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شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی در شهرستان اراک، به مطالعه و  با هدفمطالعۀ حاضر 

حمایتی پرداخته است. روش مطالعه -نهادی و راهکارهای اقتصادی  -کنکاش در دو سطح راهکارهای اجتماعی

جام رسیده است. به ان 2931با در نظر داشتن اهداف تحقیق، کیفی بوده که با استفاده از تکنیک دلفی در سال 

آکادمیک و متولیان اجرایی حوزۀ اشتغال خانگی است که به شکل غیر  نظران صاحبنفر از  91حجم نمونه شامل 

 به عنوان« تقویت فرهنگ کارآفرینی»بعد  . نتایج حاکی از آن است که خردهنددش  انتخابتصادفی و هدفمند 

های سیاست»بعد  به خود اختصاص داده و همچنین خرده (233نهادی رتبۀ اول را با )نمرۀ  –راهکاری اجتماعی

در ( به خود اختصاص داده و 03حمایتی رتبۀ اول را )نمرۀ  –راهکار اقتصادی به عنواننیز « حمایت در بازاریابی

به « تقویت ساختارهای نهادی، رقابتی و محیطی»بعد  در بررسی )شاخص اولویت( فرایند دلفی نیز خرده نهایت

با )نمرۀ « های کاریبهبود قوانین و رویه»بعد  ( و خرده71/01نهادی رتبۀ اول را با )نمرۀ  -راهکار اجتماعی عنوان

 .اند ابعاد کسب کرده ( باالترین اولویت را نسبت به دیگر خرده233

حمایتی، زنان  -نهادی، راهکارهای اقتصادی -توسعۀ مشاغل خانگی، راهکارهای اجتماعی ها:کلیدواژه
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 و بیان مسئله مقدمه

هاست، نقش فقر و محرومیت دغدغه دولت و کاهشدر دنیای امروز که توسعۀ پایدار 

 به عنواناشتغال و بیکاری  که چراکند،  تر میپررنگرا های اقتصادی در توسعۀ اشتغال سیاست

ها دولت رو  نیا ازشود. محسوب میهای کالن کشورها شاخصی مهم برای ارزیابی سیاست

ی خانگی وکارها کسبکوشند به طرق مختلف نرخ بیکاری را کاهش دهند. در همین زمینه، می

و  توجه موردهای اخیر روند که در سال به شمار می وکار کسبهای ترین بخشیکی از مهم

ی چون چابکی و . مزایایاند گرفته قراری در کشورهای مختلف گذار استیسحمایت مراجع 

محل  به عنوانپذیری که بر مشاغل خانگی مترتب است، در کنار مزایایی که خانه را انعطاف

های محل فعالیت، انگیزۀ حذف هزینه جمله ازدهد، در اختیار افراد قرار می وکار کسب

 مضاعفی را در اختیار افراد برای گرایش به سمت چنین مشاغلی ایجاد کرده است )نیرومند و

 و اشتغال نۀیدرزم زنان که مشارکت ایجامعه از سوی دیگر در(. 00 :2933سجدیان جزی، 

 در زنان مشارکت بود زیرا خواهد بیشتر نیز اجتماعی رفاه باشد، اقتصادی بیشتر هایفعالیت

 اجتماعی رفاه افزایش ،جهینت در و سرانه درآمد افزایش تولید، سطح افزایش موجب کار بازار

است  خانگی مشاغل زنان فعالیت اقتصادی مهم هایزمینه از شود. یکیمی جامعهکل  برای

 و ایجاد اشتغال برای مهم راهکاری به عنوان (. مشاغل خانگی201 :2932و همکاران، )آگهی 

تالش  با وجود(. 1330، 2شود )راثزنان روستایی محسوب می به ویژهجهان  سراسر در درآمد

شود. های تولیدی نادیده گرفته میدر فعالیت غالباًزیاد زنان در جوامع روستایی نقش این گروه 

کند ضمن مشارکت دادن توسعه اقتضا می ردفراگ، رعایت اصل عدالت و برابری در رو  نیا از

ها، از دفها در جریان پیشبرد هی از پتانسیل طبیعی آنبردار بهرههای توسعه و زنان در فعالیت

 (.217: 2901زاده، مند شوند )قلیآثار و منافع توسعه نیز بهره

، 1وکار اینترنتی کسبرا به شش دستۀ  وکارها ( کسب2903) احمد پورداریانی و مقیمی

متوسط و  وکار کسب ،7کوچک یوکارها کسب ،0روستایی وکار کسب ،9وکار خانوادگی کسب

اند. از میان بندی کردهتقسیم 1وکار خانگی و همچنین کسب 1بزرگ یوکارها کسب

 ۀخانگی از نظر ایجاد شغل، نوآوری در عرض یوکارها کسب توسعۀ شده عنوانی وکارها کسب
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نقطۀ  زنان، برای به ویژهشود و  می یاقتصاد هر کشوردر محصول یا خدمات، موجب تنوع 

 سایر نسبت که به وکارها کسباین  است. یفعالیت اقتصاد یکاندازی شروع مناسبی برای راه

 نصیب را شماریبی تواند منافعمی دارد، کمتری پذیریریسک و تر بودههزینهکم وکارها کسب

 و افزایش سریع به با توجه عالوه بر این، (.1323، 2زنان روستایی کند )دیستلبرگ و بلو

 و در حجیم کار نیروی کافی برای زاییاشتغال در کشاورزی بخش و ناتوانی جمعیت گستردۀ

 که زمین یا فاقد زمینکم هایگروه برای به ویژه یکشاورز ریغتوسعۀ اشتغال  حال افزایش،

این مبحث، است.  برخوردار زیادی اهمیت از ندارند، کافی درآمد تأمین نیازهای زندگی برای

اجتماعی و اقتصادی جدید در با توجه به کاهش منابع و امکانات موجود و پیدایش نیازهای 

ی و همکاران، لطف ریم) شده است ای برخوردار ویژه گاهیاز اهمیت و جا کارآفرینی، ۀحیط

2939: 1.) 

