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 وکارهای خانگیکسب و اثربخشی آن بر نهادیجاافتادگی 

 ۲جاللی فاطمه و 1پرچمی داود

 ۶/۵/۱۳۹۹تاریخ پذیرش:                                                            ۵/۱۰/۱۳۹۸تاریخ دریافت: 

 چکیده

 بیشتر توجهتوسعه موجب حالیافته و درشرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای توسعهامروزه 

. استشده اقتصادی رشدو  پایدارمعیشت ،اشتغال دسترسی به فرصتوکارهای خانگی به عنوان کسب به

-گسترش کسب برای هاگذاری، قوانین و حمایتدر قالب سیاست یاقدامات در ایرانوجه به این امر با ت

. استیافتهکاهش شان اثربخشیو  مواجههایی چالش با هم هاآن که، صورت گرفته ی خانگیوکارها

و  در کشورهای مختلف وکارهای خانگیکسب اقدامات مربوط بهو قوانین  بررسیپژوهش حاضر ف هد

مصاحبه تطبیقی، تحلیل قوانین موجود،  روش از . برای این منظوردر ایران است هاآنو اثربخشی  ایران

-نفر از صاحبان کسب 1۲۵ پیمایشی با در ادامه واستفاده شد با مطلعین کلیدی  ساختاریافتهنیمه

در  هامندی از اقدامات و حمایتشد که در آن میزان موفقیت، بهرهانجام  در تهرانوکارهای خانگی 

گانه حیات مراحل سه ایران در درها، بر اساس یافته. قرار گرفت مورد سنجشوکارهای خانگی کسب

در مراحل تثبیت و  و بودهگیری مرحله شکلدر  عموماً مداخالتاما این انجام شده اقداماتی  وکارکسب

فرایند قانونی، اداری و و  ی خانگیوکارهانهادی کسب جاافتادگیدر  .استشدهرشد اقدام کمتری انجام 

اما  شودمی هاوکارها از حمایتدسترسی کسبوجود دارد که مانع  اجرایی این اقدامات مشکالتی

دسترسی به اطالعات، . اندتر بودهموفق اند،به این اقدامات دسترسی داشته وکارهاکسب هنگامی که

وکارهای خانگی بیشترین تاثیر را در موفقیت کسب انجام شدهدر اقدامات  بازاروام و  ،گرفتن مجوز

  است. داشته

 .نهادی جاافتادگی ؛سیاسی جاافتادگی ؛اثربخشی ؛اجتماعینهادهای ؛وکار خانگیکسب: هاکلیدواژه
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 لهمسأ بیانمقدمه و  -۱
دهه گذشته در بسیاری  چند در ،وکارهای کوچکیکی از انواع کسب به عنوانخانگی  وکارکسب

افزایش  برکه  شدهمطرح وکار کسبشروع خطر برای کم مهم و راهی به عنواناز کشورها 

 و اجتماعمحیط  ،های شغلی، بهبود کیفیت خانهکردن فرصتدرآمد و رفاهِ خانواده، فراهم

-اندازی و اداره آن از انواع سرمایهو افراد برای راه ((1: ۶۲01، 1نااالوی)صفیه و  استموثر  محلی

 .کنندشان استفاده میهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی در دسترس خود و خانواده

؛ تیپل، ۲00۲، ۲)کلت و تیپلاقتصادی دارای منافعوکار خانگی کسب مطالعات نشان داده

 اجتماعی (00۶۲تیپل،  ؛۲00۵، ۵رٌی ؛۲00۲، 4سازمان جهانی کار ؛19۸۶، 3استراسمن ؛1994

 .هستند ها و جوامعخانواده برای (00۲0، و تیپل )کلت و فیزیکی (۲00۸، ۶ماسون و همکاران)

وکار کسب هایی بادهخانوا نشان داد جنوبیچهار کشور اندونزی، هند، بولیوی و آفریقایبررسی 

-کم زاییفرایند اشتغال وکارها دردارند، این کسببیشتری  یدرآمد ینسایر نسبت بهخانگی 

-کسب. (۲00۲)کلت و تیپل،  اندشده هاکشور این ثروت ملی وباعث افزایش تولید  اند وهزینه

در آمریکا حدود  ند، برای نمونههست مورد توجه یافته نیزدر کشورهای توسعه ی خانگیوکارها

-اداره کسب) ها، خانگی هستنداز آن درصد ۵۲که  وکار کوچک وجود داردمیلیون کسب ۲۸

، ۸)کارلیس کننداز کل نیروی کار در خانه کار می درصد ۵/9و  (۲014، ۷وکارهای کوچک

۲013 :1) . 
در مقابل این رویکرد مثبت، برخی معتقدند در کشورهای درحال توسعه شرایطِ کاریِ 

ها نیز پایین است و این امر باعث پرداختوکارهای خانگی برای سالمت نامناسب و نرخ کسب

های اجتماعی و و از حمایت اندوکارها نامرئیشود، این کسبتشدید فقر و تدام چرخه فقر می

وکارهای خانگی در برخی از نقاط جهان قابل قانونی الزم محرومند. هرچند این وجه از کسب

وکار خانوادگی در انونی که کسبشرایط اجتماعی و ق دهدپوشی نیست، شواهد نشان میچشم

گیرد، در ایجاد این پیامدها بسیار مهم است، همچنین برخی از این پیامدهای آن شکل می

 

1- Safeyah and Elviana 

2- Kellett and Tipple 

3- Strassmann 
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7- Small businesss Administration 

8- Carlise 
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)قوام وکارهای خانگیمنفی بیشتر به کارکنان خانگی ارتباط دارد تا خوداشتغاالن کسب

-کسب نیز حتی در همین شرایط (۲00۶تیپل،   ؛199۶، ۲بوریس و پراگل ؛199۵، 1شهیدی

  کنند.به تامین معیشت پایدار کمک می ی خانگیوکارها

و همچنین  خانوار، محلی و ملیدر بهبود اقتصاد  ی خانگیوکارهابا توجه به اهمیت کسب

از آنجایی که  و است وکار شدهبه این نوع کسب بیشتر زندگی مردم که موجب اقبالتغییر سبک

تاثیر سایر نهادهای اجتماعی و وکارهای خانگی تحتهای اقتصادی و در ذیل آن کسبفعالیت

های مختلف چه سازمان کنشگران سیاسی و .باشندنمیها ها هستند و مستقل از آنسازمان

و بهبود  هااز مزایای آن جوامعمندی جهت بهرهدر نهادیا مردم و ، عمومیدولتی، رسمی

 های مختلفبررسی .اندانجام دادهها آن و تجهیز دسازینتوانمبا هدف اقداماتی عملکردشان 

 انو مطالعات محقق (۲013، 4جین و کورویسانوس ؛۲011، 3علی ؛1394)نجفی و رضایی، 

به  ی خانگیوکارهاهای معطوف به کسبو حمایت ها، قوانینگذاریسیاستدهد نشان می

( ۲01۷) ۵به عنوان مثال بررسی سوسانتی و مسعودا الزم برخوردار نیستند. دالیلی از اثربخشی

در  در اندونزی نشان داد دولت اهتمام کافی برای حمایت به ویژه در حوزه بازار یابی ندارد.

نبود قوانین ، مطالعه شده در ایران وکارهای خانگیهای کسبچالش هایی کهبرخی بررسی

وکارهای خانگی شناخته های کسبشترین چالعدم حمایت مسئولین از جمله مهممناسب و 

 هایکارگاه از درصد 4۲ در ایران تنها .(139۲سعدی و حیدری،  ؛1393)میرلطفی، ه استشد

-عدم و ناپایداری دهندهنشان امر این ،کنندو مابقی کار نمی هستند دایر شده، ثبت خانگی

شده و حتی  وکارهای خانگی است که به صورت رسمی ثبتکسب از زیادی درصد موفقیت

 مورد حمایت دولت نیز هستند.

مهم های دغدغهاز  حل برای افزایش آنارائه راهو  هادولت بخشی اقداماتاثر بررسی بنابراین

و  قوانیناین است. شناخت میزان و چگونگی اثربخشی  سیاستگذاران و فعالین این حوزه

است که این  هدفی هاهای ارتقاء آنحلو راه ، موانعوکارهای خانگیکسبموفقیت  در اقدامات

  .آن پرداخته استمقاله به 
 
 

 

1- Ghvamshahidi 

2- Boris and Prugl 

3- Ali 

4- Jain and Courvisanos 

5 Susanti & Masudah 
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 پیشینه پژوهش -2

 های تجربی پژوهش -2-۱

-وکارهای خانگی به دلیل تغییر در شکل کار و تاثیر این کسبدر دو دهه گذشته اهمیت کسب

است. شدهزایی در محافل علمی گسترش یافته و مطالعاتی در این حوزه انجام وکارها در اشتغال

وکارهای خانگی و قوانین، شده درباره کسبدر این بخش به بررسی اجمالی مطالعات انجام

 شود:ها پرداخته میاقدامات و حمایت

محور بعد از فجایع: یادگیری رویکرد کارآفرینی خانه"( در بررسی تحت عنوان۲01۶)1تیاس

وکارهای خانگی و اقدامات کسب به "ای در کشورهای درحال توسعههای بازتوسعهاز برنامه

ای بود های بازتوسعهوکارهای خانگی و برنامهباره پرداخته است. هدف مطالعه کسبدولت دراین

-که کشورهای درحال توسعه در این حوزه دارند. برای این منظور از روش پیمایش، مصاحبه

کارهای خانگی از طریق وها در کسبعمیق و مشاهده استفاده شد. این بررسی نشان داد دولت

اندازی ها و دانش مربوط به راههای حمایتی مانند آموزش کارآفرینی، مهارتبرخی برنامه

 وکار خانگی و منابع مالی و بازار نقش مهمی دارند.کسب

عوامل موثر بر موفقیت کسب و کارهای "ای با عنوان( مطالعه1394) شاکری و داودی

وکارها بود و ها بررسی عوامل موثر بر موفقیت کسباند. هدف آنهرا انجام داد "خانگی روستایی

ها دریافتند اقدامات حمایتی و ارائه اند. آنبرای این منظور از روش پیمایش استفاده کرده

 وکارهای خانگی بسیار موثر است. رضایی و نجفیها و خدمات الزم بر موفقیت کسبآموزش

وکارهای خانگی در مناطق اندازی و گسترش کسباهموانع ر"( در بررسی باعنوان1۲94)

-وکارهای خانگی، با هدف مشخص کردن موانع راهبه مطالعه کسب "روستایی شهرستان ارومیه

نبود ها پرداختند. روش به کار رفته پیمایش بود. محققین دریافتند که اندازی و گسترش آن

 برای مجوز اخذ مشکلو  خانگی وکارهایکسب با مرتبط قوانین انسجام و شفافیتعدم قوانین، 

 ها است.از جمله مشکالت آنروستایی  خانگی وکارهایکسب اندازیراه

را با هدف بررسی  "محورهای اقتصادی خانهفعالیت"ای تحت عنوانبررسی (۲00۷) ۲ورست

منظور به ها بر معیشت پایدار انجام داد. او برای این وکارهای خانگی و تاثیر آنماهیت کسب

های مصاحبه عمیق، پیمایش و گروه کانونی توباگو با روش و ترینیدا و مطالعه موردی سورینام

