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ی وکارهاکسب، افتهیتوسعه و حتی اقتصادهای توسعهدرحالدر جوامع 
یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و حل مشکل بیکاری  عنوانبهخانگی 

در  وکارهاکسباست. نقش این نوع از  شدهگرفتهبرای زنان به کار  ژهیوبه
به این مقوله و  هادولت شیازپشیبی و ملی سبب توجه امنطقهتوسعه 

. در وکارهاستکسبی حمایتی خاص از این نوع از هایمشخطوین تد
برای زنان، اقداماتی  خصوصبهایران نیز با توجه به معضل بیکاری فزاینده 

صورت گرفته  هاآنی خانگی و رشد وکارهاکسبدر راستای حمایت از 
همچنان به قوت خود باقی  وکارهاکسباست اما مشکالت این نوع از 

ی حمایتی دولت از هابرنامهی شناسبیآسحاضر به  است. پژوهش
ی خانگی پرداخته است. در این راستا از روش پژوهش کیفی و وکارهاکسب

. شداستفادهی خانگی وکارهاکسبمصاحبه عمیق با صاحبان  25انجام 
صورت گرفت. نتایج  کیماتاز طریق تحلیل ت هامصاحبههمچنین تحلیل 

و  هابرنامهی مربوط به تدوین هابیآساصلی  دودستهپژوهش در 
ارائه و در پایان راهکارهای سیاستی  هابرنامهی مربوط به اجرای هابیآس

ی خانگی وکارهاکسبی حمایتی دولت از هابرنامهمفیدی برای ارتقاء 
 .شد شنهادیپ

 

 های کليدیواژه
 ی حمایتی، دولت.هایمشخط، یمشخطخانگی،  وکارکسب، وکارکسب

In developing countries and even developed economies, 

home-based businesses are employed as a means of eco

nomic growth and solving unemployment problem espe

cially for women. The role of this type of businesses in 

regional and national development, leads government t

o pay more attention to these businesses and provide sp

ecial supportive programs for them. In Iran, in regards 

of increasing unemployment especially for women, so

me policy measures has implemented for supporting ho

me-based businesses and their growth, however the pro

blems of these type of businesses still remain. This rese

arch has criticized the government supportive programs 

for home-based businesses. In this regard, we used the 

qualitative research method and 20 in-depth interviews 

with home-based business owners. Result of the study p

resented in two main categories that includes: defects p

ertaining to codifying the programs and defects related t

o implementation of the programs. Finally, we propose

d useful policy implications for enhancing home-based 

businesses' governmental supportive programs. 
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همقدم  
ی وکارهاکسبی توسعه اقتصادی، ارتقاء هایاستراتژیکی از 

و در حال حاضر  کنندیمکوچکی است که در خانه رشد 
کارهای وکسب .(2559، 5برک) اندافتهمقبولیت بسیاری ی

که در قدم  شودیمیی اطالق وکارهاکسببه  عمدتاًخانگی 
شوند یا اینکه بر نخست در یک اقامتگاه خصوصی انجام می

اینکه محل  عالوهبهباشند،  متمرکزشدهیک بنیاد خانگی 
و همکاران،  2رزنافیسا) استاقامتگاه مالکین  عموماًاستقرار، 

کشورهای اقتصاد  در کارهاواز کسباین نوع  (.2553
کنند، درک می اکثراً ازآنچهبسیار بیشتر نقشی  افتهیتوسعه

کارهای خانگی ودرآمد کسب توجهقابلو افزایش دارا هستند 
(. 21، 5331، 9هندرسون) استگواهی بر این موضوع 

در آمریکا از خانه  وکارهاکسبدرصد  6/15 مثالعنوانبه
، 4کوچک آمریکا وکارکسباداره ) کنندیمشروع به کار 

ی کوچک و وکارهاکسباز  %66 یا در انگلستان (2554
و همکاران،  1کنند )میسنها فعالیت میمتوسط در خانه

، بوده زنان موردعالقه اکثراً ی خانگیکارهاوکسب(. 2555
یک منبع مهم اشتغال در  عنوانبهکار در خانه  کهیطوربه

 زمانهمزیرا  (5333و همکاران،  6چناست ) دنیا برای زنان
ها فعالیت گونهنیازازنان درگیر در درآمدزایی حاصل  نکهیباا

توانند به کارهای خانه رسیدگی کنند و از کودکان هستند می
ی خانگی وکارهاکسب(. 5331، 7سینای) ندینمانیز مراقبت 

ده ی عمهاراهو فقیر نیز یکی از  توسعهدرحالدر کشورهای 
( و 5336، 3: وایت2559، 1محمود) زنانحل مشکل بیکاری 

ی برای ایفای نقش بیشتر زنان در ابرنامه عنوانبههمچنین 
کاهش فقر خانواده و همچنین ارتقای بهداشتی، اجتماعی و 

ی خانگی وکارهاکسب (.2551، 55تیپل) استجسمانی آنان 
جدی در  کامالًتمام موقت و  صورتبهبا مالکیت زنان غالبا 

زیادی هم  افزودهارزشو  اندگسترشدر حال  هابخشهمه 
وینارسیزک و ) دارندبرای جوامع محلی و هم جهانی 

                                                                     
1. Berke 

2. Rosnafisah 

3. Henderson 

4 .SBA 

5 .Mason 

6 .Chen 

7 .Sinai 

8 .Mahmud 

9 .White 

10 .Tipple 

توسعه کمی، این نوع از  نیباوجودا( اما 2559، 55گراهام
کارها با مشکالت زیادی مواجه بوده و نیازمند وکسب

های خاصی برای رشد و موفقیت هستند و حتی حمایت
کارهای خانگی در مراحل اولیه توسعه واز کسب بسیاری

کار بوده و با مشکالتی مربوط به حتی صرف بقا وکسب
با توجه به موارد  (.2559، 52واکر و استیل) روبرو هستند

ی خانگی در وکارهاکسب تیپراهمو به دلیل نقش  ذکرشده
در پشتیبانی  ریدرگباید فعاالنه  هادولتاقتصاد محلی و ملی 

( 2555میسن و همکاران، ) شوندکار خانگی وخش کسباز ب
به این نوع از  هادولتو در واقع یکی از علل توجه 

دارای  هاآنها، این نکته است که بسیاری از کاروکسب
برای توسعه اقتصاد  تواندیمپتانسیل رشدی هستند که 

و همکاران،  59علی) ردیگی قرار برداربهرهمحلی مورد 
2555.) 

ویی در ایران نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل از س
اما در پنج سال اخیر تعداد شاغالن زن در ایران با  دهندیم

درصدی مواجه بوده است و نرخ بیکاری زنان به  54.2کاهش 
درصد رسیده است. همچنین نرخ مشارکت زنان در بازار  53.1

درصد است که تداوم این وضع انباشت  52.4کار ایران تنها 
خواهد بیکاران زنان را موجب شده و ناامیدی آنان را در پی 

وضعیت  . همچنین(5939رئیسی و همکاران، ) داشت
رسد و یچندان مناسب به نظر نمنیز کارآفرینی زنان در ایران 

کارآفرینانه زنان، نسبت زنان  یهاتیباوجود افزایش فعال
 2از  وکار در ایران به همتایان مرد کمترکننده یک کسباداره
ایی همچون کشوره این نسبت برای کهیدرحالاست  55به 

نیجریه، اتیوپی، آفریقای جنوبی و یا تایلند نصف به نصف 
. با توجه به شرایط کلی (2552و همکاران،  54کلی) است

ی خانگی وکارهاکسبدر مورد اشتغال زنان در ایران،  ذکرشده
یک گزینه بسیار مناسب برای رفع مشکل  عنوانبه توانندیم

ی خانگی وکارهاکسببیکاری زنان باشند و رشد کمی و کیفی 
زمینه شکوفایی اقتصادی زنان جامعه ایران را تا  خودیخودبه

است که حمایت  ذکرانیشاحد زیادی فراهم خواهد کرد. البته 
ی خانگی در ایران با تصویب قانون ساماندهی وکارهاکسباز 

ی در طورجدبه 5913و حمایت از مشاغل خانگی در سال 
 یهارساختیزبسترسازی و هنوز  دستور کار قرار گرفت اما

                                                                     
11 .Wynarczyk and Graham 

12 .Walker and Still 

13 .Ali 

14 .Kelley 
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خانگی در حد استاندارد و  یوکارهاکسبمناسب جهت توسعه 
کریمیان و همکاران، ) است آن صورت نگرفته قبولقابل

ی خانگی وکارهاکسبمشکالت و موانع رشد  و( 5939
 همچنان به قوت خود باقی است.

نقش برجسته دولت در رشد این نوع از  باوجود
کارها، وو همچنین مزایای زیاد این نوع از کسب وکارهاکسب

مانند نقش در رشد اقتصادی، افزایش درآمد و کاهش فقر، 
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، باال رفتن استانداردهای 

، گسترش عدالت، ارتقاء درآمدکمهای معیشتی خانواده
مدرسی، ) یطیمحستیزوری و ارتقاء مسائل بهداشتی و بهره

ی هاضعفخاص  طوربه، مطالعات چندانی که (5931
ی وکارهاکسبرشد  ٔ نهیدرزمی حمایتی دولت هابرنامه

ی قرار دهد، صورت نگرفته است موردبررسخانگی را 
با توجه به افزایش معضل بیکاری و آثار سوء مترتب  کهیدرحال

ی، بهبود و اجرای شناسبیآسو جامعه،  هاخانوادهبر آن در 
کارهای خانگی وناسب حمایت از کسبی مهایمشخط
رفت از مشکالت اقتصادی مناسبی برای برون حلراهتواند می

باشد و همچنین به و جامعه  هاخانوادهو ارتقاء سطح معیشت 
کارهای وی هر چه بیشتر کسبریپذرقابتافزایش اعتبار و 

پر کردن این  باهدفخانگی منجر شود. پژوهش حاضر نیز 
ی هاضعفریق یک مطالعه کیفی به بررسی شکاف، از ط

ی خانگی در وکارهاکسبی حمایتی دولت از رشد هابرنامه
خانگی در حوزه  وکارکسبایران از دیدگاه زنان صاحب 

 .پردازدیمی دستعیصنا
ی برای این دستعیصناعلت اصلی انتخاب بخش 

 توسعهدرحالپژوهش، نقش حیاتی آن در اقتصاد کشورهای 
 رانیا نکهیباوجوداایران بوده است.  همچون( 2557، 5)ریچارد

 و رفته شمار به جهانی دستعیصنای اصل قطب 9 جزء
 اما است داده خوداختصاص بهی دستعیصنا در را تنوع نیشتریب

