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  ی یاشتغال زا یبرطرح ها  د یبا تاک  ینیدر توسعه کارآفر یت ی حما ی نقش نهادها

 (ره)  ینی امداد امام خم   تهیکم
 

 شهناز عبدالهی 

 واحد تهران مرکز  یدانشگاه آزاد اسالم تیو ترب  می فلسفه تعل  شی گرا ،یتیعلوم ترب  یدکتر

 

 چکیده 

امداد   تهیکم  ییاشتغال زا  ی برطرح ها  دیبا تاک  ینیفرعه کارآدر توس  یتیحما  ینقش نهادهابررسی    ،انجام تحقیق حاضر  هدف از

  ، است  یو جزو مطالعات کاربرد  یو از نوع همبستگ  یشیمایاز شاخه پ   یفیحاضر توص  قیروش تحقمی باشد،  )ره(  ینیامام خم

از روش خوشه  می باشد که با استفاده    کلیه ی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرکرمانشاهجامعه آماری تحقیق حاضر  

  ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه  ،نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید302چند مرحله ای  ای طبقه ای  

امام خمینینقش    ارزیابی  به  سوال30لیکرتی می باشد که در    5بصورت    محقق ساخته امداد  با    ینیدر توسعه کارآفر  کمیته 

که روایی آن مورد تایید اساتید متخصص و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ   شدپرداخته    یاشتغال زا  یبرطرح ها  دیتاک

مورد    20نسخه    SPSSها با نرم افزار  اطالعات، داده  یدر پژوهش حاضر، بعد از جمع آور  .برآورد و مورد تایید واقع شد  80/0

از دو روش آمار توصداده  و  لیو تحل  هیتجز ماحصل یافته ها    .قرار گرفت  لیو تحل  هیمورد تجز  یو استنباط  یفیها با استفاده 

مددجویان نقش قابل توجهی ایفا    یی اشتغال زا  یطرح هاو ایجاد    ی نیدر توسعه کارآفرنشان داد که کمیته امداد امام خمینی  

 می کند. 

 

 ییاشتغال زا یها طرح ،ی نیتوسعه کارآفر ،یتیحما ی نهادهاهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

از آن   ی ناش  یها  سکیتالش متعهدانه با در نظر گرفتن ر  کی  قی( از طریمعنو  ای   ی)ماد  د یخلق ارزش جد  ندیبه فرا  ینیرآفراک

تاکنون به   یالدیم  1۶از قرن    یمکاتب اقتصاد  یبار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمام  نیاول  ینی.کارآفرشودیاطالق م

گوناگون دستخوش    یسال ها  یدر ط  ، ینیکارآفر  تیاند. ماهنموده  حیتشر  شیخو  یتصادقا  ی هاه یرا در نظر  ینیکارآفر  ینحو

  نیثابت ازکارآفر  ی فیرو، اقتصاددانان هرگز تعر  نیبه آن پرداخته اند. از هم  یمتعدد  شمندانی قرار گرفته و اند   یاریبس  راتییتغ

قرن  ینکارآفری  مفهوم  گرچه.  اند  نداشته  ینیکارآفر  ای و  داشت  کالس  ها  وجود  اقتصاددانان  اما  بود،  شده  و    کیشناخته 

از مدل  نیا  کینئوکالس از مهارت  نانیخود کنار گذاشتند. کارآفر  ی رسم  های  افراد را    ش ی پ   برای  الزم  ابتکار   و   ها  با استفاده 

 توجه   با  فرینیرآکا  هایپویاییکنند.    یم  یباز  یدر هر اقتصاد  یاساس  یخوب به بازار، نقش  دیجد   های  دهیو آوردن ا  ازهاین  ینیب

  قابل   های  تفاوت  نیز  کارآفرینی  سوی  به  گرایش  در.  باشند  متفاوت  وسیعی  طور  به  توانندمی  توسعه  سطح  و  نهادی  زمینه  به

 متفاوت  نیز  مختلف  کشورهای  بین  در  کارآفرینی  فعالیتهای  ساختار  و  ماهیت(.  200۷  آتیو،)  دارد  وجود  کشورها  میان  توجهی

 .است

  وابستگی   طریق  از  محیط  این  . گذاردمی  اثر  کشور  هر  درون  در  کارآفرینی  های  پویایی   بر  ، دهدمی  شکل  ار  اقتصاد  که  محیطی

  و  سرمایه به  دسترسی حکمرانی، کیفیت مانند مشخصات سایر بر  که شودمی شناخته نهادها  و  اقتصادی توسعه بین  متقابل های

  مبادالت   و(  1۹۹0  نورث،)   اقتصادی   رفتار  اساسی   های   کننده  تعیین  نهادها .  گذاردمی  اثر  کارآفرینان   ادراکات   و  منابع،  سایر

 . بگذارند  کارآفرینان  تقاضای و عرضه بر غیرمستقیمی و  مستقیم آثار توانندمی و هستند( 1۹۹8 اقتصادی )ویلیامسون،

  رویکرد  که  است  سعه، آموختهوت  الملل  بین  جامعه  اوال،  دارد؛  اهمیت  دلیل  دو   به  نهادها  و  اقتصادی  توسعه  کارآفرینی،  رابطه  فهم

  های سیاست  و   کارآفرین  اقتصادی  اهمیت  ثانیا، (.  2001  ، 2ایسترلی)  نیست  مؤثر  دیگر  1،"است  مناسب  همه  برای  اندازه   یک"

  بر   باید  عمومی  سیاست  که  شودمی  برداشت  چنین  فوق،  دلیل  دو  از.  است  یافته  گسترش  بسیار  اخیر  های  سال  در  کارآفرینی،

  و   دسای  آکس،)  شود  اتخاذ  محور  زمینه  متغیرهای  و  محلی  نهادی  شرایط  اقتصادی،  توسعه  و  کارآفرینی  یهاپویایی  حسب

 (. 2008 ،3هسلز

 ر یپذ  بیاز اقشار آس   تیکه به منظور حما  یردولتیغ   یعموم  ینهادهاحال باتوجه به موضوع پژوهش می توان اشاره کرد که  

ز نقش  اند،  آمده  وجود  به  ا  یادیجامعه  حماحرت  جادیدر  گ  ت، یک،  حت  یریشکل  مال  یو    ی تجار  یهاتیفعال  یبرا  ی کمک 

