ع
مردان را به گسترش کسب و کارهاي کوچک در جوامع  توسعه صنایع بزرگ از طرف دیگر، دولت

که ایجاد اشتغال در جامعه روستایی به یک مشکل حاد بدل شده  روستایی وادار نموده است. در حالی
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اند زمینه ایجاد اشتغال و ماندگاري  تهکید بر مشاغل خانگی توانسأاست، مشاغل کوچک روستایی با ت
کشاورزي فراهم ساخته و نوعی امید و شادابی را  هاي کشاورزي و غیر تدر جامعه روستایی را در فعالی

است، به   له با استقبال متخصصان توسعه روستایی نیز روبرو شدهأبه جامعه هدف ارزانی دارند؛ این مس
ترین  ب و کارهاي کوچک و خانگی در محیط روستایی را مهماي که برخی متخصصان، توسعه کس گونه

). Gibosen and Olivia, 2006گیرند (راهکار توسعه روستایی در کشورهاي جهان سوم در نظر می
مین نیازهاي محلی أها و ت هاي کسب و کار خانگی باعث خود اشتغالی در راستاي رفع کاستی فرصت

نماید  سعه پایدار اقتصادي در جوامع روستایی هموار مییک اقتصاد گردیده و راه را براي تو
)Horgan, 2001ت توسعه کسب و کارهاي خانگی، ضروري است تا به مطالعه و ). با توجه به اهمی

توسعه این کسب و کارها پرداخته شود تا از طریق شناخت دقیق علمی بتوان ها و موانع چالشبررسی 
بررسی کسب و کارهاي با هدف اصلی این پژوهش بر این اساس،  ها اقدام نمود. نسبت به توسعه آن

  انجام گرفت.  ها در مناطق روستایی هاي توسعه آنخانگی کارآفرینانه و موانع و چالش
اي  اگر چه مفهوم کسب و کارهاي خانگی قدمت دیرینـه : ع آنامفهوم کسب و کارهاي خانگی و انو

عنوان  کید بر خانه بهأنظر کلی وجود ندارد. نقطه مشترك در ت داشته، اما در مورد تعریف آن هنوز اتفاق
) 2006( 1طوري که تیپـل  )، بهGlenn and Woods, 2005باشد ( محل اصلی و عمده کسب و کار می
هـا   نظر از اندازه و نـوع آن  توان عنوان خانگی اتالق کرد که صرف معتقد است به کسب و کارهایی می

 واقع باشد. اما نقطه تمایز و ابهام در تفاوتی است که میان کارکنان خانگیشان در خانه  محل کار اصلی

ـ   ا هوجود دارد؛ ب 2و کارآفرینان خانگی هـاي افـرادي کـه در     تین ترتیب که مشخص نیسـت بـین فعالی
هـا   سسه مستقل بیرونی بوده، اما دفتر کار و محل انجام وظایف آنؤاستخدام و قرارداد یک شرکت یا م

طـور مسـتقل بـراي ایجـاد      هاي افرادي که در استخدام هیچ سازمانی نبوده و به تست با فعالیدر خانه ا
پردازنـد، چـه تفـاوتی وجـود دارد. در برخـی       ارزش افزوده به کارهاي تولیدي، خدماتی و فروش می

کـار  کـه   اند. در حالی تعاریف ارائه شده این دو مفهوم در هم آمیخته و کسب و کار خانگی نامیده شده
شـود   کنندگان کسب و کارهاي خانگی را نیز شامل می خانگی مفهوم وسیعی است که صاحبان و اداره

)Rosnafisah, et al., 2009تعاریف متعدد از کسب و کارهاي خانگی 1997( 3). روبرتز و کریسمن (
   کنند: را به سه دسته تقسیم می

                                                
1- Tipple  
2- Home Workers and Home Entrepreneurs 
3- Roberth and Chrisman 
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آفرینان خانگی وجود   گونه تعاریف هیچ تمایزي میان کارکنان خانگی و کار ر اینتعاریف فراگیر: د -1
اش را با شبکه اینترنت و در خانه انجام  عنوان مثال هیچ تفاوتی میان کارمند بانک که وظیفه ندارد. به

رد و هر اندازي کرده وجود ندا طور مستقل کسب و کاري اینترنتی را در خانه راه دهد با فردي که به می
  شوند. دو کسب و کار خانگی نامیده می

