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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 ex-
perts 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 impor-
tant 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 Goles-
tan 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

نیازمند شناسایی نقاط قوت و فرصت و تقویت آن   مقدمه: موفقیت طرح های اشتغالزا 
و شناسایی نقاط ضعف و تهدید و رفع آن  است. این پژوهش با هدف آسیب شناسی 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. جامعه آماری تمامی مددجویان 
کمیته امداد در طرح های اشتغالزای کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی استان گلستان در 
سال 1397 به تعداد یک هزار و هشتصد و نود و یک نفر بود که سیصد و بیست و یک نفر از 
آنان به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته 
بود. روایی صوری ابزار با بررسی دیدگاه های 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 به دست 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 به دست آمد. داده ها با استفاده از 
روش سوآتSWOT و به کمک نرم افزارSPSS22 وExcel مورد 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 مهارت های فنی و تخصصی 
مددجویان جهت راه اندازی کسب و کار، مهمترین فرصت، فراهم بودن زمینه برخورداری 
از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای و مهمترین تهدید  واردات بی رویه محصوالت مشابه با 

قیمت کمتر بود. 
بحثونتیجهگیری: طرح های اشتغالزای کمیته امداد در استان گلستان دارای نقاط 
ضعف، قوت و فرصت ها است، از این رو باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال چیره شدن 

بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصت های جدید باشد.
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فصلنامه مددکاری اجتماعی26

آسیب شناسی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در استان گلستان

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 کرده اش از نعمت اشتغال محرومند، به همین دلیل ناگزیر به تاکید بر اولویت ایجاد کار در سطوح 
مختلف است.)1( یکی از راه های مقابله با بیکاری و کاهش آن، خوداشتغالی است. خوداشتغالی فعالیت بخش خصوصی 
و غیررســمی اقتصاد اســت که می تواند تاثیر زیادی در کاهش بیکاری داشته باشد.)2( به منظور تحقق این امر دستگاه های 
حمایتی سعی دارند تا با فراهم آوردن زمینه اشتغال برای افراد تحت پوشش، امکان خودکفایی آن ها را فراهم نمایند که در این 
 میان کمیته امداد به عنوان گسترده ترین دستگاه حمایتی در چارچوب طرح اشتغال و خودکفایی این هدف را دنبال می کند.)3(

از جمله فعالیت های این نهاد تشویق به ایجاد کسب و کارهای خرد و خانگی است که مجموعه فعالیت های تولیدی، خدماتی 
و یا اقتصادی را در بر می گیرد و با شــرایط و ضوابط مشــخص به صورت انفرادی، خانوادگی و جمعی برای ایجاد یا توســعه 
اشتغال و خودکفایی مددجویان از طریق پرداخت تسهیالت مالی اجرا می گردد.)4( به طور کلی، راه اندازی و توسعه کسب 
و کارهای خانگی با چالش ها و موانع متعددی مواجه است که از جمله می توان به این موارد اشاره کرد. نبودطرحکسب
وکارمناسب: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 می باشند. این نشانگرها عبارتند از: نبود اهداف قابل 
دســتیابی، نبود محدودیت زمانی برای انجام کارها، نبود اولویت ها و نبود گام های عملی.)5( پایینبودنســطحتجربهو
تخصص:به طور 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، هم گروه 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 می شوند.)5( دسترسینداشتنبهبازارمناسب:یکی از مشکالت 
اساسی کارآفرینان عدم شناسایی یک بازار مناسب در طرح کسب و کار می باشد که  این مهم به دلیل انحصار طلبی بازار در 
گرو شــرکت های بزرگ، نوسانات شدید در عرضه و تقاضا، رقابت یارانه ای از سوی شرکت های دولتی، فقدان مکانیزم های 
بازار و دسترســی نداشــتن به کانال های توزیع ملی و بین المللی و موارد دیگر به وجود می آید.)6( موانعناشیازدسترسی
نداشتنبهاطالعاتومنابعاطالعاتی:زمینه های اطالعاتی چون اطالعات بازاریابی، اطالعات سرمایه گذاری، اطالعات 
علمی و تکمیلی و اطالعات در مورد مشــتریان احتمالی به عنوان ضرورتی برای تدوین و کاربردی نمودن یک طرح تجاری 
مناســب می باشد.  این مشــکالت می تواند به دلیل توجه صرف به اطالعات و گزارشات رسمی، غفلت از دریافت اطالعات 
مســتقیم در بازار و تاکید بر آمار و اطالعات گذشــته، به وجود آید.)6( تامیننشدناعتبارمالیجهتسرمایهگذاری
کســبوکارخانگی: بانک ها مهمترین تامین کننده اعتبار و تســهیالت طرح ها در کشور محسوب می شوند، این موضوع 
در حالی اســت که به دلیل افزایش مطالبات معوق و بدهی های دولت به سیســتم بانکی، بانک ها در وضعیت مناسبی به سر 
نمی برند و سیاســت ها هم نمی تواند سرنوشت جالبی برای اجرای طرح های اشــتغالزا در کشور داشته باشد و همین موضوع 
باعث شــده که سرنوشــت اجرای طرح مشــاغل خانگی در ابهام بماند.)7( موانعقانونی: توسعه کسب و کار خانگی، 
نیازمند وجود قوانین صریح و روشــن جهت اعتالی بخش صنعت و تولید و وجود قوانین به منظور حمایت از این طرح ها در 
مقابل انحصار طلبی های تحمیلی از سوی شرکت های 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 است. )9،8و10( 
نتایج تحقیقات مختلف نیز بیانگر چالش ها و موانع متعدد راه اندازی و توسعه کسب و کارهای خانگی است، از جمله  این که 
تقی بیگی و همکاران2014 مهمترین موانع توســعه  مشاغل خانگی روســتایی را به ترتیب موانع شخصیتی، فردی، اقتصادی، 
خانوادگی)11( و میرلطفی و همکاران2014 مشــکل خرید ارزان قیمت محصوالت تولیدی و حمایت نکردن مسوالن و نبود 
حمایت مالی و موانع قانونی ذکر کرده اند.)12( نجفی و صفا2014 نبود 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 سرمایه گذاری کسب و کار خانگی)13( و کیاکجوری و رودگرنژاد2009 نبود 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 سرمایه گذاری کسب وکار خانگی و موانع قانونی را از جمله موانع و چالش های توسعه کسب و کارهای خانگی 
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معصمومهمعارفوند

