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 هدیکچ
 بسک هک دنک یم حرطم ار یساسا لاوس نیا هراومه یگناخ ِیاهراکو بسک دروم رد نیشیپ ِیاه شهوژپ ِیاه هتفای رب قیقد ِیرورم
 فده ورنیا زا ؟دنریگ یم هرهب دوخ یبایرازاب دنیارف هعسوت و یهدنامزاس روظنم هب ییاه هویش ای وگلا هچ زا روحم یگناخ ِیاهراکو
 شناد ِیاهزرم هعسوت و ِیرظن تکراشم نمض نآ رد هک تسا یگناخ ِیاهراکو بسک یبایرازاب ِیوگلا یحارط قیقحت نیا یلصا
 هرهب اب اهراکو بسک لیبق نیا نالاعف یبایرازاب ِیاهتیلاعف یسانشوگلا و یلمع تکراشم نینچمه و یگناخ لغاشم رد یبایرازاب

 و یگنوگچ نییبت هب ینیرفآراک و یبایرازاب هزوح ود نیب رثؤم ییارگمه داجیا و هنازادرپون یشاکنک اب ،یفیک درکیور زا ِیریگ
 ناشن یسررب جیاتن .دش دهاوخ هتخادرپ یتسد عیانص شخب یگناخ ِیاهراکو بسک رد نآ هدنزاس ِیازجا و یبایرازاب دنیارف یتسیچ
 درف یلع طیارش هیاپ رب ِیروحم هلوقم ناونع هب یگناخ ِیاهراکو بسک یبایرازاب ،داینب هداد یمیاداراپ لدم ساسا رب هک داد
 زا ِیریگ هرهب و تصرف عبانم رب زکرمت ،ِیراک دنیارف دوبهب ،عبانم تیریدم ،ِیروآون هعسوت ،یتباقر تیزم داجیا ،نیرفآراک
 و ِیراتفر تاحالصا ،ِیرتشم ،تاطابترا ،راکو بسک تیریدمرب ینتبم تامادقا و اهدربهار ؛کیژتارتسا و یملع ِیاهدرکیور
 و ؛ِیراتخاس و ِیدرکلمع ،ینوریب ،ینورد رگ هلخادم طیارش ؛یمیظنت و ِیراجنه ،یتخانش ِیاهدرکیور اب ِیا هنیمز طیارش ؛شزومآ
 .تسا هدش یهدراتخاس یعامتجا -یگنهرف و ینامزاس ،ِیدرف جیاتن و اهدمایپ اب

 
 یتسد عیانص ،یفیک درکیور ،یگناخ ِیاهراکو بسک ،یبایرازاب ِیوگلا :یدیلک تاملک
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 همدقم
 هدنیازف دشر 1يگناخ یاهراکو بسک نابحاص هژیو هب دننک يم راک دوخ یارب و لقتسم روط هب هک يناسک رامش ریخا
 لاح رد یاهروشک رد هژیوب و دنتسه داصتقا ناهنپ شخب وزج بلغا اهراکو بسک عون نیا هچرگا .تسا هتفای یا
 اهراکو بسک نیا اما دننک يمن اهتلود بیصن ينادنچ دمآرد و هدوب يمسرریغ تیلاعف کی تروص هب بلغا هعسوت
 معز هب هچ نانچ .(Tilplle, 2006)دننک يم افیا يعامتجا هیامرس و ينیرفآراک ،لاغتشا هعسوت رد يهجوت لباق شقن
 يلحم یاهزاین نیمات و اه يتساک عفر یاتسار رد يلاغتشا دوخ ثعاب يگناخ راکو بسک یاه تصرف نادنمشیدنا يخرب
 يم مهارف زین ار يعامتجا هعسوت تهج مزال هنیمز یداصتقا هعسوت و دشر رب هوالع و هدش داصتقا کی
 .(Horgan, 2011)دروآ
 یزادنا هار هکنیا دوجو اب .تسا يساسا تراهم یا هعومجم زا یرادروخرب دنمزاین يگناخ راک و بسک کی یزادنا هار
 زا یرادروخرب ،زین کدنا هیامرس یرادقم زا يیازدمآرد همزال اما ،درادن زاین يتفگنه هیامرس هب راکو بسک زا عون نیا
 رتمهم و یدرف تیریدم ،یراک هعومجم کی يهدنامزاس ،نامز تیریدم ،يلام تیریدم یاه تراهم نوچ يیاه تراهم
 کلام هک تسین مهم تقیقح رد رگید ترابع هب .(Morgan & Ford, 2015)تسا يبایرازاب تینهذ ای تراهم همه زا
 هداد ماجنا يتسرد هب ار یدیلوت یاهدنیارف نازیم هچ ات ای دراد رایتخا لوصحم ای هیامرس رادقم هچ يگناخ راک و بسک
 تسد زا ار تصرف ،دشاب دوخ راک و بسک فادها دربشیپ و تالوصحم هئارا تهج يفاک يیاناوت دقاف رگا هکلب ،تسا
 .(Edvards, 2010)تسا يبایرازاب يیاناوت و تراهم نامه عقاو رد یا يیاناوت نینچ و تسا هداد
 رد دمآرد و لاغتشا داجیا تهج مهم یراکهار ناونعب يگناخ یاهراک و بسک ، ریخا یاهلاس رد هکنیا مغریلع
 بسک ره تیقفوم یارب يتایح لوصا زا يکی هنافساتم اما تسا هتفرگ رارق هجوت دروم فلتخم یاهروشک زا یرایسب
 یاه شالت هیلک ،هچراپکی و مجسنم يبایرازاب یوگلا کی دوجو نودب تقیقح رد .تسا هتفرگ هدیدان ار یراکو

 رد يبایرازاب ۀدننک نییبت عماج یوگلا و لدم دوبن هب هجوت اب .دوب دنهاوخ دمآراکان و يفداصت هنیمز نیا رد ينامزاس
 اب يگناخ راکو بسک يبایرازاب یاه هلوقم و ازجا ،رصانع يگنوگچ و يتسیچ تخانش ،يگناخ یاهراکو بسک

 ،انبم نیا رب .تسا تیمها زئاح اهراکو بسک نیا رد اه هداد زا هتساخرب ۀیرظن يفیک شهوژپ دربهار زا یریگ هرهب
 هچ زا و ؟تسا هنوگچ يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب یوگلا :تسا تروص نیا هب رضاح شهوژپ يلصا شسرپ
 ؟تسا هنوگچ نآ ازجا نیب هطبار و ؟تسا هدش لیکشت يیازجا
 يگناخ یاهراک و بسک رد يبایرازاب یوگلا نییبت و يحارط رضاح شهوژپ فده دش هراشا رت شیپ هک هنوگنامه
 ،نیشیپ تاعلاطم رد هکنیا هب هجوت اب و ،يگناخ راک و بسک موهفم و عوضوم ندوب روهظون هب هجوت اب و دشاب يم روحم
 یاهراک و بسک رد يبایرازاب راذگریثات یاه هفلوم يسررب هب فوطعم ار دوخ زکرمت هک دوش يم تفای يشهوژپ رتمک
 شهوژپ دربهار صخشم روط هب و يفاشتکا يفیک شهوژپ درکیور یریگراک اب هعلاطم نیا رد ،دشاب هدومن يگناخ
 میدومن نآ جیاتن و اهدمایپ و يگناخ یاهراک و بسک يبایرازاب رد راذگریثات لماوع جارختسا هب مادقا ،یدروم

                                                                 
1 . Home-Based Business(HBB) 
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 نیداینب تاقیقحت يساسا فده .ددرگ يم بوسحم نیداینب تاعلاطم ءزج شهوژپ یریگ تهج رظنم زا هعلاطم نیا
 يبایرازاب ۀدننک نییبت عماج یوگلا و لدم دوبن هب هجوت اب .تسا صاخ هنیمز کی رد دوجوم شناد هعومجم هب ندوزفا
 اب يگناخ راکو بسک يبایرازاب یاه هلوقم و ازجا ،رصانع يگنوگچ و يتسیچ تخانش ،يگناخ یاهراکو بسک رد
 رب ينتبم هعلاطم نیا .تسا تیمها زئاح اهراکو بسک نیا رد داینب هداد ۀیرظن يفیک شهوژپ دربهار زا یریگ هرهب
 دوجو نآ دروم رد يعماج یروئت هک دزادرپ يم یا هدیدپ يسررب هب ضرف شیپ نودب اریز تسا يیارقتسا درکیور
 يشیور زین و یرظن یریگ هنومن لصا هب هجوت اب و قیقحت هیلوا لحارم رد هکنیا نمض .تسین عامجا دروم ای و درادن
 يعقاو و ماخ یاه هداد نورد زا یروئت درک اعدا ناوت يم ،(داینب هداد شور يیاغ فده ناونع هب یروئت)یروئت ندوب
 غولب هب یرظن عابشا هلحرم رد هکنیا ات دنک يم دشر و دبای يم لکش یرگید هبحاصم هب هبحاصم ره زا و دوش يم دلوتم
 .دسر يم

