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چکیده

هدف این پژوهش ،شناسایی عوامل موثر و موانع توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی در
مناطق روستایی دهستان قوری قلعه با تاکید بر اشتغال خانگی و عوامل موثر بر آن بود .جامعه
آماری تحقیق را خانوارهای روستایی بخش قوری قلعه ،تعداد  624خانوار ( )N=624تشکیل
داد .تعداد  240نمونه بر اساس جدول کریجسی مورگان و با روش نمونهگیری طبقهای چند
مرحلهای با انتساب متناسب انتخاب شدند .اطالعات از طریق پرسشنامه جمعآوری شد که
روایی آن به شیوه محتوایی و با کمک کارشناسان و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ

اندازهگیری شد که  0/94حاصل گردید .تجزیه و تحلیل دادهها با دو نرم افزار  SPSS19و

2010

 Excelانجام شد .نتایج نشان داد که در تمامی روستاهای مورد مطالعه پتانسیلهای تولیدی
بیشتر از میزان ظرفیت و توان انسانی منطقه بوده است .همچنین ،نتایج نشان داد که مهمترین
عوامل موثر بر تنوع بخشی به فعالیتهای تولیدی در این دهستان عبارتند از :عوامل اقتصادی،
آموزشی ،مدیریتی ،انگیزشی و جامعه شناختی .مهمترین موانع تنوع بخشی به فعالیتهای
غیرکشاورزی عبارتند از :موانع اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی ،ساختاری و مدیریتی که در
مجموع  61/5درصد کل موانع را تبیین کردند.
واژههای کلیدی :اشتغال ،مشاغل خانگی ،مشاغل غیر کشاورزی ،تنوع بخشی ،فعالیتهای
تولیدی.
مقدمه
از گذشته بسیار دور تا به امروز ،ويژگی تولید در
حوزههای روستايی کشور ما آمیختگی تولید کشاورزی و
تولید مصنوعات (کاالهای) غیر کشاورزی بوده است .تا
همین اواخر ،روستاها چون در خارج از حیطه اقتصاد
پولی بودند و مبادالت تجاری در آنها رواج نداشت؛ از
اينرو ،جوامع نسبتاً بستهيی را تشکیل میدادند که
ساکنان آن تقريباً ناگزير بودند که تمامی مايحتاجشان
* نويسنده مسئول :علی اصغر میرک زاده

را خود تولید و مصرف کنند .يعنی جامعه روستايی عالوه
بر تولید محصوالت کشاورزی بايد در ساير زمینههای
تولیدی نیز فعالیت داشته باشند .بهعبارت ديگر ،تقسیم
کار اجتماعی در روستاها بهطور کامل انجام نمیشود و
بین تولید کشاورزی و تولیدات غیر کشاورزی موردنیاز
جامعه تمايز مشخصی ديده نمیشود .اين ويژگی
قرنهای متمادی در جامعه روستايی کشور ما حاکم
بوده است و هنوز نیز وجود دارد) .)Zahedi, 2012تصور
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میشد که اصالحات ارضی با دگرگون کردن اساس
مصرف روستاها و افزودن بهآن ،و با کشاندن روستاها
بهحیطه اقتصاد پولی ،و با عمومیت بخشیدن بهمبادله،
اساس اين رابطه را دگرگون کرده باشد .اما ،در عمل ،در
روستاها تولید کاالهای غیر کشاورزی در جوار تولید
کشاورزی بهحیات خود ادامه داد .شکی نیست که در
جريان اين دگرگونیهای ساخت اقتصادی روستا تولید
کاالهای غیر کشاورزی بهعنوان فعالیتهای جنبی
کشاورزی بسیار بیشتر از خود تولیدات کشاورزی آسیب
ديده است .به طور کلی اقتصاد روستايی کشورمان ،از
تنوع و کارکردهای مختلفی برخوردار میباشد .اين امر
لزوم توجه بیشتر به اين بخش از عرصه اقتصادی کشور
را ايجاب مینمايد ،با توجه به حساس بودن مناطق
روستايی و تاثیرپذيری آن از عوامل محیطی و طبیعی
که خارج از کنترل برنامهريزیهای انسانی است ،تدوين
طرح و حمايتهای مادی و معنوی از اقتصاد روستايی،
میتواند اين بخش از اقتصاد را در برابر عوامل مختلف
مقاوم سازد ( .)Nemati, 2012استقرار فعالیتهای
متنوع در روستا به عنوان اهرمی پويا برای توسعه و
همچنین ،يک تصمیم سرنوشت ساز برای رشد و تعالی
اقتصادی و اجتماعی است .در اين میان ،بحث مشاغل
خانگی به عنوان يکی از مهمترين جنبههای تنوع
فعالیتهای اقتصادی در روستا مطرح میشود
).(Taghibaigi, 2011

اين پتانسیل در حالی در روستاهای ما وجود دارد
که يکی از مهمترين چالشهای اکثر دولتها در
دهههای آتی ،افزايش نرخ بیکاری جوانان خواهد بود.
چرا که تا چند دهه ديگر بیش از دو میلیارد زن و مرد
جوان در سراسر دنیا به سن اشتغال خواهند رسید .بر
اساس برآوردهای سازمان بین المللی کار 1با وجود حدود
 100میلیون دختر و پسر جوان بیکار در سرتاسر دنیا،
نیاز به ايجاد اشتغال برای جوانان ،غیرقابل انکار است.
باتوجه به اينکه فقر روستايی به عنوان يکی از عمدهترين
معضالت و چالشهای کشورها در حال توسعه مطرح
میشود ،پیامدهای گوناگونی ازجمله مهاجرت را در پی
دارد ،که در روستاهای استان کرمانشاه  168395نفر از
1. International Labour Organization

روستاها مهاجرت نمودهاند (
 .)2012مهاجرت در اثر وجود شرايط نامساعد از قبیل
فقر صورت میگیرد .صاحبنظران بر اين اعتقاد هستند
که بايد بهطور ويژه و مشخص به امر توسعهی روستايی
و ريشهکنی فقر گستردهای که بر آنها حاکم است،
پرداخت و در اين میان ،کسب و کار خانگی به عنوان
گزينهای مناسب مطرح میباشد (.)Pouratashi, 2010
Bureaus of Statistics,

