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  زاياشتغال هايطرح مطالعه کارآفرینی: توسعه در حمایتی نهادهاي نقش

 (ره) خمینی امام امداد کمیته

  
   2زادهعبداهللا نغالمحسی و 2محبوبی محمدرضا ،1محترم سمیه*

 ،ایران گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه کشاورزي، ترویج ارشد کارشناسی دانشجوي1
  ایران گرگان، طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه دانشیار2

 22/1/1395 پذیرش: تاریخ ؛ 10/10/1394 دریافت: تاریخ

  1چکیده
 ایجاد به که است هاییفعالیت انجام (ره)، خمینی ماما امداد کمیته اساسی هايفعالیت از یکی  

 حجم افزایش که نحوي به دشومی منجر کار از استقبال و عالقه ،خود به اعتماد و خوداتکایی روحیه
 تلقی موضوع این اهمیت از اينشانه عنوان به توانمی را قبل هايسال با مقایسه در هافعالیت گونه این
 رفاه بهبود جهت مکمل مشاغل ایجاد و خانوارها درآمد به کمک نیز هافعالیت این هدف .کرد

 هايطرح به نسبت مددجویان تمایل و استقبال میزان بررسی بنابراین است. پوشش تحت خانوارهاي
 اقشار کارآفرینی توسعه راستاي در هاییطرح چنین اثربخشی به  منجر تواندمی امداد کمیته يزااشتغال

 بررسی طریق از زاییاشتغال بر امداد کمیته خرد هايوام تأثیر ابتدا حاضر تحقیق در شود. جامعه فقیر
 اطالعات کسب با يمورد مطالعه یک طریق از سپس است، شده بررسی پیشین ادبیات و نظري مبانی

 ملعوا خصوص در ها آن دیدگاه گرگان شهرستان (ره) خمینی امام امداد کمیته مددجویان از تعدادي از
 عوامل ترینمهم که است این بیانگر نتایج .است شده بررسی زااشتغال هايطرح از استقبال بر ثرؤم
 خوب تجربه ،طرح وجود از مددجو گاهیآ شامل ،زااشتغال هايطرح از مددجویان استقبال بر ثرؤم

 به نسبت مددجو طمینانا و اعتماد ،اشتغال وام بازپرداخت مدت بودن بمناس ،مددجویان سایر

                                                             
  somayeh.mohtaram@gmail.com  مسئول مکاتبه:*

 



 1394 زمستان )4(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

76 

 و اشتغال هايوام دریافت آسان روند از رضایت ،کوتاه زمان در خودکفایی به رسیدن ،وام پرداخت
 زااشتغال هايطرح اهداف کردن روشن و يساز شفاف .بودند مددجو در کارآفرینانه هايمهارت ایجاد

 از هابانک توسط یرندهگ وام مددجویان براي راحت و ارائه قابل يهاضمانت افتیدر ،انیمددجو يبرا
 توسط زااشتغال هايطرح از استقبال بر ثرؤم عوامل راستاي در مطالعه این پیشنهادهاي جمله

  است. مددجویان
  

 ،زاییاشتغال هايطرح ،(ره) خمینی امام امداد کمیته مددجویان، ،کارآفرینی :کلیدي هايواژه
  خودکفائی

  
 مقدمه

 نقش اند،آمده وجود به جامعه پذیرآسیب اقشار از حمایت منظور به که غیردولتی عمومی نهادهاي  
 کارآفرینانه تجاري هايفعالیت براي مالی کمک حتی و گیريشکل ،حمایت تحرك، ایجاد در زیادي

 امداد کمیته گذارند. ثیرأت اجتماعی کارآفرینی گیريشکل در و داشته مستضعفین و فقرا براي سودمند
 این کند.می ایفا مهمی نقش اجتماعی کارآفرینی زمینه در که است نهادهایی جمله زا (ره) خمینی امام
 به شروع 1357 سال از ها آن کردن خودکفا و مستضعفان و محرومان یاري هدف با که عمومی نهاد

 در آن مأموریت و )1390 همکاران، و (کرمی نیست اجتماعی خدمات بنگاه یک صرفاً نموده، فعالیت
 در و آنان معاش تأمین براي بسترسازي و خوداشتغالی ،اول مرحله در ،جامعه محروم اقشار از حمایت
 و ییخودکفا و محروم اقشار سازيندمتوان هدف با مختلف هايمهارت و هاآموزش ارائه ،بعد مرحله

   ).1390 همکاران، و (امید است نهاد این حمایت چتر از خروج نهایت در
 دربردارنده که است اشتغال و خودکفایی ،(ره) خمینی امام امداد کمیته الیتفع هايزمینه از یکی  

 خانوار، سرپرست روستایی زنان به وام پرداخت کار، و شغل براي افراد هايقابلیت شناخت
 فضاي مینأت و وام پرداخت اي،حرفه و فنی آموزش دام، و طیور پرورش و تولید هاي آموزش

 هايفعالیت مجموعه نیز خودکفایی و اشتغال هايطرح ).1382 اري،(ذوالفق باشدمی خودکفایی
 و خانوادگی انفرادي، صورت به مشخص ضوابط و شرایط با که هستند اقتصادي یا و خدماتی تولیدي،
 (وام) مالی تسهیالت پرداخت طریق از مددجویان خودکفایی و اشتغال توسعه یا ایجاد براي جمعی

 سقف تا حداکثر و کارانگیزي هايطرح جهت خرد مبالغ از پرداختی التتسهی مبلغ .گرددمی اجرا
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 ذکر به الزم ).1390 همکاران، و (امید باشدمی متغیر خودکفایی هايطرح جهت ریال 000/000/200
 زندگی به امید شاخص و روحیه افزایش منظور به که هستند هاییطرح کارانگیزي هايطرح که است

 درآمد کسب شود.می اجرا باشندمی مواجه سن کهولت و جسمی -روحی التمشک با که مددجویانی
 طی که هستند هاییطرح خودکفایی هايطرح همچنین باشد.نمی مدنظر هاطرح گونه این در اقتصادي

 خانواده خروج موجب و آورده فراهم را خانواده خوداتکایی و درآمدزایی امکان معین زمانی دوره یک
  گردد.می خانواده خودکفایی عبارتی به و پوشش تحت از

 کمیته محوري و مهم هايبرنامه از یکی عنوان به شغلی هايفرصت ایجاد و اشتغال ایجاد قالب در  
 عزت ثانیاً یابد، افزایش خانوارها اقتصادي درآمد اوالً که شودمی ایجاد ايزمینه (ره) خمینی امام امداد
 تولید افزایش بیکاري، نرخ کاهش ثالثاً و یافته گسترش پوشش تحت خانوارهاي در خودباوري و نفس