برشــمرده اند.)5( ســعدی و حیــدری2013 
مشــکالت کســب و کارهای خانگی را پنج 
عامل ضعف حمایت های دولتی، مشــکالت 
و چالش های مدیریتــی، ضعف برنامه ریزی، 
مشــکالت اقتصــادی و تولیــدی و ضعــف 
گهی  خالقیت و کارآفرینی، می دانند.)14( آ
و همکاران2012، مهمترین 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)15( و عبداللــه زاده 
و همــکاران2014 تحصیــالت، تجربــه کار 
قبلی، قصد خوداشتغالی، کسب مهارت های 
عملی کســب و کار و انگیزه خوداشــتغالی 
را بر احتمال خوداشــتغالی دارای تاثیر مثبت 

دانسته اند.)16(
ولش و یانــگ1993 موانع اصلی راه اندازی 
کســب و کار را مقررات بیش از حد دولت، 
نرخ بــاالی مالیــات و افزایش تــورم )17( و 
مامبوال2002، کمبود ســرمایه و مشکالت در 
تامیــن منابع مالی، زیرســاخت های ضعیف، 
مشکالت در ســخت افزار تکنولوژی و تامین 
قطعــات یدکی آن و مشــکالت در تهیه مواد 
خام می دانــد.)18( کانتاربایوا2007 مهمترین 
کارهــای  و  کســب  توســعه  اداری  موانــع 
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 مســاله های فراروی کسب 
و کارها توســط رســانه های ارتبــاط جمعی 
ذکر نموده اســت.)19( تامبونان2008 کمبود 
سرمایه، دشواری در تامین مواد خام، دسترسی 
نداشتن به اطالعات قابل اعتماد کسب وکار، 

مشکالت بازاریابی و توزیع، قابلیت های تکنولوژیکی پایین، هزینه های 
باالی حمل و نقل، مشکالت ارتباطی، مشکالت طاقت فرسا و هزینه بر 
ناشــی از بوروکراتیــک به خصــوص در زمینه ی اخذ مجوزهــا و نهایتا 
سیاست ها و قوانینی که باعث رکود بازار می شود)20( و کاالن تاریدیس 
و بیــکا2011، کوچــک بودن بازارهای محلی و دسترســی نداشــتن به 
بازارهای مناســب برای فروش محصــوالت را مهمترین مانع راه اندازی 
کسب وکارهای خانگی می دانند.)21( نتایج تحقیقات مایا و آنتون2012 
نشــان داد که شرایط رقابتی سخت، دسترسی پایین به منابع مالی، قیمت 
باالی نهاده های انرژی، نداشــتن دسترسی کافی به فناوری های مرتبط، 
نبود ثبات اقتصادی، پایین بودن ســطح مهــارت مدیران، نبود بازارهای 
کافی و دسترســی اندک به نهاده های تولیــدی، مهمترین موانع فراروی 
کســب و کارهای خرد اســت.)22( گالوای و کاپاسی2014 در مطالعه 
خود بر فراهم نبودن منابع مالی کافی برای راه اندازی کســب و کارهای 
خانگی و نبود شبکه ســازی و حضور نداشــتن تعاونی ها و تشــکل های 
حمایت کننده از کســب و کارهای خانگــی، به عنوان اصلی ترین موانع 

