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 ش  عالیتهای مرتبط با فربررسی نقش  کسب و کار های خانگی در ایجاد اشتغال: با تاکید بر ف
 

 1مهدی فاطمي 

 2محمد سنجری 

 

 

 چكیده

یکي از موضوعات اساسي در زمينه ی توسعه  اقتصادی، استفاده صحيح و مناسب از توانایي ها و استعدادهای 

نيروی انساني جامعه مي باشد.با عنایت به آنکه  بيکاری به عنوان یکي از مشکالت اساسي اقتصاد به مفهوم عدم 

نساني  بمنظور استفاده از پتانسيل و ظرفيت سرمایه انيروی كار جامعه  برایاستفاده از این منبع مي باشد ، ایجاد اشتغال 

از اهميت  باالیي برخوردار مي باشد .با توجه به ظرفيت پایين بخش دولتي  جامعه در رشد و توسعه اقتصادی جامعه

ی و توسعه كسب و كارهای  خانگي به واسطه كاركرد و مزایای خاص در جذب و بکارگيری نيروی كار ،  راه انداز

 يخانگ یجوانان ، كسب و كارها یخود مي تواند نقش مهمي در  كاهش بيکاری در جامعه داشته باشد. خصوصاٌ  برا

ب و سآن در مقایسه با دیگر انواع ك یاست، زیرا راه انداز يكسب و كار شخص یراه انداز یبرا ينقطه شروع مناسب

 كار ساده ،آسان و كم هزینه تر  مي باشد .

  ITو كار خانگي  از نظر ایجاد شغل و نوآوری در توليد و عرضه كاالها و خدمات  و سنخيت با تکنولوژی  كسب

موجب تنوع زیادی در بازارهای مختلف شده است . این نوع كسب وكارها براى افرادى كه در مکان هاى دورافتاده 

، . در این نوع كسب وكارافراد به دليل ذینفع بودنتى كه مسئوليت خانوادگى دارند نيز بسيار مفيد اسساكنند وزنان

انگيزه باالیي داشته  وهمين امر سبب ميشود عملکرد بهتری داشته باشند. مشاغل خانگي هزینه باالیي را به خانوارها 

رنهایت توليد ثروت گردد. انجام فعاليت اقتصادی تحميل نمي كند و در عين حال مي تواند سبب افزایش درآمد و د

محيط خانگي و یا مکاني  درمجاورت محل زندگي ، امکان مشاركت اعضای خانوار برای انجام یک فعاليت  در

اقتصادی مشترک ، جلوگيری از رفت و آمدهای شهری و در نهایت صرفه جویي هزینه های اجتماعي  و در كنارخانواده 

 ایا ی مشاغل خانگي است.بودن از جمله مز

فر ش و فعاليتهای مرتبط با آن یکي از سنتي ترین مشاغل خانگي است كه تعدادی زیادی از افراد بطور  توليد

مستقيم و غير مستقيم در این صنعت مشغول به فعاليت مي باشند. با عنایت به  وجود مزایای قانوني برای  ساماندهي 

و كا رخانگي مي تواند در اشتغالزایي و ایجاد  ب، حمایت از  این نوع كس و حمایت از مشاغل خانگي در كشور

درآمدبرای افراد اثرات قابل توجهي داشته باشد .  الزم به ذكر است درصورتي كه این مشاغل به صورت شبکه ای  و 

 مشاغل پشتيبان ساماندهي گردد از موفقيت بيشتری برخوردار خواهد گردید.

                                                 
 Fatemi042@yahoo.comجنوبي خراسان اجتماعي رفاه و كار تعاون كل اداره–تصادی دانشجوی دكتری علوم اق–1

 Mh.sanjari1351@yahoo.com–اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعي خراسان جنوبي -دانشجوی كارشناسي ارشد حقوق -2
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بيان اهميت و نقش  مشاغل خانگي در اقتصاد  ،  به بررسي نقش فعاليتهای مرتبط با فرش به این مقاله  ضمن  در

 .عنوان یک كسب و كار خانگي  در استان خراسان جنوبي مي پردازیم

 اشتغال ،  كسب و كار خانگي ، بيکاری، فرش:كلید واژه

 

 مقدمه

ار آمد ك يانسان یروهاياست و بدون داشتن ن یداقتصاه توسع یبرا یهر كشور ابزار الزم و ضرور يانسان یروين

بگونه ای كه در تحقيقات مختلف از سرمایه انساني به عنوان یکي ممکن است. ريغ یبه توسعه امر يابيدست متخصصو

از عوامل اساسي رشد اقتصادی نام مي برند. استفاده مناسب از نيروی كارجامعه مي تواند موجب رشد و توسعه 

 ها،يخط مش نييتع ضرورتكشور یرشد اقتصاد يكل یچهار چوب هدفها درجامعه را فرآهم آورد. اقتصادی بيشتر 

 است. ریاجتنابناپذ یامر تيجمع ندهیدر نظر گرفتن رشد فزا بااشتغال یهایزیتها و برنامهراسيس

