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 تجارب استان کرمان و کاربرد آن در استان گیالن
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هـاي موجـود   ریزي براي بهبود وضعیت روستاها و کاهش نابرابريدولت موظف به برنامه قانون برنامه پنجم توسعه 194 در ماده - چکیده
 .ثر در بهبود معیشت در بخـش روسـتایی ایجـاد اشـتغال اسـت     ؤیکی از مهمترین عوامل م.ده استبین مناطق روستایی و شهري گردی

اساس این پژوهش بر این . هاي زود بازده در سرتاسر کشور بوده استوسط دولت در این زمینه اجراي طرحترین برنامه انجام شده تجدید
سـی میـزان   بینی شده در مناطق شهري و روستایی به برراشتغال پیش شده واددلیل تفاوت اساسی بین اشتغال ایجبه کوشیده است که

هـاي  هاي این مطالعه را اطالعات کلیه بنگـاه داده. ري و روستایی استان کرمان بپردازدشده به تفکیک مناطق شهانحراف از اشتغال ایجاد
تـا   1384هـاي  و امور اجتماعی این استان طی سال کوچک و متوسط زودبازده در مناطق شهري و روستایی استان کرمان که از اداره کار

هـا تسـهیالت تعلـق    بـه آن هایی که قرارداد در بنگاه که انحراف از اشتغالدهدمی نتایج نشان. دهدگرفته شده است، تشکیل می 1389
از اشتغال مناطق شهري بـیش از   برداري رسیده انحرافهاي به بهرهبیشتر و در بنگاه ،ایی نسبت به مناطق شهريدر مناطق روست گرفته،

که درصد باالتري از جمعیت استان گیالن نسبت به استان کرمان به مناطق روسـتایی  بر این اساس و با توجه به آن. تمناطق روستایی اس
این اسـتان کـامالً   هاي کوچک و متوسط زودبازده در تواند براي کارآمدي بیشتر طرح بنگاهرو نتایج این پژوهش میاختصاص دارد، از این

  .مورد استفاده قرار گیرد
  .هاي کوچک و متوسط زودبازده، استان کرمان، استان گیالنقانون برنامه پنجم توسعه، اشتغال بنگاه 194مناطق شهري و روستایی، ماده  - کلید واژه

  
  

  مقدمه
ترین مسأله کشـورهاي جهـان سـوم، بیکـاري و افـزایش       مهم

ــهر  ــه ش ــتاییان ب ــاجرت روس ــه مه ــذا برنام ــت، ل ــا و  ها اس ه
هاي این دسته از کشورها در راستاي کاهش بیکـاري   سیاست

بـر ایـن اسـاس،     ]1[ .باشـد و بهبود وضع اکثریت مـردم مـی  
در کوچک و متوسط زودبـازده   هايطرح بنگاهسیاسـت  

 1390شروع به کار کرده و تـا سـال    1384ایران که از سال 
در جهت رفـع معضـل    هاي دولتادامه یافته، یکی از سیاست

هدف این پژوهش بررسی میزان اثربخشی ایـن  . بیکاري است
گیري شدت انحراف از اشتغال ندازهمنظور اطرح بوده و بدین 

هـاي  بینی شـده بنگـاه  ایجاد شده در مقایسه با اشتغال پیش
کوچــک و متوســط زودبــازده بــه تفکیــک منــاطق شــهري و 

ارزیـابی قـرار گرفتـه     روستایی با تأکید بر استان کرمان مورد
همچنین میزان کارایی تسهیالت ارائه شده براي ایجـاد  . است

ــازده اشــتغال در طــرح بنگــاه هــاي کوچــک و متوســط زودب
  . درمناطق شهري و روستایی مورد سنجش قرار گرفته است

  
  
  
  

این نیز بدان دلیل است تا مشـخص شـود میـزان تسـهیالت     
اي بـراي ایجـاد   ا زمینـه ارائه شده تا چه حد مثمر ثمر بوده ت

هاي شغلی در مناطق روستایی و شهرهاي کوچک بـه  فرصت
تواند در راستاي بر آن نتایج این پژوهش میعالوه. وجود آورد

هـاي کوچـک و   بازشناسی نقـاط قـوت و ضـعف طـرح بنگـاه     
متوسط زودبازده استان گیالن که داراي جمعیت روستایی به 

