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  چكيده

 در توسعه سوم برنامه قانون 56 ادهم اجراي اثربخشي ارزيابي حاضر، مقاله هدف

 طـول  در اسـتان  ايـن  در خوداشـتغالي  هـاي    وام .اسـت  گلسـتان  استان خوداشتغالي

 از حمايـت  صـندوق  و اجتمـاعي  امـور  و كـار  سـازمان  توسـط  ،1382-3 هـاي    سال

 هاي   وام كه داد نشان اي   دوجمله آزمون نتايج .است هشد پرداخت شغلي هاي   فرصت

 نشـده  انتظـار  مـورد  اشـتغال  ايجاد موجب ،اجتماعي امور و كار سازمان يخوداشتغال

 انتظـار  مورد اشتغال ايجاد به شغلي هاي   فرصت از حمايت صندوق هاي   وام اما ،است

 از حمايـت  صـندوق  موفـق  خوداشـتغالي  هـاي    وام درصـد  همچنـين  .است انجاميده

 .اسـت  اجتماعي امور و كار مانساز موفق هاي   وام درصد از بيش ،شغلي هاي   فرصت

                                                           
 علمي دانشگاه الزهراء   استاديار و عضو هيأت       abbasiebrahim2000@yahoo.com   

 ها   كارشناس اعتباري طرح ـ) مالي(ارشد مديريت دولتي    كارشناس           mohsoon.arian@gmail.com  
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 شده ايجاد اشتغـال تعداد و شده پرداخت خوداشتغالي هاي   وام تعداد بين براين،   عالوه

  .دارد وجود داري   معني و مثبت همبستگي استان، شهرهاي در

 ،)زا   اشـتغال ( موفق هاي   وام توسعه، سوم برنامه قانون 56 ماده اشتغالي،دخو وام :كليدي واژگان

 گلستان استان

  

   مقدمه

 توجــه كــانون در رو، ايــن از .اســت پايــدار توســعه فراينــد در مهــم مســائل از بيكــاري معضــل

 بـروز  موجـب  بيكـاري  نـرخ  افـزايش  .دارد قـرار  اجتمـاعي  و اقتصـادي  ريزان   برنامه و گذاران   سياست

 تـالش  گذاران   سياست راينبناب .است مرتبط عمومي امنيت با و شده اجتماعي و فردي هاي   ناهنجاري

 امـروزه  .كننـد  اسـتفاده  بلندمـدت  و مـدت    كوتـاه  راهكارهـاي  از بيكـاري،  معضل رفع براي كنند   مي

 توسـعه    درحال كشورهاي در اشتغال گذاري   سياست مهم ابزارهاي از يكي كار، بازار فعال هاي   سياست

 هـا،    سياست اين بين در .است كار جوياي ارانبيك به كمك سياست، اين از هدف .است يافته   توسعه و

 اهميـت  از خوداشـتغالي  و فرمايـان    خـويش  بـه  كمك و متوسط و كوچك هاي   بنگاه از حمايت برنامه

 بيكـاري  نـرخ  كه رسيد تصويب به شرايطي در )1379-83( توسعه سوم برنامه .است برخوردار زيادي

 مورد اشتغال ايجاد و اجتماعي مشاركت افزايش جمعيت، بودن جوان برنامه اين در .بود يافته افزايش

 ميليون سي پرداخت و توسعه سوم برنامه قانون 56 ماده اجرايي نامه   آيين رو، اين از .گرفت قرار توجه

 از حمايـت  صندوق و اجتماعي امور و كار وزارت راستا، اين در .رسيد تصويب به خوداشتغالي وام ريال

 جديد شغلي فرصت هزار سيصد ايجاد با كردند تالش تسهيالت پرداخت طريق از شغلي هاي   فرصت

 پرداختـي،  وام مـورد  هـر  كـه  رفـت    مي انتظار .دهند كاهش را بيكاري نرخ كار، جوياي بيكاران براي

 ميـزان  است الزم رو، اين از شود، )وام هر ازاي به نفر يك اشتغال( گيرنده   وام شخص اشتغال موجب

 تـأثير  شناخت حاضر، پژوهش هدف .گيرد قرار بررسي مورد اشتغال ايجاد در تسهيالت اين اثربخشي

 اسـتان  شـغلي  هـاي    فرصـت  از حمايـت  صـندوق  و اجتماعي امور و كار سازمان خوداشتغالي هاي وام

 هـاي  وام بـين  رابطـه  و موفـق  خوداشـتغالي  هاي وام درصد شناخت گيرندگان، وام اشتغال بر گلستان

   .است گلستان استان شهرهاي در شده ايجاد اشتغال و خوداشتغالي
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  پژوهش پيشينه و نظري مباني بر مروري

 داللـت  خـود  براي درآمد كسب و كردن كار بر و است دگراشتغالي برابر در مفهومي خوداشتغالي

 خـدماتي  و تجاري فعاليت سودآوري به و نيست ثابت شاغل درآمد ميزان اشتغال، نوع اين در .كند   مي

 كسـب  يـا  بيشـتر  كـار  و كسب طريق از اي   حرفه ارتقاي براي فرصتي خوداشتغالي .دارد بستگي وي

 يا كند كار آن در تنهايي به و باشد داشته كارگاه است ممكن خوداشتغال .است باالتر اجتماعي جايگاه

 بـه  وي .كنـد  يم كار غيرسهامي بنگاه در شاغل خود حال، هر به .درآورد استخدام به را ديگري افراد

 درآمد كسب نتيجه در و فني خدمات توليدي، كارهاي به خود خالقيت و ابتكار شخصي، توان اتكاي

 رشد به و شود   مي تر   بزرگ بازارهاي به ورود براي الزم توانايي كسب آماده تدريج به شاغل .پردازد   مي

 خدماتي و توليدي فعاليت نوع هر شتغاليخودا رو، اين از .كند   مي كمك جامعه در كارآفريني و اشتغال

 .اسـت  غيرمزدبگيـري  صـورت  بـه  و اقتصـادي  مختلـف  هـاي    بخش در اقتصادي افزوده ارزش مولد

 بـا  و مدت   كوتاه در توانند   مي اي   حرفه مهارت و دانش توانمندي، از ميزان هر با خوداشتغالي هاي   طرح

  ).1383 نام،  بي( آورند وجود به را لاشتغا هاي   فرصت كم، گذاري   سرمايه حجم

 مقايسـه  در )خود براي كاركردن( خوداشتغالي كه كنند   مي تصور كار جويندگان كشورها، اغلب در

 عـده  كه داد نشان كشور 70 درباره پژوهشي .است تر   مطلوب كار صاحب و كارفرما براي كاركردن با

 كـم  باشـد،  خوداشتغال كسي هر اينكه امكان اما رند،دا تمايل خوداشتغالي به كار جويندگان از زيادي

 بـه  .هسـتند  برخـوردار  نيـز  هايي   مهارت و توانايي از و دارند زيادي انگيزه خوداشتغال افراد زيرا .است

