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  چکیده

یکی از هاي اجتماعی در کشور است. در این راستا ترین چالشدر شرایط کنونی موضوع اشتغال یکی از مهم
پژوهش  است.(ره)  است، کمیته امداد امام خمینی هاي اشتغال سعی در حل مشکل داشتهبا اجراي طرحنهادهایی که 

ن (ره) در استا م خمینیامداد اما زاي کمیتههاي اشتغالطرح تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصتحاضر با هدف 
پیمایشی انجام شده است.  -از نوع مطالعات کاربردي است که به روش توصیفی گلستان انجام گرفته است. پژوهش

ه به شیوه نفر بودند ک 80(ره) در استان گلستان به تعداد  جامعه آماري شامل کلیه کارشناسان کمیته امداد امام خمینی
استفاده شد.  Excelو  Spssها از نرم افزارشماري به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل دادهتمام

و  "ایجاد فرصت رشد و ارتقاي شخصیت مددجویان"زا هاي اشتغالهاي طرحترین فرصتنتایج نشان داد مهم
واردات "، "کننده از کسب و کارهاي خانگیهاي حمایتنبود تعاونی"ترین تهدیدها و مهم "صیانت از نهاد خانواده"

خرید ارزان قیمت "بود.  "هاي تبلیغاتیعدم آشنایی مددجویان به روش"و  "رویه محصوالت مشابه با قیمت کمتربی
و ترین نقاط ضعف مهم "نبود برند مشخص براي محصوالت تولیدي مددجویان"و  "محصوالت تولیدي توسط دالالن

ترین نقاط از مهم "ها با شرایط محیط زندگیپذیري بیشتر طرحانعطاف"و  "کمک به توسعه بازار تولید و مصرف"
  راهبردزا در ناحیه هاي اشتغالقوت بود. همچنین نتایج نشان داد تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح

  اط ضعف را از بین ببریم.ها نقجستن از فرصترقابتی قرار دارد یعنی باید با بهره
  

 .خوداشتغالی، کارآفرینیزا، هاي اشتغال(ره)، طرح کمیته امداد امام خمینی :هاي کلیديواژه

 
  1مقدمه

یـک پدیـده مخـرب اجتمـاعی،     به عنوان بیکاري 
 ،)1387، (کرباسـی و همکـاران  اقتصادي و فرهنگـی  

و  )Shiri et al., 2012تهدیدي براي کل جامعه است (
                                                             

  mahboobi47@gmail.com  نویسنده مسئول:*

هـا از گذشـته بـا آن    دولـت همـه  کـه  موضوعی است 
. ایـن  )1391، پـور و آسـایش  (فـیض  انـد روبرو بـوده 

ــز   ــران نی ــونی در ای ــرایط کن ــوع در ش ــی از موض یک
، (بـارانی و همکـاران   استترین مسائل اجتماعی  مهم

هـاي  تردیدي نیست توزیـع عادالنـه فرصـت    .)1388

 



 1397 پاییز  )3(، شماره )5(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

52 

شغلی در بین مناطق یـک کشـور از الزامـات اساسـی     
) و بـر  1395توسعه متوازن است (قنبري و همکاران، 

یکـی از   همین اسـاس برخـورداري از شـغل مناسـب    
رود دهنده حقوق شهروندان به شمار میاجزاي تشکیل

که شاید اهمیت آن از حقوق سیاسی آنها کمتر نباشـد  
). از طرف دیگـر مقابلـه   1393 (میرلطفی و همکاران،

ــترش    ــوگیري از گس ــراي جل ــداقل ب ــاري، ح ــا بیک ب
هـاي اجتمـاعی ضـروري اسـت     ها و آسیبناهنجاري

  ).1392 (رزمجو و همکاران،
 و مستعد و هوشمند جمعیتی داشتن با ایران کشور

 نسبت دارد و پایینی ناخالص تولید فراوان، طبیعی منابع
 از اشکـرده  تحصیل و جوان نیروهاي از توجهی قابل

 ایجاد اولویت بر دلیل همین به محرومند اشتغال نعمت

 و چهارباشـلو دارد ( تاکیـد  مختلـف  سـطوح  در کـار 
و  بیکـاري  بـا  مقابله هايراه از کیی. )1392همکاران، 
 فعالیـت  خوداشـتغالی  و است خوداشتغالی کاهش آن،

 توانـد می که است اقتصاد غیررسمی و خصوصی بخش
د باشـ  داشـته  بیکـاري  میـزان  کـاهش  در زیـادي  تـأثیر 

ور تحقق این امـر  به منظ ).1393، و همکاران (چراغی
هاي حمایتی سعی دارند تا بـا فـراهم   در ایران دستگاه

آوردن زمینه اشتغال براي افراد تحت پوشـش، امکـان   
یان کمیتـه  خودکفایی آنها را فراهم نمایند که در این م

تـرین دسـتگاه حمــایتی در   امـداد بـه عنـوان گســترده   
این هدف را  "و خودکفاییال اشتغ"چهارچوب  طرح 

به عنـوان  این نهاد  ).1387، دامن(خشک کنددنبال می
یـاري نمـودن محرومـان،    بـراي  کـه  یک نهاد عمومی 

دیـدگان ایجـاد    مستضعفان و امداد درماندگان و آسیب
شده، اهدافی چون کمـک بـه خوداشـتغالی در قالـب     

 کنـد  زایی و خودکفایی را دنبـال مـی  هاي اشتغالطرح
هاي ). از جمله فعالیت1390، (محمدخانی و همکاران

کسـب و کارهـاي خـرد و    ایجـاد   بـه  تشویقاین نهاد 
 هـاي تولیـدي،  فعالیـت  مجموعـه  کـه خـانگی اسـت   

 و شـرایط  بـا  و گیردبرمی دررا  اقتصادي یا و خدماتی

و  خـانوادگی  انفـرادي،  صـورت  بـه  مشـخص  ضوابط
 خودکفـایی  و اشـتغال  توسـعه  یـا  ایجـاد  براي جمعی

 (وام) اجرا مالی تسهیالت پرداخت طریق از مددجویان

  ). 1394 (محترم و همکاران، گرددمی 
 مهمـی  راهکـار  خرد و خـانگی کسب و کارهاي 

گردنـد و بـا   مـی  محسوب درآمد و ایجاد اشتغال براي
توان ایجاد اشتغال کـم هزینـه نقـش مهمـی در رونـد      

کنند و جامعه را در مسیر رشد حرکـت  توسعه ایفا می
نوع کسب  این انجام قابلیت ،)Manju, 2017( دهندمی

 بـراي  بسـیاري  مزایـاي  ایجـاد  سبب منزل در کارها و

 ایجـاد  بـه  تـوان مـی  از جملـه  که شودمی شاغالن آنها

 حـذف  اشتغال افراد، و مسؤولیت خانوادگی بین توازن

، رهـن و اجـاره کارگـاه و    به خریـد  مربوط هايهزینه
 خانواده اعضاي کار سایر نیروي از استفاده ،رفت و آمد

و همکاران،  میرلطفی( خانوادگی کار هايزمینه ایجاد و
 کـاري  سـاعات  بیشتر، عمل استقالل و آزادي)، 1393

 اشـاره  ... و )1393نجفـی و همکـاران،   ( پذیرانعطاف
ابلیت افراد این نهاد در پی آن است تا براساس قنمود. 