جمعیت زنان روستایی در شهرستان  2933مسکن  نتایج سرشماری نفوس و بهبا استناد 

در  (اقتصادی نظراز )روستایی فعال درصد از زنان  2/00نفر است. از مجموع  93913اراک 

درصد کارکن بدون  1/1دار و خانهدرصد  2/19، شاغلدرصد  1/22تنها  شهرستانروستاهای 

در  زنان روستایی درصد از 17در حدود  شودمی . با دقت در این نتایج آشکارنددرآمد

اتخاذ تدابیر  درآمد ندارند.معطوف به فعالیت اقتصادی  گونه هیچظاهر   به شهرستان اراک

اهمیت  ،اسب به نحوی که مانع از هدر رفت پتانسیل و استعدادهای زنان روستایی شودمن

  هید مشاغل و سازمان گونه ینا ۀدهد. اما توسع نشان می از پیش یش توسعۀ مشاغل خانگی را ب

بتواند مشکالت اقتصادی  سو یک است تا از نظام مندریزی نیازمند مطالعه، تحقیق و برنامه آنها

و از سوی دیگر موجبات پیشرفت و توسعۀ جامعه روستایی  خانوار روستایی را برطرف سازد

تر واقعی تر وساز دستیابی به نتایج دقیقتوجه به این امر که انجام تحقیقات کیفی زمینه شود. با

ش کیفی )تکنیک دلفی( با استفاده از رو مطالعه است، پژوهش حاضر در نظر دارد مورد ۀمسئل

مسئله و سؤال . بنابراین، بپردازد حوزۀ مشاغل خانگیبه شناسایی دیدگاه کارشناسان فعال در 

راهکارهای عملیاتی توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی ترین  این است که مهمتحقیق اصلی 

 در شهرستان اراک چیست؟

  

                                                           
1. Distelberg & Blow 
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 تحقیقادبیات نظری 

ای برابر و پایدار در جامعه بدون در نظر داشتن زنان روستایی کشور، امری رسیدن به توسعه

اکثر پژوهشگران توسعه، شناخت جایگاه زنان در روستاها از  مزع بهی خواهد بود. افتنین دست

مهر و همکاران، رود )سروشرسیدن به توسعۀ روستایی مطلوب در جوامع به شمار می الزامات

 صورت  بههایی که بر آن شدند تا تمرکزشان را از برنامه گذاران استیس رو  نیا از (،9: 2900

ترین نقش زن روستایی در فرایند آن مادر بودن مهم و درها بود قاعدۀ کلی برای رفاه خانواده

 به عنوانهای دیگری که به پایگاه زنان روستایی شد، به سمت نظریهتوسعه فرض می

بنابراین تالش برای شناسایی هر چه ؛ (01: 2903بین، )پاک تولیدکننده توجه داشت، بپردازند

های زنان روستایی و بیان راهکارهایی برای گسترش گذاری فعالیتتر و ارزشدقیق

آید الزامات در مسیر توسعۀ روستایی به شمار می ازجملههای اقتصادی زنان روستایی  فعالیت

 (.0: 2900همکاران، مهر و )سروش

در مناطق روستایی نقش  به ویژههای اشتغال زنان یکی از زمینه به عنوانمشاغل خانگی 

کند. بررسی مطالعاتی که در خصوص راهکارهای توسعۀ مشاغل  مهمی در این زمینه ایفا می

کرد. گروه بندی توان در پنج گروه طبقهدهد این راهکارها را میخانگی انجام پذیرفته، نشان می

 است.  راهکارهای اجتماعیاول، 

های فنی و  های آموزشی به منظور افزایش مهارت استفاده از آخرین یافتهدر این زمینه، 

-را فراهم می خانگی یوکارها توسعه کسب ۀزمین، تکنولوژیکی نیروهای فنی شاغل در منازل

که دانش را به مهارت و مهارت  ی است(. آموزش عامل2903)رودگرنژاد و کیاکجوری،  آورد

به نوبۀ خود موجب افزایش دقت و افزایش راندمان امر نیز که این  کند میرا به تخصص تبدیل 

تحصیالت آکادمیک  ،در بسیاری از موارد زنان روستایی صاحب مشاغل خانگی. شودمی

 نۀیزم در اما ؛اند ای در خصوص شغل خود دریافت نکرده آموزش حرفه گونه و هیچنداشته 

تواند  گنجاندن دانش مربوط می گفتتوان می نیقبه یمهارت کافی دارند و  خود یشغل

بینی و اجرای پیش (.2903خنیفر و همکاران، )شود شان ایساز رونق و توسعه حرفه زمینه

محصوالت فرهنگی،  ای )به ویژه رسانۀ ملی(، ابزارهای رسانه های آموزشی از طریق برنامه

 . میسر خواهد بود و غیرهها، کانون مشاورۀ خانواده دانشگاه و مدارس

احیای فرهنگ کار در ، توسعۀ مشاغل خانگی بر مؤثراز دیگر راهکارهای اجتماعی 

 آگهی و همکاران ،(1331) 1(، تیپل1321) 2، گری(2903 )کارگر شورکی،ست ها خانواده

                                                           
1. Gray 

2. Tipple 
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 احمدی و همکاران ،(2933) همکارانپاپ زن و (، 2932) و موحدی یفرانیعقوب(، ی2932)

( نیز در مطالعات خود 2903) فرد و همکاران هیشگای، پ(2903) خنیفر و همکاران ،(2900)

 اند. کرده تأکیدبر راهکارهای اجتماعی در توسعۀ مشاغل خانگی 

توسعۀ مشاغل خانگی است. در این زمینه،  راهکارهای حمایتیگروه دیگر مربوط به 

اشتغال  برای سازماندهیتواند عاملی مؤثر ای بلندمدت در دو سال ابتدایی میه اختصاص وام

صورت جمعی   ی زنان شاغل در عرصۀ روستا به خانگی زنان روستایی و برآورده شدن نیازها

(. به منظور موفقیت در این طرح باید طبق 2903)شایگان،  و کاهش ریسک به شمار آید

 ،که حق هر شهروند ایرانی استامر سازی این و فرهنگ کرد. بیمه برد کار -رویکرد برد

به عنوان یک کارفرمای  فرد وقتیباشد، زیرا مطرح صورت یک کانال نظارتی   تواند به می

به  او راتواند دیگر هیچ کارفرمایی نمی د،کوچک خانگی به این حق خود اشراف پیدا کن

در نظام جمهوری  محوریت عدالت در کار توجه بهبنابراین، با  ؛زیرزمینی برای بیگاری ببرد