 به را کشور صادرات از درصد 9/5 تنهای دستعیصنا
وزارت صنعت، معدن و تجارت، ) است داده خوداختصاص

 نیهمچن و رانیا در بخش نیا خاصی هاچالش (.5934
 اقتصاد دری دستعیصنا بخش رشد روبه تیظرف و مشارکت

 بوده مطالعهی برا حوزه نیا انتخاب گرید لیدال ازنیز  رانیا
 سؤالبنابراین در راستای دستیابی به اهداف پژوهش،  است؛

 پژوهش عبارت است از:
رشد  نهیزم دری حمایتی دولت هابرنامهی هاضعف
 ؟اندماکدی خانگی وکارهاکسب

                                                                     
1 .Richard 

 

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 هاآنی خانگی و اهمیت وکارهاکسب

ای دارد اما در مورد ی قدمت دیرینهخانگ وکارکسبمفهوم 
 کلی وجود نداشته و البته نقطه نظراتفاقتعریف آن هنوز 

ی محل اصلی و عمده عنوانبهبر خانه  دیتأکمشترک در 
 عنوانبهانتخاب خانه  (2553، 2تامپسون) است وکارکسب

برای  اوالًکار از دو جهت دارای اهمیت است: ومکان کسب
ی وکارهاکسب ژهیوبهی کوچک وکارهاکسببسیاری از 

های ناشی از مقیاس بنیان و خدماتی باعث صرفهدانش
کارهای وشود به این دلیل که نیازی به تشریفات کسبمی

خانگی اغلب  وکارکسبی یک اندازراهرسمی ندارد. دوما 
 شکل کآوردن ی فراهمانتخاب سبک زندگی است و موجب 

 های اقتصادی است که منجر به ارتقایپذیر از فعالیتانعطاف
ی که اگونهبه (2554، 9جوهانسن) شودکیفیت زندگی افراد می

ای در حال جایگزین فزاینده طوربهکارهای خانگی وکسب
، 4جاین و کورویزانوس) هستندشدن با اشتغال دستمزدی 

در رشد  یتوجهقابل نقش وکارهاکسب(. این نوع از 2559
کلت و : 2555میسن و همکاران، ) دارند یو مل یاقتصاد محل

به همین دلیل،  (2559و همکاران،  6: گوق2555، 1تیپل
 باشندمی افتهیتوسعهدر کشورهای  وکارکسبترین گروه بزرگ

ی خانگی تا حد وکارهاکسباکثر  .(2551واکر و همکاران، )
های و درآمد داکردهیپی افراد دیگر رشد ریکارگبهاستخدام و 

درصد  ایاسترالدر  المثعنوانبه کنندباالیی را ایجاد می
در  %1/67به  5337در سال  %9/11ی خانگی از وکارهاکسب
(. از دالیل 2555میسن و همکاران، ) استرسیده  2554سال 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کارها میودیگر اهمیت این کسب
کارهای خانگی فرصت مناسبی برای اجرای یک وکسب

های بسیار پایین فراهم هزینهی کارآفرینانه با خطر و ایده
 (.2556، 7فینمارک) کنندمی

 دارندتمایل بسیار زیادی به رشد و توسعه  هاآنمالکان 
 (.2554، 1واکر و وبستر)

                                                                     
2 .Thompson 

3 .Johansson 

4 .Jain and Courvisanos 

5 .Kellett and Tipple 

6 .Gough 

7 .Finmark 

8 .Walker and Webster 
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ی برای حلراه عنوانبهتوانند کارهای خانگی میوکسب
 باشدهای دوگانه کاری و خانوادگی برای زنان تعارض نقش

 (.2559وینارسیزک و گراهام، )

ی وکارهاکسببا توجه به اهمیت و مزایای متعدد 
در شیوه تعامل با این  هادولتخانگی، بررسی نقش حمایتی 

امری ضروری است که در قسمت بعد به  وکارهاکسبنوع از 
 آن پرداخته خواهد شد.

 

 ی خانگیوکارهاکسبجايگاه دولت در رشد 
 قوانین، محدودکنندهنظریه نهادی مرزهای بر اساس 

 رگذاریتأث، نهادها و عرف و فرهنگ بر کارآفرینی هایمشخط
از وضعیت  متأثرو رشد یا عدم رشد کارآفرینی زنان بوده 

 درواقعو  استحاکم بر جامعه  یررسمیغنهادهای رسمی و 
نهادها از طریق اثرگذاری بر ماهیت و میزان کارآفرینی و رشد 
آن، مرزهایی ممکن کننده و محدودکننده برای اعمال و 

 (.2554و همکاران،  5ولتر) کنندیمرفتارهای شخصی تعیین 
(، نهادهای قانونی از نهادهای 5335) 2بر اساس دیدگاه نورث

قانونی شامل  بر رفتار اقتصادی هستند. نهادهای مؤثررسمی 
ی اندازراهی هانهیهزو قوانینی هستند که  هایمشخط

 جهیدرنتو بستن آن و  وکارکسب، هدایت فعالیت وکارکسب
و  دهندیممطلوبیت و امکان کارآفرینی را تحت تأثیر قرار 

نهادهای قانونی  چراکهدولت در این زمینه دارای اهمیت است، 
 درواقع(و 2554همکاران، ولتر و ) کندیمرا طراحی و اجرا 

 هابرنامهطراحی و تدوین  هادولتفعالیت  نیتریادیبنیکی از 
پیوند  در(. 5932است)دانایی فر و همکاران،  هایمشخطو 

ی دولت در حمایت از هابرنامهنظریه نهادی و نقش 
دیدگاه،  نیاول ی خانگی، دو دیدگاه وجود دارد.وکارهاکسب
جهت  صرفاً وکارکسبیک  عنوانبهی خانگی را وکارهاکسب

شوند، که غالبا توسط زنان اداره می وقتپارهو یا کار  سرگرمی
ی مشخطشمارد. این دیدگاه می تیاهمیباقتصادی  ازنظر

گرانه در این مورد  مداخله ریغگذاران را به پذیرش حالت 
نماید. دیدگاه دوم بالعکس بر مزایای اقتصادی، تشویق می

ی مشخطکرده و  دیتأکخانگی  وکارکسبو محیطی اجتماعی 
خانگی توصیه  وکارکسبگذاران را برای تشویق و توسعه 

 (.2555میسن و همکاران، ) دینمامی
بیان کرد ترکیبی از  توانیمدر دفاع از دیدگاه دوم 

                                                                     
1 .Welter 

2 .North 

تواند از مباحث عدالت، کارایی و اصول اقتصاد سیاسی می
کار خانگی باشند. وکسب دالیل لزوم دخالت دولت در بخش

زنانی که در این بخش فعالیت  ژهیوبهبسیاری از افراد فقیر و 
کنند در یک تبعیض و قدرت بازار نابرابر قرار دارند و فاقد می

ها و اطالعات کارا و همچنین بیمه و اطمینان در مقابل مهارت
ها هستند. این بخش در تولید ناخالص داخلی نقش ریسک

نماید و را تولید می کنندگانمصرفبزرگی از کاالی  دارد، سهم
سازد و یک زمینه آموزشی را برای کارآفرینان مهیا می

 ؛شودهمچنین رشد این بخش، منجر به افزایش اشتغال می
ی و رشد آن تالش وربهرهبنابراین دولت باید برای ارتقاء 

، توسعه اقتصادی مناطق درواقع (2555چن و همکاران، ) دینما
هایی که منجر به پایداری کارها و ترغیب فعالیتوکسب رشد

بالقوه  راتیتأثشود، مدیریت بهتر می بیشتر جامعه
کارهای خانگی وکارهای خانگی و توانمندسازی کسبوکسب

کار به خارج از خانه در صورت وجهت رشد و توسعه کسب
ارهای کولزوم، از دالیل منطقی لزوم درگیری دولت در کسب

 (.2554، 9هیزبروک) رودخانگی به شمار می
خاص  طوربهی و مقامات محلی طورکلبهبنابراین دولت 

یک شکل قانونی از  عنوانبهکارهای خانگی را وباید کسب
دولتی  گذارانهیسرمافعالیت اقتصادی بپذیرند و شوراها و سایر 

کار خانگی وباید ابعاد نقش خود در حمایت از بخش مهم کسب
است که  ذکرانیشا .(2555علی و همکاران، ) کنندرا درک 

کارهای خانگی که وهای کلیدی حمایت دولت از کسبحوزه
از: مشاوره  اندعبارتشود منجر به توانمندسازی و رشد می

گردآوردن  گری، آموزش،کار، حسابداری، مربیوکسب
تر ارتباطات ارزان همکارهای باتجربه و نوپا در کنار وکسب

ها و سایتها، ارتباط دادن با وبدسترسی به رسانه ژهیوبه
 نیتأمهای مشترک و کارهای خانگی نمونه، پژوهشوکسب

ی خانگی، وکارهاکسب(. درک اهمیت 2554هیزبروک، ) یمال
ی حمایتی از هابرنامهاجرای را به طراحی و  هادولتبسیاری از 

و  هاچالشواداشته است، اما  وکارهاکسباین نوع از 
را با تردید مواجه  هابرنامهی موفقیت این اعمدهی هاضعف

بنابراین، توجه محققان این حوزه به سمت  ؛کرده است
ی جاری حمایت از هابرنامهی هاضعفو  هاچالششناسایی 

 .خانگی جلب شده است وکارکسب

 

کارهای وی جاری حمايت از کسبهابرنامهضعف 

                                                                     
3 .Hazebroek 
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 خانگی
کار وهای حمایت از بخش کسبها به تدوین برنامهدولت

در  ژهیوبه هاآنهای مربوط به اند اما نقشکوچک مشغول شده
است و در غیاب  نشدهفیتعری خوببهکارهای خانگی وکسب

بخشی و  صورتبهها و برنامه هایمشخطیک چارچوب کلی، 
های فهم ابتدا باید شیوه کهیدرحالغیر منسجم هستند 

های مناسبی قرار گیرد تا برنامه موردتوجهکار خانگی وکسب
ها و در این مورد ایجاد شوند و با هماهنگی دولت، استان

کار خانگی وی گذاری کسبمشخطمناطق، یک مدل ملی 
نیست  شدهاختهشنی خوببههای جاری توسعه داده شود. برنامه

و همچنین همه نیازهای کارآفرینان خانگی را برآورده 
 (.2556، 5لین و ایرلس) سازدنمی

مثبت نباشد  تنهانهقوانین  ریتأثهمچنین ممکن است 
 مثالعنوانبهکارهای خانگی را محدود نماید. وبلکه کسب

کار، استفاده وبه کسب شدهدادهمیزان حداکثر فضای اختصاص 
کار، پارکینگ مشتری و مقدار موادی وابلو برای تبلیغ کسباز ت

