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 چکيده

هاي   مشاركت زنان در فعاليت   لزوم  كز صنعتي،   افزايش مهاجرت مردان روستايي به شهرها و مرا       
 محدودتر برخوردارند، ي، زناني نيز هستند كه از امكانات  با اين همه  . سازد  تر مي  را نمايان توليدي  

 انـد و يـا از حمايـت آنهـا بـه داليـل مختلـف                 زيرا يا سرپرست مرد خـانوار را از دسـت داده          
 از بين بردن فقر زنـان،       برايترين راهکارها      از مهم  يکي. ندا  دست به گريبان   و با فقر     ،اند  بهره بي

. هاي توليدي و درآمدزاسـت   فعاليتيو راهي براي هدايت زنان به س     هاست که توانمندسازي آن 
 و  ،گـرا بـازارگرا، دولـت   :  کلـي  ديدگاه سه ، گسترش اعتبارات خرد به مناطق روستايي      ةدر زمين 
» )س( كبري زينب حضرت« نامبه را طرحي رزيکشاو بانک ايران، در .است شده مطرح گرا  جامعه

 . اجرا در آورده استةبراي زنان سرپرست خانوار روستايي به مرحل
 اعتبـارات خـرد بانـك كـشاورزي در           پرداخـت   پيامـد   بـه تجزيـه و تحليـل        حاضـر  ةمقال
روسـتاهاي   سازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي فعال در بخش دامداري در            توانمند

                                                 
رشد مـديريت توسـعة روسـتايی دانـشکدة      استاد دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران و کارشناس ا       :ترتيببه *

  . علوم اجتماعی دانشگاه تهران 
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 مقدمه

 كـشاورزي و تـسلط      بـرداري     بهـره هـاي      نظـام   بـا توجـه بـه سـاختار        ،در دنياي كنوني  

 يدسـتياب دهند،    مي نيروي كار آن را زنان تشكيل        ةخانوادگي كه بخش عمد    برداري    بهره

منـاطق   در ؛ چـرا کـه  پذير نيـست  تن قشر زنان امكاندر نظر گرف  به اهداف توسعه بدون     

 ايـن   لبته در ا. دارند عمده برخور  ياز نقش  در توليد محصوالت كشاورزي      ، زنان روستايي

از ،  فوت(د که سرپرست مرد خانوار خود را به داليل مختلف           ن وجود دار  زنانيقشر نيز   

 نقـش و  رو،؛ و از ايـن  انـد   دادهاز دسـت    ..) . و ،مهـاجرت ،  حـبس ،  اعتيـاد ،  كار افتـادگي  

 . ده استشآنها در خانوار مضاعف مسئوليت 

اهش فقـر و     آن ک  ةمدکيفي و چندبعدي است که هدف ع         مياز آنجا که توسعه مفهو    

جامعـه را   مختلف  ي  ها  گروه و   رود،يشمار م بهروت و درآمد     ث بيکاري و توزيع مناسب   

شارکت داشته  محتي فقراو  افراد ةهمبايد ، در راه رسيدن به توسعه دهد،    ميمدنظر قرار   

تواننـد در توسـعه مـشارکت         مـي  فقراچگونه   است که     آن  توجه نکتة درخور اما  . باشند

 کـه از امکانـات   ، در مـورد زنـان سرپرسـت خـانوار روسـتايي        ويـژه بهين مسئله   ا. کنند

 . توجه استقابل، بسيار اجتماعي محدودتري برخوردارند

ي راهبردهايي براي رفع موانـع مـشارکت عملـ        ،  در بسياري از کشورهاي جهان سوم     

  تنها هست ک راهبردهاهمين   توانمندسازي زنان يکي از      ؛زنان در توسعه اتخاذ شده است     

مـستلزم  ، بلکـه    هـاي توسـعه نيـست     نان از مزايـا و نتـايج برنامـه        زمندي  به مفهوم بهره  

 پرداخـت   ، در رواز اين . استتوسعه  هاي  ها و طرح   در اجراي برنامه   مشارکت فعال آنها  
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 را در روستاهاي کشور     »)س(حضرت زينب کبري  « بانک کشاورزي طرح     ،از اين رو  

 طـرح حـضرت زينـب       ةسـال گزارش عملكرد ده  ( اجرا گذاشته است     ة به مرحل  ۱۳۷۳از  

ـ       ايـن طـرح    عملکرد   در اينجا، . )۶،  ۱۳۸۴،  )س(كبري ان  در توانمندسـازي اقتـصادي زن

 .شود ميبررسي زهرا  بويين در شهرستان آن پوشش زيرر در روستاهاي سرپرست خانوا
 

 اقتصادي زنان سرپرست خانوارفقر و توانمندسازي   خرد در کاهش   اعتباراتنقش

 يکي از رويکردهاي مهم براي رفع فقـر و توانمندسـازي اقتـصادي              ، سوم ةدر آغاز هزار  

بـر اسـاس آن، توجـه بـه          كه ت اس نقش اعتبارات خرد   زنان سرپرست خانوار روستايي   

مـورد تأکيـد     در توسـعه     مؤثر بسيار   ها و قشر  از جمعيت فعال روستا     يمنيعنوان  زنان به 

 .گيرديقرار م

  معمـوالً  کـه  آن يبه دو دليل اهميت دارنـد؛ يکـ       ويژه    بهاعتبارات خرد در کاهش فقر      

يب افـراد   ف نص خصوص در کشورهاي در حال توسعه به داليل مختل        هاعتبارات بانكي ب  

 و  )۴( و گـات   ،)۳( باردهـان  ،)۲(رائـو ،  )۱(بـادوري بـه عقيـدة      ؛ و ديگـر آنکـه     شودفقير نمي 

هاي انحصاري و يا باال بودن نرخ بهره باعـث شـده            عواملي مثل وجود قدرت   ،  همکاران

 جامعـه  نيز نتوانند اعتبارات الزم را در اختيار قـشر فقيـر            ميکه منابع مالي غيررس   است  
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 مباني نظري پژوهش 

ـ                      در  ياعتبارات خرد از مباحـث عمـده در اقتـصاد نئـوليبرال اسـت کـه پـس از تغييرات

 محرک اقتصادي بـراي کـشورهاي در         به مثابه  هاي توسعه   هاي اقتصادي و ديدگاه    نظريه

  ناعادالنـة   توزيـع   و  تورم و بيکـاري فزاينـده      ت مشکال  گرفتار  کشورهاي وحال توسعه   

هاي اقتصادي و ناکـامي     شکستدنبال  به. روديشمار م ا به ثروت و درآمد، کليد حل معم     

 ،۱۹۹۰ و   ۱۹۸۰هـاي    دهـه  يطـ  در کـشورهاي در حـال توسـعه          ويـژه هدر کاهش فقر ب   

  و بانک جهاني،USAID, ODA انند م-وامة ندهاي بزرگ اعطاکن ها و سازمان يکارگزار
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ي متفاوت در   يها ديدگاه  تاکنون،  اعتبارات به مناطق روستايي    ةاز زمان گسترش عرض   