علی و  بخش وجود ندارد.های چندانی برای توسعه اینها و برنامهپرداخت. او دریافت سیاست
 

1- tyas 

2- Verrest 
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ی وکارهاهای محلی برای کسببرنامه حمایتی دولت"عنوانای تحت( مطالعه۲011) همکاران

وکارهای خانگی و کمک به ها شناخت ماهیت کسبرا در استرالیا انجام دادند. هدف آن "خانگی

های پیمایش، مصاحبه وکارهای خانگی بود و از روششوراهای محلی برای حمایت از کسب

-کسب از کمی ها دریافتند، حمایتوکارهای خانگی استفاده کردند. آنعمیق با فعالین کسب

 دسترسی به قادر وکارهاکسب اکثر. نیستند حمایتگر مسئولین محلی و شودی میوکارهای خانگ

  باشند.اطالع میها بیحمایت  از و نیستند هاپشتیبانی به

ای و وکارهای خانگی در مناطق حاشیهکسب"( تحقیقی باعنوان۲013)جین و کورویسانوس 

وکارهای خانگی در منطقه موردنظر و بررسی نقش کسبرا انجام دادند. هدف  "اقدامات دولت

وکار بود و در آن از روش پیمایش و مصاحبه های دولتی توسعه کسبها از سیاستادراک آن

وکارها است و گیری کسبها دریافتند نقش دولت محدود به زمان شکلکانونی استفاده شد. آن

 کارها برای رشد وجود ندارد. وهای مورد نیاز رشد و تشویق کسببرنامه و حمایتی برای نوآوری

وکارهای خانگی انجام ( بررسی در مورد الگوهای زنان در کسب۲01۷) سوسانتی و مسعودا

ها و نقاط قوت و ضعف موجود با استفاده از مصاحبه نیمه دادند. هدف بررسی چالش

-رگذار میهایی که توسط دولت بساختاریافته بود. بررسی آنها نشان داد وابستگی به نمایشگاه

دهندگان وکارها مشکالتی در بازاریابی ایجاد کند. زیرا دولت و سازمانتواند برای کسبشود می

نمایشگاه در اداره نمایشگاه جدیت ندارند و به نکاتی مانند فروش، تعداد بازدیدکنندگان، 

 همکاری با بازارهای مدرن به ویژه بعد از برپایی نمایشگاه توجه چندانی ندارند. 

وکارهای خانگی در کشورهای سازمان همکاری و به مطالعه کسب (۲01۸) 1هستینگز

وکارهای خانگی با توسعه اقتصادی پرداخت. هدف او بررسی رفتارهای همکارانه در بین کسب

 خانگی وکارهایکسب از درصد ۷۵ بین استفاده از تحلیل ثانویه بود. مطالعه نشان داد در

 ای وجود دارد. و جاافتادگی شبکه کاریبررسی هم مورد درکشورهای

وکار خانگی عرصه نسبتًا کسب یدهد که حوزه مطالعاتهای پیشین نشان میبررسی پژوهش

ها ن، صاحبان آی خانگیوکارهابه شناخت خود کسب بارهجوانی است و عموم مطالعات در این 

-نهادی جاافتادگیپردازند و تعداد مطالعاتی که به طور مستقیم به چنینی می و موارد این

اندک است. از طرف  ،و اثربخشی مداخالت قانونی و حمایتی توجه نشان داده باشند سیاسی

-حیات کسبها و اقدامات دولت به همه مراحل چرخهدیگر برخی مطالعات به عدم توجه برنامه

قدامات مورد نیاز هر مرحله به روشنی شناسایی نشده و اند، اما هنوز اوکارها اشاره داشته

 

1- Hastings 
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موثر بوده و چه مشکالتی  ی خانگیوکارهااندازه در موفقیت کسبمشخص نیست هر اقدامی چه

 وجود دارد. 

 ارچوب نظریهچ -2-2

 هاو موفقیت آن خانگی هایوکارکسب -2-2-۱

های مختلف صنعتی و توزیع در عرصههای مربوط به تولید و یا وکار فعالیتی شامل فعالیتکسب

 ؛۲011، 1فرناند) استو سودآور  کردههای جامعه را برطرف نیازها و خواسته که استتجاری 

وکار، هر نوع تبادل تکراری که کسب اندداشتهاشاره  3پترسن و پلومن.  (۲01۶، ۲پوری و میزارا

-کسببنابراین (. ۲9 و ۲۸: 139۵)احمدپور و مقیمی،  ی خرید و فروش استو تجدید شونده

-وکار فعالیتی است مستمر در تولید و یا عرضه کاال و خدمات که برای کسب درآمد انجام می

 وکارهای خانگی یکی از آنان است.وکارها وجود دارد که کسبانواع مختلفی از کسب شود.

ییرات اجتماعی با توجه به شرایط اقتصادی و تغ وکار خانگی چند دهه است کهمفهوم کسب

داند وکاری میرا کسب آن میسون .(19۸۶)استراسمن،  مجدداً مطرح شده است و تکنولوژیک

یا به همراه  اشتغالخود یفردتوسط  این کار و کندکاال یا خدماتی را به بازار عرضه می))که 

و  نو)میس ((شده است انجامافرادی که او استخدام کرده و با استفاده از امکانات محل سکونت، 

فعالیتی است مستمر در تولید و یا وکار خانگی کسبدر این بررسی . (10: ۲00۸، 4همکاران

  شود.در محل سکونت افراد انجام می ،عرضه کاال و خدمات که برای کسب درآمد

 رشدموجب تامین اشتغال پایدار، درآمدپایدار و تواند می ی خانگیوکارهاموفقیت کسب

سنجش در مورد . شود (۲01۵، ۶پرانینگ ؛۲011میسون،  ؛۲003، ۵همکاران)کوق و  اقتصادی

سود به دست آمده از های مادی و کمی مانند لتحلیاز وکارها، عموماً موفقیت کسبمیزان 

، ۸واسانتا ؛۲01۶، ۷کیرکوود)شوداستفاده میسرمایه و تعداد شغل ایجاد شده وکار، برگشتکسب

 

1- Fernando 

2- Puri and Misra 

3- Peterson Plowman  

4- Mason et al 

5- Gough et al 

6- Prananing 

7- Kirkwood 

8- Wasantha 
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که  اندتحقیقات متعدد نشان داده .(199۷، ۲جنینگ و بیور ؛۲010، 1ردموند و والکر ؛۲01۲

، 3اریکسون و لی) سال دوام داشته باشدوکاری است که حداقل سهوکار موفق، کسبکسب

های موفقیت بقاء و بنابراین یکی از مالک. (۲003، ۵ون پراگ ؛۲011، 4مخبول ؛۲01۲

برخی از صاحبنظران  تاسیس تعریف شده است.ماندگاری بنگاه اقتصادی در سه سال بعد از 

، کنترل یاستقالل، رضایت کار نظیر غیرمالی وکارهای کوچک را با متغیرهایموفقیت کسب

 پرکاربردتر استوکار رضایت مالک کسبمتغیر اند، در این بین روی آینده و ... تعریف کرده

تواند رضایت می( (۲01۶کیرکوود،  ؛۲003، 04۲0، ۶والکر و براون ؛۲01۲اریکسون و لی، )

 . مالی و غیرمالی باشد متغیرهایکار در دستیابی به وموفقیت کسب ی ازنشان

 اقدامات انجام شدهاثربخشی  وسیاسی -نهادی جاافتادگی -2-2-2

های اقتصادی کنش اجتماعی برسایر نهادها و متغیرهای تاثیرگذاریاقتصادی شناسیدر جامعه

، پیش از آن شد( طرح 19۸۵) توسط گرانووترشده است. این مفهوم  بیان ۷جاافتادگیدر قالب 

در نهادهای اقتصادی و غیراقتصادی  جاافتادههای اقتصادی))که کنش بودتاکید کرده نیزپوالنی 

ها به متن به این امر اشاره دارد که افراد و کنشجاافتادگی . (۲۵0: 19۵۷، ۸)پوالنیهستند((

ها و ها، قوانین، سیاستاند. یعنی افراد و عملکردشان از طریق شبکهپیوند خوردهاجتماعی 

های کنش جاافتادگیبرای . (3: ۲00۷، 9)هسوابسته استفرهنگ به محیط اجتماعی پیرامون 

زوکین و  ؛۲00۷)هس،  ... ساختاری، سیاسی، نهادی وجاافتادگی نظیر  اقتصادی انواع مختلفی

 

1- Redmond and Walker 

2- Jennings and Beaver 

3- Eriksson and li 

4- Makhbul 

5- Van pragg 

6- Walker and Brown 

7- Embeddedness 

جاسازی شده و تعبیه شدن است که معنای اینکه چیزی بدرستی و بخوبی   embeddenessمراد از در انگلیسی

رساند. پوالنی از این فضای مفهومی استفاده کرده تا بر درون چیزی دیگری قرار بگیرد یا جابیافتد را می

 های اقتصادی از شرایط فرهنگی و اجتماعی خود تاکید کند. در واقع این واژه جاافتادگی وتاثیرپذیری کنش

-شدن، نقشرساند. در فرهنگ دهخدا حکاجتماعی جامعه را می-جاسازی شدن کنش اقتصادی در بستر فرهنگی

نماید شدگی چنین معنایی را متبادر نمیانداختن، کندن، تراشیدن، محوکردن و ... تعریف شده است. بنابراین حک

 و از واژه جاافتادگی استفاده شد.

8- Polany 

9- Hess 
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-کسب نهادی و سیاسی جاافتادگیشناسایی شده که در این بررسی به ( ۲00۷، 1دیماجیو

   خواهیم پرداخت.  صورت گرفته، اقدامات هایو محدودیت و اثربخشی وکارهای خانگی

شود که اقتصاد مصون از سیاست نیست و اشاره می نکته سیاسی به اینجاافتادگی در 

)قواعدی در ها نهادهاییآن. (1۵: ۲00۷)هس،  دارندتاثیر ن بر کنش اقتصادی اسیاستمدار

کنند که به طور اساسی به را ایجاد می ها(مورد مالکیت، دسترسی به منابع و نحوه فعالیت

ها چارچوبی از دولتبه عبارتی،  .( ۷۲: ۲01۷، ۲)هاومن دهندهای اقتصادی شکل میفعالیت

)ولچ و  کنداساس آن عمل میدهند که بخش خصوصی بر شکل می -نهادها- قواعد و قوانین

 .وکارها شودتواند موجب تسهیل و یا تحدید عملکرد و رشد کسبو می (3: ۲00۲، 3ویکیلسون
روابط متقابل شکل دهنده  اند... وقوانین بازی در جامعه"، رسمی و غیررسمیی نهادها

-مبادالت بشر میهای نهفته در شدن انگیزهی. نهادها سبب ساختارهستندها باهم انسان

ها قوانین و قواعدی هستند که در پس آن. (۵-۲: ۲00۲، 4نورث ؛19: 13۷۷)نورث، "شوند

ها و مسیرهای موجود ندیبهزینه کنش و دستهکنند، لیف میها تعیین و تکها برای آنکنش

 فعالیت های نهادی مرزهایمحدودیت .(1۶و  ۲00۷:1۵)هس،  کنندمی تعیینبرای کنش را 

را قابل درک  آنمتقابل و رفتار کنشگران قوانین بازی کنش را مشخص وهای اقتصادی سازمان

 .(13۷۷نورث، ) کنندمی

اجتماعی، قواعد و قوانین رسمی هستند، در همانطور که اشاره شد نهادها شامل هنجارهای

نهادی نیز جاافتادگی شده است، در سیاسی پرداخته جاافتادگیاین بررسی از آنجایی که به 

ها و افراد، باید منطبق با که سازمان قواعد و به طبع آن اقدامات رسمی مورد توجه خواهند بود

  .هماهنگ کنندا فعالیت خود ر ،آن

-فعالیتکه از  هاییقواعد و حمایت، از قوانین یهایچارچوب با های مختلفکشورها و دولت

. کنند تعیین و تکلیفهای اقتصادی کنش برای تواننداند میهای اقتصادی تنظیم کرده

تحدیدکننده و تجهیزکننده جاافتادگی و انواع آن کند ( اشاره می۲00۷هس)همانطور که 

قوانین و  تر باشند.های دیگری سادهشهای مشخصی مشکل و کنشوند کنشباعث می ،دهستن

توانند چارچوب صحیح و میهای اقتصادی های مناسب و درست در حوزه فعالیتحمایت

های الزم و یا های آنان فراهم کنند در حالی که نبود قوانین و حمایترای فعالیتاثربخشی ب

 

1- Zukin and DiMaggio 

2- Haveman 

3- Welch and Wilkinson 

4- North 
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 نتایج مورد انتظاروکارها و یا کاهنده تواند محدودکننده کسبها میوجود برخی مشکالت در آن

  باشد. 

