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Every income-generating business set up at home and done by means of the tools and facilities at hand is 
referred to as a home-based business. The present research was conducted to determine the challenges 
of home-based businesses in the villages of Kermanshah Province. The research is based on the qualita-
tive method of "Grounded Theory", judgment and snowball sampling procedure, and in-depth semi-
structured interviews with 19 activists in home-based businesses as well as experts from various fields of 
government, academia and the private sector. The validity of interviews was confirmed by triangulation 
and researcher’s review methods. For the data analysis, a systematic approach and a three-step open, 
axial, and selective coding technique were used. The results of the study showed that the development 
of home-based businesses in the study area is faced with various challenges that can be categorized into 
causative, interfering and contextual types. The major consequences of these challenging conditions 
include demotivation of activists, creation of psychological barriers for newcomers, increase in rural-
urban- migration, and reduction in business competitiveness.

A B S T R A C T

Key words: 
Conceptualization, 
Challenge, Home-
based business, 
Village, Grounded 
Theory

Received: 21 Feb. 2019

Accepted: 09 June 2019

Extended Abstract

1. Introduction

ny money-making economic activ-
ity set up in the residence of a person 
and practiced by using the tools and fa-
cilities at home is called “a home-based 
business”. Based on the evidence, the 

home-based businesses in the rural areas of Kermanshah 
Province face many challenges, such as complicated and 

inconsistent rules, poor market management and mar-
keting, poor culture, lack of appropriate infrastructures, 
lack of sufficient funds, and weakness in teamwork. So, 
despite their long history, their development seems far-
fetched with those challenges. The research question is 
‘what are the main challenges of home-based businesses 
in the villages of Kermanshah Province?’ and ‘what are 
the components of the native model of conceptualization 
of these challenges?’.
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2. Methodology

The present study is qualitative research. The grounded 
theory was used as the research method. The surveyed 
community included the home-based business activists in 
the villages of the province and experts in various fields 
of government, academia and the private sector. To select 
a sample, a combination of judgment and snowball sam-
pling was used. Through in-depth interviews, the required 
data were collected. The sampling continued until the 
model reached the level of saturation. The data saturation 
was reached in the 18th interview, but, to ensure it, the 
data were collected until the 19th interview. The reliabil-
ity of the results of this section was evaluated through the 
techniques of member control, use of different research-
ers in collecting and analyzing the data, and self-reflection 
of the researcher.

3. Results

The main challenges facing home-based businesses 
were found to be marketing skills, teamwork and manage-
ment skills, legal infrastructures and policies, counseling 
mechanisms, providing of infrastructures and facilities, 
supporting funds, and branding and identity. The actions 
needed to be done in these cases relate to issues such as 
operations in the areas of supply, production and sales. 
There are also some pivotal intervening factors, includ-
ing funding and fund resources, government and private 
sector support, and the correct understanding of decision-
makers. This is important in such contexts as socio-cultur-
al and economic multi-dimensional infrastructures where 
many groups of people do business with their own goals, 
values, motives and interests. Finally, intervening condi-
tions affect home-based businesses adversely by assimi-
lating domestic business activists alone, creating psycho-
logical barriers for newcomers, increasing village-to-city 
migration, and reducing the competitive ability of domes-
tic businesses. These consequences should be taken into 
account in any attempt to conceptualize home-based busi-
nesses in the rural areas of Kermanshah Province.

4. Discussion

The results of this study indicate that home-based busi-
ness processes, despite their numerous advantages, are 
complex and multi-dimensional. A recent study shows 
that low cost of products, lack of knowledge, experience 
and expertise in marketing designs, lack of proper mar-
keting and marketing strategies, existence of multiple 
subscribing networks, and lack of access to the national 
market have led to the emergence of very serious chal-
lenges. With regard to these challenges growing in the 

household businesses, planning is crucial for developing 
accurate, transparent, and marketing-based strategies. 
To this end, it is suggested to consider the completion 
of the value chain through the formation of associations 
and production cooperatives for the aggregation of small 
investments, do networking in each domain, identify the 
missing links in the chain, and consider the role of advis-
ers and home business supporters as a practical measure 
to improve the status of support mechanisms. The mar-
keting challenges of rural products can be reduced by de-
veloping new marketing activities such as digital market-
ing and online exhibitions. It is also suggested that experts 
and local successful home-based business practitioners be 
identified and introduced as regional advantages account-
ed for in the planning of authorities.

5. Conclusion

Since Kermanshah province is a borderline area and 
numerous markets exist around it, the products of the 
province are expected to be exported to other countries, 
especially Iraq. However, due to certain challenges, this is 
not the case. In addition, home-based businesses play an 
important role in the economic and social development of 
rural areas, but the owners of these businesses are found 
to abandon their activities, which increases the number 
of people who do not have a suitable job platform. In 
general, since home-based businesses in rural areas form 
part of the formalization of informal economic activities 
at home, paying attention to the challenges that they face 
is inevitable.
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هر فعالیت اقتصادی که در محل سکونت افراد و با بکارگیری امکانات خانه راه اندازی گردد، به نحوی که منجر به ایجاد جریان درآمدی 
شود، کسب وکار خانگی نام دارد. در این راستا، پژوهش حاضر به مفهوم پردازی چالش های کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان 
کرمانشاه پرداخته است. این پژوهش بر اساس روش کیفی »نظریه داده بنیاد« از طریق نمونه گیری قضاوتی و گلوله  برفی و مصاحبه 
عمیق نیمه ساختارمند با 19 نفر از فعاالن حوزه کسب وکار خانگی، خبرگان حوزه های مختلف دولتی، دانشگاهی و بخش خصوصی انجام 
شده است. قابلیت اعتبار مصاحبه ها با روش های مثلث سازی و خودبازبینی پژوهشگران تأیید شد. به جهت تحلیل داده ها از رهیافت 
نظام مند و کدگذاری سه مرحله ای باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. به اختصار، نتایج حاصل از یافته های این مطالعه نشان داد که 
چالش های کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه، متأثر از عوامل گوناگونی است که در شرایط علّی، مداخله ای و زمینه ای 
قابل طبقه بندی  بوده و پیامدهای مختلف شامل بی انگیزگی فعاالن، ایجاد مانع روانی برای تازه واردین، افزایش مهاجرت از شهر به روستا 

و کاهش توان رقابتی کسب وکارها نیز برای آن قابل طرح هستند. 