 هورگراک یاضعا ،يبایرازاب صصخت اب روشک یاهاگشناد يملع تئیه یاضعا لماش رضاح قیقحت یرامآ ۀعماج
 ۀزوح يگناخ یاهراکو بسک شخب رد بختنم نانیرفآراک و يعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو ينیرفآراک و لاغتشا

 هتفگ هنومن ،دنیامن يم تکراشم شهوژپ رد هک یدارفا هب ،يفیک تاقیقحت رد هک تسا رکذ هب مزال .تسا يتسد عیانص
 دادعت ای و هنومن مجح نییعت یارب يقیقد رایعم و دنیوگ يم «ناسر عالطا» ای و «هدننک تکراشم» اه نآ هب هکلب ،دوش يمن
 يتوافتم یاه هنومن مجح ،يفیک تاعلاطم ماجنا یارب فلتخم نارظن بحاص .درادن دوجو علطم و هدننک تکراشم دارفا
 .دنا هدرک نایب ار
 زا فده .تسا هدش هدافتسا «دنمفده یریگ هنومن» دربهار زا یریگ هنومن روظنم هب ، قیقحت یوگلا يحارط هلحرم رد
 زا درف نیرت بسانم هک تسا نآ فده هکلب ،دروآ لمع هب یرامآ طابنتسا ناوتب هک تسین نیا یریگ هنومن نیا
 یاه هنازخ و حیرشت يبوخب ار يسررب دروم هدیدپ بناوج يمامت دناوتب ات دوش باختنا نکمم یاه هنومن هعومجم
 هدرک هبرجت ار رظن دروم «هدیدپ» هک دنریگ يم رارق هدهاشم دروم یدارفا نیاربانب .دیامن ينغ ار زاین دروم یاه هداد
 زا میتسه هدش یروآ هدرگ یاه هداد ساسا رب یا هیرظن و وگلا نتخاس لابند هب هک يیاجنآ زا نینچمه .دنشاب
 زا هک تسا یزادرپ هیرظن یارب اه هداد یروآدرگ دنیارف ،یرظن یریگ هنومن .درک میهاوخ هدافتسا «یرظن یریگ هنومن»
 هچ دریگ يم میمصت و دنک يم لیلحت و یراذگدک و یروآدرگ ار شیاه هداد نامزمه روط هب رگ لیلحت ،قیرط نیا
 رد .دنک نیودت ار شا هیرظن ،هلیسو نیدب ات دنک ادیپ اجک ار اهنآ و یروآدرگ ،یدعب ۀلحرم رد ار يیاه هداد
 ينعم نیدب عابشا .دسرب تیافک و عابشا هطقن هب هک دنک يم ادیپ موادت يیاج ات اه هنومن باختنا یرظن یریگ هنومن
 ظاحل زا يبوخب دوجوم یاه هلوقم و دوشن فشک ققحم طسوت قیقحت دنیارف رد يمهم و هزات هداد چیه هک تسا

 و اهدادیور ۀسیاقم ناکما ندناسر رثکادح هب یرظن یریگ هنومن زا فده .دشاب هدش هدرورپ داعبا و يگژیو
  .دنک يم رییغت شداعبا و اه يگژیو ظاحل زا هلوقم کی هنوگچ مینک نییعت ات ،تساه هدیدپ
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 ،يبایرازاب صصخت اب روشک یاه هاگشناد يملع تئیه یاضعا لماش رفن 11 شهوژپ نیا رد ،دش ناونع هک روطنامه
 بسک شخب رد بختنم نانیرفآراک و يعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو ينیرفآراک و لاغتشا هورگراک یاضعا
 .تسا هدش جرد لودج رد اه نآ تاعالطا هک دنتشاد تکراشم يتسد عیانص ۀزوح يگناخ یاهراکو

 هبحاصم دک دادعت تمس فیدر
 11  ينیرفآراک و يبایرازاب تیریدم صصخت اب هاگشناد يملع تئیه یاضعا 1

 رفن

P1 يلا P10 

 P16 يلا P11 رقن 6 يعامتجا هافر و راک ،نواعت ترازو ينیرفآراک و لاغتشا هورگراک بختنم نیسردم 1
 P21 يلا P17 رفن 2 يتسد عیانص شخب يگناخ راک و بسک هزوح رد بختنم نیرفآراک 9

 هبحاصم و (دوجوم کرادم و دانسا يسررب) یا هناخباتک تاعلاطم لماش تاعالطا یروآ عمج رازبا قیقحت نیا رد
  .دشاب يم هتفایراتخاس همین قیمع
 تخانش یارب تنرتنیا هکبش رد وجتسج و کرادم و دانسا هب هعجارم قیرط زا تاعلاطم نیا :یا هناخباتک تاعلاطم •
 .دش ماجنا يگناخ یاهراک و بسک رد يبایرازاب موهفم اب طبترم هنیشیپ و تایبدا

 هبحاصم عاونا نیرت لومعم زا يکی هتفای راتخاس همین ی هبحاصم :هتفای راتخاس همین قیمع یاه هبحاصم ماجنا  •
 راتخاس نودب و هتفایراتخاس يیاهن دح ود نیب هبحاصم نیا .دوش يم عقاو هدافتسا دروم يفیک تاقیقحت رد هک تسا
 هدیسرپ يهباشم یاه لاوس اه وگخساپ مامت زا نآ رد هک دنیوگ يم مه قیمع هبحاصم نآ هب يهاگ هک دریگ يم رارق
 ينادرگ زمر تیلوئسم دروم نیا رد ،دنهد هئارا دنلیام هک يقیرط ره هب ار دوخ خساپ هک دندازآ اهنآ اما ،دوش يم
 .(1191 ،ناراکمه و درف يیاناد)تسا ققحم هدهع رب اهنآ یدنب هقبط و اه خساپ

