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 چکیده

همای اخرمر، مراجم      کمار هسمتند کمر در سما      همای کسمب و   تمری  خشم    کسب و کارهای خانگی یکی از مهم   

در موقعرمت   کننمد  در کشمور مما نرم      ن حمایت میاز آ های گوناگون خر صورت گذاری در کشورهای مشتلف سراست

  اسمت  حرماتی  ، پرداخت  خر موضوع کسب و کارهای خانگی، یک انتشاب نرست، خلکمر یمک ضمرورت   کنونیخطرر 

رو  از ایم    خاشمد  چندان ممی  رمانشاه کر از آمار خرکاری خاالیی خرخوردار است، دواهمرت ای  مسالر خر ویژه در استان ک

کشوری و  د خاالدستیخررسی اسنا از طریقحاضر خا هدف توسعر کسب و کارهای خانگی در استان کرمانشاه،  پژوه 

ممد   یمک  ناسان ایم  حموزه،   نفر از خبرگان و کارش 12خا  ساختارمند  عمرق نرمر و مصاحبر ای ، مناخ  کتاخشانراستانی

 در اسمت   کمرده  ارائر و محرط کسب و کار در قالب الگویی خدی  و مبتنی خر نرازهای خازار را ای ش  مرحلر فرآیندی

تج یر و تحلرل های گردآوری شده مورد  خا استفاده از رویکرد کرفی و روش تحلرل محتوا، دادهای  پژوه  کارخردی، 

یرد جامعر مورد مطالعمر  أان کدهای مستشرج، ارتباطی شفاف و منطقی خرقرار گردید کر خر تقرار گرفتند و در نهایت مر

اسمتفاده   توانمد ممورد   نتمایج ایم  مطالعمر ممی    صورت یک مد  فرایندی خومی ترسر  شد   در نهایت نتایج خرنر  رسرد  

 قرار گررد     ورکش ری ان اقتصادی و اجتماعی و خرنامر گذاران ، سرمایر، پژوهشگرانسراستگذاران

       

 ، کرمانشاهمد  فرآیندیسازی،  خانگی، خومی کارهای و کسب،کارآفرینی:هایکلیدیواژه

 

1مقدمه
ای در عرصر کسب  دنرای کنونی شاهد تغرررات عمده

های  های کاری است  ظهور فناوری و کار و محرط

های کاری صنعتی و  جدید و دل دگی افراد از محرط

دهد  کسب و کارهای جدیدی را نوید می مدرن، ظهور

(Hatch, 2006  )ها روز خر روز  از یکسو سازمان

                                                             
 amiri.saba00@yahoo.comمسئو  مکاتبر: *

مرزهای  تر شده و از سوی دیگر تر و منعطف کوچک

  از خر  رفت  است محل کار در حامران خانر و 

 ،های اخرر (  خر همر  دلرل در سا 1011)الوانی، 

طور مستقل و خرای خود کار  شمار کسانی کر خر

1کارهای خانگی کنند، خر ویژه صاحبان کسب و می
2 

 ( CENBR, 1998ت )ای یافتر اس رشد ف اینده

                                                             
1- Home Based Business (HBB) 
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کسب و طور معمو  در زمره  ها خر گونر فعالرت ای 

خندی شده و وجر تمای  آن خا دیگر  رد طبقر  خ  هایکار

ق  خودن آن در خانر مالک و ، واهاکارکسب و

اگرچر  ( Holms et al., 1997)کننده آن است  اداره

، اغلب ج ء خش  پنهان و کسب و کارای  نوع 

، اما نق  (Tipple, 2006)غرررسمی اقتصاد هستند 

قاخل توجهی در ثروت و رشد اقتصادی یک جامعر و 

توسعر سرمایر اجتماعی آن دارند  چنانچر خر زع  

خانگی  کسب و کارهای  خرخی اندیشمندان فرصت

مر  أو تها  ستیخاعث خوداشتغالی در راستای رف  کا

نرازهای محلی یک اقتصاد شده و راه را خرای توسعر 

 ( ,Horgan, 2001)د نکن پایدار اقتصادی هموار می

توسعر کارآفرینی از خانر خاعث توسعر اشتغا  و 

شود   ارتقای سطح کارآفرینی در یک جامعر می

رد مترتب است )مانند   خ  کسب و کارمحاسنی کر خر 

ری(، در کنار م ایایی کر خانر خر پذی چاخکی و انعطاف

دهد  عنوان محل اجرای شغل در اخترارشان قرار می

های  های محل فعالرت( انگر ه )همچون حذف ه ینر

مضاعفی را در افراد خرای گرای  خر سمت چنر  

طوری کر  ی ایجاد کرده است، خرکسب و کار

ها در  گونر فعالرت دهد کر ای  ها نشان می پژوه 

 Walker)اند  داشتر خرر نرخ رشد خاالتریهای ا سا 

and Webster, 2004 )  زایی را خرخی اشتغا 

دانند  خانگی می و کارهای  تری  ویژگی کسب مه 

پذیری  ( و خرخی نر  خر انعطاف1011)مررمحمدی، 

(  عباسلو و 1016ای  مشاغل تاکرد دارند )مهر، 

( خاال خودن ظرفرت نوآوری را از 1063ای ) سب ه

دانند و زالی و  های مه  ای  کسب و کارها می ژگیوی

 کنند  ( خر سودآوری خاالتر آنها اشاره می1019رضوی )