مرور ادبيات تحقيق

کسب و کارهای خانگی بزرگترين گروه کسب و
کار در استرالیا بوده ،بهگونهای که  67درصد کسب و
کارهای کوچک و  58درصد کل کسب و کار در اين
کشور را شامل میشود .همچنین ،اين گروه حدود نیمی
از کسب و کارهای کوچک در انگلیس و  52درصد
فعالیت بخش خصوصی در آمريکا را به خود اختصاص
داده است و بخشی مهم از اقتصاد اين کشورها را کنترل
میکنند.)Khoneyfar et al., 2011(.
مشاغل خانگی مزايا و منافع زيادی را برای صاحبان
آنها در پی دارد که از جملهی آن میتوان توازن بین
مسئولیت خانوادگی و اشتغال آنها ،حذف هزينهی
خريد ،رهن و اجارهی کارگاه و اياب و ذهاب ،بهکار
گرفتن نیروی کار ساير اعضای خانواده و ايجاد زمینهی
کار خانوادگی ،امکان انتقال تجارب از طريق آموزش
غیررسمی به شیوهی استاد شاگردی بین اعضای خانواده
و غیره اشاره نمود (.)Home business Website, 2011
اگر چه کسب و کار خانگی بهخصوص در کشورهای در
حال توسعه غالباً بهصورت غیررسمی بوده و از آنها
درآمد چندانی نصیب دولتها نمیشود ،اما تحقیقات
نشان میدهد که اين نوع کسب و کارها نقش قابل
توجهی در توسعهی اشتغال و کارآفرينی ايفا میکنند
(.)Tipple, 2006
برطبق نظريهی توسعهی انسانی و معقول کار در
آينده در خدمت ديگران نخواهد بود ،بلکه فعالیتی است
که انسان برای خود سازمان داده ،تحت مديريت و
کنترل خود و در جهت رفع نیازهايش میباشد
( .)2009 ،Alvaniبه اين ترتیب در سالهای اخیر شمار
صاحبان مشاغل خانگی رو به افزايش میباشند
(.)CENBR, 1998
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طبق گزارش دفتر نیروی کار آمريکا در سال
حدود  6/1میلیون يا  6درصد از خانوارهای آمريکای يک
کسبوکار خانگی را اداره میکنند ( .)Nase, 2006اين
در حالی است که بزرگترين گروه کسب و کار در استرالیا
به کسب و کارهای خانگی اختصاص دارد بهطوریکه 67
درصد کسب و کارهای کوچک و  58درصد کل کسب و
کارهای اين کشور را شامل میشود و همچنین ،نیمی از
کسب و کارهای کوچک در انگلیس را به خود اختصاص
داده است (.)Walker et al., 2008
بهمنظور پايداری مشاغل خانگی در تراز جهانی
جهت صادرات بايد اقداماتی در اين جهت انجام داد که
از جمله میتوان بهکارگیری سیاستهای تشويقی و
حمايتی از صنايع کوچک به خصوص تولیدات خانگی و
بهرهگیری از آخرين پديدههای فناوری با اتخاذ راهکارها
و راهبردهای توسعه صادرات تولیدات خانگی ،سیاست-
های حمايت و بازاريابی ،بازار شناسی و تحقیقات در
سطح جهانی ،توسعهی همه جانبهی توانمندیهای فنی
و تکنولوژی از طريق برنامههای اجرايی در سطح کالن
کشور استفاده از شیوههای آموزشی جديد و آخرين
يافتههای آموزش برای افزايش مهارتهای فنی و
تکنولوژيکی نیروهای فنی مشاغل در منازل ،تشويق و
ترغیب کارآفرينان خانگی به استفاده از نوآوری و
خالقیتهای تولید محصوالت ويژه و منحصر به فرد و با
افزايش چشمگیر تولیدات ،تأمین نیازهای مالی و امثال
آن در امر تولیدات خانگی و بازنگری در مورد سیاست-
های مالیاتی ،محدوديتهای بازرگانی ،صادراتی و قوانین
حقوقی میباشد (.)Rodgarnejad & Kiakajori, 2010
نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جهان
نشان میدهد که کسب و کارهای خانگی رشد فزاينده و
قابل توجهی داشته و همچنین ،نقش مهمی در تولید
ناخالص ملی کشورهای پیشرفته صنعتی ايفا میکنند.
يکی از مهمترين مسايل کشورها در دنیای امروز و به
خصوص کشورهای درحال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان
که نظامهای سیاسی اين جوامع را با چالش جدی روبرو
کرده است ،مسئله افزايش نرخ بیکاری است و با
اطمینان زياد میتوان گفت که يکی از مهمترين و
اساسیترين اولويتهايی که در سیاستگذاریها و
برنامهريزیهای اقتصادی به آن اهمیت داده میشود،
1998
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ايجاد اشتغال پايدار و کاهش نرخ بیکاری میباشد
(.)2004 ،Emami maibodi

کسب و کارهای روستايی نیز امروزه به عنوان يکی از
فعالیتهای محوری در راستای توسعهی متوازن مناطق
روستايی کاهش نرخ بیکاری در مناطق غیرشهری و
معکوسسازی جريان مهاجرت داخلی از کالن شهرها به
شهرهای کوچک و مناطق روستايی در کانون توجه
سیاست کالن اقتصادی دولتها هم در کشورهای توسعه
يافته و هم در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته
است .با توجه به آمار استانداری استان کرمانشاه کل
جمعیت روستاهای استان  1245354نفر که به تفکیک
میباشد .در اين میان  332702نفر شاغل و 104097
نفر بیکار وجود .همچنین ،شهرستان روانسر که دارای 2
بخش 6 ،دهستان و  148روستا میباشد با جمعیت
 57518است ،که از اين تعداد  36546نفر بیکار هستند.
در اين بین دهستان قوری قلعه که دارای  10روستا
میباشد ،با جمعیت  2643نفر 2064 ،نفر بیکار را در
خود جای داده است ( National portal of statistics,
 .)2007اين ارقام مويد دردناک بودن آمار اشتغال در اين
دهستان میباشد.
پژوهش حاضر ضمن آگاهی به موضوع و اهمیت
بررسی مسايل پیشروی خانوارها از قبیل بیکاری ،سطح
پايین اقتصادی و رفاهی به ويژه در سطح روستاهای
استان کرمانشاه در پی شناسايی ظرفیتها و پتانسیل-
های شغلی موجود در محیط زندگیشان جهت برطرف
ساختن مشکل اقتصادی و بیکاری آنان میباشد .با توجه
به مطرح شدن بحث کسب و کارهای خانگی در دنیا و
نیز ،در ايران ،از اهمیت اين کسب و کارها میتوان به
فراهم نمودن فرصت مناسب جهت اجرای يک ايدهی
کارآفرينانه با ريسک و هزينههای بسیار پايین ،داشتن
تمايالت کارآفرينانهی صاحبان اين مشاغل و باال بودن
رشد ساالنهی کسب و کارهای خانگی ( 16درصد)
نسبت به کسب و کارهای کوچک ( 11درصد) اشاره
نمود ( .)Finmark, 2006نقش اشتغال در پويايی زندگی
انسان انکارناپذير است و میتوان آنرا کانون ارتباطات
انسانی و اجتماعی تلقی کرد .اشتغال و بیکاری از جمله
موضوعات اساسی و اقتصادی هر کشور است بهگونهای
که آمار اشتغال باال و بیکاری پايین از جمله شاخصهای
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( Abasian et