 ساله هر که آنجا از ).1377 همکاران، و (قدیمی یابد تحقق اجتماعی -اقتصادي توسعه نهایت در و
 و آموزش ،شغلی هايفرصت ایجاد صرف (ره) خمینی امام امداد کمیته اعتبارات از توجهی قابل مقدار

 بر مؤثر عوامل شناسایی گردد،می خودکفایی و اشتغال هايطرح قالب در مددجویان براي کاریابی
 زیادي اهمیت از ها،طرح از استقبال افزایش و بهبود هايراه یافتن و هاطرح این از مددجویان استقبال

   است. شده انجام هدف این راستاي در تحقیق این که است برخوردار
 پرداخت مالیاتی، تخفیف یا کاهش طریق از کشورها: ینیکارآفر توسعه در حمایتی نهادهاي نقش

 احتمال طریق بدین و کنندمی پشتیبانی را کارآفرینی تنظیمی، هايبرنامه دیگر و ضروري هاي وام
 را خود کار و کسب بگیرند تصمیم نتیجه در و کنند شناسایی را جذاب فرصت یک مردم که این
 ترینمعمول از یکی متوسط و کوچک هايشرکت براي مالی تیبانیپش .دهندمی افزایش کنند، اندازي راه

 طور هب است ممکن مالی هايحمایت این است. جهان سراسر در کارآفرینی ارتقاء براي رویکردها
 و کسب یک اندازي راه اصلی مانع عنوان هب آن از که مالی منابع فقدان از که کارآفرینانی براي خاص

برنامه و هامشی خط مهمترین از برخی .)1390 خانی،تقی و (سیدي باشد همم شود، می برده نام کار
 مالیاتی، هايمشی خط مرتبط، مقررات و قوانین تدوین از: عبارتند کارآفرینی توسعه براي دولت هاي
 و رسانی اطالع آموزش، و کارآفرینی ارتقاء وام، اعطاي و مالی هايحمایت اداري، مراحل سازيساده

 هامشی خط سایر پشتیبان دولت، حمایتی هايبرنامه الزم. هايزیرساخت ایجاد و کارآفرینان به مشاوره
 راه سر بر ویژه مشکالت وجود به توجه با است. کارآفرینانه هايفعالیت براي مشوق محیطی ایجاد در
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 هايمهارت یريگشکل براي مهمی ابزار حمایتی هايبرنامه داشت، اذعان باید کارآفرینانه رفتارهاي
  ).1385 رضایی، و (داوري هستند کار و کسب الزم
 اقشار حامی که (ره) خمینی امام امداد کمیته جمله از و اجتماعی کارآفرین نهادهاي و مؤسسات  

  د:نماین کمک فقرا توانمندسازي به توانندمی طریق چهار از هستند پذیرآسیب
 که را نیاز  مورد هايفناوري اجتماعی، کارآفرین نهاد وص،خص این در کننده: تولید عنوان  به فقیر )1

   .نهدمی آنان اختیار در را شود منجر فقرا براي درآمد ایجاد به تواند می
 کارآفرین نهاد باشند داشته مصرفی نیازهاي فقرا که حالتی براي :کننده مصرف عنوان به فقیر )2

   .دارند را هاآن نمودن برطرف در سعی اجتماعی
 با مرتبط هايفعالیت انجام براي اندازپس به نیاز افراد که حالتی در ه:کنند اندازپس عنوان به فقرا )3

   .دهدمی پاسخ شانخواسته این به اجتماعی کارآفرین نهاد ،دارند کار و کسب
 کارآفرینان نمیا پیوند عامل عنوان به تواندمی اجتماعی کارآفرین نهاد :گیرندگانوام عنوان به فقرا )4

  ).1390 همکاران، و (کرمی نماید عمل دارند دادن وام براي پول که افرادي و فقیر
 و انسان کرامت از پاسداري منظور به: )ره( خمینی امام امداد کمیته يزا اشتغال هاي طرح اهداف

 مادي توان اءارتق و درماندگی و فقر از ایشان رهائی و مددجو هايخانواده و افراد منزلت و شأن حفظ
 راهبرد آبرومند، زندگی و اقتصادي هايفعالیت در حضور براي عظیم جمعیت این اجرائی و

 قرار امداد حمایتی هايبرنامه رأس در (تابا) اشتغال محوریت با محرومان اقتصادي سازي توانمند
 پوشش تحت جویانمدد کلیه براي را اقتصادي مختلف هايبخش در فعالیت و اشتغال زمینه تا گیرد می

  .)1390 همکاران، و (کاظمی نماید فراهم پوشش غیرتحت نیازمندان و
 و فنی دانش عمومی، هايآگاهی سطح ارتقاء محرومان، توانمندسازي اهداف مهمترین از  

 به کامل خودکفایی مرز تا مستعد خانوارهاي و افراد اقتصادي توان افزایش و ايحرفه هاي مهارت
 فرهنگ ایجاد همچنین و محوگردد ایشان خانوادگی و فردي زندگی از محرومیت و قرف آثار که نحوي

 زاياشتغال هايطرح اهداف ).1388 ولیئی،( است مددجویی جامعه در کارآفرینی و تالش و کار
   دانست: زیر موارد شامل توان می را )ره( خمینی امام امداد کمیته

 فاقد حمایت تحت مددجویان از ايعمده بخش که این به توجه با :مددجویان براي کاریابی .1
 که هاییمحرومیت دلیل به طرفی از و باشندمی مستقل کار و کسب یک اداره جهت الزم هايتوانایی
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 از استفاده و شناسایی بنابراین باشندنمی منطقه شغلی هايفرصت از گیريبهره به قادر اغلب ندردا
 توجه مورد ایشان توانمندسازي هايراه از یکی عنوان به منطقه در موجود بالتصدي شغلی هايظرفیت

  .)1390 همکاران، و (امید دارد قرار نهاد این ویژه
 خودکفایی امر تسریع و شده ایجاد مشاغل سازي پایدار منظور به :شده ایجاد مشاغل سازيپایدار .2

 از ايدوره بازدیدهاي و تخصصی فنی، هايمشاوره ارائه -1 آید:می عمل به زیر اقدامات هاخانواده
 اشتغال هايطرح اجراي از بعد و حین قبل، مراحل در مشخص زمانی فواصل در شده اجرا هايطرح

