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Abstract
Developing and improving micro businesses in the home business sector is one of the most important and
effective ways to improve the economic, social and livelihood state of the villagers because, despite the many
constraints that exist in different parts of rural communities, such as manpower and finance, for rural
entrepreneurs, setting up small and medium businesses is hard and difficult. The purpose of this study is to
identify the effective drivers for the development of very small businesses(micro) in the rural home business
sector. This research has a mixed approach, from a practical point of view and from a descriptive-survey
method. Semi-structured interviews with emphasis on exploratory approach and researcher-made questionnaire
have been used to collect data. In the qualitative stage of the statistical society, this research consists of experts,
professors and all those who have practical or research activity in the field of home-based business. A total of 12
people have been selected through chain sampling. In the quantitative stage, the statistical population includes
all those who work in rural households with fewer than 9 people and at least 2 years of experience; 43 of them
were selected using purposeful sampling. To analyze the data, in the first stage (qualitative) of the topic
analysis, and in the second phase(quantitatively), the factor analysis was used. The results show that factors such
as entrepreneurial culture, entrepreneurial capacity building, and entrepreneurial empowerment are among the
most important drivers for the development of very small businesses(micro) in the rural home business sector.
Keywords: Micro Businesses, Rural Home Business, Entrepreneurial Empowerment, Entrepreneurial Culture,
Entrepreneurial Capacity Building.
شناسایی پیشرانهای مؤثر در توسعة کسبوکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی روستایی
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چکیده
 اجتمااعی، یکی از مهمترین و مؤثرترین راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی،توسعه و بهبود کسبوکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی
 بارای کارففریناان روساتایی کاه در بخاشهاای مختلاج جواما،و معیشتی روستاییان است؛ زیرا باوجود محدودیتهای متعددی مانند نیروی انسانی و ماایی
 هاادا ایاان پااژوهش شناسااایی پیشاارانهااای مااؤثر در توسااع. راهاناادازی کساابوکارهااای کوچااک و متوساار بساایار دشااوار اساات،روسااتایی وجااود دارد
- از نظار هادا کااربردی و از نظار روش توصای ی، این پژوهش با رویکردی فمیخته.کسبوکارهای بسیار کوچک در بخش مشاغل خانگی روستایی است
 در.پیمایشی است و از مصاحبههای نیمهساختاریافته با تأکید بر رویکردی اکتشافی و پرسشنام محقا سااخته بارای جما فوری دادههاا اسات اده شاده اسات
73  استادان و کلی افرادیاند که در حوزة مشاغل خانگی فعاییت عملی یا پژوهشی داشاتهاناد و در ممماو، جامع فماری این پژوهش خبرگان،مرحل کی ی
 در مرحل کمّی نیز جامع فماری شامل کلی افرادی است که در کسبوکارهای خانگی روستایی باا کمتار.ن ر به روش نمونهگیری زنمیرهای انتخاب شدهاند
 بارای تمزیاهوتحلیال دادههاا در. ن ر با است اده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند30  سال سابقه فعاییت می کنند؛ در این بین3  ن ر نیرو و حداقل3 از
،ساازی کارففریناناه

 نتایج نشان میدهد عواملی چاون فرهنا.مرحل نخست (کی ی) از تحلیل تم و در مرحل دوم (کمّی) از تحلیل عاملی است اده شده است

. مهمترین پیشرانهای توسع کسبوکارهای بسیار کوچک در بخش مشاغل خانگی روستاییاند،ظرفیتسازی کارففرینانه و توانمندسازی کارففرینانه
 ظرفیتسازی کارففرینانه،سازی کارففرینانه

 فرهن، توانمندسازی کارففرینانه، مشاغل خانگی روستایی، کسبوکارهای بسیار کوچک:کلید واژهها

* نویسنده مسؤول
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تعریج میکند (دواویهینس و ون هول.)3338،0

 -1مقدمه
موضو بیکاری ،مهاجرت روستاییان به شاهرها و عاوار

کسبوکارهای بسیار کوچاک ،ساهم چشامگیری در

ناشی از فن ،پاایینباودن وضاعیت شااخصهاای اقتصاادی

اقتصاد اکثر کشورهای جهان دارند؛ بارای مثاال در اساتراییا

خانوادههای روستایی و مساالل ازایاندسات موجاب شاده

کسبوکارهای بسیار کوچک اغلب بر صنای صنعتی غلباه

است تا بیشازپیش به نقش بهبود وضعیت کسابوکاار در

دارند و تقریباً  88درصد از کال کسابوکارهاا را تشاکیل

بخش مشاغل خانگی روستایی توجه شود.

میدهند (دایت و ها بی.)3331 ،

امروزه طیج وسیعی از کسابوکارهاای متناوّ شاامل

درباارة اهمیاات کسااب وکارهااای بساایار کوچااک ،باار

کساابوکارهااای باازر  ،متوساار ،کوچااک و بساایار

اساس فخرین برفوردها در سال  3371در انگلستان بیش از

کوچاااک وجاااود دارد (پریاااوس و پرسااا ک.)3373،7

 31درصد کسبوکارها را کسبوکارهای بسیار کوچاک

کسااابوکارهاااای بسااایار کوچاااک بااایش از نیمااای از

تشااکیل ماایدهنااد و  00درصااد اشااتوال و  33درصااد از

کسبوکارهای کوچک را تشکیل میدهند و در موفقیات

گردش مایی را از فن خود کردهاند (رودز)3371 ،1

کارففرینان ،کمک به زنان ،اقلیتها و افاراد محاروم نقاش
بسیار مهمی را بازی میکنند (ماتاری و موناهان.)3373 ،3

گ تنی است کسب وکارهای بسایار کوچاک اغلاب
کسبوکارهای خانوادگی قلمداد مایشاود کاه منااب و

در حال حاضر کساب وکارهاای بسایار کوچاک باا

تخصّص زم بارای مشاارکت در فعاییاتهاای تمااری

توجه به خاصیتی چون نیازنداشتن باه منااب ماایی زیااد،

بااینایمللاای را ندارنااد (کااالرو و داگااالس.)3373،1

انعطااپذیری و سازگاری باا شارایر مختلاج در حاال

کسبوکارهاای خاانگی باه دییال انادازة کوچکشاان

حاضر جزء مهمی از انوا کسابوکارهاسات .از دیگار

فرصتهای مناسبی را برای مایکان خود پدید میفورند

ویژگیهای کسب وکارهای کوچک و بسایار کوچاک

(ناااوبری و بوساااور  )3373،8و مزایاااای اقتصاااادی،

میتوان به نبودِ جدایی بین مدیریت و مایکیات در یاک

اجتماعی و محیطی جذابی دارند (کاامیین و همکااران،3

کسبوکار اشاره کرد (پاری.)3373 ،0

 .)3370نتایج تحقیقات مختلج نشان میدهاد باه یطاج

کسب وکارهای بسایار کوچاک طی ای از کارکناان
کمتر از پنج ن ر را شامل میشاود؛ ایان در حاایی اسات
که کسبوکارهای کوچک کارکنانی بین پنج تا نُه ن ار

مایکیت ،تعهد و کار شخصی ،کسبوکارهای خاانگی
موفقیت بیشتری را ازیحاا کی یات خادمات باه دسات
73

فوردهاند (دبستکی )3371 ،؛ به طوری که در سالهای

را درباار ماایگیرنااد (دایاات و هااا بی .)3331 ،3ایبتااه در

اخیاار باایش از  00درصااد کساابوکارهااای جدیااد در

اروپااا تعااداد کارکنااانی کااه در کساابوکارهااای بساایار

فمریکا ،کسب وکارهای خانگی باوده اسات (ماتااری و

کوچک فعاییات دارناد ،چیازی کمتار از  73ن رناد؛ در

موناهاااااان.)3373 ،کسااااابوکارهاااااای خاااااانگی،

حایی که تعداد کارکنان بین  73تا  03ن ر باشاد ،فنهاا را

کسب وکارهایی هستند که تمرکز اصالی فنهاا ،کاار در

در حوزة کسب وکارهای کوچک و تعداد کارکنان بین

خانه است (سایرس.)3373،77

 03تااا  303ن اار را جزلاای از کساابوکارهااای متوساار
5
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با توجه به اهمیت کسبوکارهای بسایار کوچاک و

