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 چکیده

 
 در های غیر کشاورزیوامل موثر و موانع توسعه فعالیتعشناسایی  ،هدف این پژوهش

معه جا .ودبو عوامل موثر بر آن مناطق روستایی دهستان قوری قلعه با تاکید بر اشتغال خانگی 
یل تشک( N=624) خانوار 624روستایی بخش قوری قلعه، تعداد  خانوارهای آماری تحقیق را

ند چای گیری طبقهبا روش نمونه وگان رمو کریجسی نمونه بر اساس جدول 240تعداد داد. 
د که ش آوریاطالعات از طریق پرسشنامه جمع.  ندشد انتخابای  با انتساب متناسب مرحله

اخ رونبکآلفای  محاسبه پایایی آن نیز با سان وروایی آن به شیوه محتوایی و با کمک کارشنا
 2010و 19PSSS ها با دو نرم افزارتجزیه و تحلیل داده حاصل گردید. 94/0 گیری شد کهاندازه

Excel ولیدیهای تدر تمامی روستاهای مورد مطالعه پتانسیل انجام شد. نتایج نشان داد که 
ترین ه مهمده است. همچنین، نتایج نشان داد کبیشتر از میزان ظرفیت و توان انسانی منطقه بو

ادی، ل اقتصهای تولیدی در این دهستان عبارتند از: عوامعوامل موثر بر تنوع بخشی به فعالیت
های تنوع بخشی به فعالیت ترین موانعآموزشی، مدیریتی،  انگیزشی و جامعه شناختی. مهم

در  آموزشی، ساختاری و مدیریتی که عبارتند از: موانع اقتصادی، اجتماعی، غیرکشاورزی
 درصد کل موانع را تبیین کردند. 5/61مجموع 

 

ی هامشاغل غیر کشاورزی، تنوع بخشی، فعالیت اشتغال، مشاغل خانگی،: یکلیدهای واژه

 تولیدی.

 

 مقدمه

، ويژگی تولید در امروز از گذشته بسیار دور تا به

کشاورزی و ی کشور ما آمیختگی تولید يهای روستاحوزه

تولید مصنوعات )کاالهای( غیر کشاورزی بوده است. تا 

روستاها چون در خارج از حیطه اقتصاد  ،همین اواخر

از  ؛ها رواج نداشتادالت تجاری در آنو مب ندپولی بود

ند که دادی را تشکیل میيجوامع نسبتاً بسته ،رواين

شان تقريباً ناگزير بودند که تمامی مايحتاج آن  ساکنان

ی عالوه يد و مصرف کنند. يعنی جامعه روستارا خود تولی

های در ساير زمینه بايد کشاورزیمحصوالت بر تولید 

، تقسیم ديگرعبارت . بهفعالیت داشته باشندتولیدی نیز 

و  شودطور کامل انجام نمیبهکار اجتماعی در روستاها 

تولید کشاورزی و تولیدات غیر کشاورزی موردنیاز  بین

ی . اين ويژگشودتمايز مشخصی ديده نمیامعه ج

ی کشور ما حاکم يهای متمادی در جامعه روستاقرن

تصور  .((Zahedi, 2012نیز وجود داردبوده است و هنوز 
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با دگرگون کردن اساس  اصالحات ارضی که شدمی

آن، و با کشاندن روستاها مصرف روستاها و افزودن به

مبادله، میت بخشیدن بهحیطه اقتصاد پولی، و با عموبه

اساس اين رابطه را دگرگون کرده باشد. اما، در عمل، در 

روستاها تولید کاالهای غیر کشاورزی در جوار تولید 

حیات خود ادامه داد. شکی نیست که در کشاورزی به

های ساخت اقتصادی روستا تولید جريان اين دگرگونی

نبی های جعنوان فعالیتکاالهای غیر کشاورزی به

تر از خود تولیدات کشاورزی آسیب بیش ارکشاورزی بسی

به طور کلی اقتصاد روستايی کشورمان، از . ديده است

اين امر  .باشدتنوع و کارکردهای مختلفی برخوردار می

لزوم توجه بیشتر به اين بخش از عرصه اقتصادی کشور 

نمايد، با توجه به حساس بودن مناطق را ايجاب می

اثیرپذيری آن از عوامل محیطی و طبیعی روستايی و ت

های انسانی است، تدوين ريزیکه خارج از کنترل برنامه

های مادی و معنوی از اقتصاد روستايی، طرح و حمايت

واند اين بخش از اقتصاد را در برابر عوامل مختلف تمی

های فعالیت استقرار (.Nemati ,2012) مقاوم سازد

اهرمی پويا برای توسعه و در روستا به عنوان  متنوع

يک تصمیم سرنوشت ساز برای رشد و تعالی  ،همچنین

بحث مشاغل  ،. در اين میاناقتصادی و اجتماعی است

های تنوع ترين جنبهخانگی به عنوان يکی از مهم

 شودای اقتصادی در روستا مطرح میهفعالیت
(Taghibaigi, 2011). 

جود دارد اين پتانسیل در حالی در روستاهای ما و

ها در های اکثر دولتترين چالشيکی از مهمکه 

نرخ بیکاری جوانان خواهد بود.  افزايشهای آتی، دهه

چرا که تا چند دهه ديگر بیش از دو میلیارد زن و مرد 

جوان در سراسر دنیا به سن اشتغال خواهند رسید. بر 

با وجود حدود  1اساس برآوردهای سازمان بین المللی کار

یلیون دختر و پسر جوان بیکار در سرتاسر دنیا، م 100

نیاز به ايجاد اشتغال برای جوانان، غیرقابل انکار است. 

ترين باتوجه به اينکه فقر روستايی به عنوان يکی از عمده

های کشورها در حال توسعه مطرح معضالت و چالش

شود، پیامدهای گوناگونی ازجمله مهاجرت را در پی می

نفر از  168395روستاهای استان کرمانشاه دارد، که در 

                                                                                  
1. International Labour Organization 

 