 .ت، مورد توجه قرار گیردمیزان بیشتري از استان کرمان اس
پـس از مقدمـه در    .این مقاله در پنج بخش تدوین شده است

هاي کوچک بخش دوم به بررسی مفهوم و اهمیت طرح بنگاه
بخش سوم بر ادبیـات  . و متوسط زودبازده پرداخته شده است

این موضوع اشاره داشته و بخـش چهـارم روش تحقیـق ایـن     
در نهایـت در بخـش   . پژوهش را به خود اختصاص داده است

گیـري  بندي و نتیجـه الب ارائه شده، جمعآخر از مجموعه مط
  .صورت پذیرفته است
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هاي کوچک و متوسط زودبـازده و  مفهوم طرح بنگاه. 2
  اهمیت آن

 کوچـک  هـاي بنگاه براي وزیران هیأت نامهتصویب 2در ماده 
هـاي کوچـک چنـین    کـارآفرین، بنگـاه   و زودبـازده  اقتصادي
هاي کوچـک بـه واحـدهاي تولیـدي     بنگاه": شوندتعریف می

ر هـا کمتـ  شود که میزان اشتغال آنگفته می) کاال و خدمات(
 ایـن  در زودبازده طرح از منظوربر آن عالوه ".نفر باشد 50ز ا

 یـا  کمتـر  آن اجراي زمان مدت که است طرحی دستورالعمل
 جداول با متناسب بازپرداخت زمان مدت و باشد ماه 24 برابر
 اجـراي  دوران مجموع. بود خواهد سال 5 حداکثر طرح، مالی
  ]2[ .باشدمی سال 7 حداکثر بازپرداخت و طرح

هـاي کوچـک و   دهنده اهمیت بنگـاه دالیل متعددي که نشان
یکـی از  . متوسط زودبازده در ایجاد اشتغال است؛ وجـود دارد 

 از بیشـتر  متوسط، و کوچک هايدالیل آن این است که بنگاه
 در آنهـا  و کننـد مـی  کمـک  اشتغال رشد به بزرگ هايبنگاه

 بـه  را اشـتغال  کـل  از مهمـی  بسیار سهم توانندمی بلندمدت
 متوسـط  و کوچـک  هـاي عالوه بنگـاه به .دهند اختصاص خود
 هـاي نـوآوري  و هـا مهـارت  توسـعه  بسـتر  به عنوان توانندمی

ــه ــل کارآفرینان ــد عم ــاآن. نماین ــش ه ــل نق ــوجهی قاب  در ت
 مهمی کمک توانند می و کرده ایفا کاال و خدمات يساز فراهم
  ]3[ .باشند اي منطقه توسعه هاي برنامه به
 ادبیات موضوع. 3

هاي کوچک و متوسـط  اگرچه مطالعات زیادي در زمینه بنگاه
زایی انجام گرفته است، این پـژوهش بـر آن   در زمینه اشتغال

در  است که به بررسی میزان انحراف از اشـتغال ایجـاد شـده   
هاي کوچـک  بینی شده در طرح بنگاهمقایسه با اشتغال پیش

در . و متوسط زودبازده در مناطق شهري و روسـتایی بپـردازد  
هـاي  ذیل به چند مورد از مطالعات انجام شده در زمینه بنگاه

  .شودکوچک و متوسط اشاره می
هاي کوچک را بـراي از میـان   جون رابینسون استفاده از بنگاه

وي . کنـد جی بیکاري و بیکاري پنهان پیشنهاد میبردن تدری
بـرد کـه توانسـته اسـت بـا      از چین به عنوان کشوري نام مـی 

وري و  تمهیداتی در مورد صنایع کوچک روستایی، میزان بهره
ــا حملــه بــه مواضــع  . اشــتغال را افــزایش دهــد رابینســون ب

کند کـه  بیان می) به عنوان اقتصاددان نئوکینزي(ها کالسیک
نامرئی و فرض اشتغال کامل زاییده تخیل انسان است، دست 

اما واقعیت وجود بیکاري فراگیر، خصوصاً در کشورهاي کمتر 
کنـد  راهـی کـه رابینسـون پیشـنهاد مـی     . توسعه یافته است

