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 چکیده

و همچنين پيچيدگی، پویایی و تغييرات فزاینده فضای های منابع : با توجه به تنوع و محدودیتهدف و مقدمه

ها برای ایجاد شغل، توليد ثرروت توان  یكی از مؤثرترین استراتژی دولتوکار، توسعه مشاغل خانگی را میکسب

هرای وکارهای خرانگی برا موانرع و شال وجود، در حال حاضر توسعه کسربحساب آورد. بااینبه و مبارزه با فقر

را ضروری ساخته اسرت. برا  هاآنی مواجه شده که این موضوع شناسایی بازیگران اصلی و روابط بين بسيار زیاد

هرد  غرایی ایرن  وکارها در توسعه پایردار،وکارهای خانگی و نق  این نوع کسبتوجه به اهميت توسعه کسب

ای خرانگی اسرت. وکارهتحقيق ارائه شارشوبی برای شناسرایی و تبيرين پيشرایندهای راهبرردی توسرعه کسرب

وکارهای خانگی نق  دارند؟ رو، سؤال اصلی پژوه  این است که شه عوامل و بازیگرانی در موفقيت کسبازاین

باشد؟ و درنهایت وکارها میو روابط بين این عوامل شگونه بوده؟ و شه راهبردهایی مناسب توسعه این نوع کسب

 نه است؟وکارهای خانگی شگوشارشوب مناسب برای توسعه کسب

 -روش، توصريفیهرا و ماهيرت دادهازنظر هد ، کاربردی و ازنظرر حاضر کيفی، تحقيق رویكرد  :شناسیروش

خصرو  افررادی به مشراغل خرانگیمتخصصان و خبرگان حروزه از فعاالن، جامعه آماری تحقيق  .است تحليلی

 یهراداده  گيری گلوله برفری، روش نمونهبا  . اندکه تأليفات و تحقيقاتی در این زمينه داشتهاست  شدهليتشك

گرردآوری  برایمصاحبه نيمه ساختاریافته در این مطالعه از  .رسيداشباع  نفری به مرحله 31 در نمونهمصاحبه 

شرد. در راسرتای وتحليل استفاده( برای تجزیه6622ای براون و کالرك )ها و از تحليل مضمون ش  مرحلهداده

 خبرگرانبرخی از پس از کدگذاری،  و شدهثبت و ضبط دقت نظر کافی با هامصاحبهقيق، بررسی روایی ابزار تح

شده تا مجدداً بره بررسری و ااهرارنظر دربراره خواسته واجد شرایط که دارای توانمندی و شایستگی الزم بودند،

تحقيق مجدد کدگذاری شرد. بررای  پيشينه فرد آگاه به  را ها و درنهایت، مصاحبه پرداخته شدهساختهمفاهيم 

ایرن در . همچنرين شرده اسرتاز روش محاسبه توافرق برين دو کدگرذار استفادهنيز  هامحاسبه پایایی مصاحبه

شرده و از تصادفی به یر  همكرار داده صورتبهابتدا شهار مصاحبه  های تحقيقاعتباربخشی یافتهبرای پژوه  

مقردار ها استفاده شد که اید. سپس از ضریب کاپا برای پایایی یافتهی نمکدگذاروی درخواست گردید تا متن را 

و ازنظرر کيفيرت وجرود داشرته بين مرورگران  ییتوافق باال دهد کهمی ( نشان026/6آمده )دستضریب کاپا به

 قرار دارد.خبرگان  دیيتأمورد های احصا شده شاخص

عنوان مضامين اوليه، شهار کد به 13ها بر اساس تحليل مضمون درنهایت وتحليل یافتهتجزیه نتيجهدر :هایافته
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گذاری شرد.  لرذا ، نترایح تحليرل عنوان مضامين فراگير برشسبدهنده و دو کد بهعنوان مضامين سازمانکد به

 دودسرتهتروان در یوکارهای خرانگی را مهای راهبرردی توسرعه کسربدهرد پيشرایندها نشان میمضمون داده

افزایی مشترك گردد. دسرته اول کره تواند موجب نوعی همها با یكدیگر میبندی نمود که تعامل پویای آنطبقه

کننده دارنرد، تحرت کنتررل محريط بروده و زا و نقر  تسرهيلشروند و ماهيرت بررونناميرده می« ساززمينه»

فعال، این عوامل را اداره و کنترل نمایند. دسته دوم کره  وکارهای خانگی باید با اتخاذ تدابير و راهبردهایکسب

 ها قرار دارد و عراملیدرونی داشته و تحت کنترل شرکت تيماه شودیم بردهنام« توانمندساز»عنوان به هاآناز 

شود. این عامل در ساختار خود موجب بسترسازی و ایجاد انگيزه الزم جهرت برانگيزاننده و محرك محسوب می

گر( نيازمند ی  تسهيلساز )نهيزم محرك( وتوانمندساز )گردد. تعامل عوامل وکارهای خانگی میيت کسبموفق

های مرؤثری این عناصر را به یكدیگر پيوند دهد تا شوك زمانهمصورت جریان قوی و مؤثری است که بتواند به

افزایری هم»فرینی ایرن دو عامرل بره نرام وکارهای خانگی ایجاد نمایند. در این مطالعه اتصال و هم آرا در کسب

وکارهای خرانگی، است. با توجه به پيچيردگی، پویرایی و تحرکرات مسرتمر فضرای کسرب شدهفیتعر« مشترك

نيازمنررد جریانررات تعرراملی دیگررری اسررت کرره بتوانررد نرروآوری و اعتمرراد را درون  نيررز« افزایرری مشررتركهم»

بررای جریانرات تعراملی « سرازی پویراارفيت»العره از عنروان که در این مط؛ وکارهای خانگی ایجاد نمایدکسب

 است.« نوآوری باز»و « سرمایه اجتماعی»شده است که دربرگيرنده استفاده

به عوامل درونری و  زمانهم طوربهبایست دهد که برای توسعه مشاغل خانگی مینتایح نشان می :بحث و نتایج

زا، ابزارهرا و راهبردهرای هسرتند ، عوامل بروننيبنیدراافزایی مشترك است. کرد که به معنی هم ديتأکبيرونی 

تروان بره آوردنرد کره میوکارهای خانگی فراهم میکه شرایط و بسترهای مناسبی را برای تسهيل توسعه کسب

ازار هرد ، بهبرود فضرای هرای توزیرع و برهای دائمی عرضه محصوالت خانگی، دسترسی به کانالبازارشه ایجاد

وپاگير و تمرکززدایری فراینرد وکار، حمایت قانونی از مشاغل خانگی، حذ  قوانين و مقرررات اداری دسرتکسب

های اجتمراعی و توسرعه ها و رسرانهگيری و تفویض اختيار بيشتر به نهادهای محلی، اسرتفاده از شربكهتصميم

وکارهای يز ابزارهای توانمندساز، محرك و مشرو  توسرعه کسربزا نتجارت الكتروني  اشاره نمود. عوامل درون

بنردی ای، نروع و بخ های متنوع، مسرتمر و حرفرهتوان به ارائه آموزشخانگی هستند که در این خصو  می

یرابی بازاریابی بخصو  بازارهای مختلف گذاری رقابتی، آشنایی با روشبازار، توجه به برندسازی، آموزش قيمت

 اشاره نمود. پذیری، تعهد کاری و استقالل کاریهای اجتماعی، توسعه ریس ها و شبكهدر رسانه

شوند و افزایی مشترك، تعامالت شندگانه بين بازیگرانی که موجب تقویت نوآوری و خالقيت میعالوه بر هم

وکارهای توسعه کسب جهيدرنتی پویا و سازتيارفآورند موجب وجود میعواملی که اعتماد و روابط پایدار را به

خصو  وکارهای خانگی تمرکز بر نوآوری و بهیكی از ابزارهای تعاملی توسعه کسب نيبنیدراشوند. خانگی می

گذاری مشترك، اعطای مجوز و خرید نوآوری باز است که بر خرید فناوری و ثبت اختراع، اخذ مجوز و سرمایه

ی و سازتيارفبين، سرمایه اجتماعی نيز در ارد. دراینهای مشترك و زایشی تمرکز دليسانس و خلق شرکت

وکارهای خانگی نق  مهمی دارد. سرمایه اجتماعی با ایجاد روابط تعاملی و مستمر همراه با اعتماد توسعه کسب

 ریپذانعطا ی در عرصه تبادل و تسهيم دان  شده و عالوه بر سازفرهنگ، باعث نوعی مشترك دیدبر مبنای 

. در این خصو  با توسعه عدالت گرددیمها، موجب تسهيل جریان ورود و خروج دان  نمودن مرزهای بنگاه

