Diagnosing of the Micro and Home Enterprises Plans
of the Imam Khomeini Relief Committee in Golestan Province
Mohammadreza Mahboobi*: Associate professor, department of agricultural extension and education,

college of agricultural management, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Golestan,
Iran. mahboobi47@gmail.com

Mahdiye Bagheri: MA in agricultural extension, department of agricultural extension and education, college

of agricultural management, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Golestan, Iran.
mahdiyebagheri074@gmail.com

Gholamhossein Abdollahzade: Associate professor, department of agricultural extension and education,

[ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-08 ]

college of agricultural management, Gorgan university of agricultural sciences and natural resources, Gorgan, Golestan,
Iran. abdollahzade1@gmail.com

Abstract
Introduction: The success of employment plans requires identifying and
strengthening strengths and opportunities and, identifying and removing
weaknesses and threats in those plans. This research has been conducted
to diagnose the micro and home enterprises plans of the Imam Khomeini
Relief Committee IKRC in Golestan Province.
Methods: This was an applied survey method research. The statistical
population of the study consisted of all one thousand-nighty-one clients of
IKRC in micro and home enterprise plan in 2018, in Golestan province,
three hundred twenty-one of whom were randomly selected as the research
sample. The research instrument was a questionnaire and its face validity
was determined by reviewing the views of the faculty members and the experts of the IKRC. The content validity of the research tool was determined
using content validity ratio and content validity index, in which the value of
the content validity ratio was eighty-eight hundredths
and the value of the content validity index was eighty-four hundredths. The
reliability of the questionnaire by calculating the Cronbach's alpha of the
strengths, weaknesses, opportunities, and threats was 0.889, 0.894, 0.818
and 0.837, respectively. Data were analyzed using the SWOT method with
SPSS22 and Excel software.
Results: The most important strength was using the workforce of other
family members and creating a family work background; the most important weakness was insufficient information and technical skill of the clients
to start the business; the most important opportunity was providing free
technical and vocational training and the most important threat was imports
of similar products at a lower price.
Conclusions: The micro and home enterprise plans of the IKRC in Golestan Province have some weaknesses and some opportunities, henceforth;
we need to utilize some strategies that seek to overcome the weaknesses of
the plan to find new opportunities.
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چکیده
مقدمه :موفقیت طرحهای اشتغالزا نیازمند شناسایی نقاط قوت و فرصت و تقویت آن
و شناسایی نقاط ضعف و تهدید و رفع آن است .این پژوهش با هدف آسیبشناسی طرح
ُ
کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان انجام شد.
روش :پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی بود .جامعهآماری تمامی مددجویان
کمیته امداد در طرحهای اشتغالزای کشاورزی ،دامپروری و صنایعدستی استان گلستان در
سال  1397به تعداد یک هزار و هشتصد و نود و یک نفر بود که سیصد و بیست و یک نفر از
آنان بهصورت تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته
بود .روایی صوری ابزار با بررسی دیدگاههای اعضای هیات علمی و کارشناسان کمیته امداد
و روایی محتوایی آن با استفاده از نسبت اعتبار محتوا و شاخص اعتبار محتوا تعیین شد که
مقدار نسبت اعتبار محتوا هشتاد و هشت صدم و مقدار شاخص اعتبار محتوا هشتاد و چهار
صدم بهدست آمد .پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای نقاط ضعف،
قوت ،تهدید و فرصت به ترتیب هشتصد و نود چهار هزارم،هشتصد و هشتاد و نه هزارم،
هشتصد و سی و هفت هزارم و هشتصد و هجده هزارم بهدست آمد .دادهها با استفاده از
روش سوآت SWOTو به کمک نرم افزار SPSS22و Excelمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج :مهمترین نقطه قوت طرح استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه
کار خانوادگی ،مهمترین نقطه ضعف ناکافی بودن اطالعات و مهارتهای فنی و تخصصی
مددجویان جهت راهاندازی کسب و کار ،مهمترین فرصت ،فراهم بودن زمینه برخورداری
از آموزشهای رایگان فنی و حرفهای و مهمترین تهدید واردات بیرویه محصوالت مشابه با
قیمت کمتر بود.
بحث و نتیجهگیری :طرحهای اشتغالزای کمیته امداد در استان گلستان دارای نقاط
ضعف ،قوت و فرصتها است ،از این رو باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال چیره شدن
بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصتهای جدید باشد.
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مقدمه
کشــور ایران با داشتن جمعیتی هوشمند و مستعد و منابع طبیعی فراوان ،تولید ناخالص پایینی دارد و نسبت قابل توجهی از
نیروهای جوان و تحصیل کردهاش از نعمت اشتغال محرومند ،به همین دلیل ناگزیر به تاکید بر اولویت ایجاد کار در سطوح
مختلف است )1(.یکی از راههای مقابله با بیکاری و کاهش آن ،خوداشتغالی است .خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی
و غیررســمی اقتصاد اســت که میتواند تاثیر زیادی در کاهش بیکاری داشته باشد )2(.بهمنظور تحقق این امر دستگاههای
حمایتی سعی دارند تا با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای افراد تحت پوشش ،امکان خودکفایی آنها را فراهم نمایند که در این
میان کمیته امداد بهعنوان گستردهترین دستگاه حمایتی در چارچوب طرح اشتغال و خودکفایی این هدف را دنبال میکند)3(.
از جمله فعالیتهای این نهاد تشویق بهایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی است که مجموعه فعالیتهای تولیدی ،خدماتی
و یا اقتصادی را در بر میگیرد و با شــرایط و ضوابط مشــخص بهصورت انفرادی ،خانوادگی و جمعی برای ایجاد یا توســعه
اشتغال و خودکفایی مددجویان از طریق پرداخت تسهیالت مالی اجرا میگردد )4(.بهطور کلی ،راهاندازی و توسعه کسب
و کارهای خانگی با چالشها و موانع متعددی مواجه است که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد .نبود طرح کسب
و کار مناسب :طرح کسب و کار ،راهنمای اقدامات کارآفرین و معیاری برای عملکرد کارآفرین است .اما نشانگرهایی نیز
وجود دارند که کســب و کار خانگی فاقد یک طرح و برنامه مناســب میباشند .این نشانگرها عبارتند از :نبود اهداف قابل
دســتیابی ،نبود محدودیت زمانی برای انجام کارها ،نبود اولویتها و نبود گامهای عملی )5(.پایین بودن ســطح تجربه و
تخصص :بهطور کلی فقدان تجربه منجر به شکســت خواهد شد ،مگر آن که کارآفرین بتواند دانش الزم را کسب کند یا با
شخصی که آن دانش را دارد ،همگروه شود .از آن جا که بسیاری از کارآفرینان ابتدایی ،نظرات بلند پروازانه دارند و در مورد
کار خود نیز تجربه زیادی ندارند ،با شکســت مواجه میشوند )5(.دسترسی نداشتن به بازار مناسب :یکی از مشکالت
اساسی کارآفرینان عدم شناسایی یک بازار مناسب در طرح کسب و کار میباشد کهاین مهم به دلیل انحصار طلبی بازار در
گرو شــرکتهای بزرگ ،نوسانات شدید در عرضه و تقاضا ،رقابت یارانهای از سوی شرکتهای دولتی ،فقدان مکانیزمهای
بازار و دسترســی نداشــتن به کانالهای توزیع ملی و بینالمللی و موارد دیگر بهوجود میآید )6(.موانع ناشی از دسترسی
نداشتن به اطالعات و منابع اطالعاتی :زمینههای اطالعاتی چون اطالعات بازاریابی ،اطالعات سرمایهگذاری ،اطالعات
علمی و تکمیلی و اطالعات در مورد مشــتریان احتمالی بهعنوان ضرورتی برای تدوین و کاربردی نمودن یک طرح تجاری
مناســب میباشد.این مشــکالت میتواند بهدلیل توجه صرف به اطالعات و گزارشات رسمی ،غفلت از دریافت اطالعات
مســتقیم در بازار و تاکید بر آمار و اطالعات گذشــته ،بهوجود آید )6(.تامین نشدن اعتبار مالی جهت سرمایهگذاری
کســب و کار خانگی :بانکها مهمترین تامینکننده اعتبار و تســهیالت طرحها در کشور محسوب میشوند ،این موضوع
در حالی اســت که به دلیل افزایش مطالبات معوق و بدهیهای دولت به سیســتم بانکی ،بانکها در وضعیت مناسبی به سر
نمیبرند و سیاســتها هم نمیتواند سرنوشت جالبی برای اجرای طرحهای اشــتغالزا در کشور داشته باشد و همین موضوع
باعث شــده که سرنوشــت اجرای طرح مشــاغل خانگی در ابهام بماند )7(.موانع قانونی :توسعه کسب و کار خانگی،
نیازمند وجود قوانین صریح و روشــن جهت اعتالی بخش صنعت و تولید و وجود قوانین بهمنظور حمایت از این طرحها در
مقابل انحصار طلبیهای تحمیلی از سوی شرکتهای بزرگ است .برخی از موانع قانونی کسب و کار خانگی :نامشخص
بودن نحوه چتر حمایتی بیمه برای افراد تحت پوشش مشاغل خانگی و قوانین مالیاتی است9،8( .و)10
نتایج تحقیقات مختلف نیز بیانگر چالشها و موانع متعدد راهاندازی و توسعه کسب و کارهای خانگی است ،از جمله اینکه
تقیبیگی و همکاران 2014مهمترین موانع توســعه مشاغل خانگی روســتایی را به ترتیب موانع شخصیتی ،فردی ،اقتصادی،
خانوادگی( )11و میرلطفی و همکاران 2014مشــکل خرید ارزان قیمت محصوالت تولیدی و حمایت نکردن مسوالن و نبود
حمایت مالی و موانع قانونی ذکر کردهاند )12(.نجفی و صفا 2014نبود طرح کســب و کار مناسب ،نبود تجربه و تخصص
الزم در روســتاییان ،عدم دسترسی مناسب روســتاییان به بازار ،دسترسی نداشتن به اطالعات و منابع اطالعاتی ،تامین نشدن
اعتبار مالی جهت سرمایهگذاری کسب و کار خانگی( )13و کیاکجوری و رودگرنژاد 2009نبود طرح کسب و کار مناسب،
نبود تجربه و تخصص ،دسترســی نداشتن به بازار مناســب ،موانع ناشی از دسترسی نداشتن به اطالعات ،تامین نشدن اعتبار
مالی برای سرمایهگذاری کسب وکار خانگی و موانع قانونی را از جمله موانع و چالشهای توسعه کسب و کارهای خانگی

