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  میثم مدرسی
  
  
 

وکارهـاي    هاي کلی اشتغال و کـسب       سیاست
  خانگی

شود که بـه      ها، اقدامات و ابتکاراتی اطالق می       اي از برنامه    به مجموعه 
ــی    ــر م ــشور منج ــتغال ک ــعیت اش ــود وض ــرد   بهب ــود و در عملک ش

  .نگی اثر داردوکارهاي خا کسب
توسـعه،   ویژه در کشورهاي درحال  وجود بیکاري مزمن به     

هایی براي توسـعه اشـتغال    ها را بر آن داشته تا سیاست  دولت

و کاهش بیکاري ارادي و عـدم تعـادل در بـازار کـار اتخـاذ                
، نرخ بیکاري در   2008دنبال وقوع بحران مالی سال        به. نمایند

ترده افزایش یافته است و     یافته در سطح گس     کشورهاي توسعه 
ها از آن زمان درصدد هستند بـه اَشـکال مختلـف، بـر                دولت

رشد کـشورشان را کنتـرل و کـاهش دهنـد       به  نرخ بیکاري رو  
)ILO, 2014, P. 8 .(     این در شـرایطی اسـت کـه بیکـاري در

عنـوان یـک مـشکل مـزمن          توسعه بـه    اکثر کشورهاي درحال  
تباط بیشتري با دنیاي    وجود داشته و اقتصاد کشورهایی که ار      

خارج داشت، نرخ بیکاري از بحران مـالی تـأثیر بیـشتري از             
بنـابراین، در اکثـر کـشورهاي جهـان،         . خود نشان داده است   

هاي سیاستی در     عنوان یکی از اولویت     هاي اشتغال به    سیاست
گذاران قرار گرفته و مداخلـۀ        ها در سیاست    دستور کار دولت  

شتغال و کـاهش نـرخ بیکـاري در     دهی ا   ها براي سامان    دولت
ــت  ــه اس ــعه یافت ــار توس ــازار ک ــعه  . ب ــد، توس ــن فراین در ای

ــسب ــی از     ک ــانگی یک ــارآفرینی خ ــانگی و ک ــاي خ وکاره
توانـد بـراي توسـعه اشـتغال و           هاي مهمی است که می      حوزه

  . توجهی ایفا نماید رشد تولید نقش قابل
و هـا، اقـدامات       اي از برنامه    هاي اشتغال مجموعه    سیاست  

نظیر نرخ اشـتغال،    (ابتکاراتی است که بهبود وضعیت اشتغال       
گـذاري   را هـدف ) ایجاد شغل، کیفیت اشتغال و اشتغال کامل    

ازطریق بیمـه بیکـاري،     (کند و یا آثار و پیامدهاي بیکاري          می
دهد   را کاهش می  ) جامعیت بازار کار و مسائل شایع جنسیتی      

)Jacob and Genard, 2011, P. 532.( اساس، تـدابیري   براین
نماینـد قـادر اسـت هـم          ها در بازار کار اتخـاذ مـی         که دولت 

توسعه اشتغال و هم تقلیل آثـار بیکـاري را پوشـش دهـد و               
  . کند نمود پیدا می پیامد آن در رشد اقتصادي و رفاه عمومی 

  
  اشتغال و بیکاران

بیکاري یکی از معضالت اساسـیِ بیـشتر کـشورهاي جهـان            
) ILO(المللی نیروي کـار        سازمان بین  براساس گزارش . است

 درصــد بــوده 9/5 در جهــان 2012، نــرخ بیکــاري در ســال 
 6 بـه    2013بینی شده است نرخ بیکاري در سـال           پیش. است

 2007در سـال  ). ILO, 2014, p. 19(درصـد افـزایش یابـد    
.  میلیـون نفـر بـوده اسـت        170تعداد بیکاران جهان بـالغ بـر        

 میلیـون نفـر افـزایش    195 بـه  2012جمعیت بیکار در سـال      
ترتیـب    به2018 و  2015بینی شده است در سال        یافته و پیش  
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بینی   این سازمان پیش  .  میلیون نفر افزایش یابد    214 و   208به  
کــرده اســت در دو ســال آینــده، نــرخ بیکــاري کــشورهاي  

توسعه   یافته، تقلیل یابد، اما در بیشتر کشورهاي درحال         توسعه
براسـاس گـزارش سـازمان      . اهـد یافـت   این نرخ افزایش خو   

بالغ بر سه میلیـارد  ) ILO, 2012, P. 9(المللی نیروي کار  بین
 دالر امریکـا    5/2نفر از جمعیت فقیر در جهان زیر خط فقـر           

  . در روز قرار دارند) براساس قدرت برابري خرید(
براساس نتایج سرشماري عمومی نفوس و مـسکن، نـرخ      

 درصـد بـوده و در   7/12معادل  1385بیکاري کشور در سال   
نرخ بیکـاري   .  درصد افزایش یافته است    8/14 به   1390سال  

 درصد 8/10از  ) 1390 تا   1385از سال   (مردان طی این دوره     
 درصــد 1/24 درصــد بــه 3/23 درصــد و زنــان از 1/13بــه 

شایان ذکر اسـت تعـداد جمعیـت بیکـار          . افزایش یافته است  
بـا  .  نفـر بـوده اسـت   3,560,022 تعداد 1390کشور در سال    

ویـژه نـرخ      توجه در جهان و بـه       عنایت به جمعیت بیکار قابل    
بیکاري دو رقمی در ایران و وجود جمعیـت بیکـار بـالغ بـر               

 میلیـــون نفـــر در کـــشور، ضـــرورت دارد دولـــت در 5/3
گـذاري اشـتغال بـه     هـا ازجملـه در سیاسـت        ي  گـذار   سیاست
  .وجه نمایدوکار خانگی ت زایی در کسب هاي اشتغال ظرفیت