راه اندازی و گسترش کسب و کارهای خانگی تاکید دارند.)23(
در ایران به رغم تمام مزیت ها و قابلیت های متنوعی که برای طرح های 
اشــتغالزای کمیته امداد در نظر گرفته شــده اما این طرح ها در رســیدن 
به اهداف تعیین شــده بــا مشــکالتی از قبیل دگرگونی سیاســت های 
دولت و به کارگیری سیاســت های ســلیقه ای، ناسالم بودن محیط کسب 
و کار، بی ثباتــی مدیــران و کارفرمایان دولتی و وجود قوانین نامناســب 
و غیرحمایتی، مواجه هســتند به گونه ای که طبق اطالعات موجود، در 
اســتان گلســتان از بین نه هزار و دویســت و دو طرح خوداشتغالی که 
توسط کمیته امداد در زمینه های کشــاورزی، دامپروری و صنایع دستی 
اجرا شــده اســت، تعداد چهار هزار و ششــصد و هفتاد طرح به صورت 
راکد می باشد.)24( بدون شــک موفقیت این طرح ها نیازمند شناسایی 
مســتمر نقاط قوت و فرصت  و تقویت آن  و مشخص شدن نقاط ضعف 
و تهدیــد و رفــع آن  و ارائــه راهبردهایی در جهت کارآمد شــدن آن ها 
می باشــد، تا نتایج آن مورد اســتفاده مدیران و کارشناسان کمیته امداد 
جهــت برنامه ریزی برای بهبــود وضعیت طرح های اشــتغالزا و افزایش 
عملکرشــان قرار گیرد. بر این اساس این پژوهش با هدف آسیب شناسی 
طرح کســب و کارهای خرد و خانگــی کمیته امداد امام خمینی)ره( در 

استان گلستان انجام گردید.

روش

پژوهــش حاضــر از جنبه هدف، کاربردی، از جنبه جمع آوری اطالعات، توصیفی و براســاس میزان نظارت و درجه کنترل 
از نوع پژوهش های پیمایشــی اســت. جامعه آماری شامل تمامی هزار و هشتصد و نود و یک نفر مددجوی کمیته امداد بودند 
که در طرح های خودکفایی کشــاورزی، دامپروری و صنایع دســتی در اســتان گلستان شرکت داشــتند که سیصد و بیست و 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی28

آسیب شناسی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در استان گلستان

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 به صورت تغییرات جزیی 
در پرسشنامه اعمال شد. به  این صورت که در 
نتیجه  این بررســی تعداد گویه های نقطه قوت 
از بیســت و دو مورد به بیســت و پنج مورد و 
تعداد گویه های نقطه ضعف از بیســت و دو 
مورد به بیســت و چهار مورد افزایش و تعداد 
گویه هــای فرصت از چهارده مــورد به یازده 
مــورد و تعداد گویه های تهدید از هفده مورد 
به پانــزده مورد کاهش یافت. بــرای ارزیابی 
کمــی روایی محتوا و جهت اطمینان از این  که 
مهمتریــن و صحیحترین محتــوا یا ضرورت 
سوال انتخاب شده است، نسبت اعتبار محتوا1 و 
برای اطمینان از این که سواالت ابزار به بهترین 
نحو جهت اندازه گیری محتوا طراحی شــده 
 اســت از شــاخص اعتبار محتوا2 استفاده شد.

 بــرای تعیین نســبت اعتبار محتوا پرسشــنامه 
در اختیــار هفت نفر با تخصص های 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 فرصت های طرح های اشتغالزا 
به صورت ضروری اســت، ضروری نیســت 
ولی مفید اســت و ضرورتی ندارد ارائه دهند. 
پاســخ ها بر اســاس فرمولCVR محاسبه و با 
جــدول تصمیم گیری الوشــی1975)25( در 
مورد حداقل مقادیرCVR برای تعداد متفاوت 
اعضــای پانــل انطباق داده شــد. بــا توجه 
به این که مقدارCVR برای 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 باسل1981)26( 
انجام شــد. برای این منظور پرسشنامه مجددا 
در اختیار هفت نفر متخصص ذکر شده قرار 