و نباید  شودمحسوب میهای دولت  ترین سیاستهای تأمین اجتماعی از مهم اسالمی، پوشش

. پرداخته شودمحبوس  نیرزمیای در ز تحت عنوان مشاغل خانگی به استثمار عده

اجازه داد که  های بهداشتی محیط کار در مشاغل خانگی نیز باید رعایت شود و نبایدداستاندار

امور  ۀنمور را اجاره کند تا از چشم ادار نیرزمیمشاغل خانگی یک ز ۀبهان هیک کارفرما ب

نتایج  (.2901)چهار بالش، بازرس وزارت کار دور باشد ماعی وتمالیاتی و سازمان تأمین اج

ی و لطف ریم، (1337و همکاران ) 1( و آلسوپ1329و همکاران ) 2موهانتیتحقیقات رانی

دهد که ( نشان می2903) احمدی و همکاران ،(2903) انتظاریان و طهماسبی(، 2939همکاران )

 کنند.راهکارهای حمایتی نقش بسزایی در توسعۀ مشاغل خانگی ایفا می

 و زنان فعالیت اقتصادیراهکارهای نهادی با تشکیالت منسجم در گروه دیگر قرار دارد. 

پایۀ ضرورت یا بر پایۀ  بر گونه است: دو بر کارآفرینانه هایها به فعالیتآوردن آن یرو

در کشورهای رو به توسعه  پایۀ فرصت و یافته، بیشتر بر فرصت که البته در کشورهای توسعه

جمله  هر دو گروه کارآفرینان به دالیل گوناگون از یهررو بیشتر بر پایۀ ضرورت است. به

 .(2901 )گلرد، شوند می ینیعرصۀ کارآفر بیکاری، کاهش دستمزدها و غیره وارد

 یهای حمایت سیاستتوان به راهکارهای بازاریابی اشاره کرد. در این زمینه می در نهایت

توسعۀ صادرات تولیدات خانگی و غیره  بازارشناسی و تبلیغات، بازاریابی،خصوص در 

ارتقای  .(2903ی، )رودگرنژاد و کیاکجورباشد توسعۀ مشاغل خانگی  ساززمینه تواند می

                                                           
1. Mohanty 

2. Alsop 
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های اقتصادی در سطوح خرد و کالن جامعه، بسترسازی حقوقی متناسب )کارگر  شاخص

بازار و ای و محلی که افزون بر بازاریابی  های ملی، منطقهبرگزاری نمایشگاه، (2903 شورکی،

عشایری باعث ایجاد حس خودباوری و اعتماد در زنان  تولیدات زنان روستایی و یرسان

تواند  اقداماتی است که در این زمینه می جمله از (2903فرد و همکاران، )پیشگاهی شود می

 شاملو بیگدلی و(، 2933و همکاران ) پاپ زن(، 1323) 2های ادواردنتایج بررسی انجام گیرد.

دهد راهکارهای بازاریابی نقش مهمی در همین مطلب بوده و نشان می دیمؤنیز  (2903)

 کنند. خانگی ایفا میتوسعۀ مشاغل 

افزایش تعداد  .(2910 )خزاعی،اشاره کرد منابع مالی  به تأمین توان یماز دیگر راهکارها 

شود و امکان باال رفتن سطح فناوری واحدهای ها سبب افزایش سطح تولید می مبلغ وام و

آن سطح رفاه  جهیبرند که درنت آورد و این دو، درآمد روستایی را باال می تولیدی را فراهم می

 بیشترزایی یابد. از سوی دیگر افزایش سطح تولید زمینه را برای اشتغال روستاییان افزایش می

 برایپرداخت وام از سوی واحدهای اعتباری بنابراین (؛ 2901، یریام دی)س آورد هم میافر

برای  .های کمک به روستاییان فقیر استیکی از راه، گسترش مشاغل کوچک و خانگی

های  و صندوق کیداخت وام به این مشاغل به واحدهایی نیاز است که به نظام بانپر

گیرندگان و بخش صندوق با مشارکت وام ۀزیرا بخشی از سرمای ،الحسنه شباهتی ندارند قرض

شود. به  گیری صاحبان سرمایه انجام میدیگر آن نیز از سوی دولت تأمین و توزیع آن با تصمیم

پدید به منظور  شده است. یگذار نام دها، صندوق مشارکت زنان روستاییهمین دلیل این واح

 سو کی آوردن واحدهای اعتباری کوچک و جدا از هم برای زنان روستایی نیاز است از

 733شده و از سوی دیگر در این روستاها باید بیش از   روستاهای واجد شرایط مشخص

 ت کرد،خوام پردابه متقاضیان  شده یآور جمع ۀسرمایمجموع بتوان از  خانوار ساکن باشند تا

چون ممکن  ،ای وجود نداشته باشد الحسنهروستای یادشده بانک یا صندوق قرض در همچنین

افزون بر این سطح سواد روستاییان  منفی بگذارد، ریاست در پیدایش واحدهای اعتباری تأث

سطح درآمد نیز در  و را فراهم آوردبهتر نسبت به دیگر روستاها باالتر باشد تا زمینۀ مشارکت 

باشد. اگرچه چنین آماری برای همه روستاها  ریپذ انداز مبلغی کم امکانحدی باشد که پس

 ،شود های کشاورزی انجام می روستا که در آمارگیری وجود ندارد ولی ارزش تولیدات هر

، ایط انتخاب شدندروستاهای واجد شر که  ینیاز است هنگام استفاده باشد، تواند قابل می

ها را به این امر ترغیب با زنان روستایی صحبت شده و آن ،صندوق مشارکت سیتأس نۀیدرزم

                                                           
1. Edvard 
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مند را که فرصت  چند نفر از زنان روستایی عالقه ،که موافقت آنان به دست آمد آن از  پسکرد. 