ای  خصوصرات و خسراری خصوصرات مشاخر دیگر 

ری خر ای  نوع خاعث شده تا اکثر کشورها اهمرت خرشت

 ,.Simon and Goldmark)کسب و کارها خدهند 

اندهی و حمایت قانون سامدر کشور ما نر ،  ( 2009

مجلس  1016خانگی مصوب سا   هایکسب و کاراز 

را  خانگی هایکسب و کارشورای اسالمی، گسترش 

زایی وزرات  های اشتغا  یکی از سراست عنوان خر

  ای  خرنامر دنبا  کرد تعاون، کار و رفاه اجتماعی

های مالی و  هرسالر از طریق صدور مجوزها و حمایت

 قرار گرفت مورد استقبا  مردمقانونی تداوم داشتر و 

علررغ  م ایای  ( 1060)پژوهشکده علوم اقتصادی، 

گونر کر  مثبت کسب و کارهای خانگی، ای  طرح آن

نتوانستر خر جایگاه قاخل  شایستر است، در کشور ما

عواملی قبولی دست یاخد  خر اساس مطالعات قبلی، 

ل عمای  ج یره ،های منفرد عدم پایداری فعالرتمانند 

های  ، ضعف زیرساختخانگی هایکسب و کارکردن 

ناسب، عدم توجر خر بود قوانر  حمایتی منفرهنگی، 

، عدم شناخت گذاری کافی نرازهای خازار، نبود سرمایر

خر کاه   اصو  خازاریاخی و     همگی منجر ازکافی 

سطح مقبولرت ای  نوع کسب وکارها در کشور ما 

از ای  قاعده مستثنی  اند کر استان کرمانشاه نر  شده

 نرست 

 یمرلرون نفر 2استان کرمانشاه خا جمعرت حدود  

( و خا دارا خودن 1061)خر اساس سرشماری سا  

طبرعی، انسانی،  فراوانهای  ها و توانمندی پتانسرل

فرهنگی و تاریشی و نر  موقعرت استراتژیک مرزی، 

کر ای   همچنان خاالتری  نرخ خرکاری را در کشور دارد

مسالر، خود جای درنگ دارد  خا توجر خر اینکر 

خسراری از خاشد و  فصل میکرمانشاه استانی چهار

های تعریف شده در زمرنر مشاغل خانگی  حوزه

در و رفاه اجتماعی نر   کار، تعاونموردتایرد وزارت 

 مد ای  استان قاخلرت فعالرت دارند، ارائر یک 

انگی در خومی از توسعر کسب و کارهای خفرآیندی 

پایدار و اف ای  استان کرمانشاه خر جهت ایجاد اشتغا  

مندی از م ایای اقتصادی و  درآمدزایی و همچنر  خهره

ای است کر در ای  پژوه   آن، مسالراجتماعی فراوان 

 خدان پرداختر شده است 
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نظریوپیشینهمروریبرادبیات

 خانگیهایکارکسبوتاریخچهالف( اندازی  راه:

خانر قدمتی دیرینر داشتر و شاید ختوان گفت  درشغل 

کر پرشرنر آن خر ظهور مفهوم خانر و یکجانشرنی انسان 

های اقتصادی مردمان  گردد  خش  اعظ  فعالرت خرمی

شان  ا و محل زندگیه پر  از انقالب صنعتی، در خانر

  خا انقالب صنعتی و گسترش نظام شده است انجام می

مرز مران خانر و محل کار، رفتر  رفترای  کارخانر

طوری کر مراک  صنعتی و تجاری  تر شده، خر پررنگ

عنوان محلی خرای فعالرت اقتصادی و خانر خر  خر

و آرامبش  خرای مردمان خستر از کار کانونی گرم 

روزانر در ای  مراک  تبدیل شد  وقوع یک شوک 

 1690در سا   1اقتصادی در اثر خحران انرژی اپک

های دوخاره نسبت خر خانر خر عنوان   توجرخاعث شد کر 

های  خر طوری کر توصررمحل کار جلب شود  

عرصر اقتصادی خر سراستگذاران و کارشناسان 

های اقتصادی خر  خازگشت دوخاره خششی از فعالرت

ویژه  های ه ینر و انرژی خر جویی ها خرای صرفر خانر

اما ای   ( Roberts, 1998)معطوف شد « رفت و آمد»

نظران ای  حوزه  تنها شروع ماجرا خود  صاحب

کسب معتقدند کر سر عامل دیگر خاعث شده است کر 

های اخرر روند رو خر رشدی را  ر سا خانگی د و کار

 : (Walker and Webster, 2004)طی کند 

 های جدید خر ویژه  ظهور و گسترش فناوری

فناوری اطالعات و ارتباطات کر خاعث رونق و توسعر 

اینترنتی از  کسب و کارکارهای از راه دور و  وکسب 

 قبرل فروش آنالی  شده است 

 ها  تر شدن سازمان تغررر ساختار صنعتی و کوچک

هایی کر از یکسو موجب اف ای   سپاری و خرون

و تالش خرشتر خرای  احساس ناامنی شغلی در افراد

 کار کسب وو از سوی دیگر توجر خر خوداشتغالی 

                                                             
1- Asia-Pacific Economic Cooperation 

اند مرج  مناسبی خرای ای  تو خانگی کر می

 ها خاشد   سپاری خرون

 های اجتماعی از یکسو همچون تمایل  تغررر ارزش

افراد خر آزادی و استقال  خرشتر در کار و حضور خرشتر 

در کنار خانواده، و از سوی دیگر ارتقای سطح 

های امروزی  کر نراز  استاندارد زندگی در مران خانواده

کند، دو نرروی متضادی  میخرشتر را طلب خر درآمد 

در  کسب و کاراندازی یک  ها راه است کر خرایند آن

 شود  خانر را سبب می

خانگی راهکاری مه  خرای ایجاد  کسب و کار 

ای  پدیده و خاشد اشتغا  و درآمد در سراسر جهان می

 است کر در آن اششاص تمایل دارندالمللی  خر 

انجام دهند شغلی خود را در خانر خسراری از امور 

(Pratt, 1999 ) 

 کسب و کار ،در طو  تاریخدر کشور ما نر ،  

جر خسراری از صورت سنتی مرک  تو خانگی خر

های گذشتر ایرانران در  خوده است  طی قرنها  خانواده

استفاده صحرح از مناخ  کشاورزی و محصوالت دامی 

اند  اما خر تدریج خا توسعر اخ ار و  ید طوالیی داشتر

اعات و اخداعات، زمرنر تغررر در نحوه تولرد اختر

محصوالت کشاورزی، صنعتی، خدمات و خر تب  آن 

خانگی ایجاد گشت  خر تدریج خا پرشرفت  کسب و کار

در عرصر فناوری اطالعات و ارتباطات، رویکرد 

خانگی فراه  آمد کر امکان  کسب و کارجدیدی در 

ر خانر ایجاد محرط مناسب خرای تولرد محصوالت را د

خر ای ، توجر خر مباحث خانوده،  فراه  آورد  عالوه

خانگی، خحران خرکاری و      کسب و کارخهبود تصویر 

در ایران خانگی شد   کسب و کارموجب رونق مجدد 

، قانون کسب و کارخا توجر خر م ایای فراوان ای  نوع 

خانگی خرای  کسب و کارساماندهی و حمایت از 

کسب و گونر  اشتغا  متقاضران ای فراه  نمودن زمرنر 
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توسط مجلس شورای اسالمی خر  16، در سا  کار

 ( 1060صویب رسرد )پژوهشکده علوم اقتصادی، ت

تعاریفب( و مفاهیم  کسب و کاراگرچر مفهوم :

ای داشتر اما در مورد تعریف آن  خانگی قدمت دیرینر

همر هنوز اتفاق نظر کلی وجود ندارد  نقطر مشترک 

عنوان محل اصلی  خر «خانر»در تاکرد خر ، تعاریف

و  1فانگ(  Muske, 2005)کسب و کار است 

( معتقدند کسب و کارهایی را 2331همکاران )