وکارهای هدف موفقیت کسبها در جهت دسترسی به تجهیزکنندگی این اقدامات و حمایت

 خاص و اهداف مطلوب معنای تحققبهاثربخشی ها دانست. آن 1یتوان اثربخشخانگی را می

در  های مختلفنهادها و سازمان اقدامات اثربخشی (۵: ۲009، ۲)لی و ویفورد باشدمی سازمان

مناسب در جهت  هایو حمایت هایگذاراستیس سازیپیاده توانمی وکارهای خانگی راکسب

)پرچمی و جاللی،  دانستاستفاده مطلوب از منابع  و شدهنییتعرسیدن به اهداف از پیش 

در مورد  هااقدامات و حمایتشود. می ی خانگیوکارهاکسب که منجر به موفقیت (11۸: 139۵

هنگامی اثربخش هستند که فاکتورهای موفقیت)درآمد، دوام و رضایت(  وکارهای خانگیکسب

  .افزایش دهند هاآنرا در 

سیاستگذاران در توسعه سرمایه انسانی و  و اقدامات مداخالت نشان داده،ها بررسی

 توسعه اقتصادی محلی ضروری است برایمتوسط ووکارهای کوچکهای کسبزیرساخت

قدامات . ابخشدوکارهای را بهبود میشرایط عملکرد کسب و (13: ۲00۲، 3)مهرورتا و بیگری

)هنجارهای -نهادها-وکارهای خانگی به دو دسته اقدامات تنظیمیتاثیرگذار در حوزه کسب

 ایوام، خدمات توسعه ها، ارائهتنظیمی در مورد مجوز، مالیات و...( و حمایتی)برگزاری نمایشگاه

 .شودو ...( تقسیم می

 های مدیریتیصالحیتگاه مالی و  منابعوکارهای کوچک و متوسط از آنجایی که کسباز 

کردن فراهم مانند هاییحمایتتمایل دارند تا های مختلف سازمانبرخوردار نیستند،  الزم

های ها با بازپرداختوام ارائه و های آموزشی و تحصیلیبرنامهاجرای مناسب،  هایزیرساخت

 ایتوسعه خدمات .(14: ۲00۷)احمد،  ارائه کنند هاآنهای چالشبه منظور رفع  را منعطف

مهمی برای  ابزار اصول کارآفرینی، بازاریابی، مدیریت کیفیت، حسابداری و مهارت شاملِ

، ۵ایسالم ؛۲00۵، 4رامزدن و بنت) وکارهای خرد، کوچک و متوسط هستندحمایت از کسب

۲014).  

 

1- Effectiveness 

2- Lee and Whitford 

3- Mehrotra and Biggeri 

4- Ramsden and Bennett 

5- Islam 
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-نیازمند حمایت حیات وکارهای خانگی در هر دورهِ کسبهای این حوزه نشان داده، بررسی

 1لی بر اساس مدل گرینرهستند. عَ های متناسب با آنو به تبع سیاستگذاری متفاوتی هایِ

در سه مرحله  ۲زندگیچرخه بر مدلمبتنی وکارهای خانگی را مربوط به کسبهای حمایت

-شکلدر مرحله  .(1۶۸: ۲011)علی،  ۵رشد-3و  4بقاء-۲، 3گیریشکل-1:است شناسایی کرده

مطرح  ارزیابی ریسک و پتانسیل تجاری ،، نیازهای اطالعاتی مربوط به قوانین، مالیاتگیری

، ۶)اینترپرایز نیشن هابا قوانین مالیات، بیمه و مجوز وکارصاحبان کسب آشناییعدم است.

صاحبان  عموماً . کاهدمی شدنشان برای رسمیتمایلاز و  کرده دچار مشکل را هاآن( ۸: ۲014

هایی در مورد سطوح نگرانی و انداطالعبی هاو سیاستگذاری از خدمات ی خانگیوکارهاکسب

 ندداروضوح و همسویی قوانین  گیری و مشکالت ثبت مجوز وخدمات و فرایندهای تصمیم

 . دور از نظارت دولت فعالیت کنندوکارهای خانگی سبک شودمیباعث که  (1۷۵: ۲011علی، )

وکار هدف کسب و شودآغاز می زمانی که فعالیت تجاری و تعامالت بازاری در مرحله بقاء،

-هایی چون توسعه بازار، مدیریت زمان و مهارتحمایت ،ها استهشدن درآمد و هزینسر سربه

مورد نیاز وکارهای خانگی محلی کسبپژوهش و توسعه شبکه برای  ،وکارهای مربوط به کسب

 . است

این مرحله امکان  رد ،افتداتفاق میمشتریان  دگردش مالی و تعدا افزایش ،مرحله رشددر

و توانایی مدیریت بایست وکارها می، بنابراین صاحبان کسبوجود داردتعداد کارگران افزایش 

وسعه شبکه برای آموزش، پژوهش و تهایی نظیر . در مرحله رشد حمایتباشندداشتهتقسیم کار 

: ۲011)علی و همکاران،  هستمالی  هایحمایتنیاز بیشتری به و  شودعنوان می وکارهاکسب

های های ارائه شده توسط سازمانحمایت بایست توجه داشت تاکید بر ارائه اطالعاتمی .((1۷1

وکار مطرح مراحل کسب، فرایندهای ساده اداری، وضوح و همسویی قوانین در همه مختلف

 .شودوکارها میاست و موجب اثربخشی بیشتر در موفقیت کسب

و مشخص کننده  نهادی نه تنها تجهیز کنندهجاافتادگی همانطور که اشاره شد نهادها و 

. کنندوکارهای خانگی ایجاد میها موانعی بر سرراه کسباما گاه خود آن هستندها نحوه فعالیت

مانع از  جدید و سرعت و عدم انعطاف قوانین نیز با تغییرات عدم هماهنگی، عدم وضوح، ابهام

 

1- Greiner 

2- Life-cycle Model 

3- Startup 

4- Survival 

5- Growth 

6- Enterprise Nation, 2014 
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ردموند و  ؛1394)رضایی و نجفی،  شودمیی خانگی وکارهای نوپاگیری و رشد کسبشکل

  .(۲010والکر، 

 ارچوب تئوریکهبندی چجمع -2-2-۳

کسب درآمد، در  هدفبا وکار خانگی فعالیتی مستمر در تولید و یا عرضه کاال و خدمات کسب

که در آن فرصت درآمد عادالنه، تواند مشاغلی ایجاد کند است، که میمحل سکونت افراد 

وکارها نیز مانند هر کنش این کسب ها وجود دارد.امنیت در محل کار وحمایت از خانواده

ی اند و عملکردشان توسط نهادها و ساختارهااقتصادی دیگری به متن اجتماع پیوند خورده

-گردد. در این بررسی به جاافتادگی نهادیاجتماعی، فرهنگی، سیاسی و ... تحدید و تجهیز می

ی از توان به مثابه سیستمهر نهاد را میوکارهای خانگی پرداخته شده است. سیاسی کسب

که  دانسترسمی و غیررسمی  ، هنجارها و قواعدداتعرف، اعتقااجزای به هم پیوسته شامل 

کنند. در جاافتادگی سیاسی به تاثیرعرصه بر اساس آن تنظیم میهای خود را کنشگران، کنش

ها نهادهایی شامل قوانین مالکیت، آن شود.اران آن در حوزه اقتصاد پرداخته میزسیاست و کارگ

کنند که به وکارها را ایجاد میها و چگونگی حمایت از کسبدسترسی به منابع، نحوه فعالیت

تواند ها میاثربخشی این اقدامات تنظیمی و حمایت .دهدشکل می های اقتصادیکنش

فرض اصلی این بررسی آن است که وکارهای خانگی گردد. موجب افزایش موفقیت کسب

ها را افزایش ها امکان موفقیت آنوکارهای خانگی به این اقدامات و حمایتدسترسی کسب

 های دولت ضروری است. تفاوتی از حمایتم اشکالوکار ای از عمر کسبداده و در هر دوره

  تحقیقروش  -۳

و اقدامات  اثربخشی میزان بررسیبه مقاله این ، ی خانگیوکارهابا توجه به اهمیت کسب

 ،پردازدمیها آنموانع  برخی و شناختخانگی  یوکارهاکسبمورد در های انجام شده حمایت

ساختاریافته و روش پیمایش مصاحبه نیمه ،تحلیل قوانین مطالعه تطبیقی،از  برای این منظور

  استفاده شد. 