معصمومهمعارفوند

روش
پژوهــش حاضــر از جنبه هدف ،کاربردی ،از جنبه جمعآوری اطالعات ،توصیفی و براســاس میزان نظارت و درجه کنترل
از نوع پژوهشهای پیمایشــی اســت .جامعهآماری شامل تمامی هزار و هشتصد و نود و یک نفر مددجوی کمیته امداد بودند
که در طرحهای خودکفایی کشــاورزی ،دامپروری و صنایعدســتی در اســتان گلستان شرکت داشــتند که سیصد و بیست و
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برشــمردهاند )5(.ســعدی و حیــدری2013
مشــکالت کســب و کارهای خانگی را پنج
عامل ضعف حمایتهای دولتی ،مشــکالت
و چالشهای مدیریتــی ،ضعف برنامهریزی،
مشــکالت اقتصــادی و تولیــدی و ضعــف
خالقیت و کارآفرینی ،میدانند )14(.آ گهی
و همکاران ،2012مهمترین متغیرهای توســعه
مشــاغل خانگی را کسب اســتقالل مالی و
کاهش وابســتگی به دیگران ،داشتن مهارت،
تخصــص و تجربه و معرفی و دیدار با الگوها
و افــراد موفــق دانســته( )15و عبداللــهزاده
و همــکاران 2014تحصیــات ،تجربــه کار
قبلی ،قصد خوداشتغالی ،کسب مهارتهای
عملی کســب و کار و انگیزه خوداشــتغالی
را بر احتمال خوداشــتغالی دارای تاثیر مثبت
دانستهاند)16(.
ولش و یانــگ 1993موانع اصلی راهاندازی
کســب و کار را مقررات بیش از حد دولت،
نرخ بــاالی مالیــات و افزایش تــورم ( )17و
مامبوال ،2002کمبود ســرمایه و مشکالت در
تامیــن منابع مالی ،زیرســاختهای ضعیف،
مشکالت در ســختافزار تکنولوژی و تامین
قطعــات یدکی آن و مشــکالت در تهیه مواد
خام میدانــد )18(.کانتاربایوا 2007مهمترین
موانــع اداری توســعه کســب و کارهــای
کارآفرینانه را شــامل فقدان یا کمبود سرمایه
در گردش و منابع مالی ،عدم کفایت توســعه
زیرســاخت بازار ،کمبود دانــش ،مهارت و
تجارب و مدیریت کسب و کار ،فساد اداری
و منعکس نکردن مســالههای فراروی کسب
و کارها توســط رســانههای ارتبــاط جمعی
ذکر نموده اســت )19(.تامبونان 2008کمبود
سرمایه ،دشواری در تامین مواد خام ،دسترسی
نداشتن به اطالعات قابل اعتماد کسب وکار،