ها داده به آن مدتهای مقطعی و کوتاهتا آموزش کردبیشتر و سواد باالتری دارند را انتخاب 

 9(، هستریچ1331) 1(، والتر1327) 2در مطالعات روبن و کوئین (.2910 )خزاعی، شود

( 2903) خنیفر و همکاران( و 2932) آگهی و همکاران (،2939بیگی و همکاران )تقی(، 1331)

 است. شده  شناختهترین راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی منابع مالی از مهم تأمین

 

 تحقیقروش 

ای به شناسایی و شناسی این مطالعه کیفی است، در گام اول به شکل اسنادی و کتابخانهروش

های رسمی، کتب، تحقیقات و گردآوری راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی از بین گزارش

مقاالت مرتبط داخلی و خارجی پرداخته شد و در گام بعد با علم بر این موضوع که در 

های ریاضی و آماری ین مطالعه، کسب اطالعات دقیق و طراحی مدلدستیابی به هدف اصلی ا

)محاسبه سه شاخص اجماع،  0های جدی مواجه خواهد بود، از روش دلفیمعتبر با محدودیت

ترین دلیل این انتخاب را در به وجود آوردن توان مهماهمیت و اولویت( استفاده شد. می

ی در طراحی راهکارهای عملیاتی و کاربردی و متولیان اجرای نظران صاحباجماع در بین 

فرایند اجرای روش دلفی در این مطالعه به باال دانست.  با اعتبارتوسعۀ کسب و کارخانگی 

کارشناسان ( در این مطالعه که شامل 2جدول ) کنندگان شرکتشرح زیر بوده است: ابتدا 

معاونت عمرانی  جمله شهرستان اراک ازهای مربوطه در  مشاغل خانگی در ادارات و سازمان

 سطح استان و امداد امام خمینی درۀ تعاون کار و رفاه اجتماعی، کمیت ۀاستانداری مرکزی، ادار

سازمان جهاد کشاورزی استان و  ، میراث فرهنگی و گردشگری،یدست عیشهرستان، سازمان صنا

صندوق مهر امام  تجارت استان،ای، سازمان صنعت، معدن و شهرستان، سازمان فنی و حرفه

 جهاد دانشگاهی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی السالم،علیه رضا

انتخاب و از آنان خواسته شد راهکارهای عملیاتی توسعۀ کسب و کارخانگی را که بودند، 

ط به آن بود، به های مربو بندی ای( و دستهبرآمده از مرحلۀ اول مطالعه )مطالعات کتابخانه

تشریح بیان کنند تا از خالل این بخش به اجماع و توافق نظر در باب ابعاد مختلف توسعۀ 

ها، در مرحلۀ اول و دستیابی به نتایج مشاغل خانگی نائل آییم. پس از تحلیل اولیۀ پاسخنامه

ی کنندگان بر حسب میانۀ پاسخ گروه، مرحلۀ دوم برای مشخص ساختن شدت سازگارشرکت

                                                           
1. Reuben & Queen 

2. Walter 
3. Histrich 

4. Delphi method 
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های گروه و همچنین دستیابی به میزان اجماع و اهمیت ابعاد و یا ناسازگاری با میانگین پاسخ

ابعاد راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی انجام پذیرفت. در مرحلۀ سوم همچون مرحلۀ  خرده

کنندگان بر حسب میانۀ پاسخ گروه و همچنین برای قبل، بار دیگر بازخورد نتایج به شرکت

ها ارسال و باز تحلیل شد. الزم به ذکر است بندی شاخصان اهمیت و اولویتتعیین میز

آکادمیک و همچنین  نظران صاحبنفر از  91پاسخگویان هر سه مرحله و هر مرحله شامل 

که طبق نظر  متولیان و کارشناسان اجرایی مشاغل خانگی در ادارات و نهادهای مربوطه

مشابه برخوردار بودند، به روش  باًیتقرابستگی قشری و و 1از توازن اجتماعی 2هارتموت اسر

حاکی از آن ای کارشناسان مشاغل خانگی  های حرفهویژگیتصادفی و هدفمند انتخاب شدند. 

 ۀدر حوزنیز  نفر 7های اجرایی مشاغل خانگی و  در حوزه کنندگانمشارکتنفر از  92که  بود

آورده شده است.  2مشخصات کارشناسان در جدول  مطالعاتی مشاغل خانگی فعالیت دارند.

ها و بر اساس فرایند منطقی روش دلفی به میزان بر اساس نتایج این پرسشنامه در نهایت

 در مدل تحقیق نائل شدیم. شده انیباجماع، اهمیت و اولویت هر یک از راهکارهای 
 ای کارشناسان مشاغل خانگی در ادارات متولی های حرفه ویژگی .1 جدول

 

  

                                                           
1. H. Esser 

2. sociability 

 محل فعالیت
 کارشناسان و متولیان

 حوزۀ فعالیت  درصد فراوانی

 17/3 3 سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی

توسعۀ  مدیریت ترویج، تسهیالت، ۀادار

معاونت  زنان روستایی، روستایی،

 استان یزیر برنامه

 طرح و برنامه ۀادار 11/1 2 ادارۀ جهاد کشاورزی شهرستان اراک

 امور زنان دفتر امور روستایی، 00/29 7 وبودجه استان استانداری معاونت عمرانی برنامه

 ادارۀ اشتغال 77/7 1 ادارۀ تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی

 ادارۀ اشتغال مهارت  11/1 2 ، میراث فرهنگی و گردشگرییدست عیادارۀ صنا

 ادارۀ فرش، جهاد اقتصادی 99/0 9 سازمان صنعت و معدن

 نظارتمسئول  معاونت صندوق، 77/7 1 (السالم هیصندوق مهر امام رضا )عل

 ادارۀ اشتغال 99/0 9 کمیته امداد امام خمینی )ره( استان مرکزی

 ییادارۀ خودکفا 22/22 0 کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان اراک

 ادارۀ اشتغال 11/1 2 ای استان مرکزی سازمان فنی و حرفه

 امور مطالعات اقتصادی و اجتماعی  19/0 9 دانشگاهی استان مرکزی دجها

 اقتصاد و توسعۀ روستایی 77/7 1 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

  3/233 91 جمع
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 های تحقیقیافته

 فرایند شناسایی راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی

 بر  هیتکوکار خانگی با  تحقیق برای شناسایی راهکارهای توسعۀ کسب شده گرفتهمدل در نظر 

 صورت پذیرفته است.  2 شکلشده در  سازی تا سطح سوم، بر اساس مدل رسمفرایند شاخص

 

  
 

 . مدل تحقیق1شکل 
 

این مطالعه به منظور تحلیل و دستیابی موانع و راهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی زنان 

ی تکنیک دلفی، به محاسبه سه شاخص )اجماع، ا چندمرحلهروستایی، با استفاده از فرایند 

 اهمیت و اولویت( پرداخته است.