توان وکارهای خانگی میای بين کسباجتماعی، ایجاد دید و بصيرت مشترك و همچنين ایجاد روابط شبكه

 .نمودوکارهای خانگی را فراهم بوکارها و درنتيجه توسعه کسزمينه بازتوليد سرمایه اجتماعی در این نوع کسب
 

سازی پویا، توانمندسازها، افزایی مشترك، ظرفیت، همخانگی یوکارهاکسب :هاکلیدواژه

  سازهازمینه



 ۲۲2  یخانگ یوکارهاتوسعه کسب یراهبرد یهاشایندیپ نییتب

 

 

 مقدمه .1

 منجرهای است، که حاصل تغییرات فناوری ی روزافزون محیطیهاییایو پو ، آشوبگیپیچید ،حاضر عصر در
وکارهای خانگی، توجه بسیاری از کسبنقش سازنده بین و دراین شده وکارکسبافراد نسبت به  نگرش تغییر به

ی های اقتصادجنبهاز  فقطنه وکارهای خانگیمداران و برنامه ریزان را به خود جلب کرده است. کسبسیاست
، توسعه رونیازا. [۵5 ،۴2] امنیتی برای جامعه ارزشمند هستندو  یاجتماع از ابعاد یریطور چشمگبه بلکه

و موجب افزایش درآمد خانوارها و تولید  بسزایی داشته تأثیروکارهای خانگی در رفع مشکل بیکاری جوامع کسب
 در اقتصاد خانگیمشاغل  .[1۴] است ی این جوامعبهبود عملکرد اقتصاد یبالقوه برا یلعام و [۵4]ناخالص ملی 

باعث بهبود  وکارهاین اعتقاد وجود دارد که این نوع کسبا و است شیدر حال افزا ایطور فزایندهبه یغربجوامع 
عنوان یکی از وکارهای خانگی، بهاخیر نیز نشان داده کسب هاپژوهشنتایج . [۴1]شد خواهد  یتعادل کار و زندگ

استفاده از  یبه معنا گیوکارهای خانکسب. [۴5] دنشومی وکارهای نوپا شناختهکسب راهبردترین بهترین و مهم
 . [1۹] است تجارت و خدمات ید،تول شامل اهدافی مانند یتجار فعالیت یخانه برا
 وکارکسب کی جادیا یخانه براآن از در  رود کهزمانی به کار میاغلب وکارها این نوع کسب طورکلیبه

ست که کار توسط اعضا ا وکارکسبای از توان شاخهوکارهای خانگی را میکسب دیگرعبارتبه .[5] استفاده شود
بین محیط خانه فقط کند و دراینگیرد و مزاحمتی برای همسایگان ایجاد نمیخانواده و در محیط خانه صورت می

اگرچه  .[۵۲]است یافته تولید کاال انجام شود و فروش و بازاریابی آن به خارج از محیط مسکونی انتقال
ها درآمد و از آن ظهور نمودهصورت غیررسمی توسعه، اغلب بهشورهای درحالویژه در کوکارهای خانگی، بهکسب

توجهی در وکارها نقش قابلکه این نوع کسب دهدمیها نشان پژوهشاما ؛ شودمیچندانی نصیب جامعه هدف ن
 توسعه اشتغال، درآمدزایی و کارآفرینی برای افراد سطوح پایین جامعه دارند. 

یافته رواج در کشورهای فقیر و کمتر توسعه وکارکسبکه خاستگاه این نوع  وجود دارداغلب این تصور غالب 
وکارهای خانگی توجهی از نیروی کار کشورهای پیشرفته را کسببخش قابل دهدمیکه آمارها نشان دارد درحالی

میدانی  پژوهشکه دفتر نیروی کار امریکا طی یک طوری، بهدهدمیو خوداشتغالی در خانه به خود اختصاص 
 1/4کنند و خانگی را اداره می وکارکسبدرصد خانوارهای آمریکایی یک  ۰میلیون یا  1/۰اعالم کرده حدود 

. در این خصوص آمارهای مرتبط با [۲2]شود صورت فردی و خوداشتغالی اداره میوکارها بهمیلیون این نوع کسب
ترین گروه وکارهای خانگی بزرگکسب کهطوریتوجه است، بهکارهای خانگی در استرالیا نیز قابلوکسب
در این  وکارکسبدرصد کل  ۵5وکارهای کوچک و درصد کسب ۰2و تقریباً  را تشکیل دادهدر استرالیا  وکارکسب

خود اشتغال در انگلستان در مشاغل درصد افراد  4۴تقریباً  دهدمیهمچنین آمارها نشان شود. کشور را شامل می
 .[۴۲هستند ]خانگی مشغول کار 

که متوسط رشد طوریوکارهای خانگی تمایل بسیار زیادی به رشد و توسعه دارند بهکسبدر حال حاضر 
درصد است، بسیار  11وکارهای کوچک که وکارها در مقابل متوسط رشد کسبدرصدی این نوع کسب 1۰ساالنه 

وکارهای خانگی تمایل درصد صاحبان کسب ۹۴تأمل این است که حدود بین نکته قابلراین. داستچشمگیر 
اند. یافتهها معتقدند که به رشد مناسبی دستدرصد آن ۵۵خود داشته و  وکارکسبزیادی به رشد و توسعه 

داده است  به خود اختصاصرا وکارهای کوچک در انگلیس وکارهای خانگی حدود نیمی از کسبهمچنین کسب
 ۹/1۴ر انگلستان نسبت کارکنان شاغل در خانه به کل کارکنان حدود د دهدمیآمارها نشان  اینکه وجودبا .[14]

؛ درصد است ۲/1۵ یکشاورز ریغدرصد و در هند نسبت کارکنان شاغل در خانه به کل کارکنان شاغل در بخش 
نسبت کارکنان شاغل در خانه به کل  گزارشی در زمینه توانینمدر ایران  به دلیل نبود آمار دقیقی وجودبااین

  .[4۵] کارکنان شاغل ارائه کرد
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درصد نرخ  11حدود  شودمی بینیپیشبرای مشاغل خانگی،  صادرشدهبر مبنای مجوزهای ، حالاین با
جدی  موردحمایتچنانچه این بخش بوده و درصد تولید ناخالص داخلی مربوط به مشاغل خانگی  1۵اشتغال و 
پس از تصویب قانون . همچنین باشد در کشورو تولید ثروت پاسخی روشن به نیازهای اشتغال  تواندمیقرار گیرد 

 خانگی مشاغل ، گسترش1۴5۹ سال در اسالمی شورای مجلس توسط و حمایت از مشاغل خانگی یدهسازمان
دستورالعمل اجرای قانون طرح  نیب نیا در و گرفتهقرار موردتوجهدر کشور  ییزااشتغال مهم یهااستیس از یکی

توسط ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی تصویب و دستور  1۴5۹سال  آبان ماهاز  نیز مشاغل خانگی
رغم اهمیت علی (.1۴5۹وزارت کار و امور اجتماعی،)است  شدهابالغآن به کلیه واحدهای مربوطه  ی نمودناجرای

در ایجاد شغل، درآمد، رفاه اجتماعی و همچنین کسب مزیت رقابتی پایدار در  هاآنگی و نقش وکارهای خانکسب
های راهبرد تدوینشناسایی پیشایندهای کلیدی و بدون  وکارهامتوسط جامعه، این نوع کسب سطوح پایین و

زیادی را  هایچالش ،روکاکسب یدگیچیسازی و پجهانیبین یندراخواهد بود و شکست  بهمحکومرقابتی پایدار 
 . [1۵] ایجاد نموده استوکارها این نوع کسببرای 

 یرقابت تیمزوجود از ها شود شرکتهای مناسب باعث میراهبردکارگیری بهشناسایی پیشایندها و  رواین از
بلندمدت و در  نمودهپیدا  نانیاطم یدیهای کلتوسعه قابلیت یمنابع موردنیاز براروی  گذاریدر سرمایه داریپا

وکارهای خانگی و نقش این نوع با توجه به اهمیت توسعه کسبدر این راستا و  .[۴۴] بهتری داشته باشندعملکرد 
ارائه چارچوبی برای شناسایی و تبیین پیشایندهای  پژوهشهدف غایی این  وکارها در توسعه پایدار،کسب

 اصلی پژوهش این است که چه عوامل و بازیگرانی سؤال، از این رووکارهای خانگی است. راهبردی توسعه کسب
وکارهای خانگی نقش دارند و روابط بین این عوامل چگونه بوده و چه راهبردهایی مناسب در موفقیت کسب