سنجی شغلی، زمینه مناسب تحت پوشش، ضمن امکان
را جهت اشتغال و کسب درآمد پایدار براي مددجویان 

(خشک دامـن،   و خودکفایی تدریجی آنها فراهم آورد
کسـب و   مثبـت  اثرات کنار در و با این وجود ).1387

از بین  ،طبق اطالعات موجودکارهاي خرد و خانگی، 
هاي کشـاورزي،  طرح خوداشتغالی که در زمینه 9202

توسط ایـن   دستی در استان گلستاندامپروري و صنایع
به صورت راکد  طرح 4670دتعدا ،شده است جراانهاد 
، امداد امام خمینی (ره) استان گلسـتان (کمیته  باشدمی

ها اسـت. بـا   تقریبأ شامل نیمی از این طرح که )1396
ها توجه به حجم اعتبارات تخصیص یافته به این طرح

-به نظـر مـی  و عدم تحقق اهداف مورد نظر این نهاد 

 هـاي تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصترسد 
تـرین  اساس آن مهـم تا بر طرح مذکور ضروري است

ها و تهدیدهاي فراروي نقاط ضعف و قوت و فرصت
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 یـن ا یهـدف اصـل  بر ایـن اسـاس    مشخص شود.آن 
 تحلیل نقاط ضعف، قـوت، تهدیـد و فرصـت    یقتحق

طرح کسب و کارهاي خرد و خانگی کمیته امداد امام 
   باشد.یم(ره) در استان گلستان  خمینی

  پیشینه پژوهش
قـوت،  هاي انجـام شـده در زمینـه نقـاط     پژوهش

ضعف، فرصت و تهدید کسب و کارها بیـانگر نتـایج   
سـعدي و همکـاران    متفاوتی است از جمله ایـن کـه  

هـا و مشـکالت   ) در پژوهشی با عنوان چـالش 1392(
هـاي کسـب و کارهـاي خـانوادگی در اسـتان      تعاونی

همدان به این نتیجه رسیدند که مشکل اساسی تعاونی
نکردن اعضا در بودن سطح درآمد و شرکت  ها، پایین

هاي آموزشـی اسـت. همچنـین نتـایج تحلیـل      کالس
هــاي کســب و عــاملی نشــان داد مشــکالت تعــاونی 

وان در پنج عامل کلیدي ضعف تکارهاي خانگی را می
هاي مـدیریتی،  هاي دولتی، مشکالت و چالشحمایت

ریزي، مشـکالت اقتصـادي و تولیـدي و    ضعف برنامه
بیگی تقی .دي کردبنضعف خالقیت و کارآفرینی دسته

) در تحقیقـی راهکارهـاي مناسـب    1393و همکاران (
توسعه مشاغل خانگی را از دیدگاه زنـان روسـتایی و   
کارشناسان بررسی کردند و به این نتیجه رسـیدند کـه   

ترین موانع توسعه مشاغل خانگی از دیدگاه زنـان  مهم
صیتی، فردي، اقتصادي، خانوادگی به ترتیب موانع شخ

تـرین ایـن   است. از دیدگاه کارشناسان، مهـم دولتی و 
ترتیب موانـع خـانوادگی، فـردي، شخصـیتی،      موانع به

دولتی و اقتصادي بـوده اسـت. میرلطفـی و همکـاران     
 ) در پژوهش دیگري به این نتیجه رسیدند کـه 1393(

 متفاوتی درجات با مورد آزمون هايچالش و مشکالت

 مشکل. هستند مؤثر خانگی مشاغل تضعیف توسعۀ در

 میـانگین داراي  بـا بـاالترین   محصـوالت  ارزان خریـد 

 نبـود  و حمایت نکردن مسئوالن و است تأثیر بیشترین
 و بودنـد  بعـدي  هـاي رتبـه  به ترتیب در مالی حمایت
 موانـع  بـه  مربـوط  گویانپاسخ دیدگاه از تأثیر کمترین

) در 1393نجفــی و همکــاران (اســت.  قــانونی بــوده
کسـب و کارهـاي خـانگی     تـرین موانـع  مهمی تحقیق

عـدم وجـود طـرح     راکارآفرینانه در مناطق روسـتایی  
کسب و کار مناسب، نبود تجربـه و تخصـص الزم در   
روستائیان، عدم دسترسی مناسب روستائیان بـه بـازار،   
عدم دسترسی به اطالعـات و منـابع اطالعـاتی، عـدم     

گـذاري کسـب و کـار    تامین اعتبار مالی جهت سرمایه
) 1393زاده و همکـاران ( . شریفکردند اعالمخانگی 

تـرین  مهـم در پژوهش خود  به این نتیجه رسیدند که 
ــیب ــانوادگی   آس ــاي خ ــب و کاره ــعه کس ــاي توس ه

روستایی در استان گلستان مساعد نبودن محیط کسب 
و کار در مناطق روستایی، توسعه نیافتگی بازار، تعامل 
 غیرسـودمند میـان خــانواده و فعالیـت کسـب و کــار،    

ناکارآمدي مدیریت تولید و کارکردهاي کسب و کار و 
تحـت  نتـایج یـک مطالعـه     ست.فشارهاي اجتماعی ا

شناسی طرح سـاماندهی و  آسیبعنوان اعتبارسنجی و 
موسسه کار و تامین حمایت از مشاغل خانگی توسط 

مشـاغل  افـراد شـاغل در   ) نشـان داد  1394(اجتماعی 
ــانگی  ــوال  خ ــاك، محص ــوجات، پوش ــد منس ت تولی

 هايبـا کشـور  در مقایسـه  در ایران کشاورزي و دامی 
مـالزي از نظـر   و  آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلیس، هند

این کسـب  اندازي و امکانات راهتوان  و میزان مهارت
در حداقل ممکن هستند و مردم بیشتر به ایـن  و کارها 

کننـد. رضـایی و    مشاغل از جنبه سـرگرمی نگـاه مـی   
 گسـترش  و انـدازي راه موانـع ترین مهم )1394نجفی (

روسـتایی شهرسـتان    مناطق در خانگی وکارهاي کسب
 وکارهـاي  کسب محدودیت حمایتی، ضعفارومیه را 

 و دانشـی  ضعف فرهنگی، و زیرساختی ضعف خانگی،
رضـائی و  . داننـد مـی مرتبط  قوانین نبود و رسانیاطالع

هـاي کوچـک و   ) موانع توسعه بنگـاه 1395همکاران (
متوسط اقتصادي زودبازده و کـارآفرین کشـاورزي در   