)ره( از    ینیامداد امام خم  ته یگذارند. کم  ریتأث  ینیکارآفر  یر یداشته و در شکل گ  نیفقرا و مستضعف  یسودمند برا  نانهیکارآفر

نهادها    خمینی   امام   امداد  کمیته  یت فعال  های  زمینه  از  یکی   ، کندیم  فا یا  ی نقش مهم  ی نیکارآفر  نهیاست که در زم  یی جمله 

  روستایی   زنان  به  وام  پرداخت  کار،  و  شغل  برای  افراد  های  قابلیت  شناخت  دربردارنده  که  است  اشتغال  و  خودکفایی  ،(ره)

  خودکفایی   فضای  تأمین  و   وام  پرداخت  ای،  حرفه  و   فنی   آموزش  دام،   و   طیور  پرورش  و   تولید  های  آموزش  خانوار،  سرپرست

  ی تیحما  ینقش نهادهابه بررسی    ،مطالعه حاضر براین هدف است که  ،با توجه به مطالب ذکر شده(.1382  ی،ذوالفقار)باشد  می

 بپردازد. )ره( ینیامداد امام خم تهیکم یی اشتغال زا یبرطرح ها  دیبا تاک ینیدر توسعه کارآفر

 
1 . One-Size- Fits- All Approacch 
2 . Easterly  
3 . Desai and Hessels  
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 نورث  داگالس  نظر   از  کارآفرینی  و  نهادها

  پشتیبانی   را  کارآفرینی   تنظیمی،   هایبرنامه  دیگر   و  ضروری  های وام  پرداخت  مالیاتی،   تخفیف  یا   کاهش  طریق  از  کشورها

 را خود کار   و کسب  بگیرند  تصمیم  نتیجه در و  کنند  شناسایی   را جذاب فرصت یک  مردم  که این احتمال طریق بدین و  کنند می

  ارتقاء   برای  رویکردها   ترین  معمول  از  یکی   متوسط  و  کوچک  های  شرکت  برای  مالی   پشتیبانی.  دهندمی  افزایش   کنند،  اندازیراه

  که   مالی  منابع  فقدان  از  که  کارآفرینانی  برای  خاص طور  به  است  ممکن  مالی  های  حمایت  این.  است  جهان سراسر  در  کارآفرینی

  از  برخی(.  13۹0  خانی،   تقی  و   سیدی )  باشد  مهم   شود،   می  برده   نام   کار   و   کسب  یک  اندازی  راه  اصلی   مانع  عنوان  به  آن  از

  های   مشی   خط  مرتبط،  مقررات   و   قوانین  تدوین:  از  عبارتند  کارآفرینی  توسعه  برای  دولت  هایبرنامه  و   ها  مشی  خط  رینمتمه

  به   مشاوره  و  رسانی  اطالع  آموزش،  و  کارآفرینی  ارتقاء  وام،  اعطای  و  مالی  های  حمایت  اداری،  مراحل  سازی  ساده  مالیاتی،

  برای   مشوق   محیطی  ایجاد  در  ها  مشی  خط  سایر  پشتیبان  دولت،  حمایتی  هایمهنابر.  الزم  های  زیرساخت  ایجاد  و  کارآفرینان

رفتارهای  سر  بر  ویژه  مشکالت  وجود  به  توجه  با.  است  کارآفرینانه  های فعالیت   های برنامه  داشت،  اذعان  باید   کارآفرینانه  راه 

 (. 1385 رضایی،  و داوری) هستند کار و  کسب الزم هایمهارت گیری شکل برای مهمی ابزار حمایتی

  عملکرد  بر   نهادها  تأثیر  و  اقتصادی   عملکرد   اقتصادی،   تاریخ  بررسی  به  گوناگون  مقاالت   در  نورث  که  است  سال   پنجاه  به  قریب

  کاربرد  طریق از اقتصادی  تاریخ  در  جدید پژوهش   »انجام دلیل  به نوبل  بنیاد ، 1۹۹3 سال در  نهایت، در  و  کندمی  اشاره اقتصادی

  آثار   به  نگاهی .  4کرد   اعطا  وی  به  را  اقتصاد   نوبل  جایزه  ،«نهادی  و  اقتصادی  تغییرات  توضیح  منظور  به  کمی   یها  روش  و  نظریه

  و   مکان  نظریه"  عنوان  با   ،1۹55  سال  در   ای  مقاله  در  که  ای  گونه  به  دهد، می  نشان  را  نهادها   به  وی   محدود  اشاره  نورث،  اولیه

  ۶ایمقاله   در  نورث  شد؛  بیشتر  نهادها  به  وی  توجه  تدریج،  به  اما.  کند نمی  بحث  انهاده   درباره  چندان  ،5"ای  منطقه  اقتصادی  رشد

  و   کامل   اطالعات)  نئوکالسیکی  فروض   نیز  و   تاریخی   تحقیقات  در  نهادها  به  توجهی  بی   دلیل   به   کرد،   تألیف   1۹۷1  سال  در  که

  رشد  منبع  عنوان  به  تکنولوژیک  تغییرات  بر  اقتصادی  نگاران  تاریخ »  وی،   اعتقاد  به.  کندمی  بیان  را  انتقاداتی(  هزینه  بدون  مبادله

 نورث،)  «است  عوامل  بازارهای  و  تولید  کارآمدی  در  پیشرفت  تاریخی  منبع  مهمترین  نهادی،  ترتیبات  توسعه  اما  کنند،می  تأکید

  ها هزینه   بر  آن  یرتأث  و  دولت(  1۹۷8  نورث،)  نهادها  درباره  نیز  اقتصادی  تاریخ  درباره  مقاالتش  سایر  در  نورث(.  11۹:  1۹۷1

:  1۹84  نورث، )  عوامل  از  گروه  چهار   به  مبادله   هزینه  کننده   ایجاد   متغیرهای   بندی   تقسیم  ضمن  و   کند می  بحث(  1۹84  نورث،)

  نهاد   بر  وی   بیشتر  تأکید   ساز  زمینه  واقع،   در  که   توجهی.  کندمی  توجه  دولت  و   قوانین  مالکیت،  حقوق   به   خاص   طور  به(  25۷

 ای مقاله در وی  نهایت، در . یافت تبلور( 1۹8۷ نورث،) ۷"اقتصادی رشد و  مبادله هزینه  نهادها،" عنوان با   شبعدی مقاله در و  شد