 ،دارفا خساپ ندش رتنشور روظنم هب هعلاطم نیا رد .تفای همادا عابشا هطقن هب ندیسر ات اه هداد یروآ عمج اه هبحاصم رد
 ات دش هتساوخ ناگدنوش هبحاصم زا و هدش يحارط یرظن بوچراچ رب ينتبم و «هتفای راتخاس همین» بلاق رد تالاؤس
 بوچراچ لخاد رد هطوبرم تالاؤس خساپ سپس .دنزادرپب عوضوم فیصوت و حیرشت هب یرظن بوچراچ زا جراخ
 نیا قیقحت دنیارف رد ناگدننک تکرش یارب هک دوب نآ تالاؤس حرط زا فده .دش یدنبتروص بسانم لوادج رد یرظن
 رد .دننک حرطم ار دوخ یاهخساپ ،رگشهوژپ ای سانشراک کی ناونع هب ققحم شقن هب هجوت نودب هک دیآ مهارف ناکما
 یاه هداد و دش لصاح يگناخ راکو بسک رد يبایرازاب یاهرایعم يعرف و يلصا داعبا اوتحم لیلحت قیرط زا تیاهن
 يفاشتکا تیهام هب هجوت اب .دندش یدنب هتسد داعبا و هلوقم ،موهفم بلاق رد يیارقتسا طابنتسا شور هب هدش یروآدرگ
 ،يتاعالطا دحاو هیاپ ،اوتحم لیلحت يفیک شور رد .تسا يفیک شور ،هدافتسا دروم یاوتحم لیلحت شور عون قیقحت
 هعلاطم دروم اهتیمک زا یا هعومجم ناونعهب اه هژاو ،شور نیا رد .تسا هصیصخ کی روضح مدع ای روضح ،عقاو رد
 یا هعلاطم ای دوخ شناد ساسا رب ققحم .دنباییم يشقن نینچ زین اهدنب و تالمج يتح هاگ و اهترابع و دنریگ يم رارق
 نیا ققحم .دنشاب يیاهمایپ هدنیامن دنرداق اهدنب ای ،اه هلمج ،اهترابع ،اه هژاوکت ایآ دبایرد ات دشوکیم دهدیم ماجنا هک
 رد اهدحاو زا یدادعت هاگره دنکیم یدنب هتسد دنتسه کرتشم هوجو یاراد نآ رصانع هک يیاه هلوقم رد ار اهدحاو
 تیمها اوتحم لیلحت رد یدنب هلوقم .دنمان يم هلوقم ار هورگ نآ دنهد لیکشت ار ينگمه هورگ هک دنریگ رارق یاهدر
 .دنک صخشم ار نآ هدنیامن و موهفم ره ات دزاسیم رداق ار ققحم و دراد ناوارف
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 ات دراد دیکأت (ينورد يیاور) اه هداد تحص یور رب رتشیب يیاور ،داینب هداد یروئت هلمج زا ،يفیک یاهشهوژپ رد
 يّللع طباور داجیا قیرط زا هک دش يعس يشهوژپ ِیشور نیا رد ،يترابع هب .دور يم راک هب يّومک تاعلاطم رد هک يیانعم
 ناگدنوش هبحاصم هب هدمآ تسد هب جیاتن هئارا قیرط زا راک نیا .دبای شیازفا ينورد يیاور ،يعونصم طباور فذح و
 .دش لصاح يیاور هب تبسن یرتشیب نانیمطا ،اهنآ یوس زا اه هتفای دییأت اب .دش ماجنا ،(شهوژپ رد ناگدننک تکراشم)
 يئوگخساپ هوحن رب هک یروط هب قیقحت ریسم رد اهنآ ندادرارق و ناگدنوش هبحاصم هب دروخزاب هئارا اب ،قیقحت نیا رد
 هدمآ تسدب یوگلا ،هبحاصم ره ماجنا زا سپ ،ًالانمض .دیدرگ مادقا ينورد يیاور شیازفا روظنم هب ،دوبن راذگن ریثأت اهنآ
 راک نیا .تفرگ رارق ثحب دروم ،دنتشاد وگلا هب تبسن ار يتاکن هدنوش هبحاصم هک يتروص رد و دش هئارا هلحرم نآ ات
 رد يیاور نیاربانب .دوش ماجنا یریگ تهج و ضرف شیپ هنوگره زا يلاخ هبحاصم ات دش ماجنا هبحاصم ماجنا زا سپ
 .دور يم راک هب يمک تاعلاطم رد هک يیانعم ات دراد دیکات (ينورد يیاور)اه هداد تحص یور رب رتشیب يفیک شهوژپ
 هب تبسن ناوت يم ،دنهد رارق دییات دروم ار شهوژپ یاه هتفای (شهوژپ رد ناگدننک تکراشم) ناگدنوش هبحاصم رگا
 .دیدرگ نئمطم رتشیب شهوژپ يیاور
 ناگدننک تکراشم ،رگشهوژپ رظنم زا اه هتفای ندوب قیقد ينعی شهوژپ تسخن ۀلحرم يیاور زا نانیمطا لوصح یارب
 .(Creswell, 2007)دش ماجنا زین ریز تامادقا ،شهوژپ

 زاربا نآ اب طابترا رد ار دوخ رظن و ينیبزاب ار یروحم یراذگدک میاداراپ ،ناگدننک تکراشم :1اضعا طسوت قیبطت
 .دش لامعا یروحم یراذگدک رد ناشیا یاه هاگدید ؛دندرک

 یراذگدک ۀرابرد رظن راهظا و اه هتفای يسررب هب يبایرازاب یرتکد نایوجشناد و دیتاسا زا نت دنچ :2راکمه یسررب
 .دنتخادرپ یروحم

 .دش هتفرگ کمک اه هداد ریسفت و لیلحت رد ناگدننک تکراشم زا نامزمه روط هب :شهوژپ ندوب یتکراشم

  .ددرگ لرتنک رگشهوژپ یرواد شیپ و یریگءوس دش شالت ناکما دح ات :3رگشهوژپ یشیدنازاب
 هب رگشهوژپ يفیک تاعلاطم ماجنا رد و دراد هراشا شهوژپ یاه هتفای یریذپ رارکت هرتسگ هب يیایاپ هفلوم هک يیاجنآ زا
 يیایاپ ثحب رد نیاربانب ،تسین يیایاپ يتنس موهفم هئارا و داجیا هب یزاین ،دزادر پیم هعلاطم دروم عوضوم ریسفت
 یوحن هچ هب تاقبط باختنا و میهافم جارختسا ،یراذگ دک و هدش یروآدرگ اه هداد هنوگچ هک داد ناشن دیاب ،شهوژپ

 ماجنا یراذگ دک دنیآرف ،هبحاصم ره ماجنا زا سپ ،داینب هداد درکیور ساسا رب هکنیا هب هجوت اب .تسا هتفرگ تروص
 .دیدرگ يم هئارا ناگدنوش هبحاصم هب یراذگ دک جیاتن ،راک ماجنا تحص زا نانیمطا لوصح روظنم هب .تسا هدش
 رد يحالصا ای و رییغت هچنانچ ات دیدرگ يم هئارا دارفا هب هلحرم نآ ات هدمآ تسدب یوگلا هبحاصم ره زا سپ ،نینچمه
 ماجنا یراذگ دک تقد و تیفیک زا نانیمطا شیازفا روظنم هب هوالع هب .دننک هئارا لامعا و يسررب روظنم هب ،دنراد رظن

 .ددرگ مادقا هدش ماجنا یراذگ دک يبایزرا هب تبسن ات دش شالت ،شهوژپ نیا رد هدش

                                                                 
1 . Member Checking 
2 . Peer Examination 
3 . Researcher reflexivity 
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 یرظن ینابم

 روحم یگناخراک و بسک
 .درادن دوجو يلک رظن قافتا زونه نآ فیرعت دروم رد اما هتشاد یا هنیرید تمدق يگناخ یاهراکو بسک موهفم هچرگا
 يیاهراکو بسک .(Musket, 2005)تسا راکو بسک ی هدمع و يلصا لحم ناونع هب هناخ رب دیکات رد کرتشم ی هطقن
 و زیامت ی هطقن اما .دشاب هناخ رد ناش يلصا راک لحم اه نآ عون و هزادنا زا رظن فرص هک دیمان يگناخ ناوت يم ار
 نیب تسین صخشم هک بیترت نیدب .دراد دوجو 1يگناخ نانیرفآراک و 1يگناخ نانکراک نایم هک تسا يتوافت رد ماهبا
 ماجنا لحم و راک رتفد اما هدوب ينوریب لقتسم ی هسسوم ای تکرش کی دادرارق و مادختسا رد هک یدارفا یاه تیلاعف
 داجیا یارب لقتسم روط هب و هدوبن ينامزاس چیه مادختسا رد هک یدارفا یاه تیلاعف اب تسا هناخ رد اه نآ فیاظو
 هدش هیارا فیراعت يخرب رد .دراد دوجو يتوافت هچ دنزادرپ يم شورف و يتامدخ ،یدیلوت یاهراک هب هدوزفا شزرا
 هک تسا يعیسو موهفم يگناخ راک هک يلاحرد .دنا هدش هدیمان يگناخ راکو بسک و هتخیمآ مه رد موهفم ود نیا

  .(Rosnafisah & et al, 2009 )دوش يم لماش زین ار يگناخ یاهراکو بسک ناگدننک هرادا و نابحاص
 رد هک یراک و بسک دحاو ره :زا تسا ترابع (1111)9نوسام طسوت هک يفیرعت قبط يگناخ راک و بسک اما

 بایغ رد ای يهارمه اب لقتسم درف کی طسوت و دراد تیلاعف رازاب هب تامدخ و تالوصحم شورف نوچ يیاهدنیارف
 هرادا تهج دوخ تنوکس لحم ای ينوکسم لزنم زا کلام ریدم هک تسا رکذ هب مزال .دوش يم هرادا یراک یورین یدادعت
 یاه تیلاعف زا اهراک و بسک زا یا هدرتسگ هطیح فیرعت نیا .دیامن يم هدافتسا یراک یاهدنیارف لامعا و روما
 لحم رد ًالافرص هک يیاه تیلاعف .دهد يم رارق ششوپ تحت ار یراد ناروتسر نینچمه و یراد لته ات هتفرگ یزرواشک
 هرمز رد زین دنک يم بسک دمآرد نآ لابق زا یدرف و دنوش يم اپرب هدننک مرگرس تیلاعف يعون ناونع هب دارفا تنوکس
 هعسوت ،يعامتجا طیارش دوبهب ،اهروشک یداصتقا هعسوت رد يیاهراک و بسک نینچ .دنراد رارق اهراک و بسک نیا
 ,Mason)دننک يم افیا هدمع يشقن هعماج رد يگدنزرس شیازفا و یراک طیارش و لاغتشا تیعضو ءاقترا ،يلخاد