 و منابع مدیریت ،کارآفرینی هايدوره اريزبرگ - 2 شغل پایداري از اطمینان حصول تا خودکفایی و
 به کمک -4 بازآموزي و تکمیلی هايآموزش ارائه -3 هاطرح مددجویان براي ... و سرمایه
 ابزارآالت، مینأت و تهیه در کمک -6 سرمایه افزایش طریق از هاطرح توسعه -5 هاطرح سازي خوشه
 اجتماعی بیمه گسترش -8 تولیدي محصوالت فروش و بازاریابی در کمک -7 اولیه مواد و کار وسایل

  ).1390 همکاران، و د(امی هاطرح ابزار و وسایل بیمه -9 هاطرح مجریان
 تعامالت :خصوصی و دولتی موسسات و هاسازمان سایر هايحمایت و امکانات از گیريبهره .3

 گیريبهره راستاي در ايمنطقه و شهرستانی استانی، کشوري، مختلف سطوح در سازمانی برون وسیع
 توانمندسازي فرآیند در تسریع و تسهیل منظور به استفاده قابل و بالقوه هايحمایت و امکانات کلیه از

  است. بوده عنایت مورد همواره حوزه این اقدامات ترینمهم از یکی عنوان به حمایت تحت مددجویان
 در محترم دولت با همکاري مفید، قوانین وضع جهت اسالمی شوراي مجلس با سازنده تعامالت  

 زیرربط، وزارتخانه با همکاري هاينامه تفاهم انعقاد محرومین، فقرزدایی هايبرنامه پیشبرد راستاي
 زمینه در مددجویان سمت به ایشان خدمات و امکانات هدایت و هابانک و دهنده خدمت هايسازمان
  .)1390 همکاران، و (امید .... و ايحرفه و فنی هايآموزش بانکی، تسهیالت از استفاده

 خمینی امام امداد کمیته :کارآفرینی)( مستعد مددجویان براي مناسب شغلی هايفرصت ایجاد .4
 در خودکفائی هايطرح قالب در اشتغال ایجاد طریق از را محرومان توانمندسازي سیس،أت بدو از (ره)

 و (محمدخانی است نموده ارائه هم را ارزشمندي خدمات خصوص این در و داده قرار خود برنامه
 توسعه براي را زااشتغال کوچک اقتصادي هايلیتفعا توسعه نهاد این که  طوري هب ).1390 همکاران،

 کلیه دارد نظر در و نمایدمی ترویج و توصیه محرومین جامعه در بیکاري نرخ کاهش و اشتغال
 امداد کارآفرینی و اشتغال هايبرنامه نماید. خودکفا مرور به و شاغل طریق این از را مستعد مددجویان
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 با و انتخاب را خود عالقه مورد فعالیت تبعیض بدون بتوانند یانمددجو که گردیده تدوین ايگونه هب
 به اشاره مورد هايفعالیت نمایند. اجرا امداد کارشناسان فنی هايکمک و مالی تسهیالت از استفاده
 هايتعاونی فامیلی، خانوادگی، خوداشتغالی، مختلف اشکال در اقتصادي کوچک هايبنگاه صورت
  ).1388 ولیئی،( شوندمی فعال سهامی هايکتشر و خدماتی و تولیدي

 از عملیات فرایند سادگی و کم بريسرمایه :کارآفرین مددجویان از تدارکاتی و فنی پشتیبانی .5
 مواقع بعضی در است ممکن که است خودکفایی و اشتغال بازده زود کوچک هايطرح بارز هايمزیت
 تهیه شود. همراه ايمنطقه هايمحدودیت با که تیوق خصوص هب نماید ایجاد مشکالتی مجریان براي
 به توجه با .رودمی شمار هب هاطرح این مجریان مشکالت جمله از کار ابزار و تجهیزات اولیه، مواد

 عدم و اقتصادي هايساخت زیر در فراوان محدودیت وجود کشور، سراسر در هاطرح این پراکندگی
 رفع براي مددجویان بودن تجربه کم و محروم مناطق از یاريبس در تدارکاتی و فنی امکانات وجود

 مورد هاطرح این مجریان است الزم پیشنهادي، طرح تدارکاتی و فنی نیازهاي تأمین و مشکالت
 سرعت و دقت با مددجویان تدارکاتی و فنی پشتیبانی که است جهت همین هب گیرند، قرار حمایت

 قالب در رویکردي همچنین ).1388 ولیئی،( پذیردمی صورت مناسب قیمت و کیفیت با و الزم
 اعمال طریق از ربطذي نهادهاي و دولت دخالت طریق از دارد سعی که شده مطرح گرایی حمایت
 قیمت، تثبیت هايسیاست و ... و یارانه بندي،سهمیه همچون ،دستوري و حمایتی هايسیاست
  .)1390 همکاران، و (محمدخانی آورد فراهم را فقرا خرید قدرت افزایش یا حفظ موجبات

 دیگر از مددجویان تولیدي محصوالت کیفیت کنترل :مددجویان تولیدي محصوالت کیفیت کنترل .6
 از جلوگیري تولیدي، کاالهاي کیفیت باالبردن هدف با که است نهاد این پرمنفعت و مفید هايبرنامه

 و محصوالت تولید در شده تعیین ستانداردهايا به دستیابی ملی، هايسرمایه حفظ ضایعات، افزایش
 کشور خارج و داخل بازار از بیشتري سهم آوردن دست هب و کنندگانمصرف رضایت کسب نتیجه در

 مختلف کاالهاي براي و مختلف مناطق در مرغوبیت میزان و گیرياندازه هايشاخص .شودمی اجرا
 تعیین مرجع و است سنجش مالك صنعتی دهاياستاندار معموالً صنعتی کاالهاي در است، متفاوت

 بر عالوه غذایی مواد و تبدیلی کاالهاي مورد در ولی است ایران تحقیقات و استاندارد سسهؤم آن کننده
  ).1388 ولیئی،( شود رعایت باید که است مواردي جمله از بهداشتی اصول معمول استاندارد