تواند در فضای خانه انبار شود از این قبیل هستند. که می
همچنین قوانین شهرداری ممکن است بسیار منسوخ بوده و 

افرادی با  کهیطوربهکارهای خاص باشد وبه نفع کسب
مربوط به  نماید. همچنین قوانین وسیمأهای قانونی را فعالیت

، بو، زیبایی، مزاحمت سروصداوضعیت ترافیک، پارکینگ، 
ترین های خدمات محلی از مهمبرای همسایگان و محدودیت

های قابل انجام کار و فعالیتومواردی هستند که حیطه کسب
 (.5331، 2استانگر) ندینمادر خانه را محدود می

دور از دید بودن نیز موجب غفلت دولت از 
 وکارهاکسبشود و این نوع از ی خانگی میوکارهاکسب

 ی رشد اقتصادیهایاستراتژی در اگسترده طوربه معموالً
های شوند و تحت حمایت بنگاهمحلی نادیده گرفته می

میسن و همکاران، ) رندیگقرار نمی وکارهاکسبپشتیبانی از 
چالش دیگر دولت، ارتباط برقرار کردن با  .(2555
دهند خود را ترجیح می هاآنکارهای خانگی است، زیرا وکسب

بسیاری از  درواقع و( 2554، 9پیکاک) دارندنگهدور از توجه 
کار خانگی خود به ادارات دولتی وافراد تمایلی به گزارش کسب

های خود را در تناقض با قوانین شهری، ندارند زیرا فعالیت
مساوی با  هاآندرآمد  و یا آگاهی از نندیبیمایالتی و دولتی 

                                                                     
1 .Lynn and Earles 

2 .Stanger 

3 .Peacock 

، ص 5317، 4پرت) استپرداخت مالیات خوداشتغالی به دولت 
(. این موضوع تا حدودی ناشی از مبهم بودن بسیاری از 92

و قوانین شهری )شهرداری(  هانامهنییآهای مالیاتی، رژیم
ی خانگی است که مالکان را تشویق وکارهاکسبمرتبط با 

ولتی به دلیل ترس از قوانین مرتبط های دکند از دید بنگاهمی
با مالیات یا مطالبات بیشتر که محدودکننده یا مانع فعالیتشان 

طبق  کهیطوربه( 2551و همکاران،  1دیولی) بماننداست دور 
کارهای واز مالکان یا شاغالن کسب ٪45نتیجه یک مطالعه، 

وکارشان آگاه نیستند و بر کسب مؤثرخانگی حتی از قوانین 
ارسر و ) ابدیاین موضوع در ادامه فعالیت نیز بهبودی نمی

بسیاری از کارآفرینان خانگی  درواقع(. 5332، 6فاستر
هایی در مورد میزان خدمات مقامات محلی و نگرانی

گیری، دشواری در فرایندهای تکمیل فرایندهای تصمیم
لین و ) دارندو سازگاری و وضوح در قوانین مربوطه  نامثبت

دریافت خدمات حمایتی و اعمال  جهیدرنت (2556ایرلس، 
بسیاری از قوانین کار )مانند قانون استخدام، بهداشت و ایمنی( 

( 2551دیولی و همکاران، ) ها دشوار شدهکاروبرای این کسب
 متیباقخود را  ازیموردندر برخی موارد مجبورند خدمات  و

 (.2555، 7کیگوچی) ندینماباالتری دریافت 
ی خانگی در وکارهاکسبی حمایتی دولت از هابرنامه

 موردتوجهکارهای خانگی از دیرباز ودر کشور ما کسب ایران
دور تنها راه معاش  گذشته درعموم مردم بوده است و حتی 

سپهری و است )از طریق یک فعالیت خانگی بوده  هاخانواده
ی وکارهاکسبشروع حمایت دولتی از  ( اما5932همکاران، 

خانگی با توجه به وضعیت خاص دوران تحریم و مشکالت 
که سبب  شودیمبیکاری فزاینده مربوط  ژهیوبهناشی از آن 

جدی از سال  صورتبه وکارهاکسبشد حمایت از این نوع 
و با تصویب قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل  5913

خانگی در دستور کار دولت قرار بگیرد و بدین ترتیب وزارت 
متولی اصلی حمایت از  عنوانبهکار، رفاه و امور اجتماعی 

ی عمومی مرتبط با هادستگاهمشاغل خانگی به همراه سایر 
ترویج، حمایت و توسعه این  دارعهدهموضوع مشاغل خانگی، 

ی وکارهاکسباجرای این برنامه  مشاغل شدند. تا قبل از
دسترسی  خانگی چندان پررونق نبوده و با مشکالتی نظیر عدم

برای دریافت و ثبت )مطلوب به بازار عرضه کاال و خدمات 
و عرضه محصوالت(، عدم توانایی تأمین مواد اولیه  هاسفارش

                                                                     
4 .Pratt 

5 .Dwelly 

6 .Orser and Foster 

7 .Kigochie 
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مطلوب و ارزان به دلیل کوچک بودن مقیاس و ضعف بنیه 
مالی و محدودیت در تأمین منابع مالی و تهیه و ارائه وثایق 

( و 5913بیگدلی شاملو، ) کردندیمنرم  وپنجهدست ازیموردن
یی برای برخی از زااشتغالموجبات  اگرچهاجرای این برنامه 

زنان بیکار را فراهم کرد اما به دلیل عدم  ژهیوبهبیکاران 
 استنبوده  قبولقابلی الزم، نتایج آن هارساختیزتوسعه 

مشکالت این نوع از  و( 5939کریمیان و همکاران، )
 ان به قوت خود باقی است.برای رشد همچن وکارهاکسب

از  هادولتی حمایتی هایبررسبا توجه به اهمیت موضوع 
ی مربوطه، هاچالشی خانگی و شناسایی وکارهاکسب

 صورت گرفته است. مطالعات متعدد و با نتایجی گاها متناقض

خانگی را  یوکارهاکسب ،اکثر مطالعات اگرچه 
و در حال  جدی، خواهان رشد باال کامالً ییوکارهاکسب

وارلی و ) اندنمودهمعرفی  هابخشگسترش در همه 
: وینارسیزک و 2554، 2: کالرک و داگالس5،2552رودگرز
اما برخی محققان ( 2551، 9: میسن و روچکه2559گراهام،

 هادولتی گذارهیسرما(، حمایت و 2555) 4نظیر ردموند و واکر
 افزودهارزشرا مشروط به ایجاد  وکارکسبدر این نوع از 

 وکارکسباجتماعی و نتایج مالی ملموس برای صاحب 
ی در مشخط. این محققان با تدوین یک معیار ارزیابی دانندیم

ی خانگی نتوانند وکارهاکسباگر  کنندیماین زمینه، ادعا 
کارمند برای صاحب خود ایجاد  کی هیپادرآمدی معادل حقوق 

نه کارایی نداشته و ی دولتی در این زمیهایمشخطکنند، 
 توجیه اقتصادی ندارد.

ی حمایتی دولت از هایمشخطی مربوط به هاچالشدر بررسی 
ی خانگی، مطالعات اندکی هم به مرحله طراحی وکارهاکسب

 اندکردهتوجه  هاآنی اجرای هاچالشو هم به  هایمشخط
( و اکثر 2555: علی و همکاران، 2559جاین و کورویسانوس، )

و آثار آن بر روی  هایمشخطات نتایج اجرای مطالع
 انددادهی قرار موردبررسی خانگی موجود را وکارهاکسب

: گوق و 2559: واکر و استیل، 2555: علی، 2555جاین، )
( 2555) همکاران(. علی و 2555: کیگوچی، 2559همکاران، 

بررسی نقش مقامات دولتی محلی در تسهیل و  با هدف
ی خانگی، به این نتیجه رسیدند که اگرچه وکارهاکسبحمایت 

ی وکارهاکسبی در حمایت از رگذاریتأثاقدامات دولتی بسیار 

                                                                     
1 .Vorley and Rodgers 

2 .Clark and Douglas 

3 .Mason and Reuschke 

4 .Redmond and Walker 

گرینر یعنی شروع،  وکارکسبخانگی در سه مرحله اول چرخه 
ی دولتی عمدتاً هایمشخطبقاء و رشد صورت گرفته است اما 
 متمایل بوده و وکارکسببه سمت دو مرحله شروع و بقاء 

و اقدامات حداقلی بوده است.  هایمشخطمرحله رشد، برای 
ی خانگی وکارهاکسبهمچنین در طراحی و ارائه کمک به 

قرار نگرفته است. به همین  مدنظرمالحظات استراتژیک 
( نیز نشان 2559) سانوسیکوروترتیب نتایج پژوهش جاین و 

ی شده، اندازراهکارهای تازه ونقش دولت تنها به کسب دهدیم
ی حمایتی برای مشخطاست و هیچ  شده محدود
وکارهای خانگی نوآور که نیاز به حمایت و تشویق به کسب

های خانه دارند، وجود توسعه کارشان به بیرون از محدودیت
ی حمایتی بر هایمشخطاجرای  ریتأثندارد. نتایج مطالعاتی که 

ی خانگی را بررسی وکارهاکسببهبود وضعیت و توسعه 
ی صورت هاپژوهشاست.  توجهقابلنیز جالب و  اندنموده

نظیر استرالیا، نتایج را چندان  افتهیتوسعهگرفته در جوامع 
ی مرتبط با هاپژوهشاما بر اساس  کنندینممثبت ارزیابی 

ی حمایتی هایمشخط، افتهیتوسعهبافت کشورهای کمتر 
ی خانگی موجب تحوالت وکارهاکسب ٔ نهیدرزمدولت 

( 2555) نیجا مثالعنوانبهاین جوامع شده است.  شگفتی در
حمایت از  مؤسساتدر بررسی ساختار، عملکرد و نقش 

کارهای خانگی در کشور ومحلی در توسعه کسب وکارکسب
کار وکسب از تیحما مؤسساتاسترالیا به این نتایج رسید: 

 باهم هاآنهای بخش بخش بوده و فعالیت صورتبهمحلی 
انداز و منابع به لحاظ چشم مؤسساتپوشانی دارد؛ همه این هم

توسط  شدهارائهدارای محدودیت هستند و بنابراین خدمات 
کارهای  وکارکسباثر بسیار اندکی بر توسعه پایدار  هاآن

( در همین کشور 2555) یعلخانگی دارد، یا نتایج پژوهش 
ی خانگی وجود کارهاونشان داد حمایت دولتی اندکی از کسب

کارهای خانگی به خدمات حمایتی دسترسی وکسب ٪61دارد، 
تواند به که می و خدمات حمایتی دولتی هابرنامهندارند و از 

. همچنین انداطالعیبکارشان کمک نماید  وکارکسببهبود 
( در همین بافت نشان داد 2559نتایج پژوهش واکر و استیل )

ی دولتی در هابنگاهاز کمک ی خانگی وکارهاکسباستفاده 
( در 2555اما مطالعه کیگوچی ) ابد؛ییمطول زمان کاهش 

ی توانمندسازی حمایت و هایمشخط ریتأثبررسی 
، کنگهنگو  کشور سنگاپوری خانگی در دو وکارهاکسب

ی مربوطه، رشد چشمگیری در هایمشخطنشان داد اجرای 
ی خانگی کاراتر اوکارهکسبتعداد مشاغل خانگی ایجاد کرد و 

با افزایش  توأم، وکارهاکسبشدند و رشد این  تریرقابتو 
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در اقتصادهای  هاآناستانداردهای زندگی و افزایش مشارکت 
ملی دو کشور بود. از معدود مطالعات مرتبط صورت گرفته در 

( اشاره 5939) همکارانتقی بیگی و  به مطالعه توانیمایران 
کرد. این محققان در بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعه 
مشاغل خانگی روستایی به این نتیجه رسیدند که موانع دولتی 
مرتبط با توسعه مشاغل خانگی روستایی شامل نبود بازار، 

ی آموزشی از سوی هاکالسو  هاکارگاهبرگزار نشدن 
طالعاتی، برخوردار ، دسترسی نداشتن به مراکز اهاسازمان

نبودن از بیمه، نبود زمینه گردشگری و توریسم و نبود 
 نمایشگاه هااست.

مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش نشانگر مزایای 
برای  ژهیوبهی خانگی وکارهاکسبفردی و اجتماعی مهم 

در حمایت از این نوع  هادولتزنان و جایگاه و نقش برجسته 
ی حمایتی هایمشخط هادولتبنابراین  ؛است وکارهاکسباز 

ی خانگی طراحی و به وکارهاکسبمتعددی را در جهت رشد 
یی در اجرای این هاچالشو  هاضعفاما  اندبستهکار 
ی شناسبیآسو  موردمطالعهوجود دارند که باید  هایمشخط

هم ) موضوعقرار بگیرند. مطالعات اندکی به همه ابعاد این 
به  اکثراًو  اندنمودهی( توجه مشخطی طراحی و هم اجرا

ی مربوطه در این زمینه هایمشخطاجرای  ریتأثارزیابی 
. این مطالعات نیز با توجه به بافتی که پژوهش در اندپرداخته

. در کشور اندبودهاست دارای نتایجی متناقض  شدهانجامآن 
ی و کارکردهای اطالعاتی و مشخطاهمیت ارزیابی  باوجودما، 

در تعیین کارایی و اثربخشی و همچنین بهبود  ی آناحرفه
و  سوک( از ی5916، زادهفیشرالوانی و ) یدولتی هابرنامه

ی خانگی برای رشد اقتصادی کشور از وکارهاکسباهمیت 
سوی دیگر، هنوز مطالعاتی که به این مقوله خاص بپردازند، 
بسیار اندک هستند لذا مطالعه حاضر با یک روش محققانه و 
علمی به دنبال پر کردن این شکاف از طریق یک مطالعه 
کیفی است و با رویکردی مدیریتی به دنبال ارزیابی کفایت 

ی خانگی وکارهاکسبی حمایتی دولت از هایمشخطعملکرد 
 است.

 

 روش شناسی پژوهش
ی هایمشخطی هاضعفشناسایی با هدف پژوهش حاضر 
با مالکیت زنان خانگی  یوکارهاکسبرشد  حمایتی دولت در

موضوعی که کمتر به آن توجه شده است با استفاده  عنوانبه
وجه از پژوهش کیفی انجام شد. انتخاب پژوهش کیفی با ت

محققان بر مفید بودن پژوهش کیفی در ایجاد  دیتأکبه 
 وکارکسبدر این پژوهش زنان مالک ) افرادبینش در مورد 

و  هادغدغهی ارزشی، هانظام، رفتارها، هانگرشخانگی(، 
( و 2551، 5)ریچاردز شانیزندگ، فرهنگ و سبک هازهیانگ

بر اینکه مطالعات کارآفرینی و جنسیت باید  دیتأکهمچنین 
ی کیفی عمیق همچون تاریخچه هایشناسروشبه سمت 

و  2هنری) برودزندگی، مطالعه موردی و تحلیل گفتمان 
این تحقیق از روش تحقیق  در ( بوده است.2551همکاران، 

مبتنی بر مصاحبه عمیق استفاده شده است که به کیفی 
بهتری از منطق زیربنایی فهم  دهدیممحقق اجازه 

ی تولید اخردمندانهی هاافتهکارآفرینی زنان داشته باشد، ی
 (.2555، 4زهرا) دینما 9یسازیبومرا  هاافتهکند و ی

خانگی،  وکارکسب( از 2553) تامپسونبر اساس تعریف 
در این پژوهش زنان کارآفرینی هستند که  کنندگانمشارکت

 انددادهی کرده و آن را رشد اندازراهرا در خانه  وکارکسبیک 
. ندینمایماستفاده  وکارکسبمحل  عنوانبهو همچنان از خانه 

بدین علت بوده است که  وکارکسبانتخاب زنان رشد یافته در 
ی حمایتی دولت را بهتر و هابرنامهی هاضعفمشکالت و 
 وکارکسب. در خصوص معیارهای رشد اندکردهبیشتر درک 

 وکارهاکسبه این نکته اشاره کرد که برای ارزیابی رشد باید ب
 استی رایج رمالیغاز معیارهای مالی و  توأماناستفاده 

(. مطالعات قبلی برجسته 2554، 1بامیاتزی و کرچمایر)
( نیز از دو معیار رشد 2551، 6دلمار و ویکالند) رشد ٔ نهیدرزم

در این . اندکردهدر فروش و رشد تعداد کارکنان استفاده 
که  میاگرفتهیی را رشدیافته در نظر وکارهاکسبمطالعه نیز 

یک معیار مالی، افزایش تعداد کارکنان  عنوانبهافزایش فروش 
ی و یا حداقل یکی از این دو را رمالیغیک معیار  عنوانبه

، هاآنداشته باشند و همچنین برای اطمینان از رشد یافتگی 
سال و نیم از عمر  9اطمینان حاصل شد که حداقل 

 گذشته باشد. وکارشانکسب
ترتیب منطقی ذیل را پیمودیم.  هادادهی آورجمعبرای 

ابتدا برای انتخاب دقیق افرادی که بتوانند با پاسخگویی خود 
اطالعات مهم و واقعی مورد هدف پژوهش را ارائه نمایند 

ی استان دستعیصنالیست کارآفرینان خانگی زن فعال در حوزه 
ی استان تهران تهیه شد و با دقت دستعیصناران از اتحادیه ته

کسب اطالعات از مسئوالن اتحادیه، تماس تلفنی با ) یخاص

                                                                     
1 .Richards 

2 .Henry 

3 .contextualize 

4 .Zahra 

5 .Bamiatzi and Kirchmaier 

6 .Delmar and Wiklund 
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زنان کارآفرین و در برخی موارد مراجعه حضوری به محل کار 
بودند انتخاب  وکارکسبزنان( زنانی که واجد معیارهای رشد 

 2و بر اساس پرمایگی اطالعات 5هدفمندشدند. انتخاب نمونه 
 دینمایمبه افزایش اعتبار درونی پژوهش کیفی کمک شایانی 

(. در پژوهش کیفی حجم نمونه از ابتدا 2559، 9رائو و پری)
ی نیست بنابراین از بین افراد منتخب، مصاحبه نیبشیپقابل 

حضوری با کسانی که حاضر به مصاحبه بودند شروع شد. 
انجام گرفت  افتهیساختارو نیمه  4باز-انتها سؤاالتمصاحبه با 

از  میرمستقیغ صورتبه سؤاالتو از طریق این 
ی هایمشخطی هاچالشو  هاضعفدر مورد  شوندگانمصاحبه

و در موارد الزم  پرسیده شد وکارشانکسبحمایتی دولت از 
اصلی  سؤاالت خواسته شد. هاآنتوضیحات بیشتری از 

ی هاتیفعالدر انجام  -5است:  مصاحبه شامل موارد ذیل
؟ دیابودهی دولتی در ارتباط هامانزسا، با دولت و وکارکسب

 -9بوده است؟  بخشتیرضاآیا این تعامل مفید و  -2چگونه؟ 
ی دولتی چه مواردی باعث نارضایتی هاسازماندر تعامل با 

 وکارکسبدر رشد  تواندیمدولت چگونه  -4شما بوده است؟ 
ی دولت برای هابرنامهدر حال حاضر  -1به شما کمک کند؟ 

تا  هابرنامهاین  -6ی خانگی چیست؟ وکارهاکسبحمایت از 
 چه حد مفید و اثربخش هستند؟

دقیقه  525تا  15بین  هاآنکه زمان  هامصاحبهدر این 
از قبل در اختیار  گفتگومتغیر بوده است، محورهای 

تا بتوانند با آمادگی مطلوب در  فتگریمقرار  کنندگانمشارکت
جلسه شرکت کرده و اطالعات الزم را ارائه نمایند. مکان 

خود و یا  ازنظرنیز برای برخی از کارآفرینان که  هامصاحبه
وجود  هاآنمشکلی برای ورود به منزل مسکونی  شانخانواده

اما بیشتر زنان مورد مصاحبه به  ؛بود هاآننداشت در منزل 
مختلف مایل به برگزاری جلسه مصاحبه در منزل دالیل 

نبوده و بنابراین مصاحبه در دفتر اتحادیه  شانیشخص
ی استان تهران، محل تحصیل کارآفرینان و یا دستعیصنا

حضور  هاآنیی که کارآفرینان در هاشگاهینماو یا  هابازارچه
 انجام شد. افتندییم

کمیته راهنما  از یک هامصاحبهدر حین اجرا و ارزیابی 
ی پژوهش هاافتهاستفاده شد که این موضوع نیز به پایایی ی

 (.2559همان، ) دینمایمکیفی کمک 

                                                                     
1 .Purposeful sample 

2. information richness 

3 .Rao and Perry 

4. Open-ended 

 لیوتحلهیتجزمصاحبه تا زمانی ادامه پیدا کرد که فرآیند 
مصاحبه  25 درمجموع. رسید 1و اکتشاف به اشباع نظری

 صورت گرفت. عمیق

                                                                     
5-Theoretical Saturation 
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 فن 9(، از 5313) 5تحقیقات آیزنهارت اساس برهمچنین 
های کیفی استفاده شد. ابتدا برای افزایش روایی و پایایی داده

 ریتأثها بدین ترتیب که برای اجتناب از زنی پاسخگمانه فن
انتها را دنبال -یک پاسخ باز کهیهنگام دهندهپاسخاضافی 

کنیم استفاده شد. سپس تعهد محرمانه بودن برای افزایش می
 هاآناستفاده شد و به  کنندگانارکتمشدرستی اظهارات 

محرمانه و بدون  صورتبهها اطمینان کافی داده شد که داده
دارای  شوندهمصاحبه، هر تیدرنهااسم منتشر خواهد شد. 