2008). 
  یگناخ یاهراک و بسک رد یبایرازاب
 دوجو نودب تقیقح رد .دور يم رامش هب یراک و بسک ره رد يتایح لوصا زا يکی ،يبایرازاب یژتارتسا کی هعسوت
 هیلک رب هک تسا یدنیارف يبایرازاب .دوب دنهاوخ آراکان و يفداصت ينامزاس یاه شالت هیلک ،يبایرازاب همانرب کی

 هکلب .دنریگ يمن رظن رد درکلمع کی ناونع هب اهنت هن ار يبایرازاب ،نانیرفآراک بلغا .دراد هطاحا ينامزاس یاهدنیارف
 هتسه يبایرازاب اهنآ دید زا رگید ترابع هب .تسا نایرتشم هب يبایتسد تهج يبایرازاب دنتسه نآ لابند هب هک یزیچ
 ،يگناخ یاه هاگنب رد هک تسا يلاح رد نیا .(Gilmore & et.al, 2009)دهد يم لکش ار راک و بسک يلصا
 و بسک نیا رد .دوش يم هتشاگنا یراجت یاه تیعقوم زا یرادرب هرهب تهج يکیتکات ناونع هب يبایرازاب یاه تیلاعف

                                                                 
1 . Home Workers 
2 . Home Entrepreneurs 
3 . Mason 
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 اب لداعم يتیلاعف يبایرازاب هکلب ،هدشن هجوت کیژتارتسا دنیارف کی ای و ينامزاس هفسلف کی هباثم هب يبایرازاب هب اهراک
 .(Stokes, 2010)دوش يم يقلت عیفرت یاه کینکت زا هدافتسا ار دوخ شورف يگناخ یاه هاگنب بلغا و لوصحم شورف
 ناربراک و ناکلام زا هک ينامز  .ددرگ يم يناوارف دیکات نایرتشم تیاضر بلج رب هراومه يگناخ یاه راکو بسک رد
 راب ره ،دنیامن هراشا دوخ تیلاعف نیرتازدمآرد و نیرتروآدوس هب ات دوش يم هتساوخ يگناخ قفوم یاهراک و بسک
  .(Edwards, 2010)دنناد يم نایرتشم تیاضر بلج ار دوخ عبنم نیرتگرزب اهنآ .دننک يم تفایرد يهباشم خساپ
 و دوجوم یاه تکرش اب تباقر ،دوش يم وربور نآ اب رازاب رد يگناخ راکو بسک کی هک یا هدمع یاهشلاچ زا يکی
 یاهارجم زا نایرتشم و هدوب لوحت لاح رد و بسک یایند رد تباقر تیهام هزورما .دشاب يم رازاب هب نیدراو هزات
 اب ورنیا زا .تفای دنهاوخ يسرتسد دیدج تامدخ و اهالاک هب يتحار هب يناهج یاهرازاب ای تنرتنیا هلمج زا يتوافتم
 یابقر اب اهنت هن دوخ یالاک هئارا تهج هک دبای يم رد يگناخ هاگنب کلام ریدم ،راک عورش زا ينامز کدنا تشذگ
 یژ ولونکت عیرس تفرشیپ رگید یوس زا .دزادرپب تباقر هب دیاب ایند رسارس رد دوجوم یاه تکرش ریاس اب هکلب يلحم
 ,Edwards)دنادرگ جراخ هدر زا و خوسنم ار يتکرش نینچ لوصحم تفر يم راظتنا هچنآ زا رتدوز يلیخ تسا نکمم

 رد نیا .دوش يم هجاوم اهنآ اب يگناخ هاگنب کی هک دنشاب يم يتادیدهت نیرت هدمع ،يتباقر تادیدهت نیاربانب .(2006
 هب ازجم یا هجدوب صاصتخا هب رداق ،يلام هیامرس رد تیدودحم لیلد هب يگناخ یاهراک و بسک هک تسا يلاح
 تهج رت عیرس و رت هنیزه مک يهار لابند هب هراومه لیلد نیمه هب و دنشاب يمن ابقر اب هلباقم و يبایرازاب یاه تیلاعف

 ،يلحم ناگدننک عیزوت و اه هطساو اب هدنزاس لماعت یاررقرب قیرط زا يگناخ یاهراکو بسک .دنا هدوب ابقر يیاسانش
 و اهروشورب هعلاطم ،نایرتشم اب هبناج ود لماعت ،تنرتنیا رد وجتسج ،يلصف یاه شیامه و اه هاگشیامن رد تکرش
 تالوصحم و اهالاک ،ابقر دروم رد ار دوخ زاین دروم تاعالطا ابقر یاه تیاس بو رمتسم شیاپ و یا هناسر تاغیلبت

 .(Clark and Douglas, 2014)دنروآ يم تسد هب رازاب رد روهظون یاه تصرف و ،دیدج
 نایرتشم نییعت و رازاب لماک يیاسانش تهج رد يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب ماگ نیرتمهم و نیلوا ،نیاربانب
 نایرتشم هوقلاب یاهزاین يیاسانش ،يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب يلصا فده عقاو رد .دوش يم هتشادرب فده
 طیحم رمتسم شیاپ ورنیا زا .دشاب يم اهزاین نآ نیمأت تهج اهنآ اب هبناج ود لماعت و طابترا یرارقرب سپس و فده
 تاعالطا زا هنیهب هدافتسا و ناگدننک عیزوت ،ناگدننک نیمات ،ابقر ،نایرتشم صوصخ رد تاعالطا یروآ عمج ،رازاب

 يگناخ هاگنب کی هکنیا هب هجوت اب .دروآ يم مهارف ار يگناخ راکو بسک کی تیقفوم تامدقم ،هدش یروآ عمج
 هب هراومه دیدج رازاب کی هب دورو زا لبق نیاربانب ،دیامن يم یرایسب شالت دوخ فده نایرتشم هب يبایتسد تهج
 شورف تهج يهار لابند هب موادم روط هب کلام ریدم .دشاب يم يلعف نایرتشم زا هتسد نیا ظفح تهج يهار لابند
 دوخ شالت هدمع هار نیا رد سپ .دنک يم شالت اهنآ یرادهگن و ظفح یارب و هدوب يلعف نایرتشم هب تالوصحم رتشیب
 دناوتیم هک رازاب زا یاه هشوگ رب زکرمت ،نایرتشم توافتم یاه هورگ رد توافتم یاهزاین لیلحت :نوچ يیاه تیلاعف رب ار
 نیمأت اهنآ قیرط زا دوس زا دصرد 11هک نایرتشم زا دصرد 11 رب اهشالت هدمع زکرمت ،دیامن ذوفن اهنآ هب يتحار هب
 .(Clark and Douglas, 2014)دنیامن يم زکرمتم دشر دنیارف عیرست و ،تمیق قیرط زا اهنت تباقر ،دوش يم
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  اه هداد لیلحت و هیزجت شور
 يط هک يتایلمع زا تسا ترابع یرظن یراذگدک .دش ماجنا یرظن یراذگدک شور یانبمرب تاعالطا لیلحت و هیزجت
 هدافتسا دروم یراذگدک لحارم .دنوش يم هداد رارق رگیدکی رانک رد یا هزات لکش هب و ،یزاس موهفم ،هیزجت اه هداد نآ
 یروحم یراذگدک ،یرظن ينابم يتامدقم هعلاطم زا هدش جارختسا تالوقم یانبمرب زاب یراذگدک لماش قیقحت نیا رد
 زا هدیدپ یدنب هتسد و یراذگم ان هب ًالاصخشم هک لیلحت زا يشخب هب زاب یراذگدک .دشاب يم يباختنا یراذگدک و
 یاه هلوقم نیب هطبار داجیا یروحم یراذگدک زا فده .دوش يم قالطا ،دوش يم طوبرم اه هداد قیقد يسررب قیرط
 يباختنا یراذگدک .دوش يم ماجنا میادراپ یوگلا ساسارب ًالالومعم لمع نیا .تسا (زاب یراذگدک هلحرم رد) هدش دیلوت
 یروحم هلوقم هک بیترت نیا هب .تسا یزادرپ هیرظن يلصا هلحرم ،یروحم یراذگدک و زاب یراذگدک جیاتن ساسارب
 قیقحت نیا رد .دنک يم هئارا تیاور کی بوچراچ رد ار طباور نآ و هداد طبر اه هلوقم رگید هب دنم ماظن لکش هب ار
 تروص یاه يسیون هصالخ و هدش یزاس هدایپ یاه هبحاصم یور رب هدش یروآ عمج یاه هداد رورم اب زاب یراذگدک
 .دش ماجنا بسانتم لوادج رد اهنآ یدنب تروص شور اب بلاطم زا هتفرگ
 ۀجیتن رد لوا ۀلحرم رد .دوش نییبت لکش نیرتهب هب اه هداد هک تفای همادا يیاج ات یراذگدک و یزاس هلوقم دنیارف
 رگا اهدک زا یرایسب هک دش صخشم مود ۀلحرم رد رتقیقد يسررب اب و دش جارختسا دک 612 هبحاصم 11 نداد ماجنا