Content Validity Ratio:CVR 1
Content Validity Index:CVI 2

یک نفر از آنان طبق فرمول کوکــران به صورت تصادفی به عنوان نمونه 
پژوهش انتخاب شــدند. محل سکونت و اشتغال مددجویان از معاونت 
اشــتغال کمیته امداد اســتان اخذ و مراجعه حضوری بــه کلیه نمونه ها 
جهت تکمیل پرسشــنامه انجام شــد. با هدف پیشگیری از بروز خطا و 
انجام دقیق و صحیح کار در مرحله جمع آوری داده ها،سنجه های ورود 
و خــروج از مطالعه نیز تعیین شــد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم 
افــزار SPSS و Excel صــورت گرفت و از تحلیل ســوآتSWOT برای 
شــناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت های طرح های اشــتغالزا 
و ارائه راهبرد مناســب اســتفاده شــد. این تحلیل ابزاری برای شناخت 
تهدیدهــا و فرصت هــای موجــود در محیــط خارجی یک سیســتم و 
بازشناســی ضعف ها و قوت های داخلی آن به منظور 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 آن ها برحســب ترتیب امتیاز وزن دار در ســلول های 
مربــوط به خود، از محل تالقــی هر یک از آن ها اســتراتژی های مورد 
نظــر حاصل می گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر به چهار دســته 
تنوع- بازنگری-ضعف/فرصت،  تهاجمی-قوت/فرصت،  اســتراتژی 

قوت/تهدید و تدافعی-ضعف/تهدیــد می گردد. راهبردهای تهاجمی، 
به دنبال فرصت هایی هســتند که نقاط قوت را تقویت کنند، راهبردهای 
بازنگری، به دنبال چیره شــدن بر نقاط ضعــف برای یافتن فرصت های 
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( 
مالکهایورودوخروج

گاهانه و عالقه مندی مددجو برای قرار  مالکهایورود: رضایت آ
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 طرح های خودکفایی کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی. 
مالکهایخروج: 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 طرح های 
 خودکفایی کشاورزی، دامپروری و صنایع دستی در زمان مراجعه به وی.

ابزارپژوهش: ابزار پژوهش پرسشــنامه محقق ســاخته بود که برای 
طراحی آن عالوه بر اطالعات حاصل از مشــاهدات و بررســی میدانی 
گهی و  طرح ها و مصاحبه با کارشناســان و مددجویــان، از مطالعات آ
همکاران2012، میرلطفی و همکاران2014، تقی بیگی و همکاران2014 
و نجفی و صفا2014 نیز 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 
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تابستان 1398، دوره 8، شماره 2، پیاپی 2928

معصمومهمعارفوند

گرفت و از آنان خواسته شد تا نظرات خود را 
در مورد سواالت ابزار در زمینه نقاط ضعف، 
قوت، تهدید و فرصت های 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 امتیــازCVI به وســیله مجموع 
امتیــازات موافق برای هر مورد که رتبه ســه و 
چهــار باالترین نمره را کســب کــرده  بودند 
بــر تعــداد کل رای دهندگان یــا متخصصین 
محاسبه شــد که برای تمام سواالت میانگین 

مقدار شــاخص اعتبار محتوا هشتاد و چهار صدم به دست آمد. با توجه 
به  این که طبق نظر والتز و باسل اگر نمرهCVI از هفتاد و نه صدم باالتر 
باشــد روایی محتوای مقیاس مورد تایید می باشــد، در نتیجه سوالی قابل 
حذف شناخته نشــد و پرسشنامه  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. 

یافته ها

توزیع فراوانی ویژگی های فردی پاســخگویان نشان داد35/8% از افراد شرکت کننده در طرح مرد و64/2% زن بودند. بیست 
و هفت درصد افراد شــرکت کننده در طرح متاهل بودند. میانگین ســن پاســخگویان حدود ســی و نه سال و21/2% دارای 
تحصیالت راهنمایی بودند. 68/5% از مددجویان کمتر از پنج ســال تحت پوشــش کمیته امداد بودند و دویســت و شــش 
نفر64/2%، کمتر از پنج سال سابقه  فعالیت شغلی در زمینه دامداری، کشاورزی و صنایع دستی داشتند و صد و پنجاه و پنج 