 کوچک هايبنگاه اساسی مشکالت از یکی :تولیدي محصوالت فروش و بازاریابی در کمک .7
 اتخاذ آن براي مناسبی تدبیر اگر که است هاکارگاه این تولیدي محصوالت فروش و بازاریابی اقتصادي
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 تولیدي واحد یک حیات چون شودمی غیرممکن گاهاً و مشکل هاکارگاه گونه  این فعالیت ادامه نشود
 کار باشد، محدود هاکارگاه این تعداد اگر دارد، حدوا آن تولیدي خدمات و کاال فروش به بستگی
 نوع این از زیادي تعداد که شودمی سخت هنگامی مشکل حل بود نخواهد پیچیده چندان فروش
 نیاز از بیش ها آن تولیدات که شودمی ترسخت زمانی و شود ایجاد کوتاه زمان مدت یک در هاکارگاه
 تولیدات با فراوان اقتصادي کوچک هايکارگاه ایجاد .باشد شتهندا محلی مصرف اصالً یا و بوده محل

 هر در باشد داشته اطمینان باید کننده تولید دارد. مطمئن بازار به نیاز زیاد نسبتاً حجم در مختلف
 اشباع مشابه، هايکارگاه گسترش درصورت است. فراهم اششده تولید کاالي فروش امکان حالت،

 همه تولیدي واحدهاي آید وجود هب شرایطی چنین اگر و نیست عادي غیر امر یک منطقه و محل بازار
 بازاریابی لذا برود، بین از شده ایجاد شغلی هايفرصت از بسیاري است ممکن و شوندمی مشکل دچار

 برنامه یک عنوان به باید که است ضروري امر یک مددجویان تولیدي محصوالت فروش در کمک و
 از یکی .گیرند قرار حمایت مورد مستمر طور هب مولد مددجویان و گیرد قرار توجه مورد حمایتی

 طریق از امر این که است مددجویان تولیدي محصوالت فروش در کمک و بازاریابی مؤثر، هايبرنامه
 هايفروشگاه ایجاد .شودمی فراهم المللیبین و ملی استانی، متعدد هاينمایشگاه در حضور و تبلیغات

 تولیدي محصوالت فروش براي .است سازيتوانمند هايبرنامه دیگر از فصلی هايبازارچه و دائمی
 از وسیعی حجم شودمی باعث که است مؤثر و مفید بسیار هابرنامه این )انبوه تولیدات در( مددجویان

 خود تولیدي محصوالت فروش بازار از مددجویان و رسد فروش به مددجویان تولیدي کاالهاي
  .)1388 ولیئی،( بپردازند تولید امر به بیشتري نفس به اعتماد با و نمایند حاصل میناناط
 از یکی شده اجرا هايطرح بر نظارت :خودکفایی و اشتغال هايطرح اجراي برحسن نظارت .8

 این .رودمی شمارهب شده ایجاد مشاغل پایدارسازي و هاطرح تثبیت در امداد کمیته اساسی هايبرنامه
 حصول منظور هب و گرفته انجام شده اجرا هايطرح تمام مورد در جدیت با اخیر هايسال در برنامه

 و مددجویان تولیدي محصوالت کیفیت کنترل خودکفایی، و اشتغال هايطرح اجراي حسن از اطمینان
 .شودمی امانج )اعطائی تسهیالت( مادي هايسرمایه از مراقبت همچنین آمده وجود هب مشاغل پایداري

 بر یتقو مجرب کارشناسان آن طی و گرددمی اجرا جدیت با سال پنج حداقل طرح هر براي برنامه این
 ثمر به در و نیاید بوجود طرح استمرار فرآیند در خللی و انحراف تا نمایندمی نظارت آن اجراي روند

  ).1388 ولیئی،( نشود وارد خللی شده ایجاد مشاغل ماندن پایدار و رسیدن
 از یکی توان می را سرمایه و اعتبارات جمله از و دسترس در منابع: اشتغال بر خرد هايوام تأثیر
 کم خانوارهاي به اعتبار اعطاي دیگر طرف از د.آور شمار  به محصول به ایده تبدیل عوامل رینت مهم
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 ریسک با همواره ،هستند کوچک کارهاي و کسب ایجاد به مایل که کسانی و نوپا کارآفرینان درآمد،
 قبیل از حمایتی هايسیاست طریق از هادولت معموالً بنابراین است. مواجه هاوام بازپرداخت زیاد
 نمایند.می مسأله این حل در سعی  ...و وثیقه گرفتن عدم طوالنی، بازپرداخت دوره کم، بهره هاينرخ
 بین از براي گذارانسیاست و نظران صاحب توجه مورد اخیر هايسال در که هاییاستراتژي از یکی
 این اهمیت است. "خرد اعتبارات" است گرفته قرار مختلف کشورهاي در بیکاري کاهش و فقر بردن

 "خرد اعتبارات" سال عنوان به را میالدي 2005 سال متحد ملل سازمان که است قدري به موضوع
 از ايمجموعه داراي که هستند رادياف خرد مالی تأمین مؤسسات مشتریان .بود کرده نامگذاري

 متمرکز اختصاصی فعالیت یک سمت به و هستند خانوادگی) کارهاي و (کسب درآمدزا هايفعالیت
 همراه باید مسیر این البته ،کنندمی تالش خرد کار و کسب یک تشکیل براي دیگر عبارت به و اندشده

 بنگاه نهایت در و باشد کار نیروي وريبهره و سرمایه گردش ها،دارایی سرمایه، انباشت افزایش با
 يهاوام مبلغ است ممکن که چند هر .شد خواهد تشکیل استاندارد هايشغل با کوچکی رسمی
 وام زیرا آورد، شمار به خرد وام تواننمی باشد، پایین آن مبلغ که را وامی هر اما باشد، پایین اعطایی

 و است متفاوت عادي هايوام با نیز وام قرارداد انعقاد شرایط لحاظ از مبلغ بودن پایین بر عالوه خرد
 محروم و فقیر طبقات تا باشد داشته کمتري هايپیچیدگی آن قرارداد که شودمی طراحی ايگونه به

 هاوام این از استفاده براي کافی انگیزه و توانایی هستند سوادبی یا سوادکم ها آن از بسیاري که جامعه
 متفاوت عادي هايوام با هاوام این مورد در نیز وثیقه به مربوط شرایط دیگر طرف از باشند. داشته
 از وثیقه ارایه در توانایی عدم خاطر به هستند، ارزش با هايدارایی فاقد اغلب که فقرایی تا است

   ).1390 خارقانی، و (فعالیت نگردند محروم هاوام این دریافت
 خانواده اعضاء عضویت با که کار و کسب نوعی عنوان به خانگی مشاغل :یخانگ مشاغل ایجاد الف)

 آرامش در اخالل ایجاد و مزاحمت بدون مجاز، کار و کسب طرح یک قالب در و مسکونی فضاي در
 ایجاد براي مهم راهکاري عنوان به و شودمی تعریف گیرد،می شکل همجوار مسکونی واحدهاي

