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سازه هاي موثر و موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی بخش کشاورزي در 
مناطق روستایی شیراز

1پورو علی اسداله* ی مقدمایزدي، کورش رضائيالهدبنت

)20/11/94؛ پذیرش:30/8/94(دریافت:

چکیده 
توسعهراهکارینترمهمراآنمتخصصانبرخیکهياهگونبه. راهکاري مناسب براي تقویت کارآفرینی روستایی استمشاغل خانگی 

کارآفرینی در مشاغل خانگی يتوسعهمؤثر بر يهاسازه. این تحقیق با هدف شناسایی گیرندیمدر نظرسومجهانکشورهايدرروستایی
روش پیمایشیبهدهد. تحقیق حاضرکارآفرینی در مشاغل خانگی ارائهيتوسعهو موانع تحقق آن انجام شده است تا راهکارهایی براي 

تحقیق را مجریان طرح آمارياست. جامعهشدهجمع آوريمحقق ساختهيپرسشنامهطریقازنیازمورديهادادهوگرفتهانجام
تصادفی یريگنمونهاز روش یريگبهرهنفر با 106؛ که تعداد انددادهساماندهی مشاغل خانگی در روستاهاي شهرستان شیراز تشکیل 

کارآفرینی در مشاغل خانگی، توسعهمتناسب در سه بخش زرقان، مرکزي و دشت ارژن انتخاب شده اند. مطابق با فرضیه پژوهش، تحقق 
مدیریت دانش، تجربه قبلی، یريکارگبهبه عوامل فردي، خانوادگی و محیطی وابسته است. نتایج پژوهش نشان داد، فضاي کسب و کار، 

کارآفرینی يتوسعههاي مدیریتی بر مهارتومانند خالقیت و برخورداري از مرکز کنترل درونی، حمایت دولتشخصیتیهايوجود ویژگی
کارآفرینی در مشاغل خانگی در پنج عامل اطالعاتی، موانع تحقق توسعه. بر اساس نتایج تحلیل عاملی نیزگذاردیمیرتأثدر مشاغل خانگی 
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مقدمه
روستایی را یـک اسـتراتژي بـراي    ینیکارآفر، داناناقتصاد

، کشاورزان و روستاییان هایناآرامشاشات و جلوگیري از اغت
مد خویش و زنان آن را امکانی براي بهبود درآآن را ابزاري

توانـد یمـ براي اشتغال در مجاورت محل سکونت خود کـه  
دانندیمخودمختاري و استقالل آنان را در پی داشته باشد 

بــه نقــل از شــفقت و 1393، (ملــک ســعیدي و همکــاران
درکـارآفرینی ازاسـتفاده هـاي ینـه زم.)1392همکـاران،  

ایـن درواقـع .استمتنوعوگستردهبسیارروستایینواحی
شوندیممحسوبکارآفرینیبروزبرايبکريمحیطنواحی،

با توجه به شرایط روسـتا  اما ؛ )1387، نجار زادهرضوانی و (
يهـا حـل راهیکـی از  تواندیمخانگی و روستاییان، مشاغل

هـایی از بسـیاري مشـکالت    اي ربـر مناسـب  يینانهکارآفر
هاخانوادهبهراباالییيینههزخانگیمشاغلچرا که باشد.

ایجـاد بـراي مهـم راهکـاري توانـد یمـ وکندینمتحمیل
ــتغال ــتاییاش ــهانروس ــمارب ــدش ــی و  آی ــی بیگ (تق
از ینـوع بـه طور کلی مشاغل خـانگی  به ).1393همکاران،

ممکن است لزومـاً مشـارکت   شود کهکسب و کار گفته می
همه اعضاي خانواده را در بر نداشته و صرفاً یـک یـا چنـد    
. نفر از اعضاي خانواده در فعالیت اقتصادي مشـغول باشـند  

ILO (International((ر المللــی کــاســازمان بــینازنظــر

Labour Organization( موقعیت مکانی یعنی وجود کسب
مشـاغل  عنـوان بـه آن معیار تلقـی نمـودن  ،و کار در منزل

).1391،و همکارانخانگی است (اکبري
درکـار وکسـب گـروه ینتربزرگخانگیکارهايوکسب

کارهـاي ودرصـد کسـب  67کـه ياگونـه بهبوده،استرالیا
شاملراکشورایندرکاروکسبکلدرصد58وکوچک

وکسـب ازنیمـی حـدود ایـن گـروه  ،همچنـین .شـود یم
بخـش فعالیـت درصـد 52وانگلـیس درکوچـک کارهاي

بخشیواستدادهاختصاصخودبهرادر آمریکاخصوصی
کننــدیمــکنتــرلراکشــورهاایــناقتصــادازمهــم

Walker, et al., سـوم جهـان کشـورهاي درامـا .)(2008
بکـار مشـغول زمینـه ایندرروستاییزنانازکمیدرصد

نهـاد قالبدرنیزعدهیناخانگیکارو متأسفانهباشندیم
هاسالاز نیزدر ایران.استنشدهتعریفخاصیموسسهیا

در منازل خود مشـغول بـه انجـام فعالیـت    ، روستاییانقبل
یــن مشــاغل بــا مشــکالت زیــادي از قبیــل امــا ا،انــدبــوده

هـاي زیـاد،   یـت وجود ظرفو علیرغم بوده ناپایداري روبه رو 
موفـق عمـل نماینـد   اندنستهتواندرتبها این کسب و کاره

يک برنامـه یـ عنـوان بـه دولت . )1391(آگهی و همکاران، 
و یکی از راهکارهـاي حـل معضـل بیکـاري، بـا      نانهیکارآفر

طرحاختصاص وام و اعتبارات به متقاضیان اقدام به اجراي 
نموده اسـت 1389سال ساماندهی مشاغل خانگی از اواخر 

در چند سـال  .)1391، ماعیوزارت کار، تعاون و رفاه اجت(
اخیر بیشتر به گسترش کمی کسـب و کارهـاي کوچـک و    

اگرچهتعداد این مشاغل اقدام شده است. آمارارائه صرفبه
ایجـاد مشـاغل خـانگی    منظوربهزیادي را هايینههزدولت 

معنـاي بـه تنهـا روستاییکارآفرینیمتقبل شده است اما 
راي کاهش فقر، بهبود براهکاري نیست، بلکهاشتغالایجاد

اسـت  روستاییيتوسعهو، کاهش مهاجرتکیفیت زندگی
et al., 2007)Kader .( ایجاد مشاغل خانگی بدون توجه به