کلیدواژه ها: 
مفهوم پردازی، چالش، 

کسب وکار خانگی، روستا، 
نظریه داده بنیاد
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مقدمه

امروزه ظهور فناوری های جدید و دل زدگی افراد از محیط های 
 (Hatch, کاری مدرن، ظهور کسب وکارهای جدید را نوید می دهد
(2007، به نحوی که مرز میان خانه و محل کار در حال از میان 

اخیر،  به همین دلیل در سال های   .(Alvani, 2016) رفتن است
شمار کسب وکارهای خانگی1 رشد فزاینده ای یافته است. این گونه 
فعالیت ها در زمره کسب وکارهای ُخرد طبقه بندی می شوند و 
بودن آن ها در خانه  واقع  با دیگر کسب وکارها،  تمایز آن  وجه 
است (Holmes et al., 1997). نقطه مشترک تعاریف کسب وکارهای 
خانگی، در تأکید بر »خانه« به عنوان محل اصلی کسب وکار است 
معتقدند   )2001( همکاران  و  فانگ2   .(Muske & Mike, 2005)

کسب وکارهایی را می توان خانگی نامید که صرف نظر از اندازه 
 (Rosnafisah et و نوع آن ها، محل کار اصلی شان در خانه باشد
(al., 2009. در تعریفی دیگر، کاری که به وسیله اعضای خانواده 

1. Home Based Business (HBB)
2. Fong

برای همسایگان  مزاحمتی  و  در محیط خانه صورت می گیرد 
 .(Mavalizadeh, 2011) ایجاد نمی کند، کسب وکار خانگی نام دارد
همچنین گفته می شود هر فعالیت اقتصادی در محل سکونت 
به  منجر  و  راه اندازی  خانه  امکانات  از  استفاده  با  که  شخص 
 (Roodgharnejad ایجاد درآمد گردد، کسب وکار خانگی نام دارد
ویژگی  مهم ترین  را  اشتغال زایی  برخی   .& Kiakajoori, 2011)

کسب وکارهای خانگی می دانند (Mirmohammadi, 2011) و برخی 
 .(Mehr, 2012) نیز بر انعطاف پذیری این مشاغل تأکید دارند

امریکا 20  و  درصد  تایوان 80  درصد،  چین 30  کشورهای 
درصد مشاغلشان را به کسب وکارهای خانگی اختصاص داده اند 
(Najafi & Ghasemkhani, 2011). در کشور ما، قانون حمایت از 

کسب وکارهای خانگی مصوب 1389، کسب وکارهای خانگی را 
به عنوان یکی از سیاست های اشتغال زایی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی دنبال کرد (Institute of Economic Sciences, 2016). بر 
اساس آمار موجود در کشور، طی سال های 92 تا 96 حدود 756 
هزار نفر در کشور جهت راه اندازی کسب وکارهای خانگی اقدام 

1- دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
2- دکتری مدیریت آموزشی، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.
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کرده اند که از این تعداد برای حدود 314 هزار نفر مجوز صادر 
گردیده است. 80 درصد دریافت کنندگان تسهیالت از بانوان و 20 
درصد از مردان بودند. در یازده ماهه سال 97 از 170 هزار و 998 
تقاضای ثبت شده برای راه اندازی این نوع کسب وکارها، 99 هزار و 
582 تقاضا منجر به صدور مجوز شد. از حیث محل سکونت نیز 
74 درصد متقاضیان راه اندازی کسب وکارهای خانگی در مناطق 
 (Online شهری و 26 درصد در مناطق روستایی سکونت داشته اند
(Economy, 2019. با توجه به برایندهای به عمل آمده رقمی بین 

10 تا 15 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشور به فعالیت 
حوزه های  در  عمدتاً  و  خانگی  مشاغل  و  ُخرد  کسب وکارهای 
فرهنگی، هنری، صنایع دستی، تجارت الکترونیک و تولیدی های 
کوچک اختصاص دارد. گفته می شود سهم کسب وکارهای خانگی 
 (Online حدود 30 درصد از کل کسب وکارهای خرد در کشور است
(Economy, 2018. باوجود مزایای توسعه کسب وکارهای خانگی و 

نقش عمده ای که می توانند در تسهیل و تسریع فرایند توسعه 
کارآفرینی ایفا نمایند، بروز موانع متعدد در ابعاد مختلف سیاسی، 
تا  ساختاری، قانونی، آموزشی، فرهنگی و اجتماعی سبب شد 
 (Entezarian کسب وکارهای خانگی به طور مناسب توسعه نیابند
توسعه  فرایند  دشواری  مطالعات،  نتایج   .& Tahmasebi, 2011)

کسب وکارهای خانگی در مناطق مختلف کشور و وجود چالش ها 
 (Mirlotfi et al., و مشکالت مختلف در این فرایند را بیان می کنند
(Najafi & Safa, 2015; Yagobi Forani & Jalilian, 2015 ;2015 که در 

ادامه تشریح شده اند.

از سوی دیگر، امروزه بیکاری به منزله مهم ترین نشانه توسعه 
ناکافی در کشورهای جهان سوم مشاهده می شود. بخش های 
وسیعی از نیروی کار در روستاها گرفتار بیکاری یا اشتغال ناقص 
استان  همین خصوص،  در   .(Taghi Beygi et al., 2015) هستند 
کرمانشاه با جمعیت دو میلیون نفری و پتانسیل های فراوان و 
نیز موقعیت استراتژیک مرزی، باالترین نرخ بیکاری را در کشور 
دارد )بر اساس آمار تابستان 97 معادل 16/4 درصد(. بر اساس 
سرشماری 1395 جمعیت روستایی استان کرمانشاه حدود 530 
هزار نفر معادل 25 درصد کل جمعیت استان، بوده است که از این 
 (Ministry of Co-operation, تعداد حدود 60 هزار نفر بیکار هستند
از  موجود  شواهد  براساس   Labor and Social Welfare, 2018).

عملکرد کسب وکارهای خانگی به زعم صاحبان این کسب وکارها 
و نیز متخصصان ذی ربط، این کسب وکارها در نواحی روستایی 
و  پیچیده  قوانین  مانند  فراوانی  با چالش های  کرمانشاه  استان 
ناهماهنگ، ضعف در مدیریت بازار و بازاریابی، فرهنگ ضعیف، نبود 
زیرساخت های مناسب، نبود سرمایه کافی، ضعف در کار تیمی و 
غیره روبرو هستند و علی رغم وجود سابقه دیرینه، آن چنان که باید 
 (Bouzarjomehri &  Eslamfard, 2017; Modaresi توسعه نیافته اند
 et al., 2016; Rezaee & Najafi, 2016; Mirlotfi et al., 2015; Najafi

 & Safa, 2015; Saadi & Heydari, 2014; Mohammadi Elyasi &

(Notash, 2012. بر این پایه و با توجه به اینکه تاکنون مطالعه 

ویژه ای در روستاهای استان کرمانشاه در خصوص مفهوم پردازی 
چالش های کسب وکارهای خانگی به صورت نظام مند انجام نگرفته 
و عمده سیاست گذاری ها سلیقه ای، کوتاه مدت و فردمحور بوده 
است، پرسش اصلی پژوهش این است که مهم ترین چالش های 
کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه کدام اند و 
مدل بومی مفهوم پردازی این چالش ها به چه صورت و دارای چه 

