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  1چکیده

هاي مشارکت زنان در جامعه روستایی ایجاد کسب و کارهاي ترین زمینهیکی از اصلیامروزه   
عنوان یک رویکرد  آفرینی روستایی بهچنین کارهم .به کارآفرینی یا خوداشتغالی است کوچک و ورورد

 تواند کمک شایانی به توسعه و پیشرفت روستاها نماید.اساسی و موازي با اهداف توسعه روستایی می
 وريبهره نرخ بیکاري، مانند کشورمان روستاهاي در موجود هايچالش به توجه با درحال حاضر

 مالی منابع پرداخت گسترش و توسعه رسدمی نظر به فقر میزان بودن باال و رویهبی هايمهاجرت پایین،
 روستایی مردم میان کارآفرینی قابلیت افزایش طریق از تواندمی که است راهی خرد اعتبارات جمله از

نظام اعتبارات خرد از جمله راهکارهاي مطرح شده طی چند دهه لذا  شود. مناطق این توسعه به منجر
 انداز در مناطق روستایی و نهایتاًگذاري و تقویت بنیاد مالی و پسیهاخیر با هدف تسریع فرآیند سرما

اندازي قرار دادن سرمایه در اختیار زنان براي راه چنینتوانمندسازي زنان روستایی بوده است. هم
ها مؤثر بوده و موجب بهبود کیفیت  هاي درآمدزا در توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي آنفعالیت

مورد اي بوده و اطالعات مقاله حاضر که از نوع مطالعات کتابخانه در رو از این شود.میها زندگی آن
بدیل اعتبارات هاي انجام شده قبلی گردآوري شده است به نقش بینظر از طریق، مجالت و پژوهش
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و تحقق کارآفرینی زنان در جوامع  خرد در توانمندسازي زنان، توسعه کسب و کارهاي کوچک
  تأکید و اشاره گردیده است.روستایی 

  
  توانمندسازي اعتبارات خرد، کارآفرینی، زنان روستایی، هاي کلیدي:واژه

  
  مقدمه

 گذاريسرمایه و سرمایه مفاهیم که دریافت توانمی جهان اقتصادي تحوالت تاریخ به نگاهی با  
 اصول از را گذاريیهسرما توسعه، مختلف مکاتب و است بوده هاملت توسعه عناصر ترینمهم از یکی

 توسعه، حال در و درآمد کم کشورهاي در مالی بازارهاي نیافتگی توسعه. اندکرده قلمداد خود بنیادین
 با روستائیان براي ویژهبه فقیر و درآمد کم هايگروه براي را مالی خدمات و اعتبارات از استفاده
 تنها نه مالی بازارهاي ناکارآمدي علت هب کشورها، گونه این در. است کرده همراه گیريچشم ریسک

 اندازهاپس و منابع تجهیز سازوکار بلکه ندارند، را مالی منابع به دسترسی توان جامعه از عظیمی قشر
 توسعه روند دیگر، طرفی از). 1389 همکاران، و گانهی يمحمد( نیست مناسبی وضعیت داراي نیز

 به است کارآفرینی ثیرأت تحت اقتصاد که است واقعیت نای بیانگر یافتهتوسعه کشورهاي در اقتصادي
 در طریق این از و کنندمی برداريبهره هاآن از و کشف را کشورها سرمایه کارآفرینان، که ايگونه

 آمریکا، چون کشورهایی توسعه که علت دهدمی نشان شواهد دارند، محوري نقش کشورها توسعه
از جمله  از طرفی همچنین ).همان( است کارآفرینی اند،یافته عهتوس صنعتی نظر از که آلمان و ژاپن

ویژه در جوامع شده است، تخصیص اعتبارات خرد به هایی که براي توسعه زنان در نظر گرفتهبرنامه
تواند سرمایه الزم را براي زنان ایجاد کند و عنوان یک گزینه می باشد. اعتبارات خرد بهروستایی می

هاي شغلی براي نیروي برداري، ایجاد فرصتراي حمایت از واحدهاي کوچک بهرهبهمچنین عاملی 
عدالت اجتماعی  گسترش جلوگیري از مهاجرت روستاییان و نهایتأ کار عظیم موجود در روستاها،

  ). 1390باشد (مالشاهی، 
 .باشدیمنقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی  یبررس قیتحق نیا هدف نیبنابرا  
 متون ترجمه و ايکتابخانه مطالعه روش از استفاده بااند کرده یسع انقمحق هدف، نیا به یابیدست براي

 ابتدا راستا نیا در. دنبپرداز نقش اعتبارات خرد در توسعه کارآفرینی زنان روستایی یبررس بهی تخصص
نقش  هايمقوله به بیترت هب آن از پس گرفته صورتتعاریف و مفاهیم اعتبارات خرد  بر مروري
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، روستاییمناطق در توانمندسازي زنان، ضرورت و اهمیت کارآفرینی و نقش آن در اعتبارات خرد 
  .است شده پرداختهآفرینی زنان روستایی ان و ارتباط اعتبارات خرد با کارکارآفرینی زن