از بـین رفـتن و اتـالف    منجر بـه  تواندیمهاآنکارآفرینی 
.دشـو ا یت ایـن کسـب و کارهـ   فعالیداريناپامنابع و حتی 

به این انع از کارآفرینی ارائه تعریف جامع و مشودیمگفته 
یک ویژگی پویاسـت و درك هـر فـرد    دلیل که این مفهوم، 

(سعدي ست، مشکل استنسبت به آن متفاوت از دیگري ا
پویـا پدیـده ورفتاریککارآفرینیاما ).1391و سلیمانی، 

وزمینـه بـودن همـوار نیازمنـد آنگشتنپدیدارکهاست
استمؤثريهاسازهازمتأثرآننشستنثمربهالزم وبستر

).1390(چراغعلی،
در نظر گرفتن تعاریف مختلف براي کارآفرینی منجر به

کاران رو و همبر آن شده است.يمؤثريهاسازهپراکندگی 
مد حاصل از مشاغل خانگی ) در تحقیق خود به درآ1993(

توجه داشته و عواملی مانند سن، جنسیت، تحصیالت، 
مؤثربر افزایش درامد رابلیغاتتعداد اعضاي خانواده و ت

Roweد (ندانیم et al.,1993.( به در بسیاري از تحقیقات
ایجاد یا گسترش فیزیکی کسب و کار خانگی توجه شده 

ینترمهم)، 1391(تحقیق آگهی و همکاراناست. در 
داشتنشودیمخانگی مشاغلتوسعهباعثکهمتغیرهایی

بیشتر،استقاللکسبيیزهانگتجربه،وتخصصمهارت،
مطابق با است. موفقافرادوالگوهاباو دیدارمعرفی

یريکارگبه) 1389(و همکارانتحقیقات رودگر نژاد
وراهکارهااتخاذحمایتی،وتشویقیهايیاستس

سطحدرتبلیغاتوبازارشناسی،صادراتتوسعهراهبردهاي
کنولوژیکیتوفنیهاييتوانمندجانبههمهتوسعهجهانی،

ازاستفادهکشور،کالنسطحدراجراییيهابرنامهراهاز
کارآفرینان ترغیبوتشویقجدید،آموزشیهايیوهش

تولیدهايیتو خالقنوآوريازاستفادهبهخانگی
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ونیازهاي مالیینتأمفرد،بهمنحصروویژهمحصوالت
ینأمتبرايپولیومالیهايیاستستعدیلراهازاعتباري
کسب و کارهاي خانگی توسعهاز راهکارهايمالینیازهاي

ی ده کوچ پتحقیق مختاري ومطابق با نتایج. باشدیم
کسب و کارهاي ياندازراهبر مؤثراز عوامل )1393(

عوامل فرهنگی و اجتماعی و عوامل دولتی،خانگی 
. مطابق با نتایج تحقیقات باشدیمشخصیتی و رفتاري

ارتباط بین متغیرهایی )1393(همکارانحسینی نیا و
ریزي، ها، داشتن مهارت برنامهنظیر اهداف، انگیزه

نهایت برخورداري زنان دروکار وهاي مختلف کسبمهارت
وکار وکار با عملکرد کسباز برخی نقاط قوت در کسب

توانند عملکرد ها معنادار است و این متغیرها میآن
زنان روستایی را تبیین کنند. يهوکارهاي کارآفرینانکسب

و سایر ینانهکارآفرشخصیتی هايیژگیونه تنها یطورکلبه
در یک کسب و کار کارآفرینیيتوسعهبراي عوامل داخلی

اهمیت دارد بلکه عوامل خارجی مانند ،کوچک موفق
دولت در آموزش و خدمات، دسترسی به يهاکمک
کسب و کار يهاهشبکفروش محصوالت و ایجاد يبازارها

,.et alباشندیمنیز حائز اهمیت  2007)Kader.(
نتایج تحقیقی در در مورد موانع توسعه مشاغل خانگی، 

دشواري در تأمین مواد ،کمبود سرمایهدهدیماندونزي نشان 
،وکارعدم دسترسی به اطالعات قابل اعتماد کسب،خام

،کنولوژیکی پایینهاي تقابلیت،مشکالت بازاریابی و توزیع
شکالت ت، ممشکالت ارتباطا،باالي حمل و نقلهايینههز

خصوصبهناشی از بوروکراتیک برینههزو فرساطاقت
ها و قوانینی که باعث اخذ مجوزها و نهایتاً سیاستيینهدرزم

شود، از جمله موانع توسعه کسب و کارهاي رکود بازار می
,Tambunan(ت کوچک بوده اس ,Mambula(مامبوال).2008

در کشور نیجریه، کمبود سرمایه و يامطالعهنیز طی )2002
،هاي ضعیفزیر ساخت،مشکالت در تأمین منابع مالی

تکنولوژي و تأمین قطعات یدکی آن و افزارسختمشکالت در 
عه رشد و توسيهابازدارندهمشکالت در تهیه مواد خام را از 

نیز)1393نجفی و صفا (داند.این نوع کسب و کارها می
موانع توسعه کسب و کارهاي خانگی کارآفرینانه راینترمهم
درالزمتخصصوتجربهکار، نبودوکسبطرحوجودعدم
عدم بازار،بهروستاییانمناسبدسترسیعدمروستاییان،بین

مالیاعتبارتأمینعدماطالعاتی،منابعواطالعاتبهدسترسی
قانونیموانعوجودوکار خانگیوکسبگذاريیهسرماجهت

دانند.می

با در نظر گرفتن تعریفی جامع براي کارآفرینی حاضر تحقیق 
ییشناساکلی با هدف و "کارآفرینیيتوسعه"با عنوان 

در مشاغل کارآفرینیيتوسعهو موانع تحققمؤثرعوامل
.انجام شده استز یراشدر نقاط روستایی شهرستان خانگی

اهداف عنوانبهدر راستاي تحقق هدف کلی، اهداف زیر 
.اندشدهاختصاصی در نظر گرفته 

خانگیکارآفرینی در مشاغليتوسعهفرآیند بررسی- 
در کسب و کارآفرینیيتوسعهيهامؤلفهنمیانگیمقایسه - 

و سال جاريیستأسدر سال اول اي خانگیکاره
بررسی موانع تحقق توسعه کارآفرینی در مشاغل خانگی- 

پژوهشروش
منظـور بـه . در این پژوهشاستکاربردينوعازپژوهش حاضر 

در کـارآفرینی يتوسعهو موانع تحققمؤثريهاسازهشناسایی 
ه پرسشـنامه بهـر  اسـتفاده از  و از فن پیمـایش مشاغل خانگی