 وکارهای خانگی چگونه است.و درنهایت چارچوب مناسب برای توسعه کسب بودهوکارها توسعه این نوع کسب
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الزمه این کار  و بودهناپذیر پذیری ضرورتی اجتنابامروزه، انطباق با تغییرات سریع محیطی و کسب انعطاف
وکارهای توسعه کسب در حال حاضر. [۲۴]، جهت انطباق با تغییرات محیطی است وکارکسبسازی دگرگون

موردتوجه سیاستمداران قرارگرفته است. با  ترین عوامل ایجاد ثروت و اشتغال پایداریکی از مهم عنوانخانگی به
توسعه داشته توانند در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحالوکارها میتوجه به نقش مهمی که این نوع کسب

 .[۲]شود درآمد یاد میبرای به دست آوردن رفاه اقتصادی بین خانوارهای کم حلیراهعنوان ها بهاز آن ،باشند
 فیدر مورد تعر یگونه سازش، هیچوکارهای خانگیکسب یسابقه طوالنرغم علی. خانگی  وکارکسبمفهوم 

اصلی تأکید  وکارهای خانگی،در کسب که اندهاظهار داشت (۲۴۴۹حال، تامپسون و همکاران )آن وجود ندارد؛ بااین
مشاغل خانگی عمدتاً برای انتساب به آن . [۲4]دارد وجود فعالیت، نوعی توافق جمعی  یمحل اصل ،خانه یبر رو

شوند و بر اساس شود که در قدم نخست در یک اقامتگاه خصوصی انجام میدسته از عملیات تجاری استفاده می
هایی توان آن دسته از فعالیتوکارهای خانگی را میکسببه طور کلی  .[۲5]باشند یک بنیاد خانگی متمرکزشده 
وکار بدون مزاحمت و ضای خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسبدانست که توسط عضو یا اع

عرضه به گرفته و منجر به تولید خدمت یا کاالی قابلجوار شکلایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی هم
خانوادگی ی خانگی و وکارهاکسبی بین داریمعنتفاوت  .[4۰گرفت ]در نظر  بازار خارج از محیط مسکونی شده

که توسط  وکارهاییکسبوکار خانوادگی بر که کسبدرحالی در خصوص ماهیت و تعداد نیروی فعال وجود دارد.
آن عضوی از خانواده مشارکت مستقیم و فعال  یاداره و در مدیریت و شدهسییک یا چند عضو یک خانواده تأس

 . [۵۵] نگی، کار در خانه استوکارهای خاتمرکز اصلی کسب ،[۴۴] دارند دیتأک داشته باشد
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 حرفه کی جادیا یخانه براآن از در  رود کهزمانی به کار میاغلب  وکارهای خانگیدیگر واژه کسبعبارتبه
گیرند که با توجه به اقتضائات، می تواند این نفر در نظر می ۵عموماً کسب و کارهای خانگی را .[5]استفاده شود 

وکار به کسب نفر را که در محل زندگی خود 1۴تا  2هرچند که در برخی مواقع بین ، تعداد بیشتر یا کمتر شوند
 . [۲۲] یندنمابندی میوکارهای خانگی طبقهکسب پردازند،می

وکارهای خانگی امروزه در بسیاری از کشورها، اکثر مشاغل در حوزه کسب. اهمیت کسب وکارهای خانگی
های متنوع بزرگ و کوچک را دربرگیرنده و این روند هرروز در حال رشد بوده و بسیاری فعالیت گیردمی شکل

و با توسعه تکنولوژی، این  صورت سنتی در اکثر جوامع وجود داشتهوکارهای خانگی بهکسب .[۵1] گرفته است
رها، توسعه این نوع که در بعضی کشوشکل جدید و مدرنی به خود گرفته اند به طوری نوع کسب وکارها

وکارهای خانگی ازنظر ایجاد شغل، نوآوری کسب. [4۴] وکارها نقش مهمی در تولید محصوالت داخلی دارندکسب
اند. با توجه به در عرضه محصول و خدمات، موجب تنوع و دگرگونی زیادی در اجتماع و اقتصاد کشورها شده

تر است، تمرکز روی این تر و آسانساده وکارکسببا دیگر انواع وکارهای خانگی در مقایسه کسب اندازیراهاینکه 
 تواند باشد. وکارهای شخصی برای جوانان میکسب اندازیراهنقطه شروع مناسبی برای  وکارکسبنوع 

و آورند می پدید های مناسبی را برای مالکان خودفرصت کوچکشان اندازه دلیل به خانگی وکارهایکسب
رای جهات ب یارید از بسنتوانخانگی می هایوکارکسب .[41]دارند جذابی  یطیو مح یاجتماع ی،اقتصاد یایمزا

که  یوکار خانگی در بخش گردشگرنوع کسب یکخانه  در سوغات یدتولمثال عنوانباشند. به مندسودجامعه 
نشان مختلف  پژوهش ها ها جینتا. [۵۵]شود  یدارپا توسعه و ییکاهش فقر در مناطق روستاتواند منجر به می
 خدمات تیفیرا ازلحاظ ک یباالتر موفقیت خانگی وکارهای، کسبشخصی، تعهد و کار یتبه لطف مالک دهدمی

جدید در آمریکا را  وکارهایکسب درصد ۵۴اخیر بیش از  یهاسال در کهیطوربه اندبه دست آورده
از  وکارهای خانگیکسبمربوط به  اتیادب شتریشته، باز دو دهه گذ .[12دهند ]وکارهای خانگی تشکیل میکسب

در هایی شده است، اما گزارشو غنا گرفته یجنوب یقایآفر ه،یجرین ا،یتوسعه مانند هند، کندرحال یکشورها
 .[۴5] شده است افتی نیز یافتهتوسعه یاز کشورها یدر برخ یکار یفضا کیاز خانه  مورداستفاده

های خانگی وکارکسبشناسایی و تدوین پیشایندهای توسعه . وکارهای خانگیکسبتوسعه پیشایندهای 
مانند شرایط  وکارکسبمختلف  هایجنبهخود  هاگیریتصمیمتا در  کندمیبه مدیران و برنامه ریزان کمک 

با عمل نمایند.  تریکپارچه با اتخاذ راهبردهای صحیح و به هنگام، را در نظر گرفته واقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
بر  تأکید؛ دارند خود طیبا مح تریتعامالت کارآمدبا اتخاذ راهبردهای مناسب، موفق  یهاسازمانتوجه به اینکه 

 یوعناز  در ماهیت خود هاراهبرد زیرا؛ استوکارهای خانگی بسیار مهم در کسبراهبردهای رقابتی موضوع 
وکارها برای کسبکه  تأکیددارند پردازانهیاز نظر یاریبس ضمناً .[۲1] برخوردار هستند کنندهسازگار  مکانیسم

ساختارها و  بینو درایندارند نیاز متقابل و متضاد  یندهایساختار و فرا ،راهبردبه  عمل کننداینکه موفق 
مطابقت داشته  وکارکسبدر شده های تعریفراهبردبا  دیبا شوندسازگار  طیبا مح برای اینکه یداخل یندهایفرآ

 .[۰]باشند 

 پژوهشپیشینه 

داری بین موفقیت مشاغل خانگی با که رابطه معنا دهدمی( نشان ۲۴۲۴) ریوسچک و ماسون هاپژوهش
به شکل مناسبی استفاده نمایند. این  بایست از مشاغل آنالینفروش آنالین وجود دارد و مشاغلی خانگی می

 یبرا ینترنتیا یو بازارها یتالیجیهای دفناوری، کیتجارت الکتروننقش صورت انتقادی بر موضوع به پژوهش
نیز ( ۲۴۲۴مدانوگلو و همکاران ) مطالعهنتایج  .[45]است یی پرداخته روستا یویژه در اقتصادهابه گی،خان غلمشا

های های بنگاهگیریدر تصمیم طلبی و اعتماد، فرصتیزیگرسکی، رییدارا هایی مانندیژگیو که دهدمینشان 
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گیری و بقای شکلدر  ینقش اساس تواندمی همسر مستقر در خانه تیمالکبسیار مهم هستند و  یخانوادگ
  .[۴۵]داشته باشد  یهای خانوادگشرکت

، عادات استفاده از یاجتماع یشناخت تیهای جمعزمینهد که دادن( نشان ۲۴15) لوو و وانگ یهاپژوهش
بر  یکیالکترون دیخر یبر الگوها ییایجغراف یو دسترس یکیالکترون دی/ خر یکیالکترون مشاغل، نگرش به نترنتیا

که  یکیهای الکترونکه فعالیت دهدمینشان  همچنین پژوهشهای این دارد. یافته تأثیرخانگی  یوکارهاکسب
 قطبیکعنوان ا بهمشاغل خانگی ر زمان استفاده در خانه شده و عملکرد رییافتد، باعث تغدر خانه اتفاق می