نفر48/3%، تاحدی از درآمد طرح های اشتغالزا رضایت داشتند.
آسیب شناســی طرح کســب و کارهای خرد و خانگی با استفاده از تحلیل سوآت انجام شد. با هدف بهره گیری 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 وزن دهی هرکدام از گویه ها در طیف لیکرت انجام شد، سپس با ضرب تعداد هر یک از 
گویه ها در ارزش هر گویه در طیف لیکرت و جمع آن ها، مجموع وزن های هر گویه محاســبه شــد. در مرحله بعدی درصد 
یا میانگین وزنی هر عامل نسبت به کل مجموع وزن ها محاسبه شد. برای این کار ابتدا مجموع وزن هر عامل در صد ضرب 
و بر مجموع وزن ها تقســیم شــد. عدد به دست آمده به صورت صدم نوشته شــد و میانگین وزن ها محاسبه شد. در گام بعد 
رتبه هر کدام از گویه های مورد نظر تعیین شد و با ضرب این رتبه در میانگین وزن ها، وزن نسبی محاسبه شد. نتایج آن بدین 
شــرح بود. نقاطقوت: طبق نتایج جدول شــماره یک، مهمترین نقاط قوت طرح کسب و کارهای خرد و خانگی به ترتیب 
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 گروه های 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. نقاطضعف:همان طور که در جدول شــماره سه آمده است مهمترین نقاط ضعف طرح کسب 
و کارهای خرد و خانگی به ترتیب اولویت شــامل ناکافی بــودن اطالعات و مهارت های فنی و تخصصی مددجویان جهت 
راه اندازی کسب و کار با ضریب نسبی دویست و دوازده هزارم، دسترسی محدود مددجویان به منابع مالی و اعتباری برای 
راه اندازی کســب و کار و تمایل کمتر مددجویان به راه اندازی کسب و کار مستقل و عدم آشنایی مددجویان به روش های 
تبلیغاتی برای فروش و عرضه محصول تولیدی به بازار مصرف با ضریب نســبی دویســت و یازده هزارم و ناکافی بودن مدت 
زمان چهارســاله حمایت های کمیته امداد از مددجویان با ضریب نســبی دویســت و ده هزارم بود.فرصتها: با توجه به 
جدول شــماره سه مهمترین فرصت های پیش روی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی به ترتیب اولویت شامل فراهم بودن 
زمینه برخورداری از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای با ضریب نســبی چهارصدو شــصت هزارم، وجود حمایت های مالی 
و اعتباری از طریق وام های کم بهره توســط کمیته امداد در مراحل اولیه کســب و کار با ضریب نسبی چهارصد و پنجاه و 
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فصلنامه مددکاری اجتماعی30

آسیب شناسی طرح کسب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در استان گلستان

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

1 
 

 ب نقاط قوت طرح کسب و کارهای خرد و خانگیمحاسبه ضرای (1)جدول
وزن 
 نسبی

 رتبه
 میانگین

 هاوزن
 مجموع

 هاوزن
 هاقوت

 به توسعه بازار تولید و مصرفزای های اشتغالکمک طرح 1279 060/0 3 180/0
 اده نوخااستفاده از نیروی کار سایر اعضای  894 042/0 5 210/0
 تر درآمدهابه توزیع عادالنهزای های اشتغالکمک طرح 807 038/0 4 152/0
 ها به دلیل نیاز به سرمایه اندک پذیری طرحخطربودن  پایین 875 041/0 2 082/0
 گیرپاوعدم نیاز به مجوزهای دست 786 037/0 4 148/0
 امید و شادابی به جامعه هدفازگشت ب 858 040/0 4 161/0
 آزادی عمل بیشتر در محیط زندگی 804 038/0 3 113/0
 زای های اشتغالوقت در طرحامکان فعالیت پاره 870 041/0 4 164/0
 زهای مشترینیابه توان پاسخگویی شتابان  836 039/0 4 157/0
 داشتن فرصت و زمان بیشتر برای انجام بهتر کارها 798 038/0 3 113/0
 قابل اجرا بودن این کسب و کارها برای تمام افراد 797 037/0 4 150/0
 افزایش درآمد و رفاه صاحبان کسب و کار 865 041/0 5 203/0
 نیریاستقالل مالی و کاهش وابستگی به سا 821 039/0 5 193/0
 ن فرآیند تولید محصولساده بود 819 039/0 4 154/0
 کمک به کاهش بیکاری و افزایش نرخ اشتغال 835 039/0 4 157/0
 های تولیدی ساده و محلیافزایش استفاده از فنون و روش 814 038/0 5 191/0
 خانه دراجرا دلیل ههای مربوط به محل فعالیت بکاهش هزینه 841 040/0 3 119/0
 با امکانات در دسترس  اجراکسب و کارهای خانگی و پذیری انعطاف 931 044/0 4 175/0

160/0 4 040/0 851 
های دورهتخصصی و  ،های فنیبا ارایه مشاورهپایدارسازی مشاغل 

 آموزشی

 های خاصداوم ثروت در دست افراد و گروهپیشگیری از تمرکز و ت 840 039/0 5 197/0
 های اجتماعی کار در خارج از خانه ممانعت از آسیب 857 040/0 4 161/0

 خانواده ااعضبه شیوه استاد شاگردی بین  از طریق آموزش هربانتقال تج 821 039/0 3 116/0
 های خود در فعالیت اقتصادیآگاهی فرد از توانایی 816 038/0 4 153/0
 ایجاد حس خودباوری و اعتماد 816 038/0 4 153/0
 صیانت از نهاد خانواده 736 035/0 3 104/0
 جمع 21267 1  869/3