در فضای کسب وکار داشاته اسات و نقاش اجتمااعی و

وجود ویژگیهای خاص در مناط روستایی بهخصوص

اقتصادی مهمی را در جهاان باازی مایکنناد (کاامیین و

در زمین مشاغل خانگی و با در نظر گرفتن قابلیاتهاای

همکاران.)3370 ،

منحصربه فرد کسبوکارهای بسایار کوچاک و اهمیات

عموماً شرکتهای بسیار کوچاک 7 ،تاا  3کارمناد،

توجه به توسع پایادار و کااهش فقار و بهباود وضاعیت

شرکتهاای کوچاک  7تاا  33کارمناد و شارکتهاای

زندگی روستایی و ایماد درفمد پایادار باهخصاوص در

متوساار  33تااا  333کارمنااد دارنااد .کمیساایون اروپااا

بخش مشاغل روستایی و ضرورت توجه ویژه به تقویات

( )3377نیز کسب وکارهای دارای کمتار از  73کارمناد

)3373،7؛ توجاه

را کسبوکارهاای بسایار کوچاک و کسابوکارهاایی

بااه توسااع کساابوکارهااای بساایار کوچااک ماایتوانااد

دارای  73تااا  03کااارگر را کساابوکارهااای کوچااک

راهگشای بسیاری از مسالل و مشکالت این مناط باشد.

برشمردهاند (بانکی و همکاران.)3371 ،0

و توانمندسازی خانواده ها (فگواپونا

بااه طااور معمااول در انگل ایس ،گااردش مااایی باارای
 -2مرور مبانی نظری
در ادامه به بررسی پیشینه و ادبیات تحقیا در خصاوص

اتحادی اروپا از تعداد کارکنان و گردش ماایی باه طاور

کساابوکارهااای بساایار کوچااک و مشاااغل خااانگی

توأمان بارای تقسایمبنادی کسابوکارهاای کوچاک و

پرداخته میشود.

متوسر است اده میکنند.

-1-2کسبوکارهای بسیار کوچک
امروزه این شرکتها و کسابوکارهاای بازر

تقسیمبندی کسابوکارهاا اسات اده نمایشاود؛ ویای در

گزارش سال  3371ادارة فمار فیلییین ( )PSAنشاان
نیساتند

می دهاد کساب وکارهاای بسایار کوچاک ،کوچاک و

کاه پایاههااای اقتصااادهای کشاورهای توسااعهیافتااه را فااراهم

متوسر  33.01درصد از کل کسب وکارها را در فیلییین

ماایکننااد ،بلکااه اقتصاااد کشااورهایی ماننااد ای اا ت متحااده

تشکیل می دهند که  83.10درصد کسب وکارهای بسیار

فمریکا و بریتانیا در دست کسبوکارهای بسایار کوچاک و

کوچاااک (میکااارو) 3.03 ،درصاااد کسااابوکارهاااای

کارففرینان است و سهم زیاادی از توییاد ناخاایص داخلای و

کوچک و  3.33درصد کسبوکارهای متوسار بودناد.

اشتوال را به خود اختصاص دادهاند (فگواپون .)3373 ،

شرکتهای بزر

کسبوکارهاای بسایار کوچاک ،باهطورمعماول در
جوام محلی ایماد میشوند؛ بنابراین توسع فنها به ن ا

 3.30درصاد بااقیماناده را تشاکیل

میدهند (ادارة فمار فیلییین.)3371 ،
در استراییا ،تقریباً  31درصد کسبوکارهاا ،از ناو

جامعه است .عالوه بر این ،تحقیقات نشان میدهد ن او

کوچک هستند و معمو ً با کمتر از  33کارمند تعریاج

کسااابوکارهاااای بسااایار کوچاااک در فعاییاااتهاااای

ماااایشااااوند (ادارةفمااااار اسااااتراییا .)3331،3فمااااار

خیرخواهانه نیز گساترش یافتاه اسات .کسابوکارهاای

کسبوکارهای بسیار کوچک در امریکا نشان مایدهاد

بساایار کوچااک و کوچااک در کشااورهای توسااعهیافتااه

در این کشور  0.8میلیون کارفرمای کسابوکاار بسایار

بسیار همهگیر شده است (ماساکی و همکااران)3331 ،3

کوچک وجود دارد کاه  13.8درصاد از کارفرمایاان و

و بیشترین ضریب ن و را نسبت به دیگر کسابوکارهاا

 73.0درصااد از مشاااغل بخااش خصوصاای را بااه خااود

Agyapong
Muske et al

1
2

Banki et al
Australian Bureau of Statistics 2007a

3
4
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پایدار مایشاود (ساوریا و گارولن .)3373 ،0از دیادگاه

اختصاص داده است (ادارة فمار کار فمریکا.)3371 ،7
در استراییا نیز کسب وکارهای بسیار کوچاک یاا باه

جورافیایی کسب وکارهای خاانگی در منااط روساتایی

عبارتی کسبوکارهای دارای کمتر از پنج کارمناد83 ،

بسیار مهماند .نتایج نشان میدهد امروز کسبوکارهاای

درصد از کال کسابوکارهاا را تشاکیل مایدهناد و از

خانگی و بهخصاوص خاناه یکای از بهتارین مکاانهاای

مممااو  3.3میلیااون کساابوکااار بساایار کوچااک در

استارتفپها شده است (ماسون و همکاران.)3377 ،3

استراییا ،بیش از دوسوم ( 11.0درصاد) در خاناه هساتند
(کامیین و همکاران.)3370 ،

کسابوکارهاای خاانگی ،کوچاکتارین ناو
کس ابوکااار اساات و ماادیر یااا مایااک ایاان نااو

ایبته موضو کسبوکارهای بسیار کوچک مخاتص

کسبوکارها بیشتر تمایل دارند که کسبوکاار خاود

کشورهای توسعه یافته نیست و سایر کشورهای در حاال

را باه صاورت فاردی اداره کنناد (گالبای .)7033 ،باا

توسعه را نیز دربرمیگیرد؛ برای مثال بیش از  33درصاد

اینکه راهاندازی این نو کسبوکار به سرمای هنگ تای

کسب وکارها در کشاور غناا را کسابوکارهاای بسایار

نیاااز ناادارد؛ نیازمنااد مهااارتهااایی چااون مهااارتهااای

کوچک تشکیل میدهند (فگواپون

ماادیریت مااایی ،ماادیریت زمااان ،سااازماندهاای یااک

.)3373 ،

با این توصیج ،میتوان گ ت امروزه بخش بزرگای
از کساابوکارهااا ،کساابوکارهااای بساایار کوچااک

ممموع کاری ،مدیریت فردی و مهمتر از همه مهاارت
بازاریابی است (ادوارد و همکاران.)3331 ،0

(میکرو) هستند و  13درصد کسابوکارهاا باا مایکیات

فیااوم و همکاااران )3371( 1عواماال موفقیاات 300

شخصی اداره میشوند و بیش از  33درصد فنها کمتر از

شرکت بسیار کوچاک در ماایزی را بررسای کاردهاناد.

 0کارمند دارند (کراسبی و همکاران.)3331 ،3

مطایعاا فنهااا نشااان ماایدهااد برخاای از ویژگاایهااای

-2-2کسبوکارهای خانگی
امااروز یکاای از مهاامتاارین عواماال ایماااد ثااروت و

عملکرد شرکتهای بسیار کوچک تأثیر میگاذارد .در

اشتوال کسبوکارهای خاانگی اسات و نقاش عمادهای

ایاان تحقیا تأکیااد شااده اساات کااه نااو رقاباات و سانّ

در رشد و توسع اقتصادی بسیاری از کشاورهای دارناد.