2- صورت تمام وقت یا پاره وقت یک کسب و کار  تی که در آن فرد بهتعاریف پالوده: هر نوع فعالی
  کند. مستقل را در خانه اداره می

صورت تمام وقت و در خانه آن را  شود که فرد به هایی را شامل می تعریف خاص: تنها کسب و کار -3
  کند. ه میادار

نظران بر این  نظر از نحوه تعریف کسب و کارهاي خانگی، بسیاري از محققان و صاحبصرف
ویژه در مناطق روستایی داراي مزایاي متعددي  اندازي و توسعه این نوع کسب و کارها بهباورند که راه

بیشتر؛ ساعات کاري  توان به مواردي همچون آزادي و استقالل عملها می ترین آن باشند که از مهممی
اندازي؛ پایین بودن  پذیر؛ ایجاد تعادل و موازنه بیشتر بین کار و زندگی؛ پایین بودن هزینه راه انعطاف

تر بودن تربیت فرزندان؛ داشتن فرصت و زمان بیشتر؛  میزان ریسک؛ امکان کار کردن پاره وقت؛ راحت
ت بیشتر؛ تناسب با اقشار مختلف؛ مال موفقیهاي جسمی افراد معلول و کم توان؛ احت تناسب با ویژگی

  ).1384احساس راحتی بیشتر؛ و عدم نیاز به مجوزهاي دست و پاگیر اشاره نمود (احمدپورداریانی، 
ساز توسعه کسب و کارهاي خانگی، توانند زمینهطور که اشاره شد از میان عوامل متعددي که می همان

روند که بایستی به شمار می ها به ترین آن ختی و انگیزشی از مهمشناویژه مسایل روان  عوامل انسانی به
اندازي  طور معمول، براي راه نظر قرار گیرند. به در فرایند توسعه کسب و کارهاي خانگی مد جديشکل 

هاي مادي و  هاي مختلفی وجود دارد؛ وجود یک فرصت و ایده کارآفرینانه، انگیزه یک کسب و کار انگیزه
اش در  ئیس و کارفرماي خود بودن، از جمله عواملی است که یک فرد در تصمیم کارآفرینانهتمایل به ر

هاي دیگري نیز بدان اضافه  که این ایده قرار است در خانه اجرایی شود انگیزه گیرد. اما زمانی نظر می
مندي از  اده و بهرهگردد؛ مکان و امکانات مناسب خانه، نیاز به سرمایه اولیه کمتر، بودن در کنار خانو می

پذیري و برقراري تعادل میان کار و زندگی (اغلب در میان زنان و افراد متاهل)  هاي آنان، انعطاف حمایت
کند. براي مثال فردي  عنوان محل کسب و کار در افراد ایجاد می هاي دیگري که بودن خانه به و انگیزه

دلیل پشتوانه نامناسب مالی قادر به اجراي آن در  اي کارآفرینانه در ذهن داشته اما به ممکن است ایده
هایی که  هایی که به خانواده و مسئولیت دلیل وابستگی که فرد دیگري به مقیاس واقعی خود نباشد. یا این
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هاي طوالنی و  اري و تربیت فرزندان بر عهده دارد قادر به ترك خانه براي ساعت د در خانه، همچون نگه
زمان دوست دارد ایده خود را اجرا نموده یا درآمدي داشته تا به اقتصاد  نبوده و هم اشتغال خارج از خانه

خصوص جنسیت قرار  هاي شخصی به ثیر برخی از ویژگیأها تحت ت خانواده کمک نماید. البته این انگیزه
مادي  غیر دهد انگیزه زنان از کارآفرینی خانگی بیشتر نشان می ها پژوهشکه نتایج برخی   طوري دارد، به

باشند  شان می هاي خانوادگی و شغلی دنبال ایجاد تعاملی میان وظایف و مسئولیت بوده و غالباً به
)Walker, et al., 2008 تمایل به مخاطره خویی یا ریسک نیز از دالیل دیگري است که افراد را به .(

هاي مخاطره  ها درباره تفاوت ژوهشها و پ کشد. اگر چه نوشته سمت خود اشتغالی و کارآفرینی می
که کسب و کارهاي خانگی ریسک   جویانه میان زنان و مردان متفاوت است، اما آنچه مسلم است این

اندازي نسبت به دیگر  دهند، چرا که سرمایه اولیه کمتري براي راه شروع یک کسب و کار را کاهش می
ها، در یک . با توجه به تعدد این انگیزه)Walker and Webster, 2004کسب و کارها نیاز است (