 
 محاسبه ضرایب نقاط ضعف طرح کسب و کارهای خرد و خانگی (2)جدول

ن وز
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن
مجموع 

 هانوز
 هاضعف

 نبود طرح کسب و کار مناسب 1253 045/0 4 181/0
 کاراندازی مددجویان جهت راه های فنیناکافی بودن اطالعات و مهارت 1177 042/0 5 212/0
 کاراندازی ی راهبرادسترسی محدود مددجویان  به منابع مالی  1173 042/0 5 211/0
 نبود برند مشخص برای محصوالت تولیدی مددجویان کمیته  1176 042/0 3 127/0
 هاهای تولید به دلیل دور بودن مراکز عرضه نهادهدشواری تامین نهاده 1128 041/0 4 163/0
 فقدان فضای فیزیکی مناسب کسب و کار 1142 041/0 3 124/0
 کسب و کارهادیگر ی خانگی در مقایسه با توان رقابتی کمتر کسب و کارها 1138 041/0 5 205/0
 های مشتریان به دلیل نبود ارتباط مستقیمسالیق و خواسته نشناختن 1181 043/0 4 170/0
 کوچک بودن مقیاس تولید 1145 041/0 3 124/0
 نیروی کار خانوادگیو استفاده صرف از  محدود دامنه جذب نیرو 1162 042/0 4 168/0
 کارمشکل کمبود سرمایه و نقدینگی برای توسعه  1128 041/0 4 163/0
 اندازی کسب و کار مستقلتمایل کمتر مددجویان به راه 1170 042/0 5 211/0
 سکونی همجوارای ماحدهمزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش و 1084 039/0 3 117/0
 عدم آگاهی مددجویان شاغل از قوانین کسب و کارهای خانگی 1127 041/0 3 122/0
 پایین بودن روحیه کارآفرینی در بین مددجویان 1158 042/0 3 125/0
 های تولید با توجه به مقیاس کوچک واحد تولیدیافزایش هزینه 1135 041/0 3 123/0
 بازارکسب و کارهای خانگی در زمان رکود  بقایعدم  1157 042/0 4 167/0
 از مددجویانهای کمیته ساله حمایت 4ناکافی بودن مدت زمان  1163 042/0 5 210/0
 و ایجاد پیامدهای ناگوار مثل افزایش بدهی، فقر بیشتراحتمال شکست  1161 042/0 4 167/0
 اندازی عضای خانواده برای راهیا امخالفت همسر و  1125 041/0 3 122/0
 افزایش سن مددجویان دارای کسب و کارهای خانگی 1164 042/0 4 168/0
 ضربه خوردن اعتبار خانوادگی در صورت شکست کسب و کار 1164 042/0 4 168/0
 صول های تبلیغاتی برای فروش و عرضه محشنایی مددجویان به روشآعدم  1170 042/0 5 211/0
 تمایل کمتر به تغییر و پذیرش نوآوری در کسب و کار 1156 042/0 5 208/0
 جمع 27737 1  966/3

 
          

 روی طرح کسب و کارهای خرد و خانگیپیشهای محاسبه ضرایب فرصت (3)جدول
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن
مجموع 

 هاوزن
 هافرصت

 ایجاد فرصت رشد و ارتقای شخصیت مددجویان 1303 097/0 3 292/0
 های اجتماعیبکهگرفتن در شتجربه کردن کار جمعی و  1186 089/0 5 443/0
 امکان استفاده از منابع ارزان قیمت محلی 1229 092/0 4 368/0
 فعال برقراری بیمه تامین اجتماعی برای مددجویان  1195 089/0 4 357/0
 دلیل کار کردن در فضای محیط زندگیهمعافیت مالیاتی ب 1196 089/0 3 268/0
 های اجتماعی ناشی از بیکاری یبکاهش آس 1225 092/0 4 366/0
 رکااندازی امکان برخورداری از تسهیالت دولتی جهت راه 1189 089/0 4 356/0
 های رایگان فنی فراهم بودن زمینه برخورداری از آموزش 1230 092/0 5 460/0
 کمیته  های کم بهرهاز طریق واملی های ماوجود حمایت 1220 091/0 5 456/0
  خانگی کارگسترش  یبرابه منابع مالی کمیته دسترسی  1197 089/0 4 358/0
 بازدیدهای مستمر توسط ناظرین اشتغال کمیته امداد 1206 090/0 3 270/0
 جمع 13376 1  995/3
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 رتبه
 میانگین
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 مجموع