شرکتها بر عملکرد کساب وکارهاای بسایار کوچاک

کسبوکارهای خانگی باهواساط رشاد عاواملی چاون

تأثیر من ی دارند؛ در حایی که سنّ کارففرینان ،فموزش

پیشرفت در ارال خدمات ،سهویت جابهجایی نیروهای

و پااارورش ،فماااوزش کساااب و کاااار ،تقاضاااا بااارای

کاری ،پیشرفتهای تکنویوژیک و جهانیشدن بازارها

محصااول/خدمات ،دسترس ای بااه فضااای فیزیک ای ب ارای

در حال توسعه و گسترشاند.

توسااع کساابوکااار ،در دسااترس بااودن تااأمین مااایی و

کسبوکار خانگی به معناای اسات اده از خاناه بارای
زندگی تماری است .کسبوکاار خاانگی مایتواناد از
جنبههای بسیاری به سود اقتصاد باشد .تویید ساوغات در
خانه یک نو کسبوکار خانگی در بخش گردشاگری

کارففرینی و سازمانی با چندین عامل اقتصادی دیگر بار

کافیبودن میزان تأمین مایی تأثیر مثبتی بر رشد این ناو
کسبوکارها دارد.
حیادری سااربان ( )7033در پاژوهش خاود تقویاات
کااارففرینی روسااتایی را اساساایتاارین رکاان در توسااع

است که باعث کاهش فقر در مناط روساتایی و توساع
3

suriya & Gruen
Mason et al
5
Edwards et al
6
Alom et al
4

Bureau of Labor Statistics us
Crosby et al

1
2
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روستایی برای اشاتوالزایای ،انتقاال فنااوری ،ترغیاب و

هدا ،مهامتارین عامال ح اق بقاای کساب وکارهاای

تشوی سرمایه گذاری ،افزایش رفاه و غیره مادنظر قارار

بسیار کوچک است.

داده اساات .در ایاان زمینااه ،ایاان پژوهشااگر سااازوکار

قمبرعلی و زرافشانی ( )7081در پژوهش خود نشاان

توانمندسازی روانشناختی را یکی از جنبههاای مهام در

دادند ماردان کاارففرین روساتایی شااخصهاایی چاون

تقویت کارففرینی روستایی میداند.

خدمت به جامعه ،کسب درفمد و تعادل کاار و خاانواده

دونگاااااا و همکااااااران )3371( 7موانااااا مهااااام

را باااه ترتیاااب مهااامتااارین شااااخصهاااای موفقیاااات

کسبوکارهای کوچک ،متوسر و بسیارکوچک را در

اویویتبندی میکنند؛ این در حایی است که از دیادگاه

پاانج عاماال فقاادان مااایی ،دسترس اینداشااتن بااه بااازار،

زنان کارففرین روستایی شاخصهایی نظیر تعااادل کاار

تمهیزات و فناوریهای قدیمی ،زیرساختهای ضاعیج

و خااانواده ،کسااب درفمااد و عالقااه بااه کااار بااه ترتیاب

و نبودِ فموزش دستهبندی کردهاند.

مهمترین شاخصهای موفقیت رتبهبندی شدند.

فاارای ( )7330مواناا اصاالی توسااع کساابوکارهااای

سااعدی و حیاادری ( )7033در پااژوهش خااود نشااان

خانگی را نداشتن تخصص ،نبود بازار ،موان اطالعاتی ،عادم

دادهاند میتوان مشکالت تعاونیهاای کسابوکارهاای

تأمین مایی ،موان قانونی و نبود طرح کسبوکار میداند.

خانگی را در پنج عامل کلیدی  -7ضعج حمایاتهاای

ندج و همکااران )3370( 3عوامال ماؤثر بار رشاد و

دویتی؛  -3مشکالت و چایشهای مدیریتی؛  -0ضاعج

توسااع مؤسس اههااای مااایی کوچااک ،متوساار و بساایار

برنامااهریاازی؛  -3مشااکالت اقتصااادی و توییاادی و -0

کوچک را تحت تأثیر سه عامل میداند کاه عباارتاناد

ضعج خالقیت و کارففرینی دستهبندی کرد.

از :مشکل در تأمین وام ،فقدان فرصتهاای فموزشای و
کمبود مهارتهای کارففرینی.

حیدری و سااربان ( )7033در پاژوهش دیگاری نقاش
سرمای اجتماعی در تقویت کارففرینی روساتایی در اساتان

طوسی و همکاران ( )7030عوامل ماؤثر بار ساطوح

اردبیل را بررسی کردهاند .نتایج تحقی فنها نشاان مایدهاد

کارففرینی روستاییان شهرساتان مینودشات را بررسای و

متویرهای اعتماد اجتماعی ،ارتباطاات اجتمااعی ،مشاارکت

ارزیااابی کااردهانااد .نتااایج تحقی ا فنهااا نشااان ماایدهااد

اجتماعی ،انسامام اجتمااعی ،میازان فگااهی ،عضاویت در

متویرهای ریسک پاذیری ،میازان درفماد ،ساطن داناش

نهادهااای محلاای و مبادیاا اطالعااات و دانااش بااا تقویاات

نسبت به کارففرینی و ساطن ساواد در مقایساه باا دیگار

کارففرینی رابط مثبت و معنیداری وجود دارد.

متویرهااا ،بهتاار قااادر بااه پاایشبیناای سااطن کااارففرینی
روستاییان شهرستان مینودشت هستند.

قدیری و همکااران ( )7030نیاز باه بررسای و تبیاین
ایگااوی ارتباااطی میااان ارکااان ساارمای اجتماااعی بااا

اسااترایدون )3371(0نقااش بازاریااابی در موفقیاات و

ریسااکپااذیری جوانااان در راسااتای برپااایی و توسااع

ادام حیات کسبوکارهای بسیار کوچک در ففریقاای

کارففرینی روستایی در شهرستان تنکابن پرداختهاند .در

جنوبی را بررسی کرده است .نتایج تحقی وی نشان مای

میااان مؤی ااههااای بررساایشاادة فنااان ،بیشااترین میاازان

دهااد دو عاماال تمااایز از رقبااا بااا اساات اده از نااوفوری

اثرگذاری به ترتیب ،مشارکت ،اعتماد اجتمااعی ،تعلا

بازاریااابی و داشااتن اطالعااات دقیاا از نیازهااای بااازار

مکانی و همبستگی و انسمام اجتماعی بوده است.

1

Donga et al
Ndege et al
3
Strydom
2

نتایج تحقی فقایان سعدی و همکاران ( )7030نشان
میدهد شارکت در کاالس هاای فموزشای ،طارحهاای
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کسبوکاار و اشاتوال در توانمندساازی زناان روساتایی

کساابوکارهااای خااانگی بااهکااارگیری سیاسااتهااای

نقش دارند .همچناین بار اسااس یافتاههاای ایان تحقیا

تشویقی و حمایتی از صنای کوچاک باهویاژه توییادات

توانمندی اجتماعی زنان در حد با یی قارار دارد و باین

خانگی ،اتخا راهکارها و راهبردهای توساع صاادرات

توانمندی اجتماعی و ناو کسابوکاار خاانگی ارتباا

توییدات خانگی ،سیاسات هاای حمااایتی در بازاریاابی،

معنادار وجود دارد.

بازارشناساااای و تبلیواااات در ساااطن جهاااانی ،توساااع

پیشااگاهیفاارد و همکاااران ( )7088در مطایعاا خااود

همااهجانبااه توانمناادیهااای فنااای و تکنویااوژیکی از راه

راهکارهاای توساع مشاغل خانگی را چناین برشامردهاناد:

برنامههاای اجرایای در ساطن کاالن کشاور ،اسات اده از

ایماد فرصت رشد و ارتقای شخصیت زنان بارای برداشاتن

شااایوههاااای فموزشااای جدیااااد ،تااااشوی و ترغیااااب

موان اشاتوال فنها ،از میان بردن ابهامات و تصاورات من ای

کارففریناااااان خااااانگی بااااه اساااات اده از نااااوفوری و

درباارة کاار زناان ،فگااهکااردن زنااان از توانااییهایشااان

خالقیت های توییاد محصاو ت ویاژه و منحصاربهفارد،

در فعاییااتهااای اقتصااادی ،افاازودن سااطن فمااوزش زنااان،

تأمین نیازهاای مایی و اعتباری از راه تعدیل سیاستهای

عضااویت در تعاااونیهااا ،برگااازاری نمایشااگاههااای ملّ ای،

مایی و پویی برای تأمین نیازهای مایی ،محادودیتهاای

منطقااهای و محلاای کااه افاازون باار بازاریااابی و بازاررسااانی

بازرگانی ،صادراتی و قوانین حقوقی است.
با توجه به نتایج حاصل از پیشاین پاژوهش برخای از

توییادات زناان روسااتایی و عشاایری ،باعاااث ایمااد حااس

عوامل مؤثر بر توسع کساب وکارهاای بسایار کوچاک

خودباوری و اعتماد در زنان میشود.