در تحقق خود که به بررسی دالیل شکست نیز ( ۲۴12) ماجاما و همکاران .[۴4است ]کرده  تیچندمنظوره تقو
 ، تدوینکراهبردریزی برنامهاند دریافتند که عدم توجه به پرداختهدر بوتسوانا های کوچک و متوسط شرکت
  پژوهشدر  .[۴۰] وکارها بوده استک عامل اصلی عدم موفقیت این نوع کسبراهبردو تفکر مدیریت  راهبرد
به مشاغل  دنیرشد، توسعه، گسترش و تنوع بخش یبرا یعملکرد تجار کهدهد مینشان نتایج   ( ۲۴12) ادریس

مالک،  تیجنستوان به دارند که می تأثیرخانگی ، بر عملکرد مشاغل یادیز اریعوامل بسهستند و مهم خانگی 
  .[۲۹]نمود اشاره  یو نوآور ی، مشتریتیریاطالعات و ارتباطات، سن کار، دانش مد ی، فناوریمنابع مال

 مشاغلبر کارگران  یهای شهرو برنامه یهای دولت محلسیاست تأثیر یبررسدر  (۲۴1۰چن و سینها )
سایر اماکن زنان کارگر غالباً دو برابر  یویژه براها بهکه خانه اندداشتهاظهار توسعه درحال یدر کشورها گیخان

که  ها همچنین دریافتندآنهستند.  یهای اقتصادفعالیتهای زیادی جهت انجام کارایی داشته و دارای ظرفیت
به را قل ونخدمات حمل هدایت کرده و وکارهای خانگیکسبرا به اماکن  یهای اساسزیرساخت دیها بادولت

وکارهای ی از کسبهای کارگرسازمانداده و گسترش  گیردفعالیت اقتصادی انجام میهایی که در آن شهرک
 یمنابع اصل دهدمی( نیز نشان ۲۴1۵) کالرک و داگالس هاپژوهش .[11]باشند بیشتری داشته  تیحماخانگی 

، یاجتماع هی، سرمایهای رشد، منابع مالراهبرد، یهای تجارشاخص یابیکوچک شامل ارز یرشد مشاغل خانگ
، ی، انرژیشخص یآرزوها تیاهم دهدمینشان  جیمنابع است. نتا ریو سا یانسان هی، سرمایابیهای بازارفعالیت

 های رشدراهبردو  یعملکرد یهای اصل، همراه با فعالیترانیمالک / مد یهای اجتماعها و شبکهتعهد، اولویت
 . [1۲]هستند کارهای خانگی تأثیرگذار وبر روی موفقیت کسب

، مشاغل مستقر در خانه ابتکار هیسرما تیمحدود لیبه دلخود دریافتند که  پژوهش( در ۲۴1۵نور و خین )
شاغل در  افراد نیبنابرا آورند؛ به دست یهای اجتماعشبکه قیاز طربایست را میمشاغل خود  یابیعمل بازار

 یعوامل مختلف دادنشان  پژوهشاین  جینتاهمچنین . هستند نیتجارت آنال ریدرگ وکارهای خانگی بیشترکسب
 تأثیرکننده تجارت بر رفتار مصرف راهبردو  یهای اجتماع، استفاده از شبکهنیازجمله استفاده از مشاغل آنال

مدرسی نتایج پژوهش  .[44دارد ] یکننده بستگبه فاکتور رفتار مصرف زین خانگیمشاغل  یابیبازاربوده و گذاشته 
را وکارهای خانگی از رشد کسب های حمایتی دولتبرنامه یهابیآسکه  دهدمی( نشان 1۴۹۵و همکاران )

 بندیطبقه هابرنامهمربوط به اجرای  یهابیآسو  هابرنامهمربوط به تدوین  یهابیآسدر دودسته اصلی  توانیم
 نمود. 

، وکارکسب اندازیراهبر افرادی با پتانسیل  هابرنامهشامل تمرکز صرف  هابرنامهمربوط به تدوین  هایضعف
اجتماعی مناسب برای -و عدم در نظر گرفتن جایگاه فرهنگی وکارکسببر مراحل ابتدایی  هابرنامهتمرکز صرف 

در  شدهبینیپیشنیز شامل عدم تحقق تعهدهای  هابرنامهمربوط به اجرای  هایضعفو  استکارآفرینان خانگی 
ی رساناطالعو چگونگی استفاده و  التیتسه، مقررات دست و پاگیر اداری، نظارت ضعیف بر نحوه ارائه هابرنامه

ت محدودی حمایتی، ضعف عامل پنج دهدنشان می (1۴۹4رضایی و نجفی ) پژوهشنتایج  .[4۴هستند ]ناکافی 
 بیرسانی و نبود قوانین مرتبط به ترتاطالعوکارهای خانگی، ضعف زیرساختی و فرهنگی، ضعف دانشی و کسب
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وکارهای خانگی در مناطق اندازی و گسترش کسبموانع راه»گیری و تعیین سازه های اول تا پنجم شکلاولویت
  .[4۹] هستند« روستایی

 
 یخانگ یوکارهاکسب تیبرخی از عوامل مؤثر بر موفق. 1جدول 

 منبع عامل

 [4] استقالل

 [۵5 ;۴2 ;۴1 ;11] فعالیت )خانه(شرایط مکان 

 [11] های اجتماعییبآس

 [۲۰] اعتدال

 [41 ;۵] امنیت اجتماعی

 [۵۰ ;۴۹] آموزش

 [۰۴ ;۵] یریپذانعطاف

 [1۴] ایجاد ارزش

 [۵2] ایجاد بازارهای محلی برای فروش

 [45 ;44 ;15] مشاغل آنالین

 [45 ;44] تجارت الکترونیک

 [۴4 ;1۰] پشتیبانی متقابل

 [۵۹ ;۵۰ ;44 ;41 ;۲۹ ;2 ;4] مالی منابع نیتأم

 [۵۰ ;41 ;1۲] تبلیغات و بازاریابی

 [42 ;41 ;۴۹ ;1۰] تخصص و مهارت

 [۰۴ ;۵۰] تشویق و ترغیب

 [42 ;۲۰] تعامل با دیگران

 [۵۰ ;۵1 ;45 ;41 ;۴5 ;1۹ ;15 ;2 ;4] تکنولوژی

 [۲۴] تالش

 [41 ;2 ;4] تولید محصول ویژه

 [۵2 ;44 ;11] دولتحمایت 

 [۰۴ ;۲۴] خالقیت

 [۴۹ ;۲۹ ;1۰] دانش و آگاهی

 [۵۴ ;41 ;۴۲ ;2 ;4] درآمدزایی

 [۵2 ;42 ;41] روابط اجتماعی

 [۰۴ ;۴۵ ;۵] پذیریریسک

 [۴۵ ;۲۰] اعتمادقابلشریک تجاری 

 [1۹] های ارتباطیکانال

 [42] مدیریت نیروی کار

 [۴۹ ;1۹ ;1۰] انسجام اجتماعیو مشارکت 

 [1۴] میزان کار

 [۵1 ;۲۹ ;۲۴ ;۹] نوآوری

 [۲1 ;۰] راهبرد

 [45 ;۴4 ;۲۹ ;11 ;۹ ;۲] فناوری یهارساختیز

 [۴۹ ;۲] فرهنگ اجتماعی

 [۴4] ییایجغراف یدسترس

 [1۲] یاجتماع هیسرما
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 منبع عامل

 [44 ;1۲] رشد یهاراهبرد

 [44 ;۹ ;۴۹] یاجتماع یهاشبکه

 
خانگی را  هایوکارهای کسبمشکالت تعاونی ند کهدپژوهش خود نشان دا( در 1۴۹۲سعدی و حیدری )

 ،ریزیضعف برنامه ،های مدیریتیمشکالت و چالش ،های دولتیدر پنج عامل کلیدی ضعف حمایت توانیم
های کاربردی ها آموزشبندی کرد. در پایان آنمشکالت اقتصادی و تولیدی و ضعف خالقیت و کارآفرینی دسته

حل ترین راهمهمرا ها و ارتقای سطح درآمد تعاونی متیقاس نیاز آموزشی اعضا، ارائه تسهیالت ارزانبر اس
( نیز 1۴۹1آگهی و همکاران ). [۵۴اند ]از شرایط کنونی پیشنهاد داده وکارهای خانگیی کسبهارفت تعاونیبرون
زنان روستایی در شهرستان  دگاهیدتوسعه مشاغل خانگی از  بر باهدف بررسی متغیرهای مؤثری پژوهشدر 

ترین متغیرهایی که باعث توسعه مشاغل خانگی مهمدریافتند که از دیدگاه زنان ،آباد غرب و کارشناساناسالم
تر، معرفی و دیدار با الگوها و افراد کسب استقالل بیش زهیداشتن مهارت، تخصص و تجربه، انگشامل شود می