 ,Bureaus of Statistics) اندروستاها مهاجرت نموده

مهاجرت در اثر وجود شرايط نامساعد از قبیل  (.2012

گیرد. صاحبنظران بر اين اعتقاد هستند فقر صورت می

ی روستايی طور ويژه و مشخص به امر توسعهکه بايد به

ها حاکم است، ی که بر آناکنی فقر گستردهو ريشه

پرداخت و در اين میان، کسب و کار خانگی به عنوان 

 (.Pouratashi, 2010) باشدای مناسب مطرح میگزينه

 مرور ادبيات تحقيق

 و کسب گروه ترينبزرگ  خانگی کارهای و کسب

 و درصد کسب 67 که ایگونهبه بوده، استرالیا در کار

 اين در کار و بکس کل درصد 58 و کوچک کارهای

 نیمی حدود اين گروه چنین،هم. شودمی شامل را کشور

 درصد 52 و انگلیس در کوچک کارهای و کسب از

 اختصاص خود به را در آمريکا خصوصی بخش فعالیت

 کنترل را کشورها اين اقتصاد از مهم بخشی و است داده

 .(Khoneyfar et al., 2011.)کنندمی

فع زيادی را برای صاحبان مشاغل خانگی مزايا و منا

توان توازن بین ی آن میها در پی دارد که از جملهآن

ی ها، حذف هزينهخانوادگی و اشتغال آن مسئولیت

کار ی کارگاه و اياب و ذهاب، بهخريد، رهن و اجاره

ی گرفتن نیروی کار ساير اعضای خانواده و ايجاد زمینه

طريق آموزش  کار خانوادگی، امکان انتقال تجارب از

ه ستاد شاگردی بین اعضای خانوادی اغیررسمی به شیوه

(. Home business Website, 2011) اشاره نمودو غیره 

خصوص در کشورهای در کسب و کار خانگی به اگر چه

ها صورت غیررسمی بوده و از آنحال توسعه غالباً به

شود، اما تحقیقات ها نمیدرآمد چندانی نصیب دولت

دهد که اين نوع کسب و کارها نقش قابل مینشان 

 کنندی اشتغال و کارآفرينی ايفا میتوجهی در توسعه

(Tipple, 2006.) 

ی انسانی و معقول کار در ی توسعهبرطبق نظريه

بلکه فعالیتی است  ،آينده در خدمت ديگران نخواهد بود

که انسان برای خود سازمان داده، تحت مديريت و 

 باشدجهت رفع نیازهايش می کنترل خود و در

(Alvani ،2009)شمار های اخیر. به اين ترتیب در سال 

 باشندصاحبان مشاغل خانگی رو به افزايش می
(CENBR, 1998.) 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ILO&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=3tX6UI34FMeyhAeJ0IGADw&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&sig2=znkNPBE59_-6bQJb89QPEw&bvm=bv.41248874,d.d2k
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=ILO&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2F&ei=3tX6UI34FMeyhAeJ0IGADw&usg=AFQjCNGN1qZFSXnYaTRmRW24DF2fDzR7YA&sig2=znkNPBE59_-6bQJb89QPEw&bvm=bv.41248874,d.d2k
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 1998در سال  اطبق گزارش دفتر نیروی کار آمريک

خانوارهای آمريکای يک  درصد از 6میلیون يا  1/6حدود 

اين  .(Nase, 2006) دکننخانگی را اداره می وکارکسب

که بزرگترين گروه کسب و کار در استرالیا  است در حالی

 67که طوریبه کسب و کارهای خانگی اختصاص دارد به

کل کسب و  درصد 58کسب و کارهای کوچک و  درصد

نیمی از  ،شود و همچنینکارهای اين کشور را شامل می

کسب و کارهای کوچک در انگلیس را به خود اختصاص 

 (. Walker et al., 2008) اده استد

منظور پايداری مشاغل خانگی در تراز جهانی به

جهت صادرات بايد اقداماتی در اين جهت انجام داد که 

های تشويقی و کارگیری سیاستتوان بهاز جمله می

حمايتی از صنايع کوچک به خصوص تولیدات خانگی و 

خاذ راهکارها های فناوری با اتگیری از آخرين پديدهبهره

-و راهبردهای توسعه صادرات تولیدات خانگی، سیاست

های حمايت و بازاريابی، بازار شناسی و تحقیقات در 

های فنی ی توانمندیی همه جانبهسطح جهانی، توسعه

ی در سطح کالن يهای اجراو تکنولوژی از طريق برنامه

های آموزشی جديد و آخرين کشور استفاده از شیوه

های فنی و ای آموزش برای  افزايش مهارتهيافته

تکنولوژيکی نیروهای فنی مشاغل در منازل، تشويق و 

ترغیب کارآفرينان خانگی به استفاده از نوآوری و 

های تولید محصوالت ويژه و منحصر به فرد و با خالقیت

افزايش چشمگیر تولیدات، تأمین نیازهای مالی و امثال 

-بازنگری در مورد سیاست آن در امر تولیدات خانگی و

های بازرگانی، صادراتی و قوانین های مالیاتی، محدوديت

 (.Rodgarnejad & Kiakajori, 2010) باشدحقوقی می

نگاهی گذرا به وضعیت اقتصادی و اجتماعی جهان 

دهد که کسب و کارهای خانگی رشد فزاينده و نشان می

د نقش مهمی در تولی ،همچنینقابل توجهی داشته و 

. کنندايفا میناخالص ملی کشورهای پیشرفته صنعتی 

ل کشورها در دنیای امروز و به يترين مسايکی از مهم

خصوص کشورهای درحال توسعه با جمعیت نسبتاً جوان 

های سیاسی اين جوامع را با چالش جدی روبرو که نظام

کرده است، مسئله افزايش نرخ بیکاری است و با 

ترين و گفت که يکی از مهم تواناطمینان زياد می

ها و گذاریهايی که در سیاستترين اولويتاساسی

شود، های اقتصادی به آن اهمیت داده میريزیبرنامه

 باشدايجاد اشتغال پايدار و کاهش نرخ بیکاری می
(Emami maibodi ،2004.) 

کسب و کارهای روستايی نیز امروزه به عنوان يکی از 

ی متوازن مناطق در راستای توسعههای محوری فعالیت

روستايی کاهش نرخ بیکاری در مناطق غیرشهری و 

سازی جريان مهاجرت داخلی از کالن شهرها به معکوس

شهرهای کوچک و مناطق روستايی در کانون توجه 

ها هم در کشورهای توسعه سیاست کالن اقتصادی دولت

يافته و هم در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته 

استان کرمانشاه کل  استانداری با توجه به آمار .است

نفر که به تفکیک  1245354جمعیت روستاهای استان 

 104097نفر شاغل و  332702باشد. در اين میان می

 2شهرستان روانسر که دارای  ،نفر بیکار وجود. همچنین

باشد با جمعیت روستا می 148دهستان و  6بخش، 

 بیکار هستند.نفر  36546داد است، که از اين تع 57518

روستا  10دهستان قوری قلعه که دارای  در اين بین

را در  نفر بیکار 2064فر، ن 2643جمعیت  باباشد، می

 ,National portal of statistics ) خود جای داده است

مويد دردناک بودن آمار اشتغال در اين  ارقاماين  (.2007

 .باشددهستان می

گاهی به موضوع و اهمیت آپژوهش حاضر ضمن 

سطح  بیکاری، روی خانوارها از قبیلل پیشيبررسی مسا

پايین اقتصادی و رفاهی به ويژه در سطح روستاهای 

-ها و پتانسیلپی شناسايی ظرفیت استان کرمانشاه در

های شغلی موجود در محیط زندگیشان جهت برطرف 

ه با توج باشد.ساختن مشکل اقتصادی و بیکاری آنان می

به مطرح شدن بحث کسب و کارهای خانگی در دنیا و 

توان به در ايران، از اهمیت اين کسب و کارها مینیز، 

ی فراهم نمودن فرصت مناسب جهت اجرای يک ايده

های بسیار پايین، داشتن کارآفرينانه با ريسک و هزينه

 نی صاحبان اين مشاغل و باال بودتمايالت کارآفرينانه

( درصد 16) کسب و کارهای خانگیی رشد ساالنه

( اشاره درصد 11نسبت به کسب و کارهای کوچک )