نظر از اندازه و نوع  توان خانگی نامرد کر صرف می

شان در خانر خاشد  اما نقطر  ها، محل کار اصلی آن

 2نگیتفاوتی است کر مران کارکنان خا تمای  و اخهام در

وجود دارد  خدی   0و کارآفرینان خانگی 2نگیخا

های افرادی کر  ترترب کر مششص نرست خر  فعالرت

در قرارداد خا یک شرکت یا موسسر مستقل خررونی 

خوده اما محل انجام وظایف آنها در خانر است، خا 

های افرادی کر در استشدام هرچ سازمانی نبوده  فعالرت

اف وده خر کارهای و خر طور مستقل خرای ایجاد ارزش 

چر تفاوتی  ،پردازند تولردی، خدماتی، و فروش می

وجود دارد؟ در خرخی تعاریف ارائر شده ای  دو 

خانگی  کسب و کاروم در کنار ه  آمرشتر و مفه

مفهوم  خانگی کسب و کاراند  در حالی کر  نامرده شده

 کسب و کارکنندگان  وسرعی است کر صاحبان و اداره

 ,.Rosnafisah et alشود ) امل میخانگی را نر  ش

2009  ) 

کاری کر خر وسرلر اعضای در تعریفی دیگر،  

گررد و م احمتی  خانواده در محرط خانر صورت می

خانگی  کسب و کارکند،  خرای همسایگان ایجاد نمی

شود  نام دارد  در محرط خانر فقط تولرد کاال انجام می

از محرط و عرضر، فروش، و خازاریاخی آن خر خارج 

همچنر   ( 1016زاده،  یاخد )موالی مسکونی انتقا  می

                                                             
1- Fong 

2- Home Workers 

3- Home Entrepreneurs 

نوع فعالرت اقتصادی در محل  شود هر گفتر می

امکانات  وسایل و سکونت ششص کر خا استفاده از

و منجر خر ایجاد درآمد گردد، اندازی شود،  من   راه

)رودگرنژاد و کسب و کار خانگی نام دارد 

 ( 1016، کراکجوری

کار خانگی را نسبت خر سایر کسب  آنچر کسب و 

  خا های اشتغا کند، خلق فرصت و کارها متمای  می

 تر و ریسک کمتر است کر ای خر مراتب پایر  ه ینر

های اجتماعی، اقتصادی، و مالی  موجب کاه  ه ینر

گردد  همچنر   ناشی از شکست کسب و کار می

پذیری خاالی آن، خرقراری تعاد  مران  انعطاف

های خانوادگی و شغلی، کاه  آلودگی و  مسئولرت

خششی خر اعضای خانواده خرای  ترافرک، فرصت

های شغلی، از دیگر م ایای کسب و  یادگرری مهارت

 ( 1060کار خانگی است )پژوهشکده علوم اقتصادی، 

کسب و اگرچر :خانگیهایکارکسبو(اهمیتج

ویژه در کشورهای در حا  توسعر  خانگی، خر کار

، (Tipplle, 2006)ر صورت غرررسمی خوده اغلب خ

 کسب و کاردهد کر ای  نوع  ها نشان می اما پژوه 

نق  قاخل توجهی در توسعر اشتغا  و کارآفرینی ایفا 

نمایند  اغلب ای  تصور وجود دارد کر ای  نوع  می

یافتر  در کشورهای فقرر و کمتر توسعر ،کسب و کار

دهد خش   می کر آمارها نشان رواج دارد، در حالی

قاخل توجهی از نرروی کار کشورهای پرشرفتر را 

ای  دهد   خانگی خر خود اختصاص می کسب و کار

کسب طوری کر  آمارها در استرالرا قاخل توجر است، خر

خانگی خ رگتری  گروه کسب و کار در استرالرا  و کار

درصد کسب و کارهای کوچک و  99خوده و تقریبا 

را در ای  کشور شامل  درصد کل کسب و کار 11

خانگی حدود نرمی از  کسب و کارهمچنر  شوند   می

درصد  12کسب و کارهای کوچک را در انگلستان و 

خش  خصوصی در امریکا را خر خود   فعالرت
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 ( Walker et al., 2008)اختصاص داده است 

 توان گفت: همچنر  می

خانگی فرصت مناسبی خرای اجرای یک  کسب و کار  1

های خسرار پایر  فراه   کارآفرینانر خا خطر و ه ینرایده 

                                   طوری کر گاها  آن را مرک  رشدی خرای  کنند، خر می

ها خر  کسب و کارهای کوچک و متوسط و تبدیل آن

دهد  ها نشان می دانند  مطالعر یک کسب و کار واقعی می

درصد کارآفرینان موفق در اختدا کار خود  93کر خر  از 

  ( Finmark, 2006)اند  کرده را از خانر شروع

های  خانگی تمایل کسب و کار  اغلب صاحبان 2

تنها  ،طوری کر در یک پژوه  ای دارند، خر کارآفرینانر

اگر خر شما »کمتر از یک سوم ای  افراد خر ای  سوا  کر 

یک کار دائمی خا حقوق ثاخت پرشنهاد شود، 

 ( Finmark, 2006)ند ا هجواب مثبت داد« پذیرید؟ می

سرار زیادی خر رشد و تمایل خ کسب و کار نوع   ای 0

ساالنر کسب سعر دارند، خر طوری کر متوسط رشدتو

درصد خوده، در حالی کر متوسط  19وکارهای خانگی 

درصد است  11رشد کسب و کارهای کوچک 

   همان( )

، م ایای اقتصادی و اجتماعی کسب و 1در جدو   

 ئر شده است کارهای خانگی خر طور خالصر ارا

 
 هایپژوهشگر()منبع:یافتهکارهایخانگیمزایایاقتصادیواجتماعیکسبو-1جدول

مزایایاجتماعیکسبوکارهایخانگیمزایایاقتصادیکسبوکارهایخانگی

 کمک خر رشد اشتغا  پایدار در کشور 

 همای مشتلمف    های خوداشتغالی خمرای گمروه   ایجاد فرصت

 جامعر

 آوردن چرخر اقتصاد محلی از طریمق کماه    خر حرکت در

 نشت اقتصادی محلی خر مناطق دیگر

 کارها های اقتصادی شکست کسب و کاه  ه ینر 

       اف ای  رقاخمت در اقتصماد از طریمق تنموع محصموالت و

 کاه  قرمت

 کمک خر اف ای  اندازه خش  خدمات 

  محصوالتایجاد دیدگاه منحصر خر فرد و جدید در ارائر 

 ر دادن خازارهای جدید و کوچکی کر خرای تحت پوش  قرا

 های خ رگ جذاب و سودآور نرستند )گوشر خازار( شرکت

 علمت                               اندازی خصوصا  خرای جوانان خر  پایر  خودن ه ینر راه