  
  : مفاهیم و تعاریفاعتبارات خرد

گیرد. بر مبناي میزان دریافت هاي زیادي صورت میاس مؤلفهتعاریف و مفاهیم اعتبارات خرد بر اس  
ک چند هاي کوچشود، از نظر مبلغ اندك باشد، در برخی به وامبه اعتباري گفته می "عتبارات خردا"

از نظر نحوه ). EC, 2003( شودهزار دالري اعتبارات خرد گفته میهاي چندمدالري و در مواردي به وا
اندازي کسب و کار کوچک و عموماً راهاست که براي کاهش فقر و یا  "یاعتبارات"یز ن استفاده از اعتبار

از نظر شرایط پرداخت، اعتباري است که قابلیت دستیابی به آن  .گیردخوداشتغالی مورد استفاده قرار می
ناسب با پذیر است، شرایط آن قابلیت انعطاف داشته و قرارداد آن با سادگی تمام و متبه سادگی امکان

داند که هانی اعتبارات خرد را فرایندي میبانک ج ).1389شرایط محلی قابل تنظیم باشد (بختیاري، 
زمانی مشخص و با بازپرداخت در طوالنی مدت و با  آن خانوارهاي فقیر اعتبارات را در یک دوره طی

رات خرد قراردادن اعتبا). Word Bank, 2006( کنندهاي اجتماعی دریافت میاستفاده از وثیقه
کارهاي کوچک است. نرخ کارمزد  اندازي کسب و هاي کوچک در اختیار زنان روستایی جهت راه وام
 شودماهه بازپرداخت می 12الی  10وره ها نیز طی یک ددرصد است و اقساط وام 10تا  6ها بین وام

راهبردي در توسعه اقتصادي با اعتبارات خرد را  )،2002اندرسون و الکر ( ).1390 (فقیري و همکاران،
دانند که منجر به بهبود وضعیت اقتصادي و میهدف دسترسی زنان و مردان کم درآمد به منابع اعتباري 

هاي چشمگیري در کشورهاي در حال توسعه نائل شود. این راهکار، که به موقعیتها میاجتماعی آن
گذاري کند. در نوان سال اعتبارات خرد نامع بهرا  2005آمده است، سبب شد تا سازمان ملل متحد سال 

اي، واقع تأمین اعتبارات خرد اولین قدم براي کاهش فقر است، زیرا که این اعتبارات، به مانند پنجره
 ).Sanyang and Huang, 2008( سازدمیهاي شغلی را براي جوامع روستایی نمایان افقی از فرصت

شرکت کننده، فرصت هاي زنان ها و قابلیتواند با افزایش داراییتحقیقت میتأمین اعتبارات خرد در 
گذاري بر محیط اطرافشان را فراهم کند،  گیري درباره مسائل زندگی و قدرت تأثیرمشارکت و تصمیم

  ).1389الدینی و جاللی موسوي،  عالء( یعنی موجب توانمندسازي آنان شود
اعتبارات بانکی  که معموالً دلیل اهمیت دارند، یکی آنویژه به دو خرد در کاهش فقر، به اعتبارات  

که  شود، و دیگر آنخصوص در کشورهاي در حال توسعه به دالیل مختلف نصیب افراد فقیر نمیه ب
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هاي انحصاري و یا باال بودن نرخ بهره باعث شده است که منابع مالی غیر عواملی مثل وجود قدرت
). 1386را در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند (طالب و نجفی اصل،  رسمی نیز نتوانند اعتبارات الزم

انداز، بیمه، خدمات انتقال وجه و دیگر امتیازات مالی خرد شامل خدماتی از قبیل وام، پسمین مالی أت
شود. متقاضیان منابع مالی خرد معموالً افراد فقیر و کم است که معموالً به مشتریان کم درآمد ارائه می

گران و کشاورزان خرده رآمد هستند. زنان سرپرست خانوار، زنان تنگدست، جوانان روستایی، صنعتد
توان از آن جمله دانست. عالوه بر آن پا و کسانی که درصدد ایجاد فعالیت خود اشتغالی هستند را می

مع روستائی و تر درآمد بین جوای و کمک به توزیع بهتر و عادالنهدنبال کردن اهداف عدالت اجتماع
هاي دیگر خدمات مالی خرد است. یکی از تجارب موفق در جوامع شهري از اهداف و ویژگی

سیس أخصوص پرداخت تسهیالت مالی (اعتبارات خرد) به زنان فقیر مربوط به کشور بنگالدش با ت
نان ویژه ز هاي فقیر جامعه بهبا هدف کمک به توده 1976در سال  گرامین بانک است. این بانک