نقش اشتغال در پويايی زندگی  .(Finmark, 2006)نمود 

توان آنرا کانون ارتباطات انسان انکارناپذير است و می

انسانی و اجتماعی تلقی کرد. اشتغال و بیکاری از جمله 

ای گونهست بهموضوعات اساسی و اقتصادی هر کشور ا

های که آمار اشتغال باال و بیکاری پايین از جمله شاخص
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 Abasian et) روديافتگی جوامع به شمار می مهم توسعه

al., 2011). 

ها تحمیل هزينه بااليی را به خانواده ،مشاغل خانگی

تواند سبب افزايش درآمد و می ،حالکند و در عیننمی

شود. ضرورت توسعه در نهايت تولید ثروت در کشور 

کسب و کارهای خانگی از جمله راهکارهای مناسب برای 

ويژه برای جمعیت های خرد و متوسط بهتوسعه اشتغال

وسیعی از زنان و جوانان که دارای مهارت کافی در انجام 

دلیل بازار نامناسب اشتغال اما به ،برخی از کارها هستند

 .(Nahid, 2011) باشدتوانند جذب بازار شوند، مینمی

با توجه به ترکیب جمعیتی، کسب و  ايراندر 

تواند بازدهی مناسبی داشته کارهای کوچک خانگی می

و در کوتاه مدت و حتی در میان مدت در رفع  باشد

-سازمان ديده ،در اين رابطه .موثر باشد مشکل بیکاری

ی کسب و که توسعه کردبان جهانی کارآفرينی اعالم 

توسط منجر به کاهش نرخ بیکاری کارهای کوچک و م

شود که سهم مشاغل خانگی در بین طور معناداری میبه

 Ministry of) است درصد 30اين کسب و کارها 

Labour and Social Affairs،2009.) 

با توجه به وضعیت بیکاری و مهاجرت در روستاهای 

خالء و نیاز  ،همچنین، استان کرمانشاهويژه کشور به

های اشتغال خانگی ر زمینه شناسايی فرصتمطالعاتی د

محققان را بر آن داشت تا اين موضوع را ی آن و توسعه

بررسی مطالعات شناسايی  در کرمانشاه بررسی کنند.

ها و استعداديابی عالوه بر فراهم آوردن شرايط پتانسیل

ها ی آن پتانسیلی بهینه از منابع، امکان توسعهاستفاده

عالوه بر  تواندنتايج اين پژوهش می. آوردرا فراهم می

معضل بیکاری، افزايش سطح رفاه خانوارها،  کاهش

امکان و کاهش مهاجرت روستايی، افزايش تولید ناخالص 

فراهم آورد.  را  ی ملیی روستاها و متعاقباً توسعهتوسعه

مشاغل خانگی در ايران از  مباحث مربوط به ادبیات

برای ين خود مانعی اغنای کافی برخوردار نیست و 

 Golabi. در اين میان .شناخت  ابعاد مختلف مقوله است

et all(2010)  به نقل ازLocer،  بیان داشتند که کسب و

ی اقتصادی و کارهای خانگی يکی از راهکارهای توسعه

 Carter .باشندگسترش فرهنگ کارآفرينی در جوامع می

et al. (2004) در جوامع  به اين نکته اشاره کردند که

ها با تهديدهای پرهرج و مرج و متغیر کنونی که شرکت

ی بسیاری روبرو هستند، کسب و کارهای خانگی گزينه

 روند.امنی برای کارآفرينان به شمار می

 تعاريف کسب و کار خانگی

 گرديده هاراي خانگی مشاغل از گوناگونی تعاريف

 Mavalizadeh توسط که تعريفی در مثال، برای. است

 در خانواده اعضا توسط که کاری: گرديد هاراي (2011)

 همسايگان برای مزاحمتی و گیردمی صورت خانه محیط

 کاال تولید فقط خانه محیط در کهاين و نشود ايجاد

 از خارج به آن بازاريابی و فروش عرضه، و صورت گیرد

Finemark (2006 )تعريف  .يابد انتقال محیط مسکونی

هر نوع فعالیتی که در آن فرد يا : داردیگونه بیان ماين

شان بدون اينکه در استخدام يا افراد در محل زندگی

ستقل و درجهت ايجاد صورت ممديريت ديگری باشند به

-خدمات و فروش میی هيارزش افزوده به تولید، ارا

تعريف فوق کسب و کارهای خانگی به سه  پردازند. بنا به

لیدی، خدماتی و خرده نوع کسب و کارهای خانگی تو

 (.Finmark, 2006) شودفروشی تقسیم بندی می

تعاريف متعدد از کسب و کار خانگی را در سه دسته 

الف: تعاريف فراگیر: در  که عبارتند از: دهندجای می

گونه تعريف هیچ تمايزی میان کارکنان خانگی و کار اين

وتی اهیچ تف ،عنوان مثالآفرينان خانگی وجود ندارد. به

ش را از طريق شبکه میان کارمند بانکی که وظايف

طور مستقل کسب اينترنتی در خانه انجام يا فردی که به

 و هر و کار اينترنتی در خانه به راه انداخته وجود ندارد

ب: تعاريف  شوند.دو کسب و کار خانگی نامیده می

نوع فعالیتی که در آن به صورت تمام وقت  پالوده: هر

تعريف . کندکار مستقل را در خانه اداره میيک کسب و 

شود که فرد خاص: تنها کسب و کارهايی را شامل می

کند نه آن را اداره میاصورت تمام وقت و در خبه

(Khonaifar et al., 2010) .عنوان مشاغل خانگی به

د در سراسر راهکاری مهم جهت ايجاد اشتغال و درآم

 گردد. جهان محسوب می

  عه مشاغل خانگیموانع توس

توسعه و يا  موانع  با رابطه در گوناگونی هایپژوهش

ادامه به  در که گرفته است انجام خانگی ايجاد مشاغل

 & Kntand. نتايج پژوهش شودمی اشاره آنها از برخی

kjldsen دهد که انجام وظايف منزل و وجود نشان می

 فرزندان خردسال مانعی برای ورود و و عدم گرايش به
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 ,Kent & kjeldsenباشد )سمت مشاغل خانگی می