زیرساختی، قانونی،  -سیاسی هاي عامل رااستان زنجان 
جغرافیایی و  -آموزشی، فنی -اي، مهارتیهزینه -مالی
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محتـرم و همکـاران    داننـد. مـی رسانی اطالع -ارتباطی
) در پژوهش خود به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه     1394(

 هايطرح از مددجویان استقبال بر مؤثر عوامل مهمترین

 وجود از مددجو آگاهی شامل ،ي کمیته امدادزااشتغال

 مـددجویان،  سـایر  خـوب  تجربـه  طرح کسب و کار،

 و اعتمـاد  اشـتغال،  وام بازپرداخـت  مدت بودن مناسب
 بـه  رسـیدن  وام، بـه پرداخـت   نسـبت  مددجو اطمینان

 آسـان  رونـد  از رضـایت  کوتـاه،  زمـان  در خودکفایی

 کارآفرینانه هايمهارت ایجاد و اشتغال هايوام دریافت

 موانـع  )2001( 1همکـاران  و ادکینـز  .هستند مددجو در
 در طیور حوزة در فعال خانگی وکارهاي کسب موفقیت

 نشـدن  برگـزار  شـامل  را اوهـایو  ایالت روستایی مناطق
 وکـار،  کسـب  صـاحبان  براي مرتبط آموزشی هايدوره

 و مـالی  منـابع  ناکافی بودن ماهر، انسانی نیروي نداشتن
 مزایـاي  زمینـۀ  در روسـتاها  در عمـومی  آگاهی نداشتن
 2کواچ و سوهیر .در نظر گرفتند خانگی وکارهاي کسب

 در کوچـک  کارهاي و کسب کارآفرینی موانع )2003(

 و منابع و اعتبارات به دسترسی را مشکالت قرقیزستان
 ذکـر  اولیـه  مـواد  و اعتبارات به دسترسی ازبکستان در

 رشـد  بـه  مربـوط  وانـع م )2007( 3تودوروف. اندکرده

 فقـدان  شـامل  را بلغارسـتان  در کار و کسب هايبنگاه

 فقـدان  کارآفرینـان،  در مناسـب  هـاي مهارت و دانش

فقدان  و مالی حمایت عدم مدیریتی، مناسب هايروش
-مهـم  )2007( 4کانتاربایو. است دانسته دولت حمایت

 کارآفرینانـه  کارهاي و کسب توسعه اداري موانع ترین

 گردش در سرمایه کمبود یا فقدان شامل را قزاقستان در
 بـازار،  زیرسـاخت  توسـعه  کفایـت  عدم مالی، منابع و

 و کسـب  مـدیریت  و تجـارب  و مهارت دانش، کمبود
 کسب فراروي مسائل انعکاس عدم و اداري فساد کار،

 نمـوده  ذکـر  جمعـی  ارتباط هايرسانه توسط کارها و

                                                             
1- Adkins et al 
2- Suhir and Kovach 
3- Todorof 
4- Kantarbayeva 

 اقتصـادي،  موانـع  )2009( 5همکـاران  و لم. عـا اسـت 

 جغرافیایی طبیعی و فنی، فرهنگی، اجتماعی، -سیاسی

 مؤثر کارآفرینانه کارهاي و کسب توسعه بر را فردي و

 از مندنظام مدلی ارایۀ در )2009( 6لیونز پیرس .دانندمی
 تـرین مهـم  کارآفرینانه، خانگی وکارهاي کسب توسعۀ
 را وکارها کسب این گسترش و اندازيراه فراروي موانع

 مـرتبط،  قـوانین  ضعف اجتماعی، و فرهنگی مشکالت
 کسـب  بـین  ارتباط نبودن منسجم و سازيشبکه ضعف

 سـطح  پایین بـودن  بازاریابی، مشکالت فعال، وکارهاي
 و کسـب  صـاحبان  کارآفرینانـۀ  هايقابلیت و هامهارت
 کسـب  بـودن  کوچـک  از ناشی هايمحدودیت و کارها
 در .اسـت  گرفتـه  درنظر تولید حجم نظر از ویژهبه وکار

 کوچک )2011(7 بیکا و تاریدیس کاالن دیگري، مطالعۀ
 بازارهـاي  بـه  نداشتن دسترسی و محلی بازارهاي بودن

-راه مـانع  تـرین مهم را محصوالت فروش براي مناسب

شهرسـتان   روستاهاي در خانگی وکارهاي کسب اندازي
 و گـالواي . داننـد مـی  انگلسـتان  غرب شمال در کامبریا
 منـابع  نبودن فراهم بر خود مطالعۀ در )2014( 8 کاپاسی

 و خـانگی  وکارهـاي  کسـب  اندازيراه براي کافی مالی
-تشـکل  و هـا تعاونی حضورنداشتن و سازيکهشب نبود

 عنـوان  به خانگی، وکارهاي کسب از کنندهحمایت هاي
 وکارهـاي  کسب گسترش و اندازيراه موانع تریناصلی

  .دارند تأکید اسکاتلند روستایی یحنوا در خانگی
 و انـدازي راه داد نشـان  ادبیـات  مـرور با این حـال  

 مانند متعددي موانع با خانگی کارهاي کسب و گسترش
 در ضعف دولت،ناکافی  حمایت مالی، تامین در ضعف

 و تجربه سطح بودن پایین مرتبط، قوانین نبود بازاریابی،
ها و عدم آشنایی با روش کار و کسب صاحبان مهارت

 ،و فشارهاي اجتماعی فرهنگی مسائل ،و فنون تبلیغاتی
هـاي  ، مشـکالت و چـالش  هـا زیرسـاخت  در ضـعف 

                                                             
5- Aalam et al 
6- Pierce- Lyons 
7- Kalantaridis and Bika 
8- Galloway and Kapasi 
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ریزي، خرید ارزان قیمت محصوالت مدیریتی و برنامه
تولیدي توسط دالالن و دسترسی ضعیف به بازار، نبود 

کار مناسب، ضعف مهارتی، عدم وجود طرح کسب و 
ــین    ــالم در ب ــت ناس ــی، رقاب ــی و مهندس خــدمات فن

هاي ها و تشکلتولیدکنندگان و حضور نداشتن تعاونی
 است مواجهحمایت کننده از کسب و کارهاي خانگی 

 پتانسـیل  و ظرفیت از مطلوب شکل به شودمی سبب که
ـ  یـابی تدسـ  تايراسـ  در کارها و کسب این  دافاهـ  هب

از این رو این پژوهش بـا هـدف    .نشود استفاده توسعه
 نقاط ضعف، قـوت، تهدیـد و فرصـت   شناسایی کلی 
زاي کمیته امـداد در اسـتان گلسـتان    هاي اشتغالطرح

تر طرح  تا زمینه را براي اجراي هر چه موفق انجام شد
ریـزان  مدیران و برنامهبه و در عین حال مذکور فراهم 

هـا و  گـذاري گلسـتان در سیاسـت  این نهاد در اسـتان  
  نماید.هاي مرتبط با طرح کمک ریزيبرنامه