 یاراد ،هعلاطم نیا رد هدش حرطم يشهوژپ تالاوس ساسا رب اما ،دنا هدش هتفگ توافتم ریباعت و تاحالطصا اب هچ
 يموهفم هرازگ 231 زاب یراذگدک يیاهن لوصحم ناونع هب و هدش عیمجت اهدک نیا ،ورنیا زا .دنتسه يناسکی موهفم
 ماجنا و اه هداد و اه هدیدپ قیقد یزادرپ موهفم اب هسلج نیدنچ یرازگرب زا سپ .دش یدنب تروص و يیاسانش هیلوا
 هب يلصا هلوقم 11 ،موهفم 96 تیاهنرد ،اه هداد لیلقت و صیخلت ،ماغدا و اه تهابش و اه توافت ۀسیاقم دنیارف نداد
 کی رگشهوژپ يباختنا یراذگدک ۀلحرم رد .دندیسر قفاوت هب نآ یور هبحاصم رد رضاح دارفا مامت هک دمآ تسد
 و درک يسررب دنیارف زکرم رد يگناخ راک و بسک يبایرازاب ناونع اب يلصا ۀدیدپ ای هلوقم ناونع هب ار یروحم ۀلوقم
 .درک طبترم نآ هب ار تالوقم ریاس سپس
 يفیک شهوژپ کی داد نورب هک مهم نیا هب تیانع اب و رضاح شهوژپ رد هدمآ تسد هب تاعالطا زا هدافتسا اب
 يبایرازاب ،میاداراپ یوگلا یانبم رب اتسار نیا رد ،تسا هیضرف کی هئارا هب رجنم يفاشتکا شهوژپ شور اب بولطم
 ،عبانم تیریدم ،یروآون هعسوت ،يتباقر تیزم داجیا ،نیرفآراک درف و يلصا هدیدپ ناونع هب يگناخ راکو بسک
 هک ّويلع طیارش یارب کیژتارتسا و يملع یاهدرکیور زا یریگ هرهب و تصرف عبانمرب زکرمت ،یراک دنیارف تیریدم
 تاحالصا ،یراد یرتشم ،تاطابترا دنیارف ،راکو بسک تیریدم .دندش باختنا ،دنوش يم هدیدپ هعسوت و داجیا ببس
 هک دنتسه یرادفده تالماعت و اهتیلاعف ،اهراتفر رگنایب هک لباقت ای شنک یاهدربهار ناونع هب زین شزومآ و یراتفر
 هک يلماوع ناونع هب يمیظنت و یراجنه ،يتخانش یاهدرکیور .دنوش يم ذاختا ،هنیمز ریثأت تحت و هدیدپ هب خساپ رد
 هلخادم طیارش .دنتفرگ رارق هجوت دروم هنیمز طیارش ناونع هب دنتسه راذگریثأت اهدربهار رب صاخ طیارش رد
 ماجنارس .دنتسه راذگریثأت تامادقا و اهدربهار رب صاخ طیارش رد زین یراتخاس و یدرکلمع ،ينوریب ،ينوردرگ



 003 ...یبایرازاب یوگلا نییبت و یحارط

 داجیا لباقت ای شنک یاهدربهار ذاختا رثا رد هک يجیاتن و اهدمایپ ناونع هب يعامتجا –يگنهرف و ينامزاس ،یدرف یاهدمایپ
 :درک حرطم ار ریز یایاضق ناوت يم ،دش هداد حرش هک داینب هداد هیرظن يمیاداراپ لدم هفلوم ساسا رب .دندش يقلت ،دنوش يم
 تقد و تعرس ،يقالخا لوصا ،دوهش و کاردا هوق ،یراک یاه کینکت و براجت ،نیرفآراک درف يتیصخش یاه يگژیو :1 هیضق
 ،هنابلط تیزم راتفر ،هناروآون یاه یزادرپ هدیا ،یروحم رازاب ،کیژتارتسا یزیر همانرب،هنایوج تصرف راتفر ،نیرفآراک لمع
 ،یریذپ تباقر ،یزاس يفیک ،یزاسزیامت ،يجنسزاین ،یروحم هعسوت ،یزاس يناهج ،يلام عبانم ،يناسنا عبانم ،یزاسدرادناتسا
 .دنتسه يگناخ یاهراکو بسک يبایرازاب رد يلع طیارش زا يیارگ یرتشم و یروحم شناد
 لماوع و یراجت یاه تسایس ،يگنهرف لماوع ،يشزومآ ماظن ،يقوقح و ينوناق لماوع ،تلود يتیامح یاه تسایس :2 هیضق

 .دنتسه يگناخ یاهراکو بسک يبایرازاب رد زاسرتسب و یا هنیمز طیارش زا يتیمکاح
 ،هنانیرفآراک یریذپ هرطاخم مدع ،تاطابترا رد فعض ،يملع ریغ تیریدم ،یراتفر یاه فعض ،سرت ،يیارگ يفنم :3 هیضق

 مدع و رازاب طیحم اب قیبطت مدع ،رازاب مهس رد تیدودحم ،هنالداعان تباقر ،یرگن يحطس ،یا هیامرس و يلام یاه فعض
 .دنیآ يم رامش هب يگناخ یاهراکو بسک يبایرازاب رد رگ هلخادم طیارش زا یراک هدودحم رد تیفافش
 هتخیمآ ،گنیدنرب ،يتیصخش یاه يگژیو ،یرتشم اب طابترا تیریدم ،یرادم یرتشم ،یریگدای ،یزاس هکبش ،ينیرفآزاب :4 هیضق
 يم رامش هب يگناخ یاهراکو بسک يبایرازاب رد بسانم تامادقا و اهدربهار هلمج زا يیارگراتخاس و یزاس میت ،يبایرازاب
 .دنیآ
 لاغتشا ،يگدنز تیفیک دوبهب ،ينیرفآ تورث ،ينیرفآ شزرا هلمج زا يیاهدمایپ يگناخ یاهراک و بسک رد يبایرازاب :5 هیضق
 هب شیارگ شیازفا ،ينبرفآراک یزاس هنیداهن ،یدرف تبثم یاهدمایپ ،اه تخاس ریز دوبهب ،نانیمطا مدع شهاک ،رادیاپ يیاز
 یرتشم ،یراک هیحور تیوقت ،اه تصرف زا یدنم هرهب ،یراک یاهدنیارف دوبهب ،تیقفوم موادت ،یروآون هعسوت ،يگناخ لغاشم
 .تشاد دهاوخ لابند هب ار يتیریدم یاه تراهم یاقترا و یروحم
 16 ،يفیصوت یاه هداد قبط .تسا هدش هدروآ 1 هرامش لودج رد هصالخ تروصب هنومن دارفا يتخانش تیعمج تاعالطا
 دصرد16 و رتالاب و سناسیل قوف تالیصحت یاراد اه نآ دصرد 12 زا شیب نینچمه .دنهد يم لیکشت اهدرم ار هنومن دصرد
 .دنراد ار لاس11 ات 11 نیب تیلاعف ۀقباس

 یتخانش تیعمج یاه هداد هب طوبرم یفیصوت رامآ . 2 لودج
 يعمجت يناوارف دصرد يناوارف دصرد يناوارف یرامآ یاه صخاش  

 
 تیسنج

 61 61 61 درم

 111 41 2 نز

 
 