در     اعتبـار  ةها اين اسـت کـه عرضـ        آن يوجه اشتراک تمام  . اين زمينه وجود داشته است    

هـا، بـراي      هر کدام از ايـن ديـدگاه      در  .  مهم دارد  ينقشکاهش فقر خانوارهاي روستايي     

ي متفـاوت   ي سـازوکارها  ، اعتبارات و سـاير خـدمات مـالي بـه منـاطق روسـتايي              ةعرض

، »ديـدگاه بـازارگرا  «  سـه عنـوان کلـي   بـه تـوان     ها را مي    دگاهاين دي .  شده است  برگزيده

 .)۵۴ :۱۳۷۷معظمي،( بندي کردتقسيم» گرا ديدگاه جامعه «، و»گرا ديدگاه دولت«

 ديدگاه بازارگرا
و  ؛زيـادي بـه بـازار رقابـت کامـل دارد          هـاي    شباهت بازارگرايان معتقدند که بازار مالي    

ا مراجعـه    ساير واحدها ب   توانند مانند ي م قياسمکوچکدرآمد و واحدهاي    ييان کم روستا

 در ايـن   با مداخلهاست که دولت ج اين  کار اما اشکال . ندطرف کن  نيازهاي خود را بر    بدان

د تمام نيازهاي خود را     تواننينمييان به همين دليل     برد و روستا   تعادل را از ميان مي     بازار

کـاهش مداخلـه و نظـارت و        ،   دهـد  د انجام توان  ميکه دولت    ميبهترين اقدا .  کنند تأمين

طرفداران  . مواجه استآنهاهايي است که بازار با هدايت بازار و رفع موانع و محدوديت  

کـه سـازوکار بـازار و کـاهش         رونـد   يشمار م بههايي    گروهين  تر  مهم از   »اوهايو« مکتب

 مـالي ان فقير بـه خـدمات       يي براي افزايش دسترسي روستا    مؤثر دولت را تنها راه      ةمداخل

برتري بخش خـصوصي و سـازوکار       «  عبارت است از   هايووپيام اصلي مکتب ا   . دداننمي

 .)۵۸ و ۵۷، ۵۴ :۱۳۷۷،معظمي(» نهاي آازار بر دولت و مداخلهب

 نقد ديدگاه بازارگرا 

 نيـست؛ ي تمام مشکالت    گو  پاسختنهايي   معتقدند که سازوکار بازار به      نظام بازار  انمنتقد

 : بازار مالي روستايي مداخله شود الزم است که در،و بنا به داليل زير
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حتي اگر بپـذيريم  . توزيع منابع و امکانات در بازارهاي مالي روستايي ناعادالنه است 

کند کـه مداخلـه      ايجاب مي  )۶( وجود دارد، عدالت اجتماعي    )۵(ييآکه در بازار، شرط کار    

ع منـابع و امکانـات بـه نحـوي          در بازارهاي مالي انجام گيرد، چرا که در اين بازار توزي          

 .)۵۸ :۱۳۷۷معظمي، (  خاص قرار گيردياست که تمام امکانات در اختيار گروه

 گرا دولتديدگاه
 قوانين مختلـف     با وضع  دارد و را بر عهده    دولت نقش اصلي    ،   متمرکز ةدر روش مداخل  

يت اغلـب بـراي هـدا     .  اعتبارات به مناطق روستايي افزايش يابـد       ةکند تا عرض  سعي مي 

ين تـر  ، مهـم گـرا در روش دولت. شود ميي تخصصي کشاورزي استفاده ها بانکمنابع از   

  و ،پرداخت يارانه به نهادهاي مالي براي کاهش نرخ بهـره         ،  شود  ميابزارهايي که استفاده    

 .ستهاوام و تضمين نظارت

 در  هـا ين مداخلـه  تـر   مهـم پرداخت يارانه به نهادهاي مالي براي کاهش نرخ بهره از           

 ، هم از ديگر ابزارهاي مهـم مداخلـه اسـت   ها وامتضمين . بازارهاي مالي روستايي است  

به همـين   شتن وثيقه و ضامن است که       ندادرآمد  ييان کم  روستا چرا که يكي از مشکالت    

، براي حل اين مـشکل    . ندر ندا يغبتآنها ر  وام به    پرداخت براي   ي تجاري ها  بانک خاطر،

درآمـد پرداخـت    هـاي کـم     گروه که به    گيرديه عهده م   را ب  ييها  وامضمانت   دولتخود  

 که از آن جمله      كارآيي دارد   بسياري از کشورهاي در حال توسعه       اين ابزار در   .دنشو  مي

 عـدم   ة، بخشي از مخاطر   با اين کار  .  و نيجريه اشاره کرد    ، کاستاريکا ،توان به مکزيک    مي

 .)۶۲ :۱۳۷۷،معظمي (دشو مي  دولتهمتوج ها وامبازپرداخت

هـدف  . ارهاي مهـم مداخلـه اسـت       ابز از ديگر شده  هاي نظارت   وام،  )۷(ر منيراج ظبه ن 

 از زمـان    نظـارت . هاسـت وام ياز مصارف توليـد    اطمينان   يين نظارت از اعمال چن  اصلي  

هـاي   فايـده  يکي از . يابد ادامه مي  ها  وام وصول   ة و تا مرحل   شوديآغاز م توزيع اعتبارات   

 .)۶۳ :۱۳۷۷، معظمي( ستآنهاشاورزان و خانوارهاي ک امکان آموزش يارت نظنظام
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رداخـت اعتبـارات بـه     پ ةالمللي در زمينـ   کنندگان بين   کمکها و   دولت،  ۱۹۵۰ ةاز ده 

در بـسياري از کـشورهاي در حـال توسـعه بـه              پا در نواحي روسـتايي    کشاورزان خرده 

جـم مناسـب   فرض بر اين بود کـه فقـرا در دسـتيابي بـه ح         . پرداخت يارانه اقدام کردند   

 هـا ي هنگفـت بـر آن     يهـا   مشکالت زيادي دارند و رباخواران انحـصارگرا بهـره         اعتبارات

،  کـشاورزي  ةهـاي توسـع     بانـک  مانند،   توسعه ويژةتأمين مالي   نهادهاي  . كنند  ميتحميل  

کردنـد تـا بـر      اين نهادها تـالش مـي     . مسئول دادن اعتبار ارزان به کشاورزان فقير شدند       

ها بر جريان درآمد قابـل      پرداختها نظارت کنند و جدول زماني باز        موا  از موارد استفاده 

ش از حـد بـرآورد      اغلب اوقات ميزان سود بي    . مبتني بود گذاري    سرمايهانتظار حاصل از    

ي پرمحـصول انجـام     هـا   سالمبناي بازده کشاورزي در      محاسبات بر ،  براي مثال . دشمي

 بازپرداخـت   غالبـاً هـا  وام ،تيجـه در ن). Adams and Von Pischke, 1992(گرفـت   مـي 

نـشده و   هاي بازپرداخت   وامپوشي از    هاي دولت براي چشم     پول از آنجا که  و   ؛ندشد  نمي

هـاي اعطـاي    وارهاعتبار و کارآمدي مالي اين طـرح      رسيد،  يبه مصرف م   گذشتهاز موعد 