مؤلفه هایی است؟ 

مروری بر ادبیات موضوع

توحیدی و وکیل الرعایا )2017( با تحلیل چالش های توسعه 
کسب وکارهای خانگی زنان در روستاهای سمنان دریافتند رابطه 
توسعه این کسب وکارها با کارکردهای توسعه روستا، نقش دولت 
روستاها  مشکالت  با  و  بوده  مثبت  روستا  توسعه  در  اهداف  و 
منفی است. بوذرجمهری و اسالم فرد )2017( در پژوهش خود 
به این نتیجه دست یافتند که نبود حمایت، ناهمواری فضای 
توسعه کسب وکار، نبود توسعه و نظارت بر بازار، نامناسب بودن 
سیاست گذارهای مالی دولت و ضعف بازاریابی محصول ازجمله 
زرین دشت  شهرستان  در  روستایی  بومی  صنایع  توسعه  موانع 
برنامه های  آسیب های   )2016( همکاران  و  مدرسی  هستند. 
حمایتی دولت از کسب وکارهای خانگی را به دو دسته ضعف های 
براین اساس،  کردند؛  تقسیم  اجرا  ضعف های  و  برنامه  تدوین 
ضعف های تدوین برنامه شامل تمرکز صرف برنامه ها بر افرادی 
با پتانسیل کسب وکار، تمرکز صرف برنامه ها بر مراحل ابتدایی 
اجتماعی  فرهنگی-  گرفتن جایگاه  نظر  در  عدم  و  کسب وکار، 
مناسب برای کارآفرینان خانگی، و ضعف های اجرا شامل عدم 
تحقق تعهدهای پیش بینی شده در برنامه ها، نظارت ضعیف بر 
ناکافی،  استفاده، اطالع رسانی  ارائه تسهیالت و چگونگی  نحوه 
جلیلیان  و  فرانی  یعقوبی  بودند.  اداری  مقررات دست وپاگیر  و 
)2015( مهم ترین اثرات اقتصادی کسب وکار خانگی بر زندگی 
زنان روستایی در شهرستان اسالم آباد را بهبود وضعیت اقتصادی 
مالی،  اقتصاد  افزایش  اقتصادی،  آگاهی های  افزایش  خانواده، 
ارتقای قدرت ریسک پذیری و نوآوری، و مهم ترین اثرات اجتماعی 
اجتماعی، عالقه مندی  افزایش سطح مهارت های فنی و  را  آن 
ارتباطات  توسعه  نهادی،  ارتباطات  توسعه  اطالعات،  کسب  به 
اجتماعی، و افزایش سطح مشارکت گروهی برشمردند. رضایی و 
نجفی )2016( موانع گسترش کسب وکارهای خانگی در ارومیه 
زیرساختی  ضعف  کسب وکارها،  محدودیت  حمایتی،  ضعف  را 
و فرهنگی، ضعف دانشی و اطالع رسانی و نبود قوانین مرتبط 
در  گزارش خود  در   )2015( رویسکه3  و  ماسون  کردند.  بیان 
خصوص کسب وکارهای خانگی، برآورد کرده اند که 56 درصد از 
کسب وکارهای اسکاتلند مربوط به کسب وکارهای خانگی است، 
به گونه ای که 17 درصد از کل اشتغال بخش خصوصی را تشکیل 

3. Mason & Reuschke
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آثار  و همکاران )2015( در آسیب شناسی  می دهد. میرلطفی 
دریافتند  دیشموک  روستای  بر  خانگی  کسب وکارهای  توسعه 
قانونی، کمبود  موانع  مالی،  فیزیکی، مشکالت  امکانات  کمبود 
اطالعات، مشکالت اجتماعی، نبود حمایت مسئوالن، رکود بازار 
خرید محصوالت، پایین بودن سطح مهارت صاحبان کسب وکارها 
پایین بودن سطح قیمت  و برگزار نشدن دوره های آموزشی و 
و  تقی بیگی  هستند.  موانع  اصلی ترین  تولیدشده،  محصوالت 
خانگی  کسب وکار  توسعه  موانع  مهم ترین   )2015( همکاران 
اقتصادی،  فردی،  شخصیتی،  موانع  را  غرب  اسالم آباد  زنان 
خانوادگی، و دولتی و از دید کارشناسان، موانع خانوادگی، فردی، 
شخصیتی، دولتی، و اقتصادی برشمردند. نجفی و صفا )2015( 
مهم ترین چالش های توسعه کسب وکارهای کارآفرینانه در مناطق 
روستایی را نبود طرح کسب وکار مناسب، تجربه و تخصص پایین 
روستاییان، نبود دسترسی مناسب روستاییان به بازار، دسترسی 
ضعیف به اطالعات و منابع اطالعاتی، تأمین نشدن اعتبار مالی 
برای سرمایه گذاری کسب وکار خانگی و وجود موانع قانونی بیان 
کردند. گالوای و کاپاسی4 )2014( موانع راه اندازی کسب وکارهای 
خانگی روستایی اسکاتلند را شامل فراهم نبودن منابع مالی، نبود 
شبکه سازی، حضور نداشتن تعاونی ها و تشکل های حمایتی بیان 

کردند. 

کشورهای  از  زیادی  تعداد  دریافت،  می توان  خالصه  به طور 
کرده اند؛  ورود  خانگی  کسب وکارهای  حوزه  به  توسعه یافته 
به عنوان مثال امریکا، ژاپن، اسکاتلند، انگلستان، مالزی و غیره. در 
اکثر این کشورها کسب وکارهای خانگی جایگاه خود را برای ایفای 
نقش در تولیدات داخلی و صادراتی و اقتصاد ملی پیدا کرده اند. اما 
با توجه به اینکه توسعه کسب وکارهای خانگی به صورت مستقیم 
به بافت فرهنگی و اجتماعی هر منطقه بستگی دارند، استفاده از 
تجربه های سایر مناطق، بدون بومی کردن الگوهای مورداستفاده، 
ممکن است آسیب های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی 
نشان  داخلی  پژوهش های  که  همان طور  باشد؛  داشته  پی  در 
می دهند فضای نامناسب کسب وکار و قوانین دست و پاگیر اداری 
ازجمله مواردی هستند که در اکثر پژوهش های داخلی به عنوان 
یک چالش جدی مطرح شده اند، درحالی که چنین چالش هایی 
در پژوهش های خارجی دیده نمی شوند؛ این مسئله نشانگر آن 
است که در کشور ما قوانین سخت گیرانه و ناهماهنگ به همراه 
فضای نامناسب کسب وکار سبب کاهش توان رقابتی کسب وکارها 
می شود. در این پژوهش، شرایط بومی روستایی استان کرمانشاه 

در نظر گرفته شده است. 

روش شناسی تحقیق 

ازنظر  و  است  بوده  کاربردی  هدف  ازنظر  حاضر  مطالعه 
روش شناسی در زمره پژوهش های کیفی قرار می گیرد. همچنین 

4. Galloway & Kapasi

از نظریه داده بنیاد به عنوان روش پژوهش بهره گرفته شده است. 
جامعه موردمطالعه، فعاالن حوزه کسب وکار خانگی در روستاهای 
استان کرمانشاه، خبرگان حوزه های مختلف دولتی، دانشگاهی 
از ترکیب روش  نمونه،  انتخاب  برای  بودند.  و بخش خصوصی 
نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد )جدول شماره 1(. 

کسب وکارهای  فعاالن  از  نفر  چند  ابتدا  حاضر  پژوهش  در 
خانگی و متخصصین به صورت هدفمند قضاوتی انتخاب شدند. 
پس از انجام مصاحبه های اولیه و تجزیه وتحلیل داده های حاصل، 
کدگذاری و ایجاد مفاهیم، مقایسه آن ها با هم، تشکیل مقوله ها 
و برقراری ارتباط بین آن ها، از نمونه گیری نظری برای انتخاب 
تصمیم  پژوهشگر  سپس  شد.  استفاده  دیگر  شرکت کنندگان 
گرفت داده های بیشتری از متخصصین و فعاالن این حوزه کسب 

نماید. 