سعه د توو رون یگذار هیسرما زانيبا م یيبناریوزیديتول یتهايتعداد شاغالن و امکان گسترش فعال شیافرا

اشتغال ایجاد  استيبدون توجه به سيدرآمد ملي و درنتيجه افزایش مل دناخالصيتول شیدارد و افزا ميمستق رابطهیاقتصاد

 یغيرممکن مي باشد.امر يانسان یرويكارآمد از ن وو استفاده حداكثر

ران در صدد ریزان و سياستگزاایجاد اشتغال دركنار  تثبيت قيمتها یکي از اهداف كالن اقتصادیاست و تمامي برنامه 

 ،يفرهنگ ،یاقتصاد ،يمخرب اجتماع يدهیپد کیبه عنوان  یکاريرفع بكاهش نرخ بيکاری در جامعه مي باشند. 

امل ك یموضوع اشتغال و بهره ور از اینروبوده است.  و سياستگزاران زانیبرنامه ر ياساس یهمواره از جمله دغدغه ها

 یاريسكشور در نظر گرفته شود . امروزه در ب یتوسعه  یاز اهداف راهبرد يکیه عنوان ب دیبا يانسان یرويو مناسب ن

یاقتصادی اه دهیپد نیاز نامطلوب تر يکیو يبوده مسائل اجتماع نیاز مهمتر يکیيکاريدر حال توسعه ، ب یاز كشور ها

كه با حجم عظيمي از جوانان و فارغ  .درجامعه ما نيزرا به دنبال دارد تعدد اقتصادی و اجتماعي م یها امديكه پ است

 التحصيالن  دانشگاهي روبرو است ایجاد فرصت شغلي از اهميت بسيار باالیي برخوردار مي باشد.

سب . كشونديمختلف محسوب م یكشورها یاقتصاد یتهايفعال یو ضرور ياتيح یاز بخشها يامروزه مشاغل خانگ

و تجارت  ITیبا تکنولوژ تيخدمات، سنخ ایرضه محصول در ع یشغل و نوآور جادیاز نظر ا يو كار خانگ

جوانان  ژهیاكثرافراد، به و یتواند برا يمختلف شده است، كه م یدر بازارها یادیز يموجب تنوع و دگرگونکيالکترون

رود به و یبرا يفراهم آورده و نقطة شروع مناسب یاقتصاد یها تيآسان و ساده فعال یراه انداز یبرا يبستر مناسب

 آماده ،يشغل یفرصتها تیروز افزون عرضه كار ومحدود شیبا توجه به افزا نيشود. همچن يمبازاركار محسوب 

 يم« ر اشتغال كارب»توسعه اشتغال كشور،  روشها ی مهم از  يکیه،یتوسعه و كمبود منابع سرما یساختها رینبودن ز

 .باشد

كه  یينجااز آ ياست ول برخوردار«اشتغال كاربر »ت به نسب یشتريب یداریپا بیاز ضر«بر  هیسرما اشتغال»هرچند 

 نیاز ا یارکيمشکل ب بركالن در بلند مدت است، لذا در كوتاه مدت غلبه یگذار هیسرمامستلزم« ه بر یاشتغال سرما»

كوچک به  یاست كه توسعه كسب و كارها دادهتجربه نشان(.7، 1389) داودی راد،. ستين سريو م ديروش مف

موثر بوده است. در كشور ما با  بازاركاردر جهت متعادل كردن هیاندک به سرما ازيو ن يو زود بازده سادهساختارليدل
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در  يدر كوتاه مدت و حت وداشته يمناسب يتواند بازده يم يكوچک خانگ یو كارها ،كسبيتيجمع بيتوجه به ترك

را  لي بافي بخش مهمي از اشتغال كشورصنایع دستي به ویژه صنعت قا.باشد موثریکاريمدت در رفع مشکل ب انيم

و تعداد زیادی از افراد بطور مستقيم و غير مستقيم در این صنعت مشغول به فعاليت مي  بهخود اختصاص داده است

دباعث ایجاد شغل و درآمد پایدار برای افراد گردد. البته نکته قابل ذكر ، مي توان فعاليت فرش حمایت و توسعة باشند.

 ار فروش محصول و توليد محصول متناسب با نياز بازار در پایداری آن از اهميت باالیي برخوردار است.توجه به باز

 

 روش تحقیق

این پژوهش از نوع توصيفي  بوده و بمنظور دستيابي به اطالعات مورد نياز درتحقيق از روش مطالعات كتابخانه 

اسخگویي به سوال تحقيق استفاده شده است و نقش كسب ای )مطالعه اسناد و منابع موجود داخلي و خارجي (برای پ

 و كارهای خانگي  درایجاد اشتغال و درآمد مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

 تعریف كسب و كار 

ا الها ك دیو خر دياست كه تول یيتهايبه طور عام، شامل فعال توياز مشغول يسب و كار عبارت است از حالتك

 شمندانیاز كسب و كار توسط اند يبه منظور كسب سود، در بر ميگيرد. تعاریف متفاوت با هدف فروش آنها را خدماتو