  
 روش پژوهش
هاي کمـی کـه بـه    پژوهش حاضر از نوع پژوهش

لحاظ هدف در زمره تحقیقات کاربردي است کـه بـه   
روش توصیفی و بر پایه راهبرد پیمـایش انجـام شـده    

درگیــر در جامعــه آمــاري شــامل کارشناســان اســت. 
(ره) در  کمیته امداد امام خمینـی زاي اشتغالهاي  طرح

د کـه بـه شـیوه    نفـر بـو   80استان گلسـتان بـه تعـداد    
ترین ابـزار  نامه مهمپرسش .شماري انتخاب شدند تمام

ها بوده که با توجه به ماهیت تحقیق، در گردآوري داده
اسـت.   کنار آن از تکنیک مصاحبه نیـز اسـتفاده شـده   

حقیق و نتـایج حاصـل از   نامه براساس پیشینه ت پرسش
ــی صــوري آن توســط   ــدوین شــد و روای مصــاحبه ت
 کارشناسان بخش اشـتغال و خودکفـایی کمیتـه امـداد    

استان گلستان مورد تایید قـرار  امداد امام خمینی (ره) 
  .گرفت

به منظور تحلیـل نقـاط ضـعف، قـوت، تهدیـد و      
زاي کمیتـه امـداد در ایـن    هـاي اشـتغال  فرصت طـرح 

ــالیزمطالعــه از  اســتفاده شــد. در رهیافــت  SWOT آن
SWOT ،هــا و ضــعف، تهدیــد نخســت نقــاط قــوت
شـوند و سـپس در مـورد آنهـا     ها فهرست مـی فرصت

-ها اسـتراتژي بحث و تبادل نظر شده و متناسب با آن

یکی از ابزارهاي  SWOTشوند. مدل هایی طراحی می
استراتژیک تطـابق نقـاط قـوت و ضـعف درونـی بـا       

رونی اسـت. از دیـدگاه ایـن    ییدهاي بها و تهدفرصت
ها را به ها و فرصتمدل، یک استراتژي مناسب، قوت

ها و تهدیـدها را بـه حـداقل ممکـن     حداکثر و ضعف
. این تکنیک مسائل )1382ریسون و جان، هرساند (می

-را در دو بعد داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می

 22( قـوت  نقـاط  شـامل  شـده  تنظیم نامهپرسش. دهد

 و گویه)15( هافرصت گویه)،22( ضعف نقاط گویه)،
 بنـدي جمع و استخراج از پس .بود گویه)17( تهدیدها

 و دهـی وزن تهدیـد  و فرصـت  ضـعف،  قـوت،  نقـاط 
 در و گرفـت  صـورت  نظـرات  نقطه این بندياولویت

 تحلیل ماتریس از مناسب، راهبرد منظور ارائه به پایان،

SWOTکه ابتـدا وزن  به این صورت .شد گرفته بهره-

کارشناسـان در   نظـر  اسـاس  بر هاهرکدام از آیتم دهی
 یک هر طیف لیکرت انجام شد، سپس با ضرب تعداد

و  لیکـرت  طیـف  در گزینـه  هـر  ارزش در هاگزینه از
 هر آیتم محاسبه شد. در هايمجموع وزن ،هاجمع آن

 نسـبت  عامل هر وزنی میانگین یا درصد بعدي مرحله
 ابتـدا  کار این براي. محاسبه شد هامجموع وزن کل به

 مجمـوع  بـر  و ضـرب  100 در هر عاملمجموع وزن 
 صدم صورت به آمده دست به عدد شد. تقسیم هاوزن

محاسبه شد. در گام بعـد   هامیانگین وزنو شد نوشته 
هاي مورد نظـر تعیـین شـد و بـا     رتبه هر کدام از آیتم

ــه در   ــن رتب ــانگین وزنضــرب ای ــامی ــبی، ه  وزن نس
راهبردهـایی   نهایـت  در و )1389دیوید، ( محاسبه شد

زاي کمیتـه امـداد امـام    هـاي اشـتغال  در راستاي طرح
 ارایه گردید. خمینی(ره)
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  هاتحلیل یافته
نقاط ضـعف، قـوت،    تحلیل در این قسمت فرآیند

زاي کمیته امـداد بـه   هاي اشتغالطرح تهدید و فرصت
ریزي برنامه ايمرحله چهار طی فرآیند  SWOTروش

 .گـردد مـی  ارائـه  و تـدوین ) 1389(دیویـد،   راهبردي
بررســی پیشــینه تحقیــق و  از اســتفاده بــا اول مرحلـه 

کمیتـه   کارشناسـان  و مسـئولین  بـا  همچنین مصـاحبه 
 تهدیـدها  و هـا فرصـت  و قـوت  و ضعف نقاط امداد،
در  نامـه پرسـش  یـک  از طریقمرحله دوم  .شد تعیین

 -4متوسـط،   -3کم،  -2خیلی کم،  -1طیف لیکرت (
 عوامل از یک هر به کارشناسان خیلی زیاد)، -5زیاد، 
 ضـریب  یـا  و ارزش شـد،  تعیـین  که بیرونی و درونی

 در هـا گزینـه  از یـک  هـر  سپس با ضرب تعداد .ددادن
مجموعه و جمع آنها  لیکرت طیف در گزینه هر ارزش

تـا   1هاي ولوزن هر آیتم محاسبه شد (ستون اول جد
 عامـل  هـر  وزنی میانگین یا درصد ،بعد مرحله ). در4

 کار این براي. محاسبه شدمجموعه وزن  کل به نسبت
 بـر  و ضـرب  100 در هـر عامـل  مجموعـه وزن   ابتدا

 صورت به آمده دست به عددشد.  تقسیموزن  مجموع
محاسبه شد (ستون  هامیانگین وزنو شد نوشته  صدم

  ).4تا  1هاي دوم جدول
 در و شد بنديرتبه عوامل و هاشاخص این سپس،

وزن  ،هـا میـانگین وزن  در رتبـه  ضـرب ایـن   با نهایت
تـا   1شد (ستون چهارم جـدول   عامل تعیین هر نسبی

 از یـک  هر وزن نسبی نمرات، و هاارزش با جمع. )4
 ا،ــدهــتهدی وت،ـق و ضعف نقاط( چهارگانه عوامل

   .ها)(ردیف آخر جدول شد محاسبه) هافرصت

   

.محاسبه ضرایب براي نقاط قوت -1 جدول  
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن
مجموع 

 هاوزن
 ها قوت

 زاي کمیته امداد به توسعه بازار تولید و مصرفهاي اشتغالکمک طرح 314 063/0 4 253/0
 خانواده و ایجاد زمینه کار خانوادگیاستفاده از نیروي کار سایر اعضاي  235 047/0 4 189/0
 تر درآمدها در جامعهاي کمیته امداد به توزیع عادالنهزهاي اشتغالکمک  طرح 218 044/0 4 176/0

 کارهااندازي نسبت به سایر کسب وي راهها  بدلیل نیاز به سرمایه اندك براپذیري طرحپایین بودن ریسک  218 044/0 4 176/0