انفرادی  عمیق  مصاحبه های  از  الزم،  داده های  گردآوری  در 
بهره گرفته شد. نمونه گیری تا آنجا ادامه پیدا کرد که مدل به 
حد ساخت و اشباع رسید. اشباع نظری داده ها در مصاحبه 18 
اما جهت حصول اطمینان، گردآوری داده ها تا  ام حاصل شد، 
مصاحبه 19ام ادامه پیدا کرد. درنتیجه کفایت داده ها برای تولید 
خاتمه  داده ها  گردآوری  فرایند  درنتیجه  و  شد  حاصل  نظریه 
یافت. اصلی ترین فرایند در نظریه داده بنیاد تحلیل داده هاست 
تجزیه وتحلیل  برای  است.  کیفی  پژوهش های  ثقل  مرکز  که 
این گونه پژوهش ها سه طرح وجود دارد که عبارت اند از: رهیافت 
نظام مند استراوس و کوربین5 )1998(؛ رهیافت ظهوری گالسر6 
)1992(؛ و رهیافت ساختی چارمز7 )2000(. در این پژوهش از 

رهیافت نظام مند استفاده شده است.

قابلیت اعتبار نتایج حاصل از این بخش، با استفاده از تکنیک های 
کنترل های اعضا، استفاده از پژوهشگران مختلف در گردآوری و 
تحلیل داده ها و خودبازبینی پژوهشگر بررسی شد. پس از تحلیل 
داده ها، نتایج در اختیار 5 نفر از افراد قرار گرفت تا از تطابق آنچه 
به دست آمده است با واقعیت اطمینان حاصل شود. همچنین 
تالش شد در میان شرکت کنندگان بیشترین تنوع ممکن ازنظر 
سن، جنسیت و سطح تحصیالت وجود داشته باشد. به منظور 
بررسی تأییدپذیری نتایج حاصل از پژوهش نیز همه یادداشت ها، 
اسناد و مصاحبه های ضبط شده پس از تحلیل، مجدداً در اختیار 
تیم پژوهش و دیگر محققان قرار گرفت تا تناسب بین داده های 

خام با نتایج حاصل از داده ها تأیید شود. 

5. Strauss & Corbin
6. Glaser
7. Charmaz
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جدول 1. مشخصات نمونه های شرکت کننده در پژوهش.

سازمان/ نهاد/ دستگاه و ...جنسیتتحصیالتسنکد

A155سازمانصنعت،معدنوتجارتمردکارشناسی

A236فعالدرحوزهکسبوکارخانگیزندکتری

A340سازمانمیراثفرهنگی،صنایعدستیوگردشگریمردکارشناسیارشد

A445فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسیارشد

A543اتاقاصنافسازمانصنعت،معدنوتجارتمردکارشناسیارشد

A637فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسیارشد

A744ادارهجهادکشاورزیمردکارشناسیارشد

A856فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسیارشد

A935فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسی

A1044فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسیارشد

A1147سازمانتعاونروستاییمردکارشناسارشد

A1237ادارهکلبهزیستیزنکارشناسیارشد

A1345فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسیارشد

A1438کمیتهامدادامامخمینی)ره(مردکارشناسی

A1549فعالدرحوزهکسبوکارخانگیزنکارشناسیارشد

A1645عضوهیئتعلمیدانشگاه/فعالحوزهکسبوکارمرددکتری

A1746ادارهکلتعاون،کارورفاهاجتماعیمردکارشناسیارشد

A1840فعالدرحوزهکسبوکارخانگیزنکارشناسیارشد

A1950فعالدرحوزهکسبوکارخانگیمردکارشناسی
فصلنامه پژوهش های روستایی مأخذ: یافته های تحقیق، 1397                                                                                                  

يافته ها

تجزيه وتحلیل داده ها و طراحی مدل

الف- کدگذاری باز. در این مرحله، 254 کد از 19 مصاحبه 
و بررسی یادداشت ها و اسناد، استخراج شده است. با مقایسه و 
طبقه بندی کدهای مشابه، 74 مفهوم )که در ادامه ارائه شده اند( 
استخراج شدند و درنهایت با طبقه بندی مفاهیم مشابه، 20 مقوله 
فرعی )با احتساب مقوله محوری( به دست آمده است. شرایط 
علّی دارای 7 مقوله و 27 مفهوم، پدیده محوری دارای 1 مقوله، 
شرایط زمینه ای دارای 2 مقوله و 16 مفهوم، شرایط مداخله گر 
دارای 3 مقوله و 12 مفهوم، کنش ها/ واکنش ها دارای 3 مقوله و 6 

مفهوم و درنهایت پیامدهای چالش های کسب وکار خانگی دارای 
4 مقوله و 13 مفهوم هستند.

ب- کدگذاری محوری. در فرایند کدگذاری محوری، مقایسه 
و  مقوله ها  بین  روابط  تا  گرفت  انجام  مقوله ها  میان  مداوم8 
مقوله های فرعی توسعه داده شود. هم زمان با انجام کدگذاری باز 
و محوری، الگویی ساخته شد که حاکی از ارتباط بین مقوله ها و 
مقوله های فرعی است. در پژوهش حاضر، مدل پارادایمی توسعه 
داده شده که روابط میان مؤلفه ها و مقوله ها با داده های فرایند 

پژوهش، در آن به تصویر کشیده شده است )تصویر شماره 1(.

8. Constant Comparison
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فصلنامه پژوهش های روستاییتصوير 1. کدگذاری محوری براساس مدل پارادایمی پژوهش. منبع: یافته های تحقیق، 1397.

شرایط مداخله گر:
• بودجه و منابع تأمین مالی

• حمایت های دولتی و بخش خصوصی
• درک درست تصمیم سازان

شرایط عّلی:
• چالش در مهارت های بازاریابی

• چالش در مهارت های مدیریتی 
و کار تیمی

زیرساخت های  در  چالش   •
قانونی و سیاست گذاری

سازوکارهای  در  چالش   •
مشاوره ای

و  امکانات  تأمین  در  چالش   •
تجهیزات زیرساختی

حمایت های  در  چالش   •
پشتیبانی

و  برندینگ  در  چالش   •
هویت سازی

شرایط زمینه ای:
• زیرساخت های اجتماعی - فرهنگی

• زیرساخت های اقتصادی

مقوله یا پدیده محوری:

چالش های کسب وکارهای 
خانگی

پیامدها:

این  فعاالن  بی انگیزگی   •

حوزه

• ایجاد مانع روانی ورود برای 
تازه واردان )سایر کارآفرینان(

• افزایش مهاجرت از روستا 

به شهر

رقابتی  توان  کاهش   •

کسب وکارها

کنش ها و واکنش ها:

• چالش های عملکردی در حوزه تأمین

• چالش های عملکردی در حوزه تولید

• چالش های عملکردی در حوزه فروش

قضایای حکمی مستخرج از مدل

در  »چالش  فرعی  مقوله های  علّی(:  )شرایط   1 قضیه  الف- 
و کار  بازاریابی«، »چالش در مهارت های مدیریتی  مهارت های 
سیاست گذاری«،  و  قانونی  زیرساخت های  در  »چالش  تیمی«، 
»چالش در سازوکارهای مشاوره ای«، »چالش در تأمین تجهیزات 
زیرساختی«، »چالش در حمایت های پشتیبانی« و  امکانات  و 
»چالش در برندینگ و هویت سازی« به عنوان شرایط علّی مؤثر بر 
پدیده کسب وکارهای خانگی در روستاهای استان کرمانشاه معرفی 
می گردند. مفاهیم »چالش در مهارت های بازاریابی« عبارت اند 
از: خرید ارزان قیمت محصوالت؛ عدم استفاده از استراتژی های 
صحیح بازارسازی، بازاریابی و بازارداری؛ عدم دسترسی به شبکه 
در  کافی  تخصص  و  تجربه  دانش،  وجود  عدم  مناسب؛  توزیع 
ملی.  بازار  به  دسترسی  عدم  بازاریابی؛  برنامه  تدوین  خصوص 
مفاهیم »چالش در مهارت های مدیریتی و کار تیمی« عبارت اند از: 
نقص در تیم کاری ازنظر دانش، تنوع، تخصص و تجربه؛ ضعف در 
مهارت های فنی، عمومی و مدیریتی؛ عدم وجود دانش تخصصی 
برای مدیریت هزینه ها و درآمدها؛ سوگیری و پافشاری بر تعصبات 
شخصی؛ تشکیل تیم بر اساس روابط خانوادگی؛ کم تجربگی و 
مسئولیت ناپذیری. مفاهیم »چالش در زیرساخت های قانونی و 
سیاست گذاری« عبارت اند از: روندهای پرپیچ وخم اداری؛ زمان بر و 
هزینه بر بودن فرایند صدور مجوزها، تأییدیه ها و استانداردها؛ عدم 

اجرای دقیق قوانین حمایتی؛ تغییر پی درپی مسئولین و نبود ثبات 
مدیریتی؛ مفاهیم »چالش در سازوکارهای مشاوره ای« شامل نبود 
مشاوران مجرب و متخصص در استان؛ ارائه مشاوره های اشتباه 
توسط برخی مشاوران؛ و استفاده نکردن از خدمات مشاوره ای 
موجود هستند؛ مفاهیم »چالش در تأمین تجهیزات و امکانات 
زیرساختی« عبارت اند از: جاده های مواصالتی نامناسب در بین 
برخی شهرستان های استان؛ باال بودن قیمت برخی از تجهیزات 
فیزیکی موردنیاز؛ عدم تناسب دستگاه های موجود با شرایط بومی 
استان. مفاهیم »چالش در حمایت های پشتیبانی« عبارت اند از: 
کم کاری بخش خصوصی؛ ضعف همکاری در میان مسئولین و 
سازمان های دولتی؛ نبود شبکه های پشتیبانی معنوی در استان. 
درنهایت مفاهیم »چالش در برندینگ و هویت سازی« عبارت اند 
از: انتخاب برندهای نامتناسب و غیر جذاب؛ طوالنی بودن فرایند 
ثبت قانونی برند؛ و کمبود مشاوران تخصصی جهت تسهیل فرایند 

ثبت برند کسب وکارها.

یکی از روایات مربوط به »ضعف مهارت های بازاریابی« در ادامه 
ارائه شده است: »مشکل اصلی کسانی که در استان ما اقدام به 
راه اندازی کسب وکارهای خانگی کردند، این است که محصول 
باکیفیتی را تولید می کنند، اما نمی دانند از چه روشی برای توزیع 

محصول خود استفاده کنند«.

روایت دیگر در خصوص »ضعف مهارت های مدیریتی و کار 
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فامیلی  روابط  اساس  بر  ابتدا  از  ما  بیان می کند: »تیم  تیمی« 
تشکیل شد. به همین دلیل آن طور که بایدوشاید تخصصی شکل 
نگرفت، کارها تقسیم نشدند و درنهایت، نه تنها کسب وکار ما دچار 
چالش گردید، بلکه روابط فامیلی نیز به هم خورد. بنابراین ما 
مجدداً تصمیم گرفتیم تیم خود را از افرادی که دانش و تجربه 
درزمینه کسب وکار ما دارند و البته متنوع هستند انتخاب کنیم«.

»چالش های  محوری(:  پدیده  یا  )مقوله   2 قضیه  ب- 
پژوهش  این  محوری  پدیده  به عنوان  خانگی«  کسب وکارهای 
انتخاب شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، زمانی که مقوله های 
با چالش  را  توسعه کسب وکارهای خانگی  و  ایجاد  بستر  علّی، 
مواجه  سازند، منجر به ضعیف شدن این کسب وکارها می گردند. 
چالش در مهارت های بازاریابی، منجر می شود محصوالت تولیدی 
و  شود  خریداری  واسطه گران  طریق  از  خانگی  کسب وکارهای 
با روش های قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع نامناسب و  عمدتاً 
اشتباه وارد بازاری  گردند که تقاضای مناسبی برای آن ها وجود 
ندارد؛ چالش در مهارت های مدیریتی و کار تیمی سبب می شود 
کسب وکارهای خانگی به کسب وکارهای خانوادگی مبدل شوند 
که خود دارای مشکالت متعدد است. همچنین نبود تنوع، تجربه 
و دانش کافی جهت انجام کارهای تیمی منسجم منجر به هدر 
رفتن حجم زیادی هزینه، زمان و انرژی می گردد که درنهایت 
منجر به ضعیف شدن کسب وکارهای خانگی می شود؛ چالش در 
زیرساخت های قانونی و سیاست گذاری اصلی ترین بستری است 
نیست.  خانگی  کسب وکارهای  صاحبان  کنترل  در  عمدتاً  که 
به عنوان مثال، فرایند صدور مجوز و دریافت تأییدیه ها بسیار زمان بر 
است، به نحوی که صاحبان کسب وکارها را از ادامه فرایند ناامید 
کرده و ترجیح می دهند کسب وکار خود را بدون اخذ این مجوزها 
به صورت محلی و محدود دنبال کنند که در این شرایط، از اولویت 
کار اصلی به اولویت دوم یا سوم تبدیل خواهد شد. همچنین عدم 
اجرای دقیق و صحیح برنامه های مصوب و تغییرات مدیریتی، 
سبب می گردد فرایند حمایت از کسب وکارهای خانگی نیمه کاره 
باقی بماند؛ چالش در سازوکارهای مشاوره ای به همراه چالش در 
حمایت های پشتیبانی متشکل از سازمان ها، دستگاه های اجرایی، 
مشاوران مجرب و متخصص، شبکه های پشتیبانی ضعیف مادی، 
و  اشتباه  پیمودن مسیرهای  به  منجر  کاری همه  و  خانوادگی 
طوالنی توسط کسب وکارهای خانگی می شود، که ضعیف شدن 
آن ها را در پی خواهد داشت؛ چالش در تأمین تجهیزات و امکانات 
زیرساختی اعم از تجهیزات فیزیکی یا زیرساخت های ارتباطی و 
مواصالتی سبب محدود شدن کسب وکارها در محل جغرافیایی 
خود می شوند؛ درنهایت، چالش در برندینگ و هویت سازی مناسب 
سبب شده تا محصوالت کسب وکارهای خانگی به خوبی به بازار 
هدف معرفی نشوند و گمنام باقی بمانند، زیرا یک عالمت تجاری 
مناسب و معتبر برای آن ها تعریف نشده است. این عوامل که در 
قضیه 1 به عنوان شرایط علّی تشریح گردید، سبب شکل گیری 
خانگی«  کسب وکارهای  »چالش های  عنوان  با  محوری  پدیده 

می گردند.