:  کندمی  بیان  نورث  خود  که   طور  همان.  داد  قرار  بررسی  مورد  را  نهادها   نقش  تر  جامع  طور  به  ،1۹۹1  سال   در  8"نهادها"  نام   به

  تاریخی  اقتصاددانان  مقابل،  در .  هستند  عالقمند  اقتصادی  عملکرد  تحلیل  به  ه، شد  داده  های  محدودیت  به  توجه  با   اقتصاددانان»

 ظاهرا(.  255:  1۹84  نورث،)  « کنندمی  تغییر  زمان  طول  در  چگونه  محدودیتها  این   که  دهند می  قرار  توجه  مورد  را  موضوع  این

بپردازد  طبق  بر  تحوالت  تبیین  به  وی  شد  باعث  نهایت،   در  که  بود  ها  محدودیت  به  توجه  همین  را   نهادی  تغییرات  و  نهادها 

 . بداند  اجتماعی و  اقتصادی تحوالت اصلی عامل 

 
4 . Available on: http://nobelprize.org/nobel_prizes/economics/laureates/1993  
5 . Location Theory and Regional Economic Growth  
6 . Institutional Change and Economic Growth  
7 . Institution, Transaction Cost and Economic Growth  
8 . Institutions  
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 به  جوامع،  تغییر  »توصیف  نویسد  می  باره   این   در  وی .  است  جوامع  تحوالت  از  تبیینی  ارائه  دنبال  به  آثارش  بیشتر  در  نورث

 نورث، )   «دهند  می  شکل  را  تغییر  فرایند  این  که  بیابیم  را  اساسی  نیروهای  تا  کنیم  تالش  بیشتر  باید   و  نیست  کافی  تنهایی

 : شودمی یادآور دیگری مقاله  در وی(. 13: 2005

  باید  ما  توضیح  سؤاالت،  این  به  پاسخ  برای  باشد؟  می  مشکل  بسیار  آنها اصالح  چرا  تر،  مهم  آن از  و  است  بوده  چه  شکست  »دلیل

  کدام   الزم  نهادی  نیازهای  مدرن،   تکنولوژی  کاربرد  از  حاصل  منافع   به  دستیابی  برای  دهد  نشان  که  باشد  تحلیلی  و  تجزیه  حاوی

 . دهد می قرار بررسی مورد را نهادها اساس، این بر  وی(. 22: 2000 نورث،) «هستند

.  است  مفید  بسیار  نیز  ما  بحث  برای  و  کندمی  بیان  نهادها  گیری  شکل  درباره  که  است  کاملی  تبیین  نورث،  آثار  متمایز  وجه  اما

  نااطمینانی   کاهش   منظور  به   را  نهادها   ها   انسان   است  معتقد  نورث.  کندمی  آغاز  نااطمینانی   موضوع  از  را  نهادها   ه دربار  بحث  وی

  این .  کندمی  آغاز  فراگیر  اطمینانی   با  را  زندگی  فردی  هر»  وی،  اعتقاد  به(.  1۹:  2000  نورث،)  کنندمی  ایجاد  بشری  مبادالت  در

  اجتماعی   -  فرهنگی  زبانی  محیط  و  فیزیکی  پیرامونی  محیط  از  که  یابدمی  کاهش  تجربیات  از  نوع  دو  آموزش  با  اولیه،  نااطمینانی

  حواس   توسط  شده  دریافت  گوناگون  هایپیام  تفسیر  برای  را   ساختاری  اولیه،  یادگیری(.  15:  2005  نورث،)  «شوند  می  حاصل

  اشاره  که  است  آموزشی  نوع  دو   حاصل   آن،  ثانویه  ساختار  اما   است،  ژنتیکی  آن  اولیه  چارچوب  که  ساختاری  دهد،می  توسعه

  شده  ایجاد   کودکی  اوایل  از   تحلیلی،  نتایج   حفظ  و  ما  ادراک  سازماندهی  برای  که  کندمی  اشاره  چارچوبی  به  سپس  وی.  کردیم

:  کندمی  استفاده  ۹ذهنی  های  مدل  اصطالح  از  نورث  چارچوب،  این  بهتر  درک  برای(.  25:  2005  نورث،)   یابدمی  تکامل  و  است

 اصالح   یا  تقویت  را  آن  جدید،  تجربیات  بازخورد  که  هایی  مدل  ،«سازیم  می  محیط  تفسیر  و  تبیین  برای  را  ذهنی  های  مدل  ما»

  عملکرد   و  نهادها  یادگیری،  مقاله  در  را  ذهنی  های  مدل  از  خوبی  بسیار  تبیین  همکارانش  و  نورث (.  25:  2005  نورث،)   کندمی

 ایدئولوژی :  مشترک  ذهنی  های  مدل"  نام  با  ای  مقاله  در  قبال  وی.  کردند   بیان(  2004  ،10شریق   و  نانتزاوونیس  نورث،)  "اقتصادی

  منظور   به  شده  ارائه  مقاله  در  و  دهدمی  قرار  بررسی  مورد  را  نهادی  تغییرات  با  آن  ارتباط  و  ذهنی  های  مدل(  1۹۹4)  "11نهادها   و

 . است کرده  بیان را مباحث این نیز دیگر مقاله چند و  نوبل جایزه  دریافت

  که  هنگامی.  کند می  پیشنهاد  مشکالت  حل  و  پیرامون  محیط  توصیف  برای  را  مختلفی  ذهنی  های  مدل  ذهن،  وی،  اعتقاد  به

  ذهنی مدل   این نورث. شودمی تثبیت اندازهای  تا  آن کنند، می تأیید  را یکسانی  ذهنی  مدل  اوقات بیشتر در  محیطی،  های  پاسخ 

.  نامد  می   14"باورها   سیستم"  را(  باشند  ثبات   بی   یا  استوار  توانند می  )که   13باورها   پیوستگی  بهم   و   12"باور"  را  یافته  تبلور  نسبتأ 

  بود  مرتبط  15انگیزشی  سیستم  با  باورها  سیستم.  ساخت  می  توانا  پیرامونش  محیط  در  بقا  برای  را  فرد   گذشته،  در  باورها،  سیستم

 که  است  مطرح  زمانی  مهم،  موضوع  اما(.  ۷۶:  2004  شریق،  و  نیسنانتزاوو  نورث،)  است  مقاوم  ناگهانی  تغییرات  برابر  در  تقریبا  و

  پیشنهاد   مشکل  حل  برای  را  جدیدی   های   مدل  ذهن  حالت،  این   در  شوند؛ نمی  حل  موجود  ذهنی   های مدل  طبق  بر  مشکالت

 (. ۷۶ همان، ) کند می

  گیرند می  نشأت  باورها  سیستم  از  ها اد نه  دارد؛   وجود  نهادها  و   باورها   سیستم  ذهنی،  های  مدل  میان  نزدیکی  رابطه  نورث،  نظر  به

»48:  2005  نورث،)   که   هستند  ساختارهایی  نهادها.  کند می  ماندگار  را  انسانی  انداز  چشم  داخلی  بازنمایی  باورها،  سیستم(. 