) به تشریح انواع کسب و کارهاي خانگی بر اساس انگیزه 2004بندي نسبتاً جامع والکر و وبستر ( طبقه
  ). 1ها پرداخته است (جدول  اندازي آنراه

  
   .انواع کارآفرینی خانگی بر اساس انگیزه افراد -1جدول 

  انگیزه  انواع کسب و کار خانگی

  سک گریزری

هاي  اندازي یک کسب و کار خانگی اجتناب از ریسک گونه افراد از راه انگیزه اصلی این
گونه افراد بیشتر به سمت کسب و  خانگی است. این مالی مربوط به یک کسب و کار غیر

هایی که حاشیه سود باالیی دارند اجتناب  تکارهی خانگی خدماتی رفته و از فعالی
  کنند. می

  راحت طلب
دهند.  هاي پایین آن را ترجیح می این افراد آزادي کار خانگی را دوست داشته، هزینه

دنبال  فضاي کافی داشته و از تکنولوژي براي بهتر انجام شدن کارها استفاده نموده و به
  باشند. شان می ایجاد تعادل میان کار و زندگی

  قناعت پیشه
خواهند فراتر  ند پروازانه کمی داشته و نمیخواهند کوچک بمانند، اهداف بل این افراد می

شان را به خود اختصاص داده و  از خانه بروند. کسب و کارهاي خانگی قسمتی از وقت
  درآمد ثانویه براي آنان است.

  بلند پرواز
ها  خواهند بازار آن را آزمون نمایند. آن هاي بزرگتر در سر داشته و می این افراد ایده

عنوان فرصتی موقت و سکوي  جدیداند و کسب و کار خانگی را بهعاشق انجام کارهاي 
  دانند. پرتاب می
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هاي  امروزه کسب و کارهاي خانگی از بخش: کارآفرینانه کسب و کار خانگیو مزایاي ت اهمی
شوند. کسب و کار خانگی از  هاي اقتصادي کشورهاي پیشرفته محسوب می تحیاتی و ضروري فعالی

توانند موجب تنوع و دگرگونی زیادي  آوري در عرضه محصوالت یا خدمات، مینظر ایجاد شغل، نو
در اجتماع و اقتصاد هر کشور شوند. همچنین براي جوانان، کسب و کارهاي خانگی نقطه شروع 

اندازي آن در مقایسه با دیگر انواع کسب و  اندازي کسب و کار شخصی است، زیرا راه مناسبی براي راه
توان با یک رایانه و یک خط تلفن، یک کسب و کار ساده را  عنوان نمونه می است. به کار ساده و آسان

راه انداخت و کارهاي خدماتی مختلفی را براي مردم عرضه و از این راه براي خود درآمد کسب کرد 
  ).1390(محبی، 

 صورت غیر به خصوص در کشورهاي در حال توسعه غالباً اگر چه کسب و کارهاي خانگی، به
نشان  ها پژوهش)، اما Tipple, 2006شود ( ها نمی درآمد چندانی نصیب دولت رسمی بوده و از آن

کنند. اغلب این  دهد که این نوع کسب و کارها نقش قابل توجهی در اشتغال و کارآفرینی ایفا می می
 ته در حالیتصور وجود دارد که این نوع کسب و کار در کشورهاي فقیر و کمتر توسعه یافته رواج داش

آن است که کسب و کارهاي خانگی و خود اشتغالی در خانه بخش قابل توجهی از بیانگر که آمارها 
دفتر نیروي کار آمریکا  1998نیروي کار کشورهاي پیشرفته را به خود اختصاص داده است. در سال 

یکایی یک میلیون یا شش درصد خانوارهاي آمر 1/6میدانی اعالم کرد که حدود  پژوهشطی یک 
). National Association for the Self-Employed, 2006( کنند و کار خانگی را اداره می کسب

ترین گروه کسب و کار در استرالیا  آمارها درباره استرالیا قابل توجه است. کسب و کارهاي خانگی بزرگ
و کار در این کشور درصد کل کسب  58درصد کسب و کارهاي کوچک و  67 طوري که تقریباً بوده، به

درصد  52این گروه حدود نیمی از کسب و کارهاي کوچک در انگلیس و  ،شود. همچنین را شامل می
ت بخش خصوصی در آمریکا را به خود اختصاص داده است (فعالیWalker et al., 2008.(  اگر چه