یک روایت مربوط به »پدیده محوری« در ادامه ارائه شده است: 
»متأسفانه آن گونه که باید از ظرفیت های استان بهره نبرده ایم، 
علی رغم  انار  فراوری  با  مرتبط  کسب وکارهای  به عنوان مثال 
پتانسیل باال، در منطقه اورامانات محدود باقی مانده است. همه ما 
با پتانسیل باالی منطقه اورامات آشنا هستیم اما چرا همچنان در 
کسب وکارهای خانگی این مناطق چالش وجود دارد؟ آیا دلیلی 
جزء این دارد که نتوانسته ایم این محصوالت را به خوبی به کشور 

معرفی کنیم؟«.

همچنین یکی از روایات »چالش در برندینگ و هویت سازی« 
بیان می کند: »متأسفانه علی رغم سابقه طوالنی و محبوبیت خیلی 
از محصوالت استان کرمانشاه مانند فرش سنقر، عسل صحنه و  
کاری  محصوالت  این  رسمی  سازی  برند  برای  نه تنها  پاوه  انار 
انجام نشده است، بلکه در سطح منطقه ای هم معرفی نمی شوند! 
درحالی که نمونه های مشابه در سایر استان ها مانند گز اصفهان، 

زعفران مشهد به خوبی از مزایای برند سازی بهره برده اند«.

ج- قضیه 3 )شرایط بسترساز یا زمینه ای(: در این پژوهش 
»زیرساخت های  و  فرهنگی«  اجتماعی-  »زیرساخت های 
اقتصادی« به عنوان شرایط زمینه ای دسته بندی شده اند. مفاهیم 
عبارت اند  فرهنگی«  اجتماعی-  »زیرساخت های  تشکیل دهنده 
از: فرد محور بودن برنامه  ریزی های مدیریتی؛ وجود هرم سنی 
نسبتاً جوان با ارزش های متفاوت از اولویت های کسب وکارهای 
خانگی؛ نگرش منفی نسبت به راه اندازی کسب وکارهای خانگی 
به عنوان شغل اصلی؛ وجود برخی از تعصبات قومی و قبیله ای 
در استان؛ مدرک گرایی افراطی؛ افزایش مهاجرت افراد توانمند 
و متخصص به استان های دیگر؛ نبود فضای اعتماد به استفاده 
از محصوالت داخلی؛ فرهنگ ضعیف کار در روستاهای استان؛ 
چالش برانگیز بودن خرید محصوالت جدید به علت نبود حس 
منبع  به عنوان  به کسب وکارهای خانگی  بی اعتقادی  و  اعتماد؛ 
اقتصادی«  »زیرساخت های  تشکیل دهنده  مفاهیم  درآمدزایی. 
از: عدم ثبات نرخ ارز؛ نوسان شدید قیمت ها؛ پایین  عبارت اند 
واردات  شهروندان؛  اقتصادی  توان  کاهش  درآمد؛  سطح  بودن 
داخلی؛  نمونه  دارای  خارجی  محصوالت  غیرقانونی  و  قانونی 
کمبود نقدینگی. مجموع این مفاهیم به عنوان شرایط زمینه ای 
بر کنش هایی که از مقوله محوری منتج می شوند، اثرگذارند؛ زیرا 
درصورتی که زیرساخت های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی بستر 
مناسبی را برای توسعه کسب وکارهای خانگی فراهم نیاورند، این 

حوزه با چالش روبرو خواهد بود. 

یکی از روایات مربوط به »زیرساخت های اجتماعی- فرهنگی« 
به شرح زیر است: »تا زمانی که فضای اعتماد به کسب وکارهای 
خانگی در استان کرمانشاه وجود ندارد، نه مردم و نه سازمان ها 
مواجه  چالش  با  آن ها  بازار  لذا  نمی خرند،  محصوالت  این  از 
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است. جالب اینکه نمونه های مشابه بی کیفیت خارجی یا حتی 
روایت دیگر در خصوص  استان های دیگر خریداری می شود«. 
»تمایل  می دهد:  نشان  فرهنگی«  اجتماعی-  »زیرساخت های 
بسیار زیاد افراد به اخذ مدرک سبب شده تعداد بسیار زیادی از 
جوانان کسب وکار خود را رها کنند و گاهاً با صرف هزینه گزاف با 
امید استخدام در بدنه دولتی کشور، مدرکی را اخذ کنند که نه تنها 
جذب نمی شوند، بلکه دیگر راضی به ادامه دادن کسب وکارها نیز 

نیستند«.

شرایط  فرعی  مقوله   سه  مداخله گر(:  )شرایط   4 قضیه  د- 
مداخله گر عبارت اند از: »بودجه و منابع تأمین مالی«، »حمایت های 
تصمیم سازان«.  درست  »درک  خصوصی«،  بخش  و  دولتی 
راه اندازی و توسعه کسب وکارهای خانگی، نیازمند تأمین منابع 
مالی با شرایط مناسب و حمایت های و دولت و بخش خصوصی 
به همراه درک درست سیاست گذاران و تصمیم سازان این حوزه 
است. مفاهیم »بودجه و منابع تأمین مالی« عبارت اند از: وجود 
مشکالت متعدد در خصوص تضامین، وثایق، زمان بازپرداخت، 
سود؛ ناکافی بودن حمایت های مالی؛ عدم وجود سرمایه گذاران 
مناسب  دولتی  حمایت های  وجود  عدم  استان؛  در  خطرپذیر 
جهت تأمین منابع مالی؛ مقروض شدن صاحبان کسب وکارها به 
بانک ها به علت شرایط بازپرداخت دشوار. مفاهیم »حمایت های 
دولتی و بخش خصوصی« عبارت اند از: روابط کند نظام اداری؛ 
عدم وجود حمایت کافی جهت خرید محصوالت داخلی؛ وجود 
بسیار جهت  ناسالم؛ سخت گیری  گاهاً  و  رقابتی شدید  فضای 
حمایت از کسب وکارهای خانگی. درنهایت مفاهیم »درک درست 
تصمیم سازان« عبارت اند از: ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی 
از سوی تصمیم گیرندگان؛ اولویت دادن به برنامه های مقطعی، 
آماری و کوتاه مدت؛ عدم وجود دانش و تخصص کافی. بنابراین 
تا زمانی که طرح های کسب وکار خانگی از حمایت های مالی و 
قانونی کافی که وابسته به تصمیم سیاست گذاران است برخوردار 

نشوند، دچار چالش شدن آن ها اجتناب ناپذیر است. 

یکی از روایات مربوط به »بودجه و منابع تأمین مالی« در ادامه 
ارائه شده است: »اصلی ترین نیاز هر کسب وکار در مرحله رشد، 
تسهیالت کم بهره و با شرایط بازپرداخت مناسب است. مؤسسات 
مالی و بانک ها باید جهت اخذ تسهیالت تا جایی که ممکن است 
که  می شود  باعث  چون  نکنند،  درخواست  سنگین  وثیقه های 
مجری طرح در صورت نداشتن وثیقه از دریافت وام منصرف شود 

و عماًل از ادامه کار خود دور بماند«.