مشکالت بازاریابی و توزیع ،قابلیتهای تکنولوژیکی پایین ،هزینههای
باالی حمل و نقل ،مشکالت ارتباطی ،مشکالت طاقتفرسا و هزینهبر
ناشــی از بوروکراتیــک به خصــوص در زمینهی اخذ مجوزهــا و نهایتا
سیاستها و قوانینی که باعث رکود بازار میشود( )20و کاالنتاریدیس
و بیــکا ،2011کوچــک بودن بازارهای محلی و دسترســی نداشــتن به
بازارهای مناســب برای فروش محصــوالت را مهمترین مانع راهاندازی
کسب وکارهای خانگی میدانند )21(.نتایج تحقیقات مایا و آنتون2012
نشــان داد که شرایط رقابتی سخت ،دسترسی پایین به منابع مالی ،قیمت
باالی نهادههای انرژی ،نداشــتن دسترسی کافی به فناوریهای مرتبط،
نبود ثبات اقتصادی ،پایین بودن ســطح مهــارت مدیران ،نبود بازارهای
کافی و دسترســی اندک به نهادههای تولیــدی ،مهمترین موانع فراروی
کســب و کارهای خرد اســت )22(.گالوای و کاپاسی 2014در مطالعه
خود بر فراهم نبودن منابع مالی کافی برای راهاندازی کســب و کارهای
خانگی و نبود شبکهســازی و حضور نداشــتن تعاونیها و تشــکلهای
حمایتکننده از کســب و کارهای خانگــی ،بهعنوان اصلیترین موانع
راهاندازی و گسترش کسب و کارهای خانگی تاکید دارند)23(.
در ایران بهرغم تمام مزیتها و قابلیتهای متنوعی که برای طرحهای
اشــتغالزای کمیته امداد در نظر گرفته شــده اما این طرحها در رســیدن
به اهداف تعیین شــده بــا مشــکالتی از قبیل دگرگونی سیاســتهای
دولت و بهکارگیری سیاســتهای ســلیقهای ،ناسالم بودن محیط کسب
و کار ،بیثباتــی مدیــران و کارفرمایان دولتی و وجود قوانین نامناســب
و غیرحمایتی ،مواجه هســتند به گونهای که طبق اطالعات موجود ،در
اســتان گلســتان از بین نه هزار و دویســت و دو طرح خوداشتغالی که
توسط کمیته امداد در زمینههای کشــاورزی ،دامپروری و صنایعدستی
اجرا شــده اســت ،تعداد چهار هزار و ششــصد و هفتاد طرح بهصورت
راکد میباشد )24(.بدون شــک موفقیت این طرحها نیازمند شناسایی
مســتمر نقاط قوت و فرصت و تقویت آن و مشخص شدن نقاط ضعف
و تهدیــد و رفــع آ ن و ارائــه راهبردهایی در جهت کارآمد شــدن آنها
میباشــد ،تا نتایج آن مورد اســتفاده مدیران و کارشناسان کمیته امداد
جهــت برنامهریزی برای بهبــود وضعیت طرحهای اشــتغالزا و افزایش
عملکرشــان قرار گیرد .بر این اساس این پژوهش با هدف آسیبشناسی
طرح کســب و کارهای خرد و خانگــی کمیته امداد امام خمینی(ره) در
استان گلستان انجام گردید.
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یک نفر از آنان طبق فرمول کوکــران به صورت تصادفی بهعنوان نمونه
پژوهش انتخاب شــدند .محل سکونت و اشتغال مددجویان از معاونت
اشــتغال کمیته امداد اســتان اخذ و مراجعه حضوری بــه کلیه نمونهها
جهت تکمیل پرسشــنامه انجام شــد .با هدف پیشگیری از بروز خطا و
انجام دقیق و صحیح کار در مرحله جمعآوری دادهها،سنجههای ورود
و خــروج از مطالعه نیز تعیین شــد .تجزیه و تحلیل دادهها با کمک نرم
افــزار  SPSSو  Excelصــورت گرفت و از تحلیل ســوآت SWOTبرای
شــناخت نقاط ضعف ،قوت ،تهدید و فرصتهای طرحهای اشــتغالزا
و ارائه راهبرد مناســب اســتفاده شــد .این تحلیل ابزاری برای شناخت
تهدیدهــا و فرصتهــای موجــود در محیــط خارجی یک سیســتم و
بازشناســی ضعفها و قوتهای داخلی آن بهمنظور ســنجش وضعیت
و تدویــن راهبرد برای هدایت و کنترل آن سیســتم اســت )27(.در این
تحلیل پس از فهرســت نمودن هر یک از عوامل قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدید و نوشــتن آنها برحســب ترتیب امتیاز وزندار در ســلولهای
مربــوط به خود ،از محل تالقــی هر یک از آنها اســتراتژیهای مورد
نظــر حاصل میگردد .بنابراین هموارهاین ماتریس منجر به چهار دســته
اســتراتژی تهاجمی-قوت/فرصت ،بازنگری-ضعف/فرصت ،تنوع-
قوت/تهدید و تدافعی-ضعف/تهدیــد میگردد .راهبردهای تهاجمی،
به دنبال فرصتهایی هســتند که نقاط قوت را تقویت کنند ،راهبردهای
بازنگری ،به دنبال چیره شــدن بر نقاط ضعــف برای یافتن فرصتهای
جدید هســتند ،راهبردهــای تنوع ،به دنبال اســتفاده از نقاط قوت برای
کاهش تهدیدها هســتند و راهبردهــای تدافعی ،به دنبــال ایجاد تدابیر
دفاعی برای کاهش اثرپذیری از نقاط ضعف و تهدیدها هستند)28(.
مالکهای ورود و خروج
مالکهای ورود :رضایت آ گاهانه و عالقهمندی مددجو برای قرار
گرفتن در مطالعه ،توانایی مددجو برای در اختیار گذاشتن کامل اطالعات
مورد نیاز ،قرار داشتن فرد مددجو در سامانه اطالعات اشتغال کمیته امداد
استان در قالب طرحهای خودکفایی کشاورزی ،دامپروری و صنایعدستی.
مالکهای خروج :عدم رضایت مددجو از همکاری و قرار گرفتن
در مطالعه ،ارائه پاســخ ناقص به سواالت پرسشــنامه و خارج شدن فرد
مددجو از سامانه اطالعات اشتغال کمیته امداد استان در قالب طرحهای
خودکفایی کشاورزی ،دامپروری و صنایع دستی در زمان مراجعه به وی.
ابزار پژوهش :ابزار پژوهش پرسشــنامه محقق ســاخته بود که برای
طراحی آن عالوه بر اطالعات حاصل از مشــاهدات و بررســی میدانی
طرحها و مصاحبه با کارشناســان و مددجویــان ،از مطالعات آ گهی و
همکاران ،2012میرلطفی و همکاران ،2014تقیبیگی و همکاران2014
و نجفی و صفا 2014نیز استفاده شد .بررسی روایی صوری ابزار پژوهش
در یک پانل تخصصی هشت نفره شامل چهار عضو هیات علمی گروه
ترویج و آموزش دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و چهار