(میکرو) خانگی بهصورت جدول  7اراله میشود.

نتایج مطایعات رودگرناژاد و همکااران ( )3377نیاز
نشاااان مااایدهاااد مهااامتااارین راهکارهاااای توساااع

جدول  :7عوامل مؤثر بر توسع کسبوکارهای بسیار کوچک (میکرو) خانگی
عوامل
نوفوری و خالقیت

صاحبنظران
برادران نصیری3377 ،؛ محمدیان و همکاران7030 ،؛ رودگرنژاد و همکاران،
3377؛ مقیماای و همکاااران7083 ،؛ ایاازدی و همکاااران7030 ،؛ سااعدی و
حیدری7033 ،

ریسکپذیری

طوسی و همکاران7030 ،؛ سورنسان و چانا

7

3331 ،؛ قادیری و همکااران

7030؛ مقیمی و همکاران7083 ،
عوامل درونی

سرمایههای شخصی

احمااااادپورداریانی و همکااااااران7088 ،؛ وایتااااار3331 ،؛ فونگتونااا ا

و

3

سوریا 3370،
0

طرح کسبوکار

هیسریچ و درنووسک 3333 ،؛ فرای7330 ،؛ سعدی و همکاران7030 ،

ارتباطات خانوادگی

احمااادپور داریاااانی و همکااااران7088 ،؛ حیااادری سااااربان7033 ،؛ پ ااااژ و
همکاران7030 ،؛ کریمی و همکاران7030 ،

فعاییتهای بازاریابی

نوبری و بوسور 3373 ،؛ نیکویسن3373،3

روابر با مشتری

زوت و همکارن3377 ،؛ ری اردسان3338 ،؛ محمادیان و همکااران7030 ،؛
نیکویسن3337 ،؛ خراسانی و همکاران7030 ،
1

Sorensen & Chang
Fongthong & Suriya
3
Hisrich & Drnovsek
4
Nicholson
2
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گرایش به کارففرینی

رحمانی و رضایی7033 ،؛ اسیانمول و همکاران3377 ،7

مبادی اطالعات

حیدری ساربان7033 ،؛ ایزدی و همکاران7030 ،

فموزش

سعدی و همکاران7030 ،؛ کریمی و همکاران7030 ،؛ محمدیان و همکاران،
7030؛ پ اژ و همکاران7030 ،؛ پیشگاهیفرد و همکاران7088 ،

توانمندی اجتماعی

سعدی و همکاران7030 ،

مهارت

پ اژ و همکاران7030 ،؛ مقیمی و همکاران7083 ،؛ ایزدی و همکاران7030 ،؛
کریمی و همکاران7030 ،؛ خراسانی و همکاران7030 ،؛ طوسی و همکااران،
 ،7030دادورخانی7331 ،

باازاریاابی

رودگرنژاد و همکاران3377،؛ پیشگاهی فرد و همکاران7088،؛

راهبردهایی متمایز

ری ادرسن3338 ،3؛ هاشمی 7088،؛ نیرومند و همکاران7033 ،

سازگاری پویا

دمیل و یکوو3373 ،

خصوصیات شخصیتی

سورنسن و چان

3331 ،؛ رضوانی و همکااران7033 ،؛ ایازدی و همکااران،

7030؛ کارتر و همکاران3333 ،0؛ قنبرعلی و زرافشانی7081 ،
بیمه و قوانین ماییاتی

مقیماای و همکاااران7083 ،؛ هیسااریچ و درنووسااک3333 ،؛ فاارای7330 ،؛
نیکویسن3373،؛ رودگرنژاد و همکاران3377 ،؛ نیکوکار و همکاران؛ حساین
زاده و همکاران7033،؛ میدری و همکاران7033 ،

تکنویوژی

ماسااون و همکاااران3377،؛ ادوارد و همکاااران3373 ،؛ رودگرنااژاد و
همکاااران3377،؛ منصااوری و همکاااران ،7031،فونگتونا

و سااوریا3370،؛

دای دومنیکو و همکاران3373 ،3
حمایتهای دویتی

کریمااای و همکااااران7030 ،؛ رودگرناااژاد و همکااااران3377 ،؛ ایااازدی و

عوامل بیرونی

همکاران7030 ،؛ حسینزاده و همکاران7033 ،؛ منصوری و همکاران7031 ،
کانالهای عرضه

دفت و فیبرز3370 ،0؛ بستام و همکاران7033 ،

اعتماد اجتماعی

حیدری ساربان7033 ،؛ قدیری و همکاران7030 ،

عوامل زیرساختی

منصوری و همکاران7031 ،

مشارکت و انسمام اجتماعی

منصااوری و همکاااران7031 ،؛ حیاادری ساااربان7033 ،؛ پیشااگاهیفاارد و
همکاران7088 ،؛ نیکویسن3373،؛ فونگتون

فضای کسبوکار
کانالهای ارتباطی

و سوریا3370 ،

ایزدی و همکاران7030 ،؛ کاسادیسوس -ماسانل و ری ارت3373، 1
محمدیان و همکاران7030 ،؛ فونگتون

و سوریا3370،

1

Spanjol et al
Richardson
3
Carter et al
4
Di Domenico et al
5
Daft & Albers
6
Casadesus-Masanell & Ricart
2
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 -3روششناسی پژوهش

منط روش نمونهگیری زنمیرهای به این شکل است

رویکرد این پاژوهش فمیختاه اسات .بادینصاورت کاه

که در طول مصاحبه ،از مشارکتکنندگان خواساته شاد

نخست با مصااحب اکتشاافی و بررسای پیشاینه و ادبیاات

تا سایر افراد یا گروههایی را معرفی کنند کاه فعا ناه در

تحقیا  ،دادههااا جم ا فوری شااد و بااا اساات اده از روش

مباحاااث مرباااو باااه پیشااارانهاااای ماااؤثر در توساااع

تحلیل تم (روش کی ی) چارچوب م هاومی تبیاین شاد.

کسب وکارهای بسیار کوچک در بخش مشاغل خانگی

در اداماااه مااادل م هاااومی باااا اسااات اده از پرسشااانام

روستایی درگیر هستند؛ بدینشکل نمون افراد گساترش

محق ساخته و تحلیال عااملی (روش کمّای) چاارچوب

مییاباد (جنادقی و فاالح )7083 ،و تعاداد نموناههاا تاا

م هومی فزمون شاده اسات .در ایان تحقیا در مرحلا

رسیدن به حدّ اشبا ادامه مییابد.

کی ای از مصااحبههاای نیماهسااختاریافته باا تأکیاد بار
رویکااردی اکتشااافی و در مرحل ا کمّاای از پرسشاانام
محق ا ساااخته بااا  03سااؤال در  0بعااد فرهن ا

جامع فماری این پژوهش در مرحله کمّی نیز شاامل
کلی ا افاارادی اساات کااه در کساابوکارهااای خااانگی

سااازی،

روستایی با کمتر از  3ن ار نیارو و حاداقل  3ساال ساابقه

توانمندسازی و ظرفیتسازی کارففریناناه اسات اده شاده

فعاییت میکنند؛ در این بین  30ن ار باا اسات اده از روش

اسات .بارای تمزیاهوتحلیال ماتن مصااحبههاا و پیشاین

نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند.