 تمايـل  خوداشـتغالي  بـه  دهنـدگان    پاسـخ  از درصـد  71 كه داد نشان آمريكا در پژوهشي مثال، عنوان

 بلنچ( بودند برخوردار خوداشتغالي براي الزم توانايي و انگيزه از واقعاً آنها از ددرص 7 فقط اما اند،   داشته

 گسـترش  و كـار  بازار پذيري   انعطاف در خوداشتغالي به مربوط اقتصادي هاي   سياست ).2005 ،1فالور

 ضـرورت  زيـر  فرضـيه  دو .هسـتند  بيكـاري  كـاهش  عوامـل  از يكـي  و دارنـد  زيـادي  نقـش  اشتغال

   :كند مي توجيه را خوداشتغالي

 كارفرمايان توسط استخدام فرصت از بيكاران اغلب فرضيه اين طبق :بيكاران اجبار فرضيه ـ الف

  .آورند   مي رو خوداشتغالي به اجبار به رو اين از نيستند، برخوردار درآمد كسب نتيجه در و

                                                           
1. Blanchflower 
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 تصـور  عمـوم  آنكـه  دليـل  بـه  بيكـاران  از اي   عده فرضيه، اين طبق :بيكاران كشش فرضيه ـ ب

 خوداشـتغال  مهـارت  بـه  اشـتغال  تداوم كه آنجايي از و است آميز   موفقيت خوداشتغالي برنامه كنند مي

  .)2007 ،1استينر و گلوكر( آورند   مي رو خوداشتغالي به است، وابسته

   :دارد وجود خوداشتغالي از حمايت براي سياست نوع دو

 هاي   پرداخت مالياتي، هاي   تخفيف يا ها معافيت صورت به ها   سياست اين :انفعالي هاي   سياست -1

 كـه  شود   مي اعمال يارانه و بيكاران مالي نيازهاي تأمين بيكاري، بيمه بالعوض، هاي   كمك و انتقالي

 خوداشـتغالي،  فعاليـت  آغـاز  براي روش، اين در .شود   مي گفته نيز اعتباري و مالي هاي   سياست آن به

 بالعوض است ممكن اعتبارات اين .شود   مي اعطا شرايط واجد متقاضيان به اعتباري خط و تسهيالت

 و خوداشـتغالي  از مـالي  حمايـت  منظور به اعتباري تسهيالت اعطاي .باشند ناچيزي كارمزد نرخ با يا

   ).1381 فر،عالء( شد انجام توسعه اول برنامه اوليه هاي   سال از بودجه قانون در زا   اشتغال هاي   طرح

 فـرد  بـراي  اشـتغال  ايجـاد  موجب پشتيباني هاي   سياست و ها   حمايت اگر :فعال هاي   سياست -2

 از خوداشـتغالي  از قبـل  مـذكور  فـرد  .شود   مي گفته كار بازار در فعال هاي   سياست آنها به شوند، بيكار

 يـا  حضــوري  طـور    بـه  تواننـد    مـي ها   مشاوره اين .شود   مي برخوردار شغلي آمـوزش و مشاوره خدمات

 هـاي    سياسـت  .يابنـد  ادامه نيز خوداشتغالي از بعد مديريتي، و حسابداري هاي   مشاوره مانند اي   مكاتبه

 درآمـد  و اشـتغال  افـزايش  موجـب  و دهنـد    مـي  قرار تأثير تحت را كار نيروي تقاضاي و عرضه فوق،

 .دارنـد  نيـز  اجتمـاعي  عـدالت  برقـراري  و درآمـدها  توزيـع  بهبود مانند جانبي آثار ضمن در .شوند   مي

 و عرضـه  هـاي    منحني فردي، هاي   يارانه پرداخت و مهارتي ـ اي   حرفه هاي   آموزش طريق از ها   دولت

 سـاير  و فنـي  هـاي    آمـوزش  .آورنـد    مـي  پديد موقتي مشاغل و دهند   مي انتقال را كار نيروي تقاضاي

 بـا  كارگران وضعيت انطباق بهبود طريق از را ساختاري هاي   تعادل عدم توانند   مي زايي   اشتغال خدمات

 ايـن  .است كار نيروي وري   بهره و ها   مهارت افزايش فعال، هاي   سياست جمله از .دهند كاهش مشاغل

 گيوابسـت  از و دهـد  افـزايش  شدن شاغل به را بلندمدت بيكاران وابستگي و عالقه تواند   مي سياست

 ركودهـاي  تعـديل  بـه  تواننـد    مي فعال هاي   سياست .بكاهد )بيكاري بيمه مانند( بيكاري منافع به آنها

 كمـك  وري   بهـره  افزايش و كار نيروي بازار عملكرد بهبود ساختاري، هاي   تعادل عدم كاهش ادواري،

                                                           
1. Gloker & Steiner 
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 كار بازار فعال هاي   سياست بارهدر صنعتي كشور پانزده در هايي   پژوهش هاي   يافته ).1377 تافلر،( كنند

 رشـد  بـراي  مذكور هاي   سياست از برخي براين،   عالوه .است اشتغال نرخ بر ها   سياست اين تأثير بيانگر

  ).2007 ،1استوا( اند بوده اثربخش نيز كارآفريني،

 تمايـل  .شـود    مـي  برطرف خوداشتغالي طريق از دنيا كشورهاي همه در بيكاري معضل از بخشي

 و خوداشـتغالي  از حاصـل  درآمـد  مـالي،  و انسـاني  هاي   سرمايه به دسترسي كارآفريني، به افراد ذاتي

 بـه  افـراد  گرايش در مؤثر عوامل جمله از مزدبگيري، مشاغل به نسبت خوداشتغالي اجتماعي موقعيت

 از عـدادي ت در كشـاورزي  جـز  به هايي   بخش در را خوداشتغالي درصد )1( جدول .هستند خوداشتغالي

 نيز كشاورزي بخش از ناشي خوداشتغالي آمار اگر است بديهي ).1383 نام،   بي( دهد   مي نشان كشورها

 .يافـت  خواهـد  افـزايش  بيكاري كاهش در خوداشتغالي سهم صورت، اين در شود، اضافه آمار اين به

 كـه  اسـت  مختلف ايكشوره در خوداشتغالي نسبي اهميت بيانگر جدول، اين آمارهاي در زياد تفاوت

 تعريـف  و اقتصـادي  سـاختاري  هـاي    ويژگـي  به بخشي و كشور يافتگي   توسعه سطح به آن از بخشي