مهم توسعه يافتگی جوامع به شمار میرود
.)al., 2011
مشاغل خانگی ،هزينه بااليی را به خانوادهها تحمیل
نمیکند و در عینحال ،میتواند سبب افزايش درآمد و
در نهايت تولید ثروت در کشور شود .ضرورت توسعه
کسب و کارهای خانگی از جمله راهکارهای مناسب برای
توسعه اشتغالهای خرد و متوسط بهويژه برای جمعیت
وسیعی از زنان و جوانان که دارای مهارت کافی در انجام
برخی از کارها هستند ،اما بهدلیل بازار نامناسب اشتغال
نمیتوانند جذب بازار شوند ،میباشد (.)Nahid, 2011
در ايران با توجه به ترکیب جمعیتی ،کسب و
کارهای کوچک خانگی میتواند بازدهی مناسبی داشته
باشد و در کوتاه مدت و حتی در میان مدت در رفع
مشکل بیکاری موثر باشد .در اين رابطه ،سازمان ديده-
بان جهانی کارآفرينی اعالم کرد که توسعهی کسب و
کارهای کوچک و متوسط منجر به کاهش نرخ بیکاری
بهطور معناداری میشود که سهم مشاغل خانگی در بین
اين کسب و کارها  30درصد است ( Ministry of
.)2009،Labour and Social Affairs

با توجه به وضعیت بیکاری و مهاجرت در روستاهای
کشور بهويژه استان کرمانشاه ،همچنین ،خالء و نیاز
مطالعاتی در زمینه شناسايی فرصتهای اشتغال خانگی
و توسعهی آن محققان را بر آن داشت تا اين موضوع را
در کرمانشاه بررسی کنند .بررسی مطالعات شناسايی
پتانسیلها و استعداديابی عالوه بر فراهم آوردن شرايط
استفادهی بهینه از منابع ،امکان توسعهی آن پتانسیلها
را فراهم میآورد .نتايج اين پژوهش میتواند عالوه بر
کاهش معضل بیکاری ،افزايش سطح رفاه خانوارها،
کاهش مهاجرت روستايی ،افزايش تولید ناخالص و امکان
توسعهی روستاها و متعاقباً توسعهی ملی را فراهم آورد.
مباحث مربوط به ادبیات مشاغل خانگی در ايران از
غنای کافی برخوردار نیست و اين خود مانعی برای
شناخت ابعاد مختلف مقوله است .در اين میانGolabi .
 )2010(et allبه نقل از  ،Locerبیان داشتند که کسب و
کارهای خانگی يکی از راهکارهای توسعهی اقتصادی و
گسترش فرهنگ کارآفرينی در جوامع میباشندCarter .
 )2004( et al.به اين نکته اشاره کردند که در جوامع
پرهرج و مرج و متغیر کنونی که شرکتها با تهديدهای

بسیاری روبرو هستند ،کسب و کارهای خانگی گزينهی
امنی برای کارآفرينان به شمار میروند.
تعاريف کسب و کار خانگی

تعاريف گوناگونی از مشاغل خانگی ارايه گرديده
است .برای مثال ،در تعريفی که توسط Mavalizadeh
) (2011ارايه گرديد :کاری که توسط اعضا خانواده در
محیط خانه صورت میگیرد و مزاحمتی برای همسايگان
ايجاد نشود و اينکه در محیط خانه فقط تولید کاال
صورت گیرد و عرضه ،فروش و بازاريابی آن به خارج از
محیط مسکونی انتقال يابد .تعريف )2006( Finemark
اينگونه بیان میدارد :هر نوع فعالیتی که در آن فرد يا
افراد در محل زندگیشان بدون اينکه در استخدام يا
مديريت ديگری باشند بهصورت مستقل و درجهت ايجاد
ارزش افزوده به تولید ،ارايهی خدمات و فروش می-
پردازند .بنا به تعريف فوق کسب و کارهای خانگی به سه
نوع کسب و کارهای خانگی تولیدی ،خدماتی و خرده
فروشی تقسیم بندی میشود (.)Finmark, 2006
تعاريف متعدد از کسب و کار خانگی را در سه دسته
جای میدهند که عبارتند از :الف :تعاريف فراگیر :در
اينگونه تعريف هیچ تمايزی میان کارکنان خانگی و کار
آفرينان خانگی وجود ندارد .بهعنوان مثال ،هیچ تفاوتی
میان کارمند بانکی که وظايفش را از طريق شبکه
اينترنتی در خانه انجام يا فردی که بهطور مستقل کسب
و کار اينترنتی در خانه به راه انداخته وجود ندارد و هر
دو کسب و کار خانگی نامیده میشوند .ب :تعاريف
پالوده :هر نوع فعالیتی که در آن به صورت تمام وقت
يک کسب و کار مستقل را در خانه اداره میکند .تعريف
خاص :تنها کسب و کارهايی را شامل میشود که فرد
بهصورت تمام وقت و در خانه آن را اداره میکند
( .)Khonaifar et al., 2010مشاغل خانگی بهعنوان
راهکاری مهم جهت ايجاد اشتغال و درآمد در سراسر
جهان محسوب میگردد.
موانع توسعه مشاغل خانگی