برگزاری  شاملتوسعه مشاغل خانگی  یترین متغیرهامهم کارشناسان دید از، هستند. در این راستاموفق 
 .[۴آموزشی، برطرف نمودن نیاز مالی زنان، ایجاد بازار محلی برای فروش محصوالت است ] یهاکالس

های گذشته در این زمینه وکارهای خانگی که حاصل پژوهشدر ادامه برخی از عوامل مؤثر بر موفقیت کسب
 (.1جدول است )شده است ارائه
دارند  تأثیرخانگی  وکارهایکسبدر توسعه  متنوعی که عوامل  دهدمیگذشته نشان  یپژوهشهانتایج 

 صورتبهو غالباً  همتقابل این عوامل داشت تأثیرتبیین تمرکز اندکی بر شناخت و  پژوهشهااین  وجودبااین
و  موردبررسیخانگی را  وکارهایکسبو موانع توسعه  هاچالشو همچنین  مؤثرعوامل ای و جزیره بعدیتک

مشاغل خانگی و تعامالت شناسایی بازیگران اصلی  ا هدفبحاضر  پژوهش،  رواین ازاند. قرار داده وتحلیلتجزیه
و در  هاآنروابط بین  تبیین به دنبال خانگی وکارهایکسبتوسعه  پیشایندهای عنوانبا  ،هابین آنچندگانه 

 .خانگی است وکارهایکسببرای توسعه  ی مناسبارائه چارچوبنهایت 
 
 پژوهش شناسیروش .3

؛ است وکارهای خانگیشناسایی پیشایندهای راهبردی توسعه کسب مطالعهکه هدف اصلی این با توجه به این
در ، روازاین. است تحلیلی -روش، توصیفیماهیت و ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر حاضر کیفی،  پژوهشرویکرد 

مضمون،  با استفاده از روش تحلیلسپس  استخراج اولیه کدهایو  هاطریق مصاحبه اکتشافی دادهاز این پژوهش 
جامعه آماری این  .اندهتبیین شدخانگی  یوکارهاکسبتوسعه  یندهایشایپ عنوانبهاصلی  هایمقولهو  مفاهیم

ی پژوهش ها هاخصوص افرادی که تألیفات و به مشاغل خانگیمتخصصان و خبرگان حوزه فعاالن، را  پژوهش
های منتخب نمونهگیری گلوله برفی، دهند که با استفاده از روش نمونهاند، تشکیل میدر این زمینه داشته

 یهایژگیومشخصات و  ام به مرحله اشباع رسیده است. 1۴در مصاحبه با نفر  هاو دادهشناسایی 
 (.۲جدول ) استبه شرح زیر  شوندگانمصاحبه

پروتکل سؤال با موضوعات و  از  مصاحبه نیمه ساختاریافته استداده، ابزار گردآوری با توجه به اینکه 
 ترین چالش و موانعوکارهای خانگی مؤثر هستند؟ مهمکسبعناوینی همچون به نظر شما چه عواملی در توسعه 

وکارهای ترین عامل و ضرورت توسعه کسبوکارهای خانگی چیست؟ ازنظر شما مهمپیش روی توسعه کسب
وکارهای خانگی را تحت تأثیر کسب غالباًهای محیطی که ها و تهدیدخانگی در ایران چیست؟ ماهیت فرصت

اند و چگونه بر این نوع وکارهای خانگی کدمهای درونی کسبها و قوت؟ ضعفدهند چگونه استقرار می
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چه راهبردهایی را برای  نظری( جنابعالی،مطالعاتی )گذارند؟ و با توجه به تجربه عملی و وکارها تأثیر میکسب
 کنید؟ استفاده شده است.وکارهای خانگی پیشنهاد میتوسعه کسب

 
 

 شوندگانمصاحبه یاهیژگیو: مشخصات و ۲جدول 

 سابقه فعالیت رشته/ تخصص/حوزه تحصیالت جنسیت کد

1P ۰ مدیریت/کارآفرین روستایی کارشناسی ارشد مرد 

2P ۵ گروه مدیریت استاد دانشگاه دکتری مرد 

3P 4 گروه مدیریت استاد دانشگاه دکتری مرد 

4P 2 خدماتیمهندسی صنایع/کارآفرین/ مشاغل خانگی  کارشناسی ارشد زن 

5P ۰ گروه مدیریت استاد دانشگاه دکتری مرد 

6P 5 /کارآفرین/ مشاغل خانگی مواد غذاییشناسیجامعه کارشناسی ارشد مرد 

7P 4 مدیریت/ کارآفرین روستایی کارشناسی ارشد مرد 

8P 2 حسابداری/کارآفرین/ مشاغل خانگی کارشناسی ارشد زن 

9P 2 دستیصنایعمدیریت/ کارآفرین/ مشاغل خانگی  کارشناسی ارشد زن 

10P 4 گروه مدیریت استاد دانشگاه دکتری مرد 

11P ۴ گروه مدیریت استاد دانشگاه دکتری مرد 

12P ۰ گروه مدیریت استاد دانشگاه دکتری زن 

13P ۵ شیمی/ کارآفرین/ مشاغل خانگی مواد غذایی کارشناسی ارشد زن 

 
با کسب اجازه  و شدهثبت و ضبط دقت نظر کافی با هامصاحبه ،پژوهشدر راستای روایی و پایا ساختن نتایج 

روایی و پایایی  اطمینان بیشتر ازبرای همچنین  .ه استشد سازیپیادهطور کامل به کنندگاناز مشارکت
 واجد شرایط که دارای توانمندی و شایستگی الزم بودند، خبرگانبرخی از پس از کدگذاری، ها، مصاحبه
ها توسط یک و درنهایت، مصاحبه پرداخته شدهساختهمفاهیم تا مجدداً به بررسی و اظهارنظر درباره  شدهخواسته

از روش محاسبه نیز  هامجدد کدگذاری شده است. برای محاسبه پایایی مصاحبه پژوهشفرد آگاه به ادبیات 
 .دهدمیمیزان توافقات و درصد پایایی را نشان  ،۴شده است که جدول ن دو کدگذار استفادهتوافق بی

 
 بین دو کدگذاراز طریق توافق ها . محاسبه پایایی مصاحبه۴جدول 

 درصد پایایی تعداد عدم توافقات تعداد توافقات تعداد کل کدها مصاحبه

2 ۲4 5 ۲ ۰2/۰۰ 

5 ۲2 1۴ ۴ 24 

11 ۲۲ 2 ۲ ۰/۰۴ 

 ۵/۰5 2 ۲۵ 2۴ کل

 
وتحلیل متن برای تجزیهدر این پژوهش از روش تحلیل مضمون ، پژوهشبا توجه به اهمیت موضوع 

شده است. تحلیل مضمون، روشی برای تعیین، تحلیل و بیان الگوهای )مضامین( موجود در استفادهها مصاحبه
( ۲۴۴۰کند. براون و کالرک )جزئیات توصیف می دهی و در قالبها را سازمانها است. این روش، دادهدرون داده

گیرد؛ در این ها صورت میدر مرحله اول، آشنایی با داده .[1]اند گانه تحلیل مضمون را ارائه نمودهمراحل شش
پردازد؛ کدها ویژگی . مرحله دوم به ایجاد کدهای اولیه میاستها مرحله هدف، آشنایی با عمق محتوای داده

ها احصا شد. در کد از مصاحبه ۹۴. در این مرحله استنمایند که به نظر محقق، جالب هایی را معرفی میداده
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و  مضامین اولیهبندی کدهای مختلف در قالب نام دارد؛ هدف، دسته مضامین اولیهمرحله سوم که جستجوی 
آمده است. در مرحله چهارم دستبه مضمون اولیه ۴۵که  استهای کدگذاری همه خالصه داده مرتب کردن

 گیرد؛ می شکل دهندهسازمانمضامین 
دهی به و شکل (ی کدگذاریهاداده شامل بازبینی در سطح خالصه) این مرحله شامل بازبینی و تصفیه

است. مرحله پنجم به تعریف و  (هاابطه با مجموعه دادهدر ر دهندهسازمانباالتر )اعتبار مضامین سطح مضامین 
 پردازد؛می یا فراگیر گذاری مضامین اصلینام

گیرد. سپس شده، تعریف و مورد بازبینی مجدد قرار میدر این مرحله، مضامین اصلی که برای تحلیل ارائه 
وسیله تعریف و بازبینی کردن، ماهیت آن چیزی که یک مضمون شود. بههای هر مضمون اصلی تحلیل میداده