این بخش، کنش ها و  ه- قضیه 5 )کنش ها/ واکنش ها(: در 
واکنش هایی که از پدیده محوری، شرایط زمینه ای و مداخله گر 
منتج شده اند، بررسی می گردند که شامل »چالش های عملکردی 
و  تولید«  حوزه  در  عملکردی  »چالش های  تأمین«،  حوزه  در 
به بیان دیگر  هستند.  فروش«  حوزه  در  عملکردی  »چالش های 
چالش های  واکنش های  و  کنش ها  می خواهیم  بخش  این  در 

کسب وکار خانگی را مفهوم سازی نماییم. مفاهیم »چالش های 
مواد  تأمین  از: دشواری  عبارت اند  تأمین«  در حوزه  عملکردی 
اولیه؛ نوسان شدید در قیمت مواد اولیه موردنیاز؛ و کمبود نیروی 
انسانی توانمند و متخصص. مفاهیم »چالش های عملکردی در 
حوزه تولید« عبارت اند از: عدم وجود تجهیزات و امکانات الزم 
تولید؛ تولید غیرمبتنی بر نیازهای بازار؛ عدم وجود تعریف صحیح 
زنجیره ارزش در فرایند تولید. مفاهیم »چالش های عملکردی در 
حوزه فروش« عبارت اند از: فقدان مهارت های مناسب فروش، نبود 

آمیخته بازار متناسب با نیاز کسب وکارها، کسادی بازار. 

زمانی که کسب وکارهای خانگی در اثر شرایط علّی دچار چالش 
شوند و هم زمان ازنظر بودجه و منابع تأمین مالی، حمایت های دولتی 
و بخش خصوصی، درک درست تصمیم سازان، و زیرساخت های 
اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی تحت فشار قرار گیرند، کنش هایی 
مانند اختالالت عملکردی در حوزه های تأمین، تولید و فروش رخ 
می دهد. واضح است که این کنش ها، پیامدهای منفی را شکل 
می دهد. روایت دیگر در خصوص »چالش های عملکردی در حوزه 
فروش« بیان می کند: »زمانی که کسب وکارهای خانگی دچار 
چالش درزمینه تولید می گردند، زنجیره وار فروش آن ها مختل 
خواهد شد؛ زیرا امروزه نیاز بازار، تقاضای تولید را تعیین می کند 
و در صورت ضعف تولیدات کسب وکار خانگی، روند فروش ها هم 
دچار چالش خواهد شد و عرضه با تقاضا ارتباط صحیحی نخواهد 

داشت«.

ی- قضیه 6 )پیامدها(: پیامدهای این مفهوم پردازی عبارت اند 
از: »بی  انگیزگی فعاالن حوزه کسب وکار خانگی«، »ایجاد مانع 
به  روستا  از  مهاجرت  »افزایش  تازه واردان«،  برای  ورود  روانی 
شهر« و »کاهش توان رقابتی کسب وکارها«. مفاهیم »بی  انگیزگی 
سطح  کاهش  از:  عبارت اند  خانگی«  کسب وکار  حوزه  فعاالن 
خانگی؛  کسب وکارهای  رشد  سرعت  کاهش  زندگی؛  کیفیت 
رکود و تعطیلی کسب وکارهای خانگی. مفاهیم »ایجاد مانع روانی 
ورود برای تازه واردان« عبارت اند از: بدبینی به مقوله کارآفرینی؛ 
تمرکز بر مسائل و مشکالت کسب وکارهای خانگی به جای مزایا؛ 
سوق یافتن به کسب وکارهای دولتی و اداری. مفاهیم »افزایش 
مهاجرت از روستا به شهر« عبارت اند از: افزایش شمار بیکاران 
زندگی  به  تمایل  روستاییان؛  درآمد  سطح  کاهش  استان؛  در 
در مناطق شهری. مفاهیم »کاهش توان رقابتی کسب وکارها« 
عبارت اند از: کاهش ارزش دارایی های کسب وکارها؛ کاهش اعتبار 
کسب وکارها؛ افزایش بسیار شدید رقابت؛ قدرت باالی چانه زنی 

توزیع کنندگان و تأمین کنندگان. 

زمانی که مقوله های کنش ها/ واکنش ها پدیده محوری را تشدید 
می کنند و منجر به ایجاد چالش در کسب وکارهای خانگی در 
روستاها می شوند، پیامدهایی مانند بی  انگیزگی فعاالن این حوزه، 
ایجاد مانع روانی ورود برای سایر کارآفرینان، افزایش مهاجرت از 
روستا به شهر و کاهش توان رقابتی کسب وکار ایجاد می گردد 
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که فضای کسب وکار روستاهای استان را دچار چالش می کند و 
در بلندمدت رکود، ایجاد مشاغل کاذب و ناپایدار و افزایش آمار 
بیکاری استان را در پی دارد. در خصوص »بی انگیزگی فعاالن این 
حوزه« یکی از روایات بیان می کند: »از زمانی که کسب وکارم از 
رونق افتاد، هیچ یک از اعضای تیم انگیزه و امیدی برای تالش 
نداشتند. پس یکی یکی از کار کنار ه گیری کردند و به شهر رفتند. 
آنجا هم کاری پیدا نکردند و بیکار ماندند ولی متأسفانه زمانی که 

برگشتند ما کسب وکار را تعطیل کرده بودیم«.

ج- کدگذاری انتخابی. روایت زیر نتایج برآمده از کدگذاری 
در  خانگی  کسب وکارهای  چالش های  پدیده  برای  انتخابی 
مهارت های  در  »چالش  است:  کرمانشاه  استان  روستاهای 
تیمی، چالش  کار  و  بازاریابی، چالش در مهارت های مدیریتی 
در زیرساخت های قانونی و سیاست گذاری، چالش سازوکارهای 
مشاوره ای، چالش در تأمین امکانات و تجهیزات زیرساختی، چالش 
در حمایت های پشتیبانی و چالش در برندینگ و هویت سازی 
زمینه ساز چالش های کسب وکارهای خانگی هستند. کنش ها/ 
واکنش های منتج از این پدیده، شامل مواردی مانند چالش های 
عملکردی در حوزه های تأمین، تولید و فروش هستند که عالوه 
بر پدیده محوری متأثر از عوامل مداخله گر شامل: بودجه و منابع 
تأمین مالی، حمایت های دولتی و بخش خصوصی و درک درست 
تصمیم سازان نیز هستند. این مهم در شرایط زمینه ای شامل 
رخ  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی-  چندبُعدی  زیرساخت های 
می دهد که گروه های زیادی از فعاالن با اهداف، ارزش ها، انگیزه ها 
و منافع متفاوت در شکل گیری آن نقش دارند. درنهایت، کنش ها/ 
واکنش های متأثر از شرایط مداخله گر و زمینه ای به همراه پدیده 
محوری منجر به بی انگیزگی فعاالن کسب وکارهای خانگی، ایجاد 
مانع روانی برای ورود تازه واردان، افزایش مهاجرت از روستا به 
شهر و کاهش توان رقابتی کسب وکارهای خانگی به عنوان پیامدها 
در مفهوم پردازی چالش های کسب وکارهای خانگی در مناطق 

روستایی استان کرمانشاه مطرح می شوند«.