آمده است. كسب و كار  "خرید و فروش و تجارت" يآكسفورد،كسب و كار به معن یارائه شده است. در واژه نامه

 سود. عبارت است از خرید و فروش كاالها و توليد كاالها و عرضه خدمات به منظور به دست آوردن
 

 خانگي كسب و كار

كسب و كار خانگي به هرنوع فعاليت اقتصادی در محل سکونت شخصي كه با استفاده از وسایل منزل راه اندازی شود 

گفته مي شود . كسب و كارهای خانگي عمدتا به آندسته از عمليات تجاری گفته مي شود كه درقدم نخست در یک 

ر یک بنياد خانگي متمركز باشند.تعریف كسبو كار خانگي از نظر اقامتگاه خصوصي انجام مي شوند و یا د

( عبارت است از واحد كسب و كاری كه فرآیندهای فروش محصوالت و خدمات را به بازار به عهده Masonماسون)

دارد و توسط یک فرد مستقل با همراهي تعدادی نيروی كار اداره مي شود و مدیر یا مالک از منزل مسکوني یا محل 

 (1392،9سکونت خود جهت اداره امور و اعمال فرآیندهای كاری استفاده مي كند)سپهری و همکاران ،

كارگر( تقسيم بندی مي شود.  5كسب و كار خانگي معموالً در بخش كسب و كارهای بسيار كوچک ) كمتر از 

و كار دارند. مالک  شخص مالک كسب یفرد یها يژگیبه نوع و یادیز يوابستگ نينوع كسب و كارها همچن نیا

كسب  طهيو كارش دارد. ح كسب تیهدا یبرا يمتفاوتیهازشيو انگ ازهايدر هر مورد خاص، ن يكسب و كار خانگ

 نی. به عالوه ارنديگ يانجام م يمنازل شخص ایاشاره دارد كه در اقامتگاه ها  یيبه كسب و كارها عمدتاً يو كار خانگ

نوع  نیبه كوچکتر يخانگ یباشند .كسب و كارها يم زيو سکونت فرد ن يزندگنوع اقامتگاه ها به طور معمول محل 

دو نفره شباهت دارندو فروش و  ایتک نفره  یتجار یها تيكسب و كارها به فعال نیدارند. ا شیكسب و كار گرا

كار مي ساعت درهفته  40درصد صاحبان این كسب و كارها  بيش از  75است. بيش از  نیيپا زيآنها ن يگردش مال
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كنند  و افرادی كه در این كسب و كارها مشغولند ممکن است در یک هفته كاری به كسب و كارهای پاره وقت  و یا 

.صاحبان كسب  و كارهای خانگي عالقه بيشتری به استفاده (5ص ،1391نيمه وقت دیگری نيز بپردازند. )ناهيد ،قنبری ،

پس انداز دارند تا اینکه از سرمایه های كسب و كار مانند قرض ،  از سرمایه های شخصي مانند كارت های اعتباری و

حواله و یا خرید با شرایط مدت دار استفاده نمایند.شاید علت اصلي این مورد تمایل آنها به توفيق طلبي و رشد 

 (.4،ص1391شخصي باشد.)ابراهيمي ساالری و همکاران ،

 یانداز منزل راه لیو با استفاده از امکانات و وسا يشخصتكه در محل سکون یاقتصاد تيبه كسب وكارها و فعال

 یخانواده در فضا یاعضا تیعضوكه با يهستندمشاغل.این نوع كسب و كارها ندیگو يم يو كار خانگ كسبشود

 يمسکون یواحدهااخالل در آرامش جادیو كار كوچک و بدون مزاحمت و ا کسبطرح کیو در قالب  يمسکون

 وسطتباشد بلکه ينوع كسب وكار ها نه تنها مختص بانوان وزنان نم نیجایبرخالف تصوررا. رديگ يهمجوار شکل م

 یاتوسط همه اعض يطيمح یازفرصت ها نهيبه واستفادهها دهیا یريبه كارگ قیتا ازطر گردديفراهم م يتيآن ظرف

 .جادگرددیهمه آنان ا یمولدبرا اشتغالخانواده

 ،يكسب و كار خانگ ایمنظور از مشاغل   1389شاغل خانگي مصوب سال قانون ساماندهي و حمایت از م2ادهطبق م

ار بدون طرح كسب و ك کیدر قالب  يمسکون یاعضاء خانواده در فضا ایاست كه توسط عضو  یيتهايآن دسته از فعال

 یكاال ایوخدمت  ديو منجر به تول رديگيهمجوار شکل م يمسکون یاخالل در آرامش واحدها جادیمزاحمت و ا

 .گردديم يمسکون طيعرضه به بازار خارج از محقابل

 :ندینمايم تيفعال لیذ یكسب منافع به صورتها یكسب و كار مذكور برا نيشاغل

 يمسکون طيخارج از مح یكارفرما یبرا یبه صورت كارمزد تيـ انجام فعال1

 يمسکون طيحتا عرضه محصول به خارج از م هيمواداول نيمستقل اعم از تأم تيـ انجام فعال2