 های خرید، اجاره محل، انرژی و     حذف ه ینر

 های مشتلف در خسراری  یردیرأعدم نراز خر اخذ مجوزها و ت

 از موارد

 همای   ی خاال در جهمت ایجماد تعماد  خمر  مسمئولرت     پذیر انعطاف

 خانوادگی و ششصی و زندگی شغلی

  ایجاد ظرفرت خرای خانوارها در جهت اف ای  درآمد خدون صرف

 ها های اجتماعی خاال ناشی از دوری والدی  از خچر ه ینر

       توسعر فرهنگ کار در خمانواده در نترجمر اثمرات م ایمای خمالقوه

های شغلی  و کار از لحاظ آموخت  مهارت مشارکت خانواده در کسب

 خر سایر اعضای خانواده 

 انمد،   های شغلی خرای افرادی کر در خانر مانده دسترسی خر فرصت

 مانند سالمندان و معلوالن جسمی 

 نراز کمتر خر رفت و آمد هر  علت کاه  ترافرک و آلودگی هوا خر

 روزه خر محل کار

 ارتقای ضریب خودخاوری و رضایت شغلی 

     کاه  جرم، خ ه، اعتراد، طالق و 

 تبدیل شاغلر  م دخگرر خر کارآفرینان جدید 

 های داخلی سازی جهت جریان مهاجرت معکوس 

  

   ل   رم   دل                         اسمتان کرمانشماه خمر   د(معرفیاستانکرمانشاه:

   از           گونماگون     ی    هما        سمده    ی    در ط   ی      راهبرد    ژه ی و     گاه ی  جا

   از        رمم          امممروزه ن  و           خمموده           خرخمموردار    ی ا    ژه   یمم و   ت   رمم   اهم

      استان        رود   ی         خر شمار م     ران  ای       غرب   ی     شهرها     ی  تر     مه 

   از          است کمر             غرخی کشور    های                از جملر استان         کرمانشاه 

                همای لرسمتان،                 خما اسمتان   )                        سر طرف دارای مرز داخلی

                                         ایالم، همدان( و از یمک سممت دارای ممرز               کردستان، 

        شناسمی      زمر              از لحاظ                       المللی خا کشور عراق است     خر 

              همای طبرعمی               خا ویژگمی     ها     تان    کوهس         ، دارای     استان     ای 

       همما و        دشممت  و            هممای ژرف                           خمماص، قلممل مرتفمم  دره 
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                                اسمتان کرمانشماه خما مسماحت                    های پست است      جلگر

                 هکتار پوش  جنگلی      133 /   333         هکتار از    2 /   090 /   933

  و       خوده                             هکتار اراضی کشاورزی خرخوردار      600 /   361  و 

              اسمت )مرکم        نفر    1 /   612 /   000                     دارای جمعرتی خالغ خر 

   (  9   106            آمار ایران، 

دهمد اگرچمر    ها نشمان ممی   خررسیپیشینهپژوهش:ه( 

یافتر مانند استرالرا، انگلستان، امریکا،  کشورهای توسعر

ایتالرا، ژاپ  و     در زمرنر کسمب و کارهمای خمانگی    

اند و خشم  مهممی از فرآینمد     خسرار موفق عمل نموده

صمورت تکمرمل    ها خمر  تولرد کاالها یا ارائر خدمات آن

شمود،   توسط ای  نوع مشاغل انجام ممی زنجرره ارزش 

اما خا توجمر خمر ایم  کمر کسمب و کارهمای خمانگی        

صورت مستقر  خر خافمت فرهنگمی و اجتمماعی همر      خر

کشور خستگی دارد، استفاده از تجرخرات سایر کشورها 

آنها،   خدون توجر خر خومی کردن الگوهای مورد استفاده

کم  اسمت   گردد، خلکر مم نر تنها منجر خر موفقرت نمی

های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیمادی نرم     آسرب

در پممی داشممتر خاشممد  الزم خممر  کممر اسممت، تعممداد    

هایی کر خر ای  مسالر در کشمور مما پرداختمر     پژوه 

خاشند، خسرار اندک است و در راخطر خا موضوع مطالعر 

 حاضر، پژوهشی یافت نشد 
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 .موضوعپژوهشهایداخلیوخارجیمرتبطباپژوهش-2جدول

 های پژوه  نتایج/ یافتر پژوه  عنوان پژوهشگر/ سا 

یعقوخی فرانی و 

 جلرلران

(1060) 

اثرات اقتصادی و اجتماعی 

خانگی زنان  کسب و کار

روستایی در شهرستان 

 آخاد غرب اسالم

خانگی خر زندگی زنان روستایی عبارتند از:  کسب و کارتری  اثرات اقتصادی  مه 

های اقتصادی، اف ای  اقتصاد مالی،  اقتصادی خانواده، اف ای  آگاهیخهبود وضعرت 

تری  اثرات اجتماعی آن  پذیری و نوآوری  همچنر  مه  ارتقای قدرت ریسک

های فنی و اجتماعی، عالقمندی خر کسب  عبارتند از: اف ای  سطح مهارت

سطح  اطالعات، توسعر ارتباطات نهادی، توسعر ارتباطات اجتماعی، و اف ای 

 مشارکت گروهی 

رضایی و نجفی 

(1060) 

اندازی و گسترش  موان  راه

کسب و کارهای خانگی در 

 مناطق روستایی ارومرر

پنج عامل ضعف حمایتی، محدودیت کسب و کارهای خانگی، ضعف زیرساختی و 

تری  موان   رسانی و نبود قوانر  مرتبط مه  فرهنگی، ضعف دانشی و اطالع

 کارهای خانگی هستند اندازی کسب و  راه

خرگی و  تقی

همکاران 

(1060) 

خررسی موان  و راهکارهای 

 کسب و کارمناسب توسعر 

خانگی روستایی شهرستان 

 آخاد غرب اسالم

ترترب موان  ششصرتی،  خانگی از دید زنان خر کسب و کارتری  موان  توسعر  مه 

، مهمتری  ای  موان  فردی، اقتصادی، خانوادگی، و دولتی است  از دید کارشناسان

 عبارتند از موان  خانوادگی، فردی، ششصرتی، دولتی، و اقتصادی 

سعدی و 

 حردری

(1062) 