 
9 . Mental Models  
10 . Nantzavinos and Sharig  
11 . Shared Mental Models: Ideologies and Institution  
12 . Belief  
13 . Interconnection of Belief  
14 . Belief System  
15 . Motivational System  
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  داخلی   یبازنمای   باورها  سیستم  بنابراین،.  آورند  دست  به  را  خود  عالقه  مورد  محصول  تا  کنندمی  تحمیل   انداز  چشم  این  بر  انسانها

  نورث،   اعتقاد   به  دارند؛  مهمی  نقش   ها سازمان  میان،  این  در(.  4۹:  2005  نورث،)  1۶«هستند  بازنمایی  این  خارجی   بروز  نهادهای  و

  هاست   سازمان  اهداف   با   ارتباط  در  نیز  ذهنی   های   مدل   تکامل  و (  ۷۷  همان، )  افتد  می   اتفاق   هاسازمان  در  مشترک  یادگیری

 (. ۷۷ همان،)

  ساختارمند   را  انسانی   متقابل  های   کنش   که  هستند  انسانی   شده  ابداع  قراردادهای   نهادها »  کند می  بیان  رثون  نهایت،   در

 اجرایی  خصوصیات  و(  عرف  و  رفتاری  هایارزش   مانند )  غیررسمی  قوانین  ،(اساسی  قانون  مانند)  رسمی  قوانین  از  آنها.  کنندمی

 (. 3۶0: 1۹۹4 نورث،) اند شده تشکیل آنها

 بود   خواهند  بازیکنان  هاسازمان  کنیم،  تلقی  بازی  قواعد  را  نهادها  اگر  دارد؛  وجود  تفاوت  هاسازمان  و  نهادها  میان  نورث،  اعتقاد  به

  برای  مشترکی  هدف  حول  که  اند  شده  تشکیل  افراد  از  ای  مجموعه  از  ها  سازمان(. »23:  2000  نورث،  و  3۶1:  1۹۹4  نورث،)

  هیأت  شهر،  شورای  سناتورها،  سیاسی،  بازیگران)  سیاسی  های   شاکله  ها  سازمان.  «اند  گشته  متحد  معینی  اهداف  به  رسیدن

  اجتماعی   های  شاکله  ، (تعاونی  هایشرکت  فامیلی،  مزارع  تجاری،  اتحادیه  ها، شرکت)  اقتصادی  های  شاکله(  کننده  نظارت  های

.  شوند  می  شامل  را(  شغلی  آموزش  اکزرم  ها،  دانشگاه  مدارس،  آموزشی  1۷های   شاکله  و  ورزشی  هایانجمن  ها،کلوب  کلیساها،)

  خالف   فعالیتهای   و  دزدی  برای  نهادی  چارچوب  اگر»  کنند؛می  ایجاد   نهادها   که   هستند  هایی   فرصت  دهنده  انعکاس  ها   سازمان

  تولیدی   فعالیتهای  به  نهادی  چارچوب  اگر  و   یابند  می  سامان  دزدی  و  خالفکاری  جهت  در  هاسازمان  صورت  این  در  دهد،  پاداش

 (. 3۶1: 1۹۹4 نورث،) «کنندمی ترویج را تولیدی  و مولد فعالیتهای  که آیند می   پدید  هاییسازمان صورت این در دهد،  شداپا

  تدریج   به  خود،  اهداف  پیگیری  در  ها  سازمان(.  3۶1:  1۹۹4  نورث،)  نهادهاست  و  هاسازمان  میان  تعامل  حاصل  نیز  نهادی  تحول

  ساختار   تجدید   با   برند   می   پی   افراد  که   است  این  تغییرات  بروز  دلیل (. »122:  1385  ،رثنو)   کنندمی  دگرگون  را  نهادی   ساختار

  بیرونی   عاملی   اقتصاد،  به  نسبت  است  ممکن  افراد،  تلقی  در  تغییر  منشأ .  کنند   عمل  توانندمی  بهتر  اقتصادی  یا   سیاسی  مبادالت

:  1۹۹4 نورث،)  «دهدمی  تغییر سودآور های   فرصت به  را افراد بینش  که  دیگر اقتصادی در کیفیت و  قیمت  در تغییر مانند   باشد، 

  بقاست  برای  هاسازمان  تالش  نیز  یادگیری  عامل   که  کندمی  اشاره   بلندمدت  در  تغییر  عامل   عنوان  به  یادگیری  به  نورث(.  3۶1

  در  جاافتاده  یهامحرک   به  که  است  کارآفرین  شخص  تغییر،  عامل: »گوید  می  مسأله  این  بیشتر  توضیح  در  وی(.  3۶1  همان،)

  های قیمت   تغییرات.  است  تغییر  حال  در  نسبی  هایقیمت  با   ها  رجحان  تغییر،  منشأ .  دهد می  نشان  واکنش  نهادی  چارچوب

 (. ۶-135: 1385 تورث،) «کندمی دگرگون را انسانی متقابل های  کنش  در افراد های  انگیزه نسبی،

 تغییرات   به  است  قرار  که  هایی   تنها سازمان   نه  زیرا  دارد؛   متفاوتی  یجنتا  مختلف،  کشورهای  در  قیمت  تغییرات  نورث،  اعتقاد  به

 مختلف  کشورهای  در  کنند،  ایجاد  توانندمی  که  تغییراتی  نتیجه  در  و  زنی  چانه  قدرت  نظر  از  دهند،  نشان  العمل  عکس  قیمتی

  و   داشت  خواهند  متفاوتی  ذهنی  یها  مدل  نتایج،  ناقص   بازخورد  و  متفاوت  پیشینه  به  توجه  با  کنشگران»  بلکه  هستند،  متفاوت