عرضه محصول  و هيمواداول كنندهنيتأم يباالدست یهامشاركت با بنگاه ایو  هیاتحاد ،يبه صورت تعاون تيـ انجام فعال3

 یابه صورت كسب و كار خوشه حاًيآنان در بازار، ترج

 مي باشد:ریز طیشرا یكسب و كار خانگى است دارا مذكورقانون با مطابق 

 اعضاء خانواده در واحد مسکوني ایعضو انجام كار صرفاً توسط   -1

 يواحد مسکون یو فضا طیبا شرا ديتناسب حجم تول -2

 گانیكامل حقوق همسا تیو رعا یو بصر ي، صوت يطيمح ستیز یها يآلودگ جادیعدم ا -3

 عرضه و فروش محصول در خارج از واحد مسکوني -4

 مع ها ی مسکونيدرمجت ژهیمحل سکونت به و یبا فضا رمتناسبيعدم تردد غ -5

 (6، ص1389)برخورداری ، يمسکون طيمجاز بودن و تناسب شغل با مح -6
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 مزایای كسب و كارهای خانگي 

امروزه ایجاد بنگاههای اقتصادی كوچک و زودبازده در بيشترجوامع و نظامهای اقتصادی به عنوان یک ضرورت 

کل های این فعاليت اقتصادی است  به واسطه پذیرفته شده است. در این ميان كسب و كارخانگي  كه یکي ازش

و  يحيات یاز بخشها يخانگ یكاركردها و مزایای خاص خود به سرعت رشد و توسعه یافته است.كسب وكارها

ه در عرض یاز نظر ایجاد شغل ، نوآور يكشورها محسوب مي شود. كسب و كار خانگ یاقتصاد یفعاليتها یضرور

جوانان ،  یدر اجتماع و اقتصاد كشور مي شوند. همچنين برا یزیاد يدگرگونمحصول یا خدمات ، موجب تنوع و 

سه آن در مقای یاست، زیرا راه انداز يكسب و كار شخص یراه انداز یبرا يمناسب روعنقطه ش يخانگ یكسب و كارها

 با دیگر انواع كسب و كار ساده و آسان است.

 شاغلمرمناسبي برای راه اندازی فعاليت اقتصادی به شمار رود. و كار خانگي مي تواند برای اكثریت افراد بست كسب

خانگي هزینه باالیي را به خانوارها تحميل نمي كند و در عين حال مي تواند سبب افزایش درآمد و درنهایت توليد 

 عثروت گردد. مشاغل خانگي  از جمله راهکارهای مناسب برای توسعه اشتغال های خرد و متوسط بویژه برای جم

در انجام  برخي كارا بوده ، اما نمي توانند جذب بازار كار شوند مي  كافيوسيعي از زنان و جوانان كه دارای مهارت 

 باشد.

فعاليت اقتصادی در محيط خانگي و یا مکاني  درمجاورت محل زندگي ، امکان مشاركت اعضای خانوار  انجام

رفت و آمدهای شهری و در نهایت صرفه جویي هزینه های  برای انجام یک فعاليت اقتصادی مشترک ، جلوگيری از

 اجتماعي  و در كنارخانواده بودن از جمله مزایا ی مشاغل خانگي است.

نشت  اقتصادی منطقه ای را كاهش داده و موجب  "فرصت كارهای خانگي "( 2001اساس نظریه هورگان ) بر

ر دو در نهایت وسيله ای برای رشد اقتصادی منطقه است. رشد  اشتغال و كم كردن هزینه های سربار  اقتصادی شده 

افرادمحلى خودشان در منطقه خودشان كار مى كنند و از نظر استخدامى خودكفایى به وجودآمده این نوع كسبو كارها 

 به این ترتيب نيروی بالقوه ای براىترویج كسبوكارهایى كه فرصتهاى. و رشد اقتصادى محلى پایدار تسهيل مى شود 

در واقع این امر كه افراد ترجيح مي دهند ( .1392،89.)سعدی ،آیدي کنند بهوجود مياشتغال محلى یا بومى خلق م

در مناطق مختلف موجب نگهداشتن حجم  این نوع كسب و كارجادیا ،تأمين كنند  مکاننيازهای خود را درنزدیکترین 

تغال كاری بيشتر و افزایش اش یفرصت ها جه باعث ایجاد درنتيپولي  و فعاليت مبادله ای در آن مناطق مي شود  كه 

(. این نوع كسب وكارها براى افرادى كه در مکان هاى دورافتاده ساكنند 6در آن مناطق مي گردد)ناهيد، قنبری ، ص

ه ك( IT)وزنانى كه مسئوليت خانوادگى دارند نيز بسيار مفيد است . به ویژه صنایع نوظهورى مانند فناورى اطالعات

اشتغال ایجاد كند از طرفى هم بسيارى ازافرادى كه برای مردان و زنان در آن جنسيت نيز مطرح نيست ، مى تواند 