نفر از کارشناسان کمیته امداد با هدف تعیین
سطح دشــواری ،میزان عدم تناســب و ابهام
عبارات و نارســایی در معانــی کلمات انجام
شــد و نظرات آنان بهصورت تغییرات جزیی
در پرسشنامه اعمال شد .بهاین صورت که در
نتیجه این بررســی تعداد گویههای نقطه قوت
از بیســت و دو مورد به بیســت و پنج مورد و
تعداد گویههای نقطه ضعف از بیســت و دو
مورد به بیســت و چهار مورد افزایش و تعداد
گویههــای فرصت از چهارده مــورد به یازده
مــورد و تعداد گویههای تهدید از هفده مورد
به پانــزده مورد کاهش یافت .بــرای ارزیابی
کمــی روایی محتوا و جهت اطمینان از اینکه
مهمتریــن و صحیحترین محتــوا یا ضرورت
سوال انتخاب شده است ،نسبت اعتبار محتوا 1و
برای اطمینان از اینکه سواالت ابزار به بهترین
نحو جهت اندازهگیری محتوا طراحی شــده
اســت از شــاخص اعتبار محتوا 2استفاده شد.
بــرای تعیین نســبت اعتبار محتوا پرسشــنامه
در اختیــار هفت نفر با تخصصهای ســه نفر
کارآفرین کشاورزی ،دو نفر مشاوره شغلی و
دو نفر مدیریت قرار گرفت تا نظرات خود را
در مورد سواالت ابزار در زمینه نقاط ضعف،
قوت ،تهدید و فرصتهای طرحهای اشتغالزا
به صورت ضروری اســت ،ضروری نیســت
ولی مفید اســت و ضرورتی ندارد ارائه دهند.
پاســخ ها بر اســاس فرمول CVRمحاسبه و با
جــدول تصمیمگیری الوشــی )25(1975در
مورد حداقل مقادیر CVRبرای تعداد متفاوت
اعضــای پانــل انطباق داده شــد .بــا توجه
بهاینکه مقدار CVRبرای تمام سواالت باالتر
از شــصت و دو صدم و با میانگین هشــتاد و
هشت صدم بود ،از این نظر سوالی قابل حذف
شناخته نشد .بررسی شاخص اعتبار محتوا بر
اساس شاخص روایی والتز و باسل)26(1981
انجام شــد .برای این منظور پرسشنامه مجددا
در اختیار هفت نفر متخصص ذکر شده قرار

معصمومهمعارفوند
گرفت و از آنان خواسته شد تا نظرات خود را
در مورد سواالت ابزار در زمینه نقاط ضعف،
قوت ،تهدید و فرصتهای طرح ،در سه معیار
مربوط بودن ،ســاده بــودن و واضح بودن بر
اســاس طیف لیکرت چهار قسمتی یک برابر
غیرمرتبط ،دوبرابر تاحدودی مرتبط ،سه برابر
مرتبــط و چهاربرابر کامال مرتبط بیان نمایند.
بدیــن منظــور امتیــاز CVIبهوســیله مجموع
امتیــازات موافق برای هر مورد که رتبه ســه و
چهــار باالترین نمره را کســب کــرده بودند
بــر تعــداد کل رایدهندگان یــا متخصصین
محاسبه شــد که برای تمام سواالت میانگین