گرفته شده است.
کسـب و  اجرایـی یـا صـاحبان    مـدیران تحقیـق، آماريجامعه

کـه از طریـق   باشـند یمـ کشـاورزي  کارهاي خانگی در بخش 
در سـه بخـش روسـتایی    ساماندهی مشاغل خـانگی يهاطرح

(نقاط روستایی شهرستان شـیراز  زرقان، مرکزي و دشت ارژن
بـه ایجـاد   روستا، اقـدام 50در و )يبر اساس تقسیمات کشور

در مجمـوع در کـل شهرسـتان شـیراز،    . اندنمودهکسب و کار 
نفر از طریق طرح ساماندهی مشاغل خـانگی  2000نزدیک به 

بـر  امااندنمودهیسینونامهاد کشاورزيتحت نظارت سازمان ج
تنهـا  1391فارس در سال مان جهاد کشاورزيآمار سازاساس
روســتایی قــاط یــق طــرح مــذکور در ننفــر از طر140دحــدو

کـه بـر   انـد نمودهاقدام به ایجاد کسب و کار خانگی شهرستان
نفر از صاحبان کسـب و  106مورگان- سیجراساس جدول ک

فعــال از طریــق انتســاب يواحــدهاکارهــاي خــانگی از بــین 
يهـا حـوزه نمونه انتخاب شدند. این افراد در عنوانبهمتناسب 

تکمیلــی بخــش وتبــدیلیشــیالت، صــنایعتولیــدات دامــی، 
.باشندیمامور تولیدات گیاهی مشغول به فعالیت کشاورزي و

با استفاده از پرسشنامه محقق سـاخته بـوده   هادادهيآورجمع
سه نفر از استادان گـروه  ازنظريریگبهرهاست که روایی آن با 

نفـر از  2همچنینترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیراز و 
سازمان جهاد کشـاورزي شـیراز مـورد    کارشناسان مربوطه در

نفـري  30پایایی نمونه ن تعییمنظوربهقرار گرفته است. دیأیت
خارج از نمونه اصلی و در منطقه خرامه انتخـاب و پرسشـنامه   

گردیـد. بعـد از انجـام    يآورجمـع توزیع و نظـرات  هاآنمیان 
مطالعه مقدماتی، تغییرات الزم در پرسشنامه مذکور داده شـد.  
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منظـور بـه کـه  یسـؤاالت مجموعـه  یب آلفاي کرونباخ براي ضر
، در جـدول  انددهیگرددر این مطالعه طراحی هاسنجش متغیر

نسـخه  spssافزارنرماز هادادهبراي تحلیل .آورده شده است1
از بـا توجـه بـه ماهیـت و اهـداف پـژوهش       استفاده شـد.  20
در .شـد استنباطی بهره گرفتـه  آماري توصیفی وهايیکتکن

شناسـایی موانـع مشـاغل    منظـور بـه نیـز  ها بخش تحلیل داده
Exploratory(از تحلیــل عــاملی اکتشــافیخــانگی Factor

Analysis(اسـتفاده شـده   دستیابی بـه عوامـل کلیـدي    براي
است.

کــارآفرینی در يتوســعهمتغیــر وابســته پــژوهش حاضــر،
يهـا فهمؤل. این متغیر با استفاده از باشدیممشاغل خانگی 
پایـداري و اسـتقامت در   ، ییزااشتغال، مدآکسب سود و در

متناسـب بـا شـرایط در حـال تغییـر،      يریپذانعطافشغل، 
، تالش بـراي  جلب رضایت کارکنان، جلب رضایت مشتریان

و سـت یزطیمححفظ ،هااز فرصتيریگبهرهتوسعه روستا، 
ا یر (ایده طی سؤاالتی و در دو دوره، سال صفيسازيتجار

30از طریـق  و سال جاري شش ماه اول شروع به فعالیت)
اي لیکـرت (بسـیار کـم، کـم،     گویه بـا طیـف پـنج گزینـه    

ي ایـن  هـا مؤلفـه سنجیده شـد.  ) متوسط، زیاد، بسیار زیاد
ــی و   ــا اســتفاده از روش دلف ــر ب ــتأمتغی ــق دیی آن از طری

نفر از خبرگـان کـارآفرینی طراحـی    32ن پرسشنامه در بی
نفــر از اســاتید مــرتبط و 12شــامل گــروه . ایــنانــدشــده

ي کارآفرینی دانشـکده کشـاورزي و   هاتیفعالمتخصص در 
از کارشناسان خبـره کـارآفرینی در   نفر16،دانشگاه شیراز

مـدیران  ز نفـر ا 4سازمان جهاد کشاورزي استان فـارس و  
.باشندیمکسب و کارهاي کوچک برتر در استان فارس 

ــر  مــورد بررمتغیرهــاي مســتقل ســی در ایــن تحقیــق در زی
مشخص شده اند:

سـن، جـنس، وضـعیت    ي جمعیت شـناختی شـامل   هایژگیو
، تحصـیالت، رشـته تحصـیلی، میـزان تجربـه در شـغل       تأهل

هـر یـک بـا    کـه  باشـد یمـ خانگی و میزان زمـین کشـاورزي  
.اندشدهباز سنجیده سؤالاستفاده از یک 

طلبـی،  توفیـق  يهـا مؤلفـه ي روان شناختی شـامل  هایژگیو
با اسـتفاده از  در مجموع ، خالقیتیريپذرقابت، پذیريیسکر

يهـا مؤلفـه شـامل  انگیزه شروع کسب و کـار ، متغیر گویه20
بـا  انگیزه زیستی، انگیزه هویتی، انگیزه کامرانی، انگیزه آرمـانی 

ي مـدیریتی  هامهارتبرخورداري از متغیر گویه، 16استفاده از 
با استفاده فرآیندييهامهارتبین فردي ويهامهارتشامل 

4بـا اسـتفاده از   خـودگردان يهـا آمـوزش متغیر و گویه 8از 
کـامالً مخـالف تـا   کـامالً اي لیکـرت ( طیف پنج گزینهگویه با
.سنجیده شد)موافق

حمـایتی،  هـاي یاسـت سيهـا مؤلفهشامل دولتهايیاستس
تشـویقی بـا   هـاي یاستسآموزشی و - يامشاورههايیاستس
يهـا مؤلفـه شـامل  گویه و فضاي کسب و کـار 12تفاده از اس

ثبت مالکیـت، دریافـت مجـوز، صـادرات، اسـتخدام، دریافـت       
بـا  ، ورشکستگی و انحـالل گذارانیهسرماتسهیالت، حمایت از 