اندازند تمایل به ایجاد توازن ميان كار وزندگى خانوادگى دارند در این نوع كسب ي كسبوكارهاى خانگى به راه م

ه همين امر سبب ميشود عملکرد بهتریداشته باشند و در نتيج  و وكارافراد بهدليل ذینفع بودن، انگيزه بيشتری دارند

 (1392،89، یبهرهوری افزایش یابد .)سعد

كسب و كار خانگي در كاهش افسردگي از طریق  پركردن اوقات فراغت آنان ،  كهنتایج تحقيقات نشان مي دهد  

است. همچنين این مشاغل منبع درآمدی   كاهش اختالفات زناشویي و بروز آسيب های اجتماعي ناشي از بيکار ی مؤثر
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ي در معرض آسيب هایاجتماعي هستند م فقربرای بسياری از زنان خود سرپرست ، بي سرپرست  و زناني كه به علت 

 .(8باشد.)ناهيد ، قنبری، ص

 ی،هرش کيحل معضل تراف زيو ن يازحوادث رانندگ یريشگيپو یشهر نيو ب یشهر یكاهش رفت وآمدها وترددها

از  بهتر يانجام زندگ یبرا شتريهها وكسب درآمد بخانوادیاقتصاد یو رشد شاخص ها يزندگ تيفيتقا و بهبود كار

 در مصرف یيجو زصرفهيهوا و ن یها ندهینوع كسب و كارها دركاهش آال نیادیگر اثرات این نوع مشاغل مي باشد. 

 .دینما يفامیا یا ندهینقش فزا ياجتماع یاه يدر كاهش ناامن نيهمچن وبوده تياهم زیارحايو سوخت بس یانرژ

ميالدی صورت گرفته، توسعه كسب  2008تحقيقاتي كه توسط سازمان دیده بان جهاني كارآفریني در سال  براساس

و كارهای كوچک و متوسط منجر به كاهش نرخ بيکاری به طور معنا داری مي شود و به طور متوسط سهم كسب و 

به جهت كاهش  هزینه ای سنگين  این نوع كسب و كارها درصد است.  30و كارها كارهای خانگي در بين كسب 

.این نوع  ( حائز اهميت باالیي مي باشدGNPتوليد ناخالص ملي ) اشتغالزایي و رونق فعاليت های اقتصادی و افزایش

 صادی شود.ر و رونق اقتدر اقتصادهای غير پيشرفته مي تواند موتور محركي برا ی ایجاد كسب و كار بزرگت يتهافعال

 مهمترین مزایای مشاغل خانگي موارد زیر را مي توان نام برد: از

ایجاد تعادل و موازنه بيشتر بين كار و زندگى -3ساعات كارى انعطاف پذیر -2آزادى و استقالل عمل بيشتر  -1

جسمى  ویژگيهاىتناسب با -6قت امکان كاركردن پاره و-6پایين بودن ميزان ریسک-5پایين بودن هزینه راه اندازى -4

احساس راحتى بيشتر -9تناسب با اقشار مختلف -8،احتمال موفقيت بيشترانگيزه شغلي و -7،افراد معلول و كم توان

 كاهش هزینه های رفت و آمد -10،

 

كشور جهان در زمينه مشاغل خانگي فعاليت مي نمایند و اجزای متشکله بسياری از 150حال حاضر بيش از  در

هرخانه ، كارخانه و  "وليداتي كه به بازارعرضه مي شود در محيط خانه ها صورت مي گيرد.كشور تایوان با شعارت

درصد از فعاليتهای اقتصادی  80كرد و  آغازاست، جهش اقتصادی خود را از كسب و كار خانگي  "هركارخانه، خانه

ميليون نفر به صورت  2/43باط است . در كشورآمریکا این كشور به صورت مستقيم و غير مستقيم با این مشاغل در ارت

درصد ازشاغلين  20ميليلون نفر به صورت تمام وقت در خانه فعاليت اقتصادی انجام مي دهند  كه  7/12پاره وقت و 

این نوع كسب وكارها،  1999بخود اختصاص مي دهد. همچنين در این كشور به طور ميانگين در سال  ااین كشورر

است.كشور درصد رسيده 52شد كه در حال حاضر به حدود كسب و كارهای كوچک و متوسط را شامل ميدرصد  30

سوئيس كه بزرگترین توليد كننده ساعت است  بخش عمده فعاليت خود را ازطریق كسب و كار خانگي انجام مي 

 دهد.

در  دهند. يم ليسب و كار تشکرا از لحاظ تعداد ك یجامعه كار نیبزرگتر يخانگ یكسب و كارها ا،ياسترال در

درصد كل شاغلين این كشور در بخش كسب و كارهای خانگي ، مشغول به فعاليت  مي باشند.  بر  7تا  6این كشور 

درصد رشد  16با  یبخش كسب و كار نرشدیشتريكسب و كارها ب نیا 2001اساس تحقيقات صورت گرفته در سال 

بزرگ با  یدرصد و كسب و كارها 5متوسط با  یدرصد، كسب و كارها 11كوچک با  یبا كسب و كارها سهیدر مقا

ح آن كشور مطر يدهندگان اقتصاد مل ليتشک نیاز مهمتر يکیدرصد، داشته اند. و این  بخش را به عنوان  2حدود 
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درصد كل كسب و كاردر  58درصدكسب و كارهای كوچک و  67 در این كشور كسب و كارهای خانگي ساخته است.