مقدار شــاخص اعتبار محتوا هشتاد و چهار صدم بهدست آمد .با توجه
بهاین که طبق نظر والتز و باسل اگر نمره CVIاز هفتاد و نه صدم باالتر
باشــد روایی محتوای مقیاس مورد تایید میباشــد ،در نتیجه سوالی قابل
حذف شناخته نشــد و پرسشنام ه نهایی با هشتاد و دو سوال شامل هفت
ســوال مربوط به مشــخصات فردی و بیست و پنج سوال مربوط به نقاط
قوت ،بیســت و چهار ســوال مربوط به نقاط ضعف ،یازده سوال مربوط
بــه فرصت و پانزده ســوال مربوط به تهدید مورد اســتفاده قرار گرفت.
ســنجش پایایی پرسشنامه با اســتفاده از آزمون آلفای کرونباخ در یک
نمونه سی نفری خارج از نمونه اصلی انجام شد که مقدار آن برای نقاط
ضعــف ،قوت ،تهدید و فرصت به ترتیب هشــتاد و نه صدم ،هشــتاد و
هشت صدم ،هشتاد و چهار صدم و هشتاد و دو صدم بود.
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یافته ها
توزیع فراوانی ویژگیهای فردی پاســخگویان نشان داد %35/8از افراد شرکتکننده در طرح مرد و %64/2زن بودند .بیست
و هفت درصد افراد شــرکتکننده در طرح متاهل بودند .میانگین ســن پاســخگویان حدود ســی و نه سال و %21/2دارای
تحصیالت راهنمایی بودند %68/5 .از مددجویان کمتر از پنج ســال تحت پوشــش کمیته امداد بودند و دویســت و شــش
نفر ،%64/2کمتر از پنج سال سابقه فعالیت شغلی در زمینه دامداری ،کشاورزی و صنایعدستی داشتند و صد و پنجاه و پنج
نفر ،%48/3تاحدی از درآمد طرحهای اشتغالزا رضایت داشتند.
آسیبشناســی طرح کســب و کارهای خرد و خانگی با استفاده از تحلیل سوآت انجام شد .با هدف بهرهگیری مناسب از
تحلیل مذکور ،در گام اولیه فهرستی که چهار مولفه اصلی این تکنیک یعنی نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید را پوشش
دهد تشکیل شد .صورتی که ابتدا وزندهی هرکدام از گویهها در طیف لیکرت انجام شد ،سپس با ضرب تعداد هر یک از
گویهها در ارزش هر گویه در طیف لیکرت و جمع آنها ،مجموع وزنهای هر گویه محاســبه شــد .در مرحله بعدی درصد
یا میانگین وزنی هر عامل نسبت به کل مجموع وزنها محاسبه شد .برای این کار ابتدا مجموع وزن هر عامل در صد ضرب
و بر مجموع وزنها تقســیم شــد .عدد بهدست آمده بهصورت صدم نوشته شــد و میانگین وزنها محاسبه شد .در گام بعد
رتبه هر کدام از گویههای مورد نظر تعیین شد و با ضرب این رتبه در میانگین وزنها ،وزن نسبی محاسبه شد .نتایج آن بدین
شــرح بود .نقاط قوت :طبق نتایج جدول شــماره یک ،مهمترین نقاط قوت طرح کسب و کارهای خرد و خانگی بهترتیب
اولویت شــامل اســتفاده از نیروی کار ســایر اعضای خانواده و ایجاد زمینه کار خانوادگی با وزن نسبی دویست و ده هزارم،
افزایش درآمد و رفاه صاحبان کســب و کار با وزن نســبی دویست و سه هزارم ،پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست
افراد و گروههای خاص با وزن نســبی صد و نود و هفت هزارم و اســتقالل مالی و کاهش وابســتگی به سایرین با وزن نسبی
صد و نود و ســه هزارم بود .نقاط ضعف :همانطور که در جدول شــماره سه آمده است مهمترین نقاط ضعف طرح کسب
و کارهای خرد و خانگی بهترتیب اولویت شــامل ناکافی بــودن اطالعات و مهارتهای فنی و تخصصی مددجویان جهت
راهاندازی کسب و کار با ضریب نسبی دویست و دوازده هزارم ،دسترسی محدود مددجویان به منابع مالی و اعتباری برای
راهاندازی کســب و کار و تمایل کمتر مددجویان به راهاندازی کسب و کار مستقل و عدم آشنایی مددجویان به روشهای
تبلیغاتی برای فروش و عرضه محصول تولیدی به بازار مصرف با ضریب نســبی دویســت و یازده هزارم و ناکافی بودن مدت
زمان چهارســاله حمایتهای کمیته امداد از مددجویان با ضریب نســبی دویســت و ده هزارم بود .فرصتها :با توجه به
جدول شــماره سه مهمترین فرصتهای پیشروی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی بهترتیب اولویت شامل فراهم بودن
زمینه برخورداری از آموزشهای رایگان فنی و حرفهای با ضریب نســبی چهارصدو شــصت هزارم ،وجود حمایتهای مالی
و اعتباری از طریق وامهای کم بهره توســط کمیته امداد در مراحل اولیه کســب و کار با ضریب نسبی چهارصد و پنجاه و
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0/208 5 0/042 1156
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خانواده
اعضای
اشتغالسایر
نیروی کار
استفاده از
0/180
بازار تولید و مصرف
توسعه
زای به
طرحهای
کمک
عادالنهتر درآمدها
کارزای
اشتغال
طرحازهای
کمک
توزیع خانواده
سایربهاعضای
نیروی
استفاده
درآمدها اندک
نیازتربه سرمایه
توزیعدلیل
طرحبهها به
طرحخطر
کمکبودن
پایین
عادالنه
پذیریزای
های اشتغال

152 54 00//042
038 894
807
0/210
082 42 00//038
041 807
875
0/152

گیربه دلیل نیاز به سرمایه اندک
طرحپاها
پذیری
بودن خطر
پایین
دستو
مجوزهای
نیاز به
عدم

0/082
148 24 00//041
037 875
786

زندگیهدف
محیطجامعه
شادابی به
عملامید و
ازگشت
ب
بیشتر در
آزادی
محیط
آزادی عمل
زندگیاشتغالزای
طرحهای
در در
بیشتروقت
فعالیت پاره
امکان

0/161
113 43 00//040
038 858
804
0/113
164 34 00//038
041 804
870
0/164
4
0
/
041
870
157
0/039 836
0/157
113 43 00//039
038 836
798

جامعهگیر
دستوپا
ازگشتنیاز به
ب عدم
هدف
مجوزهای به
امید و شادابی

مشتریزای
های اشتغال
طرح
پاسخگوییپاره
امکان فعالیت
زهای
در نیا
وقت به
شتابان
توان
مشتری
زهای
نیا
به
شتابان
پاسخگویی
توان
داشتن فرصت و زمان بیشتر برای انجام بهتر کارها

کارها
اینزمان
فرصت و
داشتن
بهترافراد
انجامتمام
برایبرای
بیشترکارها
کسب و
اجرا بودن
قابل
برایکارتمام افراد
کارها
و
کسب
این
بودن
اجرا
قابل
افزایش درآمد و رفاه صاحبان کسب و

کاهشصاحبان
درآمدو و رفاه
کسبساویریکارن
وابستگی به
افزایش مالی
استقالل
وابستگی به سایرین
استقاللنمالی و
کاهش محصول
فرآیند تولید
ساده بود

فرآیند
ساده بهبودن
محصول نرخ اشتغال
تولیدو افزایش
بیکاری
کاهش
کمک

اشتغال
هاینرخ
افزایش
کمک به
ساده و محلی
تولیدی
بیکاریو وروش
کاهشاز فنون
استفاده
افزایش
ساده و
محلهای
فنون وبه روش
استفاده
محلیخانه
اجرا در
تولیدیدلیل
فعالیت به
های ازمربوط
افزایشهزینه
کاهش