وکارهای خانگی از کسبهای انجام شده از و حمایت قوانین، قواعد العه تطبیقیطدر بخش م

برای انتخاب این  .بررسی شده استاسترالیا و  تایوان در کشورهایهای مختلف سوی سازمان

نفر از متخصصان در ۲۸ از، نداشتوجود  ایآمار و شاخص قابل مقایسه کشورها، به دلیل آنکه

را وکار خانگی کسبتا کشورهای موفق در  استه شدبا مکاتبات ایمیلی خو دنیا نقاط مختلف
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به تعداد  ستیمتوان 1بان جهانی کارآفرینی، از طرف دیگر با استفاده از مطالعات دیدهکنندمعرفی 

 ها دست پیدا کنیم و بر اساس وجه اشتراکمیزان موفقیت آنوکارهای خانگی و کسب

استرالیا و کشورهای  کشورهایی که متخصصان بدان اشاره کرده بودند،جم و  بررسیکشورهای 

 دوبنابراین  آیدبه حساب می ناموفقایران در اطالعات جم جزء کشورهای  .انتخاب شدند تایوان

در  .موفق و ایران به عنوان نمونه ناموفق این حوزه هستندهای نمونه استرالیا و تایوانکشور 

وکار، آمارهای رسمی و همچنین اقدامات و قوانین بخش تطبیقی تاریخچه این نوع کسب

در  های مختلفاز سوی سازمان و اطالعات الزم و اقداماتی که موجود مورد بررسی قرار گرفت

  شده بود، استخراج شد. این عرصه انجام 

های مختلف در سازمانی که اقداماتو  محتوا تحلیلوانین و مصوبات قدر مرحله بعد 

 وکارهای خانگیدبیرخانه ستاد ساماندهی حمایت از کسب)وزارت کار و امور اجتماعی، ایران

بخش  هایها امکان مقایسه با داده. این دادهگردیدستخراج ا هستند موظف به اجرای آن و...( 

ساختاریافته و های نیمهمصاحبهجهت و موضوع و همچنین  کرد،را فراهم میتطبیقی و تئوریک 

  را مشخص کرد.پیمایش 

تا  کردهبندی دستهها را آنابتدا  ،کلیدیمطلعینساختاریافته با نیمهبرای انجام مصاحبه 

متوالی و یا  ،این مطالعه گیریروش نمونه .دست بیایدب هاازآنای اطالعات کامل و همه جانبه

 .به تکرار برسندها یابد تا زمانی که دادهحجم نمونه آنقدر افزایش می شیوهاست؛ در این  ۲متواتر

-گیری گلولهنمونهاز  حاضر مطالعهدر که گیری وجود دارد در این روش، انواع مختلفی از نمونه

مطلعین کلیدی در این بررسی شامل نفر مصاحبه شد.  3۵در نهایت با  وبرفی استفاده 

دولتی و غیر  هایها و سازمانخانهنفر( اعم از مسئولین رده باالی وزارت1۷) مسئولین دولتی

ها؛ تسهیلگران و مقام، روئسا و کارشناسان آندر سطح مدیرکل و قائم مربوطه دولتی

المللی و صاحبان بینهای ملی و نفر( در بخش خصوصی و دولتی و در سطح سازمان۸مشاوران)

دیپلم  درصد 1۶ اسخگویان. در بین پبودنددر شهر تهران  نفر( 10) وکارهای موفق خانگیکسب

 دکتری بودند.  درصد ۵کارشناسی ارشد و  درصد 41کارشناسی،  درصد 3۸و کمتر، 

ها از تحلیل مضمون استفاده شد. مضمون، یک ویژگی به منظور تجزیه و تحلیل داده

تواند درک و تجربه خاصی را در رابطه متمایز در متن است که به نظر پژوهشگر می  تکراری و

بایست آشنایی از این رو کدگذار می.  (۲010، 3)کینگ و هوروکس با سواالت تحقیق ارائه دهد

 

1- Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

2- Sequential Sampling 

3- King and Horrocks 
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 محورمضمون داده ،مضامین با توجه به منشاء شناساییباشد. خوبی با حوزه مورد بررسی داشته

. به شددر این بررسی هر دو روش استفاده  (۲00۶، 1)بران و کالرک دارد وجود محورو نظریه

 قرار و در طبقاتآن مشخص مضامین  ،خواندهطور جزئی به منظور اعتبار هر مصاحبه بارها

و بازبینی  ، مرور همتااعتبار نظریاز  هایبندطبقه و روایی اعتباربرای  حالعیندر  گرفت.

  .شداستفاده نیز شوندگانتوسط مصاحبه

انجام  ی خانگی در شهر تهرانوکارهانفر از صاحبان کسب 1۲۵ پیمایشی بادر مرحله بعد 

های انجام شده و همچنین مندی از اقدامات و حمایت، بهرههاکه میزان موفقیت آن شد

ها بر اساس مضامین استخراج شده در بخش مشکالت موجود در این اقدامات و حمایت

و در  ساعت ۲ها با میانگین حدود این مصاحبه. ها با ذینفعان مورد سنجش قرار گرفتمصاحبه

به منظور سنجش  .شدانجام  کار پاسخگویانموارد بسیاری با حضور محقق در منزل و محل

در ها از تحلیل عاملی، آلفای کرونباخ و همبستگی درونی استفاده شد. اعتبار و روایی شاخص

 ها را مشاهده کنید. وکارهای آنتوانید ویژگی پاسخگویان و کسبمی 1جدول 

 پاسخگویان ویژگی: ۱جدول
 درصد طبقه ویژگی درصد طبقه ویژگی

 جنسیت
 90 زن

 وکارسن کسب

1-3 ۲/4۵ 

 ۸/۲۵ ۸-4 10 مرد

 وضعیت

 تاهل

 19 9بیشتر از  ۲/۲4 مجرد

 3/۶1 متاهل

 تولیدات نوع

 ۶/1۷ صنایع دستی

 ۲/19 مواد غذایی ۵/14 بیوه

 تحصیالت

 ۶/41 دوخت و بافت ۲/4۷ دیپلم و زیردیپلم

 ۸/۸ زیوراالت ۲/3۸ دیپلم و لیسانسفوق

 ۶/14 سفوق لیسان
 ۲/۷ کادویی و عروسک

 ۶/۵ سایر

اندازه 

 وکارکسب

 ۷/۸۸ کارکن( 9تا 1خرد )

 1/۸ کارکن( 49-10کوچک )

 وکارنوع کسب

 4/۸4 مستقل

 49متوسط )بیشتر از 

 کارکن(
 ۲/1۵ پشتیبان ۲/3

 

 

1- Braun and Clarke 
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 های پژوهشیافته -4

 تایوان و استرالیادر قوانین و اقدامات انجام شده  هایبررسی تطبیقی یافته -4-۱

در برخی کشورها ، هاو افزایش آن در بهبود اقتصادی ی خانگیهاوکاربا توجه به اهمیت کسب

 های مختلف صورت گرفتهها توسط سازماناقداماتی در جهت تسهیل عملکرد و حمایت از آن

 .پردازیممیو ایران استرالیا  کشورهای تایوان، ها دربه بررسی آندر این بخش  که

گذاری ، سرمایهزیاد بیکاری و حاکم بود تایواناوضاع اقتصادی نامناسبی بر  194۵در سال 

های اقتصادی دولت موجب افزایش تورم، مشکالت داشت، برنامه وجود اندکیکم و منابع اولیه 

 ها توسط مردم شده بوداحتکار آنثباتی اجتماعی و عرضه کم موادغذایی موجب اجتماعی و بی

ای برای رشد اقتصادی طراحی و در چنین شرایطی دولت تایوان برنامه. (۶: ۲00۵، 1)فوالی

ها و سیاستگذاران تایوانی به منظور انجام برخی بین دولتیاجرا کرد زیرا یک اجماع در 

جهش اقتصادی خود را با  تایواناصالحات برای بهبود شرایط کشور شکل گرفته بود. 

 ی خانگیاوکارهکسبامروزه و  کرد "۲هرخانه یک کارخانه و هر کارخانه یک خانه آغاز"شعار

رابطه  آنو با بیش از هشتاد درصد اقتصاد  داشتهنقش موثری بر موفقیت اقتصادی تایوان که 

برای  تایوان دولت .(۸04: 139۵، بنیاد دانشنامه نگاری ایران) دنیرمستقیم دارغمستقیم و یا 

رشد اقتصادی استفاده کند اقدامات متعددی  برای ی خانگیوکارهاآنکه بتواند از مزایای کسب

ها به بازارهای بزرگ ملی و دسترسی آن، ی خانگیوکارهابه منظور تسهیل شرایط اقدام کسب

ی وکارها، تمرکز دولت به ارتقای سرمایه انسانی و سرمایه مالی کسبالمللی انجام دادبین

یش کار و تالش و تشویق به پذیری در جهت افزاسازی و جامعهاز طریق آموزش، فرهنگ خانگی

وکار به بازارهای های کسبلب شبکهها را در قابود و آنانداز و در مراحل بعدی اعطای وام پس

  . المللی پیوند دادبین

-کل کسب درصد ۵۸ ،وکار استبزرگترین گروه کسب ،وکار خانگیکسبدر استرالیا نیز 

وکار خانگی کسب ۸۵0000در حدود  یک میلیون نفر بیش ازو  شودوکارها را شامل می

-کوچک را به خود اختصاص می وکارهایکل شاغالن کسب درصد ۶/۶۲آنان ، مشغول هستند

رشد  و ( ۲00۵، ۲001، 199۵، ۵ای.بی.اس  ؛۲003، 4ای.ام.ای.سی.سی ؛۲009، 3)پیرس دهند

 

1- FU-Lai, 2005: 6 

2- The Keting ji gongchang or "Living Rooms as Factories" program 

3- Pierce 

4- AMACC 

5- ABS: Australian Bureau of Statistics 
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)والکر و  استکردهها را تبدیل به بخش مهمی برای اقتصاد ملی آن که دارند یدرصد 1۶ساالنه 

تغییرات بازار کار وکارهای خانگی در این کشور مربوط به افزایش کسب. (49۵: ۲004وبستر، 

العمر بود که منجر به افزایش روند خوداشتغالی و کاهش امکان اشتغال مادام 19۸0در دهه 

وکارخانگی دارای اند که کسبها در استرالیا دریافته، مسئولین محلی و شهرداریدولت گردید.

، 1)هازبروک فوایدی چون افزایش اشتغال محلی، تولید ثروت، سرزندگی و امنیت محلی هستند

ای را برای افزایش و بهبود مجلس سنای استرالیا مصوبات دهگانه ۲003در سال . (4: ۲004

دولت در  19۸0)همان(. البته پیش از آن از  وکارهای کوچک تصویب کردشرایط برای کسب

 ای راوکارهای کوچک جدید اختصاص داده و مراکز مشاورهرا به کسب یهایسرتاسر استرالیا وام

در این مراکز تالش شد تا صاحبان . (13۶: ۲003، ۲)جی و اسچاپر بود آوردهبه وجود  آنانبرای 

وکارشان وکار وصل شوند تا از اطالعات الزم برای مدیریت کسبوکارها به مشاوران کسبکسب

 . گردندمند بهره

در  وکارهااقدامات انجام شده در تسهیل عملکرد و حمایت از کسببرای رعایت اختصار 

درج شده  (۲) کشور در جدول دووکارهای خانگی در این گیری، بقاء و رشد کسبمراحل شکل

گیری اقداماتی برای رشد آگاهی، افزایش و تسهیل ارتباطات و است. در هر سه در مرحله شکل

 ها انجام شده است. تسهیل در راه اندازی با کاهش هزینه

 ،یابدش مالی افزایش میدتر شده و تعداد مشتریان و گروکار بزرگکه کسب مرحله رشد در

وکارهای خانگی در صاحبان کسب کارکنانبایست توانایی مدیریت کار و تقسیم کار در بین می

های های برای ارتقاء نیروی انسانی )مهارتافزایش یابد. بنابراین در این مرحله به حمایت

وکار، بازاریابی، کاهش موانع دسترسی به های کسبمدیریتی، بازاریابی و مالی(، توسعه شبکه

به  وکارهای خانگیکسب . از سوی دیگرهستنیاز  های بزرگ، و قوانین حقوقی و مالیاتیبازار

های مالی و آموزشی حمایت مندگذاری، نیازها، چرخش مالی و لزوم سرمایهدلیل افزایش هزینه