پژوهشهای گوناگونی در رابطه با موانع توسعه و يا
ايجاد مشاغل خانگی انجام گرفته است که در ادامه به
برخی از آنها اشاره میشود .نتايج پژوهش & Kntand
 kjldsenنشان میدهد که انجام وظايف منزل و وجود
فرزندان خردسال مانعی برای ورود و و عدم گرايش به
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سمت مشاغل خانگی میباشد (
 .)2000در همین راستا )1993( Fry ،بیان میدارد که
موانع اصلی توسعه کسب و کارهای خانگی شامل :عدم
تخصص ،نبود بازار ،موانع اطالعاتی ،عدم تامین مالی،
موانع قانونی و عدم وجود طرح کسب و کار میباشد.
 )1999(Hisrichمسايل مالی گرفتن وام ،مشکالت
شخصی ،کمبود مشاور ،عدم ارتباط با ديگر کارآفرينان،
کمبود تجارب مديريتی و باالخره بیتجربگی در جذب
افراد بهمنظور کمک در فعالیتها را از عمدهترين
مشکالت پیشروی زنان کارآفرين در مراحل اولیه شروع
کار برشمردهاند .همچنین )2007( Zarafshani ،موانع و
محدوديتهای شغلی زنان روستايی را در سه دستهی
موانع فردی؛ (موانعی که برخاسته از محدوديت شخصی
و خانوادگی زنان کارآفرين است .مواردی نظیر تعداد
فرزندان ،وضعیت تأهل ،مخالفت همسر و  ،)...موانع
سازمانی؛ (موانع مالی ،فیزيکی ،بازاريابی ،فروش و منابع
انسانی است) ،موانع محیطی؛ (موانعی که عمدت ًا موانع
فرهنگی ،اجتماعی و تا حدی قانوی هستند) ارايه
میدهد.
Kent & kjeldsen,

عوامل موثر بر ايجاد و توسعه مشاغل خانگی

از جمله مهمترين راهکارهای توسعه اين نوع کسب و
کارها عبارتند :بکارگیری سیاستهای تشويقی و حمايتی
از صنايع کوچک بويژه تولیدات خانگی ،اتخاذ راهکارها و
راهبردهای توسعه صادرات تولیدات خانگی ،سیاستهای
حمايتی در بازاريابی ،بازارشناسی و تبلیغات در سطح
جهانی ،توسعه همهجانبه توانمندیهای فنی و
تکنولوژيکی از راه برنامههای اجرايی در سطح کالن
کشور ،استفاده از شیوههای آموزشی جديد ،تشويق و
ترغیب کارآفرينان خانگی به استفاده از نوآوری
وخالقیتهای تولید محصوالت ويژه و منحصر به فرد،
تامین نیازهای مالی و اعتباری از راه تعديل سیاستهای
مالی و پولی برای تامین نیازهای مالی ،محدوديتهای
بازرگانی ،صادراتی و قوانین حقوقی میباشد et al.,
).(Roodgarnezad 2011
در پژوهش  )2010( Khonefer et al.جهت پیشرفت
و ترقی مشاغل خانگی پیشنهاداتی ارايه دادهاند :توجه
سیاستگذاران بهويژه در آموزشهای فنی و حرفهای
جهت فراهم کردن بستر انگیزه بخش به شاغل خانگی و
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حمايت و ترويج اين آموزهها در سطح آمايش سرزمین
شناسايی و طبقهبندی مشاغل خانگی بر اساس
گستردگی و تنوع آن در سطح کشور و مناطق مختلف و
رونق بخشی به تحرک محصوالت آن برگزاری کارگاه-
های معرفی مشاغل نوپديد به کارآفرينان خانگی جهت
موفقیت و درآمدزايی بعد از تولید بسیار مهم و تعیین
کننده فراهم کردن سريع وامهای خرد و کم بهره به
چرخهی تولید کارآفرينان خانگی واگذاری خدمات و
ترغیب کارآفرينی و آموزشهای الزم به ويژه در
موضوعات کارآفرينان مستقل و خانگی و کسب و
کارهای کوچک.
عوامل رونق گرفتن کسب و کارهای خانگی در سال-
های اخیر شامل :ظهور و گسترش فناوریهای جديد به
خصوص فناوری اطالعات و ارتباطات که باعث رونق
گرفتن کار از راه دور و کسب و کار اينترنتی شده است.
تغییر ساختار صنعتی و سازمانی و برونسپاریهايی که
انجام میشود موجب افزايش احساس ناامنی شغلی و
تالش بیشتر برای خوداشتغالی در افراد شده که در
نتیجه توجه به کسب و کارهای خانگی میتواند مرجع
مناسبی برای پاسخ به اين برونسپاریها باشد .تغییر
ارزشهای اجتماعی از يک سو همچون تمايل افراد به
آزادی و استقالل بیشتر در کار و حضور بیشتر در کنار
خانواده و از سوی ديگر ،ارتقای سطح استاندارد زندگی
در میان خانوادههای امروزی که نیازمند درآمد بیشتر
است ،دو نیروی متضادی است که برآيند آن راهاندازی
يک کسب و کار در خانه را سبب میگردد ( & (Walker
.Webster, 2004
)2010( Pouratashi

در پژوهش خود ارتقای سواد
کارآفرينی زنان روستايی از طريق برنامههای آموزشی و
ترويجی را بهترين راهکار توسعهی فرهنگ کارآفرينی در
روستاها دانست که عالوه بر توسعه سواد خواندن و
نوشتن (سواد عمومی و پايه) توسعهی مجموعهای از
سوادهای فرهنگی ،فناوری و اطالعاتی باعث توانمند
شدن روستايیان شده و آنان را در ايجاد توسعه و بهره-
برداری از کسب و کارها و منابع خودياری میرساند.
 ،)2010( Khonefer et al.انگیزههای افراد برای
شروع کسب و کار خانگی را به پنج دسته؛ انگیزههای
کارآفرينانه ،انگیزههای خانوادگی ،انگیزههای کارجويانه،
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انگیزههای مالی و انگیزههای اعتقادی دستهبندی
نمودند .همچنین ،نتايج  ،)2006( Tipple Grohamنشان
میدهد که زنان در جوامع تحت فرهنگ اسالمی و هندو
گرايش بیشتری به کسب و کارهای خانگی دارند.
بنابراين ،هدف کلی اين پژوهش تحلیل عوامل موثر و
موانع توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی با تاکید بر
مشاغل خانگی که برای رسیدن به اين هدف بايد ابتدا به
اهداف اختصاصی دست يافت که عبارتند از:
شناسايی پتانسیلهای منطقه و توانايی افراد در
زمینه مشاغل خانگی،
اولويتبندی و سطح بندیمنطقه مورد مطالعه
براساس پتانسیلهای مشاغل خانگی به تفکیک روستا،
بررسی عوامل موثر و موانع و محدوديتهای راه
اندازی کسب و کار خانگی
روش و نوع تحقیق
تحقیق حاضر از نظر ماهیت از نوع پژوهشهای
کمی ،از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمايشی
و از لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می-
گیرد .همچنین ،تحقیق از لحاظ گردآوری دادهها از نوع
تحقیقات توصیفی-پیمايشی است که از شیوههای
پیمايش و ابزار پرسشنامه و مصاحبه جهت گردآوری
دادهها استفاده شده است.
جدول  -1حجم جامعه و نمونه به تفکیک روستاهای مورد
مطالعه
رديف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