  .است مربوط خوداشتغالي

  
  غيركشاورزي هاي   بخش در خوداشتغالي درصد ):1( جدول

 استراليا انگليس ايتاليا آلمان شرقي اروپاي روسيه آمريكا كشور

 3/11 5/12 28 10 10 4/5 6/8 خوداشتغالي درصد

 يونان فرانسه فنالند دانمارك كانادا بلژيك اتريش كشور

 1/25 8/7 1/9 2/7 9/8 4/14 4/7 خوداشتغالي درصد

 پرتقال نروژ نيوزلند هلند ژاپن ايرلند ايسلند كشور

 3/17 4/5 5/14 6/9 12 7/11 2/13 خوداشتغالي درصد

     تركيه سوئد اسپانيا كشور
     5/22 5/8 4/17 داشتغاليخو درصد

  

 و مستقيم هاي      سياست )2( جدول .شود   مي اعمال مختلف كشورهاي در خوداشتغالي هاي   سياست

 كشـورها  ايـن  از بسياري در .دهد   مي نشان كشورها از برخي در را خوداشتغالي از حمايت براي اصلي

 مثـال،  عنوان به .است ناچيز زايي   اشتغال هاي   سياست مخارج مجموع از خوداشتغالي هاي   هزينه سهم

                                                           
1. Stevao 
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 درصد 5 لهستان در و درصد 5/2 مجارستان در درصد، 1/2 ايتاليا در درصد، 7/2 نسبت اين آلمان در

 اسـت  بـوده  كشـورها  ساير از تر   اثربخش ايتاليا در خوداشتغالي هاي   سياست اعمال براين،   عالوه .است

  ).1383 نام،   بي(

  
  مختلف كشورهاي در خوداشتغالي سياست اعمال هاي   روش ):2( جدول

 كشور خوداشتغالي سياست اعمال هاي   روش

 آمريكا مشاوره و آموزش تسهيالت، پرداخت

 آلمان مشاوره و آموزش تسهيالت، پرداخت بالعوض، پرداخت

 ايتاليا مشاوره و بالعوض تسهيالت مالي، حمايت

 مجارستان مشاوره آموزش مالي، تسهيالت

 انگلستان بالعوض هاي   كمك مالي، تسهيالت

 بلژيك مشاوره و آموزش مالي، تسهيالت

 يونان مشاوره و بالعوض كمك مالي، تسهيالت

 نروژ مشاوره و آموزش بالعوض، كمك مالي، تسهيالت

 بلغارستان بالعوض هاي   كمك

 لهستان مالي تسهيالت و بالعوض هاي   كمك

 فرانسه عوضبال هاي   كمك

  

 جاي به خوداشتغالي جديد آيين در .شود   مي داده اولويت داده كاربر تكنولوژي به هندوستان، كشور در

 كـار  ايجاد و مستقل كار و كسب اندازي   راه به كنند، تشويق مزدبگيري بخش به را كار جويندگان كه اين

 اعتبـار،  تأمين راهنمايي، مشاوره، مانند دماتيخ كار، متقاضيان به كمك براي .كنند   مي تشويق خود براي

 خوداشـتغالي  درباره افراد عموم آگاهي افزايش براي همچنين .شود   مي ارائه كارآفريني آموزش و بازاريابي

 و اطالعـات  ارائـه  ها   دانشگاه اشتغال مراكز و اشتغال خدمات مركز .شود   مي استفاده گروهي هاي   رسانه از

 حداقل به اعتبار اعطاي ماه هر در تجاري هاي   بانك .دارند عهده بر را كار متقاضيان به اي   مشاوره خدمات

 ترجيحي بهره هاي   نرخ با كوچك هاي   وام اعطاي تر،   محروم مناطق براي .كنند   مي تعهد را متقاضي نفر 2

 از افـراد  كـه  اسـت  شـتغالي خودا رواج براي روشي كارآفريني آموزش .شود   مي استفاده خاص تسهيالت و

 نـام  به نيز كتابي .كنند اجرا را مختلف هاي   رشته در خوداشتغالي هاي   طرح شوند   مي موفق آموزش، طريق

 بـراي  شـغل  200 اقتصـادي  و فنـي  اطالعـات  حاوي كه است شده منتشر »هندوستان كوچك صنايع«

  ).1381 عالءفر،( باشد   مي خوداشتغالي فرهنگ اشاعه منظور به كار جويندگان
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 226 استقراض، و خارجي هاي   كمك جذب با است توانسته )1978- 98( سال 20 طول در نيز چين

 دالر 2600 به دالر 500 از را خود سرانه درآمد اخير، دهه دو طول در كشور اين .كند ايجاد شغل ميليون

 9 از كمتـر  تـورم  نـرخ  توسطم و درصد 9 آن داخلي ناخالص توليد رشد نرخ متوسط .است داده افزايش

 و شـود    مـي  اسـتفاده  شـغل  ايجـاد  در روسـتاها  تـوان  از كشـور  ايـن  در ).1383 ميـدري، ( است درصد

 و آموزشي خدمات شدند موظف كنند،   مي كسب درآمد كار، بازار از كه اجتماعي تأمين مانند هايي   سازمان

 و شـود  مـي  اسـتفاده  اشـتغال  بـراي  دولتـي  هاي   انسازم امكانات از كشور اين در .كنند ارائه اي   مشاوره

 فني اطالعات مبادله مراكز همچنين .است  شده اندازي   راه اشتغال خدمات و كاريابي خصوصي مؤسسات

 ايجاد براي نيز دولت مازاد تجهيزات و امكانات از و است شده ايجاد مختلف شهرهاي در اشتغال درباره

 در زايـي    اشـتغال  به ها   نگاه و يابد   مي انتقال روستاها به اي،   حرفه و فني زشآمو .شود   مي استفاده اشتغال

 در كـار  بـازار  فعـال  هـاي    سياست تمركز آلمان، در .نيست محدود بخشي پذيري   كشش و صنعت بخش

 كـارايي  تحليـل  هـاي    برنامـه  اثربخشـي  دولـت  .اسـت  بـوده  خوداشتغالي سمت به اخير هاي   سال طول

 نيـاز  مورد بودجه اساس، اين بر .كند   مي گيري   اندازه شدن شاغل احتمال لحاظ از را بيكاران شتغاليخودا

 اطالعـات،  مراكـز  طريق از نيز كار عمومي خدمات .شود   مي برآورد خوداشتغالي هاي   برنامه اجراي براي

   ).2007 ،1وكاليند و بامگرتنر( شود   مي انجام فردي و فني هاي   آموزش و اينترنت

   :شود   مي انجام طريق دو از آلمان در شغلي هاي   فرصت ايجاد

 و اطالعاتي هاي   سيستم از استفاده با مراكز اين در :كار وزارت پوشش تحت كاريابي مراكز ـ الف

   .شـود    مـي  ارائـه  مشـاوره  و راهنمايي خدمات التحصيالن   فارغ براي ويژه، تشكيالت و ساختار ايجاد با

 ايجـاد  شغلي هاي   فرصت مالي، تسهيالت طريق از وزارتخانه اين در :تكنولوژي و اقتصاد وزارت ـ ب

 بـراي  آزمون گذراندن از پس باشند، داشته دانشگاهي مدرك و حرفه يك كه بيكاري افراد و شود   مي