بحث و نتیجه گیری

در پژوهش حاضر به مفهوم پردازی چالش های کسب وکارهای 
به اجمال،  پرداخته شد.  کرمانشاه  استان  روستاهای  در  خانگی 
این مطالعه نشان می دهد فرایند کسب وکارهای خانگی  نتایج 
علی رغم مزایای بی شماری که دارد، موضوعی پیچیده و چندبُعدی 
است؛ مهم ترین مقوله های  علّی شناخته شده شامل »چالش در 
و کار  بازاریابی«، »چالش در مهارت های مدیریتی  مهارت های 
سیاست گذاری«،  و  قانونی  زیرساخت های  در  »چالش  تیمی«، 
»چالش در سازوکارهای مشاوره ای«، »چالش در تأمین تجهیزات 
پشتیبانی«  حمایت های  در  »چالش  زیرساختی«،  امکانات  و 
و »چالش در برندینگ و هویت سازی« هستند. در این زمینه 
پژوهش های بوذرجمهری و اسالم فرد )2017(، رضایی و نجفی 

)2016(، مدرسی و همکاران )2016(، یعقوبی فرانی و جلیلیان 
)2015(، میرلطفی و همکاران )2015( داخل کشور و گالوای 
بر  را  عوامل  این  تأثیر  کشور  از  خارج  در   )2014( کاپاسی  و 
کسب وکارهای خانگی تأیید کرده اند. مرور کلی مطالعات پیشین 
نشان می دهد خرید ارزان قیمت محصوالت، عدم وجود دانش، 
تجربه و تخصص کافی در خصوص تدوین برنامه بازاریابی، عدم 
بازارداری، وجود  و  بازارسازی  استراتژی های صحیح  از  استفاده 
شبکه های داللی متعدد و عدم دسترسی به بازار ملی، منجر به 
شکل گیری چالش های بسیار مهمی شده است که با توجه به 
چالش بیشتر کسب وکارها در این حوزه، برنامه ریزی جهت تدوین 
برنامه های بازاریابی دقیق، شفاف و مبتنی بر آمیخته بازاریابی 
موردنیاز هر کسب وکار، راهکاری اساسی به شمار می رود. توجه 
به تکمیل زنجیره ارزش ازطریق تشکیل انجمن ها و تعاونی های 
تولیدی جهت تجمیع سرمایه های کوچک و نیز شبکه سازی در 
هر حوزه و شناسایی حلقه های مفقوده زنجیره با در نظر گرفتن 
به عنوان  خانگی  کسب وکارهای  پشتیبانان  و  مشاورین  نقش 
بهبود وضعیت سازوکارهای پشتیبانی  برای  پیشنهاد کاربردی 
پیشنهاد می گردد. همچنین جهت کاهش چالش های بازاریابی 
و  دیجیتال  بازاریابی  مانند  نوین  بازاریابی  فعالیت های  توسعه 
پیشنهاد  روستایی  محصوالت  از  آنالین  دائمی  نمایشگاه های 
پدیده  به عنوان  پژوهش  این  در  که  مرکزی  هسته  می شود. 
است.  خانگی«  کسب وکارهای  »چالش های  شد  ارائه  محوری 
چالش کسب وکارهای خانگی که از مقوله های علّی ناشی می شود 
حالت  در  و  کسب وکارها  این  رشد  سرعت  کاهش  معنای  به 
منفی تر، رکود کامل آن هاست. چالش های کسب وکارهای خانگی 
پیرامون این مسئله قرار می گیرند. این یافته با نتایج پژوهش های 
 ،)2016( نجفی  و  )2017(، رضایی  اسالم فرد  و  بوذرجمهری 
 )2015( همکاران  و  میرلطفی   ،)2016( همکاران  و  مدرسی 
در داخل کشور و گالوای و کاپاسی )2014( در خارج از کشور 
همخوانی دارد. مقوله های کنش ها/ واکنش های پژوهش که از 
مقوله محوری منتج می شوند، از شرایط زمینه ای و مداخله گر 
سه  از  عبارت  مدل  مداخله گر  شرایط  می پذیرند.  تأثیر  نیز 
مقوله بودجه و منابع تأمین مالی، حمایت های دولتی و بخش 
خصوصی، درک درست تصمیم سازان است و شرایط زمینه ای 
متشکل از زیرساخت های اجتماعی- فرهنگی و زیرساخت های 
اقتصادی استان است. بدین منظور پیشنهاد می گردد شناسایی 
موفق کسب وکارهای  و  بومی  و متخصصان  معرفی خبرگان  و 
مزیت های  بر  تکیه  با  کرمانشاه  استان  روستاهای  در  خانگی 
این  گیرد.  قرار  مسئولین  برنامه ریزی های  در  منطقه ای  نسبی 
شرایط سه چالش عمده به عنوان کنش/ واکنش را در پی دارند؛ 
چالش های عملکردی در حوزه های تأمین، تولید و فروش. به هر 
میزان چالش های عملکردی در حوزه های تأمین، تولید و فروش 
بیشتر شوند، چالش کسب وکارهای خانگی در روستاها تشدید 
می گردد. به عنوان مثال، کسب وکارهای خانگی که توسط افراد با 
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تحصیالت یا توانمندی پایین و متوسط راه اندازی می شوند، عمدتاً 
از دانش روز برای تطبیق محصوالت خود با تقاضای بازار بی بهره 
هستند. همین مسئله سبب چالش عملکرد در حوزه فروش و 
چالش جدی برای کسب وکارهای خانگی می شود. این نتایج با 
بوذرجمهری   ،)2017( وکیل الرعایا  و  توحیدی  پژوهش های 
و اسالم فرد )2017(، مدرسی و همکاران )2016(، رضایی و 
نجفی )2016(، یعقوبی فرانی و جلیلیان )2015(، میرلطفی 
و همکاران )2015(، و تقی بیگی و همکاران )2015( در داخل 
کشور و گالوای و کاپاسی )2014( خارج از کشور همسو است. 
درنهایت کنش ها/ واکنش ها، پیامدهایی مانند بی  انگیزگی فعاالن 
این حوزه، ایجاد مانع روانی ورود برای تازه واردان، افزایش مهاجرت 
از شهر به روستا، و کاهش توان رقابتی کسب وکارها را در پی خواهد 
بازارچه های  و  استان کرمانشاه  بودن  به مرزی  با توجه  داشت. 
متعدد انتظار می رود محصوالت تولیدی استان به کشورهای دیگر 
به ویژه عراق صادر شود، اما به علت چالش های موجود این شرایط 
فراهم نشده است. ازآنجاکه کسب وکارهای خانگی نقش مهمی در 
توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق روستایی بر عهده دارند، اگر 
بستر مناسب فراهم نگردد، صاحبان این کسب وکارها فعالیت در 
این حوزه را رها کرده و شمار بیکاران افزایش می یابد. درمجموع 
می توان گفت ازآنجاکه کسب وکارهای خانگی در مناطق روستایی 
در راستای رسمی کردن فعالیت های اقتصادی غیررسمی در خانه 
شکل می گیرند، توجه به مفهوم پردازی چالش های آن ها ضرورتی 

اجتناب ناپذیر است که به آن پرداخته شد. 

تشکر و قدردانی

بنا به اظهار نویسنده مسئول، مقاله حامی مالی نداشته است.
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