نام روستا

تعداد خانوار

تعداد
نمونه

چشمه میران
قوری قلعه
شبانکاره
عايشه دل
ده لیلی
بن چله
بز گوره
خوری آباد
لوزايی
نوخان
دهستان

42
211
81
8
88
115
49
18
6
6
624

16
80
31
3
34
44
19
7
3
3
240

جامعه آماری اين تحقیق را سرپرست خانوارهای
روستايی بخش قوری قلعه ،از شهرستان روانسر که طبق
سرشماری آمار نفوس و مسکن سال  ،1385تعداد 624
خانوار میباشند ،تشکیل میدهد .در اين پژوهش حجم
نمونه با استفاده از جدول Krejci and Morgan
) 240(1970نفر (سرپرست خانوار) تعیین گرديد ،سپس
از روش نمونهگیری چند مرحلهای طبقهای با انتساب
متناسب استفاده شده است (جدول شماره.)1
جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و
ادبیات تحقیق موضوع ،از منابع کتابخانهای ،مقاالت،
کتابها و نیز از وب سايتهای اينترنتی( Borg & Gall,
 )1971مرتبط استفاده شده است .در مرحله بعد ،به-
منظور جمعآوری اطالعات و دادهها از پرسشنامه همراه
با مصاحبه استفاده شده است .پرسشنامه از  8بخش
تشکیل شده است که شامل :مشخصات فردی و
خانوادگی افراد ،ظرفیت و پتانسیل مشاغل خانگی در
روستا ،توانايی فردی و خانوادگی جهت ايجاد مشاغل
کوچک و خانگی ،عوامل انگیزشی و جامعه شناختی،
عوامل آموزشی موثر ،عوامل اقتصادی ،عوامل مديريتی
موثر در ايجاد و توسعه مشاغل خانگی ،موانع و مشکالت
راهاندازی و توسعه مشاغل خانگی بود .جهت سنجش هر
کدام از قسمتهای پرسشنامه با توجه به مقیاس گويهها
از طیف مناسب بهره گرفته شد .اعتبار محتوی اين
پرسشنامه توسط اساتید گروه ترويج و توسعه روستايی،
پرديس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی مورد
تايید قرار گرفته است .در اين پژوهش جهت تعیین
پايايی ابزار از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد .بدين
منظور 30 ،نفر از روستايیان گروه هدف ،مورد پیش
آزمون و سپس با آلفای کرونباخ پايايی پرسشنامه
محاسبه شد .میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده برای
سواالتی از پرسشنامه که از طیف لیکرت استفاده شده
بود برابر  0/94بدست آمد ،که نشان از پايايی مناسب
ابزار تحقیق میباشد .همچنین ،به منظور تجزيه و
تحلیل دادهها از دو نرم افزار  SPSS19وExcel 2010
استفاده شد.
نتایج و بحث
از  240نفر افراد روستايی مورد مطالعه  74درصد را
مردان و  26درصد را زنان تشکیل میدادند ،در میان
 12,5درصد را مجردين و  87,5درصد باقی را متاهلین
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تشکیل میدادند .از نظر سن پاسخگويان ،کمترين سن
پاسخگو  20سال ،بیشترين سن پاسخگو  75سال و
میانگین سنی جامعه مورد مطالعه 42سال بوده است .از
نظر تحصیالت نیز  34,2درصد افراد را بیسوادان15,8 ،
درصد تحصیالت ابتدايی 13,8 ،درصد راهنمايی20,4 ،
درصد ديپلم و  15,8درصد باالی ديپلم تشکیل دادهاند.
همچنین ،از نظر شغلی 3,8 ،درصد را بیکاران15,8 ،
درصد را کارمندان دولتی 24,5 ،درصد را کشاورزان،
 17,1درصد را دامداران 9,2 ،درصد را کارگران فصلی،
 7,9درصد را باغدارن و  20,8درصد را افراد با شغل آزاد

539

تشکیل میدهند .از نظر درآمد بیشترين درآمد700 ،
هزارتومان و کمترين درآمد  100هزار تومان و میانگین
درآمدی افراد  300هزار تومان در ماه بود .طبق جدول
 2اين دهستان شامل  10روستا میباشد .و اکثر روستاها
نزديک جاده اصلی بوده ،حداقل فاصله اين روستاها تا
شهرستان روانسر 10کیلومتر و حداکثر فاصله تا
شهرستان روانسر  80کیلومتر است .شغل اکثرمردم
روستا دامداری ،باغداری و کشاورزی است .منابع آب
شرب روستاها از لولهکشی (کالت) تامین میگردد
(جدول شماره.)2

جدول  -2شمای کلی دهستان قوری قلعه از نظر وضعیت استقرار و ويژگیهای جمعیتی
نام روستا

جمعیت کل

فاصله تا جاده اصلی

فاصله تا شهر

شغل اکثريت

چشمه میران

200

3/5

17

باغداری و دامداری

قوری قلعه

994

1

25

باغداری و دامداری

شبانکاره

424

2

10

دامداری و باغداری

عايشه دل

50

2

20

باغداری و دامداری

ده لیلی

560

1,5

15

کشاورزی و دامداری

بن چله

604

1

23

کشاورزی و دامداری

بزگوره

244

3

32

باغداری و دامداری

خوری آباد

98

7

18

دامداری و باغداری

لوزايی

40

6

24

دامداری و باغداری

نوخان

26

5

35

باغداری و کشاورزی

بررسی تطبيقی ميزان توانايی و قابليتهاي موجود با
ظرفيتهاي منطقه براي انجام مشاغل خانگی:

در نمودار ( )1عالوه بر انواع فعالیتهای قابل توسعه
به عنوان شغل خانگی در منطقه مورد مطالعه تطبیق
بین آنچه اکنون در توان روستايیان برای انجام اين گونه
فعالیتهاست با آنچه که ظرفیت واقعی منطقه مورد
مطالعه است انجام شده و بهطور کلی مالحظه میشود
که ظرفیتهای بالقوه منطقه به فعلیت در نیامده است.
لذا ،با توجه به نمودار ( )1که به مقايسه میزان توانايی
فرد (با توجه به میانگین پاسخهای بهدست آمده) در
انجام مشاغل خانگی در کل دهستان پرداخته است .می-
توان اين گونه نتیجه گرفت که :در اکثر مشاغل خانگی
پتانسیلهای منطقه بیشتر از توانايی افراد ارزيابی شده
است .طبق مشاهدات ،منطقه مورد مطالعه دارای
ظرفیتهای بسیار مناسبی برای مشاغل خانگی میباشد.