ري از   بسيا .)۷ :۱۳۸۳،  روگالي جانسون و  ( بيش از پيش تضعيف شد     دار  اعتبارات يارانه 

هـا و   وابـستگي بـه اميـال متزلـزل دولـت         بـر اثـر      ، توسعه ويژةتأمين مالي   اين نهادهاي   

پـايين بـودن     و   گـذاري   سـرمايه گيـري بـراي     گان همراه با ضعف در تـصميم      کنند  کمک

رو، از ايـن  و  ؛دهي خود را پايدار نگه دارند     هاي وام طرح ، نتوانستند پرداختهاي باز  نرخ

 .موقت و محدود بود ا اعتبار براي فقرتأمين

 )۸(اري مـالي  پايـد  خود يهـا تـوان پـارادايم     ، مـي  گـرا  ديـدگاه دولـت    زيرمجموعةدر  

 كه  ؛د يادآور ش  را )۱۰(فمينيستيسازي   و توانمند  ،)افزايش رفاه  ()۹(يزداي فقر ،)نهادگرايان(

 . آنها خواهيم پرداختي، به اختصار به بررسيدر پ

 پارادايم خودپايداري مالي 

ي کوچـک  هـا  بنگـاه سـازي و کمـک بـه     کوچکكه اعتقاد بر اين است ، رادايمدر اين پا 

، بـه افـزايش     دهکـر شاورزي به توانمندسازي اقتصادي افـراد کمـک         اقتصادي و توليد ک   
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شـدن    زمـان  اهميت دسترسي زنان به منابع و هـم        ة، بحث نظري در زمين     كلي طور  به

نظـران،   صـاحب  ملل براي كاهش فقر در جهان سبب شد كه    سازمان ةها با ده    اين بحث 

در برخـي   . دهنـد دو رهيافت كارآفريني و حمايتي را بـراي توانمندسـازي زنـان ارائـه               

 در حـال    اغلـب  و در برخي كـشورهاي       يکارآفرينيافت  ره  بر ،غالبًا پيشرفته  يكشورها

 . شده استتأكيد يحمايت، بر رهيافت توسعه

 تـوان   ي دارا اي زنـان  دسترسـي بـه اعتبـار بـر       ،   در اين رهيافت   :رهيافت كارآفريني  -

هاي شـغلي بـراي        فرصت د اشتغال براي خود يا    ايجا. شود  ميپذير     امكان كارآفريني

ـ    . اف اين رهيافت است   آمدزايي از اهد     در  نيز ديگران و  ين ترتيـب بـه     دزناني كـه ب

؛ شـوند   به فعاالن اقتصادي در بخش خصوصي اضـافه مـي  ،يابند  اعتبار دسترسي مي  

اعتبـارات در     دسترسي زنان كارآفرين بـه     ،بنابراين. اين زنان لزومًا فقير نيستند     البته

كـه توزيـع     داشـته باشـد    ينقـش سـازي زنـان        توانمنـد  ةتوسعتواند در     ميصورتي  

 .تلقي شود اقتصاد در خرد آفريني كار بخش از حمايت جامع ةبرنام از ييجز اعتبارات

دسترسـي بـه      که سازمان ملل مطرح کرده است،      ،در اين رهيافت  : رهيافت حمايتي  -

اعتبـار بـا هـدف       و امكان دسترسي زنان بـه        ؛اعتبار لزومًا به معناي كار مولد نيست      

 كـه زنـان فقيـر تـوان         شـود   مـي فـراهم    هـا در حـدي       حـداقل  تأمينكاهش فقر و    

 .)۶۸ :۱۳۸۲، وهابيو ديهيم (بازپرداخت آن را داشته باشند 
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  يفقرزدايپارادايم 

اي بزرگ توسـعه    هيکارگزار که راهبردي از سوي      ،ي مال يخودپايداربرخالف پارادايم   

کـار  ههاي غيردولتي ب     سازمان از سوي بيشتر   يم فقرزداي پاراداي،  است) مثل بانک جهاني  (

 يکپارچـه در نظـر      ة توسـع  ة برنامـ  صـورت   بهدر اين پارادايم، اعتبارات خرد      .  است رفته

. حلي پايدار اسـت    م ة توسع نه شدن  نهادي  و يزداي فقر  کمک اصلي براي   و شودي م گرفته

 سهم اعتبـارات خـرد در       ؛ و ند مردان و زنان و کودکان فقير      اين پارادايم هاي هدف     گروه

دهي گروهي بـراي فعاليـت      افزايش رفاه خانوار و سازمان     عبارت است از     زيتوانمندسا

 .)۲۰۷ :۱۳۸۴ازكيا و ايماني، (  محليةتوسع در

 پارادايم توانمندسازي فمينيستي 

كننـده و   کمـک اي  هـ يکارگزارها و     هاي سازمان   نيستيسوي فم اين پارادايم نيز بيشتراز     

در     ويـژه  اعتبـارات خـرد بـه      ،ايـن پـارادايم   در  . شـود   مـي هاي غيردولتي اتخـاذ       نسازما

 چـه در    ،است كه زنان  عقيده بر اين      و شودي م يتلق مهم   يعامل انمندسازي زنان فقير  تو

تربيت صحيح كودكان، نگهـداري و سرپرسـتي از آنهـا، مـديريت       (سطح فرد و خانواده     

عناصر  ،...)كار در مزارع و صنايع روستايي و      (ن  و چه در سطح كال    ...)  و ،داخلي خانوار 

، يازکيـا و ايمـان    (ند  رو ميشمار  بهوانمندي اقتصادي و اجتماعي     ت  در راستاي  مهم تغيير 

 .)Mayoux, 1999: 959: ؛ به نقل از۲۰۸: ۱۳۸۴

 گرا نقد ديدگاه دولت

ـ   ي  ويـژه  بـه   به پرداخت يارانـه     بر اين ديدگاه    وارد از جمله انتقادهاي مهم     مـستقيم   ةاران

مبنـاي اقتـصادي نـدارد       منتقدان بر اين باورند که تخصيص منابع مـالي        . شوديمربوط م 

در  بيـشتر    ي سياسـ  قدرت و نفـوذ    ي دارا افراد يمندبهره و   ؛بلکه مبناي آن سياسي است    

 نـرخ   كننـد کـه     مـي منتقدان پيشنهاد   . ديگران است  بيش از    م ک ةهاي با نرخ بهر     وام زمينة

پيـدا  يي  آين شرايط است کـه تخـصيص منـابع کـار           و در ا   ،باشدمالک کار    بازاري   ةبهر

کـشاورزان و   خـود    نيست؛ و ت  نظار به   ينياز،  منتقدان ديدگاه متمرکز  به عقيدة   . كند  مي
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 گرا  جامعهديدگاه
هاي ايـن     ترين ويژگي   از مهم  غيرمتمرکزگيري  ساختار تصميم و   ي مشارکت مردم  تشويق

ايـن  هـاي    ين پايـه  تـر   مهمان يکي ديگر از     ييانداز روستا جذب پس  .استگر  جامعه روش