  
  هاي اشتغال رویکردهاي نظري و تجربی سیاست

وکارهــاي خــرد  وکارهــاي خــانگی عمومــاً در کــسب کــسب
وکارهاي خرد از یـک تـا نُـه نفـر             کسب. شوند  بندي می   طبقه

نـوعی بـا      وکارهاي خانگی به    کسب. شوند  کارکن را شامل می   
مباحث شکست بـازار در هـم تنیـده اسـت، زیـرا ایـن نـوع           

ا قــادر نیـستند از مزایـاي قــدرت بـازار ماننــد    وکارهـ  کـسب 
دلیل فقدان آمـار و     به. وکارهاي غیرخانگی استفاده کنند     کسب

گذاران از نقش آنها در       اطالعات و عدم درك صحیح سیاست     
ــت  ــتغال، دول ــد و اش ــعه   تولی ــراي توس ــامعی ب ــا نگــاه ج ه

وکارهاي خانگی ندارد و تنها نهادهـاي محلـی هـستند            کسب
این در شرایطی   . وکارها در تعامل هستند     ع کسب که با این نو   

گذاري نیـستند     است که این نهادها در زمرة نهادهاي سیاست       
بلکه نهادهـایی هـستند کـه تنهـا مقـررات تنظیمـی را بـراي             

بنـابراین، توسـعه    . کننـد   وکارهاي خـانگی اعمـال مـی        کسب
وکارهاي خانگی مستلزم نگاه ملی و نهادهـاي قـانونی،        کسب

  .ري و اجرایی در سطح کالن استگذا سیاست

 مدیریت دولتی نوین در بیـشتر کـشورهاي         1980از دهۀ     
رویکرد جدیـد، سـایۀ     . جهان مورد استقبال قرار گرفته است     

سـاالري    سنگین دولت بر اقتصاد و غیراثربخش بـودن دیـوان         
سنتی را مورد انتقـاد قـرار داد و از نگـاه نـوین، نـوآوري در           

در واقع ایـن رویکـرد بـر        .  قرار داد  ها را مورد حمایت     دولت
ها کاهش یابد  کاهش اندازة دولت استوار شد تا طی آن هزینه  

رویکـرد  . ساالري دولت، بهتر مدیریت و کنترل شود        و دیوان 
سازي  هاي دولت و مداخلۀ کارآمد بر مدرن      اثربخشی سیاست 

 ,De Lancer Julnes and Holzer(نظام اجرایی استوار شـد  

2001, P. 693 .( در این فرایندE3  یعنی اثربخشی، کـارآیی و 
راهبـرد اروپـا    ). ها قـرار گرفـت      اقتصاد در دستور کار دولت    

 با سه رویکـرد آغـاز شـده اسـت     1997براي اشتغال از سال     
)Jacob and Genard, 2011, P. 536 .(  انـداز  آنهـا عبـارت :

پذیري بـازار اشـتغال و    کاهش هزینۀ اشتغال، افزایش انعطاف    
از آن زمـان تـاکنون، کـشورهاي        . ود کیفیـت نیـروي کـار      بهب

انـد    اروپایی اولویت خودشان را بـر ایـن محورهـا قـرار داده            
)Casey, 2004, P. 334(.   

امروزه رویکرد حل اشتغال بر فردي سـاختن آن اسـتوار             
شود تا در رویکرد دولت رفاه، بـازنگري و           است و باعث می   

هاي اشـتغال کـه نقـش         تدر واقع سیاس  . تغییرات ایجاد شود  
هـایی کـه در دولـت رفـاه مـورد             انفعالی را در قالـب کمـک      

گرفت، جاي خود بر رویکرد پویاي مداخلـۀ          استفاده قرار می  
عنوان سیاسـت   وجو براي پیدا کردن شغل را به    فعال و جست  

مداخلۀ دولت در بازار کار بـر توانمندسـازي افـراد        . مؤثر داد 
نند قابلیت داشـتن افـراد بـراي        استوار است و بر مفاهیمی ما     
کـار    سـازي و بـه      پـذیري، فعـال     اشتغال، سـازگاري، انعطـاف    

العمر و کارآفرینی و اخیراً رفاه فعال،         واداشتن، یادگیري مادام  
ــت     ــده اس ــات ش ــل وارد ادبی ــتغال کام ــار و اش ــت ک  کیفی

)Jacobsson, 2004, PP. 532-533. (  
اوري به نفع ادبیات اشتغال مؤید این است که تحوالت فنّ      

 ,Wajcman(مـن   واجـک . توسـعه اسـت   اشتغال زنان درحال

2009, P. 3 (کند امـروزه فنّـاوري    خصوص تصریح می دراین
. هاي شغلی فراوانـی را در خانـه ایجـاد کـرده اسـت               فرصت

آالت   صورت سنتی مانند ماشـین      ویژه، در گذشته فنّاوري به      به
فنّـاوري نـوین    مبتنی بر مردخویی استوار بوده امـا تحـوالت          

دلیـل   همین به. خویی استوار است مانند اینترنت و رایانه بر زن    
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خـصوص    هاي شغلی براي زنان بـه       در عصر دیجیتال فرصت   
با عنایت به درصد باالي نرخ بیکاري       . در منزل، فراوان است   

زنان نسبت بـه مـردان در ایـران، اشـتغال در خانـه، فرصـت         
اشـتغال در کـشور،   هاي  خوبی است تا در چارچوب سیاست    

ایـن  . وکـاري خـانگی افـزایش یابـد         اشتغال زنـان در کـسب     
دلیل وظایف خاص زنان در مراقبت از فرزنـدان و          موضوع به 