 هاوزن
 هاقوت
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 کسب و کارهادیگر ی خانگی در مقایسه با توان رقابتی کمتر کسب و کارها 1138 041/0 5 205/0
 های مشتریان به دلیل نبود ارتباط مستقیمسالیق و خواسته نشناختن 1181 043/0 4 170/0
 کوچک بودن مقیاس تولید 1145 041/0 3 124/0
 نیروی کار خانوادگیو استفاده صرف از  محدود دامنه جذب نیرو 1162 042/0 4 168/0
 کارمشکل کمبود سرمایه و نقدینگی برای توسعه  1128 041/0 4 163/0
 اندازی کسب و کار مستقلتمایل کمتر مددجویان به راه 1170 042/0 5 211/0
 سکونی همجوارای ماحدهمزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش و 1084 039/0 3 117/0
 عدم آگاهی مددجویان شاغل از قوانین کسب و کارهای خانگی 1127 041/0 3 122/0
 پایین بودن روحیه کارآفرینی در بین مددجویان 1158 042/0 3 125/0
 های تولید با توجه به مقیاس کوچک واحد تولیدیافزایش هزینه 1135 041/0 3 123/0
 بازارکسب و کارهای خانگی در زمان رکود  بقایعدم  1157 042/0 4 167/0
 از مددجویانهای کمیته ساله حمایت 4ناکافی بودن مدت زمان  1163 042/0 5 210/0
 و ایجاد پیامدهای ناگوار مثل افزایش بدهی، فقر بیشتراحتمال شکست  1161 042/0 4 167/0
 اندازی عضای خانواده برای راهیا امخالفت همسر و  1125 041/0 3 122/0
 افزایش سن مددجویان دارای کسب و کارهای خانگی 1164 042/0 4 168/0
 ضربه خوردن اعتبار خانوادگی در صورت شکست کسب و کار 1164 042/0 4 168/0
 صول های تبلیغاتی برای فروش و عرضه محشنایی مددجویان به روشآعدم  1170 042/0 5 211/0
 تمایل کمتر به تغییر و پذیرش نوآوری در کسب و کار 1156 042/0 5 208/0
 جمع 27737 1  966/3

 
          

 روی طرح کسب و کارهای خرد و خانگیپیشهای محاسبه ضرایب فرصت (3)جدول
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن
مجموع 

 هاوزن
 هافرصت

 ایجاد فرصت رشد و ارتقای شخصیت مددجویان 1303 097/0 3 292/0
 های اجتماعیبکهگرفتن در شتجربه کردن کار جمعی و  1186 089/0 5 443/0
 امکان استفاده از منابع ارزان قیمت محلی 1229 092/0 4 368/0
 فعال برقراری بیمه تامین اجتماعی برای مددجویان  1195 089/0 4 357/0
 دلیل کار کردن در فضای محیط زندگیهمعافیت مالیاتی ب 1196 089/0 3 268/0
 های اجتماعی ناشی از بیکاری یبکاهش آس 1225 092/0 4 366/0
 رکااندازی امکان برخورداری از تسهیالت دولتی جهت راه 1189 089/0 4 356/0
 های رایگان فنی فراهم بودن زمینه برخورداری از آموزش 1230 092/0 5 460/0
 کمیته  های کم بهرهاز طریق واملی های ماوجود حمایت 1220 091/0 5 456/0
  خانگی کارگسترش  یبرابه منابع مالی کمیته دسترسی  1197 089/0 4 358/0
 بازدیدهای مستمر توسط ناظرین اشتغال کمیته امداد 1206 090/0 3 270/0
 جمع 13376 1  995/3
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 روی طرح کسب و کارهای خرد و خانگیمحاسبه ضرایب تهدیدهای پیش (4)جدول
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن
مجموع 

 هاوزن
 هدیدهات

 خانگی کاربه مددجویان شاغل در نگاه منفی  1182 068/0 4 270/0
 پراکندگی مناطق تولیدی و دوری از بازار 1115 064/0 3 191/0
 کار خانگیاندازی بعد از راهپشتیبانی ضعیف کمیته  1103 063/0 3 189/0
 محصوالت تولیدیمصرف جهت عرضه  بازار رکود 1180 067/0 4 270/0
 مددجویانایجاد شده  کارای از نبود حمایت بیمه 1138 065/0 4 260/0
 ارهای خانگیککننده از های حمایتنبود تعاونی 1201 069/0 4 275/0
 رویه محصوالت مشابه با قیمت کمترواردات بی 1182 068/0 5 338/0
 اکتفا به یادگیری تجربی ،آموزشدر  نکردن گذاریسرمایه 1126 064/0 4 257/0
 مددجویان  میانعدم وجود فرهنگ کار جمعی  1163 066/0 4 266/0
 خانگی در جامعه کاروجود تصور نادرست در مورد  1142 065/0 3 196/0
 زلی در ارایه مجوای متوهگیری دستگاهسخت 1163 066/0 4 266/0
 مشکالت دسترسی به بازار مناسب برای فروش 1222 070/0 4 279/0
 های ارتباطی برای فروش راهبه کم دسترسی  1141 065/0 4 261/0
 وسط دالالنتخرید ارزان قیمت  1218 070/0 4 278/0
 بازاررسانی  بههای غیر ضروری در جود واسطهو 1218 070/0 4 278/0
 جمع 17494 1  876/3