توسعه صنایع با گرایش کاربر و گسـترش صـنایع کوچـک بـا     
  ]4[ .فناوري مدرن است

یع در کشـورهاي  مایکل تودارو شدیداً موافـق گسـترش صـنا   
به اعتقاد او، به طور کلی کشش درآمـدي و  . جهان سوم است

قیمتی تقاضـا بـراي کاالهـاي صـنعتی بیشـتر از محصـوالت       
به همین دلیـل، وجـود صـنعتی کـه بتوانـد      . کشاورزي است

هاي اقتصاد بین دو بخش صنعت و کشاورزي را بیشـتر  حلقه
تصـادهاي  لذا نوسازي کشـاورزي در اق . شودکند، احساس می

توان بـر  در حال توسعه داراي بازارهاي مختلف و متنوع را می
حسـب انتقـال تـدریجی ولـی مـداوم از تولیـد معیشـتی بـه         

چنین انتقالی مستلزم تجدید سازمان . تخصصی توصیف نمود
ساختار اقتصاد کشاورزي و توسعه صنایع کوچک، خصوصاً در 

انتقـال  «: تدر همین زمینه تودارو معتقـد اسـ  . روستاها است
هاي سنتی به صـنعتی کـه ارزش افـزوده    نیروي کار از بخش
چرا که اصوالً ریسک . ناپذیر استکند اجتناببیشتر ایجاد می

تولیدات صنعتی براي کارفرماي اقتصـادي کمتـر از تولیـدات    
. کشاورزي اسـت کـه وابسـتگی تـام بـه شـرایط جـوي دارد       

ي از مهـاجرت،  بنابراین مکانیزه شدن روستاها بـراي جلـوگیر  
 ]5[ .»نشینی و بیکاري پنهان امري ضروري استحاشیه

هاي کوچک به بررسی توسعه بنگاه 1)1999(اسمالبن و نرت 
. انـد در مناطق دورافتاده روستایی شمال انگلسـتان پرداختـه  

هـاي کوچـک و متوسـط و اشـتغال     ها به رابطه میان بنگاهآن
اختـه و بـه ایـن    ایجادشده در مناطق جغرافیایی مختلـف پرد 

هـاي  اند که اگرچـه تفـاوت انـدکی بـین بنگـاه     نتیجه رسیده
ها وجود کوچک مناطق شهري و روستایی در شرایط رشد آن

طور معناداري امکـان ایجـاد   هاي روستایی بهدارد، اما شرکت
  ]8[ .اشتغال بیشتري دارند

اي بــا عنـوان مقایسـه وضــعیت    در مقالـه  2)2004(اسـمالبن  
، بـه  هـا  بنگـاه سـایر  هاي کوچـک در مقابـل    نگاهاشتغال در ب

و  پـردازد مـی هاي کوچک بر ایجاد اشتغال  تأثیر بنگاهبررسی 
کـار محلـی،    که با توجه به وضعیت بازار نیروينماید بیان می

هاي کوچک روستایی به نسـبت بیشـتر    رشد اشتغال در بنگاه
 ره وي بر این باور است که .هاي کوچک شهري است از بنگاه

 
 
 

 
 

1 Smallbone & North (1999) 
2 Smallbone (2004) 
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برونی که در هر زمانی منجر به رشد تولید شود، رشـد  متغیر 
  ]9[ .اشتغال را هم در پی دارد

نامـه  در پایـان ) 1371(تحصـیلی  عنـوان مثـال،   در ایران و به
کارشناسی ارشد خود به بررسی نقش صنایع کوچک شـهري  

طـی دهـه    ن در ایجاد اشـتغال و توزیـع درآمـد   استان خراسا
اهمیـت   پـژوهش وي در ایـن   .پرداخته اسـت 1355 -1365

اشتغال و توزیع درآمد در کشورهاي توسعه نیافته را بررسـی  
و نقش صنایع کوچک را در دسـتیابی بـه ایـن اهـداف      نموده

بـا بررسـی عرضـه و     همچنـین . مورد توجـه قـرار داده اسـت   
استان تحوالت ساختاري اشتغال و این تقاضاي نیروي کار در 

در دو گـروه  را  خراسـان سـتان  میزان اشتغال ایجاد شده در ا
صــنایع کوچــک و بــزرگ شــهري بررســی و تحلیــل نمــوده  