درصد  52ور را شامل مي شود. هم چنين، اینگروه حدود نيمي از كسب و كارهای كوچک در انگليس و این كش

 .فعاليت بخش خصوصي درآمریکا را به خود اختصاص داده است و بخشي مهم از اقتصاد این كشورها را كنترل ميکنند

 

 سابقه كسب و كارهای خانگي در ایران 

ه دیرینه دارند. بسيارى از صنایع دستى كه امروزه وجود دارند، در منازل و و كارهاى خانگى در ایران سابق كسب

يرد، كه گمحل سکونت افراد توليد مي شده اند. مشاغل خانگي، طيف وسيعي از مشاغل سنتي تا نوظهور را در بر مي

 های اقتصادی در ایرانفعاليتاز دیرباز در كشور ما دارای جایگاه مناسبي در عرصه توليد و ارائه خدمات بوده است.

قدیم بيشتر با ساختار فضای خانه و فضای خصوصي افراد در ارتباط بوده و اكثر صنوف و صنعتگران به نوعي بخش 

عمده ای از فعاليتشان را در خانه انجام مي داده و مهارتهای خود را به سایر اعضاء خانواده منتقل مي كرده اند.بسياری 

ش ،صنایع دستي فلزی ،نساجي ستي  ،صنایع دستي چوبي ، پوشاک سنتي و ... كه امروزه از صنایع دستي از جمله فر

كسب و كار خانگى پدیده جدیدى نيست هم وجود دارد در منازل و محل سکونت افراد توليد مي شده اند.بطور كلي 

ورد توجه قرار م شتريآمده، ب اجتماعى امروز به وجود -،بلکه در نتيجه تغييرات و تحوالتى كه در فعاليتهاى اقتصادى 

.كسب و كارهای خانگي در جوامع سنتي و كشاورزی بيشتر متداول بوده اما پس ازانقالب  صنعتي به دليل گرفته است

 مرزی كه بين كار و خانه كشيده شده ، اهميت آن كاهش یافته است.

زیادی بوده است .مردم روستاها در روستاهای ایران بخصوص در بخش كشاورزی نيز مشاغل سنتي دارای سابقه 

در گذشته به دليل كشت و كار سنتي و عدم بهره وری بخش كشاورزی و همچنين فصلي بودن آن، به چند شغل 

مشغول مي شده اند. افرادی كه د رحوزه كسب و كار خانگي از گذشته فعاليت داشته اند را مي توان به سه دسته 

 تقسيم كرد:

 خش صنایع دستي مشغول مي باشندافرادی كه فعاليت در ب-1

 مشغول به فعاليت در این بخش هستند "زیرپله ای "گروهي كه به صورت غير قانوني و به اصطالح  -2

افرادی كه خدماتي را در منزل ارائه مي كنندخدماتي همچون خياطي ، آرایشگری و ... كه قریب به اتفاق این  -3

 (.1392،13و همکاران، ی)سپهرافراد بانوان هستند.

در كشور ما دالیل عمده و قوی برای توسعه كسب و كارهای خانگي وجود دارد كه باید در برنامه ریزی ها و 

 سياستگذاری ها مورد توجه قرار گيرد:

 تحصيالت باالی نيروی كار -1

 نرخ باالی بيکاری جوانان -2

 نرخ باالی بيکاری زنان-3

 نرخ باالی بيکاری در مناطق روستایي -4

 جلوگيری از به هدر رفتن سرمایه های انساني  ضرورت-5

 هزینه های بسيار سنگين اجاره یا خرید مراكز كسب و كار  در كالن شهرها-6
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 كاهش چشمگير هزینه های توليد و  سربار در فعاليتهای اقتصادی مرتبط با كسب و كار خانگي -7

 

انداز ی اسالمي ایران و با توجه به سند چشمقانون اساسي جمهور 43و  28اساس و با استناد به اصول  برهمين

بيست ساله قانون ساماندهي و حمایت از كسب و كار خانگي تصویب شد. بر اساس این قانون، منظور از مشاغل یا 

اعضای خانواده در فضای مسکوني در قالب  یاهایي است كه از سوی عضو كسب و كار خانگي، آن دسته از فعاليت

گيرد و منجر به بدون مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکوني همجوار شکل ميیک طرح كسب و كار 

شود. شاغالن كسب و كار مذكور برای كسب توليد خدمت و یا كاالی قابل عرضه به بازار خارج از محيط مسکوني مي

ت مستقل اعم از تأمين مواد توانندبه صورت كارمزدی برای كارفرمای خارج از محيط مسکوني،انجام فعاليمنافع مي