های کسب و کار  تعاونی

 خانگی در استان همدان

 ها و راهکارها( )چال 

  ضعف 1های کسب و کار خانگی عبارتند از:  تری  مشکالت تعاونی مه 

  0ری ی،    ضعف خرنامر0های مدیریتی،  ل   مشکالت و چا2های دولتی،  حمایت

   ضعف خالقرت و کارآفرینی 1مشکالت اقتصادی و تولردی، و 

فرد و  پرشگاهی

 البنی ام

(1016) 

پژوهی وضعرت اشتغا   آینده

زنان در منطقر خاورمرانر خا 

 کرد خر جایگاه ایرانأت

و ارتقای  خانگی عبارتند از: ایجاد فرصت رشد کسب و کارراهکارهای توسعر 

ششصرت زنان خرای خرداشت  موان  اشتغا  آنها، از مران خردن اخهامات و تصورات 

هایشان در فعالرت اقتصادی، خاال  منفی درخاره کار زنان، آگاه کردن زنان از توانایی

های ملی،  ها، خرگ اری نمایشگاه خردن سطح آموزش زنان، عضویت در تعاونی

  ای و محلی منطقر

خنرفر و 

 مکارانه

(1016) 

 ها و خانگی: انگر ه کارآفرینی

 شناختی نق  عوامل جمعرت

 خر ترترب اعتقادی های کارآفرینانر، خانوادگی، کارجویانر، مالی، و پنج عامل: انگر ه

 هستند ثر ؤخر تصمر  افراد در کارآفرینی خانگی م

Galloway and 
Kapasi 
(2014) 

Rural home-based 
businesses and their 
contribution to rural 

lives 

اندازی کسب و کار خانگی در نواحی روستایی اسکاتلند  تری  موان  راه اصلی

ها  سازی، حضور نداشت  تعاونی عبارتند از: فراه  نبودن مناخ  مالی کافی، نبود شبکر

 های حمایتی  و تشکل

Kalantaridis 
and Bika 
(2011) 

Entrepreneurial origin 
and the configuration of 
innovation in rural areas: 

the case of Cumbria 

کوچک خودن خازارهای محلی و دسترسی نداشت  خر خازارهای مناسب خرای فروش 

 اندازی کسب و کارهای خانگی در کامبریا هستند  تری  مان  راه محصوالت مه 

Ming-Yen 
and Chong 

(2008) 

Improving women 
entrepreneurship in 
SMEs in Malaysia: 

Policy recommendation 

سازی، ضعف آموزش و ضعف فناوری اطالعات و  ضعف سرمایر، ضعف شبکر

 اندازی کسب و کار خانگی در مال ی هستند  تری  موان  راه ارتباطات مه 

Ozkan and 
Erdogan  

(2008) 

The change that 
handicrafts of turkey 

have Gone Through 

های  ثررات اقتصادی خرای شاغالن و خانوادهأخر ت اشتغا  زنان خر صنای  دستی، عالوه

 کند  های فرهنگی یک ملت کمک می ها، خر حفظ و معرفی ارزش آن
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درصد  63دهد کر خر  از  خررسی پرشرنر نشان می 

هممما خمممر خررسمممی موانممم ، مشمممکالت و   پمممژوه 

خمانگی   انمدازی کسمب و کارهمای    های راه محدودیت

خرای توسعر ای   اند و تاکنون مد  یا فرآیندی پرداختر

طمور ویمژه اسمتان     کسب و کارها در کشمور مما و خمر   

کرمانشاه ارائر نشده است  خر ای  اساس در اداممر، خمر   

توسمعر کسمب و    جهتخومی فرآیندی ارائر یک مد  

 کارهای خانگی در استان کرمانشاه پرداختر شده است 

های فرآینمد سمازی   ه خحث ممد  امروز:پژوهشروش

هما خما    سازمانی، خحثی است کر در خسراری از سمازمان 

خر تصویر درآوردن   رگ مطرح استاخعاد کوچک و خ 

های کسب و کار و اطالعات مرتبط خا آن  توالی فعالرت

سمازی   گوینمد  همدف از ممد     1فرآینمد سازی  را مد 

خمر   ، ایجاد یک زخان مشترک مفهمومی )مبتنمی  هافرآیند

استاندارد( و ساده )در قالب اشکا  گرافرکی کمر هم    

تی توسط کارخر قاخمل  راحر حج  کمتری دارند و ه  خ

فعمالرتی   ،هافرآینمد سمازی   مد  خاشد  می درک هستند(

های موجمود و  فرآینمد منظمور اسمتشراج    خمر  است کمر 

هما و   های جدیمد در تممام متمدولوژی   فرآینمد نمای  

د اسمتفاده قمرار   ورهمای مهندسمی مجمدد مم     استراتژی

ها فرآینمد سمازی   سطوح متفاوتی خمرای ممد   گررد   می

 وجود دارد:

 ها( های ساده از فعالرت )فلوچارت فرآیندنقشر   1

همممراه اطالعممات  )فلوچممارت خممر فرآینممدتوصمرف    2

طور  ای کامل کر عملکرد آن را خر اما نر خر اندازه ،اضافر

 کامل توصرف کند(

هممراه اطالعمات     ت خمر )فلوچمار  فرآینمد های  مد   0

تحلرممل، ختوانممد تجریممر و  فرآینممداضممافر کامممل کممر 

  شود( سازی و یا اجرا شبرر

خومی از سطح سازی  منظور مد  خردر ای  پژوه ،  

یمک  استفاده شمده اسمت     فرآیندهای  مد سوم یعنی 

                                                             
1- Process Modeling 

های فعالرت  ای از مد  متشکل از مجموعر ،یندآمد  فر

  خاشد میو قوانر  خر  آنها 

 از نظمر ژوه  حاضر از نظمر همدف کمارخردی،    پ 

هما،   نحموه گمردآوری داده   رویکرد کرفی و از دیمدگاه 

تحلرل محتوا نتایج معتبمر و قاخمل     استتحلرل محتوا 

کنمد و یمک    ها و متون اسمتشراج ممی   تکرار را از داده

مششصمات   ،کمر خمر واسمطر آن   اسمت  منمد   رویر نظام

خمدی     رددگم  طور واضح و دقرق خران می خاص پرام خر

ای  منظور خا خررسی اسناد خاالدسمتی و منماخ  کتاخشانمر   

همای   دادهو مصماحبر خما کارشناسمان  یمرخط،     موجود، 

مطالعمر خبرگمان،    جامعر مورد  دآوری شدگرموردنراز

 کسب و کارهاینظران در حوزه  کارشناسان و صاحب

اسمماس روش خودنممد کممر خممر  کارآفرینممانخممانگی و 

شماب شمدند  اخم ار گمردآوری     انتهدفمند  گرری نمونر

سمماختارمند خممود   هممای عمرممق نرمممر همما مصمماحبر داده

ها تا دسمتراخی خمر سمطح اشمباع نظمری       گردآوری داده

یرمد اعتبمار   أخرای ت  داشتنفر خود، ادامر  12ها کر  داده

)مطرح کردن یک سوا  خر چند  2سازیاز روش مثلث

سموا    روش( و خودخازخرنی پژوهشگر اسمتفاده شمد   

 :خودحاضر ای   پژوه  کلی

خمومی خمرای توسمعر     فرآینمدی  تری  مد  مناسب» 