 او،  است؛  ضروری  نکته  دو  به  توجه  اینجا  در(.  1۶0:  1385  نورث،)  «کرد  خواهند  اتخاذ  را  متفاوتی   های  سیاست  بنابراین،

 تغییر  وجود  با  که  رسند  می  نتیجه  این  به  مبادله  طرفین  گاه   و  شودنمی  نهادی  تحول  موجب  همیشه  نسبی،  قیمت  تغییرات

  و  هستند  ناپیوسته  گاه  تغییرات  ثانیا، (.  13۹:  1385  نورث،)  دهند  انجام  موجود  نهادی  چارچوب  در  را  منابع  صتخصی  ها،  قیمت

 (.143 همان،)  شوندمی ناپیوسته و  ناگهانی تغییرات بروز موجب طبیعی،  بالیای  و انقالبها  جنگها، مانند مواردی

 
:  1۹۹4 نورث،) هستند مشترک ذهنی های  مدل تبلور نهادها که است معتقد و کندمی استفاده  باورها سیستم جای به مشترک ذهنی های مدل عنوان از تساهل با مقاالت، برخی در . نورث  1۶

 . کنیم می استفاده باورها سیستم اصطالح همان از تشتت، از جلوگیری برای مقاله این در ولی(. 3۶3

17 . Political Bodies  



 مطالعات مدیریت و کارآفرینی 

 41-54، صفحات 1401، تابستان  2، شماره8دوره 

4۶ 

 

( 5۹:  2005  نورث،)  نظمی  بی  و  نظم  منابع  درباره  ،18"اقتصادی  تحول  فرایند  درک"  نام   با  خود  جدید  کتاب  از  فصلی  در  نورث

  جامعه   در  را  معتبر  تعهدات  که   -  قدیمی   های  مکانیسم   که  آید   می   پدید   هنگامی   تغییر  از  نوعی: »کند می  بیان  بدیعی  مطالب

  دیکتاتور   حاکم   یک   مرگ  ،نآ  نمونه.  باشد  شده   فراهم   آنها   برای  مناسبی   جانشین  اینکه  بدون  روند، می  بین  از  -  آوردند می  پدید

  و  کندمی  صحبت  نیز  انقالبی  تغییرات  درباره  نورث.  (10۶،  2005نورث،  )  «است  بحران  یک  بازتاب   عموما  حالت،  این  اما.  است

 به   تغییرات،  این  توصیف  در  وی .  دانندمی  تدریجی  های  دگرگونی  از  کمتر  را  تغییراتی  چنین  هزینه  ها گروه  از  برخی   است  معتقد

 سوی   از  تدریج  به  که  دانند  می  جدیدی  باورهای  بندی  مفصل  عامل  را  آفرینان  کار  که  کندمی  اشاره  1۹وینگست  و  ریدگوفی  بیان

  نهایت،   در  وی(.  10۶:  2005  نورث،)  گردد می  فراهم  نیز  آن  اجرای  الزامات  و  هاسیاست  و  شودمی  پذیرفته  مختلف  های  گروه

 .(155: 2005 تورث،)  کندمی ارائه را زیر مدل

 نتایج   ها سیاست  نهادها   باورها 

 برخی  در  بیشتر  نوآوری  دالیل   درک  کند،می  بیان  اقتصادی  عملکرد  و  نهادها   باورها،  نقش  از  نورث  که  تبیینی  با   ترتیب،   بدین

  هستند،   جامعه  نهادهای  حاصل  که  انگیزشی  ساختار  نهادها و  وی،   اعتقاد  به.  است  آسان  بسیار  آنها  توسعه  نتیجه  در  و  کشورها

  توسعه   مسیر  کنند،  تشویق  را  نوآوری  و  تولید  نهادها،  مجموعه  اگر  واقع،  در  باشند،  می  کشورها  توسعه  عدم  یا  توسعه  اصلی  عامل

  نورث،)  «کندمی  رشد  اقتصاد  آنگاه  باشند،  داشته  را  منفعت  باالترین   فزاینده،  وری  بهره  با   های  فعالیت  اگر. »نمایند  می  هموار  را

  را  نهادها  است  معتقد  رو،  این  از  و  داند می  باورها  تبلور  را  کشورها  نهادهای  نورث  گفتیم،  که  طور  همان  تهالب(.  22:  2000

  جهان   اقتصادهای  به  موفق  غربی  بازاری  اقتصادهای  از  رسمی  سیاسی  و  اقتصادی  قواعد  انتقال»  کرد؛  صادر  کشورها  به  تواننمی

  اقتصادی   ضعیف  عملکرد  عالج  داروی  سازی،  خصوصی.  نیست  تصادیقا  خوب  عملکرد  برای  کافی   شرط  شرقی،  اروپای  و  سوم

 (.  25: 2000 نورث،)  «باشدنمی

 

 تحقیق   شناسی  روش

جامعه آماری تحقیق حاضر    ،است  یو جزو مطالعات کاربرد  یو از نوع همبستگ  یشیمایاز شاخه پ   یفی حاضر توص  قیروش تحق

می باشد که با استفاده از روش خوشه ای طبقه ای چند مرحله ای    کلیه ی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد شهرکرمانشاه 

لیکرتی می باشد که    5اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بصورت  ابزار    ، نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید100

 ی نیامداد امام خم  تهیکم  یااشتغال ز  یبرطرح ها  د یبا تاک  ی نیدر توسعه کارآفر  ی تیحما  ینقش نهادها  ارزیابی  به  سوال30در  

برآورد و مورد تایید    80/0کرونباخ  که روایی آن مورد تایید اساتید متخصص و پایایی آن با استفاده از آلفای    شدپرداخته  )ره(

ها با  وداده  لیو تحل  هیمورد تجز  20نسخه    SPSSها با نرم افزار  اطالعات، داده  یدر پژوهش حاضر، بعد از جمع آور   .واقع شد

 .قرار گرفت لیو تحل هیمورد تجز یو استنباط یفیه از دو روش آمار توصاستفاد

 

 
18 . Understanding the Process of Economic Change  
19 . Figuerido and Weingast  
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  تحقیق  هاییافته

 دموگرافیک )بررسی ویژگی های عمومی(توصیف شاخص های  

 جنسیت  -

نفر(    142درصد )  02/4۷نفر( مرد و    1۶0درصد )  ۹8/52ها از بین پاسخگویان مورد بررسی  با توجه به تجزیه و تحلیل داده  