   :گردد   مي پرداخت صورت دو به تسهيالت و شوند   مي معرفي تسهيالت دريافت

 دوره اول، سـال  10 تسـهيالت،  اين در :بانكي تسهيالت -2 بالعوض، مالي هاي   كمك ئهارا -1

 %6 الـي  %3 بهـره  بـا  بعـد  هـاي    سال براي و است بهره بدون 11-13 هاي   سال براي و است تنفس

 مـالي  تضـمين  بدون تسهيالت ،%15 گذاري   سرمايه از افراد سهم تسهيالت، اين در .شود   مي تقسيط

                                                           
1. Baumgartner and Caliendo 
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  ).1383 پور، عالي( است %60 دولت تضمين با تسهيالت و 25%

 در .اسـت  داشـته  چشـمگيري  رشـد  گذشته دهه سه طول در خوداشتغالي هاي   فعاليت آمريكا در 

 6/9 از و شـده  برابـر  سه غيركشاورزي هاي   بخش در خوداشتغال افراد تعداد ،1969-2004 هاي   سال

 داشـته  رشد درصد 77 بگير،   حقوق كاركنان تعداد .است يافته افزايش نفر ميليون 2/29 به نفر ميليون

 مـرد  كـارگران  از درصـد  5/15و زن كـارگران  از درصد 2/9 حدود ،2003 سال در كه طوري   به .است

 سال با مقايسه در آمريكا در بگير   حقوق افراد تعداد ،2005 سال در ).2007 ،1باديگ( بودند خوداشتغال

 خوداشـتغال  شاغلين تعداد ها،   سال اين در كه   درحالي .است يافته كاهش نفر نميليو 7/1 حدود 2003

 رويكـردي  آمريكـا  در خوداشتغالي ديگر، سوي از ).2006 ،2گوتز( است داشته اي   فزاينده رشد همواره

 داده نشـان  بـاره  ايـن  در پژوهشـي  .شود   مي محسوب مهاجران معيشتي وضع تثبيت منظور به سنتي

 جمله از اقامت مدت و زبان به آشنايي سواد، سطح شخصيتي، خصوصيات شخصي، سرمايه كه است

 منـزل،  نگهبـاني  آمريكـا  در رايـج  هاي   خوداشتغالي از .است خوداشتغالي به تمايل در مهاجران داليل

 بنـايي،  رسـتوران،  ايجـاد  سيار، كار تعمير خانه، نظافت خدمات تاكسيراني، خدمات كودك، نگهداري

 هـاي    سيسـتم  طراحـي  و بنزين پمپ احداث پزشكي، خدمات عطاري، آرايشگري، لباسشويي، تخدما

 مهـاجران  در خوداشتغالي نرخ كه است داده نشان پژوهش اين نتايج .است افزاري   سخت و افزاري   نرم

 سـعه تو سـوم  برنامـه  قـانون  ).2006 ،3كامـا  و مـادو ( باشد   مي آمريكا خود مردم از بيش آمريكا مقيم

 اين 58 الي 48 مواد در را زايي   اشتغال هاي   سياست جوانان، بيكاري نرخ كاهش براي )1379 -1383(

 ايجـاد  توسـعه،  سـوم  برنامـه  قـانون  56 مـاده  اجراي راستاي در ).1380 جاللي،( كرد تصويب قانون

 فرصت يجادا منظور به متوسط و كوچك اقتصادي واحدهاي از حمايت و توانبخشي طريق از اشتغال

 كـه  بـود  نظـر  مـد  داشتند، رسمي مراجع از فعاليت مجوز كه داير هاي   كارگاه طريق از و جديد شغلي

 متوسـط  و كوچـك  اقتصادي هاي   بنگاه توانبخشي طرح، اصلي هدف .گرفت نام اشتغال ضربتي طرح

  ).1381 اجتماعي، امور و كار وزارت( بود جديد شغلي فرصت هزار سيصد ايجاد منظور به

 طريـق  از توسـعه  سـوم  برنامـه  قانون 56 ماده اجراي راستاي در كه است وامي خوداشتغالي وام

                                                           
1. Budig 
2. Goetz 
3. Mauda  & Comeau 
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 و اجتمـاعي  امـور  و كـار  سـازمان  سوي از شده معرفي شرايط واجد و بيكار افراد به عامل هاي   بانك

 شغل ايجاد ها،   وام اين پرداخت از نهايي هدف .شود   مي پرداخت شغلي هاي   فرصت از حمايت صندوق

 توسط 1382 سال در گلستان، استان در خوداشتغالي هاي   وام شرايط واجدين .است متقاضي فرد براي

 شـغلي  هـاي    فرصـت  از حمايـت  صندوق توسط ،1383 سال در و استان اجتماعي امور و كار سازمان

 ايجاد قبال در يالر ميليون سي متقاضي هر به تسهيالت اين .شدند معرفي عامل هاي   بانك به استان

 پرداخـت  متقاضـيان  به ساله 5 بازپرداخت و تنفس دوره و درصد 4 كارمزد نرخ با شغلي، فرصت يك

 به اشتغال، ضربتي طرح شغلي هاي   فرصت تعداد توسعه، سوم قانون 56 ماده اجرايي نامه   آيين در .شد

 از درصـد  3.19 معـادل  كـه  نفر 9570 گلستان استان سهم .است  شده گذاري   هدف ها   استان تفكيك

 توسـعه،  سـوم  برنامـه  فرابخشـي  حوزه از 6 فصل .1شد گذاري   هدف است، شغلي فرصت هزار سيصد

 زايـي    اشـتغال  در را 56 مـاده  جملـه  از برنامـه  قـانون  مـواد  خوداشتغالي وام تسهيالت پرداخت نتيجه

 مشـاغل  ايجـاد  بـا  هـا    وام ايـن  دارد انتظـار  هتوسـع  سوم برنامه قانون 56 ماده در گذار   قانون .بيند   مي

 ايجـاد  جديـدي  شغلي هاي   فرصت هستند، سرمايه فاقد كه كار جوياي بيكار متقاضيان براي كوچك،

 متقاضـي  نفـر  يـك  اشـتغال  موجـب  ريـالي  ميليون سي وام هر پرداخت رود   مي انتظار بنابراين، .كند

  .شود كار جوياي

 .دارد نيـز  معـايبي  توسـعه،  سـوم  برنامـه  قـانون  56 ماده اساس بر بيكاران، به تسهيالت اعطاي

 ريال ميليون سي .دارد تورمي جنبه و شود   مي تقاضا افزايش موجب بازار، به منابع تزريق كه طوري   به

 .ندارد وجود جديد مشاغل پايداري براي تضميني .نيست كافي اقتصادي، جديد واحد يك ايجاد براي

 تعـداد  افـزايش  باعـث  بيكـار،  بـه  تسـهيالت  اعطاي زيرا .دهد   مي افزايش نيز را ريبيكا نرخ وام اين