پاژوهش از روش تحلیال تام و بارای تمزیاهوتحلیال

برای بررسی روایی پرسشنامه ،پرسشنامه بین  0خباره

پرسشنامه از تحلیل عاملی است اده شده است .با توجه باه

کااه شااامل اسااتادان دانشااگاه و صاااحبنظااران حااوزة

اینکه رویکرد پژوهش فمیخته اسات ،در هار مرحلاه از

کسبوکارهای خانگی و روستایی توزی شاد و پاس از

جامع فماری و روش نمونهگیری مت ااوتی نیاز اسات اده

تعدیالت مدنظر فنها روایی پرسشنامه به دست فمد.

شده است؛ بدین صاورت کاه در مرحلا کی ای جامعا

در این پاژوهش بارای محاساب پایاایی پرسشانامه از

فماااری ایاان پااژوهش شااامل خبرگااان ،اسااتادان و کلیا

ضریب فی ای کرونباخ است ادهشده اسات .بادینمنظاور

افرادی که در حوزة مشااغل خاانگی فعاییات عملای یاا

پرسشنامه بین جامع فماری منتخب توزی شاد و فی اای

پژوهشاای داشااتهانااد و در مممااو  73ن اار بااه روش

کرونباخ مطاب جدول  3به دست فمده است.

نمونهگیری زنمیرهای انتخاب شدهاند.
جدول  :3نتایج فی ای کرونباخ
تعداد

فی ای کرونباخ

سازی کارففرینانه

0

.100

توانمندسازی کارففرینانه

3

.133

ظرفیتسازی کارففرینانه

1

.187

فی ای کرونباخ کل

71

.111

فرهن

 -4یافتههای پژوهش
باا توجااه بااه ماهیاات پااژوهش حاضاار ،ویژگاایهااای

جمعیتشناختی افراد نمونه به صورت جدول زیر است.
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جدول  :0ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در بخش کمی
مرد

07

زن

73

زیر دییلم

77

دییلم تا کارشناسی

71

از کارشناسی تا ارشد

73

ارشد و با تر

1

بین  3تا  0سال

30

از  0تا  73سال

70

از  73تا  70سال

1

جنسیت

تحصیالت

سابق فعاییت در بخش مشاغل خانگی

دست فمده است .در مرحلا چهاارم کاه شاکلگیاری

در این پژوهش برای تمزیهوتحلیل دادهها در مرحل
اول از تحلیل تم است اده شده اسات .تحلیال تام روشای

تمهای فرعی نام دارد ،شامل دو مرحلاه اسات .مرحلا

برای تعیاین ،تحلیال و بیاان ایگوهاای (تامهاا) موجاود

اول شامل باازبینی در ساطن خالصاههاای کدگاذاری

درون دادههاست .این روش ،دادهها را ساازماندهای و

شده است و مرحل دوم اعتبار تمهای فرعای در رابطاه

در قایب جزلیات توصیج میکناد .بارون و کاالرو

7

با ممموعه دادهها در نظر گرفته میشود .درکل در این

( )2006مراحال شاشگاناهای بارای تحلیال تام ارالاه
کااردهانااد کااه بااه شاارح زیاار اساات (ابااویی اردکااان و
همکاران.)7030 ،

پژوهش  71تم فرعی به دست فمده است.
مرحل پنمم به تعریج و نامگذاری تامهاای اصالی
میپردازد .در ایان مرحلاه ،تامهاای اصالی کاه بارای

مرحل اول که هدا فشنایی با دادههاست ،محقا

تحلیل اراله شده است ،تعریج ،بازبینی میشود؛ سایس

با عم محتوایی دادهها فشانا مایشاود .در ایان مرحلاه

دادههای داخل فنها تحلیال مایشاود .از راه تعریاج و

محقا بااهطاور عمیا دادههااای حاصال از مصاااحبههااا،

بازبینی کردن ،ماهیات فن چیازی کاه یاک تام از فن

ادبیات و پیشین تحقی را بررسی میکند.

بحث میکند ،مشخص شده و تعیین میشود که هر تم

در مرحل دوم کدهای اوییه ایماد مایشاود .کادها

اصلی کادام جنباه از دادههاا را در خاود دارد .در ایان

ویژگی دادههایی را معرفی میکنند که به نظار محقا

مرحله از میان  71تم فرعی 0 ،تم اصلی به دست فماده

جایب است .در ایان پاژوهش  81کاد اوییاه از دادههاا

است.

برشمرده شده است .هدا مرحلا ساوم جساتوجاوی

جااادول شااامارة  3حااااوی مثاااالهاااایی از م ااااهیم

کدهای گزینشی است .ایان مرحلاه شاامل دساتهبنادی

شناساییشده در متن چناد نموناه مصااحبه اسات .چناین

کاادهای مختلااج در قایااب کاادهای گزینشاای و

کاری برای هر یک از مصاحبههاا باه طاور ممازا انماام

مرتبکردن تمام خالص دادههاای کدگاذاری اسات.

شده است و بر اساس تمهاای فرعای باهدساتفماده در

در این پژوهش بارای ایان منظاور  01کاد گزینشای باه

تحقی  ،دستهبندی کلیتری انمام گرفته که به شناساایی
تمهای اصلی منمر شده است.

Braun & Clarke

1
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جدول  :3م اهیم و تمهای شناساییشده در متن یک نمونه مصاحبه

ضعیج است که باید به فن توجه ویژهای شود.

کد 03

دانش تخصصی در مشاغل روستایی بیشتر موروثی است تا علمی.

کد 38

کسبوکارهای خرد بدون حمایت دویتی نمیتوانند به کار خود
ادامه دهند.

کد 10

معافیتهای ماییاتی و بیمهای ابزار مناسبی برای تقویت بنگاههای با

حمایتهای دویتی

نیروی کمتر از  73ن ر است.
کد 13

مشکل اصلی مشاغل روستایی نبود کانالهای توزی است.

جاادول شاامارة  0نیاز حاااوی نمونااههااایی از م اااهیم

تقویت کانالهای عرضه

کارففرینانه

مهارت و دانش

توانمندسازی

کد 33

افراد باید از مهارت فراوانی در ادارة کسبوکارهای بسیار
کوچک برخوردار باشند.

ظرفیتسازی کارففرینانه

کد 70

ضعج اصلی مشاغل خانگی نداشتن ارتبا مستمر با مشتری است.

ارتبا با مشتری

کارففرینانه

کد 0

با توجه به تمرب افراد اعتماد به موضو مشاغل خانگی بسیار

اعتماد اجتماعی

فرهن

کد 3

یکی از موضوعاتی که در کسبوکارهای خانگی باید بدان توجه
شود ،فموزش تخصصی به افراد است.

فموزشهای مستمر

سازی

کد

نقلقول مرتبر با م هوم

تم فرعی

تم فرعی

تمهای فرعی دستهبندیشده است.

شناساییشده در متن پیشاینه تحقیا اسات کاه در قایاب
جدول  :0م اهیم و تمهای شناساییشده در پیشینه تحقی

کد 73

گرایش به کارففرینی

کد 30

مهارت

کد 00

ارتباطات خانوادگی

کد 30

توجه به کار تیمی

کد 07

فموزش مهارتهای مدیریت کار تیمی

کد 03

توانمندی اجتماعی

کد 13

باازاریاابی

کد 13

ارال وامهای کمبهره بانکی
تسهیل ارال وامهای بانکی

کد 11

ارال مشوقهای دویتی به روستاییان

کد 83

اصالح قوانین ماییاتی روستایی

کد 80

ارال تخ ی ات ماییاتی

است اده از استراتژیهای بازاریابی

حمایتهای دویتی
بیمه و قوانین ماییاتی

ظرفیتسازی کارففرینانه

کد 08

فعاییتهای بازاریابی

مشارکت اجتماعی

کارففرینانه

سازگاری پویا

تقویت کار تیمی

فرهن

کد 73

ریسکپذیری

تقویت ویژگیهای شخصیتی

سازی کارففرینانه

کد 3

نوفوری و خالقیت

توانمندسازی

کد

تمهای شناساییشده در پیشینه تحقی

تم فرعی

تم فرعی
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مرحل ششم شاامل گازارش مایشاود .ایان مرحلاه
زمانی شرو میشود که محق ممموعهای از تمهاای
اصلی کامالً انتزاعی و منطب باا سااختارهای زمیناهای

تحلیل پایانی و نگارش گزارش است.
در جدول  1گزارش نهایی حاصل از تحلیل تم اراله
شده است.