 ).1391 همکاران، و (آگهی رودمی شمار  هب روستایی زنان براي ویژه هب انجه سراسر در درآمد و اشتغال
 غیررسمی صورت به غالباً توسعه درحال کشورهاي در خصوص به خانگی، کارهاي و کسب اگرچه

 که دهدمی نشان هاپژوهش اما )،Tipple, 2006( شودنمی هادولت نصیب چندانی درآمد آن از و بوده
 وجود تصور این اغلب کنند.می ایفا کارآفرینی و اشتغال در توجهی قابل نقش رهاکا و کسب نوع این
 آمارها که حالی در داشته رواج یافته توسعه کمتر و فقیر کشورهاي در کار و کسب نوع این که دارد
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 کار نیروي از توجهی قابل بخش خانه در اشتغالی خود و خانگی کارهاي و کسب که است آن بیانگر
  ).1393 صفا، و (نجفی است داده اختصاص خود به را پیشرفته يکشورها

 و کسب به خصوص به زنان گرایش اخیر هايسال در :کوچک کارهاي و کسب اندازي راه ب)
 از خودشان محلی افراد شودمی باعث که کوچک کارهاي و کسب است. یافته افزایش کوچک کارهاي

 ترتیب این به شود.می موجب را پایدار محلی اقتصاد شدر تسهیل کار این و شوند خودکفا شغلی نظر
 وجود  به کنندمی خلق بومی یا محلی اشتغال هايفرصت که کارهایی و کسب ترویج براي پتانسیلی

 در نوآوري منبع یک کوچک کارهاي و کسب همچنین، .)Gibson and Olivia, 2009( آیدمی
 اندازهاي پس و هاگذاريسرمایه کوچک، کارهاي و کسب ایجاد طریق از هستند؛ خدمات و محصوالت

 جاییآن از ).Mohapatra et al., 2007( شودمی تشویق محلی منابع از استفاده و یابندمی افزایش محلی
 براي فرزندان، تربیت به بیشتر وقت دادن اختصاص لزوم و مادري وظایف علت به ما عصر در زنان که

 متفاوت شغلی هايویژگی و اشتغال به نیاز ... و خانه به مربوط هايیتمسئول انجام سالم نسل تربیت
 اشتغال ،خانه در کارآفرینی و اشتغال زنان براي شغل ترینمناسب گفت توانمی دارند مردان اشتغال از

 در آن اعظم قسمت و بوده منعطف که طوري به است پروژه اجراي صورت به اشتغال و وقت نیمه
 ).1391 همکاران، و (آگهی باشد انجام قابل ارک محل از بیرون
 انسانی عوامل شوند، خانگی کارهاي و کسب توسعه ساززمینه توانندمی که متعددي عوامل میان از  

 در جدي شکل به بایستی که روندمی شماربه هاآن مهمترین از انگیزشی و روانشناختی مسائل ویژه به
  .)1393 صفا، و (نجفی گیرند قرار ظرمدن خانگی کار و کسب توسعه فرایند
 بر ثرؤم عوامل بررسی همینز در موجود منابع بررسی: زاییاشتغال بر امداد کمیته خرد هاي وام تأثیر

 طور به که ايمطالعه داد نشان زااشتغال هايطرح از (ره) خمینی امام امداد کمیته مددجویان استقبال
 به حال این با است. نشده انجام کشور از خارج و داخل در شدبا مرتبط تحقیق این عنوان با مستقیم
 در )1386( همکاران و فریمانی مقدس که این جمله از شد. خواهد اشاره مرتبط تحقیقات برخی

 که رسیدند نتیجه این به روستایی اعتباري هايصندوق به روستائیان گرایش سنجش هدف با تحقیقی
 بانک شعبه تریننزدیک و شهر تا سکونت محل فاصله سکونت، محل شهرستان همچون عواملی

 .است ثرؤم روستایی اعتباري هايصندوق به روستاییان گرایش بر ساالنه درآمد میزان و کشاورزي
 زنان خانگی مشاغل توسعه بر مؤثر عوامل بندياولویت عنوان با تحقیقی در )1391( همکاران و آگهی

 خانگی مشاغل توسعه باعث زنان دید از که متغیرهایی ترینمهم که درسیدن نتیجه این به روستایی
 الگوها با دیدار و معرفی بیشتر، استقالل کسب انگیزه تجربه، و تخصص مهارت، داشتن شامل شود می
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 و زنان مالی نیاز نمودن برطرف آموزشی، هايکالس برگزاري شامل کارشناسان دید از و موفق افراد و
 و تحصیالت سطح بین داد نشان نتایج چنین، هم است. محصوالت فروش براي حلیم بازار ایجاد

 است. شتهدا وجود معناداري رابطه زنان توسط خانگی شغل توسعه و ایجاد با هاتشکل در عضویت
 از بانکداري خدمات از استقبال بر مؤثر عوامل عنوان با تحقیقی در )1389( همکاران و فرد تقوي
 بر شده کسب منفعت و استفاده سهولت اعتماد، متغیرهاي که رسیدند نتیجه این به مشتریان سوي

 عنوان به اعتماد عامل .دارد باالیی تأثیر ی)بانک خدماتاز استفاده( نظر مورد رفتار انجام در افراد نگرش
 .است بوده اثرگذار خاص رفتار انجام به نسبت فرد قصد و نیت تقویت در و بوده اولیه عوامل از یکی

 ترینمهم بررسی به زنان اشتغال هايچالش و روستایی توسعه عنوان با تحقیقی در )1376( دادورخانی
 انزواي و سواد اجتماعی، طبقه خانواده، درآمد وي نظر از .پرداخت زنان اشتغال بر ثرؤم عوامل

 و مان مطالعه به اشاره اب )1392( همکاران و ممیز دارد. زنان اشتغال بر را ثیرأت ترینبیش جغرافیایی
 کارآفرینی براي آسیایی زنان اصلی انگیزه که یافتند دست نتیجه این به خود هايپژوهش در تورپ

 استقالل علت به بیشتر غربی زنان که آن حال است اقتصادي نیاز برآوردن و درآمد آوردن دست به
 ،زنان کار و کسب عنوان با حقیقیت در )2002( براش و ریجتهیس کنند.می رو کارآفرینی به خواهی
 ،اجتماعی یادگیري تئوري به اشاره با آنان .دادند قرار مدنظر تئوریک جنبه 5 در را زنان عملکرد
 عنوان به )دوستان و خانواده( دیگران رفتار مشاهده راه از یادگیري ،تئوري این مبناي بر معتقدند
   .است مؤثر زنان و افراد تشویق براي نقش الگوهاي

  
  تحقیق روش

 اعتبارات کارآفرینی، خصوص در پیشین ادبیات و منابع بررسی طریق از تحقیق این اول بخش  
 بررسی روش از منظور این به شد. انجام کوچک کارهاي و کسب موفقیت عوامل همچنین و خرد

 تفادهاس امداد کمیته در موجود اسناد بررسی همچنین و موضوع با مرتبط منابع خصوص در اسنادي
 شهر امداد کمیته زااشتغال هايطرح از استقبال و تمایل میزان خصوص در مورد مطالعه یک سپس شد.