همکاري با همسر در انجام بعضی از امور منزل، براي توسعه           
اشتغال در خانه براي زنـان      . اشتغال زنان راهگشا خواهد بود    

ارد، از جـذابیت بیـشتري      پذیري کـه د     دلیل ماهیت انعطاف    به
برخوردار است و در ایجاد تعـادل بـین تعهـدات خـانواده و              

. کنـد   هاي اقتـصادي در زیـر یـک سـقف ایجـاد مـی               فعالیت
کمیسیون اروپا راهبرد برابري بین زنان و مردان را براي دورة         

ــا اولویــت1015-2010 ــت    ب ــرده اس ــر تعریــف ک ــاي زی ه
)Fondazione and Brodolini, 2011, 11:(  
 برابري در استقالل اقتصادي زنان و مردان؛ •
 کند؛ هاي که ارزش برابر تولید می پرداخت برابر براي شغل •
 ها گیري برابري مشارکت در تصمیم •
 و کمال و پایان دادن به خشونت؛) مقام(برابري رتبه  •
  ارتقاي برابري جنسیتی فراتر از منطقۀ اروپا؛ و •
گــذاري و  وننقــش جنــسیتی، قــان(تــراز   موضــوعات هــم •

  ).ابزارهاي حکومتی
هـاي    هـاي اشـتغال در ایـران نظیـر طـرح            تجربه سیاست   

هـاي مختلـف بـا        هاي زودبازده در دولت     زایی و طرح    اشتغال
. هـاي پـولی انبـساطی بـوده اسـت           محوریت اتخاذ سیاسـت   

ــزي    ــک مرک ــۀ بان ــصادي و ترازنام ــزارش اقت ــه در گ ازجمل
شـده در     ت انجـام  اهم اقداما ) 1381( جمهوري اسالمی ایران  

موضـوع بنـد    : شرح زیر گزارش شده اسـت       مورد اشتغال، به  
 4200 بــه اعطــاي 1381 قــانون بودجــه ســال 3تبـصره  » ج«

زایــی  میلیــارد ریــال تــسهیالت تکلیفــی بــا اهــداف اشــتغال
 قـانون بودجـه سـال       3تبـصره   » ط«در بنـد    . اختصاص یابـد  

 شـده بـه متقاضـیان    صـورت وجـوه اداره    اعتبـارات بـه  1381
زاي بخش خـصوصی      گذاري اشتغال   هاي سرمایه   اجراي طرح 
همـین  » ل«در بنـد    . صورت تسهیالت اعطا شود     و تعاونی به  

عنـوان وجـوه       میلیـارد ریـال تحـت      45000تبصره نیز مبلـغ     
هاي  زاي بخش گذاري اشتغال هاي سرمایه شده براي طرح    اداره

تولیدي، خدماتی و خـصوصی و تعـاونی و خوداشـتغالی بـا           

براسـاس  . یت زنـان سرپرسـت خـانوار اختـصاص یابـد      اولو
 برابـر  1381یافتـه در سـال       همین گزارش، اعتبـار تخـصیص     

هاي ایجادشده در ایـن        میلیارد ریال بوده و تعداد شغل      1320
ایـن گـزارش تـصریح کـرده      .  هزار نفر بوده است    4/31سال  

هاي شـغلی دوره      است میزان اشتغال ایجادشده شامل فرصت     
شـایان  . باشـد   هاي قرارداد منقدشده نیز مـی        طرح برداري  بهره

هـاي خوداشـتغالی      وام 1380 و   1379هاي    ذکر است در سال   
. شد   قانون برنامه سوم توسعه پرداخت می      56در اجراي ماده    

دلیـل عـدم      هـا بـه      پرداخت این وام   1381وجود از سال      بااین
موفقیت طرح، متوقف شـد و تنهـا بـه کارفرمایـان پرداخـت         

 تـا پایـان سـال       56 عملکرد تسهیالت پرداختی مـاده       .شد  می
گزارش اقتصادي  ( میلیار ریال بوده است      11067معادل  1381

. ، ص 1381و ترازنامۀ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،        
98.(  

 منابع مالی بـراي ایجـاد اشـتغال از محـل            1390در سال     
  در قالب  1384 قانون بودجه سال     2تبصره  » ژ«و  » ذ«بندهاي  

هاي فنـی و اعتبـاري بـه بخـش خـصوصی و تعـاونی                 کمک
هـا براسـاس سـهمیه        برآن، بانک   عالوه. اختصاص یافته است  

هاي کوچک اقتصادي زودبـازده       ابالغی بانک مرکزي به بنگاه    
خالصـه تحـوالت    (انـد     و کارآفرینی تـسهیالت اعطـا کـرده       

  ). 23. ، ص1390اقتصادي، 
ه و افزایش تعداد    هاي زودبازد    بنگاه  اجراي سیاست طرح    

هاي گذشته مؤید این اسـت کـه ایـن            بیکاران کشور طی دهه   
هرچنـد  . ها در کاهش بیکاري موفـق نبـوده اسـت           نوع طرح 

تجربۀ دنیا مؤید این بوده اسـت کـه توسـعه اشـتغال و حـل                
وجـود    شـود، بـااین     مشکل بیکاري کشورها با پول حل نمـی       

 نـشان داد کـه      ایران این مهم را تجربه کرد و درنهایت نتـایج         
  .حل مشکل بیکاري با توزیع پول میسر نیست

  
هاي    در قانون اساسی و برنامه     هاي اشتغال   سیاست
  توسعه 

هـاي    با عنایت بـه اهمیـت اشـتغال نیـروي کـار در فعالیـت              
هاي مختلفی در قوانین کلیدي کشور مورد         اقتصادي، سیاست 

 قانون اساسـی وظیفـه      28در اصل   . تصویب قرار گرفته است   
دولـت  «دولت براي اشتغال بدین شـرح تعیـین شـده اسـت             

  ظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون بـراي          ؤم



976 ñ وکار خانگی  کسبدانشنامه 

همه افراد امکان اشتغال بـه کـار و شـرایط مـساوي را بـراي          
 43 اصـل    2بـرآن در بنـد        عـالوه . »مشاغل ایجاد نماید   احراز

قانون اساسی تأمین شرایط و امکانات کار بـراي رسـیدن بـه             
 43 اصـل    2بنـد    (شتغال کامل مورد توجه قرار گرفته اسـت       ا

مین شــرایط و امکانــات کـار بــراي همــه  أتـ : قـانون اساســی 
اشتغال کامل و قـراردادن وسـایل کـار در            منظور رسیدن به    به

کارند ولی وسایل کار ندارنـد،        اختیار همه کسانی که قادر به     
 مـشروع   یـا هـر راه      ، از راه وام بـدون بهـره         در شکل تعاونی  

دیگــر کــه نــه بــه تمرکــز و تــداول ثــروت در دســت افــراد 
صـورت یـک     هاي خاص منتهی شود و نه دولت را به         وگروه

ایـن اقـدام بایـد بـا رعایـت          . بزرگ مطلق درآورد     کارفرماي
ریزي عمومی اقتصاد کـشور در        برنامه هاي حاکم بر   ضرورت

   ).گیرد هریک از مراحل رشد صورت
سالۀ توسعۀ اقتصادي، اجتمـاعی        پنج هاي  در قوانین برنامه    

شرح زیر تبیین شـده   هاي اشتغال به    و فرهنگی کشور سیاست   
ــنج. اســت ــانون برنامــۀ پ ســالۀ اول توســعۀ اقتــصادي،  در ق

هـاي اشـتغال      ، سیاسـت  )1368-1372(اجتماعی و فرهنگـی     
.  ارائــه شــده اســتنیــروي انــسانی و اشــتغالعنــوان  تحــت

-18(شرح زیر است      نامه به هاي این بر    مشی  ها و خط    سیاست
17, 1367:(  

که هـم    اي گونه  استفاده متناسب از تکنولوژي و کارافزارها به       •
گیـري از    متضمن ارتقاي سطح اقتصادي و هم حداکثر بهره       

  .نیروي کار جامعه باشد
ــنایع و     • ــژه از ص ــت وی ــتغال، حمای ــزایش اش ــت اف درجه

  .زا هاي کوچک اشتغال کارگاه
 مولد از ورود آن گروه از کاالهاي        در راستاي ایجاد اشتغال    •

پـذیر   وارداتی که امکان ساخت آنها در داخل کشور امکـان         
وجـود آوردن بحـران ناشـی از کمبـود            باشد، بـدون بـه      می

  .آید عمل می جلوگیري به
ــرح • ــروژه ط ــا و پ ــغال ه ــاي اش ــش ه ــاي آب و  زا در بخ ه

هاي آبیاري و     کشاورزي مخصوصاً عملیات مربوط به شبکه     
راضی مورد توجه قرار گرفته و با اولویـت بیـشتر       زهکشی ا 

  .گردد در برنامه منظور می
هـاي تـشویقی و انگیزشـی بـراي          ها و سیاست   اتخاذ روش  •

  .جذب متخصصین در نواحی محروم
هاي مالی، پولی، مالیاتی و تنظیم مقرراتی کـه      اتخاذ سیاست  •

هاي توسعه کشور زمینـه کـاربرد منـابع         در چارچوب هدف  
  . بخش خصوصی را در امور تولیدي تسهیل کنداي سرمایه

کارگمــاري افــراد واجــد تجربــه و  بــه آمــوزش مــدیران و •
  .هاي کلیدي صالحیت علمی در پست

از  هـاي حاصـل از کـار ایرانیـان در خـارج            هدایت سرمایه  •
هـاي حمـایتی از      کشور به امور تولیـدي و اتخـاذ سیاسـت         

 تولیـدي  هاي ایرانیـان مقـیم خـارج در امـور        گذاري سرمایه
  .کشور

حذف و جرح و تعدیل کلیه مقررات و ضوابطی که باعـث             •
  .اند شده انقباض بازار کار و عدم ایجاد اشتغال

ویـژه بـا      هاي فنی و مبادله نیروي کار بـه        گسترش همکاري  •
  .جوار کشورهاي دوست و هم

وري کـار    مزدها با بهره   متناسب کردن مزد و حقوق و دست       •
هـاي   درآمـدها در بـین بخـش   و تالش براي متعادل کـردن    

  .اقتصادي کشور مختلف
هـاي کارآمـد      گسترش مطالعات در زمینه دستیابی به شـیوه        •

اي  وحرفـه  هاي تخصـصی، فنـی     تولیدي و گسترش آموزش   
  .حین خدمت در هر سه بخش خصوصی، تعاونی و دولتی

انجـام هرســاله طـرح جــاري جمعیـت در مقــاطع بــین دو     •
اي سـاالنه     نمونـه  سرشماري عمـومی کـشور و آمـارگیري       

منظور اطالع دقیق بر چنـدوچون        نیروي انسانی و اشتغال به    
  .تحوالت جمعیت و بازارکار در کشور

هـاي    مـشی   هـا و خـط      که سیاست   بدیهی است درصورتی    
سالۀ اول توسعۀ اقتـصادي،       شده در قانون برنامۀ پنج      بینی  پیش

شد، بـسیاري مـشکالت بـازار     اجتماعی و فرهنگی محقق می 
هاي   هاي تولیدي و نظام آماري بازار کار طی سال          ، بخش کار

سالۀ دوم توسعۀ     در قانون برنامۀ پنج   . شد  وفصل می   برنامه حل 
بخش مستقلی  ) 1374-1378(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی     