ها را در خود ام جنبه از دادهکه هر مضمون اصلی، کد شودمیشده و تعیین کند مشخصدر مورد آن بحث می
آمده است. در مرحله آخر، دستبه یا فراگیر مضمون اصلی دوفرعی،  مضامین 4دارد. در این مرحله از میان 

ای از مضامین اصلی کاماًل انتزاعی و شود که محقق، مجموعهشود؛ مرحله ششم زمانی شروع میگزارش تهیه می
را در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش  شپژوهای منطبق با ساختارهای زمینه

 اولیهکه در قالب مضامین  استشده در متن یک نمونه مصاحبه حاوی مفاهیم شناسایی 4جدول شماره  است.
 شده است.ها انجامشده است. چنین کاری برای هر یک از مصاحبهبندیدسته
 

 1افزار مکس کیوداه در متن یک نمونه مصاحبه با نرمشدهای شناساییتم .4 جدول

 کدها نکات کلیدی

 خالقیت و نوآوری است روش تولید و سایر موارد های جدید درارائه ایده خواستگاهمشاغل خانگی 

 های توزیعکانال .های توزیع ندارندمشاغل خانگی دسترسی مناسبی به کانال

 حمایت دولت وکارهای خانگی اختصاص یابدها به مشاغل و کسبدولت و بانک هایی با بهره پایین توسطباید وام

 تغییر سبک زندگی مردم تولید و روانه بازار شود یها کاالهای جدیدبایست بر اساس آنسالیق مردم در حال تغییر بوده و می

 پذیریرقابت دارند رقابت نمایندوکارهای خانگی باید با رقبای داخلی قدرتمند زیادی که سابقه فراوانی هم کسب

 
 پژوهشهای یافتهبرای ارزیابی پایایی این پژوهش در  ،پژوهش هاییافتهاعتباربخشی به  با توجه به اهمیت

تصادفی به یک همکار  صورتبهمصاحبه  4برای محاسبه ضریب کاپا ابتدا . است شدهاستفاده ۲از ضریب کاپا
ی دوبعدی حاصله در قالب یک ماتریس هادادهی نماید. سپس کدگذارتا متن را  شدو از وی درخواست  شدهداده

ضریب کاپا  SPSS افزارنرمشامل کدگذار و کدهای آن تنظیم و در ادامه کدها با یکدیگر مقایسه و با استفاده از 
بین مرورگران  ییتوافق باال دهد کهمی ( نشان5۰۴/۴آمده )دستمقدار ضریب کاپا بهزیر محاسبه شد.  صورتبه

 (.۵)جدول  قرار داردخبرگان  دییتأمورد های احصا شده شاخصازنظر کیفیت و وجود داشته 
 

 مقدار ضریب شاخص کاپا .۵جدول 

 
    پژوهشگر

    شدهدیده شدهن دیده

 همکار
 اندازه توافق ۲ 1۴ شدهن دیده

کا
 پا

 داری تقریبیمعنا ارزش

 .۴۴۴ /.5۰۴ های معتبرداده 1۹ ۴ شدهدیده

                                                                                                                                                 
1 MAXQDA 

۲ Kappa Coefficient 
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  ۴1 ۲1 1۴ کل

 ها یافتهها و تحلیل داده .4

وکارهای خانگی بوده و به دنبال شناسایی پیشایندهای راهبردی توسعه کسب پژوهشبا توجه به اینکه این 
دهند، از میخانگی را تشکیل  وکارهایکسبهای اصلی توسعه پیشایندهای راهبردی مقدمات، زمینه و پایه

عنصر مفهومی مستخرج از  ۹۴است. نتایج تحلیل  شدهاستفادهتحلیل مضمون برای شناسایی این پیشایندها 
پس از دهنده و مضمون سازمان 4که این تعداد در مراحل بعدی به  را تشکیل داده مضامین اولیه ۴۵، هامصاحبه

 (.۰ری شدند )جدول گذابرچسب فراگیر مضمون ۲تأیید خبرگان و اساتید در قالب 
 

 وکارهای خانگیپیشایندهای راهبردی توسعه کسب .۰جدول 

 مضامین فراگیر دهندهمضامین سازمان مضامین اولیه )پایه(

 فناوری اطالعات هایزیرساخت

 سازهازمینه
 زا(بیرون-گران)تسهیل

 

 افزایی مشتركهم
 

 های اجتماعیشبکه ی بهدسترس

 تغییر سبک زندگی مردم

 ایوجود بازارهای منطقه

 رقبای داخلی و خارجی قدرتمند

 نیروی کار ماهر ارزان

 به نقدینگیسریع دستیابی 

 مجوزهاصدور  تسهیل

 بهرهی کمهاوامارائه 

 تخفیفات مالیاتی

 های قانونی دولت از مشاغل خانگیحمایت

 گذاریهزینه سرمایهپایین بودن 

 ی تخصصیهاهیاتحادو  هاتشکل

 یدتولدر پذیری انعطاف

 توانمندسازها
 زا(درون-ها)محرک

 ه برند سازیب توجه

 نیروی انسانی تعهد باالی

 های تولیدهزینه کنترل

 نیروی کار متخصص

 های متنوعتوجه به آموزش

 )کیفیت، قیمت، توزیع، ترفیع( بازاریابیعوامل 

 توزیع هایکانالدسترسی به 

 قبلی تجربه کاری

 ریزی بلندمدتبرنامه

 پذیریریسک

 استقالل کاری

 توسعه چندگانه و پژوهش

 نوآوری باز
 

 سازی پویاظرفیت

 کسب دانش از محیط بیرونی

 ی دانشگذاراشتراک

 خالقیت و نوآوری

 مدیریت دانش

 ی مجازیهاشبکه

 سرمایه اجتماعی
 داشتن دید مشترک

 تعامالت مستمر

 سازیفرهنگ
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 کنندگاندر مصرف اعتمادسازی

 
توان در وکارهای خانگی را میکسب توسعههای راهبردی پیشایند دهدمیها نشان نتایج تحلیل مضمون داده

. دسته شودافزایی مشترک تواند موجب نوعی همها با یکدیگر میبندی نمود که تعامل پویای آنطبقه دودسته
وکارهای خانگی باید شوند تحت کنترل محیط بوده و کسبنامیده می «ساززمینه»و زا دارند که ماهیت بروناول 

در توسعه که سازها زمینه پژوهشدر این با اتخاذ تدابیر و راهبردهای فعال، این عوامل را اداره و کنترل نمایند. 
های هشبک ی بهدسترس، فناوری اطالعات هایزیرساختشامل  کننده دارندتسهیل یماهیت وکارهای خانگیکسب

ای، رقبای داخلی و خارجی قدرتمند، نیروی کار ماهر اجتماعی، تغییر سبک زندگی مردم، وجود بازارهای منطقه
های بهره، تخفیفات مالیاتی، حمایتی کمهاوام، ارائه مجوزهاصدور  ، تسهیلبه نقدینگیسریع دستیابی ارزان، 

 شوند.ی تخصصی میهاهیاتحادو  هاتشکلو  گذاریههزینه سرمایقانونی دولت از مشاغل خانگی، پایین بودن 
ها درونی داشته و تحت کنترل شرکت تیماه شودیم بردهنام «توانمندساز»عنوان به هاآنکه از دسته دوم 

شود. این عامل در ساختار خود موجب بسترسازی و ایجاد برانگیزاننده و محرک محسوب می قرار دارد و عاملی
، توانمندسازهای توسعه پژوهشهای مطابق یافته. شودمیوکارهای خانگی انگیزه الزم جهت موفقیت کسب

نیروی  عهد باالیه برند سازی، تب ید، توجهتولدر پذیری انعطافعواملی مانند  وکارهای خانگی دربرگیرندهکسب
)کیفیت،  بازاریابیعوامل  های متنوع،توجه به آموزش ،، نیروی کار متخصصهای تولیدهزینه کنترل انسانی،

پذیری و ریزی بلندمدت، ریسکبرنامه قبلی، تجربه کاری ،توزیع هایکانالدسترسی به  ،قیمت، توزیع، ترفیع(
خود در این  هایضعفو  هاقوتا تمرکز بر این عوامل و شناسایی وکارهای خانگی باستقالل کاری است. کسب

 محرک( وتوانمندساز )عوامل تعامل  وکار خود بردارند.به اهداف کسب دنیدررسی مؤثر یهاگامتوانند ، مینهیزم
این عناصر را به  زمانهمصورت است که بتواند به یگر( نیازمند یک جریان قوی و مؤثرتسهیلساز )نهیزم

وکارهای خانگی ایجاد نمایند. در این مطالعه اتصال و هم را در کسب مؤثریهای یکدیگر پیوند دهد تا شوک
 است.  شدهفیتعر« افزایی مشترکهم»آفرینی این دو عامل به نام 