سنجیده شد.گویه 22استفاده از 
حمایت خانوادگی، يهامؤلفهشامل متغیر عوامل خانوادگی
15با استفاده از انات فیزیکی خانهارتباطات خانوادگی، امک

يهامؤلفهشامل مدیریت دانشیريکارگبهمتغیر گویه و 
با و درونی سازي، ترکیب سازيیبرون،ناجتماعی کرد

.سنجیده شدگویه 8استفاده از 

مقدار ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیرهاي پژوهش-1جدول 

ضریب آلفاي کرونباخمتغیر
68/0کسب و کارشروع انگیزه

68/0شخصیتی کارآفرینانههايیژگیو
91/0فضاي کسب و کار

68/0دولتيهااستیس
72/0ي مدیریتیهامهارت

74/0عوامل خانوادگی
70/0مدیریت دانشیريکارگبه

88/0در مشاغل خانگیکارآفرینیتوسعه
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و بحثهایافته
خانگیشاغلکارآفرینی در متوسعهبررسی فرآیند 

در کارآفرینیيتوسعههاي ي گویهبندرتبه2جدول 
دهد. مطابق با جدول، در سال مشاغل خانگی را نشان می

وکار هاي خانگی، اولین رتبه مربوط به کسبیستأساول 
گویه حفظ و تثبیت (حفظ بدون وقفه) کسب و کار بوده 

حفظ يمؤلفهرتبه مربوط به چهارمیناست. دومین و 
بوده است. به عبارتی کسب و کارهاي کوچک زیستطیمح

آگاهانه یا صورتبهخانگی در سال شروع کسب و کار، 
اند که امروزه به سمت ایجاد کسب و کاري رفتهناآگاهانه،

اما گویه دوم از ؛ شودبه آن اشتغال پایدار سبز گفته می
قرار 16وکار در اولویت ي کسبپایداري یا حفظ چرخه

ه عبارت دیگر، این کسب و کارها در شرایط بحرانی ب؛ دارد
هاي اولیه کسب و کار خود را و بدون کسب سود، در سال

ي کسب و حفظ چرخهکسب سود واند؛ و برايحفظ کرده
براي محصوالت خود در ايینهبهقیمت )،16کار (رتبه 

)، از مواد اولیه بومی استفاده کرده 5نظر گرفته (رتبه 
العمل نشان داده نسبت به تغییرات بازار عکس) و 3(رتبه 
) و کارگران خود را که اغلب بومی و خانگی 14(رتبه

شاغلین خانگی درواقع). 6اند (رتبه هستند حفظ نموده
قرار دارد به سمت 9براي فروش محصول که در رتبه 

اند؛ اما این کسب و کارها براي رفتهيسودآورکسب مؤلفه 
ي کسب و کار، کاهش حفظ چرخهبهبود وضعیت خود و
) و خودداري از بیمه کارکنان (رتبه 5قیمت محصول (رتبه 

اند (به ترجیح دادهو نوآوريایدهسازييتجار) را بر 30
) و با انتخاب این استراتژي، به 28تا 24يهارتبهترتیب 

تواند پایدار اند که نمیسمت مزیت رقابتی کشیده شده
اقدام به حفظ کارکنان و عدم اگرچهباشد. شاغلین خانگی

اند اما کارکنان از مزایاي کار برخوردار ها نمودهاخراج آن
بیمه کارکنان آخرین رتبه را دارد. کهيطوربهنیستند 

کردهیازسنجیناز مشتریان شاغلین خانگی در سال اول،
) و 12)، در محصول تنوع ایجاد کرده (رتبه 5/9رتبه (

اند و تا حدودي موفق به رفع نیاز زایش دادهتولید خود را اف
اند اما همچنان تصمیم به استخدام کارگر در منطقه شده

هايیافته). مطابق با 23رتبه (آتی ندارندهايیزيربرنامه
به کسب و کارهاي خانگیدر سال جاري نیز2جدول 

شاخص حفظ با این تفاوت کهاستهمین روند در جریان
رتبه اول قرار داشته است. میزان فروش ودر زیستیطمح

وکار در وضعیت بهتري قرار گرفته در کسبگذاريیهسرما

و ارتقا گویه 6به 5/9(ارتقا گویه فروش از رتبه 
) در عین حال که شاخص 11به 13ازگذاريیهسرما

کهيطوربهرضایت مشتري تا حدي کاهش پیدا کرده 
و در نظر 17به 9از مشتري از رتبهیازسنجینگویه 

نزول 5/7به 5گرفتن قیمت بهینه براي محصول از رتبه 
وکارها در سال جاري موفقیت نسبتاً یافته است. این کسب

اند (ارتقا از خود داشتههايیدهاسازييتجاربیشتري در 
) اما همچنان پیشرفت چشمگیري در 20به 21رتبه 

و بیمه ییزااشتغالنوآوري، انتخاب برند؛ رتبهوضعیت
و همچنان این شودنمیسال جاري دیدهکارکنان در

قرار دارند.ها در جایگاه رتبه هاي آخرگویه
هـاي حاصـل از رتبــه بنـدي گویـه هـاي شــاخص      بررسـی 
دهـد کـه   در مشاغل خانگی نشان مـی ي کارآفرینیتوسعه

باشـند و بـه سـمت    این مشاغل دوستدار محیط زیست می
فظ محیط زیست در حرکت اند؛ و ایـن  پایداري همراه با ح

قـوت مشـاغل خـانگی    تواند به عنوان یک نقطهموضوع می
اما این کسب و کارها با وجود توانایی انعطاف پذیري؛ باشد

کننـد و در  شرایط سخت را تحمـل مـی  و میل به پایداري،
و جریان رقابـت و کسـب سـود، اسـتراتژي قیمـت پـایین      

ان به جاي نوآوري و تجـاري  خودداري از مزایاي کار کارگر
گزینـد و در مجمـوع صـاحبان مشـاغل     سازي ایده بـر مـی  

خانگی به این شرایط قانع هستند و با ادامـه ایـن رونـد بـا     
وانند در جریان رقابت تهاي الزم نمیوجود داشتن پتانسیل

پیروز شوند.
در کسب و توسعه کارآفرینیمؤلفه هاينمقایسه میانگی
سال اول تاسیس و سال جاريدر کارهاي خانگی
ي هاي توسعهمؤلفهدهد که کلیهمینشان3نتایج جدول 

نسبت به سال جاري کارآفرینی در مشاغل خانگی،
به طوري که بین میانگین ایجاد وضعیت بهتري داشته اند.