اکثر روستاهای مورد مطالعه مشاغلی مثل «تهیه انواع
آبمیوه ،ترشی ،عرقیات گیاهی ،پرورش انواع ماکیان،
پرورش گاو ،گوسفند ،بز و ،...انواع بافتنی ،تولید و
فرآوری گیاهان دارويی و پخت و بستهبندی انواع نان
جهت فروش درشهر» دارای پتانسیلهای بیشتری نسبت
به ساير مشاغل بودند.
مشاغلی مثل تابلوسازی ،عکاسی ،محصوالت
فرهنگی ،جز در روستای قوری قلعه (به دلیل دارا بودن
پتانسیل گردشگری و جمعیت باال) از پتانسیلهای بسیار
کمی در منطقه برخوردار بودند .و حتی با آموزش و
فراهم کردن شرايط برای راهاندازی اين شغل در منطقه
شانس موفقیت اندکی خواهد داشت .از ساير مشاغلی که
منطقه پتانسیل و ظرفیت آن را دارد .همچنین ،مردم
روستاها توانايی انجام آن را دارا میباشد میتوان به نخ-
ريسی ،توپ دوزی و زنبورداری اشاره کرد (نمودار .)1
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نمودار  -1مقايسه بین میزان توانايی افراد و پتانسیلهای منطقه برای
اولويت عوامل موثر در ايجاد مشاغل خانگی

برای پی بردن به اين نکته که کدام يک از عوامل
تأثیر بیشتری بر روی راهاندازی يک شغل خانگی دارند
از اولويتبندی ،با استفاده از میانگین رتبهای استفاده
شده است .تقسیمبندی هر کدام از عوامل نیز بر اساس
ادبیات موضوع شکل گرفته است .بر اساس يافتهها به-
طور میانگین در کل دهستان قوری قلعه عوامل
اقتصادی با میانگین  4از ساير عوامل تأثیر بیشتری در
ايجاد و راهاندازی شغل خانگی داشته است .همانگونه
که در جدول ( )3آمده است ساير عوامل موثر بر ايجاد
مشاغل خانگی در اين دهستان به ترتیب عوامل
آموزشی ،مديريتی و انگیزشی – جامعهشناختی می-
باشند .در بررسی جزئیتر روستاهای دهستان قوری قلعه
مشخص شد که در روستای چشمهمیران از بین عوامل
ذکرشده عامل اقتصادی تأثیرگذارترين عامل در جهت

ايجاد و توسعه مشاغل خانگی بوده است ،که دو گويه
حذف هزينههای ايابوذهاب با میانگین  5و پايین بودن
هزينههای راهاندازی و تعلق گرفتن وام کم بهره با
میانگین  4/88از ساير عوامل موثرتر بوده است .طبق
يافتههای پژوهش در روستای قوری قلعه نیز تأثیر عوامل
اقتصادی بر ايجاد مشاغل خانگی بیشتر از ساير عوامل
بوده ،همچنین ،در اين روستا از میان عوامل اقتصادی دو
عامل کسب درآمد با میانگین  4/38و حذف هزينههای
ايابوذهاب با میانگین  4/14بیشتر از ساير عوامل تأثیر
داشتهاند .در روستای شبانکاره نیز عامل اقتصادی از
ساير عوامل بیشتر بوده و در بین عوامل اقتصادی دو
عامل فقرمالی و کسب درآمد با میانگین  4/03و عامل
امکان استفاده از نیروی کار ارزان با میانگین  3/97از
ساير عوامل موثرتر تشخیص دادهشدهاند .نتايج در اين
پژوهش مشخص کرد که در روستای عايشهدول عوامل

میرک زاده و همکاران :تحلیل عوامل موثر و موانع توسعه فعالیتهای غیر کشاورزی...

آموزشی موثرتر از بقیه عوامل در ايجاد مشاغل خانگی
بوده است .از بین گويههای اين عامل دو گويه برگزاری
کارگاههای معرفی مشاغل خانگی با میانگین  4/75و
بازديد از کارگاههای افراد موفق و پیشرو در اين زمینه با
میانگین  4/5از ساير گويهها برجستهتر بودهاند .در
روستای دهلیلی مشخص شد که عوامل اقتصادی بیشتر
از ساير عوامل در راهاندازی کسبوکار خانگی تأثیر
داشته است .در بین عوامل اقتصادی نیز دو گويه کسب
درآمد با میانگین  4/82و حذف هزينههای ايابوذهاب با
میانگین  4/53از ساير عوامل تأثیرگذارتر بودهاند .در
روستای بنچله نیز مثل اکثر روستاهای مورد مطالعه
عوامل اقتصادی موثرتر از ساير عوامل بودهاند و دو عامل
کسب درآمد با میانگین  4/58و تعلق گرفتن وام کم
بهره با میانگین  4/35بیشترين تأثیر را داشتهاند .در
روستای بزگوره بر خالف روستاهای فوق عامل انگیزشی
و جامعهشناختی بهعنوان عاملی که بیشترين تأثیر را
روی راهاندازی و توسعه مشاغل خانگی معرفی شد .در
میان عوامل انگیزشی و جامعهشناختی دو عامل انگیزه-
های کارجويانه با میانگین4/95و عامل نبود کارخانه يا
کشاورزی با بهرهوری باال با میانگین  3/88از ساير عوامل
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موثرتر بودهاند .در روستای خوری آباد مشخص شد که
عوامل آموزشی تأثیر بیشتری در راهاندازی يک شغل
خانگی دارند .از بین عوامل دو عامل بازديد از کارگاههای
مشاغل خانگی افراد موفق با میانگین  4/88و انتقال
تجارب به شیوه استاد شاگردی با میانگین  4/63میتوان
بیشترين تأثیر را در راهاندازی مشاغل خانگی داشته
باشد .در روستای لوزايی عوامل انگیزشی و
جامعهشناختی موثر بر ايجاد و توسعه مشاغل خانگی
موثرتر از ساير عوامل بوده است .طبق ديدگاه روستايیان
از بین اين عوامل گويههای وجود نوآوری و خالقیت با
میانگین  4و انگیزههای کارجويانه و خودآگاهی و عدم
وابستگی به غیر با میانگین  4/67موثرتر از ساير عوامل
بوده است.در روستای نوخان نیز روستايیان اين روستا
اذعان داشتند که عامل اقتصادی موثرتر از ساير مولفهها
است .درمیان عوامل اقتصادی نقش دو عامل کسب
درآمد با میانگین  5و پايین بودن هزينههای راهاندازی با
میانگین  3/67از ساير گويه برجستهتر میباشد (جدول
 .)3الزم به توضیح است که اين نتايج با برخی از نتايج
) Tipple (2006و ) KHonifar (2010و Pouratashi
) (2010مطابقت دارد.