 تالیصحت

 4 4 1 ملپید

 41 11 1 ملپید قوف

 14 11 6 سناسیل
 111 12 11 رتالاب و سناسیل قوف

 
 تیلاعف هقباس

 31 31 4 لاس 11 ریز

 19 16 91 لاس 11 يلا 11

 111 31 4 لاس 19 يلا 11

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 ار هنانیرفآراک يبایرازاب یاه لدم رتشیب نکمم دح ات و عماج روط هب رگشهوژپ ،قیقحت ينادیم دنیارف نداد ماجنا زا لبق
 يبوخ هب اه هداد لیلحت و هیزجت ۀلحرم رد ات دندوب هداد هئارا توافتم یاه تفاب رد فلتخم نارگشهوژپ هک درک يسررب
 هس رد اه هداد شیالاپ و یدنب هتسد دنیارف ،کی لکش رد .درک نییبت ار رضاح شهوژپ یرظن تکراشم و یروآون ناوتب
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 هیرظن ساسا رب يمیاداراپ لدم داعبا حیرشت هب همادا رد .دوش يم هداد ناشن يباختنا و یروحم ،زاب یراذگدک ۀلحرم
 .میزادرپ يم داینب هداد
 یگناخ راکو بسک یبایرازاب :یلصا هدیدپ ای هلوقم
 و اهشنک نایرج هک تسا یاهعقاو ای و قافتا ،هثداح ،یروحم رکف و هدیا ،رظن دروم هدیدپ ،هعلاطم دروم يلصا هدیدپ
 هک تسا یاهدیدپ یروحم هلوقم .دنهد خساپ نآ هب ای و لرتنک ،هرادا ار نآ ات دنوش يم نومنهر نآ یوس هب اهشنکاو
 دوجو هب حرط ای بوچراچ یارب هک تسا(يموهفم بسچرب ای مان)يناونع نامه هلوقم نیا .تسا دنیارف روحم و ساسا
 ناوتب و هدوب يعازتنا يفاک ردق هب دیاب ،دوش يم باختنا یروحم هلوقم ناونع هب هک یا هلوقم .دوش يم هتفرگ رظن رد هدمآ
 .داد طبر نآ هب ار يلصا تالوقم ریاس
 رد هلوقم نیرت يلصا هک تفایرد اه هبحاصم هدش هدایپ نتم یاوحف زا ققحم ،قیمع يهاگن و هرابدنچ یاه یرگنزاب اب
 نیا رد یروحم هدیدپ تفگ ناوت يم نیاربانب .تسا يبایرازاب نونف هعسوت ،روحم يگناخ یاهراکو بسک تیقفوم
 تکرح نآ فیصوت تهج رد تاریثات و لماوع همه هک دشاب يم يگناخ راکو بسک يبایرازاب یوگلا يحارط شهوژپ
 رابتعا زا ناشن دوخ و دسر يم رظن هب يقطنم یروحم هلوقم ناونع هب يگناخ راکو بسک يبایرازاب باختنا .دنک يم
 رایتخا لوصحم ای هیامرس رادقم هچ يگناخ راک و بسک کلام هک دشابن مهم نادنچ دیاش ارچ تساه لیلحت و اه هتفای
 تالوصحم هئارا تهج يفاک يیاناوت دقاف رگا هکلب ،تسا هداد ماجنا يتسرد هب ار یدیلوت یاهدنیارف نازیم هچ ات ای دراد
 و تراهم نامه عقاو رد یا يیاناوت نینچ و تسا هداد تسد زا ار تصرف ،دشاب دوخ راک و بسک فادها دربشیپ و
 .تسا يبایرازاب يیاناوت

 یلع طیارش
 هب میقتسم تروصب هک دنتسه يطیارش يلع تابجوم .دنوش يم(يلصا)یروحم هدیدپ هعسوت و داجیا ثعاب طیارش نیا
 و ثحابم ،اه تیعقوم هک تسا يیاهدادیور يلع طیارش رگید ترابع هب .دنوش يم رجنم يگناخ راکو بسک يبایرازاب
 يم رثا هدیدپ رب هک تسا يتاقافتا ای اهدادیور ،يلع طیارش زا روظنم ،عقاو رد .دننک يم قلخ ار هدیدپ اب طبترم لئاسم
 و يعرف هلوقم 31 ،يلصا هلوقم 1 زا يگناخ راکو بسک يبایرازاب رد يلع طیارش .دوش يم رجنم نآزورب هب و دراذگ
 .تسا هتفای لیکشت موهفم 111

 (یعرف و یلصا یاه هلوقم)یگناخ راکو بسک یبایرازاب رد یلع طیارش-3 لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 يلع طیارش
 
 
 

 
 
 راکو بسک ریدم -1
 

 يتیصخش یاهیگژیو -1-1
 یراک یاهکینکت و تراجت -1-1
 دوهش و کرادا هوق -1-9
 يقالخا لوصا -1-4
  لمع تقد و تعرس -1-2

 يتباقر تیزم داجیا -1
 هنابلط تصرف راتفر -1-1
 هنابلط تعفنم راتفر -1-1

 یروآون هعسوت -9
 هناروآون یاه یزادرپ هدیا -9-1
 یزاس زیامت -9-1

 عبانم تیریدم -4
 يلام عبانم -4-1
 يناسنا عبانم -4-1
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 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 یا هنیمز طیارش
 ار طیارش نیا .دنیوگ يم رتسب ای یا هنیمز طیارش ،دنراذگ يم ریثأت تامادقا و اهدربهار رب هک يصاخ طیارش هب
 یا هژیو طیارش هدنهد ناشن رتسب ای یا هنیمز طیارش .دنهد يم لیکشت یا هنیمز یاه هلوقم و اهریغتم زا یا هعومجم
 طیارش ،ناگدننک تکراشم اب هدش ماجنا یاه هبحاصم زا لصاح یاه هتفای دانتسا هب .دراد رارق نآ رد هدیدپ هک تسا
 .تسا هتفای لیکشت موهفم 49 و يعرف هلوقم 6 ،يلصا هلوقم 9 زا يگناخ راکو بسک يبایرازاب رد یا هنیمز

 (یعرف و یلصا یاه هلوقم)یگناخ راکو بسک یبایرازاب رد یا هنیمز طیارش -4 لودج
 
 
 
 
 یا هنیمز طیارش

 
 
 يمیظنت درکیور -1

 تلود يتیامح یاه تسایس -1-1
 يقوقح و ينوناق لماوع -1-1
 یراجت یاه تسایس -1-9
 يتیمکاح لماوع -1-4

 يشزومآ ماظن -1-1 يتخانش درکیور -1
 يگنهرف لماوع -1-9 یراجنه درکیور -9

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 رگ هلخادم طیارش
 تامادقا و اهدربهار ،(رتسب)یا هنیمز لماوع اب هارمه هک دنا هدش دادملق يماع طیارش ،رگ هلخادم طیارش يسررب نیا رد
 هلخادم طیارش ،ناگدننک تکراشم اب هدش ماجنا یاه هبحاصم زا لصاح یاه هتفای دانتسا هب .دنهد يم رارق ریثأت تحت ار
 .تسا هتفای لیکشت موهفم 34 و يعرف هلوقم 41 ،يلصا هلوقم 4 زا يگناخ راکو بسک يبایرازاب رد رگ

 (یعرف و یلصا یاه هلوقم)یگناخ راکو بسک یبایرازاب رد رگ هلخادم طیارش -5 لودج
 
 
 
 
 
 
 رگ هلخادم طیارش

 
 
 ينورد لماوع -1
 

 سرت -1-1
 یراتفر یاه فعض -1-1
  یریذپ هرطاخم مدع -1-9
 یرگن يحطس -1-4

 ينوریب لماوع -1
 يیارگ يفنم -1-1
 هنالداعان تباقر -1-1

 یدرکلمع یاهرگ هلخادم -9

 رازاب طیحم اب قیبطت مدع -9-1
 تاطابترا رد فعض -9-1
 رازاب مهس رد تیدودحم -9-9
 يملع ریغ تیریدم -9-4

 یراتخاس یاهرگ هلخادم -4
 یا هیامرس و يلام یاه فعض -4-1
 یراک هدودحم رد تیفافش مدع -4-1

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم

 
 یراک یاهدنیارف دوبهب -2

 یزاسدرادناتسا -2-1
 یزاس يفیک -2-1
 یریذپ تباقر -2-9

 تصرف عبانم رب زکرمت -6
 يیارگ یرتشم -6-1
 یروحم رازاب -6-1
 يجنس زاین -6-9

 يملع یاهدرکیور زا یریگ هرهب -1
 یروحم شناد -1-1
 کیژتارتسا یزیر همانرب-1-1
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  تامادقا و اهدربهار
 ،هتشاد دوصقم اهدربهار .دنتسه رظن دروم هدیدپ اب دروخرب و هرادا ،لرتنک یارب يیاهشنکاو و اهشنک رب ينتبم اهدربهار
 يم تلوهس ار اهدربهار هک دنراد روضح زین یرگ هلخادم طیارش هراومه .دنریگیم تروص يلیلد هب و دنتسه دنمفده
 رد هک دنتسه يیاهتیلاعف و تالماعت رگنایب تامادقا و اهدربهار رگید ترابع هب .دنزاس يم دودحم ار اه نآ ای و دنشخب
 ندش رجنم طیارش و هدش ذاختا ،یا هنیمز طیارش ساسا رب و رگ هلخادم طیارش ریثأت تحت و یروحم هدیدپ هب شنکاو
 ،يلصا هلوقم 2 زا يگناخ راکو بسک يبایرازاب رد تامادقا و اه یژتارتسا .دننک يم لیهست ار اهدمایپ هب يلصا هدیدپ
 .تسا هتفای لیکشت موهفم 14 و يعرف هلوقم 11