های فعاليت به صورت تعاوني، اتحادیه یا مشاركت با بنگاه و اوليه تا عرضه محصول به خارج از محيط مسکوني 

يت ای فعالترجيحاً به صورت كسب و كار خوشه زار،كننده مواد اوليه و عرضه محصول آنان در باباالدستي تأمين

 قانوني فراهم شده مي تواند در توسعه كسب و كارهای خانگي كمک نماید..استفاده صحيح ازاین بستر كنند

 

 اهمیت فرش در ایجاد اشتغال و درآمد زایي 

چنانکه گفته شد یکي از سياستهایي كه دولتمردان به عنوان راه حل كاهش بيکاری به آن توجه كرده اند توسعه 

اطالعات مربوط به سایر كشورها در بين كسب و  كسبو كارهای كوچک و متوسط و زودبازده است. طبق آمار و

كارهای كوچک و متوسط ،كسب و كارهای خانگي به علت مزیت هایي كه دارند ، به سرعت توسعه یافته  و سهم 

بسزایي در كاهش نرخ بيکاری  و توسعه اقتصادی و اجتماعي  این كشورها داشته اند.یکي از بسترها ی مناسب برای 

گي در ایران كه بطور سنتي پتانسيل فرصت های شغلي زیادی را دارد، فرش و فعاليتهای مرتبط كسب و كارهای خان

شغل جانبياز جمله رنگرزی، چلهکشي، طراحي، دامداری،، نخ ریسي و  20صنعت فرش دستباف حدود با آن است.

سر كشور به صنعت و ميليون نفر در سرا10 دودفروشندگي فرش ومواداوليه رادردرون خود دارد، به طور یکه ح

هنرقاليبافي و حرفههای جانبي آن اشتغال دارند.بنابراین نقش فرش دردرآمد زایي و اشتغال برایبافندگان آن غيرقابل 

هنرقاليبافي از مشاغل صدرصد سبزاست كه كوچکترین آسيبي به محيط زیست وطبيعت وارد نميکند و از .انکار است 

بافي در روستا هها یا درجوار سکونتگاههای بافندگان احداث شده و ميشود، طرف دیگر چون غالبکارگاههای قالي

ین اكمترینبار ترافيکي نداشته و در نتيجه آلودگيهایزیستمحيطي خصوصا هوا و صوت را به همراهنخواهد داشت.

ي بافي و  قال صنعت در ایجاد درآمد ارزی و توسعه صادرات غيرنفتي حائز اهميت مي باشد.با عنایت به متناسب بودن

تعداد زیادی از فعاليتهای مرتبط با آن با كسب و كارهای خانگي، ساماندهي  این فعاليتها درقالب مشاغل خانگي  مي 

 تواند به كاهش نرخ بيکاری و ایجاد درآمد پایدار برای افراد كمک نماید. 

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ضرورى فعاليتهاى اقتصادى كشورهاى پيشرفته محسوب مي  امروزه كسب و كارهاى خانگى از بخشهاى حياتى و

ه اندک ب ازيو ن يساختار ساده و زود بازده ليكوچک به دل یشود.تجربه نشان داده است كه توسعه كسب و كارها
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تجربه كشورها نيز حاكي از موفقيت این نوع كسب و كارها در جهت متعادل كردن بازار كار مؤثر بوده است.  هیسرما

 شتغالزایي و ایجاد درآمد بوده است.در ا

كشور ، رفع مشکل بيکاری این قشر از جمعيت  تيزنان ازجمع یتوجه به جوان بودن جمعيت كشور و سهم باال با

از این رو سامان بخشيدن ، بروز رساني و نظام مند كردن كسب  یکي از مهمترین دغدغه سياستگزاران بشمار مي رود.

اشکار است.ضرورت توسعه كسب و كارهای خانگي از جمله راهکارهای مناسب برای  و كارهایخانگي یک ضرورت

توسعه اشتغال ها ی خرد برای جمعيت وسيعي از زنان و جوانان كه دارای مهارت كافي در انجام برخي ازكارها هستند 

كارخانگي، هر فرد ضمن در كسب و اما به دليل بازار نامناسب اشتغال نمي توانند جذب بازار كار شوند، مي باشد.

یا ارائه خدمت در محيط خانه بپردازد. گسترش مشاغل  حصولتواند به توليد مپرداختن به امور جاری خانواده مي

و .... ایجاد مي نماید. ایجاد توازن التحصيالن دارای مهارت، فاقد سرمایه خانگي  زمينه مناسبي را برای حمایت از فارغ

و اجاره كارگاه و ایاب و ذهاب،  رهنزنان و اشتغال آنان، حذف هزینه های مربوط به خرید، بين مسووليت خانوادگي 

استفاده از نيروی كار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمينه های كار خانوادگي و امکان انتقال تجربه از طریق آموزش 

و   قاليبافي شاغل خانگي مي باشد . غير رسمي به شيوه استاد و شاگردی بين اعضای خانواده از  دیگر مزایای م

ساماندهي فعاليتهای مرتبط با فرش در قالب كسب و كارهای خانگي و حمایت از آن مي تواند به رونق اقتصادی و 

 در نتيجه ایجاد اشتغال كمک كند. 