وکار و ... برای های مالی، طراحی نقشه کسب، در این مرحله نیاز به مشاورهبیشتری هستند

ها را در کشورهایی که می توانید این اقدامات و حمایت. وکارهای خانگی نیز مطرح استکسب

 اند در جدول زیر مشاهده کنید. موفقیت بیشتری داشته

 

1- Hazebroek 

2- jay and Schaper 
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و رشد کسب و کارهای  گیری، بقاءشکلدر مراحل  صورت گرفته قوانین و اقدامات: 2جدول

 خانگی در تایوان و استرالیا

 رشد بقاء گیریشکل مراحل

سازی در مورد فرهنگ تایوان

-کارآفرینی و ایجاد کسب

 وکار

از افزایش آگاهی مردم 

این حوزه و آگاهی اقدامات 

 از قوانین

های چاپی استفاده از رسانه

و الکترونیک برای آگاهی از 

 اقدامات

برای شروع ارائه مشاوره 

 وکارکسب

تامین منابع مالی و انسانی 

 وکاربرای شروع کسب

های ها و مشاورهکمک

 مرحله به مرحله

 

انجام نظرسنجی و 

 نیازسنجی

توسعه همه جانبه 

-نیفهای توانمندی

 تکنولوژیکی

وکارها برای تشویق کسب

 کارآفرینانو  تعامل با هم

های استفاده از شیوه

-آموزشی جدید و یافته

های آموزشی برای 

-های فنیافزایش مهارت

تکنولوژیِک نیروهای 

 شاغل در خانه

توسعه سرمایه انسانی از 

طریق کارگاه، کالس، 

های و دوره سخنرانی

 مجازی

اتخاذ راهبردهای توسعه 

صادرات تولیدات خانگی، 

های حمایت در سیاست

بازاریابی، بازارشناسی و 

 تبلیغات در سطح جهانی

های بازرگانی، مورد محدودیتبازنگری در 

صادراتی، قوانین حقوقی و مالیاتی، بررسی و 

 هارسانی آناصالح مقررات مربوطه و اطالع

های تشویقی و حمایتی از بکارگیری سیاست

های گیری از پیشرفتتولیدات خانگی و بهره

 تکنولوژیک

تشویق و ترغیب کارآفرینان خانگی به 

نوآورانه و تولید های استفاده از روش

 محصوالت ویژه و افزایش کیفیت تولیدات

های مدیریتی، بازاریابی و افزایش مهارت

 وکارهامالی صاحبان کسب

وکارها از طریق ارتقای منابع مالی کسب

های پولی، تامین مالی تعدیل سیاست

های حسابداری، تامین وکارها، مشاورهکسب

-بوکار برای کسمالی و طراحی پلن کسب

ها مراجعه وکارهایی که برای وام به بانک

ها و کنند، آنان پل ارتباطی مابین بانکمی

 وکارها هستندکسب

 های مالی و حسابداریارائه مشاوره

 اینظارت تخصصی و حرفه

های وکارها و همکاریارتباط با سایر کسب

چندجانبه در تامین منابع و تولید 

ای هگیری انجمنمحصوالت. تشویق شکل

 هاگیری تعاونیوکار و شکلکسب

تسهیل قوانین شروع  1استرالیا

ار و معافیت از وککسب

برخی مجوزها پرداخت 

 یمعمول برا هایهزینه

 محل کار

در مورد  یقاتتحق انجام

 خانگی وکارهایکسب

 محلی

 دیتابیس کردنفراهم

 وکارهایکسب برای

-وب طراحی برای وکارهاکسب از حمایت

 سایت

 مسائل رفع برای وکارهاکسب از بازدید

 برای کارگاه برگزاری و مقررات بازنگری

 حوزه این مسئولین

 

 ( استخراح شده است.۲011بخشی از سطر مربوط به استرالیا از بررسی علی ) - 1
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 لیستچک و بروشور ارائه

 و مقررات از آگاهی برای

 ینارائه اطالعات آنال

 و بیمه مورد در اطالعات

 قوانین

 یاتیمشاور مال به ارجاع

 اعتماد جلب برای تالش

 وکارهاکسب صاحبان

 برای اولیه مواد کردنفراهم

-کسب گیریشکل تشویق

 محلی وکار

دادن افراد به  ارتباط

 هایسازمان یتوبسا

 یتیحما

-درخواست ایمیلی دریافت

 ها

 محلی

 محلی نیازهای شناسایی

 آموزش و حمایت برای

 گیریشکل تسهیل

 شبکه

-کسب به دادن اولویت

 در خانگی وکارهای

 توسعه راهبردهای

 اقتصادی

 یآموزش ینارسم برگزاری

 هاشهرداری هایبرنامه در شرکت به تشویق

 برگزاری و وکارهاکسب رشد درباره

 رشد برای الزم اطالعات ارائه و سمینارها

 محلی، وکارهایکسب برای سازیشبکه

 ها،ایده گذاشتن اشتراک برای فرصت ایجاد

 برگزاری و تبلیغ امکان همکاران، پشتیبانی

 جلسه

 مشترک بازاریابی و خرید

 و مربیگری مشاوره، وکار،کسب ارزیابی

 هزینهکم یا یگاننظارت به صورت را

 مالی منابع تامین

-و برنامه وکارکسب نقشه یبه طراح کمک

 مالی ریزی

 و اقدامات انجام شده در ایران قوانین -4-2

شود اما از سوی افرادی که در حوزه خاصی مهارت تولیدی دارند آغاز می ی خانگیوکارهاکسب

اند و به دلیل وکار با محدودیت منابع انسانی و مالی مواجهها برای پیشبرد کسبدر سایر عرصه

 بنابراین های مورد نیاز را ندارنددر حوزه های مالی امکان جذب نیروی تخصصیمحدودیت

های برای ادامه کار نیاز به حمایت وسیاسی و نهادی بر آنان تاثیرگذارتر است جاافتادگی 

. حتی در صورت دارند آموزشی برای بهبود سرمایه انسانی، بازاریابی، مالی، ارتقای  فناوری و ..

قای کیفیت نوآوری و ارت مرور زمان به دلیل ضعف در امکانوکارها به کسبشروع موفق، این

ند، واحدهای بزرگ نکدهند و یا فرصت رشد پیدا نمیاز دست میمحصول بازار خود را 

اقدامات دولت وکارهای کوچک نیازمند کسب را دارند اماتحقیق و توسعه امکان دی اقتصا

 . هستند

دستورالعمل اجرایی "و  "قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی"در ایران بر اساس

 ،وکارهای خانگین کسبپشتیبا هایبنگاه از و حمایت ساماندهی اجرائی نامهآئین"و  "آن

ها وکارهای خانگی مشخص شده است که در آنکسب اقداماتی برای حمایت از "خردوکوچک

 . موظف هستند و ... هاهای مختلفی اعم از وزارت کار، شهرداریسازمان
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وکارهای گیری، بقاء و رشد کسبصورت گرفته در مراحل شکل قوانین و اقدامات : ۳جدول

 خانگی در ایران

 قانون مربوط اقدامات مراحل

 گیریشکل

وکارهای دارای صدور مجوز و ارائه حمایت به کسب

 مجوز
 (1ق ۷)ماده 

 ق( ۷)ماده  معافیت از عوارض اداری و تجاری

 ق( ۷)ماده  عدم نیاز به تغییر کاربری

 (۲د9ماده   ۲ق، تیصره ۷ماده  ۵)بند  حمایتِ مالیات، بیمه وام، تعرفه مصرف، برق و سوخت 

 د(14)ماده شناسایی مشاغل خانگی دارای مزیت

 ق( ۲)ماده رسانی و توسعه فرهنگ مشاغل خانگیاطالع

 بقاء

 د(30ق و ماده 1ق/ ماده ۷ماده  1)بند ایجاد بازارهای محلی موقت

رسانی در زمینه بازاریابی، خریدوفروش اطالع

 الکترونیکی و ارائه الگوهای موفق
 د(10)ماده 

 د(3و  1۲ق()ماده 10)ماده  وریو ارتقای بهره آموزش

 رشد

 د(9و1۸ق و ماده ۷ماده  ۶)بند  ارائه تسهیالت مالی

 کارهای خانگیوهای کسبگیری شبکهتسهیل شکل

 از و حمایت ساماندهی اجرائی نامه آیین

 ،وکارهای خانگین کسبپشتیبا هایبنگاه

 ق(۷)ماده  کوچک و خرد

های نظری و نتایج مطالعه قوانین و مصوبات که با توجه به یافتهتحلیل محتوای این 

وکار از طریق اندازی کسبتطبیقی انجام شده، نشان داد برخی از موارد مورد نیاز )تسهیل راه

های گیری، ارائه آموزشنیاز به تغییر کاربری در مرحله شکلها و عدماعمال برخی از معافیت

ای خانگی و فراهم کردن بازار فروش در مرحله بقاء و ارائه وام و وکارهمختلف مربوط به کسب

های انجام شده در ایران وجود دارد که اثربخشی و موانع آن سازی( در قوانین و حمایتشبکه

شود. اما در تدوین وکارها مطالعه میهای دیگر با مراجعه به مطلعین و صاحبان کسبدر بخش

ها در مقایسه با کشورهای بررسی شده های مرتبط با آنریزیامهها و برنقوانین، دستورالعمل

هایی وجود دارد. اقدامات انجام شده در ایران در مقایسه با کشورهای موفق عموماً مربوط ضعف

تواند گیری است و به خدمات شغلی و آموزشی در مرحله بقاء و رشد که میبه مرحله شکل

وکارها شود توجه تخصصی نشده است. قتصادی این کسبهای انسانی واموجب ارتقاء سرمایه

 

 مخفف قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی "ق" - 1

 مخفف دستورالعمل اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی  "د" - ۲
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وکارهای خانگی شود مانند تامین تواند موجب تسهیل فضای کسببرخی اقدامات هم که می

های عمومی و خانگی محلی)خارج از شکل پشتیبان(، گیری شبکهمواداولیه، توجه به شکل

های ایران در قوانین و حمایت و ...های بازرگانی، صادراتی، حقوقی بازنگری در مورد محدودیت

 وجود ندارد.