 (یعرف و یلصا یاه هلوقم)یگناخ راکو بسک یبایرازاب رد تامادقا و اهدربهار -6 لودج
 
 
 
 تامادقا و اهدربهار

 
 
 راکو بسک تیریدم رب ينتبم یاهدربهار -1
 

 ينیرفآزاب -1-1

 يیارگراتخاس -1-1

 يبایرازاب هتخیمآ -1-9

 گنیدنرب -1-4

 یراک تاطابترا رب ينتبم یاهدربهار -1
 یزاس هکبش -1-1
 یزاس میت -1-1

 یرتشم رب ينتبم یاهدربهار -9
 یرادم یرتشم -9-1

 یرتشم اب طابترا تیریدم -9-1

 یریگدای -1-4 شزومآ رب ينتبم یاهدربهار -4

 يتیصخش یاه يگژیو -1-2 یراتفر تاحالصا رب ينتبم یاهدربهار -2

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
 جیاتن و اهدمایپ
 کی زا اهداد زا هتساخرب هیرظن .دنتسه اهدمایپ ،دنوش يم رادیدپ تامادقا و اهدربهار ذاختا لابند هب هک يجیاتن

 هتشاد دوجو اه هنیمز و طیارش اب بسانتم يبسانم یاهشنک رگا هک انعم نیدب .دنک يم هدافتسا «هاگنآ ،سپ ،رگا»یوگلا
 لماوع رگا رگید ترابعب .دوب میهاوخ جیاتن و اهدمایپ دهاش هاگنآ و دننک يم مهارف ار يطیارش يلع تابجوم سپ دشاب
 يبایرازاب جیاتن و اهدمایپ .دوش داجیا يتبثم یاهدمایپ و جیلتن هک دور يم راظتنا دیامن لمع يبوخب لدم رد هدش رکذ
 .تسا هتفای لیکشت موهفم 12 و يعرف هلوقم 61 ،يلصا هلوقم 9 زا يگناخ راکو بسک

 (یعرف و یلصا یاه هلوقم)یگناخ راکو بسک یبایرازاب رد جیاتن و اهدمایپ -1 لودج
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 یگناخ یاهراک و بسک رد یبایرازاب یمیاداراپ لدم یحارط
 رازبا ،اه هلوقم بلاق رد اهدک یدنب هقبط دنیارف دوبهب یارب يگناخ یاهراک و بسک رد يبایرازاب يمیاداراپ لدم رد
 بلاق رد يیاهن جرختسم دک 231 ،ساسا نیا رب .تسا هدش داهنشیپ نیبروک و سوارتسا ی هلیسو هب یرظن یاه هسیاقم
 و تارکفت ،اه هاگدید ،دندش عقاو لیلحت و هیزجت دروم يیادتبا لحارم رد هک يیاه هلوقم .تسا هدش یدنب هتسد موهفم 96
 لیلحت و اه هبحاصم نیا ماجنا اب .دنک حرطم ار یدعب یاه هبحاصم و تالاوئس هک دندرک داجیا ققحم نهذ رد ار يیاه هدیا
 و اه هلوقم نیب سپس .دروآ تسد هب ناگدنوش هبحاصم هبرجت اب هطبار رد یرت قیمع کرد و هاگدید ققحم ،اه هداد
 رد هک دیدج میهافم .دش ماجنا يتشگرب و تفر تکرح ،زاب یراذگ دک هیلوا هلحرم رد هدش يیاسانش یاه يگژیو
 یرظن عابشا دح هب اه هلوقم هک ينامز ات دندش هفاضا هدش يیاسانش یاه هلوقم هب دندش يیاسانش دیدج یاه هبحاصم
 فلتخم يعرف یاه هلوقم و اه هلوقم نیب طابترا و دندرک ادیپ مان رییغت اه هلوقم زا يضعب ،ترورض تروص رد .دندیسر
 هک يلدم ،دش هداد هعسوت يگناخ یاهراک و بسک رد يبایرازاب يمیاداراپ لدم ،یروحم و زاب یراذگدک رد .دنتفرگ لکش
 اب قباطم «يگناخ یاهراک و بسک رد يبایرازاب» یرظن لدم طیارش ،یا هنیمز طیارش ،يلصا هدیدپ ،يلع طیارش لماش
 اب .تسا هدهاشم لباق 1 لکش رد دینک يم هظحالم هک روطنامه .تساهدمایپ و اهدربهار ،رگ هلخادم يمیاداراپ لدم داعبا
 هبحاصم ،دوب هدش نیودت يمیاداراپ لدم ساسا رب هبحاصم تالاوس ،ناگربخ اب هبحاصم هلحرم رد هکنیا هب هجوت

 نیا اب ،دندوب هدرک هئارا لدم دعب 2 ساسا رب صاخ روط هب ار لدم هدنهد لیکشت یازجا دروم رد دوخ تارظن ناگدنوش
 هیهت زا سپ .دش ماجنا دارفا نیا هیلوا یاه خساپ رد يتالیدعت ،تفرگ تروص هک يیاه تشگرب و تفر و اه لیلحت اب دوجو
 عوضوم اب مه هک تفرگ رارق يناگربخ رایتخا رد رظن دروم يمیاداراپ لدم ،لدم رابتعا شیازفا روظنم هب يمیاداراپ لدم
 هک دش هتساوخ ناگربخ نیا زا .دنتخانش يم ار اه هداد زا هتساخرب هیرظن شور مه و دنتشاد يیانشآ ينیرفآراک و يبایرازاب
 زین رگید يخرب و دییأت ار وگلا اه نآ رتشیب هک دنهد هئارا ار دوخ تارظن يمیاداراپ يیاهن لدم نیودت دنیارف دروم رد
 .دش تفایرد اه نآ يیاهن رظن و لامعا تاحالصا ،يتشگرب و تفر یدنیارف رد هک دنتشاد يحالصا تارظن

 
 روحم یگناخ یاهراکو بسک رد یبایرازاب یموهفم لدم . 2 لکش

 1141 ،شهوژپ یاه هتفای :عبنم
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  یشهوژپ یملع درواتسد و یریگ هجیتن
 نداد ماجنا زا لصاح تاعالطا یانبم رب .تسا هدش هئارا يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب یوگلا رضاح شهوژپ رد
 هجوت اب و يگناخ یاهراکو بسک ۀزوح رد يبایرازاب یوگلا یرظن ينابم و بوچراچ ۀعسوت روظنم هب و قیقحت دنیارف
 لیلحت ،تسا هیضرف کی هب يبایتسد اه هداد زا هتساخرب ۀیرظن دربهار اب بولطم يفیک شهوژپ کی دادنورب هکنیا هب
 يبایرازاب یوگلا هک درک تیوقت ار هیضرف نیا روحم يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب یاه تیلاعف قیقد و مجسنم
 بسک زا توافتم یداصتقا شزرا و يیازلاغتشا   ،يیرفآراک یاوتحم نتفرگربرد ببس هب يگناخ یاهراکو بسک رد
 رییغت راچد داعبا تیهام رظن نیا زا يتح ،دوش يم هدهاشم زین ازجا تیهام رد توافت نیا .تسا موسرم عیانص و اهراکو
 دنیارف رد ،نیاربانب .دراد يیاه توافت موسرم عیانص و اهراکو بسک اب يگناخ یاهراکو بسک يبایرازاب داعبا و دوش يم
 دروم ۀزوح قیمع يسررب و اه هداد رب ينتبم شور زا یریگ هرهب اب ،شهوژپ يلصا شسرپ هب خساپ روظنم هب قیقحت
 و يگنوگچ ،يگناخ یاهراکو بسک و يبایرازاب ۀزوح ود نیب رثؤم يیارگمه داجیا و هنازادرپون يشاکنک اب يسررب

 يهد ناماس بسانم يبایرازاب یوگلا ،تیاهنرد .تسا هدش نییبت يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب تیهام يتسیچ
 .تسا هدش نییعت يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب یاه تیلاعف
 تفر و موادم یاه هسیاقم نداد ماجنا ،اه هداد يهدنامزاس و یدنب هقبط زا سپ ،مود شسرپ هب خساپ یاتسار رد ،نینچمه
 قباطت ،شهوژپ تایبدا زا یریگ هرهب نینچمه و اه هداد یروآ عمج و لیلحت لحارم نایم يپرد يپ یاه تشگربو