ۀ این موضوع است که دهند نشاننحوۀ محاسبۀ شاخص اجماع: این شاخص 

آکادمیک و کارشناسان اجرایی مشاغل خانگی تا چه حد نسبت به موانع و  ننظرا صاحب

اجماع نظر و توافق دارند. الزم به ذکر است ابعاد چهارگانۀ راهکارهای  شده انیبراهکارهای 

اما برای رسیدن به اند؛  آمده  دست  بهاز طریق مطالعات اسنادی )مرحلۀ اول(  شده انیبعملیاتی 

تشریحی به شکل زیر طراحی  سؤال 0شناسایی راهکارها و معرفی این فرایند  نۀیزم دراجماع 

 شد:
 بعد تا حدی موافقم موافقم ب( با این خرده کامالًبعد  الف( با این خرده

 مخالفم کامالًبعد  ی مخالفم د( با این خردهتا حدبعد  با این خرده( ج
ها (+ تعداد پاسخ-2ها به گزینه ج *)+ تعداد پاسخ2نه ب*ها به گزی+تعداد پاسخ1ها به گزینه الف *تعداد پاسخ

 (-1به گزینه د*)

 ها به گزینه الف تا هتعداد کل پاسخ

ابعاد  ۀ تشتت آرا در باب خردهدهند نشانتر باشد، هر چه شاخص اجماع به صفر نزدیک

است. از سوی دیگر هر چه مقدار شاخص اجماع از صفر  نظر موردانتخابی برای سنجش بعد 

است. در این مطالعه مقدار شاخص اجماع  نظر مورددورتر باشد، نشانگر توافق بر سر موضوع 

 مشخص شود. کامالًاست تا میزان اجماع خبرگان  شده  داده( نشان -1+ تا 1بر برداری )از 
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میزان اهمیتی است که ۀ دهند نشاناین شاخص نحوۀ محاسبۀ شاخص اهمیت: 

اند. این شاخص در مرحلۀ دوم تکنیک  قائل ذکرشدهپاسخگویان برای هر یک از متغیرهای 

 در رود.دلفی و پس از حصول به نتایج شاخص اجماع در باب شناسایی راهکارها به کار می

زیاد، »ینه های عملیاتی برآمده از آن با چهار گزابعاد و معرف این مرحله از میزان اهمیت خرده

ها توانستند یکی از گزینهنظرخواهی شد که هریک از پاسخگویان می« اهمیتمتوسط، کم، بی

 است: شده  محاسبهزیر  صورت  بهرا انتخاب کنند. شاخص اهمیت نیز 
+ تعداد 17ها به گزینه کم *+تعداد پاسخ73ها به گزینه متوسط*+تعداد پاسخ233ها به گزینه زیاد *تعداد پاسخ

 3اهمیت *ها به گزینه بیپاسخ

 ها پاسختعداد کل 
از  هر کدامبندی این شاخص برای اولویتنحوۀ محاسبۀ شاخص اولویت: از 

شده است. در این مرحله پس از  استفادهراهکارهای توسعۀ مشاغل خانگی در سومین مرحله 

ویت مفاهیم مورد اجماع ، دربارۀ میزان اولمطالعه موردمراحل قبل، از نخبگان  لیتحل و  هیتجز

اولویت »های های خود را با انتخاب یکی از گزینهها پاسخو دارای اهمیت نظرخواهی شد و آن

 محاسبهزیر  صورت  بهبیان کردند. شاخص اولویت نیز « زیاد، اولویت متوسط و اولویت کم

 است: شده 
ها به +تعداد پاسخ00متوسط* گزینه اولویتها به +تعداد پاسخ100ها به گزینه اولویت زیاد *تعداد پاسخ

 +20اولویت کم * گزینه

 ها پاسختعداد کل 

ۀ اولویت دهند نشانباشد،  تر کینزد 233ابعاد به  هر چه شاخص اولویت هر یک از خرده

بیشتر این موضوعات و از سوی دیگر هر چه نمرۀ شاخص به صفر گرایش داشته باشد، بیانگر 

خبرگان بوده است. در زیر به تحلیل و تبیین هریک از ابعاد  موردنظراولویت کمتر موضوعات 

های برآمده از پرسشنامه در سطوح مختلف چهارگانه توسعۀ مشاغل خانگی به انضمام تفکیک

 است. شده  پرداختهساختن متغیرها 

 

 نهادی –. راهکارهای اجتماعی1

 مشاغل خانگی نۀیزم در. آموزش زنان روستایی شاغل 1.1

مبدل  است یعاملای بودن عامل زمینه بجایوکار خانگی، آموزش  توسعۀ کسب نۀیزم در

عاملی تلقی شود که دانش را به مهارت و مهارت را به  به عنوانتواند که در صورت وجود می

وری بیشتر خود موجب افزایش دقت و راندمان و بهره به نوبهتخصص تبدیل کند. این 
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روشن و آشکار شده که در بسیاری از موارد زنان روستایی  کامالًبر همگان  شود. این امر می

ای در خصوص آموزش حرفه گونه هیچصاحب مشاغل خانگی تحصیالت آکادمیک نداشته و 

توان بیان و به یقین می دارند خودشغل  نۀیزم دراند، اما مهارت کافی شغل خود دریافت نکرده

 شان را فراهم آورد.ایساز رونق و توسعۀ حرفهاند زمینهتوکرد گنجاندن دانش مربوط می

 . تقویت ساختار رقابتی، نهادی و محیطی2.1

و توسعۀ کارآفرینی اثر متقابل بر یکدیگر دارند، بدین معنا که محیط  وکار کسبمحیط 

های دهد و ایجاد و توسعۀ فعالیتمناسب، احتمال وقوع رفتار کارآفرینانه را افزایش می

گی پتی گرو بیان شاخه منجر شود. نظریۀ سه وکار کسبتواند به بهبود فضای آفرینی، نیز میکار