نوآوري در کسب و کار در سال اول و سال جاري تفاوت 
ن میانگین وجود دارد. بی001/0معنی داري در سطح 

حفظ محیط زیست در کسب و کار در سال اول و سال 
. وجود دارد03/0جاري تفاوت معنی داري در سطح 

همچنین بین میانگین توانایی مشاغل خانگی در انجام 
اموري مانند بیمه کارکنان، حفظ یا اعدم اخراج کارکنان و 

که در در نظر گرفتن کمک هزینه تحصیل و ازدواج به آنها
ع جلب رضایت کارکنان نام گذاري شده است تفاوت مجمو

سال اول و سال پایه وجود دارد. توانایی معنی داري در
سازگاري و انطباق با محیط یا انعطاف پذیري نیز نسبت به 
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ي اشتغال ود پیدا کرده است. میانگین مؤلفهسال اول بهب
بوده 94/6و در سال جاري 88/5زایی در سال اول برابر با 

ي پایین بودن میزان این مؤلفه در ت؛ که نشان دهندهاس
باشد. سود آوري نیز نسبت به هر دو سال مورد بررسی می

سال پایه بهبود یافته است و اختالف معنی داري در سطح 
به طور کلی میانگین بین این دو سال وجود دارد. 002/0

تمامی مؤلفه هاي توسعه ي کارآفرینی در هر دو سال پایه 
سال جاري با توجه به طیف در سطح پایینی قرار دارد و 
اند. این ها نسبت به سال پایه بهبود یافتهتمامی مؤلفهاما

در مشاغل که مؤلفه هاي کارآفرینی دهد یافته نشان می
خانگی هر چند در سطح محدود، اما نمود یافته است.

در مشاغل خانگییتوسعه کارآفرینمیانگین رتبه اي مولفه هاي شاخص-2جدول
رتبه در سال 

جاري
میانگین در 
سال جاري

میانگین در هاگویهلفه هاؤم
سال اول

رتبه در 
سال اول

2618/2
ایجاد نوآوري

86/124جدیدتولید محصول یا خدمات
49/125هاي جدیدیا تکنیکد هاي تولیاز روشه استفاد2544/2
50/126د اولیه جدیداستفاده از منابع یا موا2265/2
حفظ محیط 284/3

زیست
1/32سعی در کاهش آلودگی

03/34کاهش مصرف انرژياهمیت به109/4
جلب رضایت 5/1792/2

مشتري
47/25/9از مشتریاننیاز سنجی

83/25براي محصولدر نظر گرفتن قیمت بهینه5/728/3
3024/1

جلب رضایت 
کارکنان

20/130نانبیمه کارک
71/26)حفظ کارکنان (عدم اخراج2182/2
کمک هزینه تحصیل و ازدواج به در نظر گرفتن2358/2

کارکنان
26/218

ف پذیري انعطا458/3
متناسب با شرایط 

تغییردر حال 

49/28توانایی تغییر محصول با توجه به تغییر شرایط بازار
25/219خود با توجه به شرایط محیطیتغییر محصول1306/3
98/121رقباامکانات خود براي رقابت با سایرتجهیز1403/3
تالش براي 1207/3

توسعه روستا

28/25/16رفع نیاز نسبی منطقه از طریق محصول
در صورت وجود در (استفاده از مواد اولیه بومی545/3

منطقه)
05/33

70/27نیروي انسانی بومیاز استفاده153
تالش براي 2715/2

اشتغال زایی
97/122میزان اشتغال زایی شرکت شما

95/123ي سال آیندهسهم اشتغال زایی در برنامهمیزان و2448/2
920/3

کسب سود و 
درامد

30/215میزان تولید
47/25/9فروشمیزان635/3

23/220صادرات محصول2276/2
35/213تجهیز کسب و کارسرمایه گذاري براي1109/3
پایداري و 376/3

استقامت
45/31تثبیت کسب و کار

28/25/16ي کسب و کارحفظ چرخه1694/2
1986/2

بهره گیري از 
هافرصت

فراهم کردن قدرت انتخاب محصول از طریق تنوع
براي مشتریان

43/212

45/211ابت با سایر کسب و کارهاي رقیبقدرت رق5/728/3
33/214العمل به موقع در برابر معامالت سود آورعکس5/1792/2

تجاري سازي 2951/1
ایده در سطح 

منطقه

24/128براي واحد تولید یا محصول خودانتخاب برند یا نام
98/121موفقیت در اجراي ایده2084/2
براي خلق تکنولوژي هر چند سادهاز استفاده2812/2

ارزش
43/127
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مشاغل خانگیتوسعه کارآفرینیشاخصنهمبسته از لحاظ مقایسه میانگیt-testنتایج آزمون- 3جدول 

20-3ها:طیف هر یک از مؤلفه*
.هم دامنه شده اند20تا 3طیف بهتوسعه ي کارآفرینیبه منظور تفسیر بهتر نتایج تمامی مولفه هاي شاخص 

در مشاغل توسعه کارآفرینیگذار بر ثیر أهاي تسازه
خانگی

دهد که تجربه در کسب و کار نشان می4اطالعات جدول
در کسب و کار توسعه ي کارآفرینییا سابقه فعالیت با 

دهد خانگی رابطه مثبت و معنی داري دارد. نتایج نشان می
توسعه ي انگیزه زیستی و انگیزه هویتی با که بین

کار روابط معنی داري وجود دارد. از در کسب و کارآفرینی
هاي شخصیتی، استقالل طلبی و مرکز کنترل میان ویژگی

و 03/0سطح به ترتیب دررابطه مثبت و معنی داري
در مشاغل خانگی دارند. بر توسعه ي کارآفرینیبا 01/0

توسعه ي هاي مدیریتی با مهارت4اساس نتایج جدول
به ؛ داردمعنی داريرابطه0001/0در سطح کارآفرینی

عبارت دیگر صاحبان کسب و کار مشاغل خانگی که از 
هاي مختلف مدیریت به میزان باالتري برخوردار مهارت

بیشتري دارند. بر اساس توسعه ي کارآفرینیهستند، 
هاي حمایتی و تهاي تشویقی، سیاسها بین سیاستیافته

طه معنی رابتوسعه ي کارآفرینیبا ايهاي مشاورهسیاست
نتایج جدول بیانگر این است که . دار و مثبتی وجود دارد

رابطهي کارآفرینیتوسعهبین بکارگیري مدیریت دانش و 
مثبت و معنی داري وجود دارد. هر چه در کسب و کار 

ي کارآفرینیتوسعهگرفته شود مدیریت دانش باالتري بکار
از بین استفادهدر سطح باالتري قرار دارد. هم چنین