 هوق ،یراک یاه کینکت و براجت ،نیرفآراک درف يتیصخش یاه يگژیو ،تیاهن رد .تفرگ تروص اه هتفای ينوگمه
 رازاب ،کیژتارتسا یزیر همانرب،هنایوج تصرف راتفر ،نیرفآراک لمع تقد و تعرس ،يقالخا لوصا ،دوهش و کاردا
 ،یزاس يناهج ،يلام عبانم ،يناسنا عبانم ،یزاسدرادناتسا ،هنابلط تیزم راتفر ،هناروآون یاه یزادرپ هدیا ،یروحم
 طیارش ناونع هب يیارگ یرتشم و یروحم شناد ،یریذپ تباقر ،یزاس يفیک ،یزاسزیامت ،يجنسزاین ،یروحم هعسوت
 و یراجت یاه تسایس ،يگنهرف لماوع ،يشزومآ ماظن ،يقوقح و ينوناق لماوع ،تلود يتیامح یاه تسایس ؛يلع
 رد فعض ،يملع ریغ تیریدم ،یراتفر یاه فعض ،سرت ،يیارگ يفنم ؛یا هنیمز طیارش ناونع هب يتیمکاح لماوع
 تیدودحم ،هنالداعان تباقر ،یرگن يحطس ،یا هیامرس و يلام یاه فعض ،هنانیرفآراک یریذپ هرطاخم مدع ،تاطابترا
 ،ينیرفآزاب ؛رگ هلخادم طیارش ناونع هب یراک هدودحم رد تیفافش مدع و رازاب طیحم اب قیبطت مدع ،رازاب مهس رد
 ،يبایرازاب هتخیمآ ،گنیدنرب ،يتیصخش یاه يگژیو ،یرتشم اب طابترا تیریدم ،یرادم یرتشم ،یریگدای ،یزاس هکبش
 لاغتشا ،يگدنز تیفیک دوبهب ،ينیرفآ تورث ،ينیرفآ شزرا ؛تامادقا و اهدربهار ناونع هب يیارگراتخاس و یزاس میت
 شیازفا ،ينبرفآراک یزاس هنیداهن ،یدرف تبثم یاهدمایپ ،اه تخاس ریز دوبهب ،نانیمطا مدع شهاک ،رادیاپ يیاز
 تیوقت ،اه تصرف زا یدنم هرهب ،یراک یاهدنیارف دوبهب ،تیقفوم موادت ،یروآون هعسوت ،يگناخ لغاشم هب شیارگ
 یاهراکو بسک رد يبایرازاب جیاتن و اهدمایپ ناونع هب يتیریدم یاه تراهم یاقترا و یروحم یرتشم ،یراک هیحور
 يبایرازاب موهفم یرظن ينابم یاقترا رب هوالع رضاح قیقحت رد ققحم یاهشالت تسا دیما .دنا هدش هتخانش يگناخ
 دشر و اقترا ،ظفح ،زادنا هار یاتسار رد يگناخ نانیرفآراک یرادرب هرهب دروم ،روهظون يموهفم ناونع هب هنانیرفآراک
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 بسک هعسوت و دشر ،اقب یاه هنیمز بیترت نیدب و دریگ رارق يگناخ یاهراکو بسک هژیوب هنانیرفآراک یاهراک و بسک
 هعماج رد نآ بقاعتم یاهدمایپ و اهراکو بسک عون نیا اب طبترم يبایرازاب نونف هعسوت نآ لابندب و يگناخ یاهراکو
 .دوش عقاو لوصح دروم
 و هدوب يمسرریغ تروص هب بلغا هعسوت لاح رد یاهروشک رد هژیو هب يگناخ یاهراکو بسک تیلاعف هکنیا دوجو اب
 يهجوت لباق شقن اهراکو بسک عون نیا هک دهد يم ناشن اه قیقحت اما ،وش يمن اه تلود بیصن ينادنچ دمآرد اه نآزا
 تیمها هتفای هعسوت یاهروشک داصتقا رد يگناخ یاهراکو بسک مهس .دننک يم افیا ينیرفآراک و لاغتشا هعسوت رد
 نآ اب طبترم يبایرازاب یاه تیلاعف و يگناخ یاهراکو بسک ۀنیمز رد يمسر ۀداد چیه ًالابیرقت هنافساتم اما ،دراد يناوارف
 و دشر روظنم هب .تساهراکو بسک نیا ۀزوح یاه شهوژپ رد يلصا یاه تیدودحم زا يکی لماع نیا .درادن دوجو
 رد ار مزال تامادقا اهراکو بسک عون نیا اب طبترم يشهوژپ زکارم تکراشم اب دیاب تلود ،اهراکو بسک نیا ۀعسوت
 روظنم هب دیدج یا هویش ۀئارا نینچمه و هعلاطم دروم عوضوم ندوب دیدج هب هجوت اب ،تیاهنرد .دهد ماجنا هنیمز نیا

 ماجنا هب و تسین بیع زا يلاخ شهوژپ نیا جیاتن ،يگناخ ۀزوح یاهراکو بسک رد يبایرازاب یاه تیلاعف يهدناماس
 دوش يم داهنشیپ ،نیاربانب ؛تسا زاین شهوژپ نیا زا لصاح جیاتن دربراک و يیاور شیازفا یارب رگید یاه شهوژپ نداد
 :دریگ تروص ریز یاهروحم ۀنیمز رد يیاه شهوژپ هدنیآ رد
 ؛يفیک شهوژپ یاهدربهار ریاس زا یریگ هرهب اب يفاشتکا یاه شهوژپ و تاعلاطم نداد ماجنا .1
 ؛هتخیمآ شهوژپ درکیور اب يیاه شهوژپ يهد نامزاس بلاق رد یدییأت تاقیقحت نداد ماجنا .1

 .هتخیمآ درکیور اب يگناخ یاهراکو بسک رد يبایرازاب هتخیمآ يلیصفت یازجا يسررب  .9
  عبانم
 شدنارف رشن :نارهت ،مراهچ پاچ ،ينیرفآراک ينابم .(2191) دمحم دیس ،يمیقم ؛دومحم ،ينایراد روپدمحا
 .ين رشن ،نارهت ،مشش و يس پاچ .يمومع تریدم ،هدنیآ رد راک تشونرس .(1191) یدهم دیس ،يناولا

 – يگنهرف یاهراکو بسک رد هنانیرفآراک يبایرازاب یوگلا يحارط .(2391) نسح دمحم ،يکرابم و نارهم ،يناوضر ؛يقتدمحم ،يیارغط
 .914-134 ،3(9) ،ينیرفآراک هعسوت   ،یرنه

 .راکفا رشن ،نارهت ،درف يیاناد نسح همجرت ،نامزاس یروئت .(2191) وج یرام ،چه
Clark, C. & Dougla, J. (2014). Micro-Enterprise growth: Lessons from home-based business in New 

Zeland, small enterprise research, 82-98. 
Edwards, S. (2010). Home-Based Business for Dummies, Wiley Publishing, Inc. 
Edwards, S. & Economy, P. (2006). Home-Based Business for Dummies, Wiley Publishing, Inc. 
Gilmore, A., & Carson, D., & Odwyer, B. (2009). Innovative marketing in SMEs, European Journal of 

Marketing, 43, pp.42-61 
Horgan, M. (2011), Policy, Regulations and Approaches to Home based, The Review of Economoics 

and Statistics, 162(46), 117-120.  
Huang, K.P. & Wang, K.Y. (2011). The moderating effect of social capital and environmental 

dynamism on the link between entrepreneurial orientation and resource acquisition. The Journal of 
Quality and quantit, 3: 1617-1628. 

Mottner, S., & Ford, B. (2015). Measuring nonprofit marketing strategy performance: the case of 
museum stores, Journal of Business Research, 58: 829– 840. 



 1100 ناتسبات ،موس هرامش ،مهدزای لاس ،یا هقطنم یزیر همانرب و ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 803

Musket, G., & Mike, W. (2005). Home-Based Business: An Economic Development Alternative, 
Oklahoma Cooperative Extension Sheets, from http://osufacts.okstate.edu 

Rosnafisah. S., & Salvia, S., & Sheriff, M., Mohd & Sharifuddin, A. (2009). The ebusiness potential 
for home-based businesses in Malaysia: A qualitative study.International Journal of Cyber Society 
and Education, 2(1): 21-36. 

Stokes, D. (2010). Entrepreneurship and marketing education: time for the road less travelled? 
International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 11(1), pp.95-108. 

Tipple, G. (2006). Employment and work conditions in home based enterprises in four developing 
countries: do they constitute ‘decent work’?” Work, employment and society. Volume 20(1): 167–
182. 

Walker, E., & Webster, B. (2004). Gender issues in home-based businesses. Women in Management 
Review, 19: 404- 412. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