در خانه
امکانات در
دلیل اجرا
فعالیت ب
کارهایمحل
مربوط به
هزینههای
دسترس
اجراه با
خانگی و
کسب و
کاهشپذیری
انعطاف
دسترس
امکانات در
اجرا با
کارهای
پذیری
انعطاف
دورههای
تخصصی و
خانگی وفنی،
مشاورههای
کسب وارایه
مشاغل با
پایدارسازی
پایدارسازی مشاغل با ارایه مشاورههای فنی ،تخصصی و دورههای
آموزشی
آموزشی
پیشگیری از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروههای خاص
خانهگروههای خاص
افراد و
در دست
کار در
ثروت
هایو تداوم
تمرکز
پیشگیری از
خارج از
اجتماعی
آسیب
ممانعت از

خارج از خانه
اجتماعیبه کار
آسیب
ممانعت
شاگردی بین اعضا خانواده
شیوهدراستاد
هایآموزش
طریق
تجربازه از
انتقال
شاگردی بین اعضا خانواده
استاد
شیوه
به
آموزش
طریق
از
ه
رب
تج
انتقالفرد از تواناییهای خود در فعالیت اقتصادی
آگاهی
خود در فعالیت اقتصادی
فرد از
آگاهی
هایاعتماد
توانایی و
خودباوری
حس
ایجاد
خودباوری و اعتماد
صیانت ازحس
ایجاد
نهاد خانواده

صیانت از نهاد خانواده
جمع
جمع

0/148
161 4 00//037
040 786
858

34
45

0/113
150
0/150
203

00//038
037 798
797
00//037
041 797
865
0/203
193 5 00//041
039 865
821
00//193
154 54 00//039
039 821
819
00//154
157 44 00//039
039 819
835

00//157
191 45 00//039
038 835
814
00//191
119 53 00//038
040 814
841
00//119
175 34 00//040
044 841
931
0/175 4 0/044 931
0/160 4 0/040 851
0/160 4 0/040 851
0/197 5 0/039 840
00//197
161 54 00//039
040 840
857 1
43
34

00//161
116
00//116
153

00//040
039 857
821
00//039
038 821
816
00//153
153 44 00//038
038 816
816
00//153
104 43 00//038
035 816
736

0/104 3 0/035 736
3/869
1 21267
3/869
1 21267

1164
کسبووکار
شکستکسب
صورتشکست
خانوادگیدردرصورت
اعتبارخانوادگی
خوردناعتبار
ضربهخوردن
ضربه
1164
کار
صول 1170
محصول
عرضهمح
فروشووعرضه
برایفروش
تبلیغاتیبرای
هایتبلیغاتی
روشهای
مددجویانبهبهروش
شناییمددجویان
شنایی
عدم
1170
عدمآ آ
1156
کار
و
کسب
در
نوآوری
پذیرش
و
تغییر
به
کمتر
تمایل
1156
تمایل کمتر به تغییر و پذیرش نوآوری در کسب و کار
جمع
جمع

30

27737
27737

168 44 00//042
042
00//168
211 55 00//042
042
00//211
0
/
208
5
0
/
042
0/208 5 0/042
11

فرصت
فرصتهاها

0/292 3 0/097 1303

ایجاد فرصت رشد و ارتقای شخصیت مددجویان

0/443 5 0/089 1186

تجربه کردن کار جمعی و گرفتن در شبکههای اجتماعی
امکان استفاده از منابع ارزان قیمت محلی

برقراری بیمه تامین اجتماعی برای مددجویان فعال

0/368 4 0/092 1229

معافیت مالیاتی بهدلیل کار کردن در فضای محیط زندگی

کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری

0/357 4 0/089 1195
0/268 3 0/089 1196

0/366 4 0/092 1225

امکان برخورداری از تسهیالت دولتی جهت راهاندازی کار

0/356 4 0/089 1189

وجود حمایتهای مالی از طریق وامهای کم بهره کمیته

0/456 5 0/091 1220

فراهم بودن زمینه برخورداری از آموزشهای رایگان فنی

دسترسی به منابع مالی کمیته برای گسترش کار خانگی
بازدیدهای مستمر توسط ناظرین اشتغال کمیته امداد

جمع

0/460 5 0/092 1230
0/358 4 0/089 1197
0/270 3 0/090 1206
1

13376

3/995

جدول( )4محاسبه ضرایب تهدیدهای پیشروی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی

تهدیدها
نگاه منفی به مددجویان شاغل در کار خانگی
پراکندگی مناطق تولیدی و دوری از بازار

وزن
مجموع میانگین
رتبه
نسبی
وزنها وزنها

0/270 4 0/068 1182
0/191 3 0/064 1115

پشتیبانی ضعیف کمیته بعد از راهاندازی کار خانگی 0/189 3 0/063 1103

رکود بازار مصرف جهت عرضه محصوالت تولیدی

0/270 4 0/067 1180

نبود حمایت بیمهای از کار ایجاد شده مددجویان

0/260 4 0/065 1138

واردات بیرویه محصوالت مشابه با قیمت کمتر

0/338 5 0/068 1182

نبود تعاونیهای حمایتکننده از کارهای خانگی

0/275 4 0/069 1201

سرمایهگذاری نکردن در آموزش ،اکتفا به یادگیری تجربی

0/257 4 0/064 1126

وجود تصور نادرست در مورد کار خانگی در جامعه

0/196 3 0/065 1142

عدم وجود فرهنگ کار جمعی میان مددجویان

سختگیری دستگاههای متولی در ارایه مجوز

0/266 4 0/066 1163
0/266 4 0/066 1163

مشکالت دسترسی به بازار مناسب برای فروش

0/279 4 0/070 1222

خرید ارزان قیمت توسط دالالن

0/278 4 0/070 1218

دسترسی کم به راههای ارتباطی برای فروش

وجود واسطههای غیر ضروری در به بازاررسانی

جمع

0/261 4 0/065 1141
0/278 4 0/070 1218

17494

1

3/876

جدول( )4مح

تهدیدها

نگاه منفی به م

پراکندگی مناط

پشتیبانی ضعی

رکود بازار مصر

نبود حمایت بی

نبود تعاونیهای

واردات بیرویه

سرمایهگذاری نک

عدم وجود فره

وجود تصور ناد

سختگیری دس

مشکالت دستر

دسترسی کم به

خرید ارزان قیم

وجود واسطهها

جمع

نمودار( )1وضعیت استقرارپذیری عوامل تاثیرگذار طرح کسب و کارهای
خرد و خانگی کمیته امداد از دیدگاه مددجویان