تجربه و علم قبلی بر روی هدف تحقیق بود، بدین ترتیب که 
. شد یرساناطالع هاآناز قبل جلسه موضوع جلسه به 

ی حمایتی دولت از هایمشخطمربوط به  همچنین مستندات
ی خانگی شامل متن قانون ساماندهی و حمایت وکارهاکسب

از مشاغل خانگی و نتایج کمی و کیفی مستخرج از اجرای 
 هادادهمنبع مکمل گردآوری  عنوانبهفوق نیز  قانون

ی اصلی کارآفرینان هایژگیو 5قرار گرفت. جدول  مورداستفاده
 .دهدیمرا نشان  شانیخانگ وکارکسبو 
 

 هادادهتجزیه و تحليل 
از روش سیستماتیک تحلیل  هاافتهیدقیق  لیوتحلهیتجزبرای 

 (. بدین ترتیب که5334، 2مایلز و هابرمن) شداستفاده  تم
صورت گرفت و  زمانهم صورتبه هادادهگردآوری و تحلیل 

ی قبلی در مقایسه قرار هامصاحبههر مصاحبه جدید با 
. بعد از بازنویسی هر مصاحبه از طریق یک فرایند گرفتیم

، 9استراوس و کوربین) اتیادبو  هادادهرفت و برگشتی بین 
( به کدگذاری باز پرداخته شد. در کدگذاری باز یا 5335

نوشتاری  صورتبه هامصاحبه ازآنکهپسکدگذاری سطح اول، 
و شکستن  هامصاحبهدرآمد، محقق با خواندن خط به خط 

واحد خود، در پی یافتن کدها برآمد.  نیترکوچکبه  هاداده
ی از سازمفهومو پایان  هامصاحبهی بندجمعپس از بررسی و 

 نزدیک به جمعاً، شوندگانمصاحبهتوسط  شدهانیبی هاتیروا
نمونه فرایند کدگذاری باز و  عنوانبهکد استخراج شد.  955

به  2م در مصاحبه اول در جدول ی خاهادادهاحصاء مفاهیم از 
 نمایش درآمده است.

 

                                                                     
1 .Eisenhardt 

2 .Miles and Huberman 

3 . Strauss and Corbin 
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 ی خانگیوکارهاکسبپروفایل کارآفرینان و   .1جدول 
 

 پروفايل فردی (%) تعداد خانگی وکارکسبپروفايل  (%) تعداد

 سن وکارکسبسن 
 95کمتر از  (51)9 6-4 (65)52

6(95) 6-1 59(61) 45-95 

 45بیشتر از  (25)4 1بیشتر از  (55)2

 سطح تحصیالت تعداد کارکنان
 دیپلم (41)3 5 (75)54

 کارشناسی (15)55 55-5 (55)2

 کارشناسی ارشد (1)5 55بیشتر از  (25)4

 هل تاوضعیت  محل فروش محصوالت

 مجرد (25)4 فقط خانه (25)4

 متأهل (75)54 فقط نمایشگاه (15)55

 مطلقه (55)2 ابزار مکمل خانه و نمایشگاه عنوانبهاینترنت  (95)6

 

 مصاحبه اولی کالمی هاگزارهکدگذاری و احصاء مفاهیم اصلی از  .3جدول 

 

 مفاهیم احصاء شده ی کالمی مصاحبههاگزاره شوندهمصاحبهکد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ها مثالً میگن وام مشاغل خانگی میدن ولی برای بعضی از رشته
میلیونه ولی با وام من که  25 من چیزی نمیشه. االن سقف رشته

 6که من االن فقط میلیونه موافقت کردن درصورتی 2مثال 
 ابزار کار فاکتور خرید دارم.میلیون 

 سقف اندک وام مشاغل خانگی

 عدم تعهد در پرداخت تسهیالت

و جا برای فروش مشکل گیر  یه جای برای فروش هم نداشتیم
میریم غرفه میگیریم ولی برای غرفه گرفتن پول زیادی از  میاد.

نمیتونیم اون قدری در بیاریم  میگیرن و نمیتونیم پولشو بدیم. ما
 هم حقوق خودمون در بیاد و هم پول غرفمون.که 

 فراهم نبودن مکان فروش محصوالت

 هاشگاهینماگران بودن غرفه های 

متاسفانه االن در کشور ما مقامات  فقط حرف نباشه عمل باشه.
حمایت  فقط شعار میدن که از مشاغل خانگی ما حمایت میکنیم.

کار رو انجام بده میلیون به کسی بدن برو این  1این نیست که 
حمایت اینه که بگن اینجا رو برات فراهم کردیم اینو که تولید 

یه نمایشگاه  کردی بیا بزار اینجا بفروش که ما فاقد این هستیم.
تا غرفه کسایی که روابط دارن جایه خوبشو  15،65میزارن با 

و کسیی که رابطه ندارن رو یا بهشون غرفه نمیرسه یا یه  میگیرن
 ت میندازنش که کم تر کسی میاد.جای خلو

 نگاه شعاری دولت

 هایمشخطعدم جدیت در اجرای 

 ی در ارائه تسهیالت و امکاناتبازیپارت

برای وام گرفتن میاین شما طرح توجیهی میدین و فرم پر می 
کنین، پدرت درمیاد، نزدیک سی چهل تا فرم بهت میدن هی برو 

 بازی عالف شدم. هی بیا من یک ماه دو ماه واسه کاغذ

و طوالنی بودن فرایند  هاهیروزیاد بودن 

 اخذ وام
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جایی نیست  …تجربه نداشتم و کسی هم نبود منو راهنمایی کنه
که بریم سواالت و مشکالتمون رو مطرح کنیم و مجبوریم آزمون 
و خطا پیش بریم که بعد از کلی ضرر تازه فوت و فن کار ررو یاد 

 .می گیریم

 یاحرفهنبود خدمات حمایتی 

 
سپس کدهای تکراری حذف و کدهای مشابه در هم ادغام 

ی مربوط به هاضعفطبقه فرعی از  53شدند و در پایان 
ی خانگی شناسایی شد وکارهاکسبی حمایتی دولت از هابرنامه

ی هاافتهبه نمایش درآمده است. در قسمت ی 9که در جدول 

 
 ،شدهییشناسای( هابیآس) یهاطبقهپژوهش و در تشریح 

است که چگونگی  شده ذکر هامصاحبهی هاتیرواشواهدی از 
 .دینمایمرا نیز مشخص  هاتیروااخذ مفاهیم از 

 

 

 محقق ساخته() کارهای خانگی زنان،ورشد کسبی حمایتی مرتبط با هابرنامهی هاضعفطبقات فرعی( ) یهامؤلفه. 2جدول 
 

 وکارهای خانگی در حال حاضر فعالعدم توجه به کسب

 یررسمیغو  نشدهثبتی خانگی وکارهاکسبعدم توجه به 

 سقف تسهیالت بسیار اندک و ناکافی برای گسترش کار

وکارهای خانگی . عدم توجه به فضای فیزیکی موردنیاز کسب4
 وکارکسببرای رشد 

ای و مشاوره برای صاحبان در نظر نگرفتن خدمات حرفه
 وکارهای خانگیکسب

ی خانگی در وکارهاکسبلحاظ نشدن شأن اجتماعی صاحبان 
 یرمالیغارائه تسهیالت مالی و 

ی وکارهاکسبی و اجتماعی از صاحبان ارسانه تیحماعدم
 خانگی

جدی در  ارادهنگاه شعاری دولت به مشاغل خانگی و عدم 
 هایمشخطاجرای 

 در پرداخت تسهیالت هابانکعدم تعهد 

ها برای عرضه . محقق نشدن شرایط بازار و نمایشگاه55
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با  در مرحله بعد و در کدگذاری محوری یا کدگذاری سطح دوم،

در کدگذاری باز،  شدهییشناساتوجه به ارتباط معنایی بین طبقات 
 7 درمجموعبا هم ادغام شدند و  تربزرگی هادستهطبقات مشابه در 
از  حمایتی دولت یهابرنامهی مرتبط با هابیآسدسته اصلی از 

دسته از  7این  ترقیدقمشخص شد. با بررسی  ی خانگیوکارهاکسب
مربوط به مرحله تدوین  هاآنمشخص شد بعضی از  هابیآس

هستند  هایمشخطبوده و نشانگر ضعف ماهوی خود  هایمشخط
مربوط به نحوه و چگونگی اجرای  هاآنبرخی از  کهیدرحال
 7ی نهایی مشخص شدند و این هاتمن بنابرای ؛هستند هایمشخط

ی مربوط به خود هاضعفکلی از  دسته دوذیل  هابیآسدسته از 
ی بندطبقه هایمشخطی مربوط به اجرای هاضعفو  هایمشخط

 ی نهایی ارائه شد. بندطبقهشدند و نتایج پژوهش نیز در قالب همین 
 

به  هامصاحبهی کیفی حاصل از هادادهماتریس تحلیل  4در جدول 
 .است درآمدهنمایش 
 

 های پژوهشيافته
ی کیفی پس از تحلیل تم، در دو دسته هامصاحبهنتایج حاصل از 

 و( ی تدوینهاضعف) هایمشخطی مربوط به خود هاضعفاصلی از 
ی بنددستهی اجرا( هاضعف) هایمشخطی مربوط به اجرای هاضعف

 .شودیمپرداخته  هاآنشد که در ذیل به 
 

 هابرنامهی مربوط به تدوين هاضعف
با  وکارکسبی اندازراهبر افرادی با پتانسیل  هابرنامهتمرکز صرف 
قانون ساماندهی  ازجملهی حمایتی دولت و هایمشخطبررسی دقیق 

تنها بر افرادی  هابرنامهو حمایت از مشاغل خانگی مشخص شد این 
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خانگی  وکارکسبی اندازراهکه پتانسیل و تمایل به  اندکردهتمرکز 
ی و برنامه حمایتی از مشخط هرگونهتمرکز اصلی  کهیدرحالدارند 

مشاغل خانگی ابتدا باید بر فعاالن حاضر در این عرصه و شناسایی و 
دوم بر افرادی با تمایل و پتانسیل  باشد و در وهله هاآنحمایت از 

ع ناشی از این خانگی تمرکز شود. این موضو وکارکسبی اندازراه
ی خانگی فعال در وکارهاکسباست که اطالع دقیقی از وضعیت 

کشور به لحاظ تعداد، محدوده جغرافیایی، ماهیت فعالیت، نیازها، 
وجود ندارد و پژوهش میدانی گسترده  هاآنی هاتیظرفمشکالت و 

ی دولتی مربوطه انجام هاسازمانو هدفمندی در این زمینه از سوی 
ی خانگی غیررسمی فعال وکارهاکسببه ذکر است  الزم نشده است.