سیس شد. مجموع مطالعاتی که در خصوص گرامین بانک انجام شده است، حاکی از أروستایی ت
موفقیت آن در ایجاد اشتغال و فقرزدایی و روحیه اعتماد به نفس و خوداتکائی در زنان فقیر است 

). کشور 1393گذاري در بخش کشاورزي، صصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه(شرکت مادر تخ
 المللی توسعه کشاورزيبا همکاري یونیسف و صندوق بین 1982ر حمایت از زنان فقیر از سال نپال د

دهد، بررسی عملکرد این طرح دولتی، اعتبار و تسهیالت در اختیار زنان فقیر قرار میهاي غیرو سازمان
ي گذاشته ثیر مثبتی در جایگاه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی زنان بر جاأدهد، این طرح تنشان می

 زنان به وام اعطاء اثرات ).1392است (دفتر امور زنان روستایی و عشایري وزارت جهاد کشاورزي، 
 تواندیم دهیوام خرد شبکه ).1381خانی، ( باشدیم توانمندي و برابري ،ییکارآ رفاه، شامل ،ییروستا

 یدسترس. دینما کمک عضو ریغ زنان به نسبت عضو زنان یاجتماع و یروان هايتوانمندي شیافزا به
 ارتقاء بازار، و اطالعات هايشبکه به یدسترس آنان، درآمد سطح شیافزا به منجر اعتبارات، به زنان
 هاينهیهز مورد در ريگیمیتصم در هاآن مشارکت شیافزا خانواده، اقتصادي مشارکت در زنان گاهیجا

و  یرحمان( گرددیم جامعه و خانواده در زن نقش مورد در زنان یعموم دگاهید بهبود و خانوار
لذا با توجه به اهمیت موضوع در زیر به نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان  ).1387 ،همکاران

  شود.روستایی اشاره می
 نه زنان آن، طی که است فرایندي توانمندسازي: نقش اعتبارات خرد در توانمندسازي زنان روستایی

 محیط از انتقادي درك و جامعه در مشارکت توانایی بلکه گیرند،می دست ابهر خود زندگی کنترل تنها
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ترین دیدگاه توانمندسازي به مثابه فرایندي ساده). در 1385(مافی،  کنندمی کسب نیز را خود پیرامون
ها و جوامع از وضعیت موجود زندگی خویش آگاهی تصور شده که در طی این فرایند، افراد، گروه

یافته انجام ریزي مناسب، آگاهانه و سازمانبراي تغییر این شرایط به شرایط مطلوب برنامهیافته و 
دهند (همان). اعتبارات خرد با دارا بودن پتانسیل بالقوه در توانمندسازي زنان روستایی، نقش  می

 ،)2007( نیوالنت و نیسوا ،کند. در تأیید این مدعاثري را در بهبود شرایط زنان روستایی ایفا میؤم
اند. اند، به درجاتی از توانمندي رسیدهکه به اعتبارات خرد دسترسی داشتهنشان دادند که اغلب زنانی 

به عبارت دیگر قرار دادن اعتبارات و دیگر منابع مالی در اختیار زنان موجب کسب قدرت مالی و 
ن شرایط نقش قابل توجهی در اي که ایشود، به گونهمشارکت اقتصادي آنان در جامعه و خانواده می

نتیجه  این  به خود مطالعه در )،2004( اسکارالتوس ).Mayoux, 1998کند (توانمندسازي آنان ایفا می
 ،تنها در بهبود اقتصاد جامعه و خانواده مؤثر است رسید که برابري جنسیتی و توانمندسازي زنان نه

چنین، بر این باور است که قرار هم شود. ويمینفس زنان نیز  به بلکه موجب افزایش رفاه و اعتماد
هاي درآمدزا در توانمندسازي اجتماعی و اقتصادي اندازي فعالیتدادن سرمایه در اختیار زنان براي راه

مجموع دو دیدگاه متفاوت در خصوص  شود. درها مینها مؤثر بوده، موجب بهبود کیفیت زندگی آآن
ازي زنان روستایی وجود دارد. در دیدگاه اول، بسیاري از نقش اعتبارات خرد در توانمندس

نظران معتقدند که فراهم ساختن اعتبارات خرد براي زنان فقیر موجب برقراري توازن و تعادل  صاحب
و طرفداران این دیدگاه معتقدند که اعتبارات خرد نه تنها موجب بهبود وضعیت  شوداجتماعی می

بخشد. دد بلکه روابط جنسیتی موجود در جامعه را نیز بهبود میگراجتماعی و اقتصادي زنان می
تواند موجب رفاه و اند که اگرچه افزایش اندك درآمد و دارایی میطرفداران دیدگاه دوم بر این عقیده

امنیت اقتصادي زنان شود، اما این افزایش اندك تأثیر ناچیزي بر روابط اقتصادي و اجتماعی دارد و لذا 
  ثري براي ورود زنان به مسیر توانمندي باشد (همان). ؤتواند ابزار ماعتبارات خرد تنها می دسترسی به