عه یافته دارد، این آمارها نشان از توسعه و گسترش کسب و کارهاي خانگی در برخی کشورهاي توس
توان در موارد زیر خالصه نمود: ت و توجه نسبت به چنین بخشی را میاما دلیل اهمی   

کسب و کارهاي خانگی فرصتی مناسب براي اجراي یک ایده کارآفرینانه با ریسک و هزینه بسیار  .1
و تبدیل طوري که آن را مرکز رشدي براي کسب و کارهاي کوچک و متوسط  کنند. به پایین فراهم می

درصد  70بیش از آن است که بیانگر هاي مختلف نتایج پژوهشدانند.  آن به یک کسب و کار واقعی می
  ).Finmark, 2006اند ( کارآفرینان موفق در ابتدا کار خود را از خانه شروع کرده
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تنها  پژوهشیطوري که در  اغلب صاحبان کسب و کارهاي خانگی تمایالت کارآفرینانه داشته به .2
اگر به شما یک کار دائمی با حقوق ثابت پیشنهاد شود «متر از یک سوم این افراد به این سوال که ک

   ).Finmark, 2006جواب مثبت دادند (» خواهید پذیرفت؟
طوري که متوسط رشد  اي به رشد و توسعه دارند به العاده تمایل فوقکسب و کارهاي خانگی  .3

درصد  11که متوسط رشد کسب و کارهاي کوچک   لی، در حااست درصد بوده 16 ها آنساالنه 
صاحبان کسب و از درصد  90دود ، در حپژوهشبر اساس نتایج یک  ).Finmark, 2006( باشد می

درصد آنان  55کارهاي خانگی تمایل خود را به رشد و توسعه کسب و کار خود ابراز نموده و 
  ).Walker and Webster, 2004باشند ( کردند در حال رشد می احساس می

اندازي و طور کلی، راه به: در مناطق روستایی توسعه کسب و کارهاي خانگیهاي  چالشموانع و 
باشد ها و موانع متعددي مواجه میبا چالشدر مناطق روستایی ویژه  بهتوسعه کسب و کارهاي خانگی 

  ها اشاره شده است: ترین آن که در زیر به برخی از مهم
هاي زمان و مکان را در نظر بگیرند و  تآفرینان باید واقعیکار و کار مناسب: وجود طرح کسبعدم 

از بزرگ دیدن یا نادیده انگاشتن امکانات موجود بر حذر باشند. رسیدن به اهداف مستلزم آن است که 
داشتن یک طرح  بنابراینت اقتصادي و جو رقابتی اطالع الزم را داشته باشد، کارآفرین از نوع فعالی

کسب و کار مناسب، یک حرکت پویش گرایانه براي قراردادن سازمان در یک وضعیت بهتر در برابر 
باشد. طرح کسب و کار، راهنماي اقدامات کارآفرین و معیاري براي عملکرد  حوادث آشکار می

 کارآفرین است. اما نشانگرهایی نیز وجود دارند که کسب و کار خانگی فاقد یک طرح و برنامه مناسب
باشند. این نشانگرها عبارتند از عدم وجود اهداف قابل دستیابی، نبود محدودیت زمانی براي انجام  می

 ).1388گرنژاد،  هاي عملی (کیاکجوري و رودها و نبود گام کارها، نبود اولویت

که  به شکست خواهد شد، مگر آن طور کلی فقدان تجربه منجر به تجربه و تخصص:پایین بودن سطح 
جا که  کارآفرین بتواند دانش الزم را کسب کند یا با شخصی که آن دانش را دارد، هم گروه شود. از آن

بسیاري از کارآفرینان ابتدایی، نظرات بلند پروازانه دارند و در مورد کار خود نیز تجربه زیادي ندارند و 
پروژه اقتصادي در حیطه آن  نظر، عدم فهم صحیح صنعتی که دلیل عدم تجربه در حیطه خاص مورد به

قرار دارد و نداشتن تصویر واضحی از این موضوع که پروژه چرا و چگونه باید کار کند و چه کسی 
 ).1388گرنژاد،  کیاکجوري و رودشوند ( کند، با شکست مواجه می را قبول می آن
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نند، اما در مورد مشتریان ک اي را پیشنهاد می بسیاري از کارآفرینان ایدهعدم دسترسی به بازار مناسب: 
این معنی نیست  کند، به دانند. عالقه کارآفرین به محصول یا خدماتی که ارائه می بالقوه آن چیزي نمی