 

 

 
 

وضعیت استقرارپذیری عوامل تاثیرگذار طرح کسب و کارهای ( 1نمودار)
ویانخرد و خانگی کمیته امداد از دیدگاه مددج  
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تابستان 1398، دوره 8، شماره 2، پیاپی 3128

معصمومهمعارفوند

بحث و نتیجه گیری

هدف اصلی این پژوهش آسیب شناســی طرح کســب و کارهای خرد و خانگی کمیته امداد در اســتان گلستان بود. نتایج 
نشــان داد مهمترین ضعف های طرح، ناکافی بودن اطالعات و مهارت های فنــی و تخصصی مددجویان جهت راه اندازی 
کســب و کار همسو با یافته های کیاکجوری و رودگرنژاد)16( و نجفی و صفا)15( و تمایل کمتر به تغییر و پذیرش نوآوری 
در کســب و کار و دسترســی محدود مددجویان به منابع مالی و اعتباری برای راه اندازی کســب و کار همســو با یافته های 
سعدی و حیدری)17( و عدم آشنایی مددجویان به روش های تبلیغاتی برای فروش و عرضه محصول تولیدی به بازار مصرف 
و ناکافــی بودن مدت زمان چهارســاله حمایت های کمیته امداد از مددجویان بــود. مهمترین فرصت های طرح فراهم بودن 
زمینه برخورداری از آموزش های رایگان فنی و حرفه ای مطابقت با یافته های عبدالله زاده و همکاران)19( و حمایت های مالی 
و اعتباری از طریق وام های کم بهره توســط کمیته امداد در مراحل اولیه کســب و کار، تجربه کردن کار جمعی و فرصت 
قرار گرفتن در شبکه های 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 فرصت های بیشــتری اســت. این بدان معناست که باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال چیره 
شدن بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصت های جدید بود یعنی با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف مهم طرح را کاهش 

داده یا از بین بریم. 
محدودیتها: پژوهش حاضر با محدودیت هایی روبه رو بود که از جمله می توان به مشکل دسترسی به برخی مددجویان 
به دلیل دوری محل زندگی آنان و ســطح پایین ســواد اکثر آنان اشاره کرد. مشکل مربوط به دسترسی 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 می گردد:-تامین و تدارک 
حمایت های مالی و اعتباری کمیته امداد از طریق وام های کم بهره در مراحل اولیه  ایجاد 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 برنامه ریزی برای شناسایی ظرفیت ها و قابلیت های هر یک از 
مناطق استان درباره ساماندهی کسب و کارهای خانگی. -پیش بینی و اجرای برنامه های ترویجی و آموزشی با هدف ارتقای 
دانش، بینش و مهارت اعضای خانواده های روستایی و افزایش روحیه کارآفرینی در بین مددجویان. -برندسازی محصوالت 
تولیدی مددجویان و فراهم کردن زمینه موثر برای حضور کارآفرینان مشاغل خانگی در نمایشگاه ها برای عرضه محصوالت 
تولیدی خود. -توســعه انواع پوشش های بیمه ای برای مددجویان فعال در واحدهای اقتصادی با هدف حمایت و بقای آن ها 

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 پیش روی 
طرح کسب و کارهای خرد و خانگی به ترتیب 
اولویــت شــامل واردات بی رویه 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 واســطه های 

غیرضروری در فرآیند بازاررســانی محصوالت با ضریب نسبی دویست 
 و هفتاد و هشــت هــزارم بود. رجوع شــود بــه جدول شــماره چهار. 
به منظــور تعیین نوع راهبرد مناســب برای طرح کســب و کارهای خرد و 
خانگی به روش ســوآت، ضریب نهایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهدیدها محاســبه شده را در ماتریس سوآت جایگذاری کرده و وضعیت 
اســتقرار پذیری و راهبرد نهایی در نمودار سوآت به دست 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 بازنگریW-O بیشــتر باشد در نتیجه می توان گفت طرح کسب 
و کارهــای خرد و خانگــی از دیدگاه مددجویــان دارای نقاط ضعف و 
فرصت های بیشتری است، از این رو باید راهبردهایی را برگزید که به دنبال 

چیره شدن بر نقاط ضعف طرح برای یافتن فرصت های جدید است. 
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در زمان رکود بازار. -توســعه حمایت های دولتــی در زمینه بازاریابی و 
بازاررسانی برای عرضه محصوالت مشاغل خانگی.
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