وکارهای خانگی و در بخش تطبیقی هدف شناسایی اقدامات الزم برای موفقیت کسب

هایی وجود ها با ایران بود تا مشخص شود در کشورهای موفق چه قوانین و حمایتمقایسه آن

ی این اقدامات و موانعی که دارد و در ایران وضعیت چگونه است، در ادامه به بررسی اثربخش

 شود خواهیم پرداخت.ها میمانع از اثربخشی آن

بخشی اثراز  های نیمه ساختاریافتهدر مصاحبه کلیدی ارزیابی مطلعین  -4-۳

 اقدامات

و  نفر(۸) ، تسهیلگران و مشاوراننفر(1۷)شامل مسئولین دولتی کلیدیمطلعیندر این بخش از 

وکارهای خانگی و کسب ها ازقوانین و حمایتدر مورد  نفر(10)وکارهای خانگیصاحبان کسب

( در مراحل 4) صه در جدولها به طور خالسخاو پ مشکالت موجود سوال شد و هااثربخشی آن

 . گردیددرج وکارهای خانگی کسبمختلف رشد 

 گیریمرحله شکل بررسی اقدامات در -4-۳-۱

هایی نظیر معافیت از عوارض برخورداری از حمایتوکارهای خانگی برای کسب ،بر اساس قانون

بایست مجوز داشته میتسهیالت بانکی و ... تغییر کاربری مسکونی، نیاز به اداری و تجاری، عدم

 فرایندهای اداری و قانونی پیچیده .گرفتن مجوز بسیار دشوار استبررسی نشان داد . باشند

قوانین و فرایندهایی که افراد معمولی به ، شودموجب سردرگمی متقاضیان می گرفتن مجوز

 :توانند مراحل مختلف آن را طی کنندسادگی نمی
یکسری قوانین و فرایندها برای گرفتن مجوز تعریف شده، اما حتی یکبار هم یکی از طرف  

تونه خودشون نرفته از صفر تا صد این فرایند رو انجام بده تا ببینه که در نهایت کسی می

 .وکار، لیسانس()زن، صاحب کسبتن مجوز تو این فرایند چقدر سخته بگیره؟ و گرفمجوز 

-موجب می رسانی کافیبرای متقاضیان و نبود اطالع عدم شفافیت فرایند دریافت مجوز 

 :شود طی کردن این فرایند بسیار دشوار و زمانبر باشد
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رم ...، به من میگن اول برو شم میخانگی که یک روز پا می مشاغلببینید من صاحب  ...

بدونم که  گذرم. باید شفاف باشه مسیر و من دقیقاًجا از این مسئله میفالن برواونجا بعد 

 .لیسانس()مرد، تسهیلگر، فوق چه کار باید بکنم ...

تعیین ضوابط در خانگی، دولت باید با بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل

فرما، تعرفه مصرف آب، برق الحسنه اشتغال، حق بیمه خویشتأمین وام قرضهای مالیات، زمینه

 های عمدهچالشاز از این مشاغل خانگی حمایت کند. اما در عمل یکی  و سوخت مصرفی

در حوزه مالیات یکی از  .است هاعدم برخورداری از این حمایت ،ی خانگیوکارهاکسب

 گوید:صاحبنظران می
وکارهای کسب. داریم مالیاتی حمایت ضوابط نداریم مالیاتی معافیت مالیات، درباره ما

تکمیل اظهارنامه مالیاتی و  اونمندی از ند، اما شرط بهرهدخانگی شامل مالیات صفر درص

ارائه دفتر مالیاتیه، در حالی که خیلی از صاحبان مشاغل خانگی به دلیل شرایط تحصیلی و 

 حق از رو هان او ً عمال و یا اعتماد ندارن. چنین شرطیها رو پرکند تونن اونفرهنگی نمی

 .)زن، مسئول، لیسانس(کند می نصیببی قانونیشان

وکارهای خانگی و یا مشخص نبودن وضعیت قانونی کسب های قانونیمغایرتگاه  

که نیازمند مشخص شدن مورد  کنندها ایجاد میها و یا معافیتمشکالتی را در دریافت حمایت

 گوید:مجوز موادغذایی میدر مورد یکی از پاسخگویان هاست. مورد و اقدام در جهت رفع آنبه 
بازرسین کار همکاری کنن از طرف دیگر  موظفن بادر قانون کار برای مشاغل خانگی گفته 

مجوز  ورودبرای ه، پس منوط به اجازه کتبی دادستان هگفته ورود بازرسان کار به خان

ان ورود در گه ما برای مواد غذایی باید امکو از اونور وزارت بهداشت میخوایم دادستانی می

  .زن، مسئول، لیسانس() هر زمانی داشته باشیم

-شود صاحبان کسبمیباعث وکارهای خانگی در مورد کسب کافی رسانیاطالععدم 

اطالعات قرار در جریان اخبار و و به موقع و فعالین این حوزه به سهولت  ی خانگیوکارها

 . و اثربخشی اقدمات کم شود نگیرند

موانعی را بر سر راه اقدامات الزم ایجاد  قوانین بدون انعطاف و ساختار نهادی موجودگاه 

وکارهای خانگی در موادغذایی مطابق با اخذ مجوز برای کسب فرایند. به عنوان مثال کندمی

این وکارهای خانگی در نیست و موجب شده بسیاری از کسب ی خانگیوکارهاشرایط کسب

 ها داشته باشد. نظارتی بر آنهم نتواند و بهداشت  بدون مجوز و نظارت فعالیت کنند حوزه
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 مرحله بقاء بررسی اقدامات در -4-۳-2

 یبازار و حمایت های مهارتی و توسعهشوند، برخی آموزشوکارها تثبیت میهنگامی که کسب

همه فرایندکاری از  وکارهای خانگی تقریباً در کسب .یابدبرای بهبود عملکردشان اهمیت می

 بنابراین در مرحله بقاء وکار استتامین مواداولیه تا بازاریابی و فروش بر عهده صاحب کسب

را افزایش  وکار، امکان موفقیت آنهای الزم برای توانمندسازی صاحب کسبمشاوره و آموزش

نبود وکارها برای دریافت مشاوره و ات به عالقه صاحبان کسبربه کرنیز ها در مصاحبه هد.دمی

 :مواجه شدیمآن 
به من معرفی کنن اما دیدم چیزی که  وهایی ربه من کمک کنن و کانال اونامن رفته بودم 

و یک  نام کنندای ثبتذهن اوناست متفاوته. اونا منتظرن تا عده توذهنمه با چیزی که  تو

 .وکار، لیسانس()زن، صاحب،کسب ون کنندوامی بدن و رهاش

 1۵)ها نداردچندانی در حل مسائل آن اثربخشی اما شود،تشکیل می هانشستبرخی 

ای مورد نیاز برای بایست ارتباطات شبکهها عالوه بر آموزش و اطالعات میاین همایش. (درصد

  :وکارها را ایجاد کنندکسب
وکارمو رم دوست دارم با افرادی ارتباط داشته باشم که بتونن کسبمیوقتی همایشی 

حاال  کنه.که دبه درست می آشنا بشمکنم با کسی تکمیل کنن. مثالً من ترشی درست می

و خودشو  هبینی یک خانمی بوتیک دارزنن بعد میمی امیان همایش و گروه کارآفرین

 .(سانسوکار، لیزن، صاحب کسب) دونهکارآفرین می

ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، صاحبان دارای مجوز  قانون "۷ماده"بر اساس 

عرضه محصوالت  هایی چون استفاده از بازار محلی شهرداری جهتمشاغل خانگی از مزیت

داشتن محل دائمی ن مشکالتی وجوددارد. یکی از مشکالتهنوز با این حال خانگی برخوردارند، 

 :است برای فروش
مشتری هست اما سودی گاهی حتی فروش و بازاریابیه.  ،ترین مشکل کارآفرینا عرضهمهم

رسه. ما باید فروش مستقیم داشته باشیم و فروش دارا مینداره و سود نهایی به مغازه

مرد، ) دارنبرمی زیادیسود  هدارای دیگ. مغازهخوادمی ومستقیم هم فضای خودش

 .تسهیلگر، فوق لیسانس(

های اقتصادی از این عرصه با فعالیت مسئولین و سیاستگذاران گیتجرببینایی و آشنا 

-یوکارهادرک درست مسئولین از کسبعدم .اندکردهن اشاره دالیلی است که پاسخگویان به آ
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 برای فروش یمناسب ریزیو برنامه گاه شرایط اقدامات مربوط به بازاریابیشود باعث می خانگی

  :شودهایی تحمیل حتی هزینهو نداشته باشند 
کاربلد  مسئول،ها و  نداشتن هیچ درکی از این کار مشکل ماست... افراد ناآگاهی سازمان

  .وکار، دیپلم()زن، صاحب کسب نیستند

-و ... می ، محرومسرپرستدبمانند زنان  ییهابرچسبکنند زدن مسئولین تصور می برخی

شود افراد احساس کنند که شان حالی که باعث میبرای خرید باشد در ی مشوقتواند 

و از این طریق منزلت  عرفی شودها مبایست کار و توانمندیاست، می اجتماعیشان حفظ نشده

  .وکار نیز در جامعه افزایش پیدا کنداجتماعی این نوع کسب

وکارهای خانگی رساندن محصول ترین مشکالت کسبدهد از جمله مهمها نشان میبررسی

 :است نبود شبکه توزیع مناسببه دست مشتری و 
 زیرساخت. در ایران االن ناکارآمده پست محصوله، رسوندن خانگی وکارکسب اصلی مشکل

مرد، تسهیلگر، فوق ) بشه، خوبه کم پست هزینه که کنه کمک بتونه اگر دولته دست پست

 لیسانس(. 

ی وکارهاهای منطقه نیز در موفقیت کسبشود شناسایی مزیتنبود شبکه توزیع موجب می

 .از اثربخشی الزم برخوردار نباشد خانگی

 مرحله رشد دراقدامات بررسی  -4-۳-۳

یابد، بنابراین آموزش و وکار گردش مالی و تعداد مشتریان افزایش میدر مرحله رشد کسب

ها و آموزش ،مطالعه در مرحله رشددر کشورهای مورد باید ارائه شود. ای خاصی همشاوره

شود، اما وکار رشد یافته و ...ارائه میهایی مانند تولید و ارتقای محصول، مدیریت کسبمشاوره

و در اقدامات نیز این نیاز برآورده  در قوانین ما بین مرحله تثبیت و رشد تمایزی وجود ندارد

-مطرح می های الزمنبود آموزش ها وکارعمومًا از طرف صاحبان کسب شود در حالی کهمین

 :شود
 با الاقل کنممی خواهش مسئولین از من. تاثیر سوزن سر یک از دریغ اما ذارنمی جلسه

 مردم به وکارکسب نوع نیا نیشاغل و بلدها کار از استفاده بای تخصصی هانشستی برگزار

 .وکار، فوق لیسانس(زن، صاحب کسب) بدنیی راهنما و مشاوره

اهش موفقیت این مشاغل و کاهش در این مرحله از دالئل مهم ک شرایط دشوار گرفتن وام

بویژه زنان،  ی خانگیوکارهاکسبحبان ابخشی اقدامات دولت است. در بسیاری از موارد صاثر
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دستورالعمل اعطای تسهیالت اشتغال در  .را ندارندالزم  (و ضامن)سند  مالیو سرمایه اجتماعی 

 ایوحرفهمتقاضیانی که فاقد مدارک دانشگاهی یا گواهینامه فنی"صندوق کارآفرینی امید آمده: 
الذکر جز نام افراد فوقمرتبط باشند، واجد شرایط دریافت تسهیالت از صندوق نبوده و ثبت

در شرایطی که ".نخواهد داشتاتالف زمان و هزینه و کندی کار سایر متقاضیان ثمری درپی 

مانع چنین شروطی  باشندمیفاقد چنین مدارکی  ی خانگیوکارهابخش اعظم صاحبان کسب

 هستند. 