 بيكـاران  مـوارد،  اكثـر  در .اسـت  زياد بسيار اعطايي، اعتبارات برگشت ريسك .شود مي كاذب بيكاران

 جويـاي  بيكـار  است ممكن مواردي در .هستند كارآفريني شرايط و الزم هاي   مهارت فاقد كار، جوياي

 .شود اجتماعي هاي   ناهنجاري افزايش موجب و گردد تبديل بدهكار بيكار يك هب كار

 دايـر  و فعال هاي   بنگاه و كارآفرينان به تسهيالت اعطاي اشتغال، ضربتي طرح جاي به مخالفين

 و كـاال  توليـد  دليـل  بـه  تـورمي  ضد اثر داشتن :از اند   عبارت داليل اين .كنند   مي توصيه داليلي به را

                                                           
 قانون برنامه سوم توسعه 56نامه اجرايي ماده    آيين .1



 ...هاي خوداشتغالي ارزيابي اثربخشي وام                                                                                                                  12

 بيكـاري  اشخاص به توجه جاي به موجود امكانات و كارآفريني استعدادهاي از استفاده .بيشتر ماتخد

 كـم  تسـهيالت  برگشـت  ريسـك  .نيسـتند  برخوردار كارآفريني هاي   توانايي و ها   مهارت از احتماالً كه

 بـه  وجـه ت بـا  .اسـت  متفـاوت  كـار  جسـتجوي  در بيكـار  بـا  فعال و داير بنگاه و كارآفرين زيرا .است

 وجود جديد و بيشتر شغلي فرصت ايجاد امكان بنگاه، بودن داير و شده انجام ثابت هاي   گذاري   سرمايه

 هسـتند  سـرمايه  فاقـد  امـا  دارنـد،  مهـارت  و توانـايي  كه واقعي بيكاران به صرفاً تسهيالت اين .دارد

 بـا  .يابـد    مـي  كـاهش  يالت،تسه دريافت براي كاذب بيكار متقاضيان تعداد بنابراين شود، مي پرداخت

 ايـن  بـه  تسهيالت پرداخت كشور، فعال و داير هاي   بنگاه در شاگردي – استاد فرهنگ رواج به توجه

 و دايـر  هـاي    بنگـاه  و كارآفرينان به تسهيالت پرداخت طرح .كند مي كمك شغل پايداري به ها،   بنگاه

 كنـد  مي كمك اشتغال ايجاد به و شود   مي نانكارآفري تقويت موجب ،56 ماده طرح با مقايسه در فعال

  ).1381 اجتماعي، امور و كار وزارت(

 بـراي  سـرمايه    كـم  كارجويـان  از مـالي  حمايـت  منظـور  به شغلي هاي   فرصت از حمايت صندوق

 .شـد  تأسـيس  1371 سـال  در جديـد  شـغلي  هاي   فرصت ايجاد و كوچك كارهاي و كسب اندازي   راه

 از زا   اشـتغال  هـاي    طـرح  اجراي و متقاضيان به مالي تسهيالت اعطاي به ابتدا در صندوق هاي   فعاليت

 معـين  مـوارد  در آن مصرف و دولت درآمدهاي از برخي وصول قانون 38 ماده ب بند اعتبارات محل

 متقاضـيان  بـه  مالي تسهيالت اعطاي ضمن صندوق اين ،1372-76 هاي   سال طول در .بود معطوف

 .پرداخـت  خوداشـتغالي  و آموزشـي  هـاي    مجتمـع  اندازي   راه و تجهيز احداث، به اشتغالي،خود هاي   وام

 و آموزشـي  مجتمـع  143 خوداشـتغالي،  مركـز  27 داراي صـندوق  ،1376 سال پايان در كه طوري   به

 فرصـت  40231 جمعـاً  مراكـز  اين كه بود روستايي اشتغال و آموزشي مجتمع 298 و شهري اشتغال

 طريـق  از شـغلي  هاي   فرصت از حمايت به صندوق هاي   سياست ،1377 سال از .كردند ادايج را شغلي

 متعلـق  هـاي    مجتمع و مراكز رو، اين از .شد معطوف خوداشتغالي هاي   طرح به مالي تسهيالت اعطاي

 در .شـد  واگـذار  اي   حرفه و فني آموزش سازمان به دولت مصوبات طبق مرحله چندين در صندوق به

 )پايـدار  خوداشـتغالي ( كوچـك  كارهـاي  و كسـب  اندازي   راه را، خود هدف صندوق سوم، برنامه طول

 به خوداشتغالي مشاوره ارائه و تسهيالت متقاضيان با خوداشتغالي مصاحبه انجام راستا، اين در .قرارداد

 1371-83 ايهـ    سـال  طول در و گرفت قرار صندوق هاي   برنامه صدر در تسهيالت، كنندگان   دريافت
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 امـور  و كار وزارت( كرد پرداخت كشور در نفر 201598 به تسهيالت ريال ميليون 2194888 صندوق

 در مازنـدران  از گلسـتان  استان تفكيك دنبال به ،1376 سال اواخر در صندوق اين ).1383 اجتماعي،

 شده اداره وجوه محل از و 1378 سال از زا   اشتغال وام پرداخت گرچه كرد، آغاز را خود فعاليت گرگان

 همـين  بـه  و شد ابالغ 1382 سال در سوم، برنامه قانون 56 ماده اجرايي دستورالعمل اما گرديد، آغاز

 مطالعه موضوع واقع در كه گرديد پرداخت )1379-83( سوم برنامه آخر سال دو طي ها   وام اين دليل،

   .است پژوهش اين

 بيـانگر  سـو،  يـك  از كـار  نيروي تقاضاي و است كار ينيرو تقاضاي تابع حدودي تا بيكاري نرخ

 توليـد  عوامـل  قيمت و توليد ميزان از تابعي ديگر، سوي از و اشتغال ميزان و دستمزد نرخ بين رابطه

 در و بينجامـد  اشـتغال  كـاهش  به تواند مي گذاري سرمايه كاهش و توليد عوامل قيمت افزايش .است

 هاي سال طول در را بيكاري و اشتغال نرخ )3( جدول .كند طي را صعودي روندي بيكاري، نرخ نتيجه

  ).گلستان استان ريزي برنامه و مديريت سازمان( دهد مي نشان گلستان استان در ،83-1379

  
  توسعه سوم برنامه هاي سال طول در گلستان استان در اشتغال و بيكاري هاي نرخ ):3( جدول

  سال

 شرح
1379 1380 1381 1382 1383 

 4/87 3/86 6/90 9/85 3/85 اشتغال نرخ

 6/12 7/13 4/9 1/14 7/14 بيكاري نرخ

  

 تحـت  خـود  كـار،  نيـروي  عرضه و است كار نيروي عرضه ميزان بيانگر اقتصادي، مشاركت نرخ