 هايطرح از استقبال و تمایل باعث تواند می که عواملی از لیستی منظور این به شد. انجام گرگان
 گرگان ستانشهر امداد هکمیت خرد اعتبارات کنندگان دریافت از نفر 75 توسط و شد تهیه شود زا اشتغال
   شد. ارزیابی
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  هایافته
 امداد کمیته زاییاشتغال هايطرح در مشارکت نتیجه در که هاییشغل کلیه که داد نشان نتایج  

 آموزشگاه پوشاك،( خدماتی دامپروري، و کشاورزي شاخه: سه در است شده ایجاد مددجویان توسط
 رده در شده ایجاد شغل بیشترین که باشدمی )... ازي،س ساختمان جوشکاري،( صنعتی و )... خیاطی،
 چنین از بیشتر دختران و زنان عالوه  به .دارد قرار صنعتی رده در شده ایجاد شغل کمترین و خدماتی

 و زنان توسط بیشتر کوچک و خرد اعتبارات که است این دهنده نشان که بودند کرده استقبال هاییطرح
 سابقه هاطرح این که بود این بیانگر نتایج عالوه به است. شده گرفته کار به زایی اشتغال براي دختران
 نوع از بیشتر اعتبارات است. گرفته قرار استقبال مورد بیشتر اخیر هايسال طی و دارد خوبی نسبت
 با است. بوده کمتر و تومان میلیون دو میزان به پرداختی هايوام بیشتر که طوري به است بوده خرد

 پرداختی اعتبارات بنابراین است شده تأمین نیز مددجویان خود توسط سرمایه از بخشی که این به جهتو
 و کسب از بیشتري حمایت و تقویت به نسبت بیشتر موفقیت صورت در تواندمی و بوده ناکافی

 دهد. انجام ريتدقیق ریزيبرنامه مورد این در امداد کمیته است نیاز بنابراین کرد. اقدام موجود کارهاي
 که است این بیانگر نتایج عالوه هب بودند. روستا ساکن ها آن کمترین و شهر ساکن انیوگپاسخ بیشتر
 بیان کمی درصد و است ها آن اصلی شغل وام دریافت نتیجه در شده ایجاد شغل مددجویان بیشتر
 هايطرح نتیجه رد شده ایجاد شغل از حاصل درآمد میانگین هستند. دوم شغل داراي که کردند

 حداکثر و تومان هزار 200 درآمد حداقل چنینهم باشد.می تومان میلیون 667/3913472 زاییاشتغال
 که است سال در مددجویان اندك اندازپس بیانگر نتایج همچنین .است بوده تومان میلیون 40 درآمد
 بازپرداخت مدت بودن مناسب دهندهنشان نتایج طلبد.می زمینه این در تريدقیق ریزيبرنامه از نشان

   است. آن از مددجویان رضایت و زاییاشتغال هايوام
 از (ره) خمینی امام امداد کمیته پوشش تتح مددجویان استقبال بر ثرؤم عوامل )1( جدول در  
 نظر از شود می مشاهده جدول به توجه با است. شده ارئه گرگان شهرستان در زااشتغال هايطرح

 سود نرخ بودن نییپا" ،"وام پرداخت به نسبت مددجو اطمینان و اعتماد" چون مواردي یانمددجو
 و اولویت باالترین در را "کار و کسب گسترش به زااشتغال هايوام کمک" ،"ازاشتغال التیتسه

 و "وام گرفتن براي ضامن یا وثیقه آسان شرایط" ،"مددجویان سایر خوب تجربه" چون مواردي
 ترینپایین در "کار و کسب اندازي راه براي زااشتغال هايطرح در دریافتی وام میزان ودنب کافی"

 و داشته امداد کمیته به نسبت مثبتی نگرش مددجویان دهدمی نشان نتایج این اند. گرفته قرار اولویت
 پایین ،دارند ادنه این به نسب وام پرداخت با رابطه در که اطمینانی و اعتماد به توجه با کردند بیان
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 گسترش به هاوام این که کمکی همچنین و نهادها سایر به نسبت امداد کمیته هايوام سود نرخ بودن
 باور این به و کنندمی استقبال آن زاياشتغال هايطرح از کندمی مشکالتشان حل و ها آن کار و کسب
  .باشدمی مفید و مناسب انزندانشفر و خود براي هاطرح این از استقبال و مشارکت که اندرسیده

  
  .امداد کمیته زاياشتغال هايطرح از مددجویان استقبال بر ثرؤم عوامل سنجش به مربوط هايگویه بندياولویت - 1 جدول

  میانگین  ها گویه
 انحراف
  معیار

 ضریب
  تغییرات

  رتبه

  1  201/0  847/0  23/4  وام پرداخت در تضمین به نسبت مددجو اطمینان و اعتماد
  2  209/0  949/0  53/4  زااشتغال تسهیالت سود نرخ بودن پایین

  3  229/0  928/0  05/4  کار و کسب گسترش به زااشتغال هايوام کمک
  4  229/0  890/0  87/3  مددجویان نیازهاي به پاسخگویی براي امداد کمیته زاياشتغال هايطرح بیشتر توانمندي

  5  234/0  949/0  07/4  خانواده اعضاي و خود اريبیک رفع بر زااشتغال هايطرح تاثیر
  6  235/0  990/0  21/4  طرح کارشناسان سوي از مناسب راهنمایی ارائه

  7  239/0  018/1  48/3  اشتغال هايوام دریافت آسان روند از رضایت
  8  250/0  005/1  04/4  زندگی مشکالت رفع در امداد کمیته اشتغال وام تاثیر
  9  254/0  968/0  81/3  زااشتغال هايطرح اطالعات و افاهد بودن روشن و شفاف