بــه اشــتغال و نیــروي انــسانی اختــصاص داشــته و طــی آن  
حمایــت  توسـعه و هـاي شــغلی،   حمایـت از ایجـاد فرصــت  

 مشاغل خـانگی، خـدمات فنـی و        وچک، صنایع و  ازصنایع ک 
 مشاغل مولد براي نیروي     ، تأمین احیاء صنایع دستی   توسعه و 

کاهش نیروهـاي کـار      و   مناطق روستایی  کار مازاد عشایر در   
هاي اعزام نیروي کـار       همچنین فراهم آوردن زمینه    خارجی و 

). 1373 ,11( مورد تأکید قرار گرفتـه بـود         به خارج از کشور   
سالۀ سوم توسـعۀ اقتـصادي،    ش ششم قانون برنامۀ پنج    در بخ 
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ــواد ) 1379-1383(اجتمـــاعی و فرهنگـــی  ــه 48-57مـ  بـ
بـه   54 مـاده ازجمله در   . هاي اشتغال اختصاص دارد     سیاست

الب لوایح بودجـه سـنواتی   قدر  « شده است    دولت اجازه داده  
شــده، تــسهیالت متناســب بــا ســهم  و ازطریــق وجــوه اداره

زا و صـنایع     هـاي اشـتغال    گـذاري در طـرح     متقاضیان سرمایه 
کوچک و نیز قسمتی از سود و کارمزد تـسهیالت مـذکور را             

همچنین بخـشی از تـسهیالت    .در قالب این قانون تأمین کند    
اعتباري سیستم بانکی باید براي حمایت از صنایع کوچـک و    

 قانون  101 در ماده    .)1379 ,8-10(» زا اختصاص یابد   اشتغال
الۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی و فرهنگـی        س  برنامۀ پنج 

دولت موظف شده بود برنامـۀ ملـی توسـعه          ) 1383-1379(
بــا محوریــت حقــوق بنیــادین کــار، توســعۀ » کــار شایــسته«

هاي اجتمـاعی، اصـالح       نهادهاي مدنی کار، گسترش حمایت    
قوانین ناظر بر تأمین اجتماعی و روابط کار، اشـتغال مولـد و           

 به خارج کشور را تهیـه و پـس از تـصویب       اعزام نیروي کار  
  ). 1387 ,46(به اجرا درآورد 

هــاي اشــتغال در قــانون برنامــه پــنجم توســعه   سیاســت  
 بـا   80در ماده   ) 1390-1394(اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی     

هدف ایجاد اشتغال، توسعه کارآفرینی، کـاهش عـدم تعـادل           
ــه ــت      منطق ــده اس ــصویب ش ــو ت ــشاغل ن ــعه م اي و توس

  :ها بر محورهاي زیر استوار است این سیاست). 1389, 119(
 ها و زنجیره تولید؛ ها، خوشه حمایت مالی و توسعه شبکه •
 وکارهاي خانگی و مشاغل از را دور؛ گسترش کسب •
 توسعه و گسترش آموزش؛ •
 .تأمین بخشی از بیمه سهم کارفرمایان کارگاهی •

هـاي    وکارهاي خـانگی یکـی از سیاسـت         گسترش کسب   
ذار از دولـت خواسـته        توسعه پـنجم اسـت و قانونـگ       برنامه  

وکارهاي خانگی اتخاذ     است تا تدابیر الزم براي توسعه کسب      
وجود این سیاست، فرصـت خـوبی بـراي         . و به اجرا بگذارد   

هـاي توسـعه ایـن نـوع         اندرکاران اشتغال است تا زمینه      دست
وجود این سیاست مستلزم این     . وکارها را فراهم نمایند     کسب
هاي مکمل که بـراي ایـن منظـور           که دولت به سیاست   است  

هـاي   مضافاً اینکه سیاسـت   . مورد نیاز است، تدابیري بیندیشد    
هاي دیگر این برنامه   گسترش آموزش و بیمه ازجمله سیاست     

صـورت عـام مطـرح شـده اسـت و پوشـش آن             است که بـه   
  .وکارهاي خانگی تسري پیدا کند تواند به کسب می

هـاي توسـعه      بیـشتر قـوانین برنامـه     شایان ذکر اسـت در        
هاي اشـتغال بـا      هاي ساالنه، سیاست    ویژه بودجه   ساله و به    پنج

بـرآن   عـالوه . محوریت حمایت مالی مورد تأکید بـوده اسـت        
  . رفع موانع ازجمله اصالح قوانین کار مورد توجه بوده است

  
   هاي کلی اشتغال تسیاس

 بند پـس از  13 در  1390 تیر   28هاي کلی اشتغال در       سیاست
تصویب در مجمع تشخیص مصلحت، توسط رهبـري بـراي          

  :انداز ها عبارت این سیاست. اجرا ابالغ شده است
ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، کـارآفرینی و اسـتفاده     . 1

ــه  ــی ب ــدات داخل ــا   از تولی ــی ب ــالمی و مل ــوان ارزش اس عن
  ؛ گیري از نظام آموزشی و تبلیغی کشور بهره

ي انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسـب        آموزش نیرو . 2
و ارتقاء توان کارآفرینی با     ) فعلی و آتی  (با نیازهاي بازار کار     

وپـرورش، آمـوزش     آمـوزش (ولیت نظام آموزشی کشور     سئم
و تـوأم کـردن آمـوزش و        ) اي و آمـوزش عـالی      وحرفـه  فنی

هاي اقتصادي جهـت اسـتفاده        مهارت و جلب همکاري بنگاه    
  ؛از ظرفیت آنها

هاي شغلی پایـدار بـا تأکیـد بـر اسـتفاده از               ایجاد فرصت . 3
نگـري نـسبت بـه     بنیان و آینده توسعه فنّاوري و اقتصاد دانش    