درونی را از  یهاضعفو  هاقوتزا قادرند زا و برونی درونهاانیجری نیآفرهم ، «افزایی مشترکهم»در 
وکارهای خانگی ی در راستای موفقیت کسبمؤثری برونی تعدیل نموده و نیروی هافرصتو  هایتهدیدطریق 

« افزایی مشترکهم»وکارهای خانگی، با توجه به پیچیدگی، پویایی و تحرکات مستمر فضای کسب ایجاد نمایند.
 ؛ ووکارهای خانگی ایجاد نمایدری و اعتماد را درون کسبنیازمند جریانات تعاملی دیگری است که بتواند نوآو نیز

شده است که دربرگیرنده برای جریانات تعاملی استفاده« سازی پویاظرفیت»در این راستا در این مطالعه از عنوان 
ایجاد و بازتولید سرمایه اجتماعی یکی از ابزارهای مهم کسب مزیت  است.« نوآوری باز»و « سرمایه اجتماعی»
ی هامصاحبهوتحلیل مضمون وکارهای خانگی است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیهقابتی در محیط کسبر

در  اعتمادسازیو  سازیفرهنگی مجازی، داشتن دید مشترک، تعامالت مستمر، هاشبکه، عواملی مانند پژوهش
را « سرمایه اجتماعی»توان مضمونی مانند ها میگذاری گردید که بر اساس آنکنندگان برچسبمصرف
وکارهای مختلف بر ، از طریق توسعه روابط بین افراد و کسبپژوهشهای ی نمود. بر مبنای یافتهسازمفهوم

نسبت به آینده  و دید مناسبی را اندازتوان چشمی مجازی میهاشبکهاساس اعتماد و دید مشترک و با ابزار 
  وکارهای خانگی ترسیم نمود.کسب

وکارهای بزرگ تنهایی و بر اساس منابع داخلی قادر به رقابت با کسبوکارها بهبا توجه به اینکه امروزه کسب
ابزارها این وکارهای در نظر گرفته شود. یکی از ی نوینی برای این نوع کسبراهبردهابایست ابزارها و نیستند؛ می

« نوآوری باز»وکارهای خانگی نماید تواند کمک بسیار زیادی برای بقا و کسب مزیت رقابتی به کسبکه می



 ۲۴2  یخانگ یوکارهاتوسعه کسب یراهبرد یهاشایندیپ نییتب

 

 

توسعه چندگانه، کسب دانش از محیط بیرونی، به  و پژوهشیی مانند هاشاخص. در این پژوهش است
  دارند.اشاره « ی بازنوآور»ی دانش، خالقیت و نوآوری و مدیریت دانش به مفهوم گذاراشتراک

دهنده و مضامین گذاری مضامین اولیه )پایه(، مضامین سازمانو برچسب با توجه به نتایج تحلیل مضمون
 .(1شکل ) شودمی تبیینصورت زیر به پژوهشچارچوب مفهومی  فراگیر،
 

 
 )محقق ساخته( پژوهش: چارچوب مفهومی 1شکل 

 
 و پیشنهادها گیرییجهنت .5

وکارهای خانگی توسعه کسب های راهبردیشناسایی پیشایندارائه چارچوبی برای ، حاضر پژوهش اصلیهدف 
 هایافته وتحلیلو تحلیل مضمون برای تجزیهها ی دادهآورجمعدر این مطالعه از مصاحبه اکتشافی برای است. 
در  دهنده وعنوان مضامین سازمانکد به 4و  عنوان مضامین اولیهکد به ۴۵ آن درنتیجهکه  شده استاستفاده
 وکارهای خانگیکسبتوسعه دهد ان میهای نشیافتهگذاری شد. عنوان مضامین فراگیر برچسبکد به ۲نتیجه 

در نتیجه و « سازنهیزم»و « توانمندساز»عوامل بین  «افزایی مشترکهم» طریقنیازمند تعامالت چندگانه از 
  است.« سرمایه اجتماعی»و « نوآوری باز» به وسیله« سازی پویاظرفیت»

افزایی مشترک بر بکارگیری تومان عوامل درونی و بیرونی برای توسعه مشاغل خانگی تاکید دارد. از نگاه هم
وکارهای تسهیل توسعه کسبو بسترهای مناسبی را برای  که شرایط یساززمینهابزارها و راهبردهای زا، برون

با  از این رو، های دائمی عرضه محصوالت خانگی اشاره نمود. بازارچه توان به ایجادمی ،ندآوردمیفراهم خانگی 
وکارهای خانگی، های توزیع و بازار هدف و مشکالت پیش روی کسبتوجه به اهمیت موضوع دسترسی به کانال

ای است. با ایجاد های دائمی منطقهتوان اتخاذ نمود ایجاد بازارچهبهترین راهبردی که در این خصوص می
های وکارهای خانگی نسبت به سیستمدر کسب دشدهیتولهای دائمی، ابزار توزیع محصوالت و خدمات زارچهبا

های بزرگ است، برتری رقابتی پیدا نموده و با توجه به اینکه در این نوع پیچیده توزیع که اغلب در دست شرکت
سیاری جهات، نوعی یادگیری پیوسته و پایدار به ، از بدهدمیی رخ اگستردهها عموماً بازدیدها و تعامالت بازارچه

ای آشنایی با سالیق مشتریان و تبادل اطالعات با دیگر های منطقههای بازارچهآید. از دیگر مزیتیم وجود
    .استآفرین بهبود مستمر و ایجاد خالقیت و نوآوری بسیار نقش درروندتولیدکنندگان است که 

، حمایت قانونی وکارکسب بهبود فضایتوان به می وکارهای خانگیتوسعه کسب سازاز دیگر ابزارهای زمینه
و  گیریتصمیمفرایند  تمرکززداییو همچنین وپاگیر دستقوانین و مقررات اداری حذف از مشاغل خانگی، 

ه روند توان انتظار داشت کمیمشکالت نام برد که با رفع این موانع و تفویض اختیار بیشتر به نهادهای محلی 
وکارهای خانگی و محدودیت توجه به ماهیت کسب با .با شتاب بیشتری همراه شودخانگی  وکارهایکسبتوسعه 

های تخصصی نیز عاونیها، تشکیل تها در دسترسی به منابع مالی، بازارهای هدف و عدم انسجام در بین آنآن
 وکارها باشد. برای این نوع کسب یرقابتی بسیار مؤثرتواند ابزار می

 افزایی مشتركهم
 

 سازی پویاظرفیت 
 

های راهبردی توسعه پیشایند 
 ی خانگیوکارهاکسب

 نوآوری باز 
 

 سرمایه اجتماعی 
 

 سازهازمینه

 توانمندسازها



 14۴۴بهار   ـ 4۵شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی    ۲۴5

 

باعث هدفمندتر شدن منابع مالی و همچنین نوعی انسجام در کار شود و مانند یک سد آهنین  راهبرد نوعاین 
های های بزرگ که با داشتن منابع مالی فراوان و برندهای مناسب برای خود جایگاهدر مقابل شرکت

توسعه تواند موجب تسهیل و . عوامل دیگری که  میکندیماد ی ایجآورتاباند، تسخیرناپذیری را ساخته
با دوره تنفس  بهرهکمی هاوامارائه  و یامهیبی مالیاتی و هافیتخف توان بهمی شودوکارهای خانگی کسب
محصوالت و خدمات  خانگی، توسعه بازار وکارهایکسبتوسعه  هایراه. یکی دیگر از اشاره کرد مدتیطوالن

فناوری و همچنین  هایزیرساختاجتماعی است. در این خصوص توسعه  هایرسانهو  هاشبکهاز طریق ها آن
 تواندمیخانگی  وکارهایکسببانکی به  هایدرگاه واگذاریتوسعه تجارت و بانکداری الکترونیک و تسهیل روند 

 [.۵۹ ;۵2 ;۵۰ ;41 ;۴۹ ;11 ;2 ;4باشد ]بسیار کارساز و راهگشا 
که در این  خانگی هستند وکارهایکسبو مشوق توسعه محرک  توانمندساز ابزارهایزا، وناز نگاه در

بندی اشاره نمود. تغییر سالیق بازار، نوع و بخشای های متنوع، مستمر و حرفهوزشتوان به ارائه آممیخصوص 
یابی بازاریابی بخصوص زارباهای مختلف گذاری رقابتی، آشنایی با روشبازار، توجه به برندسازی، آموزش قیمت

مناسب جهت آموزش و یادگیری مستمر را بسیار  راهبردهای اجتماعی توجه به داشتن یک ها و شبکهدر رسانه
های بسیار فراوان به دلیل نداشتن آموزش صحیح وکارهایی که با داشتن تواناییبسا کسبحیاتی نموده است و چه

پذیری، تعهد شناختی مانند توسعه ریسکتوجه به عوامل فردی و روان اند.شدهو پیوسته از صحنه رقابت حذف
وکارهای خانگی بسیار مؤثر است؛ لذا الزم است در این خصوص از طریق کاری و استقالل کاری در توسعه کسب

خصوص در حوزه مشاغل های توانمندسازی و برقراری ارتباط مستمر با کارآفرینان موفق بهبرگزاری کارگاه
 نگی، زمینه توسعه و رشد شناختی افراد فراهم آید. خا

صورت کامالً رقابتی به اهداف توسعه محصول نیز به راهبردتوانند با اتخاذ وکارهای خانگی همچنین میکسب
عرضه خدمات یا محصوالت به مناطق جغرافیایی جدید  منظورتوسعه محصول درواقع به راهبردخود دست یابند. 