رابطه مثبت توسعه ي کارآفرینیهاي خودگردان و آموزش
و معنی داري وجود دارد. به این معنا که هر چه افراد به 

هاي خود گردان دنبال کسب علم و دانش از طریق آموزش
ها از هاي دولتی) باشند کسب و کار آن(فارغ از آموزش
در سطح باالتري قرار توسعه ي کارآفرینیلحاظ شاخص 

ها، حمایت خانواده، روابط درون ارد. مطابق با یافتهد
خانواده و امکانات فیزیکی رابطه مثبت و معنی داري با 

دارد.توسعه ي کارآفرینی
تأثیر جمعی متغیرهاي مستقل بر یريگاندازهمنظوربه

کارآفرینی در مشاغل خانگی از يتوسعهمتغیر وابسته 
تایج تحلیل رگرسیونی رگرسیون گام به گام استفاده شد. ن

آمده است. با توجه به اطالعات جدول، میزان5در جدول 
F یطورکلبهشده است. داریمعن0001/0در سطح

درصد 69متغیرهاي وارد شده در تحلیل رگرسیون،
يکارهاکارآفرینی در کسب و يتوسعهواریانس تغییرات

راي داکنند. متغیر فضاي کسب و کارخانگی را تبیین می
) تغییرات متغیر 29/0بینی کنندگی (بیشترین قدرت پیش

کارآفرینی در مشاغل خانگی است. دومین يتوسعهوابسته 

متغیر
tsigسال جاريسال اول

انحراف میانگین
استاندارد

انحراف استانداردمیانگین

001/0- 85/469/127/786/281/8*نوآوري در خدمات و محصول 
03/0- 19/918/389/1125/246/8*حفظ محیط زیست

001/0- 95/794/264/686/263/3*جلب رضایت مشتري

004/0- 17/656/23/981/238/5*جلب رضایت کارکنان

001/0- 72/628/367/913/339/7*انعطاف پذیري
0001/0-03/859/252/913/366/4*تالش براي توسعه روستا

001/0- 88/573/194/668/241/4*اشتغال زایی
002/0- 01/702/200/1229/338/5*کسب سود و درامد
005/0- 60/865/205/1005/419/4*پایداري و استقامت

003/0- 21/749/206/955/313/5*هابهره گیري از فرصت
0001/0- 65/459/147/671/265/7*هتجاري سازي اید

001/0- 08/7422/1411/9609/2087/8هامجموع مؤلفه
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کارگیري مدیریت کارآفرینی بهيتوسعهبر یرگذارتأثعامل
درصد تغییرات متغیر 17باشد که وکار میدانش در کسب

کند.کارآفرینی در کسب و کار را تبیین میيتوسعه
بعد، اثر یرگذارتأثمتغیرعنوانبهتجربه در کسب و کار

کارآفرینی در کسب و کار دارد. افرادي يتوسعهمثبتی بر 
تر عمل توانند موفقکار دارند میکه تجربه بیشتري در

ینترمهم) نیز 1391کنند. در تحقیقات آگهی و همکاران (
یی، عامل در توسعه مشاغل خانگی از دیدگاه زنان روستا

. چهارمین و پنجمین باشدیمتجربه و مهارت در شغل 
، مرکز کنترل درونی و خالقیت یرگذارتأثمتغیرهاي

دیگري است که یرگذارتأثباشد. حمایت دولت متغیرمی
يتوسعهتوان انتظار داشت شاخص متغیر مییناوجودبا

کارآفرینی در سطح باالتري قرار بگیرد. هفتمین و 
کارآفرینی در يتوسعهبر یرگذارتأثهشتمین متغیر
يامشاورههاي و سیاستعوامل خانوادگیمشاغل خانگی،

باشد. فالح هاي مربوطه میجهاد کشاورزي و سازمان

) به کارآفرینی نگاهی فراتر از 1386جلودار و همکاران (
ایجاد شغل و کسب درآمد دارند و در تحقیق خود، عواملی 

خانوادگی، يهاشبکهاعتباري، مالی وهايیتحماهمچون 
حمایتی دولت شامل تسهیالت بانکی، هايیاستس

عوامل ینترمهمرا از يامشاورهخدماتی، اطالعاتی و 
. از دانندیمروستایی ینانهکارآفرموفقیت کسب و کارهاي 

کارآفرینی در مشاغل يتوسعهبر یرگذارتأثدیگر عوامل 
. باشدیمیریتی مديهامهارتخانگی برخورداري از 

وري و ) کسب درآمد، سودآ1393همکاران (حسینی نیا و 
عملکرد يهامؤلفهعنوانبهگسترش تعداد کارکنان را

دانسته و داشتن هدف، ینکارآفرکسب و کارهاي 
مدیریتی را در يهامهارتو سایر یزيربرنامهيهامهارت
.دانندیممؤثرمذکور يهامؤلفهتحقق 

با توسعه کارآفرینی مشـاغل  هاسازهایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون براي تعیین همبستگینت-4جدول 
خانگی

داريضریب معنیضریب همبستگیمتغیر
28/0003/0انگیزه زیستی
22/002/0انگیزه هویتی

09/031/0انگیزه کامرانی
06/05/0انگیزه آرمانی
18/006/0توفیق طلبی

20/003/0بیطلاستقالل
12/020/0پذیريریسک

08/037/0خالقیت
24/001/0مرکز کنترل

43/00001/0ي مدیریتیهامهارت
23/0014/0ي تشویقی دولتهااستیس
35/00001/0ي حمایتی دولتهااستیس
17/0007/0اي دولتي مشاورههااستیس
49/00001/0ي مدیریت دانشریکارگبه

48/00001/0ب و کارفضاي کس
19/0047/0ي خود گردانهاآموزش

38/00001/0حمایت فکري خانواده
23/0017/0ارتباطات خانواده

33/00001/0امکانات فیزیکی خانواده
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به منظور برآورد معادله تخمین، با توجه به اطالعات 
نهایی رگرسیون بودن مدلداریمعنو آمدهدستبه

توان میزان در این تحقیق، با معادله زیر میچندگانه
کارآفرینی در کسب و کارهاي خانگی را تخمین يتوسعه

زد:

کارآفرینی در کسب و يتوسعهمیزان ،Yدر این رابطه 
یریتمدX2فضاي کسب و کار،X1کارهاي خانگی،

X6خالقیت، X5مرکز کنترل درونی، 4Xتجربه،X3دانش،

هاي سیاستX8خانوادگی،واملعX7حمایت دولت،
یجنتاباشد.هاي مدیریتی میمهارتX9و دولتيامشاوره

معیار دهد به ازاي هر واحد تغییر در انحرافنشان می
در انحراف معیار متغیر وابسته 59/0مدیریت دانش، 