کافی  موردتوجهنیز، در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 
 .اندنگرفتهقرار 

 

 وکارکسببر مراحل ابتدايی  هابرنامهتمرکز صرف 
ی خانگی وکارهاکسبدر حوزه  شدهنیتدوی هابرنامهو  هایمشخط

و به نظر  شودیممحدود  وکارکسبتنها به مراحل ابتدایی چرخه 
بسیاری از  کهیدرحالهدفی جز ایجاد شغل ندارد  رسدیم

بوده و با  وکارکسبی خانگی در مراحل اولیه توسعه وکارهاکسب
و نیازمند توجه ویژه  کنندیمنرم  وپنجهدستمشکالت بسیار زیادی 

 گریدعبارتبه ؛هستند وکارکسبرصه برای بقاء و رشد در ع
ی یک شغل خانگی است نه اندازراهبرای  صرفاً موردنظری هاتیحما

برای  شدهنییتعسقف  مثالعنوانبهی آن در بازار. ریپذرقابتتثبیت و 
برخی از مشاغل  کهیدرحالمشاغل خانگی مستقل بسیار اندک است 

برای خرید  شدهنییتعبلغ ی بسیار بیشتر از مابودجهخانگی نیازمند 
 هستند: وکارکسبی و پیشبرد اندازراهتجهیزات و 

...مبلغی که وام میدن اینقدر کمه که ارزش دوندگی رو نداره. 
واسه اضافه کردن یک دستگاه باید بیست میلیون داشته باشم هزینه 
 های دیگش به کنار. پنج میلیون مشکلی از من حل نمی کنه.

 (1مصاحبه شونده )
ی خانگی وکارهاکسبیکی دیگر از مشکالتی که اکثر 

محدودیت فضای فیزیکی برای کار  اندکردهاشارهی به آن موردبررس
قرار نگرفته  موردتوجهی دولت هابرنامهو  هایمشخط دراست که 

در اغلب موارد مستلزم استفاده از  وکارکسبرشد در  کهیدرحالاست 
 است: تربزرگفضای کاری 

خدا شاهده به خاطر نداشتن جا مجبورم نصف کارها رو رد ... »
متری ببافی  52متری و  6طبقه که نمیشه  1کنم چون تو اپارتمان 

بعدم که میری برای جا اقدام میکنی میگن بیا مثال مجوز فالن رو 
که این مشکل رو زودتر  انشاهلل هم به نتیجه نمیرسه. آخرش بگیر،

نند تا ماهم بتونیم یشتر اشتغال زایی دولت و نهاد های دولتی حل ک

 (7مصاحبه شونده ) .«بکنیم
معتقدند خدمات  موردمطالعههمچنین برخی از کارآفرینان خانگی 

ی خانگی در وکارهاکسبی مناسب جهت رشد امشاورهی و احرفه
 ی دولت وجود ندارد:هابرنامه
و مشکالتمون رو مطرح کنیم  سؤاالتجایی نیست که بریم ...»

مجبوریم آزمون و خطا پیش بریم که بعد از کلی ضرر تازه فوت و  و
 (57 شونده)مصاحبه  .«فن کار ررو یاد می گیریم

 

اجتماعی مناسب -عدم در نظر گرفتن جايگاه فرهنگی

 برای کارآفرينان خانگی

و جایگاه  شأن، موردمطالعهاز کارآفرینان خانگی  به عقیده برخی
ی رعایت نشده خوببهی حمایتی دولت هابرنامهدر  هاآناجتماعی 

سبب  تنهانه شدهگرفتهی در نظر رمالیغاست و تسهیالت مالی و 
 :شودیمبلکه موجب ناامیدی و احساس یاس آنان نیز  هاآنتکریم 
ی برای گرفتن چند میلیون وام مشاغل خانگی به بانک وقت ..»

کنن و مراجعه می کنی به چشم یک آدم بدبخت و بیچاره نگات می 
از ترس اینکه نتونی قسط هات رو بدی کلی اذیتت می کنن واسه 

 (.52مصاحبه شونده ) .«دادن وام تا منصرف بشی
 این موضوع رو اینگونه بیان می نماید: 54یا مصاحبه شونده 

...بازارچه ها و نمایشگاه های کمی هم که ما می تونیم حضور »
سیستم گرمایشی  داشته باشیم اصال شرایط خوبی نداره، مثال

تو فضاهای نامناسبیه که اصال  سرمایشی نداره، یا بعضی وقت ها
بدرد اینکار نمیخوره و نه تنها فروش نمی کنیم بلکه ارزش کارمون 
میاد پایین. حتی بعضی وقت ها دیدگاه مردم هم نسبت به ما ترحم 

 .«آمیز میشه که اصال حس خوبی نیست
از مشاغل خانگی نیز ماده در متن قانون ساماندهی و حمایت 

قانونی مبنی بر تکریم و ارتقاء جایگاه فرهنگی و اجتماعی کسب و 
کارهای خانگی دیده نمی شود. رسانه های پر مخاطب همچون 

 تلویزیون نیز در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام نداده اند:
...اکثر برنامه های کارآفرینی در شبکه های کم مخاطب پخش »

ه و ساعتش هم معموال اصال خوب نیست. در مورد مشاغل میش
 (6)مصاحبه شونده «خانگی که برنامه های تلویزیونی خیلی کمه

 

 ضعف های مربوط به اجرای برنامه ها

 عدم تحقق تعهدهای پیش بینی شده در برنامه ها

برخی از زنان مورد مصاحبه از عدم حمایت جدی دولت از کسب و 
مند بوده و برنامه های حمایتی را شعارگونه  کارهای خانگی گالیه

 توصیف می نمایند:
... اصال حمایتی نکردن از ما و ما خودمون خودمونو ساختیم و »
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کشیدیم باال، مسئولین ما فقط بلدن حرف بزنن تا دو روز گرم 
هستن، ولی وقته عمل که میشه همه میزنن زیرش و قوالشون 

شور ما مقامات فقط شعار یادشون میره. متاسفانه االن در ک
 (7)مصاحبه شونده «میدن

میلیارد تومان اعتبار برای  2ی نیبشیپباوجود  مثالعنوانبه
مشاغل خانگی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در عمل 

ی عامل به تعهدات هابانکنشده است و اکثر  نیتأم موردنظراعتبار 
 :اندنکردهعملخود در این زمینه 

چرا من باید برای گرفتن یک وام جزئی انقدر بدو بدو کنم،  ...»
بعد این همه دوندگی آخر به خاطر یه ضامن بهم وام ندن. شمایی 
که منو میشناسی و به من تقدیر نامه میدی اون کاغذ خالی که به 

 (54مصاحبه شونده ) .«دردم نمیخوره وقتی حمایتم نمیکنید
به ایجاد بازارچه هفتگی  هایشهردارهمچنین موظف کردن 

خانگی  مشاغل بازار کنندهنیتضم وجهچیهبهبرای مشاغل خانگی 
برنامه منظم، مستمر و  هایشهردارنبوده است و در برخی موارد، 

یی ندارند. بر طبق هابازارچهجدی برای ایجاد و رشد چنین 
دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی 

موظف  ربطیذی اجرایی هادستگاهبازرگانی با هماهنگی وزارت 

 های بازاریابی، ٔ نهیدرزمی رساناطالعاست نسبت به ایجاد پایگاه 

الگوهای موفق اقدام کند  ارائهالکترونیکی محصول و  دوفروشیخر
ولی تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. موضوع عدم 

از سوی اکثر کارآفرینان خانگی  تعهد دولت به ایجاد بازار فروش
 قرار گرفته است: دیتأکمورد 
باید مکانی باشه که ما راحت بتونیم جنس هامون رو عرضه ...»

بکنیم و من تولید کننده بدونم که اگه بیست روز میرم تو خونه تولید 
کنم بیست روز دیگه جایی برای فروش دارم... همه این مشکل  می

نند ولی جایی رو ندارند که عرضه بکنند. رو دارند که تولید می ک
با قیمت  اوال موقتیه و ثانیا رو هم که در اختیار ما قرار میدند ییجاها

های گزاف اخه مگه من نوعی چقدر مگه سود میکنم که بیام برای 
 (5مصاحبه شونده ) .«بدم کلی پولیه غرفه 

ی خانگی وکارهاکسبی دیگر حمایتی دولت از هابرنامهیکی از 
خانگی  نانیکارآفر ازنظرتهیه مواد اولیه مناسب و ارزان بود که 

 ی محقق نشده است:خوببه موردمطالعه
...پول تهیه مواد اولیه مرغوب رو ندارم و این خیلی رو کیفیت »
منفی میذاره، در تهیه مواد اولیه دولت هم هیچ کمکی به  ریتأثکارم 

 (4مصاحبه شونده ) .«ما نمی کنه
 

 پا گیر اداریودست مقررات .3
، فرایندهای طوالنی اخذ موردمطالعهبرخی از زنان کارآفرین  نظر از

ی هاسازمانمجوزها و تسهیالت و همچنین موازی کاری بین 

ی دولت در حوزه مشاغل خانگی هابرنامهمختلف از ایرادات وارد به 
 است:
برای دادن برای گرفتن وام مشاغل خانگی مجوز میخواستن ...»