تحقیا را در اختیاار داشاته باشاد .ایان مرحلاه شاامل
جدول  :1تمهای فرعی و تمهای اصلی
تمهای اصلی

تمهای فرعی
سازگاری پویا
فرهن

فموزشهای مستمر

سازی کارففرینانه

اعتماد اجتماعی
تقویت کار تیمی
مشارکت اجتماعی
است اده از استراتژیهای بازاریابی
ارتبا با مشتری
مهارت و دانش
بهبود و تقویت زیرساختهای روستایی
عضویت در نهادهای محلی
تقویت کانالهای عرضه
بهبود فضای کسبوکار روستایی

ظرفیتسازی کارففرینانه

حمایتهای دویتی
است اده از تکنویوژیهای نوین
بهبود و اصالح قوانین ماییاتی

روستایی

توانمندسازی کارففرینانه

پیشرانهای مؤثر در توسع کسبوکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخش مشاغل خانگی

تقویت ویژگیهای شخصیتی

-1-4تحلیل عاملی

رویدادههای جم فوریشده اجراشدنی اسات یاا خیار.

در ایان پااژوهش و در مرحلا کمّاای بارای تمزیااه و

کایزر ( )7311حاداقل  KMOرا  3٫13تعیین میکناد؛

تحلیل پرسشنامهها برای تأیید چارچوب تبیینشده از راه

به طوری که اجارای تحلیال عااملی را در صورتی بدون

تحلیل تم ،از تحلیل عاملی است اده شده است .در تحلیل

مان میداند که  KMOبزر تر یا مساوی  3٫13باشد.

عاملی ک ایت نمونه بسیار مهم اسات .ک ایات نموناه در

مطاااب جاادول  1مقاادار  KMOدر ایاان پااژوهش

تحلیاال عاااملی بااا اساات اده از فزمااون  KMOانمااام

 ./110به دست فمده است که نشان از ک ایات نموناههاا

مااایگیااارد .در واقاا در تحلیااال عااااملی ،شااااخص

دارد.

KMOما اشخص ماایکنااد فیاااا تحلیاااال عاااااملی باار

یکی دیگااار از م روضههای اساسی در تحلیل عاملی
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این است که بین متویرها باید همبستگی وجاااود داشاااته

به کارگیری مدل تحلیل عاملی مناساب نیااست .این کار

باشااااااد .اگاااااار متویرهااااااا مستقل از یکدیگر باشند،

با فزمون کرویت بارتیت انمام میگیرد.

جدول  :1فزمون باریت و اندازهگیری ک ایت نمونه ()KMO
.668

فزمون اندازهگیری ک ایت نمونه ()KMO

1047.92

کای اسیولر

120

درج فزادی

.000

معنیداری

فزمون باریت

مطاب جدول  ،1مقادار معنایداری فزماون کرویت

در تحلیال عااملی محاسابه و بررسای ضاریب تعیاین

بارتیت کوچک تر از پانجصادم اسات کاه نشااندهنادة

بسیار مهم است که این موضو در جادول  8نشاان داده

وجود همبستگی بین متویرهاسات؛ بناابراین باا توجاه باه

شده است .اگار مقادار ضاریب تعیاین متویاری بایش از

برقراری هر دو شر تحلیل عااملی ،باه کاارگیری مدل

پنجصدم باشد ،فن شاخص در مادل بااقی مایماناد ،در

تحلیل عاملی بر رویدادهها اجراشدنی و مناساب است.

غیر صورت از مدل حذا میشود.

جدول  :8ضریب تعیین مؤی ههای تحقی
اوییه

استخراجشده

تقویت ویژگیهای شخصیتی

1.000

.811

سازگاری پویا

1.000

.707

است اده از تکنویوژیهای نوین

1.000

.545

اعتماد اجتماعی

1.000

.587

حمایتهای دویتی

1.000

.854

فموزشهای مستمر

1.000

.698

است اده از استراتژیهای بازاریابی

1.000

.700

تقویت کار تیمی

1.000

.593

عضویت در نهادهای محلی

1.000

.712

تقویت زیرساختهای روستایی

1.000

.893

مهارت و دانش

1.000

.791

تقویت کانالهای عرضه

1.000

.793

بهبود فضای کسبوکار روستایی

1.000

.501

ارتبا با مشتری

1.000

.778

مشارکت اجتماعی

1.000

.826

بهبود و اصالح قوانین ماییاتی

1.000

.625

با توجه به اینکه ضریب تعیاین هما شااخصهاا در

جاادول  ،8باایش از پاانجصاادم اساات؛ بنااابراین هماا
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بارگذاریشده برای محاسب واریاانس تاوزیعی اسات اده

شاخصهای تحقی در مدل باقی میمانند.
در تحلیاال عاااملی از مممااو چرخشاای مربعااات

میشود.

جدول  :3واریانس کل توزیعی
مممو چرخشی از مربعات بارگذاریشده

مقادیر ویژه اوییه
ابعاد

کل

درصد واریانس

درصد تممعی

کل

درصد واریانس

درصد تممعی

1

5.40

33.77

33.77

4.06

25.38

25.38

2

3.74

23.42

57.20

3.84

24.00

49.39

3

2.17

13.57

70.77

3.42

21.38

70.77

4

1.16

7.28

78.06

5

.91

5.72

83.78

6

.64

4.02

87.81

7

.52

3.28

91.10

8

.43

2.70

93.80

9

.34

2.12

95.92

10

.26

1.64

97.56

11

.20

1.29

98.86

12

.09

.606

99.46

13

.04

.28

99.75

14

.02

.16

99.91

15

.00

.05

99.97

16

.00

.02

100.00

حداقل مقدار قابل قبول بارای واریاانس تاوزیعی 13
درصد اسات .در ایان پاژوهش مطااب جادول  3مقادار
واریانس توزیعی  13/11است که به معنی قابلقبولبودن

مقدار واریانس توزیعی متویرهاست.
در این پاژوهش بارای تأییاد دساتهبنادی متویرهاا از
ماتریس ابعاد چرخشی است اده شده است.

جدول  :73ماتریس ابعاد چرخشی
توانمندسازی

ظرفیتسازی

فرهن

سازی

تقویت ویژگیهای شخصیتی

.747

.438

.247

سازگاری پویا

.689

.406

.259

است اده از تکنویوژیهای نوین

.196

-.265

-.589

اعتماد اجتماعی

-.759

-.092

-.042

حمایتهای دویتی

.173

-.246

.874

فموزشهای مستمر

-.822

-.043

-.141

است اده از استراتژیهای بازاریابی

.323

-.603

-.282

تقویت کار تیمی

-.730

-.243

-.047
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عضویت در نهادهای محلی

-.378

.108

.468

تقویت زیرساختهای روستایی

.197

-.278

.881

مهارت و دانش

.357

.810

-.090

تقویت کانالهای عرضه

.488

.138

.732

بهبود فضای کسبوکار روستایی

.230

.057

.657

ارتبا با مشتری

.211

.856

-.019

مشارکت اجتماعی

.004

.878

-.235

بهبود و اصالح قوانین ماییاتی

-.331

.033

-.717

برای ت سیر جدول  73باید به این نکتاه توجاه کنایم

نوفوری ،خالقیت و میل باا باه موفقیات تأکیاد کارد؛

که مقدار قدر مطل با ی  ./0را میتوان در یاک طبقاه

عواملی که باا نظارات بیاانشادة بسایاری از محققاان در

دستهبندی کرد (مؤمنی .)7030 ،با توجه به نتایج جادول

پیشین تحقی سازگار است (ایازدی و همکااران7030 ،؛

با دسته بندی انمام شده در این پژوهش بر مبناای مادل

برادران نصایری3377 ،؛ محمادیان و همکااران7030 ،؛

ساختهشده از تحلیل تم تأیید میشود.