  ؛ تحوالت آنها در سطح ملی و جهانی
  ؛ ایجاد نظام جامع اطالعات بازار کار. 4
محـیط  (هـاي آن      وکار و ارتقاء شاخص     بهبود محیط کسب  . 5

ط اقتصاد کالن، بـازار کـار،   سیاسی، فرهنگی و قضایی و محی   
هاي خـصوصی   و حمایت از بخش ) ها  ها و زیرساخت    مالیات

هاي   و تعاونی و رقابت از راه اصالح قوانین، مقررات و رویه          
  ؛ربط در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران ذي

جذب فنّاوري، سرمایه و منابع مالی، مبادله نیـروي کـار و          . 6
خارجی کاال و خدمات ازطریق تعامـل       دسترسی به بازارهاي    

اي و    ها و ترتیبـات منطقـه       مؤثر و سازنده با کشورها، سازمان     
  ؛ جهانی

هاي پولی، مـالی، ارزي       سازي و پایداري سیاست     هماهنگ. 7
و تجاري و تنظیم بازارهاي اقتصادي درجهـت کـاهش نـرخ            

  ؛ وري عوامل تولید و افزایش تولید بیکاري توأم با ارتقاء بهره
ــه  . 8 ــت یاران ــشتر در پرداخ ــه بی ــت از    توج ــه حمای ــا ب ه
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هاي خصوصی    گذاري، تولید و اشتغال مولد در بخش        سرمایه
  ؛ و تعاونی

هـاي اقتـصادي داراي       گسترش و استفاده بهینه از ظرفیـت      . 9
 ؛)یتترانز(گردشگري و حق گذر : مزیت مانند

هـاي شـراکت در       حمایت از تأسیس و توسـعه صـندوق       . 10
هـاي   ها و پشتیبانی از شـرکت      سازي ایده  ي تجاري سرمایه برا 

  ؛ نوپا، کوچک و نوآور
هـاي مـؤثر از بیکـاران بـراي افـزایش             برقراري حمایـت  . 11

  ؛ هاي آنان درجهت دسترسی آنها به اشتغال پایدار توانمندي
هـاي بـاالتر از    توجه ویژه به کاهش نرخ بیکـاري اسـتان      . 12

   .متوسط کشور
وري نیروي    افزایش دستمزدها و بهره   رعایت تناسب بین    . 13
   .کار
هـاي کلـی       بعدي با تمرکز بر کـارکرد سیاسـت         در بخش   

وکارهاي خـانگی ایـران    ابالغی براي توسعه اشتغال در کسب   
  .گیرد مورد بحث و بررسی قرار می

  
وکارهاي خانگی    هاي توسعه اشتغال کسب     سیاست

  براي ایران
عنوان مانعی    خانگی به وکار    هاي منفی گذشته به کسب      دیدگاه

. وکارهـا واقـع شـده اسـت         روي توسعه این نوع کـسب       پیش
وقت بـودن، غیرقـانونی بـودن و          ازجمله تفریحی بودن، نیمه   

وکارهـا و     نگرش عـدم حمایـت دولـت از ایـن نـوع کـسب             
روي   عنـوان مـانع، پـیش       ثباتی، رویکردهایی هستند که بـه       بی

نایت به اهمیـت   با ع . وکارهاي خانگی قرار دارد     توسعه کسب 
وکارهــاي خــانگی در ایجــاد اشــتغال و ارتقــاي رفــاه  کــسب

اجتماعی، آگاهی بخشیدن به جامعه یکـی از الزامـات تلقـی            
لذا الزم است دولـت برنامـه مـدونی بـراي ارتقـاي            . شود  می

وکارهـاي خـانگی، تـدوین و بـه اجـرا           فرهنگ توسعه کسب  
ل و تولید   وکارها، اشتغا   درآورند تا با گسترش این نوع کسب      

  . در کشور توسعه یابد
هاي کلی اشـتغال ابالغـی     حورهاي موضوعی که سیاست     م

هـاي    سیاست: انداز  دهد عبارت   مقام معظم رهبري پوشش می    
بــرداري از  هــاي شــغلی، بهــره فرهنگــی، آموزشــی، فرصــت

هاي اقتصادي کشور، نظـام اطالعـاتی، بهبـود محـیط             ظرفیت
شرکت بـراي حمایـت از      وکار، فنّاوري، ایجاد صندوق       کسب

ها، سرمایه و منابع مالی، هماهنگی و ثبـات         سازي ایده   تجاري
پولی، مـالی، ارزي، تجـاري و تنظـیم         (هاي اقتصادي     سیاست

در ادامه ابعـاد ایـن      . مندسازي افراد بیکار    ، یارانه و توان   )بازار
وکارها و اشتغال خانگی مـورد        ها براي توسعه کسب     سیاست

  .گیرد میبحث و بررسی قرار 
هاي کلیدي است    وکار یکی از سیاست     بهبود محیط کسب    

توانـد زمینـه تولیـد و         که درصورت توجه دولت بـه آن، مـی        
بهبود محیط  . وکارهاي خانگی فراهم کند     اشتغال را در کسب   

وکـار یـک موضـوع مـستمر و پویـا اسـت و نیازمنـد                  کسب
بهبـود محـیط    . گذاري هوشمند اسـت     ریزي و سیاست    برنامه

وکار به راهبرد، تدابیر و راهکارهایی بـستگی دارد کـه             بکس
مــدت،  هــاي زمــانی کوتــاه در چــارچوب برنامــه بــراي افــق

تهیـه ایـن   . شـود  مدت و بلندمـدت تـدوین و اجـرا مـی      میان
گذاري، اجرایی و     ها مستلزم مشارکت نهادهاي سیاست      برنامه