 سـال،  10 باالي جمعيت دستمزدها، سطح داخلي، ناخالص توليد تحصيالت، سطح بيكاري، نرخ تأثير

 .است فرهنگي و اجتماعي شرايط و سرانه اجتماعي هزينه و غيركاري دهايدرآم افراد، تأهل وضعيت

 مـردان  عهـده  بـر  خانوار مخارج تأمين زيرا .است زنان از بيش مردان اقتصادي مشاركت نرخ معموالً

 برنامـه  هـاي  سـال  طول در گلستان استان و كشور سطح در اقتصادي مشاركت نرخ )4( جدول .است

  ).1386 نام، بي( دهد مي نشان را توسعه سوم
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  توسعه سوم برنامه طول در گلستان استان و كشور اقتصادي مشاركت نرخ ):4( جدول

 1383 1382 1381 1380 1379 سطح

 2/38 1/38 2/37 2/37 1/37 كشور

 5/38 7/38 8/40 4/40 1/40 گلستان استان

  

   پژوهش هاي سؤال

 ايجـاد  موجـب  گلسـتان  اسـتان  اجتمـاعي  امـور  و ركا سازمان توسط خوداشتغالي وام پرداخت آيا -1

  است؟  شده انتظار مورد اشتغال

 بـه  گلسـتان  اسـتان  شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق توسط خوداشتغالي هاي وام پرداخت آيا -2

  است؟  شده منجر انتظار مورد اشتغال ايجاد

 و اجتمـاعي  امـور  و كـار  سـازمان  توسـط  موفق شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام ميزان بين آيا -3

  دارد؟ وجود تفاوت شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق

 اسـتان  شـهرهاي  در شـده  ايجـاد  اشتغال ميزان آمار و شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام بين آيا -4

  دارد؟ وجود رابطه گلستان

  پژوهش روش

 سـازمان  از كه سوم برنامه قانون 56 ماده طبق خوداشتغالي، وام تسهيالت كنندگان دريافت همه

 اند، كرده دريافت وام استان شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق و گلستان استان اجتماعي امور و كار

   هـاي  سـال  طـول  در مـاده  ايـن  اجـراي  راسـتاي  در .دهنـد  مي تشكيل را پژوهش اين آماري جامعه

 هـاي  فرصـت  از حمايت صندوق و نفر 620 به گلستان، استان اجتماعي امور و كار سازمان ،3-1382

 هاي فرصت از حمايت صندوق مطالعات اداره( كرد پرداخت خوداشتغالي وام نفر 4509 به استان شغلي

 كردند مي فعاليت مختلف هاي بخش در و استان سراسر در گيرندگان وام كه آنجايي از ).1385 شغلي،

 انجـام  گيـري  نمونـه  جامعه دو هر از ،1386 سال اواخر در نبود، ميسر افراد تك تك بررسي امكان و

  .است زير شرح به اجتماعي امور و كار سازمان گيرندگان وام از نمونه حجم محاسبه نحوه .شد
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N = جامعه حجم   

T = 95% اطمينان با جدول آماره مقدار  

P = خوداشتغالي وام موفقت احتمال    

1-P = غاليخوداشت وام موفقيت عدم احتمال  

d = مطلوب احتمال دقت 

 كنندگان دريافت از شده بررسي نمونه حجم شده، محاسبه مقدار از نمونه حجم افزايش منظور به

  .يافت افزايش مورد 91 به استان اجتماعي امور و كار سازمان خوداشتغالي تسهيالت

  :است  شده محاسبه زير شرح به شغلي، هاي فرصت از حمايت صندوق گيرندگان وام نمونه حجم
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 تسـهيالت  كننـدگان  دريافـت  نمونـه  حجـم  شده، محاسبه مقدار از نمونه حجم افزايش منظور به

   .يافت افزايش مورد 416 به استان از خوداشتغالي

 طـور  بـه  خوداشـتغالي،  وام تسـهيالت  كننـدگان  دريافـت  از گـروه  دو با نمونه، حجم تعيين از بعد

 توسـط  خوداشـتغالي  ايجـاد  هـا،  وام نـوع  ايـن  اعطـاي  از هـدف  كه آنجايي از .شد صاحبهم تصادفي

 آنهـا  با گيرندگان، وام تلفن و آدرس فعاليت، مكان شناسايي از پس رو، اين از است، وام كننده دريافت

 ينبنابرا .شود مي تعريف ناموفق طرح آن باشد، نشده آنها اشتغال موجب وام دريافت اگر .شد مصاحبه

 توزيـع  هـا  داده رو، ايـن  از .نـاموفق  يا است موفق يا دارد، حالت دو خوداشتغالي وام پرداخت مورد هر

 كـل  اداره نظـر  از زيـرا  .شد گرفته نظر در %50 طرح، انتظار مورد موفقيت احتمال و دارند اي دوجمله

 موجـب  داختـي پر تسـهيالت  از نيمـي  از بـيش  كـه  صـورتي  در استان، اجتماعي امور و كار سازمان

 تسـهيالتي  خوداشـتغالي،  وام از منظـور  .است رسيده خود هدف به طرح اين آنگاه شوند، خوداشتغالي

 قـانون  56 مـاده  طبـق  شغلي، هاي فرصت از حمايت صندوق و اجتماعي امور و كار سازمان كه است
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 منظـور  بـه  عمل هاي بانك توسط ريال ميليون سي شرايط، واجدين از يك هر به توسعه سوم برنامه

 از دسـته  آن موفق، خوداشتغالي هاي وام از منظور .است كرده پرداخت جديد شغلي فرصت يك ايجاد

  .است شده جديد شغلي فرصت يك ايجاد موجب كه است هايي وام

 حجـم  شـد،  اجـرا  اسـتان  در 1382 -3 هـاي  سـال  در سـوم  برنامه قانون 56 ماده كه آنجايي از

 بررسـي  براي .است گلستان استان در مزبور هاي سال به مربوط ژوهش،پ اين مطالعه مورد هاي نمونه

 همبسـتگي  ضـريب  از اسـتان،  شـهرهاي  در شـده  ايجـاد  اشـتغال  و خوداشتغالي هاي وام بين رابطه

  .است  شده استفاده SPSS افزار نرم در اي دوجمله توزيع از نيز ها فرضيه آزمون براي و اسپيرمن

  پژوهش هاي سؤال آزمون

 اجتمـاعي  امـور  و كـار  سازمان توسط خوداشتغالي وام پرداخت آيا كه بود اين پژوهش اول سؤال

   است؟  شده انتظار مورد اشتغال ايجاد موجب گلستان استان

  نشـده  انتظـار  مورد اشتغال ايجاد موجب استان، اجتماعي امور و كار سازمان خوداشتغالي هاي وام

  P : H0 ≥ %50            .است

 شـده  انتظـار  مـورد  اشتغال ايجاد موجب استان، اجتماعي امور و كار سازمان شتغاليخودا هاي وام