برای محل کار باید یه پولی میداشتی  مجوز محل کار می خواستند،
تا وام ماه طول کشید  3 واسه همینکه یه جایی رو اجاره بکنی 

اشتم مجوز ذمن باید تک تک این اداره هارو پشت سر میبگیرم. 
مدرک کارمو از صنایع دستی و فنی حرفه ای باید میگرفتم  میگرفتم،

 .«ر همون مسائل اداری خیلی طول کشیدکه همش به خاط
 (3مصاحبه شونده )

 

نظارت ضعیف بر نحوه ارائه تسهیالت و چگونگی 

 استفاده

برخی از کارآفرینان مورد مطالعه از عدم نظارت کافی دولت بر اجرای 
برنامه ها سخن به میان آورده اند. در واقع نظارت بر مشاغل خانگی 

مشاغل خانگی در سه مرحله قبل از  در قانون ساماندهی و حمایت از
پرداخت تسهیالت، نظارت حین پرداخت تسهیالت و نظارت پس از 
پرداخت تسهیالت در نظر گرفته شده است ولی در همه مراحل 

مرحله سوم که شامل نظارت بر نحوه هزینه کرد  خصوصبه
تسهیالت توسط بانک، نظارت دستگاه اجرایی بر جذب افراد تحت 

توسط دستگاه  هاطرحی ادواری بر هانظارت، هاحطرپوشش در 
معیار پرداخت وام رابطه  بعضاً. ردیگینمی انجام خوببهاجرایی است، 

و پارتی بوده است و حتی در برخی موارد تبعیض جنسیتی در ارائه 
 تسهیالت به زنان وجود داشته است:

د ...هر چی دنبال وام میرفتم موافقت نمی کردن تا بعد از چن»
کردم که بتونم وام بگیرم. میگن وام میدادن  وقت یک پارتی جور

ولی چون انقدر اذیت میکنن که آدم وسطاش پشیمون میشه، فقط 
 (25مصاحبه شونده ) .«پارتی داشته باشی کارت راه میفته

درباره تبعیض جنسیتی در ارائه تسهیالت  5 شوندهمصاحبهیا 
 :دیگویمسخن  گونهنیا

چون اقایون در راس هستند از خانما حمایت نمیکنن ... مسلما »
و امکانات برای ما محدود میشه، مثال موقع وام دادن به خانم ها 

 .«کمتر اعتماد دارن تا آقایون و خیلی بیشتر سخت گیری می کنن
 قصدبهتعداد زیادی از متقاضیان تسهیالت مشاغل خانگی فقط 

ی در مستندسازدریافت وام مربوطه و با ارائه گواهی مهارت و یا 
کرده و اقدام به سوءاستفاده از تسهیالت در نظر  نامثبتسامانه 

و چون نظارت کافی بر فعالیت خانگی افراد  ندینمایم شدهگرفته
وجود ندارد، بسیاری از اعتبارات منحرف شده و منجر به ایجاد 

 موردمطالعهموضوع توسط برخی از کارآفرینان . این شودینماشتغال 
 است: قرارگرفتهمورد اشاره 
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می کنن اصال شغل خانگی  نامثبت...اکثر کسایی که برای وام »
ندارن و کسب و کاری راه اندازی نکردن، فقط یکسری مدرک الکی 
ارائه میکنن و باهاش وام می گیرن در حالی که امثال من که واقعا 

م میدیم برای گسترش کارمون و گرفتن وام با مشکل داریم کار انجا
 (51 شوندهمصاحبه) .«میهاموج

 

 ی ناکافیرساناطالع

ی دولتی هابرنامهاز وجود  موردمطالعهبرخی از کارآفرینان خانگی 
ی کرده و معتقدند اطالعیبی خانگی اظهار وکارهاکسبحمایت از 

 پرمخاطبی هارسانهی در سطح گسترده و از طریق رساناطالع
 :ردیگینمصورت 

مثال نمایشگاه میذارن  ؛اصال خبر نداریم هابرنامه...از بعضی از »
فقط یک عده خبردار میشن، بعد از این که تموم شد تازه می فهمیم. 
اگر از دوست و همکار چیزی بشنویم واال جایی اعالم نمی کنن که 

 (1 شوندهمصاحبه) .«میخواد چنین کاری انجام بشه

در قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی توجه اندکی به 
ی شده است و البته همین توجه اندک در اجرا رساناطالعمقوله 

 .شودیمهم  ترفیضع

 

 ابعاد و اجزاء(، )محقق ساخته(موضوعات، ) زنانکارهای خانگی وی حمایتی مرتبط با رشد کسبهایمشخطی هاضعفی هامؤلفه .3جدول 

 

 ءاجزا ابعاد موضوعات

 
 
 
 
 
 
 

ی مربوط به هاضعف
 هایمشخطتدوین 

 
 
 
 

 
بر افرادی با  هایمشخطتمرکز صرف 

 وکارکسبی اندازراهپتانسیل 

 

 ی خانگی در حال حاضر فعالوکارهاکسبتوجه به  عدم

 

 یررسمیغو  نشدهثبتی خانگی وکارهاکسبعدم توجه به 

 
 
 

بر مراحل ابتدایی  هایمشخطتمرکز صرف 
 وکارکسب

 
 

 سقف تسهیالت بسیار اندک و ناکافی برای گسترش کار

ی خانگی وکارهاکسب ازیموردنعدم توجه به فضای فیزیکی 
 وکارکسببرای رشد 

 

ی و مشاوره برای صاحبان احرفهدر نظر نگرفتن خدمات 
 ی خانگیوکارهاکسب

 
 -نظر گرفتن جایگاه فرهنگیعدم در 

 اجتماعی مناسب برای کارآفرینان خانگی

ی خانگی وکارهاکسبلحاظ نشدن شأن اجتماعی صاحبان 
 یرمالیغدر ارائه تسهیالت مالی و 

ی وکارهاکسبی و اجتماعی از صاحبان ارسانه تیحماعدم
 خانگی

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
در  شدهینیبشیپعدم تحقق تعهدهای 

 هایمشخط

جدی در  ارادهنگاه شعاری دولت به مشاغل خانگی و عدم 
 هایمشخطاجرای 

 در پرداخت تسهیالت هابانکعدم تعهد 

برای عرضه  هاشگاهینمامحقق نشدن شرایط بازار و 
 محصوالت

 

 مواد اولیه نیتأمحل نشدن مشکل 

 روند طوالنی و سخت دریافت وام 
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ی مربوط به هاضعف
 هایمشخطاجرای 

 
 
 
 
 
 

 
 

 پا گیر اداریودست مقررات
 
 

 
 طوالنی بودن فرایند اداری اخذ مجوزها

 

 
 ی مختلفهاسازمانموازی کاری بین 

نظارت ضعیف بر نحوه ارائه تسهیالت و 
 چگونگی استفاده

 
 ی عمل کردن در ارائه تسهیالتارابطهی و بازیپارت

 
 تسهیالت مالی و غیرمالیتبعیض جنسیتی در ارائه 

 
 شدهارائهافراد از تسهیالت  سوءاستفاده

 
 

 ی ناکافیرساناطالع

 
ی حمایتی هایمشخطعدم اطالع برخی از افراد از وجود 

 دولت

 
برای  پرمخاطبی هارسانهی مناسب از ریگبهرهعدم 

 یرساناطالع

 

 یریگجهینتبحث و 
ی حمایتی دولت از رشد هابرنامهی شناسبیآسپژوهش حاضر به 

 25ی خانگی در ایران با استفاده از روش کیفی و وکارهاکسب
ی خانگی پرداخته است. نتایج وکارهاکسبمصاحبه عمیق با صاحبان 

و  هایمشخطی مربوط به تدوین هاضعفدر دو گروه  هامصاحبه
ی هاضعفی شد. بنددسته اهیمشخطی مربوط به اجرای هاضعف

بر افرادی با  هابرنامهشامل تمرکز صرف  هابرنامهمربوط به تدوین 
بر مراحل  هابرنامه، تمرکز صرف وکارکسبی اندازراهپتانسیل 
اجتماعی -و عدم در نظر گرفتن جایگاه فرهنگی وکارکسبابتدایی 

ی مربوط به اجرای هاضعفو  مناسب برای کارآفرینان خانگی
، هابرنامهدر  شدهینیبشیپنیز شامل عدم تحقق تعهدهای  هابرنامه

مقررات دست و پاگیر اداری، نظارت ضعیف بر نحوه ارائه تسهیالت و 
ی هاضعفی ناکافی هستند. در تبیین رساناطالعچگونگی استفاده و 

ی خانگی باید وکارهاکسبی حمایت از هایمشخطمربوط به تدوین 
خانگی، هم  وکارکسببه این نکته اشاره نمود که در کشور ما، حوزه 

ی احوزهی گذاری، مشخطبه لحاظ نظری و هم به لحاظ کاربردی و 
و بنابراین کمبود کارشناسان و متخصصان  رودیمجدید به شمار 

ی حمایتی هاجنبهی حمایتی که همه هایمشخطآگاه، جهت تدوین 
باشد، چالشی است که  برداشتهی خانگی را در وکارهاسبکبر  مؤثر

ی مشخط رسدیممواجه است. همچنین به نظر  این حوزه با آن
ی وکارهاکسبباید، به اهمیت  کهچنانآن هابرنامهگذاران و مجریان 

به  ی اقتصادی آگاه نیستند وزادروندر توسعه  هاآنخانگی و رشد 
افرادی که از روی ناچاری و  عنوانبهصاحبان مشاغل خانگی، بیشتر 

، نه کارآفرینانی که نگرندیم، اندآوردهاجبار به کارآفرینی روی 
ی و ملی ایفای نقش کنند. این موضوع در امنطقهدر توسعه  توانندیم

ی حمایت از هایمشخطی اجرای هاضعفنتایج این پژوهش در مورد 
که نتایج نشان  طورانهممشهود است.  کامالًی خانگی وکارهاکسب

، به سهولت در شوندینمی رساناطالعی خوببهی حمایتی هابرنامهداد 
و نظارت  رندیگینمکارآفرینان خانگی قرار  مورداستفادهدسترس و 

 توانیمی طورکلبهوجود ندارد و  هاآنمناسبی نیز بر حسن اجرای 
ی هایمشخطبیان نمود هنوز در کشور ما اهتمام جدی در اجرای 

ی خانگی وجود ندارد. مطالعه حاضر دارای دو وکارهاکسبحمایت از 
اولین پژوهشی است که  عنوانبهمطالعه  نیا مشارکت عمده است.