 (. 1ن هستند )جدول ز

 : توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان 1جدول  

 جنسیت  فراوانی  درصد فراوانی 

 مرد 1۶0 ۹8/52

 زن  142 02/4۷

 کل 302 100

 سن -

 02/4۷نفرر )  142سرال،    35ترا    31درصرد(    8/2۹نفرر )  ۹0مورد بررسی    ها از بین پاسخگویانبا توجه به تجزیه و تحلیل داده

 (.2)جدول  سال به باال سن داشتند  45درصد(  18/23نفر )  ۷0و سال   45تا   3۶درصد(  

 توزیع فراوانی سن پاسخگویان  :2  جدول

 درصد  فراوانی  سن

 8/2۹ ۹0 سال 35تا  31

 02/4۷ 142 سال  45تا  3۶

 18/23 ۷0 سال به باال  45

 100 302 کل

 

 آماره های توصیفی متغیرها 

 تحقیق   : آماره های توصیفی نمره متغیرهای3جدول  

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین  بیشترین  کمترین  متغیرها 

 452/0 -4۶4/0 84۹/0 2۷1/3 5 08/1 کارآفرینی

 ۹02/0 -۶0۹/0 ۷8۷/0 1۹۹/3 ۷5/4 1۷/1 پرداخت تسهیالت 

 88۷/0 -۶82/0 ۷82/0 1۹2/3 ۶۷/4 08/1 آموزش  

 824/0 -۶۶1/0 ۷۶2/0 1۹4/3 55/4 11/1 کمک های نظام مند دولت
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 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها

 : آزمون کلموگرف اسمیرنوف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 4جدول  

 فرض نرمال  معنی داری  آماره کلموگرف اسمیرنف  

 برقرار است  111/0 ۶2/1 ینیکارآفر

 برقرار است  0۶۷/0 218/2 الت یپرداخت تسه

 برقرار است  0۷1/0 143/2 آموزش 

 برقرار است  0۷۷/0 133/2 م مند دولتنظا  یکمک ها

 

  دهد که معنی داری متغیر از سطح معنی داری کلموگرف اسمیرنوف نشان مینتایج آزمون نرمال بودن متغیرها بر اساس آزمون  

05/0=α  0این سطح فرضباالتر است، لذا درHها رد نمی شود، بنابراین می توان گفت که توزیع نمرات یعنی نرمال بودن داده

 متغیرهای تحقیق نرمال هست. 

 

 بررسی سوال های تحقیق   -

وایجاد  ینی)ره( در توسعه کارآفر  ینیامداد امام خم تهیکمآیا پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار    :سوال اول

 نقش موثری دارد.  یی اشتغال زا  ی هاطرح  

پرداخت وام به   نیبنشان می دهد که  (  SEMضرایب رگرسیونی در مدل معادالت ساختاری )ها از طریق  تجزیه و تحلیل داده

رابطه معنی داری وجود    یی اشتغال زا  ی طرح ها  جاد یوا  ینیتوسعه کارآفرو)ره(    ینیامداد امام خم  تهیزنان سرپرست خانوار کم

  تهیپرداخت وام به زنان سرپرست خانوار کم  نیبوجود رابطه   سوال در راستایلذا    (= p<02/2, C.R= 20/0 β , 05/0)  ،دارد

بر اساس درصد اطمینان تایید می شود.    ۹5با بیش از    ییاشتغال زا  یطرح ها  جادیوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم

واحد انحراف معیار کاهش پیدا    04/0معادل    متغییرهای تحقیق( می توان گفت به ازای یک واحد تغییر در    2R)  ضریب تعیین

)ره( وتوسعه    ینیامداد امام خم  تهیپرداخت وام به زنان سرپرست خانوار کمکه بین  کرد    می کند و همچنین می توان اشاره

پرداخت وام به زنان سرپرست خانوار  با افزایش میزان    ،ددارد کهوجو  خطیرابطه ی    ییاشتغال زا  یطرح ها  جادیوا  ینیکارآفر

میل می کند واین نتیجه می تواند   باال  به سمت  ییل زااشتغا یطرح ها جاد یوا ی نیتوسعه کارآفر ، )ره(  ینیامداد امام خم تهیکم

  ییاشتغال زا  یطرح ها  جادیوا  ی نیتوسعه کارآفر،)ره(  ینیامداد امام خم  تهیپرداخت وام به زنان سرپرست خانوار کمبا کاهش  

   جهت پیدا کند.  پایین به سمت

)ره(   ی نیامداد امام خم  تهیار کمپرداخت وام به زنان سرپرست خانو  نیب: ضرایب مدل رگرسیون رابطه  5جدول  

 یی اشتغال زا  ی طرح ها  جادیوا   ینیوتوسعه کارآفر 

 متغیر 
برآورد غیر 

 βاستاندارد  

خطای 

 معیار 

برآورد 

 βاستاندارد  
2R   مقدارC.R   مقدارp 

 001/0 02/2 04/0 20/0 038/0 0۷۷/0 پرداخت وام
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 ی نی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم  تهیکم  آموزش های تولید و پرورش دام و طیور توسط  نی ب  :دوم  سوال

 . رابطه وجوددارد ییاشتغال زا یطرح ها   جاد یوا

  یآموزش ها  نیبنشان می دهد که  (  SEMضرایب رگرسیونی در مدل معاداالت ساختاری )ها از طریق  تجزیه و تحلیل داده 

رابطه معنی    ییاشتغال زا  ی طرح ها  جادیوا  ینیه کارآفر)ره( وتوسع  ینیامداد امام خم  تهیتوسط کم  وریو پرورش دام و ط  دیتول

توسط   وریو پرورش دام و ط  دیتول  یآموزش ها  نیبلذا فرض وجود رابطه    (= p<۷, C.R= ۶8/0 β , 05/0)  ،داری وجود دارد

نان تایید می  درصد اطمی  ۹5با بیش از    یشغل  ییاشتغال زا  یطرح ها  جادیوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم  تهیکم

واحد انحراف   4۶/0معادل    متغییرهای تحقیق  نیب( می توان گفت به ازای یک واحد تغییر در  2R)  بر اساس ضریب تعیینشود.  