دارد که ( بیان می1993)Fry  ،(.  در همین راستا2000

عدم : موانع اصلی توسعه کسب و کارهای خانگی شامل

تخصص، نبود بازار، موانع اطالعاتی، عدم تامین مالی، 

 .باشدموانع قانونی و عدم وجود طرح کسب و کار می

Hisrich(1999) مالی گرفتن وام، مشکالت  لمساي

شخصی، کمبود مشاور، عدم ارتباط با ديگر کارآفرينان، 

تجربگی در جذب کمبود تجارب مديريتی و باالخره بی

ترين ها را از عمدهمنظور کمک در فعالیتافراد به

روی زنان کارآفرين در مراحل اولیه شروع مشکالت پیش

موانع و  Zarafshani (2007) ،اند. همچنینبرشمرده کار

ی های شغلی زنان روستايی را در سه دستهمحدوديت

شخصی  موانع فردی؛ )موانعی که برخاسته از محدوديت

و خانوادگی زنان کارآفرين است. مواردی نظیر تعداد 

...(، موانع  فرزندان، وضعیت تأهل، مخالفت همسر و

سازمانی؛ )موانع مالی، فیزيکی، بازاريابی، فروش و منابع 

انسانی است(، موانع محیطی؛ )موانعی که عمدتًا موانع 

 ه تماعی و تا حدی قانوی هستند( ارايفرهنگی، اج

 دهد.می

 عوامل موثر بر ايجاد و توسعه مشاغل خانگی

 و کسب نوع اين توسعه راهکارهای ترينمهم جمله از

 حمايتی و های تشويقیسیاست بکارگیری :عبارتند کارها

و  راهکارها اتخاذ خانگی، تولیدات يژهبو کوچک صنايع از

 هایسیاست خانگی، تولیدات صادرات توسعه راهبردهای

 سطح در و تبلیغات بازارشناسی بازاريابی، در حمايتی

 و فنی هایتوانمندی جانبههمه توسعه جهانی،

 کالن سطح در های اجرايیبرنامه راه از تکنولوژيکی

 و تشويق جديد، آموزشی هایشیوه از استفاده کشور،

 نوآوری از استفاده به ترغیب کارآفرينان خانگی

 فرد، به منحصر و ويژه محصوالت تولید هایوخالقیت

 هایسیاست تعديل راه از اعتباری و نیازهای مالی تامین

های محدوديت مالی، تامین نیازهای برای پولی و مالی

 ,.et al باشدحقوقی می قوانین و صادراتی بازرگانی،

2011) (Roodgarnezad . 

جهت پیشرفت  Khonefer et al. (2010) پژوهش در

اند: توجه ه دادهيترقی مشاغل خانگی پیشنهاداتی اراو 

ای های فنی و حرفهويژه در آموزشسیاستگذاران به

جهت فراهم کردن بستر انگیزه بخش به شاغل خانگی و 

ش سرزمین يها در سطح آماحمايت و ترويج اين آموزه

بندی مشاغل خانگی بر اساس شناسايی و طبقه

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 

درآمدزايی بعد از تولید بسیار مهم و تعیین  موفقیت و

خرد و کم بهره به  هایکننده فراهم کردن سريع وام

ی تولید کارآفرينان خانگی واگذاری خدمات و چرخه

های الزم به ويژه در ترغیب کارآفرينی و آموزش

موضوعات کارآفرينان مستقل و خانگی و کسب و 

 .کارهای کوچک

-امل رونق گرفتن کسب و کارهای خانگی در سالوع

های جديد به های اخیر شامل: ظهور و گسترش فناوری

فناوری اطالعات و ارتباطات که باعث رونق  خصوص

گرفتن کار از راه دور و کسب و کار اينترنتی شده است. 

هايی که تغییر ساختار صنعتی و سازمانی و برونسپاری

شود موجب افزايش احساس ناامنی شغلی و انجام می

شده که در  تالش بیشتر برای خوداشتغالی در افراد

تواند مرجع ی خانگی مینتیجه توجه به کسب و کارها

ر یتغی .ها باشدمناسبی برای پاسخ به اين برونسپاری

های اجتماعی از يک سو همچون تمايل افراد به ارزش

آزادی و استقالل بیشتر در کار و حضور بیشتر در کنار 

ارتقای سطح استاندارد زندگی  ،خانواده و از سوی ديگر

درآمد بیشتر های امروزی که نیازمند در میان خانواده

اندازی است، دو نیروی متضادی است که برآيند آن راه

 & Walker) ) گرددسب و کار در خانه را سبب میيک ک

Webster, 2004. 
 Pouratashi(2010)  در پژوهش خود ارتقای سواد

های آموزشی و کارآفرينی زنان روستايی از طريق برنامه

کارآفرينی در ی فرهنگ ترويجی را بهترين راهکار توسعه

روستاها دانست که عالوه بر توسعه سواد خواندن و 

ای از ی مجموعه)سواد عمومی و پايه( توسعه نوشتن

سوادهای فرهنگی، فناوری و اطالعاتی باعث توانمند 

-شدن روستايیان شده و آنان را در ايجاد توسعه و بهره

 رساند.برداری از کسب و کارها  و منابع خودياری می

Khonefer et al. (2010)های افراد برای ، انگیزه

های شروع کسب و کار خانگی را به پنج دسته؛ انگیزه

های کارجويانه، های خانوادگی، انگیزهکارآفرينانه، انگیزه
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بندی های اعتقادی دستههای مالی و انگیزهانگیزه

نشان ، Tipple Groham (2006) نتايج ،نمودند. همچنین

در جوامع تحت فرهنگ اسالمی و هندو  دهد که زنانمی

 گرايش بیشتری به کسب و کارهای خانگی دارند.