یکی از مشکالت اساسی کار ، که دیگران نیز حاضر به پرداخت پول براي آن هستند. در هر حال
دلیل انحصار طلبی  باشد که این مهم به آفرینان عدم شناسایی یک بازار مناسب در طرح کسب و کار می

اي از سوي  هاي بزرگ، نوسانات شدید در عرضه و تقاضا، رقابت یارانه بازار در گرو شرکت
وسیله دولت حمایت مالی  هاي بزرگ دولتی بوده و به شرکت بیشترهاي دولتی (در بازار کاالها  شرکت

المللی و موارد دیگر   هاي توزیع ملی و بین ه کانالهاي بازار و عدم دسترسی ب شوند). فقدان مکانیزم می
  ).Feldman, 2004آید ( وجود می هب

آوري و پردازش اطالعات  هزینه جمع :و منابع اطالعاتی موانع ناشی از عدم دسترسی به اطالعات
اشد، در آمدزا ب تواند در که اطالعات همیشه به سهولت نمی تواند قابل مالحظه باشد و با توجه به این می

گردد. عدم وجود اطالعات  مواقع با مشکل مواجه می بیشترنتیجه تدوین یک طرح تجاري موفق 
هاي غلط در مورد کیفیت و کمیت تولیدات و همچنین نسبت به  گیري به تصمیم معموالً منجر

ده به ورشکستگی در آین گردد. این امر معموالً منجر گذاري مناسب و بازاریابی محصوالت می قیمت
و  گذاري، اطالعات علمی  هاي اطالعاتی چون اطالعات بازاریابی، اطالعات سرمایه گردد. زمینه می

عنوان ضرورتی براي تدوین و کاربردي نمودن یک  تکمیلی و اطالعات در مورد مشتریان احتمالی به
گزارشات دلیل توجه صرف به اطالعات و  تواند به باشد که این مشکالت می طرح تجاري مناسب می

وجود آید  هکید بر آمار و اطالعات گذشته، بأغفلت از دریافت اطالعات مستقیم در بازار و یا ت رسمی 
)Feldman, 2004.(   

نیاز اجراي  مین اعتبار موردأتگذاري کسب و کار خانگی:  مین اعتبار مالی جهت سرمایهأعدم ت
ترین عامل در طرح مشاغل خانگی  هاي توسعه اشتغال در کشور یکی از مباحث جدي و مهم طرح

مین نشدن تسهیالت الزم، اجراي طرح را با مشکل مواجه أاست که در صورت نبود سازکار مناسب و ت
گذار خارجی  ها از درآمدهاي نفتی و نبود سرمایه با توجه به کاهش بودجه دولت و وزارتخانه .کند می

هاي توسعه اشتغال در کشور یکی از  اجراي طرح نیاز مین اعتبار موردأگذاري ت براي توسعه و سرمایه
ترین عامل در طرح مشاغل خانگی است که در صورت نبود ساز و کار مناسب و  مباحث جدي و مهم

مین کننده أترین ت ها مهم کند. بانک مین نشدن تسهیالت الزم، اجراي طرح را با مشکل مواجه میأت
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دلیل  اما این موضوع در حالی است که به ،شوند ها در کشور محسوب می اعتبار و تسهیالت طرح
ها در وضعیت مناسبی به سر  هاي دولت به سیستم بانکی، بانک افزایش مطالبات معوق و بدهی

زا در کشور  هاي اشتغال تواند سرنوشت جالبی براي اجراي طرح هاي دستور هم نمی برند و سیاست نمی
ت اجراي طرح مشاغل خانگی در ابهام بماند و یا داشته باشد و همین موضوع باعث شده که سرنوش

مین تسهیالت به موقع و سرمایه در گردش أهاي زود بازده با مشکل عدم ت مانند اجراي طرح بنگاه
  ).1383، همکارانبراي رفع مشکل بیکاري مواجه شود (هیسریج و 

اري، ارتباطات تجاري و بازرگانی کنند و قوانین تج قوانین، رفتارهاي انسانی را نهادینه می موانع قانونی:
سازند. در نتیجه قوانین تجاري مخاطرات تجاري و هزینه معامالت را کاهش داده و باعث  را نهادینه می