 تهايعالف نیا شتريببا توجه به اهميت كسب و كارهای خانگي  موراد زیر به عنوان راهکارهای رونق و تاثيرگذاری 

 پيشنهاد مي گردد:

فعاليت متقاضيان كسب و كار خانگي به صورت پشتيبان در تثبيت و ماندگاری  وتوسعه  كسب و كار كمک -1

مي كند.منظور از پشتيبان اشخاصي هستند كه به شکل حقيقي یا حقوقي مسئوليت حمایت  و هدایت تعدادی از كسب 

يد و ارائه خدمات ،اعم ا زآموزش ، تهيه و توزیع مواد اوليه و ابزار كار ، مشاوره، و كارهای خانگي را در كل فرآیند تول

طراحي ، نوآوری، بسته بندی ، بازاریابي و فروش به عهده دارد .زیرا كسبو كارهای مستقل د ربرخي مواقع قدرت 

 د.روش با مشکل مواجه مي باشنرقابت در بازار را نداشته و به علت كوچک بودن حجم فعاليت  در پيدا كردن بازار ف

 تشکيل شركت تعاوني و فعاليت  افراد درقالب تعاوني درحوزه كسب و كارهای خانگي  -2

 شناسایي و حمایت دستگاههای دولتي از كسبوكارهای كوچک-3

 توليدات كسبوكارهای خانگي بمنظور ارائهساماندهي بازارهای محلي -4

 و قابليتهای هر یک از مناطق كشور درباره ساماندهي كسبوكارهای كوچکبرنامهریزی برای شناسایي ظرفيتها -5

 شناسایي كسبوكارهای كوچک درآمدزا و ترویج آنها برای ارتقای سطح درآمد-6

 ایجاد برنامه های آموزشي و حمایتي و بروز رساني و استفاده از تکنولوژی روز درمشاغل خانگي -7
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 همایش ملی فرش دستباف خراسان جنوبی

1394ر ماه آذ |دانشگاه بیرجند   
 

اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه "(،1391)اده  و معصومه تقي بيگيعلي اصغر ميرک ز،حسين وآگهي  .37

-181پژوهشي زن و جامعه، سال سوم، شماره سوم،صص –فصلنامه علمي ،"مشاغل خانگي زنان روستایي

202 

بررسي  نقش كسب و كارهای خانگي در  "، "( 1391ابراهيمي ساالری ، تقي و سيد محمدسيدحسيني ) .38
 ران،همایش ملي اقتصادی ، دانشگاه مازند "ت از توليد ملي مبتني بر توصيه های اسالمتوسعه اشتغال و حمای

 ، نقش قالي بافي در توسعة روستایي"(،1388افراخته ، حسن و محمد اسکندری ثاني ومتضي اسمعيل نژاد) .39
، 1، شماره  12فصلنامه روستا و توسعه، سال  ،"مطالعة موردی كارگاه قال یبافي دهستان باالوالیت كاشمر

 28-1صص، 1388بهار 

،بازار كار ، سال یازدهم ، " چالشها و راهکارهای توسعه كسب و كار خانگي"(، 1389برخورداری ، فاطمه) .40

 ، 593شماره 

نقش تعاونيهای فرش دستباف استان زنجان "(،1389پورصادق ،ناصر ،  نادربهلولي و مهد ی حاجي خاني) .41

 170-155،صص3سال بيست و یکم، دوره جدید، شماره تعاون، ،"برتوسعه صادرات این فرش

، روزنامه "ضرورت شکل گيری نهاد متوليتوسعه كسب و كارهای خانگي"(.1389داوودی راد، ناصر.) .42

 595بازاركار ، سال یازدهم ، شماره 

 "نگاهى به ظرفيت ها و قابليت هاى معطل مانده صنعت فرش خراسان جنوبى "( ، 1393دهقاني ، اسماعيل ) .43

 7. ص 2023، روزنامه شرق شماره 

،سایت اینترنتي فکرآفرینان  "ضرورت های توسعه كسب و كار خانگي در ایران "(، 1391خاني ، مسلم )   .44

 http://fekrafarinan.blogfa.comفردا ،

، موسسه "كسب و كار خانگي از ایده تا عمل "( ، 1392سپهری ، محمدرضا ، محمدكيا و مهدی حسين نژاد) .45

 و تامين اجتماعيكار 

)چالش ها و تعاوني های كسب وكار خانگي در استان همدان"،1392سعدی ، حشمت ا.. و فریبا حيدری ، .46
 104-87،صص1392توسعه كارآفریني، دوره ششم، شمار اول، بهار،"راهکارها( 

 /http://rc.majlis.irمركز پژوهشهای مجلس شورای اسالمي  .47

بررسي نقش كسب وكار خانگي در اشتغالزایي و كارآفریني "( ،  1391)ناهيد ، مجتبي و محمد امين قنبری  .48

 www.hamyarekarafarin.com، "جوانان
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