  10  258/0  890/0  87/3  نهادها سایر زااشتغال هايطرح با مقایسه در امداد کمیته زااشتغال هايطرح بیشتر جذابیت
  11  263/0  038/1  95/3  شده ارائه خدمات مناسب کیفیت

  12  271/0  963/0  53/3  محل در امداد کمیته زااشتغال هايطرح اجراي طوالنی سابقه
  13  276/0  976/0  55/3  خوداشتغالی وام از حاصل مناسب درآمد

  14  278/0  061/1  81/3  زااشتغال طرح در شرکت با خانواده رفاه افزایش
  15  283/0  149/1  05/4  مددجو تمام نیمه هايطرح تکمیل به زااشتغال وام کمک

  16  287/0  046/1  65/3  زااشتغال هايطرح از مددجو آگاهی
  17  308/0  928/0  05/4  زااشتغال هايطرح در کوتاه زمان در خودکفایی به رسیدن

  18  330/0  949/0  13/4  اشتغال وام پرداخت باز مدت بودن مناسب
  19  330/0  218/1  69/3  طرح در مشارکت با مددجو در کارآفرینانه مهارت ایجاد

  20  332/0  079/1  25/3  مددجویان سایر خوب تجربه
  21  348/0  142/1  26/3  کار و کسب اندازي راه براي زااشتغال هايطرح در دریافتی وام میزان بودن کافی

  22  352/0  102/1  12/3  وام گرفتن براي ضامن یا وثیقه آسان شرایط
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  گیرينتیجه و بحث
 باتموج آوردن فراهم محرومان، از حمایت بر عالوه (ره) خمینی امام امداد کمیته اهداف از یکی  

 به نیل منظور به مناسب زمینه ایجاد و پوشش تحت افراد بالقوه هايتوانایی و استعدادها شکوفایی
 در کارآفرینی و خوداشتغالی هايطرح عنوان تحت ايبرنامه منظور همین هب .هاست آن خودکفایی

 دسترسی مددجویان، درآمد افزایش هب منجر اعتبارات به دسترسی .است گرفته قرار نهاد این هايبرنامه
 در آنان مشارکت افزایش خانواده، اقتصاد در ها آن جایگاه ءارتقا بازار، اطالعات هايشبکه به

 .شودمی جامعه و خانواده در آنان عمومی هايدیدگاه بهبود و خانواده هايهزینه مورد در گیري تصمیم
 هايطرح از مددجویان استقبال باعث متعددي ملعوا که دهدمی نشان خوبی به پژوهش این نتایج

 گذاشته صحه زااشتغال هايوام اعطاي ضرورت بر هاطرح این به مددجویان گرایش شود.می زااشتغال
 خدماتی و تولیدي هايفعالیت رونق و کار و کسب گسترش به هاوام نوع این بزرگ کمک از نشان و

   .باشدمی مددجویان
 ستانشهر امداد کمیته خرد اعتبارات از استقبال و تمایل میزان خصوص در که مه حاضر تحقیق در  

 اطمینان و اعتماد مهم عوامل از یکی بود. مختلفی عوامل تأثیر میزان بیانگر نتایج شد، انجام گرگان
 راستاي در اعتبار کارگیري به از اطمینان براي واقع در بود. وام پرداخت در تضمین به نسبت مددجو

 قشر از اغلب ها آن زیرا شود. ایجاد مددجویان بین در اطمینان این است الزم کار و کسب اندازياهر
 اولیه اطمینان این طرفی از ندارد. را دهندهوام نهادهاي سایر از وام اخذ امکان و هستند جامعه ضعیف
 به نسبت وام اخذ از پس افراد و کرد خواهد کار و کسب اولیه ایده کردن عملیاتی به ثريؤم کمک
 خود که است. زااشتغال تسهیالت سود نرخ بودن پایین دیگر عامل کرد. خواهند اقدام شغل ایجاد
 امکان و هستند جامعه ضعیف و دیده آسیب اقشار از ها آن اکثر که افراد از قشر این براي مهمی عامل
 از پذیرش و ستقبالا در ثريؤم مکک عامل این همچنین .ندارند را باال تسهیالت سود نرخ با وام اخذ
 به .بود کار و کسب گسترش به زااشتغال هايوام کمک سوم عامل کرد. خواهد زااشتغال هايطرح
 از استقبال و کار انگیزش براي دلیلی و بوده جامعه ضعیف قشر از امداد کمیته مددجویان که این دلیل
 به ثريؤم کمک هاطرح این از استقبال که شود یجادا ها آن بین در اطمینان این باشند هداشت هاطرح

 پرورش هايزمینه توانمی و کرد خواهد کار و کسب گسترش همچنین و ایده کردن عملیاتی
 براي امداد کمیته زاياشتغال هايطرح بیشتر توانمندي بعد عامل .کرد فراهم هاآن در را کارآفرینی

 نیازهاي نمودن برطرف در امداد کمیته توانایی بیانگر که بود. مددجویان نیازهاي به پاسخگویی



 1394 زمستان )4(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

88 

 پشتکار همچنین است آن به دادن رونق و کار و کسب شروع براي آنان در اطمینان ایجاد و مددجویان
 و خود بیکاري رفع بر زااشتغال هايطرح ثیرأت دیگر عامل .یابدمی افزایش کار ادامه براي مددجویان

 عملیاتی و زااشتغال هايطرح به کردن اطمینان از مددجویان انگیزه واقع در است. خانواده اعضاي
 اعضاي و مددجو بیکاري رفع بر هاطرح این است ثیريأت اولیه کار و کسب براي خود ایده کردن

 نتایج به توجه با دهد.  می افزایش را ها آن کارآفرینانه موفقیت احتمال نهایت در و دارد وي خانواده
 درآمد میزان و شهر تا سکونت محل فاصله سکونت، محل شهرستان :قبیل از عواملی محققان تحقیق،
 انگیزه تجربه، و تخصص مهارت، داشتن ،روستایی اعتباري هايصندوق به روستاییان گرایش بر ساالنه
 رفبرط آموزشی، هايکالس برگزاري موفق، افراد و الگوها با دیدار و معرفی بیشتر، استقالل کسب
 منفعت و استفاده سهولت اعتماد، محصوالت، فروش براي محلی بازار ایجاد و زنان مالی نیاز نمودن
 انزواي و سواد اجتماعی، طبقه خانواده، درآمد ،نظر مورد رفتار انجام در افراد نگرش بر شده کسب

 هاي طرح به لتمای و موفقیت باعث را اقتصادي نیاز برآوردن و درآمد آوردن دست به جغرافیایی،
  دانند. می خرد اعتباري

 نمودن فراهم و زااشتغال هايطرح از مددجویان بیشتر استقبال جهت در زیر پیشنهادهاي نهایت در  
  :است ارائه قابل آنان فعالیت جهت مناسب بستر
 انیمددجو از ها بانک و امداد تهیکم توسط راحت و ارائه قابل يها ضمانت افتیدر و اخذ. 