شش هزارم ،تجربه کار جمعی و فرصت قرار
گرفتــن در شــبکههای اجتماعــی با ضریب

966
33//966

خرد وو خانگی
کارهای خرد
کسب وو کارهای
طرحکسب
رویطرح
پیشروی
هایپیش
فرصتهای
ضرایبفرصت
محاسبهضرایب
جدول()3)3محاسبه
جدول(
خانگی

مجموع
مجموع
وزنها
وزن
ها

فرصتها

وزن
میانگین
وزن
میانگین رتبه
رتبه
نسبی
وزنها
وزن
نسبی
ها

فصلنامه مددکاری اجتماعی
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جدول( )2محاسبه ضرایب نقاط ضعف طرح کسب و کارهای خرد و خانگی
جدول( )2محاسبه ضرایب نقاط ضعف طرح کسب و کارهای خرد و خانگی
وزن
مجموع میانگین
ضعفها
مجموع میانگین رتبه وزن
وزنها وزنها رتبه نسبی
ضعفها
نسبی
وزنها وزنها
0/181 4 0/045 1253
نبود طرح کسب و کار مناسب
0/181 4 0/045 1253
نبود طرح کسب و کار مناسب
کسب 5و 0/212
0/042
عواملکار 1177
راهاندازی
مددجویان جهت
های فنی
ناکافی بودن اطالعات و
کارهای
تاثیرگذار طرح
استقرارپذیری
وضعیت
مهارت)1
نمودار(
ناکافی بودن اطالعات و مهارتهای فنی مددجویان جهت راهاندازی کار 0/212 5 0/042 1177
ویان 0/211 5
0/042
کمیته کار
راهاندازی
مالیو برای
1173مددج
امداد از دیدگاه
خانگی
دسترسی محدود مددجویان به منابعخرد
0/211 5 0/042 1173
دسترسی محدود مددجویان به منابع مالی برای راهاندازی کار
0/127 3 0/042 1176
نبود برند مشخص برای محصوالت تولیدی مددجویان کمیته
0/127 3 0/042 1176
نبود برند مشخص برای محصوالت تولیدی مددجویان کمیته
دشواری تامین نهادههای تولید به دلیل دور بودن مراکز عرضه نهادهها 0/163 4 0/041 1128
دشواری تامین نهادههای تولید به دلیل دور بودن مراکز عرضه نهادهها 0/163 4 0/041 1128
0/124 3 0/041 1142
فقدان فضای فیزیکی مناسب کسب و کار
0/124 3 0/041 1142
فقدان فضای فیزیکی مناسب کسب و کار
توان رقابتی کمتر کسب و کارهای خانگی در مقایسه با دیگر کسب و کارها 0/205 5 0/041 1138
توان رقابتی کمتر کسب و کارهای خانگی در مقایسه با دیگر کسب و کارها 0/205 5 0/041 1138
نشناختن سالیق و خواستههای مشتریان به دلیل نبود ارتباط مستقیم 0/170 4 0/043 1181
نشناختن سالیق و خواستههای مشتریان به دلیل نبود ارتباط مستقیم 0/170 4 0/043 1181
0/124 3 0/041 1145
کوچک بودن مقیاس تولید
0/124 3 0/041 1145
کوچک بودن مقیاس تولید
0/168 4 0/042 1162
دامنه جذب نیرو محدود و استفاده صرف از نیروی کار خانوادگی
0/168 4 0/042 1162
دامنه جذب نیرو محدود و استفاده صرف از نیروی کار خانوادگی
0/163 4 0/041 1128
مشکل کمبود سرمایه و نقدینگی برای توسعه کار
0/163 4 0/041 1128
مشکل کمبود سرمایه و نقدینگی برای توسعه کار
0/211 5 0/042 1170
تمایل کمتر مددجویان به راهاندازی کسب و کار مستقل
0/211 5 0/042 1170
تمایل کمتر مددجویان به راهاندازی کسب و کار مستقل
0/117 3 0/039 1084
مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی همجوار
0/117 3 0/039 1084
مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهای مسکونی همجوار
0/122 3 0/041 1127
عدم آگاهی مددجویان شاغل از قوانین کسب و کارهای خانگی
0/122 3 0/041 1127
عدم آگاهی مددجویان شاغل از قوانین کسب و کارهای خانگی
0/125 3 0/042 1158
پایین بودن روحیه کارآفرینی در بین مددجویان
0/125 3 0/042 1158
پایین بودن روحیه کارآفرینی در بین مددجویان
0/123 3 0/041 1135
افزایش هزینههای تولید با توجه به مقیاس کوچک واحد تولیدی
0/123 3 0/041 1135
افزایش هزینههای تولید با توجه به مقیاس کوچک واحد تولیدی
0/167 4 0/042 1157
عدم بقای کسب و کارهای خانگی در زمان رکود بازار
0/167 4 0/042 1157
عدم بقای کسب و کارهای خانگی در زمان رکود بازار
0/210 5 0/042 1163
ناکافی بودن مدت زمان  4ساله حمایتهای کمیته از مددجویان
0/210 5 0/042 1163
ناکافی بودن مدت زمان  4ساله حمایتهای کمیته از مددجویان
احتمال شکست و ایجاد پیامدهای ناگوار مثل افزایش بدهی ،فقر بیشتر 0/167 4 0/042 1161
احتمال شکست و ایجاد پیامدهای ناگوار مثل افزایش بدهی ،فقر بیشتر 0/167 4 0/042 1161
0/122 3 0/041 1125
مخالفت همسر و یا اعضای خانواده برای راهاندازی
0/122 3 0/041 1125
مخالفت همسر و یا اعضای خانواده برای راهاندازی
0
/
168
4
0
/
042
1164
خانگی
کسبووکارهای
دارایکسب
مددجویاندارای
سنمددجویان
افزایشسن
افزایش
0/168 4 0/042 1164
کارهای خانگی