  ]6[ .است
عنـوان نمونـه، رحمـانی و    هاي جدید و بهبر آن در سالعالوه

هاي زودبـازده بـر    به بررسی اثر طرح بنگاه) 1389(همکاران 
روي اشـــتغال و کـــارآفرینی در محـــدوده اســـتان تهـــران  

نامه  اند که اجراي آیین جه دست یافتهاند و به این نتیپرداخته
هاي اقتصادي کوچک زودبازده و اعطاي تسهیالت بانکی  بنگاه
ها در بخش صـنعت باعـث افـزایش اشـتغال و افـزایش       به آن
هاي مذکور در اسـتان تهـران    هاي کارآفرینانه در بنگاه فعالیت

دهنـده آن  بر آن نتـایج ایـن پـژوهش نشـان    عالوه. شده است
هـاي اقتصـادي    هاي دولت درحمایت از بنگـاه  نامهاست که بر

کوچک زودبازده و شناسایی و رفع موانع موجـود بـر سـر راه    
هـاي مـذکور    هـاي بنگـاه   ها، باعث افزایش فعالیـت  توسعه آن

  ]7[ .شود می
  روش تحقیق. 4

قانون برنامه پنجم توسعه کـه بـه منظـور     194بر اساس ماده 
 ریزي، گذاري، برنامهاستبهبود وضعیت روستاها در زمینه سی

ارتقـا   اجرایـی،  هـاي دستگاه بین هماهنگی و نظارت راهبري،
 و کشــاورزان و روســتاییان زنــدگی کیفیــت و درآمــد ســطح
 و عشـایري  روسـتایی،  جامعه بین موجود هاي نابرابري کاهش
شهري تدوین شده است؛ این پژوهش معیـار عملکـرد    جامعه

اشتغال ایجاد (راف از اشتغال گیري میزان انحخود را بر اندازه
در طــرح ) شــده در مقایســه بــا اشــتغال پــیش بینــی شــده 

هاي کوچـک و متوسـط زودبـازده در منـاطق شـهري و      بنگاه
قـرار داده   1384 -1389روستایی استان کرمـان طـی دوره   

با استفاده از این معیار مـی تـوان راهکارهـایی را بـراي     . است
ها و از بـین بـردن میـزان انحـراف از     ایجاد اشتغال در روسـتا 

اشتغال به طور کلی در مناطقی با جمعیت روستایی مشـابه و  

اي استان گیالن نمونـه . دست آوردیا بیش از استان کرمان به
  .ها استاز این استان

کوچـک و   بنگـاه  10253هاي این پـژوهش مربـوط بـه    داده
و  هــا تســهیالت تعلــق گرفتــهمتوســط زودبــازده کــه بــه آن

اسـتان   )سـابق (ها از اداره کـار و امـور اجتمـاعی   اطالعات آن
از ایــن تعــداد بنگــاه . باشــدکرمـان گرفتــه شــده اســت، مــی 

درصد  67بنگاه مربوط به مناطق شهري که  6898زودبازده، 
بنگاه مربـوط   3355دهد و ها را به خود اختصاص میاز بنگاه

  .در برداردها را درصد از بنگاه 33به مناطق روستایی که 
براي بررسی انحـراف از اشـتغال ایجـاد شـده در مقایسـه بـا       

بینی شده در ایـن پـژوهش، اشـتغال بـه چهـار      اشتغال پیش
 .گروه تقسیم شده است

بینـی  منظور کلیه اشتغال پـیش .  بینی شدهاشتغال پیش -1
شده توسط اداره کـار و امـور اجتمـاعی اسـتان کرمـان طـی       

شـود کـه در   بینی مید و پیشباشمی 1384 -1389سالهاي 
درصــد اشــتغال . شــغل ایجــاد شــود 40588هــا ایــن ســال

درصـد و در منـاطق    78بینی شده براي مناطق شهري پیش
  .1باشددرصد می 22روستایی 

هاي به میزان اشتغالی که در قرارداد طرح. اشتغال قرارداد -2
 این میزان اشتغال توسط. گرددزودبازده ذکر شده، اطالق می

. اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان گـزارش شـده اسـت   
درصد میزان اشتغال ایجاد شده قراردادي در مناطق شـهري،  

  .باشددرصد می 19درصد و در مناطق روستایی،  81
به میزان اشتغالی که دسـتگاه اجرایـی   . اشتغال دستگاهی -3