 عدم نیاز به مجوزهاي دست و پا گیر 215 043/0 0 000/0
 برگشتن امید و شادابی به جامعه هدف 208 042/0 0 000/0
 آزادي عمل بیشتر در محیط زندگی 227 046/0 0 000/0
 زاي کمیته امدادهاي اشتغالامکان فعالیت پاره وقت در طرح 244 049/0 0 000/0
 شتابان به نیازهاي مشتريتوان پاسخگویی  230 049/0 0 000/0
 داشتن فرصت و زمان بیشتر براي انجام بهتر کارها 219 044/0 0 000/0
 قابل اجرا بودن این کسب و کارها براي تمام افراد 221 045/0 0 000/0
 افزایش درآمد و رفاه صاحبان کسب و کار 230 046/0 0 000/0
 وابستگی به سایریناستقالل مالی و کاهش  202 041/0 0 000/0
 ساده بودن فرآیند تولید محصول 234 047/0 4 189/0
 کمک به کاهش بیکاري و افزایش نرخ اشتغال 222 045/0 4 179/0
 هاي تولیدي ساده و محلیافزایش استفاده از فنون و روش 228 046/0 4 184/0
 قابل اجرا بودن در محیط زندگیهاي مربوط به محل فعالیت بدلیل کاهش هزینه 227 046/0 4 183/0
 پذیري بیشتر کسب و کارهاي خانگی و قابلیت اجراي آن با امکانات در دسترس محیط زندگیانعطاف 255 051/0 4 206/0

187/0 4 047/0 232 
هاي فنی و تخصصی و برگزاري یت مددجویان با ارایه مشاورهالپایدارسازي مشاغل ایجاد شده و تداوم فع

 آموزشیهاي دوره
 هاي خاصپیشگیري از تمرکز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه 204 041/0 3 123/0
 ها در منزلارج از خانه به علت تمرکز فعالیتهاي اجتماعی کار در خممانعت از آسیب 221 045/0 4 178/0
 هاي مستمر توسط ناظرین اشتغال کمیته امدادبازدید 157 032/0 4 127/0
350/2 
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) و ستون وزن نسبی مشـاهده  1باتوجه به جدول (
زاي کمیته امداد بـه  هاي اشتغالکمک طرحشود که می

اسـتفاده از نیـروي کـار    توسعه بازار تولید و مصـرف،  
، سایر اعضاي خانواده و ایجاد زمینـه کـار خـانوادگی   

پذیري بیشتر طافانع، ساده بودن فرآیند تولید محصول
ــا   کســب و کارهــاي خــانگی و قابلیــت اجــراي آن ب

تـرین  از جمله مهم امکانات در دسترس محیط زندگی
  باشد.زاي کمیته امداد میهاي اشتغالهاي طرحقوت

مشـاهده   وزن نسـبی ) و سـتون  2با توجه به جدول (
مشکالت دسترسـی بـه بـازار مناسـب بـراي      شود که می

ناکـافی بـودن اطالعـات و    ، فروش محصوالت تولیـدي 
انـدازي   هاي فنی و تخصصی مددجویان جهت راهمهارت

نبـود برنــد مشـخص بــراي محصــوالت   ، کسـب و کــار 
خریـد ارزان قیمـت   و  تولیدي مـددجویان کمیتـه امـداد   

تــرین نقــاط  از مهــممحصــوالت تولیــدي توســط دالالن 
  باشند.می زاي کمیته امدادهاي اشتغالطرحضعف 

  

  محاسبه ضرایب براي نقاط ضعف. -2جدول 
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن

مجموع 
 هاوزن

 ها ضعف

 نبود طرح کسب و کار مناسب 261 042/0 3 127/0

 مشکالت دسترسی به بازار مناسب براي فروش محصوالت تولیدي 306 049/0 4 199/0

 اندازي کسب و کاري فنی  و تخصصی مددجویان جهت راههاناکافی بودن اطالعات و مهارت 303 049/0 4 197/0

 هاي ارتباطی براي فروش محصوالت تولیديضعیف به امکانات حمل و نقل و راهدسترسی  253 041/0 3 144/0

 کسب و کاراندازي ه منابع مالی و اعتباري براي راهدسترسی محدود مددجویان  ب 266 043/0 3 130/0

 نبود برند مشخص براي محصوالت تولیدي مددجویان کمیته امداد 310 050/0 4 202/0

 ها دلیل دور بودن مراکز عرضه نهاده هاي تولید بهدشواري تامین نهاده 270 044/0 3 132/0

 فقدان فضاي فیزیکی مناسب کسب و کار 267 043/0 3 130/0

 دهنده محصوالت مشابهدر مقایسه با کسب و کارهاي ارایهتوان رقابتی کمتر کسب و کارهاي خانگی  295 048/0 4 192/0

 خرید ارزان قیمت محصوالت تولیدي توسط دالالن 315 051/0 4 205/0

 هاي غیر ضروري در فرآیند بازاررسانی محصوالتوجود واسطه 297 048/0 4 193/0

 هاي مشتریان به دلیل نبود ارتباط مستقیماز سالیق و خواستهآگاهی نداشتن  284 046/0 4 185/0

 کوچک  بودن مقیاس تولید 263 042/0 3 128/0

 محدود ماندن دامنه جذب نیرو و استفاده صرف از نیروي کار خانوادگی 263 042/0 3 128/0

 مشکل کمبود سرمایه و نقدینگی براي توسعه و گسترش کسب و کار 262 042/0 3 128/0

 اندازي کسب و کار مستقلتمایل کمتر مددجویان به راه 295 048/0 4 192/0

 مزاحمت و ایجاد اخالل در آرامش واحدهاي مسکونی همجوار 232 037/0 3 113/0

 عدم آگاهی مددجویان شاغل از قوانین کسب و کارهاي خانگی 275 044/0 3 134/0

 کارآفرینی در بین مددجویانپایین بودن روحیه  298 048/0 4 192/0

 هاي تولید با توجه به مقیاس کوچک واحد تولیديافزایش هزینه 287 046/0 4 187/0

 عدم بقاي کسب و کارهاي خانگی در زمان رکود بازار 301 049/0 4 196/0

 هاي کمیته امداد از مددجویانیتساله حما 4ناکافی بودن مدت زمان  240 039/0 3 117/0

 جمع 6143 1  536/3
  

مشاهده وزن نسبی ) و ستون 3با توجه به جدول (
ارتقـاي شخصـیت   ایجاد فرصـت رشـد و   شود که می

هـاي مـالی و اعتبـاري از    وجـود حمایـت  ، مددجویان
مراحـل   بهره توسط کمیتـه امـداد در  هاي کمطریق وام

، اعتمـاد خودبـاوري و  ، ایجاد حس کاراولیه کسب و 

هـاي  تـرین فرصـت  از مهـم  صـیانت از نهـاد خـانواده   
با توجه بـه   باشد.میزاي کمیته امداد هاي اشتغال طرح