 انـداز دارنـد    پس درآمد افراد کم   بر آنکه  ي است مبن  يا، فرضيه روشاين  در  . ستاروش  

 و  ؛ غيرنقدي نگهداري کنند   صورت  به را    خود ياندازهاپس که   دهند  مي بيشتر ترجيح    اما

موجب شده است که در بـسياري       انداز به شکل غيرنقدي     ي پس  نگهدار هايمحدوديت

انـداز  ذب پساسب براي جتسهيالت مالي با شرايط من دنبال ايجاد   به،  از مناطق روستايي  

 .انداز بپردازندپسييان به روستادرنگ يب ،هاو سپرده

هاي جديـد و ابتکـاري بـراي توزيـع          که از شيوه  شود    ميسعي  گرا،    جامعهدر روش   

هـاي    روشکه در   -گيرنده به نهاد مالي      وام ةجاي مراجع  به رو،از اين . ها استفاده شود    وام

به روسـتا     و نهادهاي مالي   ها  ايجاد و تقويت سازمان    با   دهندگانوام -متداول است سنتي  

 بـه شـکل      نيـز  هـا   وام بازپرداخت   ؛ و دهند  مياختيار متقاضيان قرار     روند و وام را در    مي

 ييان ايجـاد نـشود    گيرد تا مشکلي بـراي روسـتا      يمهاي کوچک و هفتگي صورت      قسط

 .)۶۸ :۱۳۷۷، معظمي(

رتباط با اعتبـارات  در ا  فريقاي جنوبي آدر   ،)۱۳(ي، و لطيف  )۱۲(، راست )۱۱(مايوتحقيقات  

، اتيـوپي ،   كـامرون   ماننـد  تصادي و اجتماعي در كـشورهايي      اق ة و توسع  ،ي، فقرزداي خرد

و ) گـرامين  بانـك ( در بـنگالدش     ويژههي جنوب شرقي ب    در آسيا   نيز  و ،كنيا  و ،بوتسوانا

در و است؛ ثبت گي مهمبست يدارا يفقرزداي بااعتبارات خرد  حاكي از آن است كه ،هند

، توانايي انجام كـار   ،  دانش،  ها  مهارت(ي  انسانسازي    توانمندميان اعتبارات خرد و      نتيجه،

، ميـزان درآمـد   ( اقتـصادي    ،)گيـري    در تـصميم   ابتکار عمل  استقالل و ،  بهداشت مناسب 
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 )س(کبري طرح حضرت زينب بايآشناي

 در   و بدون شک واگذاري تسهيالت براي دسترسي به اشتغال پايـدار بـا شـرايط آسـان               

 زيـرا در    ؛حمايت از زنان سرپرست خانوار اسـت      رهاي  ين راهکا تر  مهمزمان محدود از    

 ،در حـال حاضـر    . شود  مي خدشه دار ن   آنهاعزت نفس   ،   مستمر نيازهاي زنان   تأمينکنار  

همـراه داشـته      بـه   مثبت يکار گرفته شده و نتايج    ه ب ،اين رهيافت در بسياري از کشورها     

 .است

 آنهـا تـأمين مـالي   ان و يي که از ديرباز با هدف توانمندسازي روسـتا     ،زيروبانک کشا 

سرپرسـت  زنان  توانمندسازي،  ماليتأمينپس از گزينش رويکرد جديد    ،  کنديمفعاليت  

 از سـال    ،از ايـن رو   .  قـرار داده اسـت     ودهاي خـ  نامه بر ةخانوار روستايي را نيز سرلوح    

سرپرسـت خـانوار     حمايـت از زنـان       بـا هـدف   ) س(کبـري  طرح حضرت زينب   ،۱۳۷۳

 .اورزي اجرا شده استروستايي در بانک کش

 ها ويژگي
ن او بـسيار آسـان در اختيـار واجـد         ) نهالحس  قرض(اعتبار اعطايي با كمترين هزينه       -۱

 ؛گيرد ميشرايط قرار 

تضمين اعتبار با تعهد خود زنان واجـد شـرايط روسـتايي و يـا بـا تـضمين سـاير                      -۲

 ؛اعتبار در روستا قابل پرداخت استكنندگان  دريافت

 يست؛ به وثيقه نينياز ،ن اعتباراستفاده از اي يبرا -۳

 ۵زمان بازپرداخت تسهيالت اعطـايي تـا         ، به نوع توليدات و موعد فروش      با توجه  -۴

 ؛)۲۷ و ۲۶ :۱۳۸۳، محمديسلطان (استسال 

 يي؛ روستاناستفاده از همکاري نهادها و مسئوال -۵
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دين سي آسان زنان سرپرست خانوار ب     هاي بانک کشاورزي و دستر    گستردگي شعبه  -۶

 ب؛شع

 کمتر متقاضـي  ةمراجع( کاهش تشريفات اداري براي تصويب و پرداخت تسهيالت  -۷

 ؛)به بانک

 مجازد براي هر نوع فعاليت      توان  مي متقاضي   ؛مصرف تسهيالت   محدوديت در  عدم -۸

 ؛ وپذير در روستا، از بانک درخواست تسهيالت کند توجيهو

 بـدون توجـه بـه    ،گيرنده براي اجـراي طـرح  شده از سوي وامپذيرش محل معرفي   -۹

 ي نياز محل مي رس ة، به داشتن مالکيت يا اجار     ها در اين نوع طرح    ؛اسناد مالکيت آن  

از سـوي   ،   باشـد   معتمدان روسـتا   تأييد که در محل مورد      ي و هر نوع تصرف    ؛نيست

 .)۲۷-۲۲ :۱۳۸۳، مازار و سعديعرب (شود ميبانک پذيرفته 

 اهداف اجرا
 :ند ازابارتع) س(کبرياهداف کلي طرح حضرت زينب

 ؛ فقرزداييبرايحرکت کلي  -۱

 ؛ امکان مشارکت بيشتر براي زنان روستاييايجاد -۲
 ؛اي در بين زنان روستاييهاي حرفه ارتقاي مهارت -۳
 ؛رويه به شهرها از طريق ايجاد اشتغال مولد در روستاها هاي بي کاهش مهاجرت -۴
 ؛ي کوچک و مناسب اقتصادي در روستاهاها فناوريمعرفي  -۵
  ؛ استفاده مطلوب از اعتبارات خرديبراحرکت  -۶
ي ها  فعاليتدسترسي آسان زنان سرپرست خانوار روستايي به اعتبارات براي انجام            -۷

 ؛توليدي
 ؛ و ايجاد امنيت غذاييبههاي گوناگون و کمک هافزايش توليدات در زمين -۸
انـساني  ارتقاي موقعيت اجتماعي زنان سرپرست خانوار روستايي و حفظ کرامـت             -۹

 .)۲۷ و۲۶: ۱۳۸۳، محمديسلطان(هاي اجتماعي  فعاليت ةرصزن در ع
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 اهداف تحقيق