 و هاوام نوع نیا افتیدر يبرا مددجو به کمک و زااشتغال التیتسه سود نرخ ودنب نییپا 
 ییزااشتغال يهاطرح در مشارکت

 شتریب استقبال و انیمددجو تیهدا موجب که طرح کارشناسان يسو از مناسب ییراهنما ارائه 
 .گردد یم ییزااشتغال يهاطرح از ها آن

 تمام مهین يها طرح لیتکم به نیهمچن و کار و کسب گسترش به که دریافتی وام میزان بودن یکاف 
   .انجامد یم مددجو

 خود که زااشتغال يهاطرح ریسا با سهیمقا در امداد تهیکم زااشتغال هايطرح تیجذاب شیافزا 
 .گرددیم انیمددجو شتریب استقبال بر یلیدل

 انیمددجو يبرا زااشتغال هايطرح اطالعات و اهداف کردن روشن و يساز شفاف. 
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 تهیکم يزااشتغا يهاطرح از انیمددجو یآگاه و سازيفرهنگ جهت یآموزش هايبرنامه ارائه 
 از استفاده راستا نیا در .رسدیم نظر به يضرور انیمددجو يبرا یگروه هايرسانه قیطر از امداد
 .گردد واقع ثرؤم تواندیم ... و روزنامه ،ییویراد يهابرنامه ،یونیزیتلو شبکه

 روند از تیرضا جادیا يبرا هابانک و امداد تهیکم توسط وام افتیدر طیشرا گرفتن آسان و سهل 
 زااشتغال هايطرح در اشتغال يهاوام دریافت آسان

 با ،ینیکارآفر مباحث با زنان ییآشنا منظور به گرددیم شنهادیپ یشفاه يها مصاحبه به توجه با 
 به آنان یمعرف و امداد تهیکم طرف از ...و یابیبازار و ینیکارآفر ینمبا يکاربرد يهادوره يبرگزار
 يهاتیفعال در زنان حضور نهیزم ها،دوره نیا در شرکت به زنان قیتشو و ياحرفه و یفن سازمان
   .گردد فراهم ینیکارآفر

 اهداف با که است شده مصرف هایینهیزم در یافتیدر هايوام موارد یبرخ در که نیا به توجه با 
 نظارت آن مصرف نحوه نهیزم در وام پرداخت از پس شودیم شنهادیپ است؛ بوده ریمغا وام پرداخت

 .گیرد صورت یکاف

 تهیکم التیتسه از لکردهیتحص افراد و جوانان استفاده جهت الزم داتیتمه و امکانات يساز فراهم 
  )ره( ینیخم امام امداد

  
  منابع

 خانگی مشاغل توسعه بر مؤثر عوامل بندي اولویت .1391 .م ،یگیب یتق و .ا.ع زاده، ركیم ،.ح ،یآگه .1
  .202- 181 ):3( 3 جامعه، و زن پژوهشی -علمی فصلنامه .روستایی زنان

 .اشتغال تیمحور با )ره( ینخمی امام امداد تهیکم انیمددجو يتوانمندساز مدل .1390 .م د،یام .2
 امام امداد تهیدرکم ياقتصاد جهاد کردیرو با يندسازتوانم یمل شیهما دهیبرگز مقاالت مجموعه

   .57-19 :صص .1390 خرداد تهران، ).ره( ینخمی
 بانکداري خدمات از استفاده بر مؤثر عوامل .1391 .م ،یتراب و .م ب،یاد يزاهد ،.ت.م فرد،يتقو .3

 و علوم هشگاهپژو یپژوهش یعلم ۀفصلنام ).ملت بانک :مطالعه مورد( انیمشتر سوي از ینترنتیا
  .559-539 ):3( 27 ران،یا اطالعات فنّاوري

 فصلنامه کارآفرینی. توسعه در دولتی هاي مشی خط و دولت نقش .1385 ح.ر. رضایی، و ع. داوري، .4
  .129-109 ):2( 1 ایران، مدیریت علوم
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 )ره( مینیخ امام امداد کمیته خودکفایی هايطرح موفقیت میزان شناخت .1382 .م.ع ،يذوالفقار .5
 امام امداد تهیکم در قاتیتحق جینتا خالصه .آن بهبود جهت عملی راهکارهاي ارایه و سمنان استان
 http://www.emdad.ir/central/khmodiriat/m-kholase.asp :در یابیباز قابل ،)ره(ینخمی

 کارآفرینی. وسعهت تسهیل در دولت نقش و کارآفرینی توسعه موانع .1390 ا. خانی،تقی و د. سیدي، .6
  .80-76 :135 جامعه، و کار فرهنگی و علمی اقتصادي، ،اجتماعی ماهنامه
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Abstract 2 
 One of significant approaches pursued by Imam Khomeini Relief Foundation is 
to perform tasks leading to independence, self-confidence and enthusiastic to job, 
so the increasing of such activities in the recent years compare to previous years 
signifies its importance. The aim of these activities helps families’ income and 
create complementary job in order to increase families’ welfare. Therefore, 
studying the clients’ inclination towards the job creation plans of the Imam 
Khomeini Relief Foundation, can figure out the extent of effectiveness of such 
plans regarding the development of entrepreneurship for the poor groups. The 
present study firstly seeks to examine the effects of micro-loans of Imam Khomeini 
Relief Foundation on job creation via studying the theoretical foundations and 
literature review. Then by the case study with data gathered from some of Gorgan’s 
clients of the Imam Khomeini Relief Foundation, their views about inclining to job 
creation plans are studied. The results show that the most significant factors for 
inclination towards these plans include clients’ awareness of the plans, good 
experience of other clients’ related to plans, appropriateness of deadlines for loan 
repayments, clients’ trust on loan payment, reaching self-sufficiency in short-time 
period, satisfaction about ease of loan payment and creation of entrepreneurship 
skills in clients. The study provides some recommendation include clarification of 
goals relating to the job creation plans and asking the clients for affordable bank 
letters of guaranty.  
 
Keywords: Entrepreneurship, Clients, Imam Khomeini Relief Foundation, Job 
creation plans, self-sufficiency 
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