کارآفرینی را فرآیند خلق چیزي متفاوت و  )،2002هیسریچ و پیترز (: کارآفرینی ضرورت و اهمیت
مالی، هاي داند؛ با فرض همراه بودن ریسکبا ارزش از طریق اختصاص زمان و تالش الزم براي آن می

با توجه به لزوم  و رضایت فردي.اجتماعی  ،هاي مالی، روانیروانی و اجتماعی و نیز دریافت پاداش
رفع بحران بیکاري در کشور، الزم است که با توجه به نظام منظور  ادن به مقوله کارآفرینی بهاهمیت د

گردد به کارآفرینان معرفی رآفرینی نیز انداز آینده، ساختارهاي مناسب جهت توسعه کااقتصادي و چشم
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توان یک فرآیند پویا نامید که این فرآیند شامل موارد کارآفرینی را می ).1390(دهباشیان و همکاران، 
  زیر است:

 میل به خطرپذیري حساب شده براساس زمان  
 ارزش خالص یا فرصت شغلی  
 انجام یک کار پرخطر توانایی تشکیل تیم در ارتباط با  
  در نظم بخشیدن به منابع موردنیازداشتن مهارت خالق  
 و طراحی یک طرح منسجم و پایدار شغلی ریزيداشتن مهارت اساسی در پی  
 ریخته توانند در یک موقعیت به همهایی که دیگران نمیاندازي براي یافتن فرصتداشتن چشم

 ).1387 دریابند (علی میري،

 تحقیقی موفق، کارآفرینی یک ایجاد ايبر الزم هايآگاهی مورد در، )2004( استنبرگ رابرت و  
 خالق ذهن ها،تحلیل مانند فاکتورهایی از ترکیبی مستلزم موفق کارآفرینی یک معتقدند اند وداده انجام

 که دهدمی نشان تحقیق نتایج. باشدمی عملی و کاربردي هايجنبه در بینش و آگاهی و) کننده خلق(
 ترکیب بلکه ،آورد وجود به را موفق کارآفرینی یک ایجاد یازهاين تمام تواند،نمی تنهایی به جنبه یک

با توجه به اهمیت لذا  .آورد وجود به را موفق کارآفرینی براي جدید همکاري یک تواندمی هامؤلفه
  :شود پرداخته میکارآفرینی، در زیر به ضرورت آن در مناطق روستایی 

آفرینی روستایی پتانسیلی براي کمک به تنوع توسعه کار: ضرورت کارآفرینی در مناطق روستایی
هاي مناسبی را بخشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزي و غیر کشاورزي روستائیان است و فرصت

کند. کارآفرینی ایدار در مناطق روستایی فراهم میبراي کاهش ریسک معیشتی و افزایش امنیت غذایی پ
 هاي کشاورزي و غیرسب براي ایجاد اشتغال در بخشهاي مناتواند یکی از زمینهمیروستایی 

دابسون و دیگران در مطالعه خود براي طراحی  ).1390 (فرجی سبکبار و همکاران،کشاورزي باشد 
هاي حمایت کننده از ها و فعالیتها، برنامهآوري اطالعات درباره سازمانهاي کارآفرینی و جمعفعالیت

ه این نتیجه رسیدند که چهار عامل اصلی الزم براي حیات بخشی به کارآفرینی در مناطق روستایی، ب
  روح کارآفرینی در مناطق روستایی عبارتند از:

 ایجاد فعالیت متناسب با نیازهاي شناسایی شده جامعه محلی  
 هاي محلیی متناسب با مقیاس منابع و مهارتتولیدات کاف  
 تمرکز بر کارآفرینی 
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 یهاي قبلآموزه یادگیري مداوم از طریق تغییر )Dabson et al., 2003.(  
توسعه براي  هايتوان نتیجه گرفت که کارآفرینی روستایی راهکاري جدید در نظریهبنابراین، می  

سازي در مناطق روستایی در جهت کاهش شکاف شهر و روستا، ایجاد توانمندسازي و ظرفیت
شد و ابزاري مهم براي رسیدن به توسعه باهادي میهاي برابر اقتصادي، اجتماعی، محیطی و نفرصت

 )، 2006)، سیدوهو و کائور (2005مک الوي ( ).1387 رکن الدین افتخاري و همکاران،( پایدار است
معتقدند رشد کارآفرینی روستایی موجب دسترسی بیشتر زنان روستایی به منابع الزم براي تبدیل شدن 

موع سه گزاره ذیل کارآفرینی روستایی را مج) 2004( رابرت و استمبرگ. شوندین میها به کارآفرآن
    نمایند:تعریف می

  .کندپاسخ بازار بسیج مینیرویی که سایر منابع را براي پاسخگویی به یک تقاضاي بی -1
  .توانایی خلق و ایجاد چیزي از هیچ -2
  گیري از یک فرصت.فرایند خلق ارزش به وسیله امتزاج مجموعه واحدي از منابع در راستاي بهره -3