دارد که هر رفتاری تابع زمینه و ساختاری است. حال اگر هدف، ایجاد رفتار کارآفرینانه می

ا در رفتار کارآفرینانه شناسایی شوند، این عوامل ب مؤثرهای بایست، ساختارها و زمینهباشد، می

های الزم را انجام داد. لذا هر چه محیط ریزیمقایسه شوند تا بتوان برنامه دئالیاوضعیت 

ی موجود باالتر وکارها کسبدر یک کشور مساعدتر باشد، احتمال ایجاد و رشد  وکار کسب

 رود.می

 سازی در اشتغال خانگی. فرهنگ3.1

. بیمه و میکن کاربرد  -موفقیت در این طرح باید یاد بگیریم طبق رویکرد برد به منظور

یک کانال  صورت  بهتواند ی این موضوع که بیمه حق هر شهروند ایرانی است، میساز فرهنگ

کند، دیگر هیچ کارفرمایی پیدا می اشرافنظارتی مطرح باشد، زیرا وقتی فرد به حقوق خود 

رزمینی برای بیگاری ببرد. با توجه به اینکه در نظام جمهوری اسالمی، تواند او را به زینمی

های دولت محسوب ترین سیاست اجتماعی از مهم تأمینهای محور کار عدالت است، پوشش

محبوس پرداخته  نیرزمیزای در شود و نباید تحت عنوان مشاغل خانگی به استثمار عدهمی

ر مشاغل خانگی نیز باید رعایت شود و نباید اجازه داد شود. استاندارهای بهداشتی محیط کار د

ی نمور را اجاره کند تا از چشم ادارۀ امور نیرزمیزکه یک کارفرما به بهانۀ مشاغل خانگی، 

-( در یافته2901اجتماعی و بازرس وزارت کار دور باشد. چهاربالش ) تأمینمالیاتی و سازمان 

 . افتی دستهای خود به نتایج مشابهی 

 های شخصیتی. تقویت ویژگی4.1

یکی از پیامدهای توسعۀ مشاغل  به عنوانارتقای روحیۀ آزادی و استقالل عمل در افراد 

با هدف های ترویجی و آموزشی بینی و اجرای برنامهخانگی در حوزۀ فردی است. پیش

سازی بستر دهبانوان برای آما به ویژههای ایرانی ارتقای دانش، بینش و مهارت اعضای خانواده
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رسد که از طریق خانواده در مسیر پذیرش مسئولیت مشاغل خانگی ضروری به نظر می

ها، کانون رسانۀ ملی(، محصوالت فرهنگی، مدارس و دانشگاه به ویژهای )رسانه ابزارهای

گیری و مشاورۀ خانواده و غیره میسر خواهد بود. ایجاد شرایط و فضای مناسب برای شکل

کند.  توسعۀ مشاغل خانگی را تقویت راتیتأثتواند های خانوادگی نیز میعاونیفعال شدن ت

( با نتیجه حاصل از این بخش 2903شاملو )( و بیگدلی2903نتایج مطالعات کارگر شورکی )

ابعاد فوق که توسط  های عملیاتی هریک از خردههمخوانی دارد. الزم به ذکر است معرف

شد، به  تأییدها و متولیان اجتماعی در این مطالعه انتخاب و میزان اهمیت آن نظران صاحب

 .است 1شرح جدول 
 نهادی توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی –های اجماع، اهمیت راهکارهای اجتماعی شاخص .2جدول 

 های عملیاتیمعرف شاخص اهمیت شاخص اجماع خرده ابعاد

 آموزش
تر با مشاغل خانگی از طریق آموزش به فرزندان، ارائه آشنایی ساده 7/11 17/3

 ای قبل از اعطای تسهیالت بانکیی حرفهها آموزش

تقویت ساختار رقابتی، 

 نهادی و محیطی

ایجاد شبکۀ ارتباط کاری، برگزاری جشنواره، ایجاد پشتیبان و عامل  01/31 10/3

توسعه، ایجاد تشکیالت منسجم، تعریف استاندارد برای تولیدات، آشنا 

ی تبلیغی، تقویت جایگاه خاص و دائم برای مشاغل ها وهیشکردن افراد با 

 خانگی

تقویت و ترغیب فرهنگ 

 کارآفرینی

مشاغل خانگی، ترویج فرهنگ مصرف تولیدات سازی در حوضۀ فرهنگ 233 11/3

 آسان و پرسود وکار کسبها برای ترویج خانگی، فعالیت مداوم تعاونی

های شخصیتی  تقویت ویژگی

 های فردیو مهارت

ها برای توسعه ارتقای مهارت افراد قبل از اعطای تسهیالت، برگزاری همایش 17 7/2

های شخصی و تقویت ویژگی نفس اعتمادبههای شغلی، ایجاد خالقیت

 شاغالن، شناسایی و حمایت از دانش بومی و تلفیق با تکنولوژی نوین

 

 حمایتی –. راهکارهای اقتصادی2

 ایو بیمه های ساختاری. حمایت1.2

مشاغل خانگی در چرخۀ اقتصاد، حمایت از آن  انکار  قابل ریغبه نقش و اهمیت با توجه 

برای حمایت از  مؤثرهای شود. یکی از روشنیز یکی از ملزومات این فرایند محسوب می

های نسبی در هر ها و مزیتاندازی مشاغل با در نظر گرفتن ظرفیتمشاغل خانگی، راه

تمامی زنان روستایی بر تولید جمعی آن محصول به توافق نظر برسند.  به نحوی کهروستاست؛ 

-و افزایش امنیت شغلی ساکنان می تأمینآمدن نتایجی همچون  فراهمچنین اقدامی موجبات 

 شود.