 و موثر عوامل تحلیلهدف کلی اين پژوهش  ،براينبنا

 بر تاکید با کشاورزی غیر هایفعالیت توسعه موانع

برای رسیدن به اين هدف بايد ابتدا به که  خانگی مشاغل

 ز:اهداف اختصاصی دست يافت که عبارتند ا

های منطقه و توانايی افراد در شناسايی پتانسیل

  ،زمینه مشاغل خانگی

منطقه مورد مطالعه بندی و سطح بندیاولويت

 ،تفکیک روستاهای مشاغل خانگی به براساس پتانسیل

های راه ررسی عوامل موثر و موانع و محدوديتب

 اندازی کسب و کار خانگی

 

 روش و نوع تحقیق

های ماهیت از نوع پژوهش از نظر حاضر تحقیق

 ، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیر آزمايشیکمی

-قرار میکاربردی در زمره تحقیقات و از لحاظ هدف 

ها از نوع تحقیق از لحاظ گردآوری دادههمچنین، . گیرد

های پیمايشی است که از شیوه-تحقیقات توصیفی

ری پرسشنامه و مصاحبه جهت گردآو پیمايش و ابزار

 ها استفاده شده است.داده
 

حجم جامعه و نمونه به تفکیک روستاهای مورد  -1 جدول

 مطالعه
 رديف

 تعداد خانوار نام روستا
تعداد 

 نمونه

 16 42 چشمه میران 1

 80 211 قوری قلعه  2

 31 81 شبانکاره 3

 3 8 عايشه دل 4

 34 88 ده لیلی 5

 44 115 بن چله 6

 19 49 بز گوره 7

 7 18 ری آبادخو 8

 3 6 لوزايی 9

 3 6 نوخان 10

 240 624 دهستان 11

 

خانوارهای سرپرست جامعه آماری اين تحقیق را 
روستايی بخش قوری قلعه، از شهرستان روانسر که طبق 

 624، تعداد 1385سرشماری آمار نفوس و مسکن سال 
دهد. در اين پژوهش حجم باشند، تشکیل میخانوار می

 Krejci and Morganجدول تفاده از نمونه با اس

سپس  )سرپرست خانوار( تعیین گرديد، نفر 240(1970)
ای با انتساب ای طبقهگیری چند مرحلهاز روش نمونه

 .(1)جدول شماره متناسب استفاده شده است
جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و 

، ای، مقاالتادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه
 ,Borg & Gall)یهای اينترنتسايتوب ها و نیز از کتاب

-به ،مرحله بعد مرتبط استفاده شده است. در( 1971

ها از پرسشنامه همراه آوری اطالعات و دادهمنظور جمع
بخش  8با مصاحبه استفاده شده است. پرسشنامه از 

تشکیل شده است که شامل: مشخصات فردی و 
پتانسیل مشاغل خانگی در خانوادگی افراد، ظرفیت و 

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 

هر  جهت سنجش اندازی و توسعه مشاغل خانگی بود.راه
ها های پرسشنامه با توجه به مقیاس گويهکدام از قسمت

اعتبار محتوی اين  از طیف مناسب بهره گرفته شد.
پرسشنامه توسط اساتید گروه ترويج و توسعه روستايی، 

دانشگاه رازی مورد و منابع طبیعی پرديس کشاورزی 
تايید قرار گرفته است. در اين پژوهش جهت تعیین 

آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. بدين از پايايی ابزار 
نفر از روستايیان گروه هدف، مورد پیش  30، منظور

آزمون و سپس با آلفای کرونباخ پايايی پرسشنامه 
محاسبه شده برای آلفای کرونباخ میزان محاسبه شد. 

سواالتی از پرسشنامه که از طیف لیکرت استفاده شده 
از پايايی مناسب بدست آمد، که نشان  94/0 بود برابر

به منظور تجزيه و  همچنین،باشد. ابزار تحقیق می
 Excel 2010و 19SPSS دو نرم افزار ها ازتحلیل داده
 استفاده شد.

 

 نتایج و بحث

درصد را  74نفر افراد روستايی مورد مطالعه  240از 

 در میان دادند،درصد را زنان تشکیل می 26مردان و 

درصد باقی را متاهلین  87,5درصد را مجردين و  12,5
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دادند. از نظر سن پاسخگويان، کمترين سن تشکیل می

سال و  75سال، بیشترين سن پاسخگو  20پاسخگو 

سال بوده است. از  42میانگین سنی جامعه مورد مطالعه

 15,8سوادان، درصد افراد را بی 34,2نظر تحصیالت نیز 

 20,4درصد راهنمايی،  13,8درصد تحصیالت ابتدايی، 

اند. درصد باالی ديپلم تشکیل داده 15,8درصد ديپلم و 

 15,8درصد را بیکاران،  3,8از نظر شغلی،  ،همچنین

درصد را کشاورزان،  24,5درصد را کارمندان دولتی، 

درصد را کارگران فصلی،  9,2درصد را دامداران،  17,1

درصد را افراد با شغل آزاد  20,8درصد را باغدارن و  7,9

 700دهند. از نظر درآمد بیشترين درآمد، می تشکیل

هزار تومان و میانگین  100هزارتومان و کمترين درآمد 

بود. طبق جدول  در ماه هزار تومان 300درآمدی افراد 

باشد. و اکثر روستاها روستا می 10اين دهستان شامل  2

نزديک جاده اصلی بوده، حداقل فاصله اين روستاها تا 

کیلومتر و حداکثر فاصله تا  10شهرستان روانسر

کیلومتر است. شغل اکثرمردم  80شهرستان روانسر 

روستا دامداری، باغداری و کشاورزی است. منابع آب 

 گرددکشی )کالت( تامین میشرب روستاها از لوله

      .(2ماره)جدول ش

 
 های جمعیتیژگیيشمای کلی دهستان قوری قلعه از نظر وضعیت استقرار و و -2جدول 

 شغل اکثريت فاصله تا شهر فاصله تا جاده اصلی جمعیت کل نام روستا

 باغداری و دامداری 17 5/3 200 چشمه میران

 باغداری و دامداری 25 1 994 قوری قلعه

 و باغداری دامداری 10 2 424 شبانکاره

 باغداری و دامداری 20 2 50 عايشه دل

 کشاورزی و دامداری 15 1,5 560 ده لیلی

 کشاورزی و دامداری 23 1 604 بن چله

 باغداری و دامداری 32 3 244 بزگوره

 دامداری و باغداری 18 7 98 خوری آباد

 دامداری و باغداری 24 6 40 لوزايی

 زیباغداری و کشاور 35 5 26 نوخان

 

هاي موجود با بررسی تطبيقی ميزان توانايی و قابليت

 هاي منطقه براي انجام مشاغل خانگی:ظرفيت

های قابل توسعه یتلعالوه بر انواع فعا (1)در نمودار 

به عنوان شغل خانگی در منطقه مورد مطالعه تطبیق 

ن برای انجام اين گونه ابین آنچه اکنون در توان روستايی

با آنچه که ظرفیت واقعی منطقه مورد فعالیتهاست 

شود طور کلی مالحظه میمطالعه است انجام شده و به

های بالقوه منطقه به فعلیت در نیامده است. که ظرفیت

( که به مقايسه میزان توانايی 1با توجه به نمودار ) ،لذا

در دست آمده( های به)با توجه به میانگین پاسخفرد 

-می .کل دهستان پرداخته استانجام مشاغل خانگی در 

توان اين گونه نتیجه گرفت که: در اکثر مشاغل خانگی 

های منطقه بیشتر از توانايی افراد ارزيابی شده پتانسیل

است. طبق مشاهدات، منطقه مورد مطالعه دارای 

 باشد. های بسیار مناسبی برای مشاغل خانگی میظرفیت

 

تهیه انواع »ثل های مورد مطالعه مشاغلی ماکثر روستا

، ترشی، عرقیات گیاهی، پرورش انواع ماکیان، همیوآب

پرورش گاو، گوسفند، بز و...، انواع بافتنی، تولید و 

بندی انواع نان فرآوری گیاهان دارويی و پخت و بسته

های بیشتری نسبت دارای پتانسیل« جهت فروش درشهر

 به ساير مشاغل بودند.