در ) س(کبـري بررسي نقش و جايگاه اعتبارات خرد پرداختي طرح حضرت زينـب           -۱

 ؛زهرا بويينتوانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در روستاهاي 

  ؛هاي شغلي در ايجاد فرصت طرح عملکردةبررسي نحو -۲
 ؛ح طرمورد نظر به اهداف يدستياب بازدارنده براي امل احتمالي عوکشف -۳
سـازي  توانمند  سن و ميـزان تحـصيالت زنـان سرپرسـت خـانوار در             تأثيربررسي   -۴

 ؛آنهااقتصادي 
زنــان سرپرســت خــانوار در ) شــاغل( بررســي نقــش تعــداد افــراد تحــت تکفــل -۵

  آنها؛ وتوانمندسازي اقتصادي
نمندسـازي اقتـصادي زنــان    نـوع مـصرف و مبلــغ تـسهيالت در توا   تـأثير بررسـي   -۶

 .سرپرست خانوار روستايي
 

 روش تحقيق

و ) قابل اطمينان ( هاي معتبر ابزار و راه  ،  اي از قواعد  مجموعهبر  از آنجا که روش تحقيق      

 حـل مـشکالت    و دسـتيابي بـه راه      ،، کشف مجهـوالت   ها يافته براي بررسي واقعيت   نظام

آمـاري و کيفـي     ،  وش اسـنادي  از ر  هه اسـت کـ    سعي شـد  ،  در اين پژوهش  ،   است يمبتن

موجـود مربـوط بـه زنـان         از مـدارک و اسـناد     ،  در بخش اسنادي تحقيـق    . استفاده شود 

 استفاده  )هاپرسشنامه(زهرا    بويين امداد امام خميني شهرستان      ةكميت سرپرست خانوار در  

  و در بخش کيفـي      صورت گرفت؛   آماري پردازش اطالعات ،  SPSS ةطريق برنام   از ؛شد

 امداد امـام  ةربط در کميت، مصاحبه با کارشناسان ذيشدهاهدات مشارکتي اعالم  از مش  نيز

بانـک کـشاورزي تهـران و قـزوين و جهـاد            زهـرا ،      بـويين قزوين و   ،  تهران) ره(خميني

 زهـرا    بـويين کشاورزي تهران و زنان سرپرست خانوار ساکن در روسـتاهاي شهرسـتان             

 .بهره گرفته شده است
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  آماري تحقيقةجامع

گـزارش عملكـرد     شده در منتـشر  م آمـار و ارقـا      طريق  از نظر مورد   ةراي انتخاب جامع  ب

ي هـا   اسـتان تعداد زنان سرپرست خـانوار در       ،  »)س(حضرت زينب كبري  « طرح   ةسال ده

 بـه    دليـل نزديكـي نـسبي      به  قزوين استان ؛ و سرانجام،  گرفت مختلف مورد بررسي قرار   

: نـد از  ا کـه عبـارت    اسـت،  منطقه   ۲شاخه و    ۱۰ قزوين داراي    استان. تهران انتخاب شد  

، رودبار شهرسـتان ، آبيک،  آبگرم،  الموت رودبار،  طارم سفلي ،  تاکستانزهرا ،     ، بويين آوج

 ماننـد هـاي مختلفـي       فعاليـت  ،اسـتان   ايـن  در.  قزوين ۲و ۱  مناطق  نيز  و ؛ و اقباليه  ،الوند

 از آن ميـان،   شود كـه      مي صنعتي انجام    ، و صنفي،  بافي، قالي خياطي،  كشاورزي،  دامداري

صـورت   به همين دليل   مطالعه نيز    يانتخاب آن برا   و ؛دامداري بيشترين فراواني را دارد    

 يفعاليت دامدار   بيشترين فراواني   يادشده، يهاميان مناطق و شاخه   در  همچنين،  . گرفت

، در آنجـا  ه   انتخاب شد ك   زهرا  بويين شهرستان   رو،شود و از اين   يزهرا مربوط م  به بويين 

 .اند بودهتايي به فعاليت دامداري مشغول زن سرپرست خانوار روس۷۲
 

 قلمرو زماني تحقيق

ي ها  سالدر    اما  فعاليت خود را آغاز كرد     ۱۳۷۳ از سال    »)س(كبري حضرت زينب «طرح  

در از عملکـرد آن     آمار چنـداني    در نتيجه،    و   گيري صورت نگرفت    چشم اقدامات   ،اوليه

 در نظـر گرفتـه      ۱۳۸۳ تا پايان    ۱۳۷۹ زرو زماني اين تحقيق ا    قلمرو،  از اين  ؛دست نيست 

 .شده است
 

 هاآوري دادهروش جمع

، کـه   اسـتفاده شـده اسـت      هـا آوري داده  ابزار عمده براي جمـع      چهار  از ،در اين تحقيق  

 :اند ازترعبا

اسـناد و تحقيقـات      هاي موجـود در    داده -الف: به مدارک و اسناد   ) مراجعه( بررسي -۱

؛ و  مـصاحبه  -۳؛  مشاهده -۲؛يسازمان مدارک و اسناد     -ج،   آمارهاي رسمي  -ب ،گذشته

 .پرسشنامه -۴
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در ) س( پوشش طرح حضرت زينب كبريزير تعداد زنان سرپرست خانوار -۱ جدول
 هاي مختلف در استان قزوين فعاليت

 سال
 فعاليت

 جمع ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹

 ۱۹۰ ۳۳ ۴۳ ۵۱ ۵۳ ۱۰ دامداري
 ۱۷ ۱ ۳ ۱ ۱۰ ۲ كشاورزي
 ۱۲ - - ۲ ۳ ۷ خياطي
 ۱۴ ۱ ۶ ۳ ۳ ۱ بافيقالي

 ۳۳ ۳ ۱۲ ۷ ۱۱ - صنفي و صنعتي
 ۶ ۳ ۲ - - ۱ ساير
 ۲۷۲ ۴۱ ۶۶ ۶۴ ۸۰ ۲۱ جمع

 قزوين) ره(  امداد امام خمينيةگزارش كميت: منبع

 

 ) س( پوشش طرح زينب كبريزيرتعداد زنان سرپرست خانوار  -۲جدول 

 ۱۳۷۹-۸۳هاي  هاي مختلف استان قزوين طي سال  شاخهدر فعاليت دامداري در

 سال
 شاخه

 )شهر(
 جمع ۱۳۸۳ ۱۳۸۲ ۱۳۸۱ ۱۳۸۰ ۱۳۷۹

 - - - - - - ۱ ةمنطق
 ۹ ۱ ۱ - ۵ ۲ ۲ ةمنطق
 ۷۲ ۱۸ ۲۲ ۱۱ ۱۱ ۱۰ زهرا بويين

 ۱۴ ۰ ۱ ۳ ۹ ۱ تاكستان
 ۵ - - - ۵ - آبيك
 - - - - - - البرز

 ۳۷ - - ۲۷ ۵ ۵ رودبار شهرستان
 ۱۸ ۲ ۹ - ۶ ۱ آوج

 ۱۱ ۳ ۳ ۱ ۴ - آبگرم
 - - - - - - اقباليه

 - - - - - - طارم سفلي
 ۱۶۶ ۲۴ ۳۶ ۴۲ ۴۵ ۱۹ جمع

 نقزوي) ره(  امداد امام خمينيةگزارش كميت: منبع
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 هاي تحقيقگزاره