شـود کـه   ) و ستون وزن نسبی مشاهده مـی 4جدول (
هـاي  رهاي حمایت کننـده از کسـب و کا  نبود تعاونی

رویه محصوالت مشـابه بـا قیمـت    واردات بی، خانگی
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ـ عدم اشنایی ، کمتر هـاي تبلیغـاتی   روش امددجویان ب
بــراي فــروش و عرضــه محصــول تولیــدي بــه بــازار 

تمایل کمتر به تغییـر و پـذیرش نـوآوري در    ، مصرف

ــار از مهــم ــرین تهدیــدهاي کســب و ک هــاي طــرحت
  باشد. زاي کمیته امداد می اشتغال

  

  .هامحاسبه ضرایب براي فرصت -3دول ج
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن
مجموع 

 هاوزن
 هافرصت

 ایجاد فرصت رشد و ارتقاي شخصیت مددجویان 338 071/0 4 283/0
 هاي اجتماعیتجربه کردن کار جمعی و فرصت قرار گرفتن در شبکه 297 062/0 4 249/0
 امکان استفاده از منابع ارزان قیمت محلی 310 069/0 4 260/0
 برقراري بیمه تامین اجتماعی براي مددجویان فعال در واحدهاي اقتصادي 309 065/0 4 259/0
 معافیت مالیاتی بدلیل کار کردن در فضاي محیط زندگی 304 064/0 4 255/0
 هاي غیررسمی به شیوه استاد شاگردي بین اعضاي خانوادهمکان انتقال تجارب از طریق آموزشا 305 064/0 4 258/0
 هاي اجتماعی ناشی از بیکاري با ایجاد کسب  وکارهاي خانوادگیکاهش آسیب 315 066/0 4 254/0
 اندازي کسب و کارورداري از تسهیالت دولتی جهت راهامکان برخ 319 067/0 4 268/0
 ايهاي رایگان فنی و حرفهم بودن زمینه برخورداري از آموزشفراه 320 067/0 4 268/0
 بهره توسط کمیته امداد در مراحل اولیه کسب و کارهاي کمهاي مالی و اعتباري از طریق وامحمایتوجود  334 070/0 4 280/0
 هاي خانگی توسط مددجویانمیته امداد براي گسترش کسب و کاردسترسی آسان به منابع مالی ک 312 065/0 4 262/0
 ایجاد فرصت رشد و ارتقاي شخصیت مددجویان 317 066/0 4 266/0
 هاي خود در فعالیت اقتصاديآگاهی فرد از توانایی 322 068/0 4 270/0
 ایجاد حس خودباوري و اعتماد 332 070/0 4 278/0

 صیانت از نهاد خانواده 335 070/0 4 281/0        
 جمع 4769 1  000/4

  

  محاسبه ضرایب براي تهدیدها. -4جدول 
وزن 
 نسبی

 رتبه
میانگین 

 هاوزن

مجموع 
 هاوزن

 تهدیدها

 نگاه منفی جامعه به مددجویان شاغل در کسب و کارهاي خانگی 239 051/0 3 154/0

 پراکندگی مناطق تولیدي و دوري از بازار 266 057/0 3 172/0

 خانگیاندازي کسب و کار پشتیبانی ضعیف کمیته امداد از مددجویان بعد از راه 227 049/0 3 147/0

 رکود بازار مصرف جهت عرضه محصوالت تولیدي 285 061/0 4 146/0

 اي از کسب و کارهاي ایجاد شده توسط مددجویاننبود حمایت بیمه 269 058/0 3 174/0

 هاي حمایت کننده از کسب و کارهاي خانگینبود تعاونی 308 066/0 4 265/0

 ایجاد پیامدهاي ناگوار مثل افزایش بدهی، فقر بیشتراحتمال شکست کسب و کار و  275 059/0 3 178/0

 اندازي کسب و کارمخالفت همسر و یا اعضاي خانواده براي راه 242 052/0 3 156/0

 رویه محصوالت مشابه با قیمت کمترواردات بی 305 066/0 4 263/0

 افزایش سن مددجویان داراي کسب و کارهاي خانگی 259 056/0 3 167/0

 ضربه خوردن اعتبار خانوادگی در صورت شکست کسب و کار 271 058/0 3 175/0

 عدم سرمایه گذاري تخصصی در امر آموزش مددجویان و اکتفا به یادگیري تجربی 247 053/0 3 160/0

 هاي تبلیغاتی براي فروش و عرضه محصول تولیدي به بازار مصرفعدم اشنایی  مددجویان به روش 301 065/0 4 259/0

 عدم وجود فرهنگ کار جمعی در بین مددجویان شاغل 293 063/0 4 252/0

 تمایل کمتر به تغییر و پذیرش نوآوري در کسب و کار 299 064/0 4 258/0

 وجود تصور نادرست در مورد کسب و کارهاي خانگی در جامعه 272 059/0 3 176/0

 مجوزهاي متولی در ارایه گیري دستگاهسخت 284 061/0 4 245/0

 جمع 4642 1  447/3
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 چهـار  هـا، ارزش و عوامـل  این براساس -مرحله سوم
زاي کمیتـه  هاي اشتغالطرحبراي  مختلف راهبرد نوع

 بایـد  راهبردهـا  اینشد. الزم به ذکر است  امداد تعیین
  .باشد مختلف عوامل از ترکیبی

یافتـه   نظامبه شکل  SWOT روش تجزیه و تحلیل
هـا را   هر یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید

اند مورد تحلیـل قـرار   مرحله قبل شناسایی شده که در
هـاي متناسـب بـا موقعیـت را مـنعکس       راهبردداده و 

پس از فهرست نمودن هـر   SWOTسازد. در مدل  می
یک از عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدیـد کـه در   

هاي  ها در سلولشتن آنمرحله قبل شناسایی شده و نو
دار از محل مربوط به خود بر حسب ترتیب امتیاز وزن

هاي مـورد نظـر حاصـل     راهبردها تالقی هر یک از آن
گردد. بنابراین همواره این ماتریس منجر بـه چهـار   می

 کارانهتهاجمی، تدافعی، رقابتی و محافظه  راهبرددسته 
  ).5(جدول  شودمی

 هـاي  راهبـرد در اجـراي   :)so( تهـاجمی  هاي راهبرد
توان با استفاده از نقـاط قـوت داخلـی از    می تهاجمی
برداري را نمود. هـر  هاي خارجی حداکثر بهره فرصت

مند است که همیشـه در ایـن موقعیـت    سازمانی عالقه
گیـري از نقـاط قـوت    باشد تا بتواند با بهره قرار داشته

هـا و رویـدادهاي خـارجی حـداکثر      داخلی از فرصت
  استفاده را بنماید.