کارگیري نوآورانه ه کار برد عبارتست از: ب هتوان براي تعریف مقوله کارآفرینی روستایی بمیچه در مجموع آن  
  .)Robert and Sternberg, 2004( هاي کسب و کارکانات روستا در راستاي شکار فرصتمنابع و ام
 نظمی تواندمی روستایی بخش در ارآفرینیک توسعه پایدار روستایی: درکارآفرینی روستایی  جایگاه

 است، معقوالنه کهآن اول: دارد اهمیت جنبه چندین از که کند ایجاد روستایی مناطق در کار براي نوین
 براي و داشت خواهند خود کار بر بیشتري کنترل توانایی روستا محیط در کاري هايگروه و افراد یعنی

 به بیشتري هايفرصت سالم توسعه و رشد به نیاز جمله از خود، نیازهاي رفع جهت در آن از استفاده
 با که اموري زمینه در تنها نه هاگروه و افراد کار یعنی است، ترانسانی کهآن دوم آورد، خواهند دست

 نخواهد نیز دیگران زیان و استثمار موجب بلکه گیرد،نمی قرار استفاده مورد است بیگانه آنان اهداف
 انسانی زیست و طبیعی محیط با کار ترتیب این به است سازگارتر زیست محیط با که، نآ سوم شد،

 کارآفرینی ).1389 همکاران، و گانهی يمحمد( کرد نخواهد تخریب را طبیعت و بود خواهد هماهنگ
 است کشاورزي غیر و کشاورزي هايبخش در اشتغال ایجاد براي مناسب هايزمینه از یکی روستایی

 روستایی، کارآفرینی. رودمی شمار به روستا اقتصادي پایدار توسعه عامل ترینمهم خصوصی، بخش و
 سخت( روستا اساسی هايزیرساخت کردن فراهم بر هاآن عمده تمرکز که است ايپایه عناصر داراي

 راهمف را روستا اقتصادي رشد هايزمینه تسریع و فقر کاهش که است خدماتی و) افزاري نرم و افزاري
 هايفرصت ایجاد براي قابلیتی همانند را روستایی کارآفرینی توسعه، هايموسسه ).همان( سازدمی
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 آشفتگی از پیشگیري براي کلیدي حل راه یک عنوان به را آن سیاستمداران کنند،می تلقی شغلی وسیع
 و گیرندمی نظر در زيکشاور درآمدهاي بهبود براي ابزاري را کارآفرینی کشاورزان، د،نشناسمی روستا
 عدم استقالل، موجب نگرش، این که کنندمی تلقی منازلشان مجاورت در کار امکان عنوان به را آن زنان

  ).1383 پاسبان،( شودمی جامعه هايحمایت به آنان شدید نیاز کاهش و وابستگی
 و ملی ساتسؤم از بسیاري در و است شده تجدیدنظر روستایی توسعه راهبردهاي در امروزه  
 اقتصادي توسعه دلیل، همین به. شودمی کیدأت اقتصادي رشد طریق از فقر کاهش بر مجدداً المللی بین
 تواناسازي و کارآفرینی توسعه با امر این که است جدیدي راهبردهاي نیازمند روستایی مناطق در

 هايتالش امروزه نبنابرای ).1389یگانه و همکاران،  (محمدي باشدمی ممکن محیطی هايسیاست
 افزایش محلی کارآفرینان از استفاده با تواندمی اقتصادي پایداري به رسیدن جهت روستایی مناطق مردم
  (همان). یابد
یگانه و  (محمدي در شکل زیر جایگاه کارآفرینی روستایی در فرایند توسعه پایدار آورده شده است  

  ).1389همکاران، 

  
  

  کارآفرینی زنانتوسعه 
زنانی که به تنهایی، یا با مشارکت و یا از طریق ارث کسب و کاري را ایجاد  ریف زنان کارآفرین:تع

هاي اجتماعی، اخالقی، روانی و مالی در اداره امور روزانه کرده و با قبول خطرات مالی و مسولیت
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زار بر شرکت جویند و با خالقیت و نوآوري محصوالت جدیدي را ایجاد یا گسترش دهند تا در با
طور  کوچک به اندازي و ارتقاء کسب و کار خرد وراه ).Lavoie and Filion, 1995( رقبا غلبه یابند

اي مانند زنان، ویژه براي افراد حاشیهپایدار بههاي اشتغال عنوان ابزاري براي ایجاد فرصت اي بهفزاینده
و افزایش دسترسی  یک منبع درآمد و گیرد. با فراهم آوردنفقرا و افراد معلول مورد توجه قرار می

توانمندسازي  توانند کنترل بیشتري بر زندگی خود داشته باشند.میمنابعی مانند زمین، زنان  کنترل بر
درون خانواده  موقعیت زنان در ثیر مثبت دراعتماد به نفس، مذاکره وأگردد که تاقتصادي موجب می