زن سرپرست خـانوار در روسـتاهاي        تعداد افراد تحت تکفل      ة ميان بررسي رابط  -۱

 و بهبـود    ازهر  بويين در شهرستان    »)س(  كبري حضرت زينب « پوشش طرح    زير

 ؛ضعيت اقتصادي ناشي از دريافت وامو

 از  پـس  اقتـصادي  وضـعيت  بهبـود  و خـانوار  سرپرست زنان سن ة ميان رابط بررسي -۲

 ؛ريافت وامد
 ؛ تحصيالت زنان سرپرست خانوار و بهبود وضعيت اقتصادية ميانبررسي رابط -۳
ي توليدي و بهبـود     ها  فعاليتت دريافتي در    کارگيري اعتبارا ه ب ة ميان بررسي رابط  -۴

 ؛ ووضعيت اقتصادي زنان سرپرست خانوار
قبل از پيوسـتن بـه   ،   معاش زنان سرپرست خانوار    تأمين منابع   ة ميان بررسي رابط  -۵

 و انتخـاب نـوع فعاليـت از طـرف زنـان             ،»)س( حـضرت زينـب كبـري     «طرح  

  .سرپرست خانوار
 

 نتايج تحقيق

مشخص شـد كـه زنـان سرپرسـت خـانواري كـه اعتبـارات         ، و اطالعات آمار بر اساس 

ناني كـه ايـن تـسهيالت را در     ز در مقايسه با     ،اند   توليدي كرده   دريافتي را صرف فعاليت   

متأسفانه ميانگين مقدار وام نيـز در ايـن         . است  كمتر بوده     ،  اند  كار گرفته هموارد مصرفي ب  

شايان .  كمتر است  ،اند  في كرده  را صرف موارد مصر    گروه نسبت به گروهي كه اعتبارات     

 مـصرف وام خـود را   ةنفـر نحـو   ۱۵، نفر زن سرپرست خـانوار  ۷۲ذكر است كه از بين   

 .اظهار نكردند
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 فراواني نوع مصرف وام زنان سرپرست خانوار، ميانگين، انحراف استاندارد و -۳جدول 

 )آمار گروهي( tآزمون  انحراف استاندارد ميانگين

 انحراف استاندارد

 ميانگين

 انحراف

 استاندارد
 تعداد ميانگين

نوع 

 مصرف
 

 مصرفي ۳۷ ۵۴/۴۴۰۵۴ ۲۳/۱۰۱۲۶۸ ۴۰/۱۶۶۴۸

 توليدي ۲۰ ۳۰۲۵۰۰۰۰ ۲۳/۱۵۳۴۴۷ ۸۴/۳۴۳۱۱
 ميزان وام

  تحقيقيهايافته: منبع

ي برابـر و نـابرابر بـه دو         ها  واريانس دو فرض    بر اساس قل   مست tكه آزمون   از آنجا    

)  )۱۴(آزمـون لـون     (F بـا آزمـون      هـا   واريانسابتدا برابري   ،  ودش روش مختلف انجام مي   

 .شود بررسي مي

 
 )هاي مستقل آزمون نمونه( t آزمون لون و -۴جدول 

  لون زمونآ
 در برابري

 ها واريانس 
  مستقلة برابري ميانگين دو جامعtآزمون 

  اطمينان ةفاصل
 براي تفاضل% ۹۵

 هاواريانس 

F 
  
-P 
 مقدار

t ةدرج  
 آزادي

p-  
 مقدار

 تفاضل 
 ميانگين

 انحراف 
 معيار 
 حد پايين حد باال تفاضل

 ۵۴/۱۳۸۰۴۰۲/۳۳۸۱۷۳۷/۲۰۵۸۱۱۷۱/۷۰۲۶۹ ۰۰۰ ۰۰۱/۰۰۸۴/۴۵۵ ۲۴۹/۱۲ برابر

ميزان
 

وام
 

۵۴/۱۳۸۰۴۵۴/۳۸۱۳۷۸۷/۲۱۶۱۳۹۲۱/۵۹۹۴۱ ۰۰۱/۰ ۶۲۰/۳۱۷۵/۲۸   نابرابر

  تحقيقيهايافته: منبع

 برابــري ،۰۰۱/۰ > ۰۵/۰  چــونومقــدار،  P-= ۰۰۱/۰ :ايــن آزمــوندر  كــه از آنجــا

 )هـا   واريـانس  برابـري    ةدهندنشان (۰H فرض   بنابر اين،  ؛ قابل پذيرش نيست   ها  واريانس

 فـرض عـدم برابـري    بـر اسـاس    مستقل   t و آزمون    ؛دشو مي پذيرفته ۱H و فرض    ددورم

 P–  كـه  است۶۲/۳برابر با t  ةدار آمارمق ،۴با توجه به جدول . دگير  انجام ميها واريانس
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، زهرا نييبو  در شهرستان »)س(حضرت زينب كبري  «پوشش طرح    زيردر روستاهاي   

 ۹۰ تـا  ۲۰ بـين سـنين    ،۱۳۷۹-۸۳  زماني ة، در فاصل  زنان واجد شرايط دريافت اعتبارات    

 سال را در يك گروه و زنان بـاالتر          ۶۰ حداكثر    تا ۲۰ه اگر زنان بين سنين       ك ؛سال بودند 

 مـشخص  ،۲يکـ  بـا انجـام آزمـون    ،)۵ جـدول  ( سال را در گروه ديگر قرار دهيم      ۶۰از  

 .تأثير ندارد كه تغييرات سن بر نوع مصرف وام شود مي

 
 )۲يون کبر اساس آزم ( و سن زنان سرپرست خانوار، تعدادنوع مصرف وام -۵جدول 

  زنانسنتعداد و 

 مصرف نوع 
 كل  سال۶۰ باالتر از  سال۶۰ حداكثر  تا۲۰

 ۲۱ ۹ ۱۲ يتوليد
 ۴۲ ۲۱ ۲۱ مصرفي

  تحقيقيهايافته: منبع

خـود     سـن  نفر۹، نفر زن سرپرست خانوار روستايي ۷۲شايان ذكر است كه از بين      

 .را اظهار نكردند

تحصيالت زنان  ميزان   كه   گفتز بايد   در بررسي اثر تحصيالت بر نوع مصرف وام ني        

 ،سـواد  بـي  گـروه    چهـار    در ،۱۳۷۹-۸۳ زمـاني    ة در دور  ،رپرست خانوار مورد مطالعه   س

توان آن را     مي كه   گرفت،يقرار م راهنمايي  در حد    و   ، در حد دبستان   ،داراي سواد قرآني  

 ،به مـشا  ي طبـق آزمـون    .)۶جـدول   ( بندي كـرد     دسته سواد  بي دو گروه كلي باسواد و       در

دن يـا    بودن زنان سرپرست خانوار نيز بر مصرفي بـو         سواد  بيمشخص شد كه باسواد يا      
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 انوار نوع مصرف وام زنان سرپرست خبراثر تحصيالت  -۶جدول 