ی وکارهاکسبی حمایتی دولت از هابرنامهی شناسبیآسبه بررسی و 
در بازبینی و بهبود  تواندیمو نتایج آن  پردازدیمخانگی در ایران 

ی مربوطه نقش مهمی ایفا نماید. با عنایت به این مورد، هایشمخط
ی پیش روی هاچالش باوجودتمرکز مطالعه بر بافت زنان است زیرا 

 ازیموردنی هامهارتو  هایژگیوزنان کارآفرین ایرانی، زنان ایرانی 
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 توانندیمرا داشته و مانند سایر زنان سراسر دنیا  وکارکسباداره یک 
(. لذا توجه به 2552، 5جوادیان و سینق) باشندی استهیشاکارآفرینان 

ی خانگی را نیز وکارهاکسب ی خانگی زنان که اکثریتوکارهاکسب
 به این مهم کمک شایانی نماید. تواندیم شودیمشامل 

مشارکت دیگر این پژوهش نیز توجه به موضوع خاص 
افزون وزنقش ر باوجودی خانگی است زیرا وکارهاکسب
های کارآفرینانه و مزایای ی خانگی در افزایش فعالیتوکارهاکسب

اقتصادی و اجتماعی آن، این مقوله همچنان در ادبیات دانشگاهی 
ی درک درستبه( و 2552وارلی و رودگرز، ) شده واقعمورد غفلت 

 استنشده است و مطالعات اندکی نیز در این زمینه صورت گرفته 
که این موضوع در کشور ما نیز دارای مصداق است ( 2555، 2برین)

ی گذاری به پر مشخطلذا نتایج پژوهش حاضر عالوه بر کاربردهای 
 .دینمایمکردن این شکاف نظری نیز کمک 

 ( و2555) همکارانی علی و هاافتهنتایج پژوهش حاضر با ی
ی حمایتی هابرنامه( مبنی بر عدم توجه 2559) سانوسیکوروجاین و 

ی خانگی همسو است. همچنین وکارهاکسبدولت به مرحله رشد 
(، نتایج پژوهش حاضر نیز 2555) یعلی پژوهش هاافتههمانند ی

کارهای خانگی به خدمات حمایتی مناسبی وکسب دهدیمنشان 
و خدمات حمایتی دولتی  هابرنامهاز  هاآندسترسی ندارند و برخی از 

. انداطالعیبکارشان کمک نماید  وکارکسب تواند به بهبودکه می
موانع دولتی  درباره( 5939) همکارانی تقی بیگی و هاافتههمچنین ی

ی خانگی مبنی بر نبود بازار و عدم دسترسی به مراکز وکارهاکسب
این  آنچهاما  ؛است قرارگرفته دیتائاطالعاتی در این مطالعه نیز مورد 

نو بودن این موضوع در  دینمایمایز پژوهش را از سایر مطالعات متم
ی حمایتی هایمشخطبافت کشوری مانند ایران و تمرکز صرف بر 

 ی خانگی است که موجب شده است نتایجوکارهاکسبدولت از 
ی حمایت از هابرنامهی هاضعفجدید و مبسوطی در مورد 

ی خانگی در ایران شناسایی گردد. در ادامه با توجه به وکارهاکسب
ی وکارهاکسبیج پژوهش، راهکارهای سیاستی ذیل در حوزه نتا

ی هایمشخطی پژوهش هاافته. طبق یگرددیمخانگی پیشنهاد 
ی در حال ررسمیغی خانگی رسمی و وکارهاکسبحمایتی دولت 

ی قرار گذارهدفباید مورد  کهچنانآنحاضر فعال و در حال رشد را 
ی خانگی فعال وکارهاکسب. شایسته است جهت شناسایی اندنداده

ی صورت گیرد و نیازها و اگستردهموجود مطالعات هدفمند و 
ی حمایتی هایمشخطمبنای طراحی  هاآنی رو به رشد هاتیظرف

دولت قرار گیرد. همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن است که 

                                                                            
1 .Javadian and Singh 

2 .Breen 

 وکارکسبی حمایتی دولت محدود به مراحل اولیه شروع هایمشخط
و  ریپذرقابتی خانگی وکارهاکسببرای داشتن  کهیدرحال شودیم

 وکارهاکسبی خاصی را جهت رشد این هاتیحماپایدار دولت باید 
ی وکارهاکسبمراکز تخصصی  تدوین نماید. در این راستا ایجاد

آموزش  ،ارائه مشاوره و راهنمایی جهت ،زنان برای ژهیوبهخانگی 
ریت مشکالت انجام کار و مدی وکارکسبالزم مدیریت  یهامهارت

آنان بسیار مفید است. رفع مشکالت احتمالی  چنیندر خانه و هم
اختصاص فضاهای کارگاهی با قیمت و شرایط مناسب جهت رشد 

ی خانگی به فضای بیرون از منزل نیز در این مورد قابل وکارهاکسب
پیشنهاد است. همچنین جایگاه فرهنگی و اجتماعی کارآفرینان 

د سایر کارآفرینان باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد و خانگی مانن
گذاران همچنین باید ذهنیت منفی موجود در جامعه نسبت ی مشخط
مشخص از بین  یهابرنامهخانگی را از طریق  یوکارهاکسببه 

آموزشی، معرفی و ترویج مشاغل  یهابرنامهببرند. در این راستا تولید 
خانگی و  یوکارهاکسبموفق  یهانمونهالگوسازی از  خانگی و

مانند تلویزیون  اثرگذارتر یهارسانهبه جامعه از طریق  هاآنمعرفی 
پژوهش کمبود  یهاافتهینقش مهمی ایفا نماید. طبق  تواندیم

دولت در  کهموردی است  نیترمهممالی  نیتأمسرمایه و دشواری 
باید با اراده  اوالًدولت  آن عملکرد حمایتی مناسبی نداشته است.

را موظف به  هابانکمالی خرد را اجرا کرده و  نیتأمجدی طرح 
باید سقف وام  اًیثانپرداخت وام به متقاضیان با شرایط آسان نماید و 

مشاغل خانگی را تا حدی افزایش دهد که امکان رشد واقعی این 
 را فراهم نماید. وکارهاکسب

برای  شدهگرفتهنظر  ی درهامکان همچنین طبق نتایج پژوهش
 اکثراً هاشگاهینمای خانگی مثل وکارهاکسبعرضه محصوالت 

دولت برای رفع این  .گران هستند یهاغرفهبا  بعضاًموقت و فصلی و 
دائمی و با قیمت مناسب را  یهابازارچهو  هاشگاهینمامشکل باید 

خانگی فراهم نماید تا از این طریق  یوکارهاکسببرای صاحبان 
را  هاآنرشد  بالطبعامکان عرضه و فروش هرچه بیشتر محصوالت و 

مواد اولیه نیز  نیتأمی خانگی در وکارهاکسبکمک به  فراهم نماید.
ی صورت نگرفته است و دولت خوببهی دولتی است که هاتیحمااز 

ی ارتباطی به رفع هالکاناباید هم از طریق ابزار مالی و هم از طریق 
 این مشکل بپردازد.

مقررات دست و پاگیر اداری نیز از مواردی است که در جهت 
 زمانبه اصالح قوانین دست و پاگیر و کاهش کاهش آن دولت باید 

که این  بپردازدو پرهیز از موازی کاری اخذ مجوزهای مربوطه 
طه و قوانین مربو هایمشخطموضوع از طریق بازبینی دقیق 

 .خواهد بود ریپذامکان
جهت کاهش تخلف در ارائه تسهیالت نیز باید سازوکارهایی 
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بر نحوه ارائه تسهیالت و چگونگی  ترقیدقجهت نظارت هر چه  مؤثر
 اقدامات تخلف، هرگونهاستفاده از آن طراحی گردد و نسبت به 

حقوقی قاطعی در نظر گرفته شود. همچنین برخی از کارآفرینان 
ی حمایتی دولت آگاهی کامل ندارند و هایمشخطز خانگی ا

ی در این مورد ضعیف است بنابراین دولت باید از طریق رساناطالع
ی گسترده از رساناطالعهمچون تلویزیون به  پرمخاطبی هارسانه
 ی حمایتی خود اقدام نماید.هابرنامه

ی هاتیمحدوددر راستای توسعه نظری و تجربی تحقیقات آتی، 
 .گرددیمی آینده نیز مطرح هاپژوهشی هاشنهادیپش حاضر و پژوه

محدودیت اول این پژوهش ناشی از اختالف در تعاریف 
ی خانگی در مطالعات مختلف و وجود وکارهاکسباز  کاررفتهبه

ی وکارهاکسبی مرتبط با هاهینظری متنوع در مورد هانگرش
که  است( 2553و همکاران،  5تریت: 2555و همکاران،  ستیم) یخانگ

را با مشکل  هاآنی هایژگیوو  وکارهاکسبشناسایی دقیق این 
نیست.  مستثناو این مطالعه نیز از این موضوع  کندیممواجه 

ی در خانه که رشد وکارکسبی معین هاتیفعالبین  مثالعنوانبه
ی هاکارگاهی خانگی رشد یافته و هاکارگاه، اندداشتهمحدودی 

تمایز قائل شد  توانیمی سختبهیرونی رشد یافته از منزل ب
ی کارآفرین هایژگیو ازنظرممکن است موارد نامبرده هم  کهیدرحال

یی داشته هاتفاوت وکارکسبی خود هایژگیوخانگی مربوطه و هم 
ی حمایتی دولت نیز متفاوت هایمشخطاز  هاآندرک  بالطبعو  باشند
 باشد.

محدودیت دوم این پژوهش مرتبط با طبیعت پنهان 
ی خانگی به وکارهاکسبی خانگی است زیرا بسیاری از وکارهاکسب

 دهندیمدلیل ترس از دولت و قوانین محدود یا ممنوع کننده ترجیح 
در این پژوهش  .(2551دیولی و همکاران، ) بماننداز دید دولت دور 

ی خانگی غیررسمی فعال در وکارهاکسبنیز ما دسترسی مناسبی به 
ی در ایران نداشتیم و نمونه ما ناگزیر تنها شامل دستعیصناحوزه 
ی استان دستعیصناو تحت نظر اتحادیه  شدهثبتی وکارهاکسب

بر حمایت  دیتأکبا  غالباًی حمایتی هایمشخط ازآنجاکهتهران است. 
ممکن است نتایج پژوهش دیدگاه  شودیمش رسمی تدوین از بخ
ی خانگی زنان در بخش غیررسمی را در مورد وکارهاکسب

و  هاافته. با توجه به یدینماینمکامل منعکس  طوربه هایمشخط
ی ذیل جهت انجام هاشنهادیپی پژوهش حاضر، هاتیمحدود

: انجام مطالعات تطبیقی در بافت گرددیمی آتی ارائه هاپژوهش
ی حمایتی هایمشخطبرای درک بهتر  افتهیتوسعهکشورهای 

تا مبنایی  رسدیمی خانگی ضروری به نظر وکارهاکسباز  هادولت

                                                                            
1 .Tietze 

با لحاظ  اجراقابلی مناسب و هایمشخطبرای بسط یک مجموعه از 
ت ی حمایتی دولهایمشخطکردن شرایط داخلی فراهم آید. بررسی 

ی در کشور با توجه به تعداد بسیار ررسمیغی خانگی وکارهاکسباز 
 مفید واقع گردد. تواندیمنیز  هاآنجهت تقویت  وکارکسباین نوع از 
ی حمایتی دولت با عنایت به مقایسه هایمشخطبررسی 

ی مشخطدر  هاآنی زنان و مردان و جایگاه خاص وکارهاکسب
ی مربوطه و هاتفاوتگذاری نیز موضوعی است که به درک بهتر 

.انجامدیم وکارهاکسبی رشد هایمشخطدرک جایگاه زنان در 
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