  P : H1 < %50              .است 

  
  پژوهش اول سؤال آزمون ):5( جدول

  SIG انتظار مورد احتمال شدهمشاهدهدرصد تعداد پرداختيواموضعيت

  1  50 %  49  45  موفق

      51  46 ناموفق

  100    100  91  جمع

  

 بـا  رو، ايـن  از ،) SIG =1( است %5 از بيش آزمون داري معني سطح )5( جدول در كه ييآنجا از

 هاي وام از درصد 50 حداقل بنابراين، .نيستH0 رد بر دليلي گرفت نتيجه توان مي اطمينان درصد 95

 گيرنده وام اشتغال موجب گلستان، استان اجتماعي امور و كار سازمان توسط شده پرداخت خوداشتغالي

 .است  نشده
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 شـغلي  هـاي  فرصـت  از حمايت صندوق توسط خوداشغالي وام پرداخت آيا كه بود اين دوم سؤال

   است؟  شده انتظار مورد اشتغال ايجاد موجب گلستان استان

 نشده انتظار مورد اشتغال ايجاد موجب شغلي، هاي فرصت از حمايت صندوق خوداشتغالي هاي وام

  P : H0 ≥ %50             .است 

 شده انتظار مورد اشتغال ايجاد موجب شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق اشتغالي خود هاي امو

  P : H1 < %50          .است 

  
  پژوهش دوم سؤال آزمون ):6( جدول

  SIG انتظار مورد احتمال شدهمشاهدهدرصد تعداد پرداختيواموضعيت

  %000  50 %  66  272  موفق

      35  144 ناموفق

  100    100  416  جمع

  

 ).= SIG %000( باشـد  مي درصد 5 از كمتر و است صفر آزمون داري معني سطح )6( جدول طبق

 بيش بنابراين .نيست H0 تأييد بر دليلي گرفت نتيجه توان مي درصد 95 از بيش اطمينان با رو، اين از

 ناسـتا  شـغلي  هـاي  فرصت از حمايت صندوق توسط شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام درصد 50 از

  .است  شده گيرنده وام اشتغال موجب گلستان

 توسـط  موفـق،  شـده  پرداخت خوداشتغالي هاي وام درصد بين آيا كه بود اين پژوهش سوم سؤال

  .دارد وجود تفاوت شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق و اجتماعي امور و كار سازمان

 هـاي  فرصـت  از حمايت وقصند و اجتماعي امور و كار سازمان موفق خوداشتغالي هاي وام درصد

210        .است يكسان شغلي : PPH      

 هـاي  فرصـت  از حمايت صندوق و اجتماعي امور و كار سازمان موفق خوداشتغالي هاي وام درصد

211     .نيست يكسان شغلي : PPH    
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  نسبت دو بين اختالف آزمون ):7( جدول

SIG  آماره Z  
 اختالف

  نتظارموردا

 درصدهاي اختالف

  شده مشاهده

 هاي وام درصد

  موفق
  وام پرداخت دستور مرجع

  اجتماعي امور و كار  49  17%  0  81/50  000%

  حمايت صندوق  66        

  

 ).= SIG %000( باشـد  مي درصد 5 كمتراز و است صفر آزمون داري معني سطح ،)7( جدول طبق

 رو، ايـن  از .نيسـت  H0 تأييـد  بـر  دليلي درصد، 95 از بيش اطمينان با گرفت نتيجه توان مي بنابراين

 بيش استان، شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق در موفق خوداشتغالي هاي وام درصد گفت توان مي

  .است اجتماعي امور و كار سازمان موفق خوداشتغالي هاي وام درصد از

 شـده  ايجاد اشتغال و شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام بين آيا كه بود اين پژوهش چهارم سؤال

 هـاي  وام بـين  رابطـه  ميـزان  تعيـين  آزمـون  بـراي  .دارد وجـود  رابطـه  گلسـتان  اسـتان  شهرهاي در

  .است  شده استفاده اسپيرمن همبستگي ضريب از شده، ايجاد اشتغال و شده پرداخت خوداشتغالي

  

  .ندارد جودو رابطه شده ايجاد اشتغال و شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام تعداد بين

H0 : ρ = 0 

  .دارد وجود رابطه شده ايجاد اشتغال و شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام تعداد بين

H1 : ρ  0  

  

  اشتغال و وام بين همبستگي آزمون ):8( جدول

SIG وامپرداختدستورمرجع مشاهداتتعداد  همبستگيضريب 

  اجتماعي رامو و كار سازمان  11  827%  002%

  حمايت صندوق  11  991%  000%

  

 مثبتـي  و قـوي  همبستگي شده، ايجاد اشتغال و شده پرداخت هاي وام تعداد بين )8( جدول طبق

 امـور  و كـار  سـازمان  هـاي  وام مـورد  در گلسـتان،  اسـتان  از شهر 11 بين در كه طوري به .دارد وجود

 وجـود  همبستگي % 1/99 شغلي هاي رصتف از حمايت صندوق هاي وام مورد در و % 7/82 اجتماعي
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 بـا  گرفـت  نتيجه توان مي است، درصد 5 از كمتر ضريب، دو هر داري معني سطح كه آنجايي از .دارد

 بـين  در شـده  ايجاد اشتغال و شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام تعداد بين درصد 95 حداقل اطمينان

  .دارد وجود داري معني رابطه گلستان استان شهرهاي

   گيري نتيجه و حثب

 مـاده  طبـق  گلستان استان اجتماعي امور و كار سازمان توسط شده پرداخت خوداشتغالي هاي وام

 خوداشـتغالي  هـاي  وام .اسـت   نشـده  انتظـار  مـورد  اشتغال ايجاد موجب توسعه، سوم برنامه قانون 56

 برنامـه  قانون 56 ماده طبق گلستان استان شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق توسط شده پرداخت

 پرداخـت  موفـق  خوداشتغالي هاي وام درصد .است انجاميده انتظار مورد اشتغال ايجاد به توسعه، سوم

 خوداشـتغالي  هاي وام درصد از بيش گلستان، استان شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق توسط شده

 پرداخـت  خوداشتغالي هاي وام تعداد بين .است اجتماعي امور و كار سازمان توسط شده پرداخت موفق

 ها بررسي .دارد وجود داري معني همبستگي گلستان، استان شهرهاي بين در شده ايجاد اشتغال و شده

 اعطـاي  از بعد شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق كارشناسان و بازرسان نظارت كه دهند مي نشان

 براي الزم شرايط ساير به يدگيرس براين، عالوه .است بوده اجتماعي امور و كار سازمان از بيشتر وام،

 صـندوق  كه طوري به .است بوده كار اداره هاي رسيدگي از تر جدي حمايت، صندوق در وام متقاضيان

 از قبـل  بازرسـي  اول .كـرد  مـي  اعمـال  را بازرسـي  نوع چند خود، هاي وام موفقيت منظور به حمايت