حاضر، مجلس شوراي اسـالمی در مـواد          درحال. علمی است 
ســاله توســعه اقتــصادي، اجتمــاعی و   برنامــه پــنج78 تــا 69

وکار را تصویب     فرهنگی پنجم، محورهاي بهبود محیط کسب     
 را وکـار  قانون بهبود مستمر محـیط کـسب    و در همین رابطه،     

 تصویب و براي اجرا بـه دولـت ابـالغ           1390در اسفند سال    
این قوانین فرصت خوبی را براي کـشور فـراهم          . کرده است 
هـاي قـانونی اسـتفاده شـود و محـیط              این ظرفیت  کرده تا از  

در راستاي اجراي ایـن  . هاي کارآفرینی بهبود پیدا کند     فعالیت
وکـار    محیط کـسب  و استانی پایش    ي ملی   ها  شاخصقوانین،  

وجـود، بایـد اذعـان     بااین. شود  در کشور محاسبه و منتشر می     
وکـار کـافی      داشت اقدامات فوق براي بهبـود محـیط کـسب         

وکــار دامنــه وســیعی از  را، بهبــود محــیط کــسبنیــست، زیــ
وکـار در سـطح       محیط کـسب  . دهد  موضوعات را پوشش می   

ــصادي، اجتمــاعی،    ــی، ســطوح خــرد و کــالن؛ ابعــاد اقت مل
دهـد و     فرهنگی، سیاسی، قـانونی و فنّـاوري را پوشـش مـی           

تنـوع و   . المللی نیز مطرح هـستند      همین عوامل در سطح بین    
موضـوعی مـذکور مـستلزم      هـاي     گسترگی عوامل در حـوزه    

مشارکت تمامی نهادهاي اجرایی، قانونی و قضایی در کـشور    
اســت تــا بــا همــاهنگی و همکــاري تمــامی نهادهــا، برنامــۀ 

. وکار تهیه و اجـرا شـود        راهبردي براي بهبود محیط و کسب     
وکـار وجـود داشـته        اگر چنانچه نگاه بنیادي به محیط کـسب       

ـ         راي بهبـود محـیط     باشد و صحیح هم همین است، بایستی ب
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وکار از نظام اقتصادي و وظایف دولت شـروع شـود و              کسب
وکـار در ایـن       هـاي بهبـود محـیط کـسب         ها و سیاست    برنامه

  ). 137، 1393مرادي، (چارچوب تنظیم و اجرا گردد 
در شرایط فعلی اقتصاد ایـران، تمرکـز بـر بهبـود محـیط                

نوآوري و دسـتیابی بـه محـیط باثبـات بـراي بهبـود محـیط                
هـاي کــارآفرینی از اولویـت بــاالیی    وکـار در فعالیــت  کـسب 

نظر نگارنده، نااطمینانی یکی      حاضر به   درحال. برخوردار است 
. وکـار اسـت     روي محـیط کـسب      هاي اساسی پـیش     از چالش 

ها و به تبـع آن مـدیریت          گذاري  دستیابی به ثبات در سیاست    
نوســـانات نماگرهـــاي اقتـــصادکالن نقـــش اصـــلی را در  

زیـرا،  . کنـد   وکار ایفـا مـی      ن آرامش به محیط کسب    بازگرداند
دامنه نوسانات متغیرهاي کالن نظیر نـرخ تـورم، نـرخ ارز و             
رشد اقتصادي بسیار باالست و تحـت ایـن شـرایط، عـامالن           

که براي تصمیمات     گونه  بینیِ آینده را آن     اقتصادي قدرت پیش  
گذاري الزم است، ندارد و لذا کشور قبل از هـر چیـز         سرمایه

ها محصوالت و نهادهـا       به ثبات متغیرهایی مانند سطح قیمت     
صورت فعاالن اقتصادي قـادر       در غیراین . و نرخ ارز نیاز دارد    

نیستند محاسبات خود را در مورد اینکه تولید خود را با چـه             
هاي مورد نیاز را با چه قیمت خریداري کننـد،            قیمت و نهاده  

ــصمیم  ــد و ت ــراي ســرمای  انجــام دهن ــري را ب ــذاري و  هگی گ
. نمایـد   ثبات دشـوار مـی      هاي کارآفرینانه در محیط بی      فعالیت

موضوع مهم دیگر، ایجاد محیط مناسب براي رشد و توسـعه           
نوآوري مرکز ثقل رقابت در جهان را تـشکیل         . نوآوري است 

وجـود سـاختار سـنتی دانـش و فنّـاوري و سـرمایه        . دهد  می
 سطح جهانی را  انسانی بالفعل نازل در کشور، توان رقابت در       

ها موجب خواهد شـد کـشور نـه           تحول در این مؤلفه   . ندارد
توجهی از تقاضاي ملی را پاسـخ دهـد بلکـه             تنها بخش قابل  

المللـی را     اي و بـین     هاي منطقه   برداري از فرصت    توانایی بهره 
المللـی و هـدایت      استفاده از سرریز دانش بین    . خواهد داشت 

ــ  ــه منــابع ازجملــه تخــصیص بخــشی از درآم دهاي نفتــی ب
گذاري در تحقیق و توسعه و نوآوري، راهبرد اساسـی      سرمایه

مند کردن و مقاوم ساختن اقتـصاد کـشور تلقـی             براي رقابت 
خصوص، تربیـت کارآفرینـان بـراي انتقـال           درهمین. شود  می

هاي بـزرگ بـه      ها، مراکز پژوهشی و شرکت      دانش از دانشگاه  
آوري ملـی و بـه      وکارها، در توسعه و کاربرد نـو        درون کسب 