 های حمایتی در بازاریابی. سیاست2.2

. اند محصوالت خانگی باید بدانند مشتریان و بازار هدفشان چه کسانی دکنندگانیتول

 شده فروختهاست. محصوالت و خدمات  وکار کسبایجاد روابط با مشتری عاملی مهم در یک 
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شرکت به دست مشتریان برسند. این مسئله  به وسیله جادشدهیاهای توزیع باید توسط کانال

ای مانند خدمات پستی انجام شود و هم اینکه توسط یک ۀ ابزارهای سادهبه وسیلتواند هم می

کند، صورت که محصوالت شرکت را در سراسر کشور پخش می نقل و  حملشرکت بزرگ 

بازاریابی،  نۀیزم درهای دولت  اما چنین اقداماتی نیازمند اتخاذ تدابیری همچون حمایت؛ پذیرد

شود، هدایت  فراهمی که زمینۀ رقابت سالم در بازار ا گونه  بهیکنواخت کردن قیمت مواد اولیه 

تاها به سمت تولیدات خانگی، تشکل بازارهای هفتگی در شهرها و کردن گردشگران در روس

های های مادی و اختصاص وامحمایت های تولیدات خانگی است.همچنین برگزاری نمایشگاه

 مؤثرتواند عاملی مشاغل خانگی در توسعۀ اقتصادی روستا می مؤثربلندمدت با توجه به نقش 

ستایی و برآورده شدن نیازهای زنان شاغل در عرصۀ هی اشتغال خانگی زنان رود سازمانبرای 

 جمعی و کاهش ریسک با فعالیت گروهی به شمار آید. صورت  بهروستا 

 ازین موردمنابع مالی  تأمین. 3.2

نیازهای مالی و اعتباری از طریق افزایش سقف  تأمینهای پولی و مالی برای سیاست

تولیدکنندگان به  به نحوی کهسرمایه با سود کم و دورۀ تنفس باال  تأمینتسهیالت به متقاضیان، 

ی اقتصادوری الزم رسیده باشند و بتوانند اقساط وام را پرداخت کنند، جلب مشارکت بهره

های زنان، تشکیل صندوق گذاران از طریق بازدید از روستاها، مشاغل موجود و تواناییسرمایه

و ضمانت  رندگانیگ وام همراه با مشارکت ازین موردسرمایۀ  ینتأم برای مشارکت زنان روستایی

 به عنوانتواند های زنان برای دریافت تسهیالت میگروهی زنان روستایی در قالب تعاونی

. نتایج مطالعات ی خانگی شوندوکارها کسبساز گسترش و توسعۀ زمینه مؤثرراهکاری 

 کند.می تأیید( نیز نتیجه این بخش را 2910خزاعی )

 های کاریبهبود قوانین و رویه. 4.2

وکار خانگی، وجود مقررات دست و پاگیر دولتی  اندازی و توسعۀ کسبمهمترین مانع راه

اخذ مجوز و همچنین تعدد متولیان مشاغل خانگی است که این امر موجب  نۀیزم در

ابعاد فوق  ی عملیاتی هر یک از خردهها معرفالزم به ذکر است،  .شودی متقاضیان میسردرگم

شد، به  تأییدها و متولیان در این مطالعه انتخاب و میزان اهمیت آن نظران صاحبکه توسط 

 است. 9شرح جدول 
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 حمایتی توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی -اجماع، اهمیت راهکارها اقتصادی شاخص .3جدول 
 های عملیاتیمعرف شاخص اهمیت شاخص اجماع خرده ابعاد

های حمایت

 ایساختاری و بیمه

های موجود، برطرف کردن نقاط ضعف و تضمین اندازی مشاغل خانگی با توجه به ظرفیتراه 71/10 01/3

های هدف برای حمایت، در نظر امنیت شغلی، برقراری پوشش بیمه برای شاغالن، تشکیل گروه

پیشرفته جهت سرعت بخشیدن به  تجهیزاتگرفتن بیمه محصوالت خانگی، فراهم کردن ابزار و 

 کار، تصویب تولید جمعی در هر روستا.

های سیاست

حمایت در 

 بازاریابی

 نۀیزم دری دولت ها تیحماتشکیل بازارهای هفتگی، برگزاری نمایشگاه جهت فروش تولیدات،  03 0/3

در  خرید ی، یکنواخت کردت قیمت مواد اولیه، هدایت گردشگران به سمتبازاررسانبازاریابی و 

 محل عرضه.

منابع مالی  تأمین

 ازیموردن

 تأمین، گذاران هیسرماافزایش سقف تسهیالت، تشکیل صندوق مشارکت، جلب مشارکت اقتصادی  13 1/3

 سرمایه با سود کم، ضمانت گروهی افراد.

بهبود قوانین و 

 ی کاریها هیرو

1 7/11 
 اصالح قوانین مربوط به دریافت تسهیالت، رفع موانع در صدور مجوزهای بهداشتی.

 

 گیری نتیجه

 کمتری پذیریریسک و ترهزینهکم وکارها کسب سایر نسبت به خانگی یوکارها کسب توسعۀ

 ناتوانی با توجه به عالوه بر این، کند.زنان روستایی  نصیب را شماریبی تواند منافعمی دارد و

 به ویژه یکشاورز ریغتوسعۀ اشتغال  کار، نیروی برای کافی زاییاشتغال در کشاورزی بخش

 از ندارند، کافی درآمد زندگی تأمین نیازهای برای که زمین یا فاقد کم زمین هایگروه برای

استفاده از روش کیفی با توجه به این مهم، بر آن شدیم تا با است.  برخوردار زیادی اهمیت

)تکنیک دلفی( به بررسی و شناسایی راهکارهای عملیاتی توسعۀ مشاغل خانگی زنان روستایی 

. بر اساس نتایج محاسبات شاخص اجماع، اهمیت و اولویت در شهرستان اراک بپردازیم

استنباط شد که در مسیر شناسایی راهکارهای توسعۀ کسب و کارخانگی، دستیابی به  گونه نیا

، در میان پاسخگویان توافق نظر شده گرفتهابعاد در نظر  شاخص اجماع بر سر ابعاد و خرده

-دسته ازجمله« های کاریبهبود قوانین و رویه»بعد  بر خردهاما درجۀ توافق ؛ وجود دارد

( برخوردار 1حمایتی از درجۀ اعتبار باالیی )با نمرۀ  -اهکارهای اقتصادیهای مربوط به ر بندی

اصالح قوانین مربوط به دریافت تسهیالت و  است. این امر نشان از توافق نظر پاسخگویان در

در  آمده دست بههمچنین شاخص اجماع  رفع موانع در صدور مجوزهای بهداشتی است.