کارآفرینی در کسب و کار خانگی تغییر ایجاد يتوسعه
د تغییر در انحراف معیار همچنین به ازاي هر واح.شودمی

يتوسعهانحراف معیار متغیر 49/0حمایت دولت، 
یابد. یک واحد تغییر در انحراف یمکارآفرینی افزایش 

افزایش در انحراف 35/0معیار فضاي کسب و کار نیز 
.شودیمکارآفرینی در مشاغل خانگی يتوسعهمعیار 
کارآفرینی در مشاغل خانگیتوسعهموانع 
ها و اده از تکنیک تحلیل عاملی به بررسی متغیربا استف

کارآفرینی در مشاغل خانگی يتوسعههاي موانع گویه
بدین منظور براي تعیین ساختار ساده آن . پرداخته شد

گرفته است. روش چرخش واریماکس مورد استفاده قرار
گیري از ها براي بهرهگیري انسجام درونی دادهاندازه

و آماره KMOی با استفاده از آزمون تکنیک تحلیل عامل
بارتلت صورت پذیرفت. محاسبات انجام شده نشان داد که 

کارآفرینی در يتوسعهها براي موانع انسجام درونی داده
در سطح و آماره بارتلت) =62/0KMO(مشاغل خانگی

هاي استخراج شده به دار بوده است. عاملیک درصد معنی
واریانس مربوطه ذکر شده است. همراه مقدار ویژه و درصد

گیرد با توجه به گویه هایی که در هر عامل جاي می
وکار کارآفرینی در کسبيتوسعهعامل موانع عناوین پنج

هاي خانگی که در فرآیند تحلیل عاملی شناسایی گردیدند 
مشخص شده است.6در جدول 

کارآفرینی در مشاغل يتوسعهنتایج تحلیل عاملی موانع 
دهد که این افراد در وهله اول با مشکالتنگی نشان میخا

کارآفرینیيتوسعهاطالعاتی رو به رو هستند. سایر موانع 
موانع اقتصادي، بازاریابی، در مشاغل خانگی شامل

هاي هر یک از این شود. گویهیمشخصیتی و خانوادگی 
با توجه به جدول . نشان داده شده است7جدول عوامل در 

درصد از کل 59/71عامل شناسایی شده مجموعاً پنج،6
دهند. عالوه بر این بار واریانس مشاهده شده را تشکیل می

محاسبه شده است ها نیزهاي هر یک از عاملمتغیرعاملی
هاي داراي ارزش باالتر و توان متغیرکه بدین ترتیب می

هاي داراي بار عاملی کمتر از تر را شناسایی و متغیرمهم
) به 1393(را حذف نمود. تقی بیگی و همکاران50/0

ایجاد و گسترش فیزیکی کسب و کارهاي خانگی توجه 
داشته و موانع تحقق این امر را از دیدگاه زنان به ترتیب 

دولتیوخانوادگیاقتصادي،فردي،موانع شخصیتی،
)، نیز شش عامل 1393. یعقوبی فرانی و همکاران (داندیم

یتی، و مالی، شخصیرساختیزاعی، فرهنگی و اجتم
موانع گرایش عنوانبهرا حمایتی و خانوادگی و آموزشی

. در دندانیمزنان روستایی به ایجاد مشاغل خانگی 
,Fryفري (تحقیقات وکسبتوسعهاصلیموانع، )1993
تأمینعدماطالعات،ضعفتخصص،عدم،خانگیکارهاي

شناسایی شده کاروکسبطرحعدموقانونیموانعمالی،
.است

Y =-49.03 + 0.39 (X1)+2.23 (X2)+ 0.41(X3) +
1.39 (X4) + 1.96(X5)+2.15(X6)+0.55(X7)-

1.17(X8)+0.88(X9)+
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مشاغل خانگیکارآفرینیتوسعهبر یرگذارتأثنتایج رگرسیون براي تعیین متغیرهاي-5جدول 
BBetatRR2R2Adمتغیرها

39/035/085/456/029/029/0فضاي کسب و کار
/23/259/005/969/047/046کارگیري مدیریت دانشبه

41/023/053/374/055/054/0ه در شغل فعلیتجرب
39/125/014/378/061/059/0مرکز کنترل درونی

96/122/062/380/064/062/0خالقیت
15/249/059/481/066/064/0حمایتی دولتهايیاستس

55/023/070/282/068/065/0عوامل خانوادگی
17/119/047/283/070/067/0دولتيامشاورههاي سیاست

88/016/082/284/072/069/0هاي مدیریتیمهارت
Sig:0.0001    Constant: - 49.03F:24.8

)در مشاغل خانگیکارآفرینیتوسعهدیدگاه اعضا راجع به موانع (مقادیر تحلیل عاملی- 6جدول 
درصد تجمعیدرصد واریانسمقدار ویژهعاملردیف

90/273/2073/20اطالعاتی1
77/280/1954/40اقتصادي2
49/165/1019/51بازاریابی3
45/137/1056/61شخصیتی4
40/103/1059/71خانوادگی5

ها به روش وریماکسنتایج حاصل از چرخش عامل-7جدول
بار عاملیهاگویههاعامل

1

89/0کارعدم وجود طرحی براي شروع کسب و
84/0ي مربوطههاسازمانعدم همکاري با جهاد و 

80/0ي حمایتی در نقاط روستاییهاطرحاطالع ضعیف از 
70/0اطالع ضعیف در مورد نحوه و مراحل گرفتن وام و تسهیالت

2
91/0کمبود سرمایه

82/0عدم دریافت به موقع تسهیالت
85/0ضعف حمایت مالی

91/0ن محصوالتخرید ارزا3
59/0ضعف امکانات براي عرضه و فروش محصوالت بدون واسطه

4
76/0بودن صاحب کسب و کارکارمحافظهریز و گریسک 

70/0عدم پشتکار و فعالیت محدود صاحب کسب و کار

80/0زیاديهاتیمسئولکارها و 5
67/0کمبود و فرسوده شدن امکانات فیزیکی

و پیشنهادهاگیريیجهنت
شـرایط جهـان، اقتصـاد عرصـه درجاريفزایندهتغییرات
صنعتیمراکزدور ازودرآمدکممناطقدریژهوبهرازندگی

کشـور روسـتاهاي است ونمودهتریموخشهريخدماتو
شـرایطی، چنـین در.نیسـتند مسـتثنی حیـث اینازنیز

یروسـتای منـاطق درکارآفرینانـه کارهـاي وکسبتوسعه
بایـد روستاها،حیاتتداومالزامات ضروريازیکیعنوانبه