جدول( )3محاسبه ضرایب فرصتهای پیشروی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی

وزن
مجموع میانگین
رتبه
نسبی
وزنها وزنها

معصمومهمعارفوند
نســبی چهارصد و چهل و سه هزارم و امکان
استفاده از منابع ارزان قیمت محلی با ضریب
نســبی سیصد و شصت و هشــت هزارم بود.
تهدیدهــا :مهمترین تهدیدهای پیشروی
طرح کسب و کارهای خرد و خانگی بهترتیب
اولویــت شــامل واردات بیرویه محصوالت
مشــابه با قیمت کمتر با ضریب نسبی سیصد
و ســی و هشت هزارم ،مشــکالت دسترسی
بــه بازار مناســب بــرای فــروش محصوالت
تولیدی با ضریب نســبی دویســت و هفتاد و
نه هــزارم ،خریــد ارزان قیمــت محصوالت
تولیدی توســط دالالن و وجود واســطههای

غیرضروری در فرآیند بازاررســانی محصوالت با ضریب نسبی دویست
و هفتاد و هشــت هــزارم بود .رجوع شــود بــه جدول شــماره چهار.
بهمنظــور تعیین نوع راهبرد مناســب برای طرح کســب و کارهای خرد و
خانگی به روش ســوآت ،ضریب نهایی نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و
تهدیدها محاســبه شده را در ماتریس سوآت جایگذاری کرده و وضعیت
اســتقرار پذیری و راهبرد نهایی در نمودار سوآت بهدست آمد .با توجه به
نمودار شماره یک ،باالتر بودن مجموع وزن نسبی نقاط ضعف و فرصت
طرح کسب کارهای خرد و خانگی باعث شده است که کشیدگی نمودار
در ناحیه بازنگری W-Oبیشــتر باشد در نتیجه میتوان گفت طرح کسب
و کارهــای خرد و خانگــی از دیدگاه مددجویــان دارای نقاط ضعف و
فرصتهای بیشتری است ،از این رو باید راهبردهایی را برگزید که بهدنبال
چیره شدن بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصتهای جدید است.

31

تابستان  ،1398دوره  ،8شماره  ،2پیاپی 28

] [ Downloaded from socialworkmag.ir on 2022-08-08

بحث و نتیجه گیری
هدف اصلی این پژوهش آسیبشناســی طرح کســب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در اســتان گلستان بود .نتایج
نشــان داد مهمترین ضعفهای طرح ،ناکافی بودن اطالعات و مهارتهای فنــی و تخصصی مددجویان جهت راهاندازی
کســب و کار همسو با یافتههای کیاکجوری و رودگرنژاد( )16و نجفی و صفا( )15و تمایل کمتر به تغییر و پذیرش نوآوری
در کســب و کار و دسترســی محدود مددجویان به منابع مالی و اعتباری برای راهاندازی کســب و کار همســو با یافتههای
سعدی و حیدری( )17و عدم آشنایی مددجویان به روشهای تبلیغاتی برای فروش و عرضه محصول تولیدی به بازار مصرف
و ناکافــی بودن مدت زمان چهارســاله حمایتهای کمیته امداد از مددجویان بــود .مهمترین فرصتهای طرح فراهم بودن
زمینه برخورداری از آموزشهای رایگان فنی و حرفهای مطابقت با یافتههای عبداللهزاده و همکاران( )19و حمایتهای مالی
و اعتباری از طریق وامهای کمبهره توســط کمیته امداد در مراحل اولیه کســب و کار ،تجربه کردن کار جمعی و فرصت
قرار گرفتن در شبکههای اجتماعی و امکان استفاده از منابع ارزان قیمت محلی بود .همچنین وضعیت استقرارپذیری عوامل
تاثیرگذار طرح کســب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد از دیدگاه مددجویان نشــان داد طرح کســب کارهای خرد و
خانگی دارای نقاط ضعف و فرصتهای بیشــتری اســت .این بدان معناست که باید راهبردهایی را برگزید که بهدنبال چیره
شدن بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصتهای جدید بود یعنی با بهره جستن از فرصتها نقاط ضعف مهم طرح را کاهش
داده یا از بین بریم.
محدودیتها :پژوهش حاضر با محدودیتهایی روبهرو بود که از جمله میتوان به مشکل دسترسی به برخی مددجویان
بهدلیل دوری محل زندگی آنان و ســطح پایین ســواد اکثر آنان اشاره کرد .مشکل مربوط بهدسترسی به مددجویان با مراجعه
متعدد محقق به محل زندگی آنان و مشکل سطح پایین سواد با صرف وقت بیشتر از سوی محقق در خواندن سواالت و اخذ
پاسخ از مددجویان رفع شد.
پیشنهادها :بــــا توجه به نتایج تحقیق و با هدف چیره شدن بر نقاط ضعف طرح ،پیشنهادها میگردد-:تامین و تدارک
حمایتهای مالی و اعتباری کمیته امداد از طریق وامهای کمبهره در مراحل اولیهایجاد کسب و کار و حل مشکل کمبود
نقدینگی برای توســعه کسب و کار- .ساماندهی بازارهای محلی توسط کمیته امداد و حمایت از تولیدات کسب وکارهای
خانگی و حذف دالالن در چرخه بازارســانی محصول- .لزوم برنامهریزی برای شناسایی ظرفیتها و قابلیتهای هر یک از
مناطق استان درباره ساماندهی کسب و کارهای خانگی- .پیشبینی و اجرای برنامههای ترویجی و آموزشی با هدف ارتقای
دانش ،بینش و مهارت اعضای خانوادههای روستایی و افزایش روحیه کارآفرینی در بین مددجویان- .برندسازی محصوالت
تولیدی مددجویان و فراهم کردن زمینه موثر برای حضور کارآفرینان مشاغل خانگی در نمایشگاهها برای عرضه محصوالت
تولیدی خود- .توســعه انواع پوششهای بیمهای برای مددجویان فعال در واحدهای اقتصادی با هدف حمایت و بقای آنها

عنوانمقالهخوبونازنینکسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در استان گلستان
آسیبشناسی طرح
توســعه حمایتهای دولتــی در زمینه بازاریابی و- .در زمان رکود بازار
.بازاررسانی برای عرضه محصوالت مشاغل خانگی
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