امداد    تهیتوسط کم  وریو پرورش دام و ط  دیتول  یآموزش ها  نیتوان اشاره کرد که ب  ی م  نیو همچن  معیار کاهش پیدا می کند

 .وجوددارد خطی و مستقیم یرابطه   یی اشتغال زا یطرح ها جاد یوا ینیرآفر)ره( وتوسعه کا ینیامام خم

امداد امام   تهیتوسط کم  وریو پرورش دام و ط  دیتول  ی آموزش ها نیب: ضرایب مدل رگرسیون رابطه  6جدول  

 ییاشتغال زا  ی طرح ها  جادیوا  ین ی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیخم

 متغیر 
برآورد غیر 

 βاستاندارد  

خطای 

 معیار 

آورد بر

 βاستاندارد  
2R   مقدارC.R   مقدارp 

 یآموزش ها

و پرورش   دیتول

 وریدام و ط

۷0/0 10/0 ۶8/0 4۶/0 ۷ 001/0 

 

طرح   جاد یوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم تهیتوسط کم  فنی و حرفه ای   ی آموزش ها نی ب  :سوم  سوال

 .رابطه وجوددارد  یی اشتغال زا  یها

  یآموزش ها  نیبنشان می دهد که  (  SEMضرایب رگرسیونی در مدل معاداالت ساختاری )ا از طریق  هتحلیل داده تجزیه و  

یی رابطه معنی داری وجود اشتغال زا  یطرح ها  جادیوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر   ینیامداد امام خم  تهیتوسط کم  یو حرفه ا  یفن

امداد امام    تهیتوسط کم  یو حرفه ا   ی فن  یآموزش ها  نیبلذا فرض وجود رابطه    (= p<۹8/5, C.R= 20/0 β , 05/0)  ،دارد

بر اساس ضریب  درصد اطمینان تایید می شود.    ۹5با بیش از  یی  اشتغال زا  یطرح ها  جادیوا   ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیخم

ازای یک واحد تغییر در  2R)  تعیین افزایش پی  04/0معادل    متغییرهای تحقیق( می توان گفت به  دا می  واحد انحراف معیار 

همچن کند ب  ی م  نیو  که  کرد  اشاره  ها  نیتوان  ا  ی فن  ی آموزش  حرفه  کم  یو  خم  تهیتوسط  امام  وتوسعه   ینیامداد  )ره( 

 .وجوددارد یخط یرابطه  ییاشتغال زا یطرح ها جاد یوا ینیکارآفر
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)ره(  ینیامداد امام خم  تهیتوسط کم  ی و حرفه ا یفن  ی آموزش ها نیبضرایب مدل رگرسیون رابطه    :7جدول  

 یی اشتغال زا  ی طرح ها  جادیوا   ینیوتوسعه کارآفر 

 متغیر 
برآورد غیر 

 βاستاندارد  

خطای 

 معیار 

برآورد 

 βاستاندارد  
2R   مقدارC.R   مقدارp 

آموزش های فنی  

 و حرفه ای
24/0 04/0 20/0 04/0 ۹8/5 001/0 

 

 ی نی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیام خمامداد ام   تهیتوسط کم  پرداخت وام و تامین فضای خودکفایی  نیبچهارم:    سوال

   .رابطه وجوددارد ییاشتغال زا یطرح ها   جاد یوا

پرداخت وام و    نیبنشان می دهد که  (  SEMضرایب رگرسیونی در مدل معاداالت ساختاری )ها از طریق  تجزیه و تحلیل داده

امام خم  تهیتوسط کم  ییخودکفا  ی فضا  نیتام زا  ی طرح ها  ادجیوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد  رابطه معنی    ییاشتغال 

توسط   ییخودکفا یفضا نی پرداخت وام و تام نیبلذا فرض وجود رابطه  (= p<۷/4, C.R= 23/0 β , 05/0) ،داری وجود دارد

بر  درصد اطمینان تایید می شود.  ۹5با بیش از  ییاشتغال زا یطرح ها جاد یوا ینی)ره( وتوسعه کارآفر ینیامداد امام خم تهیکم

ازای یک واحد تغییر در    2R)  اساس ضریب تعیین واحد انحراف معیار   053/0معادل   متغییرهای تحقیق( می توان گفت به 

امداد امام    تهیتوسط کم  ییخودکفا  یفضا  نیپرداخت وام و تام  نیتوان اشاره کرد که ب  یم  نیو همچن  افزایش پیدا می کند

 .وجوددارد ی و مستقیمخط یرابطه  ییاشتغال زا ی طرح ها جادی وا ینی)ره( وتوسعه کارآفر ینیخم

 ینیامداد امام خم  تهیتوسط کم   یی خودکفا  یفضا   نیپرداخت وام و تام  نیبضرایب مدل رگرسیون رابطه    :8جدول  

 یی اشتغال زا یطرح ها   جاد یوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر

 متغیر 
برآورد غیر 

 βاستاندارد  

خطای 

 معیار 

برآورد 

 βاستاندارد  
2R مقدار  C.R   مقدارp 

پرداخت وام و  

  یفضا نیتام

 یی خودکفا

1۷8/0 038/0 23/0 053/0 ۷/4 001/0 

 

 ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم  ته یتوسط کم  توافق نامه حمایت های مالیاتی   ن یب  : ی پنجمفرع  هیفرض

 رابطه وجوددارد.  ییاشتغال زا یطرح ها   جاد یوا

داده تحلیل  و  از طریق  تجزیه  )ها  معاداالت ساختاری  رگرسیونی در مدل  بین  (  SEMضرایب  که  نامه  نشان می دهد  توافق 

رابطه معنی داری   ییاشتغال زا  یطرح ها  جاد یوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم  تهیتوسط کم  ی اتی مال  ی ها  تیحما

 تهیتوسط کم  یات یمال  یها  تینامه حما  توافقبین  لذا فرض وجود رابطه    (= p<43/4, C.R= 23/0 β , 05/0)  ،وجود دارد

بر اساس درصد اطمینان تایید می شود.    ۹5با بیش از    ییاشتغال زا  یطرح ها  جادیوا  ینی)ره( وتوسعه کارآفر  ینیامداد امام خم
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  ی ن یامداد امام خم  تهیتوسط کم  ی اتیمال  یها  تیتوافق نامه حما   نیتوان اشاره کرد که ب  یم  نیو همچن(    2R)  ضریب تعیین

 .وجوددارد یخط یرابطه  یی اشتغال زا یطرح ها جادیوا ینی)ره( وتوسعه کارآفر

)ره(   ینیامداد امام خم تهیتوسط کم  یاتیمال  یها   تیتوافق نامه حماضرایب مدل رگرسیون رابطه    :9جدول  