ای استان  های منطقر مشاغل خانگی کر منطبق خا م یت

 «؟ها و مراحلی است شامل چر فعالرتکرمانشاه خاشد، 

هما، پمس از تبمدیل     منظور تج یر و تحلرل یافتمر  خر 

خمار مطالعمر    ها خر ممت ، متمون چنمدی     کردن همر داده

  سپس کمدهای )محتواهمای( مموردنظر از همر     گردید

پاراگراف، استشراج شد  در مرحلمر خعمد، اشمتراکات    

خررسمی قمرار گرفمت و محتواهما      مران محتواها مورد

خندی شمدند  در نهایمت خما نظمر پژوهشمگران و       دستر

خرقمراری   جهتمطالعر،  مراجعر مجدد خر جامعر مورد

                                                             
2- Triangulation 
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  یمک ممد   هما،  مرمان فعالرمت   صحرح و شفاف ارتباط

 فرآیندی خومی استشراج شد 

ینادیوتشاری مادلفر ؛هاایافتهتجزیهوتحلیل

خر کمک خررسمی اسمناد   :الگوسازیمفهومیپژوهش

ای، پرشممرنر پممژوه  و   خاالدسممتی، منمماخ  کتاخشانممر  

های صورت گرفتر در پژوه  حاضر، پرشمنهاد   تحلرل

گممردد مممد  خممومی کسممب و کممار خممانگی دارای  مممی

 :خصوصرات زیر خاشد

 ای،  های شبکر توسعر فعالرت 

  ،راهنمایی، مشاوره و ارزیاخی متقاضران 

 های آموزشی،  تنوع شروه 

 های نوی ،  توسعر رشتر 

 های نسبی و رقاختی،  توجر خر م یت 

 ها  هدفمندی حمایت 

 گام خر شرح زیرطراحی شود: 9ای  مد  خاید در قالب 

 

 یابیسنجیومزیتپتانسیلگاماول:

مرتبط های  ست، خاید خر اساس شاخصدر گام نش 

عنموان کسمب و    گرری، مشاغلی را کر خمر  قاخل اندازهو 

کرمانشمماه اولویممت دارنممد،   کممار خممانگی در اسممتان 

هما   کرد  ایم  شماخص  خندی  و سطح مقایسرشناسایی، 

 عبارتند از:

  پر  خرنی خازار محلی/ ملی/ خر  المللی خا رویکرد

 خررسی وضعرت فعلی و آتی خازارها

 های نسبی در استان وجود م یت 

 های حمایتی وجود پشتربان، تعاونی و تشکل 

 در استان وجود نرروی انسانی متشصص 

 وجود پرشرنر تاریشی )ساخقر فعالرت( در استان 

 ایجاد اشتغا  خا حداقل سرمایر الزم 

تمموان  خممر اسمماس شمم  شمماخص نممامبرده، مممی   

های توسعر کسب و کارهای خانگی در استان  اولویت

 کرمانشاه را مششص نمود  

زارت یرمد و أت رشمتر ممورد   012از  عنوان مثما ،  خر 

، تعدادی از 1069تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سا  

اندازی کسب و کار خمانگی در اسمتان    های راه اولویت

شاخص خاشند، عبارتند  9کرمانشاه کر حائ  شرایط هر 

در  تولرد اخ ارآالت فلم ی و حکماکی روی فلم      1از: 

سمماخت سممازهای سممنتی در    2شهرسممتان داالهممو،  

هممای قرمتممی و  تممراش سممنگ  0شهرسممتان کنگمماور، 

تکثرمر و پمرورش     0قرمتی در شهرستان کنگاور،  نرمر

خندی  فراوری و خستر  1ماهران زینتی در قصر شرری ، 

محصوالت جنگلی ماننمد خلموط، خنمر، و محصموالت     

منطقر اورامانات،  خاغی مانند انار، توت، انگور و     در

  تولرد محتوا 9خافی در شهرستان سنقروکلرایی،  گلر   9

آنالیمم  صممنای  دسممتی در شهرسممتان     خازاریمماخی و

هممای حمموزه صممنای  تبممدیلی   فعالرممت  1کرمانشمماه، 

آخاد غرب،  آالت در شهرستان اسالم کشاورزی و ماشر 

خندی گراهان دارویی خمومی در کمل    فراوری و خستر  6

خنمدی روغم  کرمانشماهی،       فراوری و خستر13استان، 

گرری  صمغ  11جات سنتی و     در کل استان،  شررینی

فمراوری و    12منطقمر اورامانمات،    از درختان خنمر در 

  10ندی عسمل ارگانرمک در شهرسمتان صمحنر،     خ خستر

 و      خافی و گروه دوزی در کل استان  گروه

 

یجهاتنامدرسامانهمشاغلخاانگگامدوم:ثبت

هامندیازحمایتبهره

در گام دوم، متقاضران مشاغل خانگی خا مراجعر خر  

سامانر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخواست 

نماینمد  خمدیهی    و حوزه موردنظر خود را مششص می

است خر اساس قوانر  مصوب، متقاضران ه  در قالب 

تواننمد   فعالرمت مسمتقل و هم  در قالمب پشمتربان ممی      

ست خود را جهت خررسی ارائر دهنمد  پمس از   درخوا

یرمد  أیرمد یما عمدم ت   أها، ت های اولرر خر آن ارائر مشاوره

 گردد  ها مششص می درخواست آن
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گامسوم:توانمندسازیمتقاضیان

در  ای کمر تماکنون   خا توجمر خمر مشمکالت عدیمده     

وجمود   اجرا شمدن کسمب و کارهمای خمانگی     فرآیند

پراممدهای   گذشمتر، صمورت   خرداشتر است، ادامر روند 

در ای  مرحلر و خر اسماس  مناسبی را در پی ندارد  لذا 

شمود   اقدامات انجمام شمده در گمام او ، پرشمنهاد ممی     

های اجرایی  یرخط مانند وزارت تعاون، کمار و   دستگاه

رفاه اجتماعی، سازمان مرراث فرهنگی، صنای  دستی و 

و گردشگری، وزارت جهاد کشاورزی، سمازمان فنمی   

ای، مرک  توسعر تجارت الکترونرک، مرک  ملمی   حرفر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسمالمی و سمایر   فرش ایران، 