 زنانتحصيالتتعداد و ميزان 

 مصرفنوع 
 كل سواد بي با سواد

 ۲۱ ۵ ۱۶ يتوليد

 ۴۰ ۵ ۳۵ مصرفي

  تحقيقيهايافته: منبع

زناني ،   تعداد افراد تحت تكفل زنان سرپرست خانوار بر نوع فعاليت          تأثيردر بررسي   

 نفـر   ۳ ش از بـي  در يك گـروه و زنـاني كـه           اند  داشتهتحت تكفل    نفر   ۳ يا كمتر از     ۳كه  

) ۲يکـ ( طبق آزمـون مـشابه     . )۷جدول   (گيرد  مي در گروه ديگر قرار      تحت تكفل دارند  

اثـر  ،  مشخص شده است تعداد افراد تحت تكفل بر مصرفي يـا توليـدي بـودن فعاليـت                

زنان به مقدار بيشتري بـه انجـام        ،  مثبت دارد يعني با بيشتر شدن تعداد افراد تحت تكفل         

 نفر زن سرپرست    ۷۲شايان ذكر است كه از بين       . اند  درت ورزيده ي توليدي مبا  ها  فعاليت

 .  تعداد افراد تحت تكفل خود را اظهار نكردند،نفر ۲۱، خانوار

 
  اثر تعداد افراد تحت تكفل بر نوع مصرف وام-۷جدول 

 تعداد افراد تحت تكفل

 مصرف وامنوع 
 نفر ۳بيش از   نفر يا كمتر۳

  كل

 گيرندگان وام

 ۱۴ ۵ ۹ يتوليد

 ۲۷ ۵ ۳۲ مصرفي

  تحقيقيهايافته: منبع
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 در   پوشش طـرح   زيرهايي با زنان سرپرست خانوار        حبهمصا،  در بخش كيفي تحقيق   

ـ    پيش،  اين زنان .  صورت گرفت  زهرا  بويينروستاهاي شهرستان     ، طـرح  دين از پيوستن ب

از  حاصـل  يهاتـوان بـه درآمـد    مـي   از آن ميـان، ند كهاشتدگوناگون تأمين معاش  منابع  

 و ، زمين زراعي، سال۶۰ براي زنان باالتر از     »ييشهيد رجا « مستمري طرح    ،اشتغاليخود

  .يا تلفيقي از اين موارد اشاره كرد

 معاش و وضعيت و امكانات      تأمين ة به نحو  با توجه  مشاهدات حاكي از آن است كه     

 در النشـاغ  تعـداد  ،اصـطبل ،  دام،اعـم از زمـين  ( به طرح   زنان اقتصادي قبل از پيوستن   

 دهمتفـاوت بـو    تـسهيالت دريـافتي      آنها در زمينة نحوة مصرف     تصميمات   ،..). و ،خانوار

، نـد برخـوردار بود  ) اقتصاديبه لحاظ    (تر   مناسب يآن دسته از زنان كه از وضعيت      . است

 اقـساط   ة و با تـسوي    مصرف کنند  در موارد توليدي      را  اعتبارات دريافتي خود   اندتوانسته

 كـه از    ؛انـد    دريافت كرده  تسهيالت مجدد  بررسي   موردهاي    سالل  در طو ،   خود هاي  وام

ـ  ،اين زنـان  . اند  هتشدا ييتموفقچنين    نفر ۹،   بررسي مورد زن   ۷۲ دام و   ازيا برخـوردار   ب

كمـك مـادي    بـا    و يـا     ،فرزندان در سن كار و فعاليت     ،  زمين زراعي ،  آنمحل نگهداري   

ـ   ا   توانسته ،فرزندان شاغل در شهرهاي بزرگ      بهبـود وضـعيت     بـراي سهيالت را   ند اين ت

، فعاليـت توليـدي      و مثًال با خريد علوفه از محل ايـن تـسهيالت           ؛كار گيرند هاقتصادي ب 

 بـودن   يل ناکـاف  ، بـه دليـ    ندزناني كه فاقد اين امكانات بود      اما. انديدهخود را رونق بخش   

تـر    مهـم  و   بپردازنـد؛  فعاليت توليـدي     بهاند  ، نتوانسته ) تومان ۰۰۰/۵۰۰(ان تسهيالت   ميز

اعم از خريد جهيزيـه بـراي        ( نشده برآورده ة دليل وجود نيازهاي ضروري و اولي      به آنکه

 و يا تعمير منـازل      ، مخارج ازدواج پسران   تأمين ،  خانواده ياعضا، مخارج درمان      دختران

حتـي در    كـرده و  هزينـه    مواردگونه  اين  در   را يتسهيالت دريافت  مبالغ   ،..). و ، مسكوني

 بانـك تمـايلي بـه پرداخـت         ، و به تبـع آن     ؛اند   شده دچار  ديگر ي معضل  به قساط ا ةتسوي

مؤسـسه  را   بانك   تواني نم بدهي است و   منزلة، چراکه وام به   آنها ندارد ي مجدد به    ها  وام

زايـي،    اشـتغال جاي   به ، اين تسهيالت  ،در بعضي موارد  که  رسد   مي نظر  به. دانستخيريه  

 مـصرف بر نحـوة    نظارت   الزم به ذكراست كه   . ه است  حمايتي به خود گرفت    ةبيشتر جنب 
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 ي بدهكارعدم  تنها واجد شرايط دريافت وام،    براي شناسايي زنان     آغاز کار  در   ،بانك

 بازپرداخـت   صـرف گيـرد؛ و بـه    ي را در نظر مـ     يدريافتپرداخت تسهيالت   و توانايي باز  

حـال  دهـد،   مـي  قرار   گيرندهزنان وام ، تسهيالت مجدد در اختيار      ي دريافتي ها  واماقساط  

ـ     .  نـرود  كاره ممكن است اين تسهيالت در توليد ب       نكهآ  نظـر   بـه  دين نکـات،  بـا توجـه ب

ن ا در زمرة واجد   ، نشده است  برآوردهآنها   كه حتي نيازهاي اولية      ،رسد فقيرترين فقرا    مي

از وضـعيت   پرسـت خـانواري كـه        ولـي زنـان سر     ؛گيرنـد   شرايط دريافت وام قرار نمي    

 شـرايط    واجد ،درا تسويه کنن   اقساط خود    تواننديمتري برخوردارند و      باقتصادي مناس 

با رسالت اصـلي پرداخـت اعتبـارات        روند   كه اين    ؛شوند  دريافت تسهيالت شناخته مي   

  .كوچك به فقيرترين فقرا مغايرت دارد

هـاي    تلفيقـي از بعـضي مؤلفـه       ،پژوهش حاضر در  ،  شده مطرح يهاريهنظ   بهتوجه   با

كه با بافت روسـتاهاي ايـران        ( پارادايم خودپايداري مالي   گرا و   موجود در ديدگاه دولت   

 با اين همـه،   .  است  شده نظر برگزيده  مورد  مي چارچوب مفهو  در حکم  )ي دارد خوانهم