هاي کوچک و متوسط زودبازده عنوان کـرده  براي طرح بنگاه
درصـد میـزان اشـتغال ایجـاد شـده      . گـردد ست، اطالق مـی ا

درصــد و در منــاطق   76دســتگاهی در منــاطق شــهري،   
  .باشددرصد می 24روستایی، 

هـا بـراي طـرح    به میزان اشتغالی که بانک. اشتغال بانکی -4
انـد، اطـالق   هاي کوچک و متوسط زودبازده عنوان کردهبنگاه

 
 
 

 
 

ص و واحـدي بـراي   جا که تعریـف مشـخ  از آنالزم به یادآوري است  - 1
اشتغال ایجاد شده وجود ندارد، این اشتغال در سه تعریف ارائه شـده کـه   

رو به ناچار از هر سه تعریف بـراي  از این. هستندداراي اختالفات فاحشی 
  .بررسی انحراف از اشتغال استفاده شده است
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شـده بـانکی در منـاطق    درصد میزان اشتغال ایجاد . گرددمی
  .باشددرصد می 20درصد و در مناطق روستایی،  80شهري، 

هـا  باشـد کـه بـه آن   هایی میمربوط به طرح 1جدول شماره 
گونـه کـه در ایـن جـدول     همـان . تسهیالت تعلق گرفته است

ــی ــرارداد در  مشــاهده م ــزان انحــراف از اشــتغال ق شــود می
ه اسـت، در  هایی کـه بـه آن هـا تسـهیالت تعلـق گرفتـ      طرح

ایـن در حـالی   . مناطق روستایی بیش از مناطق شهري است
ـ هایی که در مناطق شهري وجـود دار است که تعداد بنگاه د، ن

و میـزان انحـراف از    تقریباً دو برابـر منـاطق روسـتایی اسـت    
اشتغال دستگاهی و بانکی در مناطق شهري بیش از منـاطق  

نمود که از نظـر  گیري گونه نتیجهتوان اینمی. روستایی است
ها، تسهیالتی که به منـاطق روسـتایی   دستگاه اجرایی و بانک

اعطــا شــده اســت، بهتــر از منــاطق شــهري مــورد اســتفاده  
چون انحراف از تسهیالت پرداخت شـده  . داده شده است قرار

بینـی شـده در منـاطق شـهري     در مقایسه با تسهیالت پـیش 
بینـی  پـیش  تسهیالتی کـه . باشدبیش از مناطق روستایی می

هاي کوچک و متوسط زودبازده به مناطق شده در طرح بنگاه
میلیون ریـال و در منـاطق    5163531شهري اختصاص یابد، 

در نهایـت بـه   باشد که میلیون ریال می 771428.5روستایی 
بینــی شــده، درصــد از تســهیالت پــیش 82منــاطق شــهري 

ــاطق روســتایی   ــه من ــن  75پرداخــت شــده و ب درصــد از ای
میـزان انحـراف از تسـهیالت در     .الت تعلق گرفته استتسهی
 1108313هاي زودبازده در منـاطق شـهري بـه میـزان     طرح

 263169و در منـاطق روسـتایی   ) درصـد  81(میلیون ریـال  
  . باشدمی) درصد 19(میلیون ریال 

دهد که درصـد تحقـق اشـتغال    نیز نشان می 1جدول شماره 
بینـی شـده طـی    غال پیشو اشتغال بانکی از کل اشتقرارداد 

در منــاطق شــهري بــیش از منــاطق     1384 -1389دوره 
ــاطق    ــق اشــتغال دســتگاهی در من روســتایی و درصــد تحق

  .باشدروستایی بیشتر از مناطق شهري می
  
  
  
  
  
  
  
 