 رقـابتی  هاي راهبردهدف از  :)wo( رقابتی هاي راهبرد
هـا نهفتـه    هایی کـه در فرصـت  این است که از مزیت

  است در جهت جبران نقاط ضعف استفاده شود. 
 هاي راهبردهدف در اجراي  :)wt( تدافعی هاي راهبرد
کــردن نقــاط ضــعف داخلــی و پرهیــز از کــم تـدافعی 

محـیط خـارجی اسـت. در چنـین      تهدیدات ناشـی از 
یت نامناســـب بـــوده و در وضـــع مـــوقعیتی وضـــع

 گرفت و باید سعی کنـیم بـا   آمیز قرار خواهیم مخاطره
انحالل، واگـذاري، کـاهش عملیـات، ادغـام و سـایر      

  ها از چنین وضعیتی پرهیز نماییم.روش
 راهبـرد در ایـن نـوع    :)st( کارانهمحافظه هاي راهبرد

استفاده از نقاط قوت داخلی براي گردد تا با تالش می
ــارجی،   ــاثیر منفـــی تهدیـــدات خـ جلـــوگیري از تـ
سازوکارهایی در پیش گرفته شود و یا تهدیـدات را از  

  ).1389(دیوید، د بین بر
 

.)1389(دیوید،  خارجی و داخلی عوامل ماتریس -5جدول   
  )Wنقاط ضعف (  )Sنقاط قوت (  

  )Oها (فرصت
  حداکثر) - ) (حداکثرSO( راهبردهاي

 از برداريبهره درصدد ،قوت نقاط از گیريبهره با
  هستیم هافرصت

  حداکثر) -(حداقل )WO( راهبردهاي
 بین از را ضعف نقاط هافرصت از جستن بهره با

  بریم می

 )Tتهدیدها (

  حداقل) -(حداکثر) ST( راهبردهاي
 بین از را ضعف نقاط هافرصت از جستن بهره با

  بریم می

  حداقل) - (حداقل )WT( راهبردهاي
 پرهیز تهدیدات از و داده کاهش را ضعف نقاط

  کنیم می
 

در  کـه  بیرونـی  و درونـی  عوامل توجه به اکنون با
هـاي  طـرح  بـراي  راهبردها انواع جدول باال ارائه شد،

  .)6(جدول  گرددتعیین می زاي کمیته امداد اشتغال
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  .زاي کمیته امدادهاي اشتغالدر راستاي طرح راهبردها انواع -6جدول 
  )s-oحداکثر ( - حداکثر

استفاده از نیروي کار سـایر اعضـاي خـانواده و ایجـاد زمینـه کـار       . 1
 هاي غیررسمی بهمکان انتقال تجارب از طریق آموزشخانوادگی و ا

 شیوه استاد شاگردي بین اعضاي خانواده

. برگشتن امید و شادابی به جامعه هدف و ایجاد حس خودبـاوري و  2
 اعتماد مددجویان

هاي مربوط به محل فعالیت بدلیل قابل اجـرا بـودن در   . کاهش هزینه3
 محیط زندگی و به دنبال آن معافیت مالیاتی 

کـاهش وابسـتگی بـه     . افزایش درآمد و رفاه صاحبان کسب و کار و4
 سایرین

. ایجاد فرصت رشد و ارتقاي شخصیت مددجویان و کمک به کاهش 5
 بیکاري و افزایش نرخ اشتغال

  

  )w- oحداقل ( - حداکثر
هـاي  اعتباري کمیته امداد از طریق وامهاي مالی و . وجود حمایت1

بهره در مراحل اولیه ایجاد کسب و کار و حل مشـکل کمبـود   کم
 براي توسعه کسب و کارنقدینگی 

و حمایـت از   ط کمبتـه امـداد  . ساماندهی بازارهـاي محلـی توسـ   2
دالالن در چرخــه  حــذفتولیــدات کســب وکارهــاي خــانگی و 

 بازرسانی محصول

هـاي هـر یـک از    ها و قابلیتریزي براي شناسایی ظرفیت. برنامه3
 خانگیي  ساماندهی کسب وکارهاي مناطق کشور درباره

ردسـازي و  اي با هدف استانداهاي فنی و حرفهبه آموزش . توجه ویژه4
براي مشاغل خانگی و افزایش مهـارت بخش فراهم کردن بستر انگیزه

 اندازي کسب و کاراي فنی و تخصصی مددجویان جهت راهه

هاي ترویجی و آموزشی با هدف ارتقاي بینی و اجراي برنامه. پیش5
هـاي روسـتایی و افـزایش    انش، بینش و مهارت اعضاي خانوادهد

  روحیه کارافرینی در بین مددجویان
  )s-tحداقل ( -حداکثر

د و مصرف و زاي کمیته امداد به توسعه بازار تولیهاي اشتغالکمک طرح. 1
  رویه محصوالت مشابه با قیمت کمترجلوگیري از واردات بی

ساده بودن فرایند تولید محصول و تمایل کمتر اکثر مـددجویان بـه   . 2
 پذیرش نوآوري جدید در کسب و کار 

و کارهاي خانگی و کمک کننده از کسب هاي حمایتجاد تعاونیای. 3
 ها به رونق بازار تولید و مصرف محصوالت تولیدياین تعاونی

  

  )w-tحداقل ( -حداقل
سـاماندهی بازارهـاي محلـی در سـطح منـاطق      ها و برپایی نمایشگاه. 1

روستایی براي تسهیل فروش محصوالت خانگی و جلوگیري از خرید 
 ارزان قیمت توسط دالالن

هاي آموزشـی براسـاس نیازهـاي آموزشـی صـاحبان      برگزاري برنامه. 2
کارهاي خانگی در مناطق روستایی به ویژه به منظـور کمـک    کسب و

خدمات و محصوالت خانگی تولیدشده و به آنها براي افزایش کیفیت 
 بازاریابی بهتر آنها

امداد و کمیتهبرندسازي مشخص براي محصوالت تولیدي مددجویان . 3
  رویه محصوالت مشابه با قیمت کمترواردات بیجلوگیري از 

  
نهایت به منظور تبیین و نـوع راهبـرد انتخـاب     در

زاي کمیته امداد در اسـتان  اشتغال هايطرحشده براي 
نقـاط قـوت،    وزن نسـبی ،  SWOTگلسـتان بـه روش  

هـا و تهدیـدها محاسـبه و وضــعیت    ضـعف، فرصـت  
 دست آمدبه  SWOTاستقرارپذیري راهبرد در نمودار 

    .)1(شکل 
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  زاي کمیته امداداشتغالهاي طرحنقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت  وضعیت -1شکل 

  

دهنده آن است که بیشترین وضعیت نشان 1شکل 
زاي کمیتـه  هاي اشتغالطرحهاي استقرارپذیري آسیب

تـوان  مییعنی قرار دارد،  )(رقابتی WOامداد در ناحیه 
؛ ردها، نقاط ضعف را از بین بفرصت بهره جستن ازبا 

، باید راهکارهـایی در  WOبنابراین با توجه به راهبرد 
و  خـارجی روي هـاي پـیش  فرصـت  جهـت اسـتفاده  