آید. مزایاي توانمندسازي اقتصادي زنان از  وجود هگیري بفرایند تصمیم درافزایش حضور زنان و
ثر براي ؤ). ارائه پشتیبانی م1393(صابریان و صبوري،  شودآنان میطریق افزایش کارآفرینی نصیب 

هاي جمله برنامه از هاآنمنظور تسهیل کسب و کار  کار زنان بسیار مهم است این پشتیبانی به کسب و
کار راه مهم دیگري  باشد ایجاد مراکز رشد کسب واي کارآفرینی میهآموزشی زنان و ارائه مهارت

  براي کمک به اطمینان از کسب و کارهاي زنان است (همان). 
کارآفرینان نیازمند  :هاي کارآفرینی زنان روستایی در ایجاد کسب و کارهاي کوچکمهارت
رآفرینان کسب و کارهاي کوچک هاي کاهاي فراوانی هستند. عوامل حیانی در ارتقاي تواناییمهارت

ها، توانایی تشخیص اشتباهات، دسترسی به منابع و جذب شامل توانایی اشاعه تجارب و فرصت
هاي کارآفرین و صاحب کسب و باشد. واژهعنوان بخشی از تیم کارآفرینانه می اعضاي بیرونی به

مقیمی و ( شوندکار گرفته می دیگر بهجاي یک هم، گاهی بهعلت نزدیکی زیاد به   رهاي کوچک بهکا
ترین شود، مهمگذاري میکسب و کارهاي مستقل که توسط کارآفرینان بنیان ).1387احمدپور داریانی، 

مالک، سادگی  - ها، مدیریتنوع کارآفرینی مورد بحث در ادبیات مرسوم کارآفرینی است. ویژگی آن
است. در این شرایط کارآفرینی به معناي  هاي اجرایی و حجم کوچک و نوپا بودن کسب و کارفعالیت

ایجاد ساختاري ملموس براي کسب و کار است. صاحبان کسب و کارهاي کوچک، این کار را از 
دهند (همان). چالش طوري که ارزش افزوده به دنبال داشته باشد انجام می طریق ترکیب عوامل تولید به

تر و وجود رقابت از جانب رقباي بزرگگی اصلی توسعه کسب و کارهاي کوچک شامل کمبود نقدین
هاي ها شامل کمبود سرمایه، توانایی اجراي ناکافی امور کنترلتر بوده و مشکالت متداول آنو قوي

ها نوآوري باشند و غالباًشوند. کسب و کارهاي کوچک، نقطه آغازین حرکت کارآفرینان میضعیف می
اطالعات و تجزیه و  حاکم، بستر مناسبی را براي تبادلگیرند زیرا شرایط فرآیندي در آن شکل می

بر این که عامل اساسی  پذیري کسب و کارهاي کوچک عالوهآورد. لذا انعطافها فراهم میتحلیل آن
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دهد که در شرایط مختلف بازار، ها میها است، این توانمندي را به آندر شکل گیري نوآوري
تواند سرمایه الزم گزینه میعنوان یک  ). اعتبارات خرد بهMiller, 2008ها را غنیمت شمرند ( فرصت

هاي اعتبارات خرد توسط دکتر این موضوع، صندوق د. با عنایت بهرا براي زنان روستایی فراهم نمای
اندازي شد. متعاقب آن، با توجه به اثرگذاري مطلوب و براي اولین بار در بنگالدش راهیونس مطرح 
مین سرمایه مالی زنان روستایی براي ایجاد کسب و کارهاي کوچک در سایر ها در تأاین صندوق

ها شکل گرفتند. تحقیقات اخیر نشان دهنده امع روستایی ایران نیز این صندوقمناطق روستایی، در جو
صد از کارآفرینان دنیا در 42، تقریباً 2010نقش عظیم زنان در کارآفرینی و ایجاد شغل است. در سال 

با این حال، بدون وجود سرمایه و اعتبارات الزم، به فعالیت ). De vita et al, 2014( انددهزنان بو
هاي مختلف، هاي طبیعی و انسانی و کارآفرینی در گروهبرداري از تواندرآوردن استعدادها و بهره

ان روستایی )، لذا توانمندسازي مالی زن1392محمدي یگانه، ( پذیر نیستهاي زنان، امکانشامل گروه
  ریزان این حوزه قرار گرفت. در قالب اعتبارات خرد و کالن مورد توجه برنامه

 حال در کشورهاي در روستاییان بیشتر امروزه: روستاییارتباط اعتبارات خرد و کارآفرینی زنان 
 کشورها این در مالی منابع به کارآفرینان دسترسی عدم و بوده محروم مالی منابع به دسترسی از توسعه