تبع آن در اشـتغال، رشـد اقتـصادي و توزیـع درآمـد، نقـش        

  .اساسی خواهند داشت
هـا و     دسترسی خانگی به اطالعات عمـومی، زیرسـاخت         

مراکز مشاوره از دیگر تدابیري است کـه در توسـعۀ اشـتغالِ             
وکارهاي خانگی نقش اساسی دارد و همچنین موجـب           کسب

.  ثبات بیشتري تـداوم یابـد      وکار با   هاي کسب   شود فعالیت   می
مطالعه میـدانی در سـطوح محلـی،      ) 2003(جین و همکاران    

گـذاري   المللی انجام داده و محورهاي سیاست اي و بین  منطقه
هـاي   وکارهاي خـانگی را شـامل کمـک        توسعه اشتغال کسب  

آمیز، قـوانین     وکارها مخاطره   مالی، آموزش، تأمین مالی کسب    
ــاوري اطالعــات،  بکهو مقــررات، بیمــه، صــادرات، شــ اي فنّ

 ,Jain, Sloane and Horwitz(داننـد   بازاریابی و مرشدي می

2003, P. 215.(  
وکارهـاي و     آموزش در ابعاد مختلـف در توسـعه کـسب           

هاي رسـمی و غیررسـمی      آموزش. اشتغال خانگی مؤثر است   
آمـوزش خالقیـت و ارتقـاي    . توانـد مهـم باشـد    هـر دو مـی  

سـازي    وري و باثبـات      در بهره  هاي تخصصی کاربردي    مهارت
توسـعه نـوآوري در   . وکارها نقش اساسی دارد  این نوع کسب  

وکارهـاي    وکارهاي خانگی ازطریق تأمین مـالی کـسب         کسب
هـا    آمیز یکـی از رویکرهـاي نـوین در نـوع فعالیـت              مخاطره
  . هستند

شـدت بـه قـوانین و مقـررات           وکارهاي خانگی بـه     کسب  
ها قـوانین و   که دولت ورتیدرص. ساده و روان حساس هستند    

ها تدوین و اجـرا کننـد و          مقررات مستقل بر این نوع فعالیت     
صورت شـفاف تبیـین گـردد،         نگاه دولت براي عموم مردم به     

وکار در خانه خواهنـد       جامعه تمایل بیشتر براي توسعه کسب     
تسري پوشش بیمه در ابعاد مختلف فعالیت این نـوع          . داشت
داماتی است که در باز توزیع ریسک       وکارها، از دیگر اق     کسب

  . مهم است
هاي اطالعاتی و ارتباطی هـم در توسـعه و           توسعه شبکه   

وکارهـاي خـانگی نقـش اساسـی         سازي کـسب   هم در باثبات  
عـات رسـمی و هـم       هـا هـم اطال     زیرا، در ایـن شـبکه     . دارد

هاي ایجاد و تـداوم      یابد و زمینۀ فرصت    غیررسمی جریان می  
هـا در    این شبکه . گردد ر رشد فراهم می   وکا  هاي کسب   عالیتف

در نهایـت اینکـه     . هاي نوین مـؤثر هـستند      آگاهی از فنّاوري  
وکارها نیـز کمـک شـایان توجـه          ها در بازاریابی کسب    شبکه
هــاي دیگــر در ایــن زمینــه، شناســایی   سیاســت. نمایــد مــی
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هــا مــرتبط بــا  هــاي کارآفرینانــه و معرفــی نــوآوري فرصــت
  .ندوکارهاي خانگی هست کسب

هـاي اساسـی در      چـالش عنوان یکی از      امروزه بیکاري به    
توسعه است و وقـوع بحـران        یافته و درحال    کشورهاي توسعه 

، نرخ بیکاري در بیشتر کشورها افزایش یافته     2008مالی سال   
هــا از آن زمــان درصــدد هــستند بــا اتخــاد   اســت و دولــت

رشـد کـشورشان      هاي مختلف بر نرخ بیکـاري روبـه         سیاست
هـاي اشـتغال    در اکثر کشورهاي جهان، سیاسـت     .  نمایند غلبه

هـا    هاي سیاستی در دستور کار دولت       عنوان یکی از اولویت     به
هـا بـراي      گـذاران قـرار گرفتـه و مداخلـۀ دولـت            در سیاست 

دهی اشتغال و کاهش نرخ بیکاري در بازار کار توسعه            سامان
و وکارهـاي خـانگی       در این فرایند، توسعه کسب    . یافته است 

تواند   هاي مهمی است که می      کارآفرینی خانگی یکی از حوزه    
تـوجهی ایفـا      براي توسعه اشتغال و رشد تولیـد نقـش قابـل          

  . نماید
هاي کلـی اشـتغال وجـود       محورهاي متعددي در سیاست     
هـاي    این محورها عمدتاً بر رویکردي غیـر از سیاسـت         . دارد

ل پایدار بـا    با عنایت به اینکه توسعه اشتغا     . پولی استوار است  
رویکردهاي غیرپولی میـسر اسـت لـذا درصـورت عملیـاتی            

 تـوجهی از     هـاي کلـی اشـتغال، بخـش قابـل           شدن سیاسـت  
هـا   این سیاسـت  . مشکالت اشتغال و بیکاري حل خواهد شد      

هـاي   هـاي فرهنگـی، آموزشـی، فرصـت         انداز سیاست   عبارت
هـاي اقتـصادي کـشور، نظـام          برداري از ظرفیـت     شغلی، بهره 

وکار، فنّـاوري، ایجـاد صـندوق      ی، بهبود محیط کسب   اطالعات
ها، سرمایه و منابع      سازي ایده   شرکت براي حمایت از تجاري    
پـولی، مـالی،    (هاي اقتصادي     مالی، هماهنگی و ثبات سیاست    

مندسـازي افـراد      ، یارانه و تـوان    )ارزي، تجاري و تنظیم بازار    
  . بیکار
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