رودگرنژاد و همکاران3377،؛ سعدی و حیادری7033 ،
و طوسی و همکاران.)7033،

 -5بحث و نتیجهگیری

به دییل پویایی فضای کاری کسابوکارهاای بسایار

نتااایج پااژوهش حاضاار نشااان ماایدهااد باارای توسااع

کوچااک در بخااش مشاااغل خااانگی روسااتایی اهمیاات

کسبوکارهای بسیار کوچک (میکرو) در بخاش مشااغل

خالقیت و نوفوری بیش از پیش باید در نظار و اویویات

روستایی عوامل بسیار زیادی دخایت دارند که باا توجاه باه

قرار گرفته شود؛ زیرا راز بقای ایان ناو کسابوکارهاا

اهمیت فنها باید راهکارهای مناسبی ایماد شود.

در رقابت با شرکت و بنگاههاای بازر  ،توییاد و ارالا

بدین منظور در این تحقیا عوامال ماؤثر در توساع

محصو ت و خدمات متناو  ،رقاابتی و خالقاناه اسات.

کسب وکارهای بسیار کوچاک (میکارو) باه ساه بخاش

همچنین تأکید بر ریساک پاذیری و انعطاااپاذیری در

ظرفیتسازی کارففریناناه ،توانمندساازی کارففریناناه و

موفقیت کسبوکارهای بسیار کوچک بسیار مهم است.

فرهن
فرهناا

سازی کارففریناناه دساتهبنادی شادهاناد .مقویا

اعتماد اجتماعی ،تعهد مدیریتی (بساتام و همکااران،

سااازی کارففرینانااه یکاای از عواماال مااؤثر در

7033؛ حیدری و ساربان 7033 ،و قادیری و همکااران،

توسع کسب وکارهای بسیار کوچک (میکرو) است .باا

کارففرینانااه و در ادامااه

ایماد فرهن

کارففریناناه باورهاا و نگارشهاای افاراد

دربارة مشاغل روستایی به ویژه در کسب وکارهای بسیار
کوچک (میکرو) بهبود یافته اسات و گارایش افاراد باه
فعاییت در این زمینه بیشتر خواهد شد.
مطاب نتایج تحقی برای ایماد فرهنا

 )7030نیااز در ایماااد فرهنا

توسع کسب وکارهای بسیار کوچک در بخش مشااغل
خانگی روستایی نقش مؤثری دارند.
یکااای دیگااار از عوامااال بااارای بهباااود و توساااع
کساابوکارهااای بساایار کوچااک در بخااش مشاااغل

کارففریناناه

روسااتایی ،بهبااود ارتباطااات خااانوادگی و تقویاات کااار

بایااد بااه عااواملی ماننااد مرکااز کنتاارل دروناای ،تمربااه،

گروهاای اساات .تقویاات کااار گروهاای باعااث نااوعی
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همافزایی در کسبوکاار مایشاود و مایتواناد ناواقص

همکاران7088 ،؛ حیدری ساربان 7033 ،و فونگتون

درون فردی و بین فردی را کاهش دهد.

سوریا ،)3370 ،تقویت کانالهاای عرضاه (دسترسای باه

عالوه بر موارد گ تهشده ،ساازگاری پویاا ،فرهنا

و

اطالعاااات باااازار) (دفااات و فیبااارز3370 ،؛ بساااتام و
و سوریا )3370 ،نیز بایاد

بااااازارمحور (دمیاااال و یکااااوو 3373 ،و ماسااااون و

همکاران 7033 ،و فونگتون

همکاااران )3377 ،و فمااوزشهااای مسااتمر (سااعدی و

در مرکز توجه و تأکید قرار گیرند.

همکاران7030 ،؛ کریمی و همکاران7030 ،؛ محمادیان

دویت و سایر دستگاههاای متاویّی نیاز مایتوانناد باا

و همکاران7030 ،؛ پ اژ و همکاران7030 ،؛ پیشاگاهی-

ایماااد و تقویاات نمایشااگاههااای محلاای و منطقااهای کااه

فرد و همکاران )7088 ،نیز در ایمااد و توساع فرهنا

موجااب برقااراری ارتبااا مسااتقیم بااین توییدکننااده و

کارففرینانه بسیار نقشففرین هستند.

مشتری میشود ،گام بسیار مهمای را در بهباود وضاعیت

افراد شاغل در بخش کسبوکارهای بسیار کوچک
در حوزة مشاغل روستایی به فموزش مستمر بهخصاوص

جاری مشاغل روستایی بردارد و موجب پویاایی فضاای
کسبوکار در روستاها شود.

فمااااوزشهااااای حرفااااه نیاااااز دارنااااد و زم اساااات

بهبود فضای کسب وکار روستایی با کاهش قوانین و

دستاندرکاران توجاه ویاژهای باه ایان موضاو داشاته

مقررات دستوپاگیر و رقابات پاذیری (کاسادیساوس-

باشاند .در ضاامن ،ایان فمااوزشهاا بایااد در حاوزههااای

ماسانل و ری ارت  3373،و ایزدی و همکااران)7030 ،

مختلج مانند فماوزش کاار گروهای و مهاارت کاار باا

و همچنین بهبود و اصالح قوانین ماییاتی و بیمه (مقیمای

دیگران با نهایت دقت و به کماک افاراد ممارّب انماام

و همکااااران7083 ،؛ هیساااریچ و درنووساااک3333 ،؛

گیرد.

فرای7330 ،؛ نیکو س3373،؛ رودگرنژاد و همکااران،

«ظرفیت ساازی کارففریناناه» یکای دیگار از عوامال

3377؛ حسااااینزاده و همکاااااران 7033 ،و میاااادری و

توسع کسب وکارهای بسیار کوچک در بخش مشااغل

همکاران )7033 ،نیز در ایماد ظرفیتسازی کارففرینانه

خانگی روستایی است.

و درنتیمااه بهبااود کساابوکارهااای بساایار کوچااک در

هاادا ظرفیااتسااازی کارففرینانااه بهبااود مسااالل

بخش مشاغل خانگی روستایی نقش مؤثری دارند.

زمینه ای و محیطی است که کارفرمایان کسبوکارهاای

یکی از مشکالت گریبانگیر روستاها بهکار نگارفتن

بساایار کوچااک کنتاارل حااداکثری روی فن ندارنااد.

فناااوریهااای جدیااد در توییااد و ارال ا خاادمات اساات.

ظرفیااتسااازی کارففرینانااه باعااث ماایشااود تااا مسااالل

فموزش روستاییان و سیردن تسهیالت کمبهره و ترغیب

زیربنایی و زیرساختی کسابوکارهاای بسایار کوچاک

و تشوی فنان به اسات اده از فنااوریهاای جدیاد باعاث

در بخش مشاغل روستایی بهبود یابد.

کاهش هزینهها و افزایش تویید میشود.

برای ایماد ظرفیتسازی کارففرینانه باید به بهباود و

یکااای دیگااار از مساااالل و مشاااکالت پااایش روی

تقویت زیرساخت های روستایی (منصوری و همکااران،

کساابوکارهااای بساایار کوچااک در حااوزة مشاااغل

 )7031توجااه ویااژهای شااود .در ایاان بااین ،عضااویت در

روسااتایی ،باایتااوجهی بااه «توانمندسااازی کارففرینانااه»

نهادهای محلی ،شرکت در نمایشگاهها و توانمندساازی

است .توانمندساازی کارففریناناه باه بهباود قابلیاتهاای

نهادهااای روساتایی (نیکویساان3373 ،؛ پیشااگاهیفاارد و

کارففرینان و کارفرمایان روستایی میانمامد.
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باارای توانمندسااازی کارففرینانااه بایااد بااه مشااارکت

دقیاا از راه مصاااحب اکتشااافی بااا خبرگااان و دساات-

اجتماعی که شاامل انسامام اجتمااعی ،بیانش مشتاارو

اناادرکاران حااوزة کساابوکارهااای بساایار کوچااک

خانوادگی ،مبادیا اطالعاات (حیادری سااربان7033 ،؛

(میکرو) و بررسی پیشی تحقی  ،تبیین شود .گ تنی است

قدیری و همکاران7030 ،؛ ایزدی و همکااران 7030 ،و

توجه به این ابعاد و شاخصهاا مایتواناد موجاب بهباود

احمدپورداریانی و همکاران )7088 ،توجه کرد.