جدول  -3عوامل موثر بر ايجاد خانگی در دهستان قوری قلعه
عوامل

انگیزشی و جامع شناختی

آموزشی

اقتصادی

مديريتی

کل دهستان

3,730

3,766

4,00

3,725

چشمه میران

4,402

3,976

4,402

3,94

قوری قلعه

3,08

3,520

3,963

3,164

شبانکاره

3,442

3,656

3,677

3,384

عايشه دل

3,403

3,781

3,75

3,45

ده لیلی

3,566

4,121

4,26

4,11

بن چله

3,566

3,781

4,00

3,731

بز گوره

3,846

3,782

3,730

3,694

خوری آباد

3,572

3,763

3,716

3,511

لوزايی

3,435

3,166

3,370

3,00

نوخان

2,923

2,708

3,222

2,500

روستا
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تحليل موانع توسعه مشاغل خانگی در دهستان قوري
قلعه

يکی از مهمترين اقدامات جهت توسعه مشاغل
خانگی ،شناسايی موانع و مشکالت چنین فعالیتهايی
در منطقه تحت برنامهريزی است .در اين تحقیق ،اين
موانع که در ادبیات تحقیق شناسايیشده بودند با
تکنیک تحلیل عاملی دستهبندی و خالصهشده و اهمیت
هر يک تعیین گرديد .بهمنظور تشخیص مناسب بودن
دادهها برای تحلیل عاملی از دو شاخص  KMOو آزمون
بارتلت استفاده شد .از آنجا که شاخص  KMO=0/804و
بیش از  0/70میباشد ،لذا دادهها بهطورکلی ،برای
تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده میشود .همچنین،
مقدار آزمون بارتلت  3/402بود که در سطح يک درصد
معنیدار بود.
در اين تحقیق در کل  4عامل بر اساس مقدار ويژه
باالتر از يک (مالک کیسر) استخراج شده است که در
مجموع  61/56درصد واريانس موانع توسعه چنین
فعالیتهايی را تعیین کردند .برای تفسیرپذير کردن
عاملها ،از روش چرخش واريماکس استفاده شد .در
ماتريس به دست آمده ،هر متغیری که بار بیشتری بر
يک عامل داشته باشد ،بدان تعلق میگیرد .بر اين اساس
 4عامل استخراج شد (جدول .)4

عامل تعلق دارند ،بايد کوشید از اشتراک تجربی
متغیرهايی که بر عامل معینی بار شدهاند ،به استنتاج
اشتراک مفهومی دست يافت و آنگاه به نامگذاری عامل-
ها اقدام نمود.که در اين تحقیق اين عوامل شامل موانع؛
اقتصادی ،ساختاری و مديريتی ،جامعهشناختی و
آموزشی میباشد .نتايج تحلیل عاملی نشان داد که عامل
اول با  19/049درصد از تبیین واريانس کل ،بیشترين
سهم و عامل چهارم با 11/832درصد ،کمترين سهم را
در تبیین واريانس کل داشتهاند (جدول .)5
جدول  -5متغیرهای مربوط به هر يک از عوامل و مقدار بار
عاملی به دست آمده از ماتريس دوران يافته
موانع توسعه
مشاغل خانگی

موانع اقتصادی

موانع ساختاری
و مديريتی

بعد از چرخش
مقدار ويژه

درصد
واريانس
تبیین شده

1

4/381

19/049

19/049

2

4/108

17/861

36/91

3

2/947

12/814

49/724

4

2/721

11/832

61/555

گويه

نامگذاري عاملها

با توجه به میزان همبستگی هر يک از شاخصها
میتوان اسامی يا عناوين مناسبی را برای هر يک از
آنها انتخاب نمود ( ،)Taghvai & Rahmati, 2005بعد
از مشخص کردن آيتمهايی که از نظر تجربی به يک

باال بودن قیمت مواد اولیه

0/809

فقر و ناتوانی مردم

0/743

سخت و طاقتفرسا بودن بعضی
محصوالت پايین
فروش و درآمد
بازارخانگی
مشاغل
نبود
ها
آن
عدم حمايت مالی دولت

0/592

ناتوانی رقابت تولیدکننده کوچک
در
بازاردالل در بازار
وجود

جدول  -4عوامل استخراجشده همراه با مقادير ويژه و
واريانس تبیین شده پس از چرخش
درصد تجمعی
واريانس تبیین شده

متغیرها

موانع اجتماعی

موانع آموزشی

بار عاملی

0/564
0/507
0/787
0/719
0/712

تزلزل اقتصادی و ترس از
ورشکستگیکسبوکار
نبود طرح

0/700

وجود واردات و عدم انگیزه تولید

0/671

موانع قانونی

0/590

نبود سازمانی مشخص جهت
هدايت و
کسبدروکاربخش
اندازیشاغل
راه افراد
نبودن
بیمه

0/502
0/477

مشاغل
خانگی زندگی شخصی و
تضاد بودن
در
کار
عدم همکاری ساير اعضای

0/881

خانواده
حمايت افراد خانواده
عدم

0/781

تداخل کار و زندگی ممکن است
اعضای
مردم باساير
آشنايیبرای
خوشايند
های
ظرفیت
عدم
خانواده نباشد
منطقه
دسترس نبودن آموزش
در