شوند. عدم تعریف مشخص از قوانین کسب و کار خانگی یکی از  بیشتر نرخ رشد اقتصادي می ءارتقا
هاي وزارت کار و امور اجتماعی دولت  و برنامه مشکالت این طرح است. در همین راستا یکی از کارها

توان اجراي طرح مشاغل خانگی را  مدت و مقطعی است که می دهم توجه به سیاست ایجاد اشتغال کوتاه
ها دانست. در مجموع توسعه کسب و کار خانگی، نیازمند وجود قوانین صریح  گونه سیاست در زمره این

ها در  منظور حمایت از این طرح قوانین به تولید و وجودو روشن جهت اعتالي رشد بخش صنعت و 
هاي بزرگ دارد. برخی از موانع قانونی کسب و کار  هاي تحمیلی از سوي شرکت مقابل انحصار طلبی

خانگی عبارتند از: نامشخص بودن نحوه چتر حمایتی بیمه براي افراد تحت پوشش مشاغل خانگی، 
  .) Histrich, 2002; Fry, 2002؛1383هاجتس،   قوانین مالیاتی و غیره (کوراتکو و

  
  گیري نتیجه

درآمد و دور   ویژه در مناطق کم تغییرات فزاینده جاري در عرصه اقتصاد جهان، شرایط زندگی را به
تر نموده که روستاهاي کشور نیز از این حیث مستثنی نیستند.  از مراکز صنعتی و خدماتی شهري وخیم

عنوان یکی از الزامات  کسب و کارهاي کارآفرینانه در مناطق روستایی به در چنین شرایطی، توسعه
هاي کالن توسعه روستایی  هاي مهم برنامه ضروري تداوم حیات اقتصادي روستاها، باید یکی از اولویت

سزایی در  هتواند سهم ب واسطه ایجاد اشتغال و تولید ثروت، می شمار رود، چرا که این امر به کشور به
هاي مثبتی را نیز براي  هاي روستایی داشته باشد و در عین حال پیامد فقر و بهبود رفاه خانواده کاهش

توسعه کسب و کارهاي خانگی کارآفرینانه فرآیندي پیچیده و  ،همراه آورد. در این میان ها به آن
توسعه این دشواري است که براي دستیابی به آن پیش از هر چیز باید شناخت جامعی نسبت به موانع 
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کسب و کارها داشت تا بتوان راهکارهایی بر اساس شرایط منطقه براي توسعه کسب و کارهاي خانگی 
و موانع توسعه کسب و  هاچالشبررسی  پژوهشت موضوع، هدف اصلی این داد. با توجه به اهمی

ه توسعه کسب و نشان داد ک ها پژوهشدر مجموع، نتایج کارهاي کارآفرینانه در مناطق روستایی بود. 
باشند که برخی هاي متعددي مواجه میکارهاي خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی با موانع و چالش

ها شامل عدم وجود طرح کسب و کار مناسب، نبود تجربه و تخصص الزم در  ترین آن از مهم
منابع اطالعاتی، عدم  روستاییان، عدم دسترسی مناسب روستاییان به بازار، عدم دسترسی به اطالعات و

بودند. بر این اساس گذاري کسب و کار خانگی و وجود موانع قانونی  مین اعتبار مالی جهت سرمایهأت
هاي اشاره شده و در نتیجه توسعه کسب و کارهاي خانگی و در راستاي رفع مشکالت و چالش

   گردد: کارآفرینانه در مناطق روستایی سازوکارها و پیشنهادهاي زیر ارایه می
هاي  ویژه مخاطبین برنامه ههاي جامعه و ب با توجه به جدید بودن مفهوم کارآفرینی براي اغلب گروه -1

جامعه هدف با مفهوم کارآفرینی و  سازي، در گام اول آگاه آفرینی خانگی، ضروري است توسعه کار
کارگیري ابزارها  ههایی مدون با ب مهسازي عمومی نیازمند برنا . طبیعتاً آگاهآشنا شوندمفاهیم وابسته به آن 

هاي  ها و رسانه در این زمینه استفاده از روشباشد؛  سازي می رسانی و آگاه اطالعهاي مناسب  و شیوه
کسب و کارهاي خانگی سازي جامعه هدف نسبت به  هاي آگاه تواند به توسعه و تعمیق برنامه زیر می