 چندان  ،ان ندارد ييانداز روستا   كه اعتقادي به پس   ،  گرا  يكي از اصول اساسي ديدگاه دولت     

 ، ، با توجه بـه شـرايط اقتـصادي        در روستاهاي ايران  زيرا   مورد غفلت قرار نگرفته است؛    

 ،طال،  دام،   پول صورت   به انداز  مقداري پس ييان براي روزهاي سخت خود      روستاهمواره  

 اين تحقيـق    مي چارچوب مفهو  ،ودش  مي مالحظه   ن که چنارو،  از اين . كنند  ذخيره مي ... و

 از   نيـز   گفتني است كه از بسياري جهـات       ؛ البته شده منطبق نيست  بر ديدگاه مطرح  دقيقًا  

به  پرداخت تسهيالت    بادولت  گرچه  كه   چرا   ، است پشتيباني   قابل  رهگذر همين ديدگاه  

کند، ينمعمل   سازمان خيريه    صورت به  هرگز بانك  اماد  پرداز مي وام   يمتقاضيان به اعطا  

ي هـا   وام تا از بازپرداخت     دپرداز مي ن شرايط دريافت وام   اواجدکه به گزينش    اي    گونهبه

دارند برخورتوانايي فعاليت   از   افرادي كه    ،رو از اين  ؛دشوزنان سرپرست خانوار مطمئن     

 ، بـدهي  اي موارد،   در پاره  ،عدم وجود ضامن معتبر و يا     ،   به دليل فقدان امكانات قبلي     اما
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 گيري نتيجه

 يسـاز  مبنـي بـر فـراهم     » )س(حضرت زينب كبري    «شده در طرح    بيانبرخالف اهداف   

توانمندسازي اقتـصادي زنـان سرپرسـت       نيز  آمد و   منظور ايجاد در  هاي شغلي به    فرصت

و لزومًا منجر به فعاليـت      است   حمايتي به خود گرفته      ة، اين تسهيالت بيشتر جنب    خانوار

از آنجـا كـه     . كننـده كننده بوده است تا توانمند     بيشتر تقويت  رو، از اين   و ؛شود  ميمولد ن 

كوچك كه   اين مبالغ بارسد مي نظر ، بهتأثير داردميزان مبلغ تسهيالت بر نوع مصرف آن    

 بـه افـراد فاقـد هـر         توان  مين،  حتي براي خريد يك رأس گاو شيري هم مناسب نيست         

د و ناگزير اين تسهيالت به      کر ايجاد فعاليت توليدي كمك      برايگونه امكانات اقتصادي    

 پرداخت مبالغي به زنان سرپرست      ًا با  صرف ،همچنين. دنشو  ميي مصرفي كشيده    هامجرا

 سازي   آغازين توانمند  ة بلكه نقط  چندان موفق بود   ها توانمندسازي آن  درتوان    مي ن ،ارخانو

 و تا زماني كه زنان به مراحل گوناگون فعاليت آگاهي نداشته باشند             ؛ است همانا آموزش 

 مبـالغ ثمـربخش     گونـه پرداخـت ايـن   ،  نـشود  ايجاد   آنها توليد در    ة انگيز ، از آن  تر  مهمو  

كردن نيز دسـتخوش تحـوالتي        كار مند ارزش ، فرهنگ عضي موارد  زيرا در ب   نخواهد بود؛ 

هاي حمايتي از دولت را دارند و  تمناي كمك ) ديگرانمانند  (هم  ين زنان   هم بيشتر   شده،

  كـه اغلـب    ياگونـه  به تأثير ندارد، حتي تغييرات سن و تحصيالت نيز بر اين طرز تفكر           

موارد توليدي    در ها  وامه استفاده از    زنان جوان و در سن كار و تالش و زنان با سوادتر ب            

 .اند داشتهن يگرايش

 هامشکالت و نارسايي
وند شـ   زناني قادر به دريافت تسهيالت مـي      :  دسترسي زنان سرپرست خانوار    ةنحو -۱

 اهـ   وام را بـراي بازپرداخـت       آنها)  امداد امام خميني   ة كميت مانند( معتبر   يکه ضامن 
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ســفانه فرهنــگ أ، متامــروزه در بــسياري مــوارد: تنگناهــاي فرهنگــي و اجتمــاعي -۲

  است و افراد فقيـر بيـشتر تمايـل    يافتهگسترش بسيارولت از درويه  يبدرخواست  

 ، يين شـرايط  چنـ  در   ،بنـابراين . ي حمـايتي دارنـد تـا توليـدي        هـا   وامبه دريافـت    

  و در مــوارد مــصرفي شــوندينمــهــا منجــر بــه فعاليــت توليــدي  وام گونــهايــن

 . روند ميکار هب
زنـان بـراي    : نـد ک مـي ساالري پيچيده که زنان سرپرست خانوار را سردرگم          ديوان -۳

 ،نـد  گوناگون را آمـاده کن     ي و مدارک  ها در انتظار باشند   ناگزيرند مدت ت وام   درياف

 .دآور ميستوهبهآنها را که 
تـوجهي   بـي  نيز به اين مسئله   : هاي انجام فعاليت   با هزينه  يتناسب وام پرداخت  عدم -۴

 .ده استانجاميهاي توليدي  فعاليتبه نسبت زنان 
نـان سرپرسـت    بعضي از ز  : توجه به وضعيت و شرايط زنان سرپرست خانوار       عدم -۵

ن خود   درما ة، هزين    دختران ة جهيزي تأمين مانند(ند  شويم مخارجي   تحملخانوار م 

ـ     توليـدي  يهـا  به کار  ها که قبل از ترغيب آن     ،..). و ، خانواده ياعضاو   ين د، بايـد ب

 .موارد توجه شود
آمـوزش   هر چنـد،  :  فعاليت مورد نظر   آموزش زنان سرپرست خانوار در مورد     عدم -۶

تـرين اصـول      مهـم نظـر از      مـورد  يهـا  فعاليـت  ةدر زمينـ   زنان سرپرست خـانوار   

 .ين مهم چندان توجه نشده استدباما ، روديشمار مبهآنها  توانمندسازي
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 پيشنهادها
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 :شوديزير ارائه م
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، از جملـه    هـاي حـداقل کوتـاه مـدت       پشتيباني و   ، وسايل مورد نياز   تأمينکمک به   

  روند؛يشمار م بدين هدف بهي دستيابيا الزم بريهازمينه

  بهبايد،  ي توليدي ها  فعاليت از ترغيب زنان سرپرست خانوار روستايي به انجام           قبل -۲

» بهتـر بـودن   « ، و سـپس   »اول بـودن  « چون   ،آنها پاسخ داد   ةوري و اولي  نيازهاي ضر 

 ؛مطرح است
هش هزينـه و     کا  با ، و اتحاديه   در چارچوب ساختارهاي تعاوني    پرداخت تسهيالت  -۳

  خواهد بود؛مؤثردر اين راه نيز  ،وري سرمايهافزايش بهره
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 به و جلوگيري از انجام اموري کهيندهاي اضافي در پرداخت تسهيالت    آحذف فر  -۱۰
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 ؛ و مكرر به بانکةجع مرا و،غيرضروري
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