 و کاهش باعث دیگر سوي از و فقر تسلسل دور در مناطق این مردم شدن گرفتار باعث سویی از
شود. همچنین می اقتصادي رشد افزایش جهت جدید کارهاي و کسب گیريشکل در محدودیت

 وريبهره نرخ بیکاري، مانند کشورمان روستاهاي در موجود هايچالش به توجه با درحال حاضر
 مالی منابع پرداخت گسترش و توسعه رسدمی نظر به فقر میزان بودن باال و رویهبی هايمهاجرت پایین،

 روستایی مردم میان کارآفرینی قابلیت افزایش طریق از تواند می که است راهی خرد اعتبارات جمله از
ت خرد یکی از نظام اعتبارا .)1389یگانه و همکاران،  (محمديشود  مناطق این توسعه ایجاد به منجر

گذاري و تقویت بنیادهاي مالی منظور تسریع فرآیند سرمایه راهکارهاي مطرح شده در دو دهه اخیر به
توانمندسازي جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا  اًانداز در مناطق روستایی و نهایتو پس

خرد شامل تدارك خدمات مالی  کارگیري اعتبارات خرد بوده است. اعتباراته کید بر بأوري با ت بهره
متناسب و در حد استطاعت مالی خانوارهاي فقیري است که به خدمات مالی ارائه شونده از سوي 

. زنان در کشورهاي در حال توسعه، امید )Mathison, 2003( سسات مالی متداول دسترسی ندارندؤم
موفقیت زنان کارآفرین در این  ها و رشد و توسعه کشورهاي خود هستند.اول براي ارتقاء خانواده

 کندشود بلکه منافع اجتماعی و فرهنگی هم ایجاد میجوامع نه تنها سبب سود اقتصادي می
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)Seymour, 2003که معموالًی آنویژه به دو دلیل اهمیت دارند، یک ). اعتبارات خرد در کاهش فقر، به 
شود، یل مختلف نصیب افراد فقیر نمیخصوص در کشورهاي در حال توسعه به دالاعتبارات بانکی به 

هاي انحصاري و یا باال بودن نرخ بهره باعث شده است که که عواملی مثل وجود قدرتو دیگر آن
(طالب و نجفی رسمی نیز نتوانند اعتبارات الزم را در اختیار قشر فقیر جامعه قرار دهند  منابع مالی غیر

منظور تسریع  اهکارهاي مطرح شده در دو دهه اخیر به. نظام اعتبارات خرد یکی از ر)1386اصل، 
انداز در مناطق روستایی و نهایتأ توانمندسازي گذاري و تقویت بنیادهاي مالی و پسفرآیند سرمایه

وري با تأکید بر به کارگیري اعتبارات خرد بوده است جوامع روستایی و فقرزدایی از طریق ارتقا بهره
)Mathison, 2003( هایی است که از نظر مبلغ ت خرد عمدتا اعتبارات کوچک و واماز اعتبارا. منظور

گردد. در کم بوده و بدون دریافت وثیقه از طرف یک مؤسسه مالی به اقشار کم درآمد پرداخت می
هایی با مبلغ کمتر هاي مختلفی وجود دارد. در برخی از موارد به وامخصوص مبلغ این اعتبارات بحث

نظر  گردد. بههاي چند هزار دالري نیز اعتبار خرد اطالق میدر بعضی موارد به وام دالر و 100از 
زه با گردد. در مواردي که هدف، مباررسد که این قبیل اعتبارات براي دو هدف عمده پرداخت می می

ه ویژه روستائیان است، مقدار آن اندك ولی در مواردي ک پذیر جامعه بهفقر و حمایت از اقشار آسیب
کمک براي ایجاد شغل و حرفه و ایجاد فرصت شغلی در جوامع روستایی و شهري است، مبلغ آن 

تأثیر اعتبارات خرد در حل مشکالت مالی زنان روستایی  ).1393(نامجویان شیرازي،  یابدافزایش می
سر بگذرانند،  ها را ازچون درمان بیمارياند بدهی و مخاطراتی همها نه تنها توانستهن داده که آننشا

براي  اند و از این رهگذر، در کسب درآمداي با اعتبارات خرد به کارآفرینی نیز روي آورندهبلکه عده
. اعتبارات );Pincha, 2008 O’Donnell 2009; Mathison, 2003( اندخانواده خود مؤثر واقع شده

این است که زنان، چه در سطح  شود و عقیده برازي زنان فقیر عاملی مهم تلقی میخرد در توانمندس
خرد و خانواده و چه در سطح کالن عناصر مهم تغییر در راستاي توانمندي اقتصادي و اجتماعی به 

  ).1386روند (طالب و نجفی اصل، شمار می
 بوده جهان در توسعه و فقرزدایی مهم هايرهیافت از خرد اعتبارات هايبرنامه اخیر هايدهه طی 