وکارهای کسبهمچنین  .اهمیت داردبسیار  نیز و ملی ایمنطقه های محلی،توسعه بازار ن،است در این میا
های اجتماعی نیز ها و شبکهتوانند با استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی مانند بازاریابی در رسانهخانگی می

با توجه به  .ندینماپیدا محصوالت خود را به سایر مناطق شناسانده و مشتریان جدیدی برای محصوالت خود 
 -های توزیع پایدار است عدم دسترسی به کانالخانگی  وکارهایکسبمشکالت  ترینمهمیکی از اینکه 
با  و و حتی ملی ایمنطقهمحلی و  هایبازارچهبا برگزاری  تواندمیدولت  -اشاره گردیدهم  قبالًکه  طورهمان
 [.۵۰ ;41 ;1۲آورد ]خانگی را فراهم  وکارهایکسبزمینه رشد و توسعه  ،و دالالن هاواسطهحذف 

شوند بازیگرانی که موجب تقویت نوآوری و خالقیت میافزایی مشترک، تعامالت چندگانه بین عالوه بر هم
آورند موجب ظرفیت سازی پویا و در نتیجه توسعه وجود میو عواملی که اعتماد و روابط پایدار را به

تمرکز بر وکارهای خانگی توسعه کسبتعاملی یکی از ابزارهای شوند. در این بین کارهای خانگی میوکسب
زا و دانشی درون هایجریان سازییکپارچهجذب و نوآوری باز به  نوآوری باز است. راهبرد خصوصبهنوآوری و 

، دانش به یک منبع وکارکسبسرعت تغییرات و پیچیدگی محیط در جوامع امروزی با توجه بهزا اشاره دارد. برون
با توجه به  نیبنیدرا. [4۲] دیآعنوان دارایی حیاتی جهت کسب مزیت رقابتی به شمار میو به شدهلیکلیدی تبد

راهبردهای اساسی توسعه یکی از نوآوری باز محدودیت منابع، کوتاه شدن چرخه عمر محصول و پویایی محیط، 
زا و برون زادرونی هاانیجربر کسب منابع و دانش از متمرکز . نوآوری باز آیدمی حساببه وکارهای خانگیکسب
ی جذب دانش داخلی و کپارچگی بر اساس یسازیتجارو بر کسب خالقیت، دانش، نوآوری و درنهایت  است

، اعطای مجوز و کمشتر گذاریسرمایهثبت اختراع، اخذ مجوز و خرید فناوری و  بیندرایندارد.  دیتأکخارجی 
  .باشدوکارهای خانگی تواند ابزار مناسبی برای توسعه کسبمی مشترک های خرید لیسانس و خلق شرکت



 ۲۴۹  یخانگ یوکارهاتوسعه کسب یراهبرد یهاشایندیپ نییتب

 

 

 هایحوزهآموزشی خالقیت و نوآوری که با مشارکت فعاالن  یهاکارگاهو  هادورهبرگزاری  بر تأکید همچنین
تقویت در  مؤثریگام  تواندمی صورت گیرد، کوچک و متوسط وکارهایکسب خصوصبهو  وکارکسبمختلف 

در شرایط خانگی را  وکارهایکسبپایدار  و توسعه زمینه رشدو  باشدخانگی  وکارهایکسبخالقیت و نوآوری در 
تا  شودمیپیشنهاد  نوآوری باز خصوصبهو  ینوآورتوسعه  در خصوص ایجاد نماید.امروزی پویا و پیچیده 

ی سازمانبرونوکارهای خانگی با استفاده از ابزارهایی مانند مدیریت دانش به دنبال جذب دانش درون و کسب
تاکید بر  ساختن مرزهای بنگاه خود، راه را برای تسهیل ورود و خروج دانش هموار سازند. ریپذانعطافنموده و با 

ارتباطی قوی بین مشتری، رقبا، دولت و همچنین مراکز دانشی مانند  هایکانالد ایجا به همراهعوامل باال 
زمینه  یمؤثر طوربهتواند میو سایر نهادهای مرتبط،  هادانشگاهفناوری، مراکز رشد، مراکز نوآوری،  هایپارک

 [.۲۹ ;۲۴آورد ]رشد خالقیت و نوآوری را فراهم 
، کندیمو حساسی را بازی وکارهای خانگی نقش مهمی توسعه کسبظرفیت سازی و دیگری که در  ابزار

عنوان منبعی مفهوم سرمایه اجتماعی به پیوند و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به. استسرمایه اجتماعی 
. سرمایه اجتماعی [۲۵]شود باارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء می

ی در عرصه تبادل سازفرهنگ، باعث نوعی مشترک دیدایجاد روابط تعاملی و مستمر همراه با اعتماد بر مبنای با 
ها، موجب تسهیل جریان ورود و خروج دانش نمودن مرزهای بنگاه ریپذانعطافو تسهیم دانش شده و عالوه بر 

افزایی بین ی معنوی در سیستم، امکان همهاهیسرمای عالوه بر ایجاد اشبکهبر ایجاد تعامالت  دیتأک. با شودمی
اعتماد و درنهایت گیری شرکای تجاری قابلی شکلبراتواند زمینه مناسبی که می شدهفراهممنابع مالی و انسانی 

در این خصوص با توسعه عدالت اجتماعی، ایجاد دید و بصیرت مشترک و  .شودوکارهای خانگی توسعه کسب
این نوع زمینه بازتولید سرمایه اجتماعی در  توانمی خانگی وکارهایکسببین  ایشبکههمچنین ایجاد روابط 

 [.42 ;۴۵ ;۲۰نمود ]را فراهم وکارهای خانگی توسعه کسب درنتیجهو  وکارهاکسب
و پژوهشگران محققان به  ،خانگی وکارهایکسببا توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در توسعه و  بیندراین

در خصوص بازتولید سرمایه اجتماعی در  های بنیادیپژوهش شودمیپیشنهاد  به این حوزه مندعالقه
انجام  رقبا، مشتریان و مشاغل خانگیجامعه، و همچنین چگونگی ایجاد دید مشترک بین خانگی  وکارهایکسب
نیز باعث شده تا خانگی  وکارهایکسبان اصلی بازیگربین ماهیت روابط  پیچیدگی در این خصوص. گیرد
و با  درنهایت. گشوده شودخانگی  وکارهایکسبتوسعه  بومزیستتبیین خصوص مناسبی در  پژوهش هایزمینه

در مورد  پژوهشانجام کسب مزیت رقابتی و توسعه پایدار، نوآوری باز در  خصوصبهتوجه به اهمیت نوآوری و 
و  زادانشی درون هایجریان تقویتبرای  یراهنقشه تواند خانگی می وکارهایکسبنوآوری باز در  بومزیست
  ایجاد نماید. زابرون

ی هاشباهتشده و علیرغم وکارهای خانگی انجامدر حوزه کسب پژوهشاین که  شودمی تأکیددر پایان 
به ن پژوهش ، نتایج ایحالنیبااوکارها وجود دارد کسبمشاغل و وکار و سایر این نوع کسببسیار زیادی که بین 

. همچنین با توجه خواهد داشتوکارها به سایر کسبکمی  نسبتاًتعمیم قابلت  ،بر مشاغل خانگی ویژهدلیل تمرکز 
 هاآنبندی و تفکیک ها، غالباً طبقهشاخصمفاهیم و های معنایی و پیچیدگی بسیار زیاد به درهم تنیدگی، شباهت

همراه بوده است که در این راستا محقق تالش نموده با استفاده از یی زیادی هایدشواری مختلف با هاگزارهبه 
آتی جهت  هاپژوهشراه برای  حالنیباااری از این موانع را برطرف نماید؛ بسی ،تفکر عمیق و نظر خبرگان

 .ه باز استوارهای جدید همگذاری مفاهیم و شاخصشناسایی و برچسب
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