تعهد به با عدموکارها در مواردی بعد از طی کردن فرایند گرفتن وام، برخی از کسب

 :اندرو بودهمنابع مالی روبه پرداخت
دیم... مجبور بگیریم و یکهو گفتن ما تسهیالت نمی مونوما رفتیم سند گرو گذاشتیم که وام

 .وکار، لیسانس(زن، صاحب کسب) شدیم ضرر و زیان بدیم و اون هم دوبار

وکارهای خانگی که شود که کسبهای مالی موجب میمشکالت دسترسی به حمایت 

  .گسترش بدهند، نتوانند کارشان را ی دارندو بازار مناسب شدهاند تا حدی تثبیت توانسته

 ش اثربخشی اقداماتمنجر به کاه مشکالت: 4جدول

 اولیه کد زیرطبقه طبقه

 اقدامات

مشکالت 

مرحله 

 گیریشکل

 هااطالع از قوانین و حمایتعدم

 شفافیت فرایندپیچیدگی و عدم

 انعطافقوانین قدیمی و بدون

 مرتبط ها در قوانینمشکالت و مغایرت

 تمشکال

 مرحله بقاء

 های مسئولهمکاری دستگاهعدم

 تجربگی مسئولین و سیاستگذارانناآشنایی و بی

 هاوری نشستبهرهو عدم، نبود آموزش اقدامات نمادین

مناسب های حمایتنبود 

 حوزه بازار

 نبودن محل دائمی برای فروش

 هادر نمایشگاه عدم فروش

 های فروشمحلنشدن شان اجتماعی در  حفظ

 گران بودن جا

 توزیع بر اساس رابطه

 محصوالتنبودن سیستم توزیع برای 

 تمشکال

 مرحله رشد

 شرایط دشوار گرفتن وام

 عدم تعهد به پرداخت منابع مالی

 و ... وکار، ارتقای محصولایجاد شبکه، مدیریت کسبمربوط به  نبود آموزش
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وکارهای خانگی اقدام مهمی است که برخی کشورها مانند تایوان ایجاد شبکه برای کسب

افزایی برای انجام امور انجام شده و از این طریق کاهش هزینه تولید، گردش اطالعات و هم

اقتصادی بوجود آمده است. در ایران اقدام در این حوزه در عمل محدود به حمایت پشتیبانان 

 ،وکارهای خانگین کسبپشتیبا هایبنگاه از و حمایت ساماندهی اجرائی نامهآیین» درشود. می

های دهگانه)دریافت تسهیالت مالی، اولویت و تخفیف در استفاده از اولویت« کوچک و خرد

 مندی بیشتر پشتیبانان مطرح کرده است. بررسیبازارهای محلی شهرداری و ...( را برای بهره

ها براساس قانون به دهد پشتیبانان نیز با وجود مزیت نسبی به مستقلانجام شده نشان می

 اند. ها دسترسی داشتهسختی به این حمایت

 نتایج تحقیقات کمی -4-4

-در مراحل مختلف رشد کسب هاو مسئولیت که بنابر قوانین یدر این بخش اثربخشی اقدامات

وکارهای انجام شود و همچنین مشکالتی که کسب های مسئولسازمانتوسط  بایستمی وکار

 . گیردمیخانگی با آن مواجه هستند مورد بررسی قرار 

 اقداماتاثربخشی  -4-4-۱

 های دولتی، عمومیهای انجام شده توسط سازمانبه منظور بررسی اثربخشی اقدامات و حمایت

 وکارهای خانگی برابتدا میزان موفقیت کسب ،(، بهزیستی و...)مانند کمیته امداد حمایتیو 

های این سازمانربخشی اقدامات ثا . سپسیده شدنجساساس متغیرهای دوام، درآمد و رضایت 

وکارهایی که به این در کسب منظور میانگین موفقیت به این ،مورد بررسی قرار گرفتحوزه 

 براساس مراحل قبل دریافتیم. هرچند شد مقایسهاند اقدامات دسترسی داشته و نداشته

-کسب مشخص شد پیمایشبر اساس  ،به سادگی میسر نیست موجودهای ه حمایتدسترسی ب

  .تری هستندوکارهای موفقکسب ،دمند باشنها بهرهاند از آنوکارهایی که توانسته

و وام بوده  ، مجوزبیشترین تاثیرگذاری اقدامات در ارائه اطالعات الزم، ۵مطابق جدول 

اند ها و اقدامات دولت دسترسی داشتهوکارهای خانگی که به اطالعات حمایتکسباست. 

اند چه دانستهها می( آن۵4و عدم برخوردارها  100از  ۷۵)برخوردارها  دارندعملکرد بهتری 

 نجامبایست اها و بهبود شرایط چه اقداماتی میهایی وجود دارد و برای دسترسی به آنحمایتی

ها به ویژه وام شرایط نیز در دسترسی به حمایت دارندوکارهای که مجوز دهند. همچنین کسب

وکارها به وام دسترسی داشتههنگامی که کسباند. در مرحله رشد تر بودهبهتری داشته و موفق

-میانگین موفقیت اندو هنگامی که به وام دسترسی نداشته درصد ۷۸ موفقیتشان نمیانگی اند
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، وکارهاستبوده است، که نشانگر تاثیرگذاری این اقدام در موفقیت کسب درصد ۵4 شان

وکارها باثبات به آن و دسترسی کسب وامالزم است تمهیداتی برای کاهش مشکالت  بنابراین

 اندیشیده شود. 

 اقداماتبررسی اثربخشی : ۵جدول

 اقدامات مراحل

میانگین 

موفقیت 

 برخوردارها

میانگین 

 موفقیت عدم

 برخوردارها

تفاوت 

 (T)میانگین

معناداری 

تفاوت 

 میانگین

 گیریشکل

 000/0 9۵/4 ۵3 ۷۶ مجوز

 001/0 3 ۵۵ ۷3 بیمه

 000/0 ۶3/4 ۵4 ۷۵ اطالعات

 بقاء

ایجاد بازارچه و بازارهای 

 محلی موقت
۶۷ ۵۶ 43/۲ 010/0 

 00۲/0 11/3 4۸ ۶۵ های مورد نیازارائه آموزش

 رشد

 000/0 34/۵ ۵4 ۷۸ برخورداری وام

 00۲/0 1۸/3 ۵۲ ۶4 گیری شبکهشکل

 000/0 ۶4/3 ۵۶ ۷۵ پشتیبان

 

 وکارهای خانگیها از کسبو حمایت قوانیناثربخشی موضوعات : ۱ نمودار

ها و ... نیز هرگاه در نمایشگاههای الزم، بازارهای محلی و سایر اقدامات نظیر آموزش

وکارهایی که از این اند. البته کسباند، تاثیر مثبتی داشتهوکارها قرار گرفتهدسترس کسب

دهد بخشی از اند که نشان میای از موفقیت را کسب کردهاند هم اندازهمند نبودهها بهرهحمایت

0
20
40
60
80

مجوز

بیمه

اطالعات

ایجاد بازار

ارائه آموزش

وام

شبکه

پشتیبان

برخوردار

عدم برخوردار
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ها و وکار برای مقابله با چالشصاحب کسبوکارها به سایر عوامل از جمله توانایی موفقیت کسب

وکارهایی که از توانید تفاوت در موفقیت کسبمی 1در نمودار  ها بستگی دارد.استفاده از فرصت

مند ها بهرهوکارهایی که از این حمایتاند را در مقایسه با کسبمند بودههای دولتی بهرهحمایت

 اند مشاهده کنید. نبوده

ها وکارهای خانگی و موفقیت آناثربخشی متغیرهای مورد بررسی بر کسب به منظور بررسی

-اقدامات و مداخالت در حوزه کسببخش از رگرسیون چندمتغیره نیز استفاده شد. در این 

ت از یوکارهای خانگی شامل مجوز، بیمه، ارائه اطالعات، ایجاد بازار، ارائه آموزش، وام، حما

 .شدند گامبهبا روش گام وارد معادله رگرسیونی سازی و پشتیبانانشبکه

و محل فروش  ماطالعات، داشتن مجوز، دسترسی به وا هکه دسترسی ب نتایج نشان داد 

از  درصد 40ی خانگی داشته و توانسته حدود وکارهابیشترین اثربخشی را بر موفقیت کسب

به عبارتی هنگامی که  .را تبیین کند وکارهای خانگی()موفقیت کسب تغییرات متغیر وابسته

ند و رگیها مجوز میگیرد، آنوکارهای خانگی قرار میاطالعات مناسب در اختیار صاحبان کسب

معادله رگرسیونی به  ترند.شوند موفقمند میهای موجود مانند محل فروش و وام بهرهاز حمایت

 باشد:می ذیلصورت 

+  مجوز (3/۷4) + دسترسی به اطالعات (۲۸/3+ ) (3۵/3) وکارهای خانگی=موفقیت کسب

 وام (۵1/۲+ ) محل فروش (۲1/۲)

 اقدامات تحلیل رگرسیونی تاثیر : ۶جدول

 عوامل موثر
همبستگی 

 چندگانه

ضریب 

 تعیین
 ضریب تاثیر

ضریب تاثیر 

 استاندارد 

 ۲۷/0 ۲۸/3 ۲۲/0 4۷/0 دسترسی به اطالعات

 31/0 ۷4/3 3۲/0 ۵۷/0 مجوز

 1۸/0 ۲1/۲ 3۶/0 ۶0/0 محل فروش

 19/0 ۵1/۲ 39/0 ۶۲/0 وام

 اقدامات اثربخشیمشکالت  -4-4-2

که توسط  دولت در اثربخشی اقدامات توانید میانگین مشکالت موجودمی( ۷) در جدول

 مشاهده کنید.  را بیان شده بر روی یک طیف شش قسمتی وکارهاصاحبان کسب

ریزی، ارزیابی گیری، نیازهای اطالعاتی مربوط به قوانین، مالیات، طرح برنامهشکل در مرحله

با قوانین مالیات، بیمه و  وکارصاحبان کسب آشناییعدمریسک و پتانسیل تجاری مطرح است. 
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شود که افراد دیگر تمایلی به رسمی کردن ها را دچار مشکل کرده و حتی باعث میها آنمجوز

مجوزهای رسمی نداشته باشند. در این مرحله، میانگین مسائلی چون فرایندهای  کار و دریافت

( و عدم اطالع از 3/4) ها و اطالعات الزم(، نبود مشاوره۵۵/4) پیچیده و دشوار دریافت مجوز

که مانع از اثربخشی اقدامات در مرحله  است ( نشان دهنده مشکالت جدی۶/4) هاحمایت

 شود.گیری میشکل

 هاو حمایت قوانینمشکالت موجود در : 7جدول

 میانگین مشکل مرحله

 گیریشکل

 ۵۵/4 فرایندهای پیچیده و دشوار ادارای و قانونی برای مجوز

 3/4  نبود مشاوره

 ۶/4 موقع از اقداماتاطالع بهعدم

 بقاء

 

 3/4 وکاراطالع مسئولین از حوزه کسبعدم

 4/4 هاوظایف قانونی دستگاه اجرایعدم

 4/4 اثراقدامات نمادین و بی

 1/3 هزینه رساندن محصول

 ۶/4 نبود سیستم توزیع

 ۲/4 نداشتن مشاوره بازاریابی

 ۵/3 نداشتن فروش مناسب در نمایشگاه

 ۶/4 های فروشبرچسب نامناسب بر افراد در محل

 1/4 هاها و آموزشوری نشستعدم بهره

 ۷/4 مندی از تسهیالت بر اساس رابطهبهره

 رشد

 1/4 نبود اطالعات در مورد گرفتن وام

 ۸/3 دشواری ارائه ضامن و سند

 ۲/4 فرایند دشوار وام

 9/3 زیاد تسهیالتبهره

 3/3 ندادن وام بعد از طی فرایند

 9/3 های مداومنبود مشاوره

 ۶/3 وکارهای مرتبطنشناختن سایر کسب

شود و هدف این است که در مرحله بقاء، زمانی که فعالیت تجاری و تعامالت بازاری آغاز می