  کمک نماید: ها ت آنو اهمی کارآفرینانه
هاي  هاي محلی، شبکه ها، نشریات ادواري، بولتن هاي انبوهی مانند روزنامه رسانهتفاده از اس -

 تلویزیونی و رادیویی؛

ت کارآفرینی در منظور تبیین اهمی اي براي جوامع هدف، به هاي دوره ها و سخنرانی برگزاري سمینار -
 -هاي آموزشی توسط نهادها و سازمانها  گونه برنامه ها: این زندگی فردي و اجتماعی افراد و خانواده

ها و بنیادهاي اجتماعی اجرا  هاي اقتصادي و تجاري و سازمان فرهنگی، ادارات دولتی ذیربط، بنگاه
 شود؛ می

 هاي موفق و ناموفق کارآفرینان خانگی؛ معرفی نمونه -

ي نظیر تدوین و توسعه منابع اطالعاتی و دانشی قابل استفاده توسط مخاطبین با دخالت مراکز -
 سسات غیرانتفاعی؛ؤسسات دولتی و غیردولتی، واحدهاي صنعتی و مؤها، م دانشگاه

هاي آموزشی فرهنگی، مراکز رشد  آموزش رهبران و نمایندگان جوامع هدف با همکاري سازمان -
 هاي ذیربط؛ کارآفرینی، مراکز توسعه کسب و کارهاي خرد و سایر سازمان
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از کارآفرینان در مناطق روستایی ویژه جوانان  ثیرپذیري افراد و بهأت توسعه الگوهاي نقش: باتوجه به -2
تواند نقش زیادي در تشویق و  ت، پیشرفت و استقالل کارآفرینان، میموفق، ارائه تصویري از موفقی

سازي امکان برقراري ارتباط بیشتر بین افراد   ترغیب افراد به کارآفرینی داشته باشد. بدیهی است فراهم
  ها به کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  مندي آن پذیري و عالقه ثیرأرآفرینان موفق، احتمال تو کا

اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه و  ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق آموزش: آموزش نحوه راه -3
زیادي بر  ثیرأنیاز براي مدیریت و توسعه کسب و کار، ت ها و رفتارهاي مورد ها، نگرش نیز مهارت

گیري براي  هاي مثبت در افراد نسبت به کارآفرینی و تمایل افراد به تصمیم گیري نگرش شکل
هاي ترویج فرهنگ کارآفرینی در  ها الزم است در برنامه دولترو، هاي کارآفرینی دارد. از این تفعالی

  .ف جامعه استفاده نمایندهاي مختل هاي آموزش کارآفرینی براي گروه ثري از برنامهؤجوامع، به نحو م
  خانگی. کارهاي و کسب در خدمات و تولید  زنجیره  زمینه در دولت اطالعاتی هاي حمایت -4
  این زمینه. در خطرپذیر گذاري سرمایه و خانگی کارهاي و کسب از حمایت هاي صندوق تشکیل -5
 و به کسب پرداختن به دممر تشویق و مناسب الگوهاي ارائه در اي رسانه هاي حمایت کارگیري به -6

  خانگی. کارهاي
سوزي،  کارخانگی (حوادث، بازنشستگی، آتش و کسب کارآفرینان اي بیمه پوشش توسعه انواع -7

  تجهیزات و غیره).
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Abstract1 
Today, there is no doubt that rural development as one of the top priorities of 

different countries, especially developing countries, requires to something beyond 
a simple strategy; Meanwhile, many researchers believe that the development of 
entrepreneurship in different context and forms in rural areas is one of the key 
components of rural development and even national development by job creation, 
increase capital, contributing to a more equitable distribution of income and 
poverty reduction. Among the various forms of entrepreneurship, development of 
small business especially home based business has been welcomed by experts of 
rural development due to the unique nature and benefits, so it is important that 
some experts consider it as the most important strategies for rural development in 
Third World countries. Considering the importance of this issue, the objective of 
this descriptive- analytical paper was to study of the entrepreneurial home-based 
businesses and their barriers and challenges in rural areas. The results indicated 
that development of entrepreneurial home-based businesses in rural areas are faced 
with numerous barriers and challenges which some of the most important of them 
were lack of proper business planning, lack of proficiency and experience in rural 
people, lack adequate access to markets, lack of access to information and 
information resources, lack of funding for home-based business capital and legal 
obstacles. 
 
Keywords: Home based Business, Entrepreneurship, Rural Areas, Barriers and 
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