 یی اشتغال زا  ی طرح ها  جادیوا   ینیوتوسعه کارآفر 

 متغیر 
برآورد غیر 

 βاستاندارد  

خطای 

 معیار 

 برآورد

 βاستاندارد  
2R   مقدارC.R   مقدارp 

توافق نامه  

  یها تیحما

 ی اتیمال

313/0 0۷1/0 23/0 053/0 43/4 001/0 

 

 گیری   نتیجه   و  بحث

  توانایی  و  استعدادها   شکوفایی  موجبات  آوردن  فراهم  محرومان،  از  حمایت  بر  عالوه(  ره)  خمینی  امام  امداد  کمیته  اهداف   از  یکی

  تحت   ای  برنامه  منظور  همین  به.  آنهاست  به خودکفایی   نیل  منظور  به  مناسب  زمینه  ایجاد  و   ششپو  تحت  افراد  بالقوه  های

  درآمد  افزایش   به  منجر  اعتبارات  به  دسترسی .  است  گرفته  قرار  نهاد   این  های برنامه  در  کارآفرینی  و   خوداشتغالی  های طرح   عنوان

 گیری  تصمیم  در  آنان  مشارکت  افزایش  خانواده،  اقتصاد  در  آنها  هجایگا  ارتقاء  بازار،  اطالعات  های  شبکه  به  دسترسی  مددجویان،

  نشان  خوبی  به  پژوهش  این  نتایج .  شود  می   جامعه  و  خانواده  در  آنان  عمومی  دیدگاههای  بهبود  و   خانواده  های  هزینه  مورد  در

میاشتغال  های طرح   از  مددجویان  استقبال  باعث   متعددی  عوامل  که  دهدمی   بر  هاطرح   این  به  انمددجوی  گرایش.  شود  زا 

صحهاشتغال   های  وام  اعطای  ضرورت  رونق  و  کار  و  کسب  گسترش  به  ها  وام  نوع  این  بزرگ  کمک   از  نشان  و  گذاشته  زا 

 . باشد می مددجویان خدماتی و تولیدی های فعالیت

  بیانگر   نتایج  شد،  انجامشهرکرمانشاه    امداد  کمیته  خرد  اعتبارات  از  استقبال  و  تمایل  میزان  خصوص  در  که  هم  حاضر  تحقیق  در

 واقع   در.  بود  وام  پرداخت  در   تضمین  به  نسبت  مددجو  اطمینان  و  اعتماد  مهم  عوامل  از  یکی.  بود  مختلفی  عوامل  تأثیر  میزان

.  شود  ایجاد  مددجویان  بین  در  اطمینان  این  است  الزم  کار  و  کسب  اندازی  راه  راستای  در  اعتبار  کارگیری  به  از  اطمینان  برای

  اولیه  اطمینان  این  طرفی   از.  ندارد  را  دهنده  وام  نهادهای   سایر  از  وام  اخذ   امکان  و   هستند  جامعه  ضعیف   قشر  از  اغلب   آنها  زیرا

  خواهند   اقدام   شغل   ایجاد  به  نسبت  وام   اخذ  از  پس   افراد  و  کرد  خواهد  کار  و   کسب  اولیه  ایده  کردن  عملیاتی   به  مؤثری  کمک

  اقشار  از  آنها اکثر که  افراد از قشر  این برای  مهمی  عامل  خود  که. زا استاشتغال التتسهی سود  نرخ بودن  پایین دیگر   عامل.  کرد

  در  مؤثری  کمک  عامل   این  همچنین.  ندارند  را  باال   تسهیالت  سود   نرخ  با   وام  اخذ   امکان  و   هستند  جامعه  ضعیف  و   دیده   آسیب

  دلیل   به.  بود  کار  و   کسب  گسترش  زا بهاشتغال  یها  وام  کمک  سوم  عامل.  کرد  زا خواهداشتغال  هایطرح  از  پذیرش  و  استقبال

  این  باشند  داشته  هاطرح   از  استقبال  و  کار  انگیزش  برای  دلیلی  و  بوده  جامعه  ضعیف  قشر  از  امداد  کمیته  مددجویان  که  این

  و   کسب  گسترش  همچنین  و   ایده  کردن  عملیاتی   به  مؤثری  کمک  هاطرح  این  از  استقبال  که  شود  ایجاد   آنها  بین  در  اطمینان

 . کرد فراهم آنها در را کارآفرینی پرورش های زمینه توانمی و کرد  خواهد کار

 فعالیت جهت مناسب بستر نمودن  فراهم  زا واشتغال های طرح  از مددجویان بیشتر استقبال جهت در  زیر پیشنهادهای نهایت  در

 : است ارائه قابل آنان
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 . مددجویان از ها بانک و امداد کمیته توسط راحت و ارائه قابل  های  ضمانت دریافت و اخذ •

واشتغال  تسهیالت  سود  نرخ  بودن  پایین •   های طرح  در  مشارکت  و   ها   وام  نوع  این  دریافت   برای  مددجو  به  کمک  زا 

 زاییاشتغال

  اشتغال  هایطرح   از  آنها  بیشتر  استقبال  و  مددجویان  هدایت  موجب  که  طرح  کارشناسان  سوی  از  مناسب  راهنمایی  ارائه •

 .  گردد می زایی

 بیشتر   استقبال  بر  دلیلی  خود  زا کهاشتغال  هایطرح   سایر  با  مقایسه  در  امداد  زا کمیتهاشتغال  هایطرح  جذابیت  افزایش  •

 . گرددمی مددجویان

 .مددجویان زا برایاشتغال هایطرح اطاالعات و اهداف کردن  روشن و سازی شفاف •

  های  رسانه  طریق  از  امداد  کمیته  اشتغازای  های طرح   از  مددجویان  یآگاه   و  سازی  فرهنگ  جهت  آموزشی  هایبرنامه  ارائه •

..  .و  روزنامه  رادیویی،  هایبرنامه  تلویزیونی،  شبکه  از  استفاده  راستا  این  در.  رسد  می  نظر  به  ضروری  مددجویان  برای  گروهی

 .  گردد واقع  مؤثر تواندمی

  بوده   مغایر  وام  پرداخت  اهداف  با  که  است  شده  مصرف  هایی  هزمین  در  دریافتی   های  وام  موارد  برخی  در  که  این  به  توجه  با •

 . گیرد صورت کافی  نظارت آن مصرف نحوه زمینه در وام پرداخت  از شود پسمی پیشنهاد است؛
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