 مصـاحبه  دوم .بيكـاري  نظـر  از ويـژه  بـه  متقاضـي  عمـومي  شرايط صحت بررسي منظور به پرداخت

 از پرداخـت  از پـس  بازرسي سوم .متقاضي مديريتي و فني هاي توانايي ارزيابي منظور به خوداشتغالي

 حمايـت،  صندوق كه آنجايي از .ماه دو از بعد فعاليت شروع اظهارنامه ارسال به وام گيرنده الزام جمله

 هـاي  وام اثربخشـي  دليل همين به داده، انجام را "مناسب انتخاب" خوداشتغالي وام متقاضيان بين از

   .است بوده استان كار اداره خوداشتغالي هاي وام از بيشتر حمايت، صندوق خوداشتغالي

   :است زير شرح به حاضر پژوهش پيشنهادهاي

 و تجهيـز  اقتصاد، از بخش هر در ضروري هاي زيرساخت و ها ظرفيت تسهيالت، پرداخت از قبل

 مراجـع  از شـده  معرفـي  مشاغل براي فقط را خوداشتغالي هاي وام عامل، هاي بانك .شود سازي آماده

 نمايند خودداري متقاضيان به خوداشتغالي وام نقدي پرداخت از عامل هاي بانك .كنند پرداخت قانوني
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 .كننـد  پرداخـت  تجهيـزات  و آالت ماشـين  اجاره يا خريد قبال در فروشندگان به را مزبور تسهيالت و

 متفـاوت  خـدمات  و كشـاورزي  و صـنعت  بخش ماهيت با متناسب خوداشتغالي، هاي وام نفست دوره

 در و كـم  اقساط مبلغ اول، هاي سال در كه طوري به شود، تنظيم پلكاني وام، اقساط بازپرداخت .باشد

 يـك  از بـيش  در قبلـي  نظـارت  از پس خوداشتغالي وام .شود برخوردار معقولي رشد از بعد، هاي سال

 وام و باشـد  متفـاوت  مشـاغل،  و كـار  نـوع  بـا  متناسـب  خوداشـتغالي  وام مبلـغ  .شود پرداخت مرحله

 و تشـخيص  مرجـع  اسـت  الزم همچنـين  .شود پرداخت شهر هر بيكاري نرخ با متناسب خوداشتغالي

 )غيـره  و خـدمات،  كشاورزي، معدن،  صنعت،( بخش هر در خوداشتغالي هاي وام پرداخت مجوز صدور

 نظر از متقاضيان شرايط ساير است الزم .شوند معرفي عامل بانك به و ارزيابي كل هادار همان توسط

 بانـك  بـه  متقاضـي  سپس و گيرد قرار بررسي مورد جدي طور به تخصص، و تجربه  آموزش،  مهارت،

 وام اعطـاي  از بعـد  نظـارت  بـا  تـا  باشد داشته رسيدگي توانايي و اختيار بايد عامل بانك .شود معرفي

  .است شده جديد شغلي هاي فرصت ايجاد موجب پرداختي تسهيالت كه كند حاصل اطمينان

  

  

  منابع

  

  فارسي )الف

  .وزيران هيئت 15/2/1381 مصوب توسعه، سوم برنامه قانون 56 ماده اجرايي نامه آيين

 از حمايــت صـندوق  عملكـرد  گــزارش )1385( شـغلي  هـاي  فرصــت از حمايـت  صـندوق  مطالعـات  اداره

  .شغلي هاي فرصت از حمايت صندوق انتشارات گلستان، يشغل هاي فرصت

 معاونـت ( كشـور  ريـزي  برنامـه  و مديريت سازمان انتشارات ،212 شماره برنامه، نامه هفته ،)1386( نام بي

  ).راهبردي نظارت و ريزي برنامه

 كـار  زارتو انتشارات شغلي، هاي فرصت از حمايت صندوق پژوهش امور دفتر خوداشتغالي، )1383( نام بي

   .اجتماعي امور و

 .فاخته انتشارات خوارزمي، دخت شهين ترجمه سوم، موج ،)1377( الوين تافلر،
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 و مـديريت  سـازمان  انتشـارات  جديـد،  حقـوقي  نظـم  در توسـعه  سوم برنامه قانون )1380( سعيد جاللي،

   .كشور ريزي برنامه

 سـازمان  انتشـارات  ،1379 -83 سنوات ماريآ هاي سالنامه گلستان، استان ريزي برنامه و مديريت سازمان

  .اطالعات و آمار معاونت پشتيباني، امور مديريت گلستان، استان ريزي برنامه و مديريت

 .67 شماره ،1383 تعاون، فصلنامه آلمان، كشور در زايي اشتغال خدمات )1383( زهره پور، عالي

 .اجتماعي تأمين و كار مؤسسه راتانتشا ،)خود براي كار( خوداشتغالي )1381( صديقه عالءفر،

  .اجتماعي تأمين و كار مؤسسه انتشارات اشتغال، ايجاد در چين موفقيت علل )1383( احمد ميدري،

 اداره شغلي، هاي فرصت از حمايت صندوق چهارساله عملكرد گزارش )1383( اجتماعي امور و كار وزارت

  .عياجتما امور و كار وزارت تشاراتان اشتغال، خدمات كل

 فرصـت  هـزار  سيصـد  طـرح  به مربوط هاي دستورالعمل و ها نامه آيين )1381( اجتماعي امور و كار وزارت

   .اجتماعي امور و كار وزارت اشتغال گذاران سياست و ريزي برنامه معاونت انتشارات شغلي،
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 و ها روش بهبود براي ابزاري ي؛عمليات ريزي بودجه

 ABCبا نگاهي ويژه به سيستم  دانشگاه در ها برنامه

  

 

  هاشمي حامد سيد :نويسندگان

 زاد پورامين سعيده

  

  

  چكيده

 توسـعه  پنجم برنامه و فناوري و تحقيقات علوم، وزارت ساختار قانون تصويب با

 دانشـگاهي  يتمـدير  نظام در اساسي تغييرات انجام فرهنگي، و اجتماعي اقتصادي،

 دانشـگاه  مـالي  نظـام  بـه  ،تغييـرات  اين بخش مهمترين كه است شده قطعي ايران

 بـر  بودجـه  عـالي،  آموزش مؤسسات در متداول ريزيبودجه نظام در .شودمي مربوط

 سـتادي  كـادر  و علمي هيأت اعضاي دانشجويان، تعداد مانند متعددي عوامل اساس

 و شـود مـي  انجـام  حجمي معيار يك طبق هاهزينه تخصيص يعني گردد،مي تعيين

 انجام تحصيلي مختلف هايرشته دانشجويان هايهزينه انواع بين تفكيكي گونههيچ

 ارائـه  از حاصـل  مـازاد  منـابع  توسـط  دروس، برخي هزينه ميزان همچنين .شودنمي
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