( باالترین رتبه را در 1/2)با نمرۀ « های فردیمهارتی شخصی و ها یژگیوتقویت »بعد  خرده

 نۀیزم دردارد و حاکی از توافق نظر پاسخگویان  شده ارائهنهادی  -میان راهکارهای اجتماعی

ها به ارتقای مهارت افراد قبل از اعطای تسهیالت، برگزاری همایش راهکارهای عملیاتی نظیر

، شناسایی و حمایت از دانش بومی نفس مادبهاعتهای شغلی، ایجاد منظور توسعه خالقیت
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یکسان و برابری به دست آمد،  باًیتقردر محاسبۀ شاخص اولویت نیز نتایج  هرچندخواهد بود. 

( باالترین میزان اهمیت را در میان 233)با نمرۀ « تقویت و ترغیب فرهنگ کارآفرینی»بعد  خرده

دارد. در محاسبۀ شاخص اهمیت راهکارهای  شده مطرحنهادی  -سایر ابعاد اجتماعی

( باالترین میزان 03)با نمرۀ « های حمایت در بازاریابیسیاست»بعد  نهادی نیز خرده -اجتماعی

اهمیت را داراست. در بررسی نتایج محاسبات شاخص اولویت نیز، باالترین میزان اولویت 

تقویت ساختار رقابتی، »بعد  ی خردهنهاد -راهکارهای اجتماعی نۀیزم در شده مطرحابعاد  خرده

( 233نمرۀ  )با« های کاریهمچنین بهبود قوانین و رویه»( و 71/10با نمرۀ « )نهادی و محیطی

ۀ اقتصادی حمایتی شد مطرحابعاد  باالترین اولویت را از دیدگاه پاسخگویان در میان سایر خرده

ت عمق واکاوی مفهوم توسعۀ وکار خانگی داراست. الزم به ذکر اس در مسیر توسعۀ کسب

مطرح « های عملیاتیابعاد، خرده ابعاد، معرف»کسب و کارخانگی در این مطالعه در سه سطح 

 بوده است.

 راهکارهابیان 

تولیدات برای حمایت از  ۀدر نظر گرفتن بیم ، راهکارهای حمایتی نظیراز دیدگاه کارشناسان

کیفیت محصوالت و سرعت  افزایشهم کردن ابزار و تجهیزات پیشرفته به منظور افر ؛شاغالن

به خود نیز  باالترین میزان شاخص اولویت راکارشناسان بوده و اجماع مورد  در کار موارد

این موارد از دیدگاه کارشناسان در مقایسه با سایر  گر آن است کهنشان کهاند  اختصاص داده

ارائه بودند راهکارهای رقابتی همچون  دقمعت . کارشناساندارندیی برخورباال تیموارد از ارجح

تعریف استاندارهای  تولیدات خانگی و یافزایش بازارپسند برایراهکارهایی از طرف دولت 

که موردپسند بازار باشد، برقراری ارتباط بین  تیفیالزم برای تولید محصوالت باک

لیدات خانگی به منظور افزایش رقابت سالم تو یا ، برگزاری جشنوارهدکنندگانیتول

که با تقویت ساختار رقابت بین تولیدکنندگان امکان  اند شده ییشناسا راهکارهای نیتر تیبااهم

بر اساس نتایج مطالعۀ  هم خواهد شد.ااز امکانات موجود فر دکنندگانیگیری تمامی تول بهره

کاربردی زیر را برای توسعۀ مشاغل خانگی توان راهکارهای عملیاتی و دلفی صورت گرفته می

 پیشنهاد کرد:

 فردی هایتسهیالتی برای آغاز فعالیت پرداخت شود، مهارت که  آنپیش از  -

با  رقابت قابلتکنولوژی رشد خالقیت شغلی مطابق با  همگام با وکار کسب نۀیزم درمتقاضیان 

حمایت دانش بومی کاربران مسیر بازار افزایش یابد و تحقق این امر جز با در نظر گرفتن و 
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زنان  نفس  به اعتمادشود،  فراهماین عوامل فردی  که ی صورت درنخواهد بود. واضح است 

 .وکار خانگی افزایش خواهد یافت اندازی و توسعۀ کسبروستایی در ارائه طریق راه

ت، های کاری از طریق اصالح قوانین مربوط به دریافت تسهیالبهبود قوانین و رویه -

 رفع موانع در صدور مجوزهای بهداشتی حاصل شود.

های موجود در هر روستا مشاغل خانگی با توجه به مزیت نسبی و همچنین ظرفیت -

به تجهیزات پیشرفته کار  های هدف برای حمایت، ابزاراندازی شوند و با تشکیل گروهراه

وری فراهم شود و از این طریق مانع انحراف مصرف وام پرداختی در بهره باال بردن منظور

 خانگی شود. وکار کسبمسیری دیگر غیر از 

موجبات پایداری کسب و کارخانگی و تضمین  با برقراری پوشش بیمۀ مناسب  -

 شود. فراهمامنیت شغلی شاغالن 

یل رونق و توسعۀ کسب و کارخانگی همچون تشک به منظورهای حمایتی سیاست -

بازارهای هفتگی، برگزاری نمایشگاه برای فروش تولیدات، یکنواخت کردت قیمت مواد اولیه، 

 نیز به کار رود. ...و خرید در محل عرضه هدایت گردشگران به سمت

با برقراری شبکۀ ارتباط کاری بین تولیدکنندگان محصوالت خانگی مرتبط، زمینۀ  -

شود تا  فراهمهای کارآفرینی زنان ها و خوشهونیها و تعاایجاد تشکیالت منسجم مانند تشکل

جایگاه مشاغل  به عالوههایی برای تولید محصول استاندارد حاصل شود. از این طریق شاخص

وکار خانگی  ها را پشتیبان یا عامل توسعۀ کسبخانگی تثبیت و دائمی شود. تمامی این فعالیت

ولیدات خانگی فرد شاغل در کسب و ی تبازاررسانهی و تا مرحلۀ بازاریابی و  دجهت

 .کند میکارخانگی را هدایت 
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