وکار تامین و درآمدی هم از آن به دست بیاید. در این مرحله مشکالتی چون های کسبهزینه

 هااجرای وظایف قانونی توسط دستگاه(، عدم 3/4) وکاراطالع مسئولین از حوزه کسبعدم
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ها و ( وجود دارد که مانع اثربخشی اقدامات شده است. بازارچه4/4) اقدامات نمادین( و 4/4)

( و ... را دارند، که ۷/4) بازی(، پارتی۵/3) ها نیز مشکالتی مانند نداشتن فروش مناسبنمایشگاه

وکارهای دهند، صاحبان کسباثربخشی اقدامات حمایتی دولت در این حوزه را کاهش می

وری الزم را ندارد و شود عموماً بهرههایی که برای آنان برگزار مید که نشستخانگی معتقدن

 ( چندان تاثیرگذار نیستند. 1/4) هاآموزش

وکار مشکالت زیادی در حوزه دسترسی به منابع مالی وجود دارد و در مرحله رشد کسب

های بتوانند سفارشوکارها فراهم شود، نیاز به منابع مالی هست تا امکانات الزم برای کسب

باالتری را قبول کنند و برای دسترسی به بازارهای بزرگتر بتوانند محصول بیشتری را تولید و 

ساز است، فرایند ها مشکلدسترسی به منابع مالی برای آنذخیره کنند، اما متاسفانه عدم

(، 1/4) گیردمی(، اطالعات الزم در اختیار آنان قرار ن۲/4) گرفتن وام پیچیده و دشوار است

وکارهای خانگی از آنجایی که عموماً زنان هستند برای پیدا کردن سند و ضامن صاحبان کسب

 گیرندکنند اما آنرا نمی( و حتی گاه فرایند گرفتن وام را طی می۸/3) شونددچار مشکل می

ندانی در ( و اقدام چ9/3) های مدام برخوردار نیستندوکارهای خانگی از مشاوره(، کسب3/3)

 وکارها صورت نگرفته است. جهت ارتباط آنان با سایر کسب

 گیری نتیجهبحث و  -۵

وکارهای خانگی به عنوان امکانی برای تامین معیشت پایدار، کارآفرینی کسب های اخیردر سال

نیز  ی خانگیوکارها. کسباست بودهمورد توجه  های اجتماعیاستفاده از ضرفیت و هزینهکم

تاثیر اجزای آن هستند. در در نظام اجتماعی و تحت جاافتادهمانند هر فعالیت اقتصادی دیگری 

وکارها و همچنین تحدیدکنندگی نهادی این کسبجاافتادگی این مطالعه به بررسی 

وکارهای خانگی پرداخته شد. ها در موفقیت کسبوتجهیزکنندگی و در نهایت اثربخشی آن

از  گذارانبه این امر اشاره دارد که سیاست وکارهای خانگیکسب سیاسیِ-نهادیجاافتادگی 

های طریق ایجاد نهادها که در قالب قوانین و قواعد تنظیمی و حمایتی هستند بر کنش

پردازند و آنان را ها میین و تکلیف این کنشیاقتصادی تاثیر دارند و نهادهای ایجاد شده به تع

   (۲00۲مهرورتا و بیگری،  ؛۲00۷؛ احمد، 139۶و  139۵)مدرسی،  کنندتحدید و تجهیز می

-سازمان ، سیاستگذاران،زایی کم هزینهدر اشتغال ی خانگیوکارهابا توجه به مزایای کسب

اقدامات تنظیمی و  اند باتالش کرده های حمایتیزایی و سازمانهای دولتی مربوط به اشتغال

کشورها مانند تایوان رشد از برخی  .فراهم کنند ها راآنبرای موفقیت حمایتی شرایط الزم 

مانند  دیگروکار آغاز کرده و برخی اقتصادی را با کمک فرصت موجود در این نوع از کسب
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ها شده و اقداماتی در های موجود در آنمتوجه فرصت ها،وکاراسترالیا بعد از رشد این نوع کسب

 . اندها انجام دادهآن از جهت حمایت

وکارهای خانگی در هر ررسی نظری و تطبیقی نشان داد که با توجه به چرخه حیات، کسبب

 های ساده، با روشگیریشکل مرحلهدر . متفاوتی هستند قوانین و مداخالتمرحله، نیازمند 

گیرد، قوانین و فرایندها نیز تا حدامکان ساده، شفاف اطالعات موردنیاز در اختیار متقاضیان قرار 

بایست بخشی وکار میشود هرچند کسبفعالیت اقتصادی آغاز می بقاءشود. در مرحله روز و به

از مسیر را با تکیه بر منابع خود طی کند، با این حال اقداماتی در جهت توسعه بازار، بهبود 

های افزایی و بهبود توانمندیها و هموکارها برای کاهش هزینههای ارتباطی بین کسبشبکه

تاثیرگذار باشد. در مرحله رشد  هات آنیتواند در تثبآموزش( برای تولید و بازاریابی می) افراد

های نوآورانه، بهبود کیفیت، تر در جهت استفاده از روشهای تخصصیها و آموزشراهنمایی

 های مالی مورد نیاز است. دسترسی به بازارهای بزرگتر و حمایت

)علی و وکارهای خانگی موثرندموجود در موفقیت کسب هایحمایت نشان دادبررسی ایران 

در مرحله عموم قوانین و مداخالت اما با این حال  (۲010ردموند و والکر،  ؛۲011همکاران، 

جین و  ؛۲011علی،  ؛139مدرسی، ) گیردصورت می ی خانگیوکارهاگیری کسبشکل

اقدامات و حمایت به قدر کافی اطالعات در مورد و در این مرحله نیز  (۲013کورویسانوس، 

اخذ مجوز و برخی  فرایندهای قانونی و اداری وکارهای خانگی نیست.صاحبان کسب در اختیار

؛ 1394، رضایی و نجفی ؛139۵مدرسی و همکاران، ) و پیچیدگی استدارای ابهام ها حمایت

مانند بیمه اجرایی های تشویقی ، برخی از حمایت میسون و روسکه( ؛۲010ردموند و والکر، 

های برخی مشکالت و مغایرت .گیردنمی قرار متقاضیاندر اختیار  های الزمنشده و مشاوره

های الزم را در اختیار شود دولت نتواند حمایتموجب میمجوز  و حوزه بیمه، مالیات درقانونی 

ترین ز جمله مهمدر مرحله بقاء مشکالت مربوط به بازاریابی اقرار دهد.  ی خانگیوکارهاکسب

مسئولین از این عرصه مانع  یاست و عدم همسویی نهادها و آگاه ی خانگیوکارهامسائل کسب

وکارهای خانگی در مرحله رشد به منظور دسترسی به شود. کسباز انجام اقدامات اثربخش می

نیازمند دسترسی به منابع مالی  به کارگیری کارکنان بیشتر و ...بازارهای بزرگتر، خرید ابزار، 

 را برآورده سازد هاآنتواند نیازهای مالی انداز به تنهایی نمیهای خودراهروش و بیرونی هستند

فتحی، ) در حالی که این منابع مالی به سختی در اختیار کسب و کارهای خانگی قرار می گیرد

-تواند ضعف سرمایهمی مرتبط و وکارهای خانگیسازی بین کسبدر این مرحله شبکه(. 139

 ای جبران نماید. های بیرونی را تا اندازههای مورد نیاز و همچنین کمبود حمایت
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-گیرند که یک کسبتصمیم می بنابر مهارت تولیدیوکارهای خانگی غالباً صاحبان کسب

-مواجه می مشکلو با  نداشتهچندانی  تواناییها ولی در سایر عرصه ایجاد کنندوکار خانگی 

نیاز در قالب  های مورددستیابی به آموزش و مشاوره نیازمند گیریشکل بعد از از اینرو شوند،

های مهم برای ارائه اند که یکی از چالشمسئولین نیز متوجه شده .های دولتی هستندحمایت

 تمهمی از حمای بخش به همین دلیل است خانگیسرمایه انسانی در شاغالن  ضعف ،تسهیالت

این نوع از  استای در حوزه آموزشی و خدمات توسعه در سایر کشورها وکارهای خانگیکسب از

ها و آموزشکنند ها تالش میقابل مشاهده بود، آن ر کشورهای مورد بررسی نیزاقدامات د

 .افراد قرار دهند رهایی ساده و کم هزینه در اختیابه شیوه و کاربردی را های شغلیمشاوره

پرداخته با این حال انجام شده  اقداماتدر نهایت، درست است که این مقاله به بررسی 

عین دربایست با تکیه بر مهارت و منابع خود، فعالیت اقتصادی را پیش برده و می وکارهاکسب

فرایندهای ساده و شفاف کسب مجوز، بازبینی قوانین،  شامل بایستمی هاقوانین و حمایتحال 

بانکداری اجتماعی( برای ) ها، تسهیل تشکیل صندوق خردصنفیها و شبکهتشکیل تعاونی

های ها نظیر آموزشتامین منابع مالی، قبول ضمانت این صندوق، و ارائه برخی حمایت

ی وکارهانهادی کسب-سیاسیفتادگی جااتا  .باشند و ... متناسب، بیمه، مالیات، توسعه بازار

کار تالش خود چالش عمده و با تکیه بر منابع و و بتوانند بدون  تجهیز کننده باشد خانگی

 کنند. 

گیری سازمانی است که به صورت گیرد و نیازمند شکلانجام این امور به سادگی صورت نمی

به این  ی خانگیوکارهاو جاافتادگی ساختاری کسب کار کندمشاغل خانگی  در حوزهتخصصی 

ها برقرار هایی قراربگیرند که در آن ارتباطات تخصصی و کاری با سایر گرهدر شبکهمعنا که 

وجود  ی. فاصله زیادی بین بخش خصوصی و دولتبا مرکز دولتی ایجاد شود ایکنند و میانجی

ه اعتمادند. نیاز بیکدیگر بی و نسبت به اقدامات اطالعهای هم بیها از مسائل و دغدغهدارد، آن

هایی مانند بیمه، مالیات، ای الزم را در زمینههکه مشاوره استوکار کسب نهاد تخصصییک 

 نهادیچنین . در اختیار آنان قرار دهد، هستند وکارهای خانگیکسبدغدغه بازاریابی و ... که 

آشنا باشد و بداند در  هاچرخه حیات آنو  خانگیی وکارهاکسب های مختلفشکلبایست با می

نیازمند  ی خانگیوکارهابسیاری از کسبها کمک کند. تواند به آنله چه اقداماتی میحهر مر

در صورتی  وهستند  وکارهای خانگیکسب هایی در حوزه کیفیت محصوالت و بازاریابیآموزش

 . مسیر خود را ادامه دهندتوانند کنند، میها را به سهولت و با هزینه پایین دریافت که آن
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