ی، محصوالت مشاغلی مثل تابلوسازی، عکاس

)به دلیل دارا بودن  فرهنگی، جز در روستای قوری قلعه

های بسیار پتانسیل گردشگری و جمعیت باال( از پتانسیل

کمی در منطقه برخوردار بودند. و حتی با آموزش و 

اندازی اين شغل در منطقه فراهم کردن شرايط برای راه

شانس موفقیت اندکی خواهد داشت. از ساير مشاغلی که 

مردم  ،همچنین .منطقه پتانسیل و ظرفیت آن را دارد

-توان به نخباشد میروستاها توانايی انجام آن را دارا می

   .(1)نمودار  داری اشاره کردريسی، توپ دوزی و زنبور
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 منطقه برایی هاو پتانسیلافراد مقايسه بین میزان توانايی  -1  نمودار

 

 مشاغل خانگیاولويت عوامل موثر در ايجاد 

برای پی بردن به اين نکته که کدام يک از عوامل 

اندازی يک شغل خانگی دارند بیشتری بر روی راه تأثیر

ای استفاده ، با استفاده از میانگین رتبهبندیاولويتاز 

بندی هر کدام از عوامل نیز بر اساس تقسیم شده است.

-هها ببر اساس يافته ادبیات موضوع شکل گرفته است.

طور میانگین در کل دهستان قوری قلعه عوامل 

بیشتری در  تأثیراز ساير عوامل  4اقتصادی با میانگین 

گونه همان اندازی شغل خانگی داشته است.ايجاد و راه

آمده است ساير عوامل موثر بر ايجاد   (3که در جدول )

مشاغل خانگی در اين دهستان به ترتیب عوامل 

-شناختی میجامعه –یزشی آموزشی، مديريتی و انگ

تر روستاهای دهستان قوری قلعه جزئیباشند. در بررسی 

عوامل  بین ازمیران مشخص شد که در روستای چشمه

عامل در جهت  تأثیرگذارترينعامل اقتصادی  ذکرشده

ايجاد و توسعه مشاغل خانگی بوده است، که دو گويه 

بودن  و پايین 5با میانگین  وذهابايابهای حذف هزينه

اندازی و تعلق گرفتن وام کم بهره با های راههزينه

طبق  تر بوده است.موثر عواملاز ساير  88/4میانگین 

عوامل  تأثیرهای پژوهش در روستای قوری قلعه نیز يافته

اقتصادی بر ايجاد مشاغل خانگی بیشتر از ساير عوامل 

 در اين روستا از میان عوامل اقتصادی دو ،بوده، همچنین

های و حذف هزينه 38/4 عامل کسب درآمد با میانگین

 تأثیرساير عوامل  از بیشتر 14/4با میانگین  وذهاباياب

اند. در روستای شبانکاره نیز عامل اقتصادی از داشته

 دوساير عوامل بیشتر بوده و در بین عوامل اقتصادی 

و عامل  03/4فقرمالی و کسب درآمد با میانگین  عامل

از  97/3فاده از نیروی کار ارزان با میانگین امکان است

. نتايج در اين اندشدهدادهساير عوامل موثرتر تشخیص 

دول عوامل پژوهش مشخص کرد که در روستای عايشه
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آموزشی موثرتر از بقیه عوامل در ايجاد مشاغل خانگی 

های اين عامل دو گويه برگزاری بوده است. از بین گويه

و  75/4شاغل خانگی با میانگین های معرفی مکارگاه

های افراد موفق و پیشرو در اين زمینه با بازديد از کارگاه

اند. در تر بودهها برجستهاز ساير گويه 5/4میانگین 

لیلی مشخص شد که عوامل اقتصادی بیشتر روستای ده

 تأثیرخانگی  وکارکسباندازی از ساير عوامل در راه

قتصادی نیز دو گويه کسب داشته است. در بین عوامل ا

با  وذهابايابهای و حذف هزينه 82/4درآمد با میانگین 

اند. در بوده تأثیرگذارتراز ساير عوامل  53/4میانگین 

چله نیز مثل اکثر روستاهای مورد مطالعه روستای بن

اند و دو عامل عوامل اقتصادی موثرتر از ساير عوامل بوده

تعلق گرفتن وام کم  و 58/4کسب درآمد با میانگین 

اند. در را داشته تأثیر ترينبیش 35/4بهره با میانگین 

روستای بزگوره بر خالف روستاهای فوق عامل انگیزشی 

را  تأثیرعنوان عاملی که بیشترين شناختی بهو جامعه

اندازی و توسعه مشاغل خانگی معرفی شد. در روی راه

-امل انگیزهشناختی دو عمیان عوامل انگیزشی و جامعه

و عامل نبود کارخانه يا 95/4های کارجويانه با میانگین

از ساير عوامل  88/3وری باال با میانگین کشاورزی با بهره

اند. در روستای خوری آباد مشخص شد که موثرتر بوده

اندازی يک شغل بیشتری در راه تأثیرعوامل آموزشی 

های کارگاهخانگی دارند. از بین عوامل دو عامل بازديد از 

و انتقال  88/4مشاغل خانگی افراد موفق با میانگین 

توان می 63/4تجارب به شیوه استاد شاگردی با میانگین 

مشاغل خانگی داشته  اندازیراهرا در  تأثیربیشترين 

باشد. در روستای لوزايی عوامل انگیزشی و 

و توسعه مشاغل خانگی  ايجاد برموثر  شناختیجامعه

اير عوامل بوده است. طبق ديدگاه روستايیان موثرتر از س

های وجود نوآوری و خالقیت با از بین اين عوامل گويه

های کارجويانه و خودآگاهی و عدم و انگیزه 4میانگین 

موثرتر از ساير عوامل  67/4وابستگی به غیر با میانگین 

بوده است.در روستای نوخان نیز روستايیان اين روستا 

ها ه عامل اقتصادی موثرتر از ساير مولفهاذعان داشتند ک

است. درمیان عوامل اقتصادی نقش دو عامل کسب 

اندازی با های راهو پايین بودن هزينه 5درآمد با میانگین 

باشد )جدول تر میبرجسته از ساير گويه 67/3میانگین 

 نتايج با برخی از نتايج  الزم به توضیح است که اين  (.3

Tipple (2006) وKHonifar (2010)  و  Pouratashi 

 مطابقت دارد.       (2010)