  ارائه گردد. هاي داخلیضعف
 

  گیريبندي و نتیجهجمع
 شده کسب هاينمره جمع و امتیازبندي طورکلیبه

SWOT نقـاط ضـعف،   حلیـل  ت صـورت  در داد، نشان
 از بایـد  زاي اشـتغال هـا طـرح  قوت، تهدید و فرصت

 پیـروي  خـود  هـاي فعالیـت  ادامه جهت رقابتی راهبرد
قـوت،  ، ضـعف  نقـاط  تـرین مهـم  ادامه، در لذا. دننمای

 زاي کمیتـه امـداد  هاي اشـتغال تهدید و فرصت طرح

بررسـی نقـاط قـوت ایـن      .گیـرد مـی  قرار بحث مورد
هـاي  کمـک طـرح  هـا  تـرین آن ها نشان داد مهـم  طرح

اسـتفاده از  ، تولیـد و مصـرف  زا به توسعه بازار اشتغال
نیروي کار سایر اعضاي خانواده و ایجـاد زمینـه کـار    

میرلطفـی و   پـژوهش کـه بـا نتـایج     اسـت  خانوادگی
سـاده بـودن فرآینـد    مطابقـت دارد.   )1393( همکاران

ــد محصــول ــذیري بیشــتر کســب و انعطــافو  تولی پ
کارهاي خانگی و قابلیـت اجـراي آن بـا امکانـات در     

ها از جمله نقاط قوت این طرح گیدسترس محیط زند
بـا نتـایج    و هاي بعدي قـرار دارنـد  هستند که در رتبه

و رضـایی و صـفا    )1391( آگهی و همکاران پژوهش
تــرین نقــاط . همچنــین از مهــممطابقـت دارد  )1395(

مشکالت دسترسی به بازار مناسب  هاطرحضعف این 
نتـایج  کـه بـا    اسـت  براي فروش محصوالت تولیـدي 

از . مطابقـت دارد  )1393(پژوهش نجفی و همکـاران  
اکـافی بـودن   ن، زاهاي اشـتغال دیگر نقاط ضعف طرح

اي فنـی و تخصصـی مـددجویان    هاطالعات و مهارت
بـا نتـایج   کـه  اسـت   انـدازي کسـب و کـار   جهت راه
نبـود برنـد    مطابقت دارد.) 2007(تودوروف  پژوهش

مشخص براي محصوالت تولیـدي مـددجویان کمیتـه    
خرید ارزان قیمت محصوالت تولیدي توسـط  و  امداد

نتـایج  که بـا   دیگر هستنداز جمله نقاط ضعف  دالالن
ــاران   ــعدي و همک ــژوهش س ــی ) و 1392(پ میرلطف
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هاي مطرح شده براي . از فرصتمطابقت دارد )1393(
ایجاد فرصت رشـد  ، زاي کمیته امدادهاي اشتغالطرح

هـاي  حمایـت وجـود  ، و ارتقاي شخصیت مددجویان
بهره توسط کمیتـه  هاي کممالی و اعتباري از طریق وام

ایجــاد حــس ، امــداد در مراحــل اولیــه کســب و کــار
که  استو صیانت از نهاد خانواده  خودباوري و اعتماد

ــا  ــایج ب و ) 1393(پــژوهش میرلطفــی و همکــاران نت
نتایج نشـان  همچنین  .مطابقت دارد) 1393(بیگی  تقی

رویـه  واردات بیها با تهدیدهایی از قبیل طرحداد این 
هـاي  نبـود تعـاونی  ، محصوالت مشابه با قیمت کمتـر 

عــدم و  هـاي خــانگی رکننــده از کســب و کاحمایـت 
هاي تبلیغاتی براي فروش روش اشنایی  مددجویان بآ

مواجـه    و عرضه محصول تولیدي بـه بـازار مصـرف   
 )1394(پژوهش رضـایی و نجفـی   نتایج هستند که با 
هـا نشـان داد کـه    . به عالوه نتایج تحلیلمطابقت دارد

زاي کمیتــه امـداد از نظــر  هــاي اشـتغال طـرح راهبـرد  
باشـد و مسـئولین    مـی  رقابتیجزء راهبرد  کارشناسان

بهره جستن از با اجرایی کردن این راهبردها  يارباید ب
. راهبردهـاي  از بـین ببرنـد  را ها نقاط ضـعف  فرصت

زاي هـاي اشـتغال  طـرح پیشنهاد شده به منظور توسعه 
هاي مالی و اعتبـاري کمیتـه   حمایتشامل  کمیته امداد

بهره در مراحل اولیـه ایجـاد   هاي کمامداد از طریق وام
کسب و کـار و حـل مشـکل کمبـود نقـدینگی بـراي       

ساماندهی بازارهاي محلی توسط ، توسعه کسب و کار
کارهـاي   مایت از تولیـدات کسـب و  کمبته امداد و ح

، چرخه بازرسانی محصـول  ازدالالن  حذفخانگی و 
هاي هر ها و قابلیتریزي براي شناسایی ظرفیتبرنامه

 ي سـاماندهی کسـب و  یک از منـاطق کشـور دربـاره   
هـاي فنـی و   توجه ویژه بـه آمـوزش  ، خانگیکارهاي 

اي با هدف استانداردسازي و فراهم کردن بسـتر  حرفه
-انگیزه بخش براي مشاغل خانگی و افزایش مهـارت 

انـدازي  هاي فنـی و تخصصـی مـددجویان جهـت راه    
هاي ترویجی و آموزشـی  اجراي برنامه وکسب و کار 

بــا هــدف ارتقــاي دانــش، بیــنش و مهــارت اعضــاي 
فرینی در آهاي روستایی و افزایش روحیه کـار خانواده

  باشد.میبین مددجویان 
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Abstract 

In the current situation, employment is one of the most important social challenges in the 
country. In this regard, one of the institutions that have been trying to solve the problem by 
implementing employment plans is the Imam Khomeini Relief Committee. The purpose of this 
study was to analysis the weaknesses, strengths, threats and opportunities of the employment 
plans of the Khomeini Relief Committee in Golestan province. Research is a type of applied 
research which is done by descriptive-survey method. The statistical population consisted of all 
experts of Imam Khomeini Relief Committee in Golestan province (N=80). SPSS and Excel 
software were used to analyze the data. The results showed that the most important 
opportunities for employment plans were "creating opportunities for the growth and 
improvement of the personality of the clients" and "protecting the family institution" and the 
most important threats were "the lack of supportive co-operatives from domestic businesses," 
"imports of similar products at a lower cost," and "lack of clients familiarity with the methods of 
advertising". The most important weaknesses were “buying cheap products manufactured by 
brokers "and" the lack of specific brands for clients' products". The most important strengths 
were “contributing to the development of the market for production and consumption"and 
"more flexibility of designs with living environment conditions". The results also show that 
weaknesses, strengths, threats and opportunities of employment plans are in the competitive 
strategy area. That is, we must eliminate the weaknesses by taking advantage of the 
opportunities.  
 
Keywords: Imam Khomeini Relief Committee, Employment plans, Self-employment, 
Entepreneur.1 
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