 و ایجاد با خرد اعتبارات برنامه. کنندمی یاد خرد اعتبارات انقالب نامه ب آن از هک طوري هب. است
 کاهش را منابع به هاآن نقدي ،مانند زنان پذیرآسیب هايگروه براي ویژه به درآمدزا هايفعالیت گسترش

 توسعه ،جهان در امروزه .)1389یگانه و همکاران،  محمدي( کندمی تسهیل را محلی جوامع توسعه و
 ).Kolawole, 2005( است مالی کمک هاآن ترینمهم که باشدمی مختلفی اجزاي داراي کارآفرینی
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 اشتغال جهت را ايتازه هايفرصت باید دولت ایران، اقتصاد در دولت باالي نقش امروزه با توجه به
 شرایط الزم هاييگذارسیاست و نظارت انجام با دیگر طرف از و کند ایجاد جامعه در فعال نیروي

 از گذاري سرمایه هايمحدودیت کردن برطرف با رسدمی نظر به کند، فراهم توسعه براي را موردنیاز
 وجود عدم موانع بتوان ،ویژه براي زنان) (به ایران روستایی مناطق در خرد اعتبارات گسترش طریق

 ترغیب باعث روستائیان میان مالی منابع گسترش و برد میان از کارآفرینی توسعه جهت را هاسرمایه
  .)1389یگانه و همکاران،  (محمدي باشد داشته پی در را کارآفرینی توسعه و فعالیت انجام به هاآن
  

   گیري نتیجه
توسعه کارآفرینی بین زنان روستایی زمینه ساز و تسهیل کننده دستیابی به اهداف توسعه اقتصادي   

هاي مختلفی هم در کشورهاي در این میان ابزارها و روشو اجتماعی در جوامع روستایی است. 
جو و بررسی قرار گرفته است. یکی از و  توسعه یافته هم در کشورهاي در حال توسعه مورد جست

پذیر جوامع ساکن در روستا به ویژه قشر آسیب هاي مختلفموارد تخصیص اعتبارت خرد به گروهاین 
در زمینه تجمیع  به حمایت بیش از گذشتهی یروستا زناننیاز  امروزهباشد. روستایی یعنی زنان می

هاي کارآفرینی، شناسایی فرصت ،رشد و گسترش کارآفرینی د چرا کهباشها و اعتبارات خرد میسرمایه
در جهت  در روستا نیازمند اعطاي تسهیالت اعتباري کم بهره و رشد و گسترش مشاغل خانگی

هاي ی این توان را دارد که زمینهیستارو جامعه نابراین. باست وستائیر رسانی بهینه در مناطق  خدمات
را با  ییروستا هاي کارآفرینی در جامعهزمینه نموده وکید بر زنان روستائی بارور أخود اشتغالی را با ت

  دهد. توسعه هاي کارآفرینی زنان روستاییکید بر فعالیتأت
 بر کیدأت و شده یدگرگون دچار گذشته به نسبت یوستایر توسعه مفاهیم يبنیاد یچرخش با امروزه  
 مشارکت ،یروستای يفقرا مشارکت زا،درون توسعه ،یگرایبومی مانند یروستای توسعه از يجدید ابعاد
 یدستیاب جهت يجدید يالگوها باید که است مطلب این دهنده نشان همگی زیست محیط حفظ زنان،

 و يتوانمندساز بر کیدأت با که است جدیدي پارادایمی ارآفرینک. بگیرد قرار نظر مد اهداف این به
 یطبیع و یاجتماع ،ياقتصادي هاتوانمندي و هاخالقیت بروز جهت یروستای جامعه در يساز ظرفیت

 از قبلی کارآفرین توسعه جهت. است گرفته قرار توسعه پردازان نظریه توجه مورد امروزه جامعه نیا
 يراهکار عنوان به تواندیم امروزه خرد اعتبارات باشد،یم يضرور و الزم یمال سرمایه وجود چیز هر
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 اهداف به یدستیاب آن دنبال به و یروستای یکارآفرین توسعه جهت را الزم یمال يهاسرمایه مطمئن
  .سازد محقق را ئیانروستا پایدار توسعه
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Abstract1 
 One of the major areas of women's participation in rural society is to create 
small businesses and initiate to enter entrepreneurship or self-employment. Rural 
entrepreneurship as a basic approach can both contribute to development and 
progress of the rural. Already regard to the challenges in our rural such as 
unemployment, low productivity rate, improper migrations and high rate of poverty 
seems to be paying development funds, including microcredit way that can by 
increasing the entrepreneurial capabilities among rural people has led to the 
development of these regions. The aims of micro-credit system at to accelerate the 
process of investment and strengthening financial and savings in rural areas and 
eventually empowerment of rural women. Also, putting capital in the hands of 
women for commissioning income-generating activities and have been effective in 
social and economic empowerment and improve their quality of life. Therefore, 
this paper is done by a library research in addition has an emphasis both on the role 
of microcredit in the development of small businesses and womens 
entrepreneurship in rural communities.  
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