وضااعیت کارففرینااان و کارفرمایااان روسااتایی و توسااع

کساابوکارهااای بساایار کوچااک در بخااش مشاااغل
خانگی از طری است اده از راهبردهاای بازاریاابی مناساب و

کساابوکارهااای بساایار کوچااک (میکاارو) در بخااش
مشاغل خانگی روستایی شود.

توجه به مقوی تمایز و رهبری هزینه در تویید ،مزیت رقاابتی
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روزافزونی را در تویید وارله خدمات کسب کنند.

در ادامااه و بااا توجااه بااه نتااایج حاصاال از پااژوهش،

با توجه به شرایر خاص محیر روساتایی ،توجاه باه

پیشنهادهای کاربردی برای توسع کسب وکارهای بسیار

تقویت کانالهای ارتباطی و بر اثار فن بهباود ارتباا باا

کوچک در بخش مشاغل خاانگی روساتایی ارالاه مای-

مشتری نیز بسیار مهم است .در این بین تأکید بر اسات اده

شود.

از شاابکههااای اجتماااعی و رسااانههااای اجتماااعی باارای

ایج) پیشنهادهایی برای فرهن

بازاریابی و ارتبا دوسویه با مشتری بسیار کارگشاست.

برای ایماد و بهباود فرهنا

سازی کارففرینانه
ساازی کارففریناناه در

توجااه باااه مهاااارت و دانااشافزایااای و هااامچناااین

کساابوکارهااای بساایار کوچااک و در بخااش مشاااغل

برنامااهریاازی ،تاادوین طاارح کساابوکااار ،توانمناادی

خانگی روستایی باید موارد زیر را کارففریناان ،دسات-

اجتماعی (پ اژ و همکاران7030 ،؛ ایازدی و همکااران،

اندرکاران و مسئو ن در نظر و در اویویت قرار دهند:

7030؛ کریمااا ای و همکااااااران7030 ،؛ خراساااااانی و
همکااااااران7030 ،؛ طوسااااای و همکااااااران7030 ،؛
دادورخانی7331 ،؛ هیسریچ و درنووسک3333 ،؛ رای،
7330؛ سعدی و همکااران 7030 ،و ساعدی و حیادری،
 )7033نیز باعاث توانمندساازی کارففریناناه و درنتیماه
بهبود کسبوکارهای بسیار کوچاک در بخاش مشااغل
روستایی میشوند.
بااا توجااه بااه ایاانکااه هاادا اصاالی ایاان پااژوهش،
شناسایی پیشرانهاای ماؤثر در توساع کسابوکارهاای
بساایار کوچااک (میکاارو) در بخااش مشاااغل خااانگی
روستایی است ،این پیشرانهاا باا عناوان فرهنا

ساازی

کارففرینانه ،ظرفیتساازی کارففریناناه و توانمندساازی
کارففریناناه تبیااین شاادهانااد .شاایان کاار اساات در ایاان
پژوهش تالش شده است هریک از شاخصهاا باه طاور

 برگاازاری کارگاااههااای فموزشاای ماانظم باارای
تقویت کار گروهی به کمک افراد ممرّب
 برگازاری مساتمر دورههاای فماوزش خالقیات و
نوفوری
 مستندسازی فراینادها و در اختیاار دادن تمرباه و
همچنین است اده از تمربههای دیگران
 توجه به بازار برای تویید محصول و ارال خدمات
برای تطبی محصول و خدمات با نیازهای مشتریان
 توجه به فموزش مستمر کارففرینان و کارفرمایان
روستایی برای بهروز کردن دانش عمومی و تخصصی
 افزایش اعتماد عمومی دربارة محصو ت خانگی
روستایی با شیوههای نوین تبلیواتی

 فموزش دورههای مدیریتی بهخصاوص مادیریت

استراتژیک برای مصاونساازی کسابوکارهاای بسایار
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کوچک (میکرو) در مقابل توییرات محیطی

توانمندسازی کارففرینانه باید اقدامات زیر انمام گیرد.

 بهبود و تقویت ارتباطات خانوادگی و اجتماعی

 توجه کسبوکارهای بسیار کوچک (میکارو) باه

باااین روساااتاها از طریا ا برگااازاری هماااایشهاااای و

مزیتهای رقابتی مشاغل روساتایی در ارالا خادمات و

بازارچههای منطقهای

محصو ت

 توییااد محصااو ت و ارالااه خاادمات باکی یاات

جهت افزایش اعتماد عمومی به کسابوکارهاای بسایار
کوچک (میکرو)
ب) پیشنهادهایی برای ظرفیتسازی کارففرینانه

 به کارگری مناساب راهباردهاای بازاریاابی بارای

ارال محصو ت و خدمات به بازار

 برقراری ارتبا مستمر با مشتری برای شناساایی و

رف نیازهای کنونی و فیندة مشتریان

بااا توجااه بااه اهمیاات ظرفیااتسااازی کارففرینانااه در

 برقراری ارتبا مستمر بین کسب وکارهای بسایار

حوزة کسب وکارهای بسیار کوچک (میکرو) توجاه باه

کوچااک (میکاارو) شاااغل در حااوزة روسااتایی باارای

مسالل زیر بسیار مهم است:

همافزایی در کسبوکار

 راهاناادازی نمایشااگاههااای دالماای روسااتایی و

 توجه به یزوم هدا گاذاری در کسابوکارهاای

منطقااااهای باااارای ارالاااا محصااااو ت و خاااادماتِ

بسیار کوچک (میکرو) جهت مقابله با حواد غیرقابال

کسب وکارهای بسیار کوچک (میکرو) فعاال در بخاش

پیشبینی

مشاغل روستایی

 توجه به برناماهریازی کوتااهمادت ،میاانمادت و

 ایماد و تقویت کانالهای عرض محصاو ت و

بلندمااااادت توسااااار کارففریناااااان و کارفرمایاااااان

خاادمات در بسااتر تمااارت ایکترونیااک و شاابکههااای

کساابوکارهااای بساایار کوچااک (میکاارو) در مشاااغل

ممازی

خانگی روستایی

 بهبااااود فضااااای کساااابوکااااار روسااااتایی و

رقابااااتپااااذیری از راه کاااااهش بروکراساا ای اداری،
ش ااسازی مایی ،بهبود فرایندها و رویههای اداری
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با توجه به اهمیت حضور زنان روساتایی در خاانواده
و فضای اجتماعی جامعه ،پیشانهاد مایشاود نقاش زناان

 حمایت دویت از توساع کساب وکارهاای بسایار

کارففرین به طور مستقل بررسی و تمزیهوتحلیل شود و

کوچااااک (میکاااارو) از راه کاااااهش هزینااااههااااای

به طور موردی جایگاه فنها باا عناوان عنصار کلیادی در

سرمایهگذاری ،تسهیل فرایند پرداخت وام و سایر موارد

کسبوکارهای بسیار کوچاک (میکارو) خاانگی تبیاین

 اساات اده از تکنویااوژیهااای نااوین و شاابکههااای

شود .هم نین پیشنهاد میشاود هریاک از شااخصهاا و

اجتماعی برای بازاریابی محصو ت و خدمات روستایی

مؤی ااههااای بااهدسااتفمااده در ایاان مقایااه بااا فضااای

 اهتمام بیشتر مسئو ن نظاام بار بهباود و اصاالح

قوانین ماییاتی و بیمه در حوزة مشاغل روستایی
ج) پیشنهادهایی برای توانمندسازی کارففرینانه

کسبوکار روستایی عمیقاً بررسی شود و شااخصهاای
فن بهبود و توسعه یابد.
با توجه به اهمیت موضوعاتی چون بررسای ،تادوین

توانمندسااازی کارففرینانااه نقااش بساایار مهماای در

و انتخاب راهبردهای مناسب ،برقرار ارتباا باا مشاتری،

کساابوکارهااای بساایار کوچااک (میکاارو) دارد .باارای

ارال طرح کسبوکار ،بازاریابی ،مشاارکت اجتمااعی و
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غیره در بهبود و توسع کسبوکارهاای بسایار کوچاک
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