ها تسهیالت تعلق گرفته هایی که به آنطرح: 1جدول شماره 
  )بر حسب مناطق(است 

ــی                 ــا       ویژگـ هـ
  مناطق

مناطق 
  شهري

مناطق 
  روستایی

جمع 
  کل

  40588  8942  31646  شدهبینی اشتغال پیش
  36982  7010  29972  اشتغال قرارداد

  3606  1932  1674  انحراف از اشتغال قرارداد
تغال شـــدرصـــد تحقـــق ا

  قرارداد
95%  78%  89%  

  10208  2406  7802  اشتغال دستگاهی
ــ ــتغال انحـــ راف از اشـــ
  هیدستگا

23844  6536  30380  

درصـــد تحقـــق اشـــتغال 
  دستگاهی

25%  27%  26%  

  22872  4667  18205  اشتغال بانکی
  17716  4275  13441  انحراف از اشتغال بانکی

  %56  %52  %58  درصد تحقق اشتغال بانکی
  محاسبات محقق: منبع

این پژوهش در ادامه بـه بررسـی میـزان انحـراف از اشـتغال      
برداري رسـیده  هاي به بهرهی در طرحمناطق شهري و روستای

تعلـق   هـا تسـهیالت  بنگاهی که بـه آن  10253از . پردازدمی
دهنـده  اند که نشانبرداري رسیدهبنگاه به بهره 4946گرفته، 
 3109. باشـد هـا مـی  درصد بنگـاه  48برداري رسیدن به بهره

 1837برداري رسیده مربوط به مناطق شهري و بنگاه به بهره
رسـیده مربـوط بـه منـاطق روسـتایی      بـرداري  ه بهـره بنگاه ب
برداري رسیده هاي به بهرهدرصد از بنگاه 63یعنی . باشندمی

مانـده  درصـد بـاقی   37هـا در منـاطق شـهري و    از کل بنگاه
بـه   2جـدول شـماره   . باشـند مربوط به مناطق روستایی مـی 

بـرداري  هاي به بهـره بررسی میزان انحراف از اشتغال در طرح
  .پردازدیده در مناطق شهري و روستایی میرس
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  برداري رسیدههاي به بهرهطرح: 2جدول شماره 
  )بر حسب مناطق(

هــا                   ویژگــی                
  مناطق

مناطق 
  شهري

مناطق 
  روستایی

جمع 
  کل

  15781  3013  12768  بینی شدهاشتغال پیش
  14692  2861  11831  اشتغال قرارداد

  1089  152  937  راف از اشتغال قراردادانح
ــتغال    ــق اش ــد تحق درص

  قرارداد
93%  95%  94%  

  9472  2335  7137  اشتغال دستگاهی
انحـــــراف از اشـــــتغال 

  دستگاهی
5631  678  6309  

ــتغال    ــق اش ــد تحق درص
  دستگاهی

56%  77%  64%  

  9730  2285  7445  اشتغال بانکی
  6051  728  5323  انحراف از اشتغال بانکی

ــد ت ــتغال  درص ــق اش حق
  بانکی

58%  76%  65%  

  محاسبات محقق: منبع
اشتغال در  از که میزان انحرافنماید بیان می 2 جدول شماره

یعنـی درصـد   . مناطق شهري بیش از مناطق روستایی اسـت 
هاي بـه  بینی شده در بنگاهتحقق اشتغال از کل اشتغال پیش

ــرداري رســیده طــی دوره  بهــره ــاطق  1384 -1389ب در من
کـه تعـداد   در حالی. باشدایی بیش از مناطق شهري میروست
برداري رسـیده در منـاطق شـهري بـیش از     هاي به بهرهطرح

طور که قبالً در محاسـبات بیـان   همان. مناطق روستایی است
شد، میزان انحراف از اشتغال قرارداد در مناطق روسـتایی در  

ز ها تسهیالت تعلـق گرفتـه بـود، بـیش ا    هایی که به آنطرح
هـاي بـه   که این انحراف در طـرح مناطق شهري بود در حالی

. مناطق روستایی کمتر از شهري اسـت  برداري رسیده دربهره
گونه بیـان نمـود کـه میـزان     توان ایناین انحراف را میدلیل 

ــاطق    ــیش از من ــاطق شــهري ب انحــراف از تســهیالت در من
 هـاي بـه  میزان انحراف از تسـهیالت در طـرح  . روستایی است

میلیون ریال  196583برداري رسیده در مناطق شهري، بهره
میلیـون ریـال    79149.2و در مناطق روسـتایی  ) درصد 71(
از کل تسهیالت پرداخت شده به طـرح  . باشدمی) درصد 29(

هاي کوچک و متوسط زودبازده در اسـتان کرمـان طـی    بنگاه
هـاي بـه   درصد تسهیالت بـه بنگـاه   30، 1384 -1389دوره 
درصد از تسـهیالت   87. برداري رسیده تعلق گرفته استبهره