گمذاران خشم     هممراه سمرمایر   موسسات آموزشمی خمر  

خصوصی مانند خانر صنعت، معدن و تجمارت، اتماق   

در قالب جلسات متعدد خا  خازرگانی، اتاق اصناف و    

انمندسممازی تو فرآینممدیکممدیگر همفکممری کممرده و  

 ترترب زیر انجام دهند: متقاضران را خر

 خصوص پشمتربانان ارزیماخی شموند و     متقاضران خر

 خندی گردند  سطح

  ها خا جذب پشتربانان، کارآفرینان و خبرگان در  تر

 هر حوزه تشکرل گردند 

  خمر   های چنمد نفمره   آموزش متقاضران در قالب تر

شمد، آغماز   پشتربان داشتر خا 2الی  1تر   کر هر طوری

 شود 

 های فنی، تجاری، اقتصادی، و خمازاری خمر    مشاوره

 داده شود  هر تر 

 یا شرکت فعا  و پرشرو  هر تر  خر تعاونی، تشکل

 در حوزه مرتبط خر خود متصل گردد 

 مر  مواد اولرر و فراه  کردن شرایط خرای تولرمد  أت

هما   کر تمر   کاال/ ارائر خدمت توسط هر تر  خر صورتی

ارزش را ایجاد کنند؛ خر خران دیگر، در هر یک زنجرره 

تمر ، هرکمدام خششمی از     1المی   0حوزه خستر خر نراز، 

تولرد را خر عهده خگررند و در نهایت محصمو    فرآیند

 نهایی ارائر شود 

 

بازاریابیمحصوالتواتصالبهبازارگامچهارم:

ای  است کر از نکتر اصلی و خسرار مه  ای  مد ،  

سنجی خر اساس نرماز    ، آمای  و پتانسرلهمان گام او

خازار انجام شد تا طبق روا  گذشتر، خمرای محصمولی   

کر تقاضای خازار وجود ندارد، خرهوده ه ینمر، زممان و   

انرژی گذاشتر نشود  در ایم  گمام، خایمد محصموالت     

تولردی )کاال/ خدمت( از طریق ارتباط پشمتربانان همر   

خرنمی   ی کر از قبل پمر  تر  خا خازاریاخان خبره، خر خازار

شده و خر اساس تقاضای آن، عرضمر صمورت گرفتمر    

است متصل گردند  خر خران دیگر، خما ایم  شمرایط نمر     

محصولی وجود دارد کر خازار نداشتر خاشد و نمر خمازار   

ای وجود دارد کر خرای آن محصو  مرتبط تولرد  خالقوه

نشده خاشد  خدی  صورت تعاد  مران عرضر و تقاضما  

 گردد  ر میخرقرا

دهمی خازارهمای    سمازی و شمکل   خناخرای ، ظرفرمت  

همای   فر یکی و الکترونرکی و همچنر  اتصا  خر خنگاه

خاالدستی فعالرت مهمی اسمت کمر خایمد در ایم  گمام      

صورت گرمرد  خمدی  منظمور ارتقمای کممی و کرفمی       

خنمدی متنموع،    خسمتر خندی مشمتریان،   طبقرمحصوالت، 

، استانداردسمازی،  سازی و توجمر خمر خرنمدینگ    هویت

های فروش و خازاریاخی از جملر اقدامات  تدوی  خرنامر

 رود  اساسی در ای  گام خر شمار می

 و مرز خسمروی  ظرفرت خازارچر مرزی پروی خان 

عنوان یک خازار فر یکی همجوار  در استان کرمانشاه خر

خا کشور عراق در ای  گمام یمک پتانسمرل مهم  تلقمی      

 شود  می

 

سعهکسبوکاروتزریقمنابعمالیگامپنجم:تو

هما حمذف    در ای  گام، ممک  است تعدادی از تر  

ای  ادغام گردند  اما ای  گام مرحلرخا یکدیگر شوند، یا 
است کر در آن، مراحل سعی و خطا پشت سمر نهماده   

توانممد توسممعر پرممدا کنممد   شممده و کسممب و کممار مممی
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گذاران خش  خصوصی جهت توسعر کسب و  سرمایر

د مناخ  مالی خمود را خمر همر تمر  ت ریمق      نتوان می کار

خمدی  صمورت یمک کسمب و کمار خمانگی       نمایند و 
 یاخد  توسعر می

 

وبازخوردگامششم:ارزیابی

ر الگوها، ای  ممد  نرم  خم    ها و همانند تمامی مد  
دارد تما خمدی  طریمق    نراز ارزیاخی و دریافت خازخورد 

کسمب و  انمدازی   مششص گمردد کمر آیما اهمداف راه    

کارهای خانگی در استان کرمانشاه محقق شده است یا 

، ایجاد اشتغا  پایدار، اف ای  درآممد  خرر؟ خدون شک
متقاضران، تعاد  مران عرضر و تقاضما در خمازار خمرای    

 فرآینمد محصوالت تولردی، و طی شدن صحرح مسرر 
ق آن در از جملر اهدافی اسمت کمر خایمد مرم ان تحقم     

 ( 1دد )شکل انتهای مد  ارزیاخی گر


  مدلفر یندیبومیپیشنهادیجهتتوسعهکسبوکارخانگیدراستانکرمانشاه.-1شکل
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خممومی فرآینممدی مممد  در الزم خممر  کممر اسممت   

 های زیر وجود دارد: م یت پرشنهادی

 صورت هدفمند در اخترمار متقاضمران    تسهرالت خر

و منماخ  ملمی    گرمرد و از انحمراف تسمهرالت    قرار می

دار خمر   های م یت آید، زیرا رشتر جلوگرری خر عمل می

خمانگی  اساس نرازهای خازار خرای کسمب و کارهمای   

 اند   انتشاب شده

  صمورت تشصصمی انتشماب     های توزیم  خمر   کانا

هممای متعممدد اجتنمماب  شمموند و از وجممود واسممطر مممی

 شود  می

 زنی تولردکنندگان نسبت خمر مشمتریان    قدرت چانر

 یاخد  اف ای  می

 المللمی   ای، ملمی و خمر    خازارها از محلی، خر منطقر

 کند  توسعر پردا می

 ای  های شبکر عر فعالرتپایدارسازی مشاغل و توس

 گررد  مدنظر قرار می

 های  ها، نوآوری و توسعر رشتر در انتشاب اولویت

                                             نوی  خصوصا  در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات 

 گررد  ار میرموردتوجر ق

 