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

 عوامل                        

 روستا
 مديريتی اقتصادی آموزشی انگیزشی و جامع شناختی

 3,725 4,00 3,766 3,730 کل دهستان

 3,94 4,402 3,976 4,402 چشمه میران

 3,164 3,963 3,520 3,08 قوری قلعه

 3,384 3,677 3,656 3,442 شبانکاره

 3,45 3,75 3,781 3,403 عايشه دل

 4,11 4,26 4,121 3,566 ده لیلی

 3,731 4,00 3,781 3,566 بن چله

 3,694 3,730 3,782 3,846 بز گوره

 3,511 3,716 3,763 3,572 خوری آباد

 3,00 3,370 3,166 3,435 لوزايی

 2,500 3,222 2,708 2,923 نوخان
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تحليل موانع  توسعه مشاغل خانگی در دهستان قوري 

 قلعه

ترين اقدامات جهت توسعه مشاغل يکی از مهم

 هايیفعالیتخانگی، شناسايی موانع و مشکالت چنین 

اين  ،است. در اين تحقیق ريزیبرنامهدر منطقه تحت 

بودند با  شدهشناسايیات تحقیق موانع که در ادبی

و اهمیت  شدهخالصهو  بندیدستهتکنیک تحلیل عاملی 

تشخیص مناسب بودن  منظوربهتعیین گرديد.  يک هر

و آزمون  KMOها برای تحلیل عاملی از دو شاخص داده

و  KMO=0/804بارتلت استفاده شد. از آنجا که شاخص 

برای  ،کلیرطوبهها باشد، لذا دادهمی 70/0بیش از 

 ،همچنینشود. تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده می

بود که در سطح يک درصد   402/3مقدار آزمون بارتلت 

  .دار بودمعنی

عامل بر اساس مقدار ويژه  4در اين تحقیق در کل 

)مالک کیسر( استخراج شده است که در  باالتر از يک

درصد واريانس موانع توسعه چنین  56/61مجموع 

کردن  تفسیرپذيررا تعیین کردند. برای  هايیالیتفع

ها، از روش چرخش واريماکس استفاده شد. در عامل

، هر متغیری که بار بیشتری بر آمده دست بهماتريس 

گیرد. بر اين اساس يک عامل داشته باشد، بدان تعلق می

 (.4عامل استخراج شد )جدول  4

 
دير ويژه و مقاهمراه با  شدهاستخراجعوامل  -4جدول 

 پس از چرخش واريانس تبیین شده

 گويه

 بعد از چرخش

 مقدار ويژه

درصد 

واريانس 

 تبیین شده

درصد تجمعی 

 واريانس تبیین شده

1 381/4 049/19 049/19 

2 108/4 861/17 91/36 

3 947/2 814/12 724/49 

4 721/2 832/11 555/61 

 

 هاعامل گذارينام

ها ی هر يک از شاخصبا توجه به میزان همبستگ

توان اسامی يا عناوين مناسبی را برای هر يک از می

، بعد (Taghvai & Rahmati, 2005) انتخاب نمود هاآن

هايی که از نظر تجربی به يک از مشخص کردن آيتم

عامل تعلق دارند، بايد کوشید از اشتراک تجربی 

اند، به استنتاج متغیرهايی که بر عامل معینی بار شده

-گذاری عاملبه نام آنگاهاشتراک مفهومی دست يافت و 

ها اقدام نمود.که در اين تحقیق اين عوامل شامل موانع؛ 

و  شناختیجامعهاقتصادی، ساختاری و مديريتی، 

نتايج تحلیل عاملی نشان داد که عامل  .باشدآموزشی می

درصد از تبیین واريانس کل، بیشترين   049/19اول با 

درصد، کمترين سهم را 832/11هارم با  سهم و عامل چ

 (. 5)جدول  انددر تبیین واريانس کل داشته

 
از عوامل و مقدار بار  يک هرمتغیرهای مربوط به  -5جدول 

 آمده از ماتريس دوران يافته دست بهعاملی 
موانع توسعه 

 مشاغل خانگی

 بار عاملی متغیرها

 موانع اقتصادی

 809/0 باال بودن قیمت مواد اولیه

 743/0 فقر و ناتوانی مردم

فرسا بودن بعضی سخت و طاقت

مشاغل خانگی و درآمد پايین 

 هاآن

592/0 

 564/0 نبود بازار فروش محصوالت

 507/0 عدم حمايت مالی دولت

موانع ساختاری 

 و مديريتی

ناتوانی رقابت تولیدکننده کوچک 

 در بازار

787/0 

 719/0 وجود دالل در بازار

زلزل اقتصادی و ترس از ت

 ورشکستگی

712/0 

 700/0 وکارنبود طرح کسب

 671/0 وجود واردات و عدم انگیزه تولید

 590/0 موانع قانونی

نبود سازمانی مشخص جهت 

 وکار اندازی کسبهدايت و راه

502/0 

بیمه نبودن افراد شاغل در بخش 

 مشاغل خانگی

477/0 

 موانع اجتماعی

دن زندگی شخصی و در تضاد بو

 کار

884/0 

عدم همکاری ساير اعضای 

 خانواده

881/0 

 781/0 عدم حمايت افراد خانواده

تداخل کار و زندگی ممکن است 

خوشايند برای ساير اعضای 

 خانواده نباشد

745/0 

 موانع آموزشی

های عدم آشنايی مردم با ظرفیت

 منطقه

745/0 

 671/0 در دسترس نبودن آموزش

 661/0 داشتن تخصصن

 نداشتن تجربه کافی

 

 

610/0 

 464/0 سوادیبی 

 

بر اساس نتايج حاصل از تحلیل عاملی مشخص شد 

موانع ، موانع اقتصادييعنی  شدهبیانعامل  4که 

موانع و  شناختیجامعهموانع  ساختاري و مديريتی،
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درصد تغییرات متغیر موانع  56/61در مجموع  آموزشی

نمايد. يعنی فت مشاغل خانگی را بیان میتوسعه و پیشر

عامل مورد  4های توسعه مشاغل خانگی اگر در برنامه

توان اعتقاد داشت موانع توجه مناسب قرار گیرد، می

شده است.  مالحظهتوسعه مشاغل خانگی تا حد زيادی 

شود، در می شده( مشاهده5)همان طور که در جدول 

که متغیر  اندشدهبار  اقتصادیمتغیر به عامل  5مجموع 

فقر »(، 809/0با بار عاملی ) «باال بودن قیمت مواد اولیه»