روسـتایی  توسـعه کـالن يهابرنامهمهمهايیتاولوازیکی
اشتغالایجادواسطهبهامراینکهچرارود،شماربهکشور

بهبود،فقردر کاهشسزاییبهسهمتواندیمثروت،تولیدو
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باشـد داشـته تمهاجرو کاهشروستاییيهاخانوادهرفاه
.)1393(نجفی و صفا، 

يتوسعهبر مؤثريهاسازهبا نتایج رگرسیون مطابق 
فضاي کسب و کار، مدیریت ،خانگیمشاغلدر کارآفرینی

دانش، تجربه قبلی در شغل، مرکز کنترل درونی و خالقیت، 
يامشاورههاي حمایت دولت، عوامل خانوادگی، سیاست

باشد.یهاي مدیریتی مدولت و مهارت
همبستگی بخشی از تغییرات فضاي کسب و کار نیز عالوه بر 

يتوسعهقابلیت تبیین متغیر ،کارآفرینیيتوسعهبا 
ی یکاما مطابق با نتایج تحقیق حاضر، ؛ را نیز داردکارآفرینی

در مشاغل خانگی،کارآفرینیيتوسعهموانع ینترمهماز 
یافت تسهیالت، ممکن باشد. از طرفی فرایند درموانع مالی می

نارضایتی شاغلین که منجر بهها به طول بیانجامداست ماه
ساماندهی مشاغل خانگی از شاخص طرحکسب و کارهاي

یکی از این در حالی است که.دریافت تسهیالت اشاره کرد
؛ استگذاريیهسرماهاي کارآفرین، قبول ریسک ویژگی

اید براي تأمین بنابراین صاحبان کسب و کارهاي کوچک نب
منابع مالی خود، تنها به دریافت تسهیالت از دولت متکی 

مختلفی موانع مالی را يهاراهتوانند از باشند. این افراد می
توان به تحت برطرف کنند. در مورد منابع تأمین مالی می

پوشش درآمدن کسب و کارهاي پشتیبان اشاره کرد.
مدیریت دانش د کهدهنتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان می

در کارآفرینیيتوسعهدرصد تغییرات 17يکنندهیینتب
اثربخشمدیریت دانش یريکارگبهباشد. مشاغل خانگی می

هاي ها و مسئولیتدر کسب و کار، مستلزم وجود افراد، نقش
باشد که در نهایت به فرد یا افراد کمک شفاف هر یک می

براي ایجاد ارزش ن راهایشاکند تا خالقیت و تواناییمی
افزوده به کار گیرند. بهترین حالت استفاده از دانش این است 

گرفت.هاي کسب و کار به کارکه آن را در فعالیت
عوامل کنندگییینتبي قدرت نتایج نشان دهندههمچین 

مشاغل خانگی کارآفرینیيتوسعهخانوادگی در تغییرات 

در کسب و کارآفرینیيتوسعهیکی از موانع عالوهبهاست 
ایجاد ومنظوربه. باشدیماي خانگی عوامل خانوادگی کاره

و حامی شغل خانگی، پیشنهاد تقویت روابط خوب و سازنده
براي اعضاي خانوادهآموزشیيهاکالسبه برگزاري شودیم

يهاسازماندر و ایجاد مراکز مشاوره کسب و کارهاي خانگی
اقدام گردد.مربوطه
دولت يامشاورههاي لیل رگرسیونی سیاستدر تح

. باشدمیکارآفرینیيتوسعهي تغییرات کنندهبینییشپ
در مشاغل کارآفرینیيتوسعهیکی از موانع عالوهبه

در رابطه با اهمیت .باشدیمخانگی، عوامل اطالعاتی 
باید به این نکته توجه داشت که برخی از یرساناطالع

ستاهاي دور افتاده هستند که امکان شاغلین خانگی در رو
ها به جهاد کشاورزي و حضورشان در مراجعه آن

-حمایتیهايها از طرحو آگاهی آنهاي آموزشیکالس
تواند با آموزشی ضعیف است بنابراین دولت می

حمایتی دولت يهابرنامهو خدماتشفاف ازیرساناطالع
از طریق خانگی،کسب و کاریستأسو قوانین و شرایط

داشته باشد.یرساناطالعترویجی هايیهنشربروشور، 
بینـی یشپـ هـاي حمـایتی   در تحلیل رگرسیونی سیاسـت 

در مشـاغل  کـارآفرینی يتوسـعه تغییرات متغیـر  يکننده
در مشـاغل  کـارآفرینی يتوسعهمنظوربه. باشدخانگی می
ــانگی،  ــان  خ ــه متولی ــعهب ــارآفرینیيتوس ــتاي ک در راس

هـاي مـالی و   نوع حمایتي حمایتی در قالب دوهاسیاست
شعب یستأسبه شودپیشنهاد می،یرساختیزهاي حمایت

ــاط     ــک در نق ــاي کوچ ــب و کاره ــت از کس ــز حمای مراک
صندوق حمایت از کسب یاروستایی، مانند بانک کارآفرین

ــاي  ــانگیو کارهـ ــین، خـ ــعیت  همچنـ ــود وضـ ــه بهبـ بـ
ــاختز ــايیرس ــاده ه ــد ج ــاطی مانن ــا و دارتب ــیه سترس

رق و گاز و خطوط تلفن و روستاییان به منابع انرژي مانند ب
اینترنت پرداخته شود.
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Abstract
Considering that home-based businesses are a solution to strengthen rural entrepreneurship, some of the experts
look at them as the most important strategies for rural development in the Third World. Investigation of factors
influencin entrepreneurship development and its obstacles was the main purpose of this study to present
solutions for developing entrepreneurship in home-based businesses. The study was conducted using survey and
aresearcher-made questionnaire was used for data collecting. The small agricultural business managers who have
attempted to establish business by the plans of organizing home-based careers were the population of the study.
Totally 106 individuals were chosen using random sampling in three regions (Zarghan, Markazi and Dashte
Arjan) According to the research hypothesis, development of entrepreneurship in home-based businesses
depends on individual, family and environmental factors. Based on the research findings, business atmosphere,
applying knowledge management, background, individual characteristics such as creativity and internal locus of
control, government support and management skills are the predictor factors of entrepreneurship development in
small home-based businesses. According to the results of factor analysis, informational, economic, marketing,
personality and family factors are the main obstacles of entrepreneurship development at home-based businesses.
Those factors explained about 71.59 percent of total variance.

Key words: Entrepreneurship Development, Entrepreneurship, Home-Based Businesses, Small Business,
Shiraz Villages.
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