 گیری نتیجه

ناپمذیر   کسب و کارهمای کوچمک خشم  جمدایی     

تحمو  و دگرگمونی در خمازار رو خمر گسمترش       فرآیند

وز هسمتند  ایم  کسمب و کارهما در اخمداع      دنرای اممر 

همای جدیمد کمر منجمر خمر تغررمرات فنماوری و         شروه

اف ای  توانایی تولرد خواهد شمد، نقم  مهممی ایفما     

توان گفمت چنمر  کسمب و کارهمایی در      کنند  می می

جستجوی تغررر و تحو  و رقاخمت هسمتند، چمون در    

خازار هستند )سعدی حا  دگرگون کردن ساختار کلی 

کسب و کارهمای   در همر  راستا،  (1062دری، و حر

های عممومی کم  و ظرفرمت محمدود      خا ه ینر خانگی

ای  کسمب و  پذیری خرشتری دارند   تجهر ات، انعطاف

های  های ارتباطی منظ  و همکاری کارها خا ایجاد شبکر

همای   مند خا یکدیگر، ضم  دستراخی خمر شماخص   نظام

همای کوچمک   همای کسمب و کار   تولرد انبوه، از م یت

تنوع نر  خرخوردارند )خرخورداری، همچون نوآوری و 

 ( 9، ص  1016

کسممب و کارهممای خممانگی دارای   از آنجمما کممر   

پرامممدهای فممراوان اقتصممادی، اجتممماعی، و فرهنگممی  

                                                     هستند و عمدتا  منجر خر ایجاد اشتغا  پایدار، افم ای   

همای اجتمماعی، حفمظ آداب و     درآمد، کاه  آسمرب 

عنموان   ها خر گردند، توسعر آن     می رسوم یک منطقر و

 خش  مهمی از اقتصاد مقاومتی کشور، خسرار ارزشمند

طمور ویمژه در اسمتان     است  ایم  مسمالر خمر    و حراتی

های فراوان در  ها و م یت کرمانشاه کر خا وجود قاخلرت

خمرد و در زممره    ای  حوزه، از مشکل خرکاری رنج ممی 

همرتمی دوچنمدان   مناطق محروم کشور قمرار دارد، از ا 

 خرخوردار است  

سما  اسمت    9اگرچر طرح مشاغل خانگی خالغ خر  

اما خا توجر خمر تمرکم    است، کر در کشور مطرح شده 

آن خممر متقاضممران مسممتقل و نممر پشممتربانان، اعطممای   

تسهرالت خدون هدف و نظارت، تولرد محصوالتی کمر  

نتوانسمتر خمر   متاسمفانر  هما نرماز نمدارد و         خازار خر آن

   نمایدخوخی رسالت مه  خوی  را ایفا 

خما  تحلرلمی  خا دیدگاه  رو در پژوه  حاضر از ای  

رویکردی خدی  و خا تمرک  خر دیدگاه تولرمد محصمو    

ها  مبتنی خر نرازهای خازار و همچنر  هدفمندی فعالرت

صورت گام خر گام و سرستماترک، خر ارائر یک مد   خر

رهای خمانگی  توسعر کسب و کا جهتخومی فرآیندی 

   ه استدر استان کرمانشاه پرداختر شد

امرد است مقالر حاضر ختواند گامی هرچند کوچک  

در راسممتای خهبممود وضممعرت معرشممت و سممطح رفمماه  

 آننتمایج   وشهروندان ع ی  اسمتان کرمانشماه خمردارد    

  نر  مفرد خاشد مان ی کشور اسالمیها خرای سایر استان
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 منابع

رنوشت کار در آینده؛ مدیریت س(  1011الوانی، م  )

   چاپ سی و شش   تهران: نشر نی عمومی

ها و راهکارهای توسعر  چال   1016خرخورداری، ف  

 11،   ماهنامر خازار کارکسب و کارهای خانگی

(160 :)9-9  

پژوهشکده علوم اقتصادی دانشگاه عالمر طباطبایی  

شناسی طرح  اعتبارسنجی و آسرب  1060

  موسسر ایت از مشاغل خانگیساماندهی و حم

  مر  اجتماعیأکار و ت

پژوهی  آینده  1016البنی، پ   فرد، ز ، ام پرشگاهی

وضعرت اشتغا  زنان در منطقر خاورمرانر خا تاکرد 

  139-16 (:0) 9  پژوه  زنان  خر جایگاه ایران

  1060زاده، ع  الف   خرگی، م ، آگهی، ح ، مررک تقی

ی مناسب توسعر مشاغل خررسی موان  و راهکارها

  آخاد غرب  خانگی روستایی شهرستان اسالم

  013-210: (2) 1های روستایی   پژوه 

  1016فر، م   خنرفر، ح ، احمدی آزرم، ه ، زمانی

ها و نق  عوامل  کارآفرینی خانگی: انگر ه

: (6) 0توسعر کارآفرینی    شناختی خر آن جمعرت

111-230  

اندازی و  موان  راه  1060رضایی، ر ، نجفی، ب  
گسترش کسب و کارهای خانگی در مناطق 

 1  توسعر کارآفرینی  روستایی شهرستان ارومرر

(0:) 000-011  

ها و  چال   1016رودگرنژاد، ف ، کراکجوری، ک  
  اولر  موان  توسعر کسب و کارهای خانگی

ها و  انگی، چال همای  ملی توسعر مشاغل خ

  100-101 راهکارها  تهران 

پژوهشی در زمرنر موان    1019ر ، رضوی، م  زالی، م 

  تهران: انتشارات توسعر کارآفرینی در ایران

 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران 

های کسب و  تعاونی  1062سعدی، ح ، حردری، ف  
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Abstract 
 Home based businesses are one of the most important business sectors that policy advocates 

in various countries support from that recent years. In our country, in the present-day situation, 

dealing with home based businesses is not a choice, but a necessity. The importance of this 
issue, especially in Kermanshah province, which has high unemployment rates, is double. 

Therefore, the present study aims to development of home based businesses in Kermanshah 

province, with reviewing national and provincial upstream documentation, library resources and 

deep semi-structured interview with 12 experts this area, presents a six-stage process model in 
the form of an innovative model based on the needs of the market and the business environment. 

In this applied research, using qualitative approach and content analysis method, the collected 

data were analyzed. Finally, there was established a clear and logical communication among the 
codes that was confirmed by the community studied. Finally, the results were drawn up as a 

native process model.  The results of this study can be used by policy makers, investors, and 

social and economic planners. 
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