برداري مربـوط بـه منـاطق    هاي به بهرهپرداخت شده به طرح
کـه   .درصد مربوط بـه منـاطق روسـتایی اسـت     13شهري و 
هـاي بـه   دهد که اگرچه تسهیالت بیشتري در بنگاهنشان می

برداري رسیده به مناطق شهري تعلق گرفته ولـی میـزان   بهره
اف از تسهیالت پرداخت شـده در مقایسـه بـا تسـهیالت     انحر
بینی شده در مناطق شهري بیشـتر اسـت و ایـن باعـث     پیش

  .انحراف از اشتغال بیشتر شده است
  گیرينتیجه. 5

این پژوهش به بررسی میزان انحراف از اشتغال ایجاد شده در 
هاي کوچـک  بینی شده در طرح بنگاهمقایسه با اشتغال پیش

ودبــازده در منــاطق شــهري و روســتایی اســتان و متوســط ز
براي محاسبه . پرداخته است 1384 -1389کرمان طی دوره 

بینی شـده، اشـتغال   میزان انحراف از اشتغال، از اشتغال پیش
قرارداد، اشتغال بـانکی و اشـتغال دسـتگاهی اسـتفاده شـده      

آمارها از اداره کار و امور اجتماعی سابق استان کرمـان  . است
دهنده آن است کـه میـزان   نتایج نشان. وري شده استآجمع

هــاي کوچــک و انحــراف از اشــتغال قــرارداد در طــرح بنگــاه
متوسط زودبازده در مناطق روستایی بیش از مناطق شـهري  
و میـزان انحــراف از اشــتغال دســتگاهی و بــانکی در منــاطق  

همچنــین میــزان . شــهري بــیش از منــاطق روســتایی اســت
بــرداري رســیده هــاي بــه بهــرهدر طــرحانحــراف از اشــتغال 

هاي کوچک و متوسط زودبازده در مناطق شهري بـیش  بنگاه
  .از مناطق روستایی است

 منابع. 6

هـاي   سیاسـت "اژدرياصـغر  و علـی  طباطبـایی سعادت   ]1[
مجلس  يها مرکز پژوهش "حمایت از صنایع کوچک در ایران

 .1387ی، اسالم يشورا
 کوچک هايبنگاه براي وزیران هیأت نامهتصویب ]2[

 .کارآفرین و زودبازده اقتصادي
 رسمی پایگاه "زودبازده و کوچک هايبنگاه بررسی" ]3[

، 52 خبر کد، اسالمی ایران عدالت و پیشرفته جمعیت
  .www.ommid.com سایت ،1387

: ممتـرج  "اشـتغال  نظریـه  بر ايمقدمه"جون رابینسون  ]4[
   .26، صفحه1354تهران، ر امیرکبی انتشارات احمد شهشهانی،

http://www.ommid.com
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: متـرجم  "جهان سوم توسعه اقتصادي در"تودارو مایکل  ]5[
 ،1364، تهــران، فرجــادي، وزارت برنامــه و بودجــهغالمعلــی 

 .348صفحه 
بررسی نقـش صـنایع کوچـک شـهري     " تحصیلیحسن  ]6[

نامـه  انیـ پا "استان خراسان در ایجاد اشتغال و توزیع درآمـد 
  .1371، ارشد رشته اقتصاد، دانشگاه تهران یکارشناس

اتــابکی  و مژگــان ربیعــی ، علــیرحمــانیالعابــدین زیــن ]7[
هـاي زودبـازده بـر روي اشـتغال و      بررسی اثـر طـرح بنگـاه   "

 ،ماهنامه کـار و جامعـه   "کارآفرینی در محدوده استان تهران
  .1389، 123 -124شماره 

 .توسعه جمهوري اسالمی ایران قانون برنامه پنجم ]8[
[9] D. Smallbone and D. North, “Small 
Business Development in Remote Rural 
Areas: The example of mature 
manufacturing firms in Northern England”, 
Centre for Enterprise and Economic 
Development Research, Middlesex 
University, Queensway, Enfield EN3 4SF, 
U.K, 1999. 
[10] D. Smallbone, “Employment 
Generation in Manufacturing SME’s in 
Contrasting External Condition”, 2004, 
http/www.usasbe.org. 
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