سخت و طاقت »و  «(743/0و ناتوانی مردم با بار عاملی )

ها با فرسا بودن بعضی مشاغل خانگی و درآمد پايین آن

. اندبودهدارای بیشترين بار عاملی  «(592/0بار عاملی )

 نموده تبیین را واريانس رمقدا بیشترين که عامل دومین

 گذارینام( عامل ساختاری و مديريتی 761/17است )

 . متغیراندشدهمتغیر به اين عامل بار  8شده است که 

با بار عاملی  «ناتوانی رقابت تولید کننده کوچک در بازار»

باشد. عامل (، دارای بیشترين بار عاملی می/787)

درصد  12بیشتر از   947/2با مقدار ويژه  شناختیجامعه

شغل خانگی  اندازیراهاز کل واريانس موانع و محدوديت 

 5را از ديدگاه روستايیان تبیین کرده است. اين عامل 

های بارشده بر اين متغیر را در بر گرفته است. متغیر

نشان داده  (5) های عاملی در جدولعامل به همراه بار

نس را چهارمین عامل که بیشترين واريا شده است.

که  721/2نمايد، عامل آموزشی با مقدار ويژه تبیین می

کند. بر درصد واريانس را تبیین می 832/11به تنهايی 

-متغیر بر اين عامل بار شده 5اساس يافته های تحقیق 

های منطقه، دارای اند که متغیر عدم آشنايی با ظرفیت

 .( بوده است745/0بیشترين بار عاملی  )

ت از پژوهش با برخی نتايج نتايج اين قسم

 ,Bucar؛)(Zarafshani2007(؛)Hisrich1999مطالعات )

et al,2003 و) (Kvrtakv& Richard, 2004)   مطابقت

 دارد.

 
     موانع پیشرفت و توسعه مشاغل خانگی         -2 شکل

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 اهو پيشنهاد گيرينتيجه

 عاملی کشاورزی غیر هایفعالیتبه  بخشیتنوع

ايجاد هر ناحیه  در کاهش فقر روستايی است: تأثیرگذار

صنعتی در مناطق روستايی همراه با گسترش خدمات 

زيرساختی است. راه مناسب، شبکه انتقال برق و 

و مانند آن از  ونقلحملخدماتی  مؤسساتمخابرات، 

و نواحی صنعتی بوده و به  هاشهرکايجاد  نیازهایپیش

امون اين نواحی نیز از اين مزايا تبع ساکنان روستايی پیر

به هر حال درآمد حاصل از  .شوندمی مندبهره

کشاورزی برای برخی افراد ممکن است  هایفعالیت

اشتغالی در حد معیشت ايجاد کند، بدون شک 

رامی توان  کشاورزی غیر هایفعالیتبه  بخشیتنوع

ارتقاء  .در کاهش فقر روستايی دانست تأثیرگذارعاملی 

درآمد و زندگی روستايیان، کشاورزان و عشاير،  سطح

توسعه پايدار روستاها و مناطق کشاورزی و رفع فقر با 

و  بخشیتنوعمناسب تولید و  هایزيرساختتقويت 

صنايع  ويژه بهمکمل و اقتصادی  هایفعالیتگسترش 

 باشد.می پذيرامکان تبديلی و روستايی و خدماتی نوين

ه آموزش برای ايجاد مشاغل در اين روستاها نیاز ب

باشد، چرا که در اکثر مشاغل و ملموس می کامالًخانگی 

های در اغلب روستاها توانايی فرد نسبت به پتانسیل

های کوتاه های ساده و دورهمنطقه کمتر بوده، با آموزش

موانع پیشرفت و توسعه مشاغل 

 خانگی
 (درصد049/19) موانع اقتصادی
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های بالعوض و کمک صورت بهاعتبارات  تأمینمدت، با 

های بار برای بنگاهاعت تأمینهای که دولت جهت يا وام

 چرا کهها )زودبازده در نظر دارد، تسهیل شرايط اين وام

های بانکی را ندارند(، روستا توان ضمانت ساکنین

در منطقه تا به راهنمايی  يافتهسازمانهای تشکیل گروه

توان، توان ها بپردازند، میمردم جهت ايجاد اين بنگاه

 ل خانگی باال برد. اندازی يک شغافراد را به منظور راه
به  روستايیان  آموزشبا بخش مشاغل خانگی اصالح 

اقتصادی واحدهای تولیدی  –فنی  هایاندازهرعايت 

متناسب با نوع فعالیت و شرايط مختلف اجتماعی، 

حمايتی  گیریجهتاقتصادی و اقلیمی کشور و تاکید بر 

های وامدر واگذاری  ويژه به هاسیاستدولت از اين 

 باشد.پذير میی امکانحمايت

بر مبنای دانش نوين و  مشاغل خانگی نوسازی نظام 

روز، تربیت، حفظ و تجهیز  هایفناوری سازیبومی

و  هاتعاونینیروی انسانی مورد نیاز، توسعه و تقويت 

اقتصادی، اجتماعی، صنفی و  هایتشکلساير 

تخصصی با مشارکت آحاد جامعه و رقابتی نمودن 

به پیشرفت اين مشاغل  اين بخش در هافعالیت

و ايجاد  هازيرساختگسترش کند. کمک شايانی می

اين در  گذاریسرمايهانگیزه برای جذب و توسعه 

بخش با پوشش مناسب بیمه، کاهش احتمال زيان 

حمايتی و متعادل کردن  هایسیاستتولید، اجرای 

 هایبخشبا ساير  مشاغل خانگیسطح سودآوری 

صنايع يارانه هدفمند به بخش  تخصیص ،اقتصادی

، حمايت از ساخت زيربناها، کوچک و مشاغل خانگی

قابلیت انعطاف در شرايط محیطی مختلف و ارتقاء 

المللی بیندر بازارهای داخلی و  قدرت رقابت

 های کوتاه مدت ترويجی وهمچنین برگذاری دوره

هايی است ای از ديگر فعالیتهای فنی حرفهکالس

اندازی هر جه بهتر اين در جهت راه که مسئوالن

ها و مشاغل انجام دهند. شناساندن ظرفیت

های بومی منطقه به مردم  و به خصوص پتانسیل

های تنوع ها به پتانسیلبینانه نمودن نگاه آنواقع

تولید با مشاوره تخصصی )از طريق دفاتر مشاوره 

تواند عاملی جهت جهت اشتغال و کارآفرينی( می

ه تالش روستايیان برای تنوع تولید در غالب دادن ب

 مشاغل خانگی باشد. 
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