0/745
0/671

نداشتن تخصص

0/661

نداشتن تجربه کافی

0/610

بیسوادی

0/464

0/884

0/745

بر اساس نتايج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد
که  4عامل بیانشده يعنی موانع اقتصادي ،موانع
ساختاري و مديريتی ،موانع جامعهشناختی و موانع
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آموزشی در مجموع  61/56درصد تغییرات متغیر موانع
توسعه و پیشرفت مشاغل خانگی را بیان مینمايد .يعنی
اگر در برنامههای توسعه مشاغل خانگی  4عامل مورد
توجه مناسب قرار گیرد ،میتوان اعتقاد داشت موانع
توسعه مشاغل خانگی تا حد زيادی مالحظه شده است.
همان طور که در جدول ( )5مشاهدهشده میشود ،در
مجموع  5متغیر به عامل اقتصادی بار شدهاند که متغیر
«باال بودن قیمت مواد اولیه» با بار عاملی (« ،)0/809فقر
و ناتوانی مردم با بار عاملی ( »)0/743و «سخت و طاقت
فرسا بودن بعضی مشاغل خانگی و درآمد پايین آنها با
بار عاملی ( »)0/592دارای بیشترين بار عاملی بودهاند.
دومین عامل که بیشترين مقدار واريانس را تبیین نموده
است ( )17/761عامل ساختاری و مديريتی نامگذاری
شده است که  8متغیر به اين عامل بار شدهاند .متغیر
«ناتوانی رقابت تولید کننده کوچک در بازار» با بار عاملی
( ،)/787دارای بیشترين بار عاملی میباشد .عامل
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جامعهشناختی با مقدار ويژه  2/947بیشتر از  12درصد
از کل واريانس موانع و محدوديت راهاندازی شغل خانگی
را از ديدگاه روستايیان تبیین کرده است .اين عامل 5
متغیر را در بر گرفته است .متغیرهای بارشده بر اين
عامل به همراه بارهای عاملی در جدول ( )5نشان داده
شده است .چهارمین عامل که بیشترين واريانس را
تبیین مینمايد ،عامل آموزشی با مقدار ويژه  2/721که
به تنهايی  11/832درصد واريانس را تبیین میکند .بر
اساس يافته های تحقیق  5متغیر بر اين عامل بار شده-
اند که متغیر عدم آشنايی با ظرفیتهای منطقه ،دارای
بیشترين بار عاملی ( )0/745بوده است.

نتايج اين قسمت از پژوهش با برخی نتايج
مطالعات ()Hisrich1999؛()Zarafshani2007؛( Bucar,
)et al,2003و ) (Kvrtakv& Richard, 2004مطابقت
دارد.

شکل  -2موانع پیشرفت و توسعه مشاغل خانگی

موانع پیشرفت و توسعه مشاغل
خانگی
موانع اقتصادی (19/049درصد)
موانع اجتماعی 12/814درصد)

موانع آموزشی (11/832درصد)
موانع ساختاری و مديريتی 17/861

نتيجهگيري و پيشنهادها

تنوعبخشی به فعالیتهای غیر کشاورزی عاملی
تأثیرگذار در کاهش فقر روستايی است :ايجاد هر ناحیه
صنعتی در مناطق روستايی همراه با گسترش خدمات
زيرساختی است .راه مناسب ،شبکه انتقال برق و
مخابرات ،مؤسسات خدماتی حملونقل و مانند آن از
پیشنیازهای ايجاد شهرکها و نواحی صنعتی بوده و به
تبع ساکنان روستايی پیرامون اين نواحی نیز از اين مزايا
بهرهمند میشوند .به هر حال درآمد حاصل از
فعالیتهای کشاورزی برای برخی افراد ممکن است
اشتغالی در حد معیشت ايجاد کند ،بدون شک

درصد)

تنوعبخشی به فعالیتهای غیر کشاورزی رامی توان
عاملی تأثیرگذار در کاهش فقر روستايی دانست .ارتقاء
سطح درآمد و زندگی روستايیان ،کشاورزان و عشاير،
توسعه پايدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با
تقويت زيرساختهای مناسب تولید و تنوعبخشی و
گسترش فعالیتهای مکمل و اقتصادی به ويژه صنايع
تبديلی و روستايی و خدماتی نوين امکانپذير میباشد.
در اين روستاها نیاز به آموزش برای ايجاد مشاغل
خانگی کامالً ملموس میباشد ،چرا که در اکثر مشاغل و
در اغلب روستاها توانايی فرد نسبت به پتانسیلهای
منطقه کمتر بوده ،با آموزشهای ساده و دورههای کوتاه
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مدت ،با تأمین اعتبارات به صورت کمکهای بالعوض و
يا وامهای که دولت جهت تأمین اعتبار برای بنگاههای
زودبازده در نظر دارد ،تسهیل شرايط اين وامها (چرا که
ساکنین روستا توان ضمانتهای بانکی را ندارند)،
تشکیل گروههای سازمانيافته در منطقه تا به راهنمايی
مردم جهت ايجاد اين بنگاهها بپردازند ،میتوان ،توان
افراد را به منظور راهاندازی يک شغل خانگی باال برد.
اصالح بخش مشاغل خانگی با آموزش روستايیان به
رعايت اندازههای فنی – اقتصادی واحدهای تولیدی
متناسب با نوع فعالیت و شرايط مختلف اجتماعی،
اقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر جهتگیری حمايتی
دولت از اين سیاستها به ويژه در واگذاری وامهای
حمايتی امکانپذير میباشد.

نوسازی نظام مشاغل خانگی بر مبنای دانش نوين و
بومیسازی فناوریهای روز ،تربیت ،حفظ و تجهیز
نیروی انسانی مورد نیاز ،توسعه و تقويت تعاونیها و
ساير تشکلهای اقتصادی ،اجتماعی ،صنفی و
تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن
فعالیتها در اين بخش به پیشرفت اين مشاغل
کمک شايانی میکند .گسترش زيرساختها و ايجاد

انگیزه برای جذب و توسعه سرمايهگذاری در اين
بخش با پوشش مناسب بیمه ،کاهش احتمال زيان
تولید ،اجرای سیاستهای حمايتی و متعادل کردن
سطح سودآوری مشاغل خانگی با ساير بخشهای
اقتصادی ،تخصیص يارانه هدفمند به بخش صنايع
کوچک و مشاغل خانگی ،حمايت از ساخت زيربناها،
قابلیت انعطاف در شرايط محیطی مختلف و ارتقاء
قدرت رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی
همچنین برگذاری دورههای کوتاه مدت ترويجی و
کالسهای فنی حرفهای از ديگر فعالیتهايی است
که مسئوالن در جهت راهاندازی هر جه بهتر اين
مشاغل انجام دهند .شناساندن ظرفیتها و
پتانسیل های بومی منطقه به مردم و به خصوص
واقعبینانه نمودن نگاه آنها به پتانسیلهای تنوع
تولید با مشاوره تخصصی (از طريق دفاتر مشاوره
اشتغال و کارآفرينی) میتواند عاملی جهت جهت
دادن به تالش روستايیان برای تنوع تولید در غالب
مشاغل خانگی باشد.
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