




نقش بانوان روستایی در اقتصاد خانواده و جامعه

زنان روستاای  نشیت  اساست  ار اااهتاا ا      
ر ا تم  روساای   م ار کیور ا  توسعه یافاه و 

تولیتت  صوهتتوتحتتات توستتعه اارنتت  رنتتان ار 
، را به عه ه اارنت  صراابت از اامرن ، ااصیارکت 

بته  را  تا  ختوا   برا  ختانوااه تأصین غذا و رب 
رسانن ، ستوخت تهیته کتراه و بته     سرانجام ص 

صت  رراازنت  تتا    فعالیت  ا  ختار  از صررعته   
بر عالوه. صعییت خانوااه  اییان را صانوع کنن 

صراابت از کواکان، افتراا این، رنها انجام وظایف 
.را به عه ه اارن صسن و بیمار و ص یریت خانه 

اما 

رصیرتبعیض نجار ا وساخاار صوانع
تهمیما رتصو وایتبه مچناناجاماع 
جواصعوخانوااهارزنانصیارکتوزنانگیر 

.شواص صنجرروساای 

وزنصیلیارا1.7توانمن ساز ب ونکهاستصعاش (IFAD)کیاورز توسعهبین الملل صن وق
شوا  وافا نم اتفاقرای ار توسعه یچ،کنن ص زن گ روساای صناطقارکهاخار
نفعبه باشزنانخواسوابهکهرنازبیشروساای زنانتوانمن ساز کهکهاسترنازحاک 
.استرنهاجواصعو اخانوااه

ا برراماینکها ن ص تیکیلراجهانروساای کیاورز اشاغاتازارص 37ازبیشزنان
.رس ص ارص 48بهاررص کمکیور ا 

کیاورز ارسومیکوغیررسم اااهااارارص 60جهانسطحارکیاورزوروساای زنان
.کنن ص کار

ارروساای زنانثروتخلقوتولی ات،ارزشتولی صیرانوسهمازاایش رصار اطالعات
انوار،خاااهاااررنانرررنگنششازحاک توشیشات صطالعاتازبسیار اصانیستاسارس
واح ارزنانص  ا  نیانجهانکیور ا ازگساراهصطالعه ا ناایج.باش ص صل وصنطشه
80رفریشا،ار.ص  کنن صرفخانگ غذای صواارصااه ساز برا راخوازصانارص ٩0تا8۵

ی تولروساای زنانازسو عم تاوکوچککیاورزانبه وسیلهکیاورز صوهوالتازارص 
تولی راارحات توسعهکیور ا ازبسیار ارصوااغذای ازارص 80تا60بینزنان.ص  شوا
اررال اصنششروساای زنان. سان جهانارغذای صوااتولی کلازنیم صسئوتوص  کنن 
صنیتا مچنینوخانوااهوخانهازصراابتاررص زای ،طبیع ،صنابعص یریتغذای ،صوااتولی 
,UNIDO).ص  کنن ایفاغذای  Women in Agribusiness)

 ا  با این حات ،  نوز رنها ار اسارس  به صنابع تولی   ، خ صات ، بازار ا ، اارای   ا و فرصت
.با صو وایت  ا  اساس  روبرو  سان 

توانمند 
سازی 



چالشهای اشتغال و کسب و کار زنان روستایی 

یکسان نبوان  اسارس  به صنابع صال  بین زنان و صراان-1
صیکل صالکیت وسایل کار و زصین  -2
ریسک رذیر  کم زنان و کمبوا اعاماا به نفس-3
 کمبوا اانش و صهارت بازاریاب  و اطالعات ، اانش ص یریت و ر بر   و کار گرو -4
اسارس  ناکاف  به اصکانات رصوزش  وصهارتها  حرفه ا  و تخهه   -۵
اولا اااراتوسازصانهابرحاکمش ی بروکراس ووراگیراستاوانینوجوا-6
وکارکسبصاحبانصنرلهبهزناننگرفانج  -7
-تصهار–بیمه–صال تاصین)زنانکاروکسبواشاغاتازاولتناکاف حمایت-8

(...وبازار–زنجیرهتیکیل
اررص واسامراجنسیا تبعیض-٩
روساای زنانکار ا وکسبارارزشزنجیرهنگرفانشکل-10
(...وبرن ساز –نشلوحمل-صیاوره)ریایبانخ صاتبهناکاف اسارس -11
...و ( 1397)بوزرجمهری-(1393)فرحناز رستمی و همکاران فروشوبازاریاب ارضعف-12

توانمند 
سازی 



مفهوم و ابعاد آن: توانمندسازی 

بهغلبرا افراارنط کهاستفررین  "توانمن ساز 
اعثبکها ن ص انجامفعالیاهای رییرفت،صوانعبر

هومصفاین.شواص خواسرنوشتتعییناررنانتسلط
".استبنیاا نابرابریها برغلبهصعنا به

ااانیرتغیا رتیعن توانمن  گفتتوانص بنابراین
صخالف ا عرصهارفرارییرفتصانعکهشرایط 
.شواص فر نگ وسیاس ،اجاماع ،اااهاا 

سازصان صللتوانمن ساز  با توجه به تعاریف ارائه ش ه از طرف 
:شاصل رنج بخش عم ه است که عبارتن  ازصاو 

احساس ارزش ااشان
حق صالکیت و تهمیم گیر 

حق اسارس  به فرصت  ا و صنابع
حق کنارت زن گ  خوا ار ااخل و بیرون از خانه

وران ا رت تاثیرگذار  بر جریان تغییرات اجاماع  برا  به وجوا ر
نظام عااال نه اااهاا   ار صو واه صل  و جهان 

چه موقع فرد توانمند می شود ؟

لتب یوااعیتبهوبیناسن راخواارون  ا توانای 
.کنن 

.باشن ااشاهراخوابهاحارامونفسبهاعامااافرایش
.اروراستبهراخوازن گ غیرصاا وصاا صنابعکنارت
.بخی توسعهراخوااجاماع روابطشبکه
.اش بااشاهرافعالیتسازصان   وتیکلتوانای وا رت
.باش ااشاهصساشلورزااانهاناخاب
.باش ااشاهان ازرسا رتاررص وافرایشیاکسب

یکی از  رویکردهای توانمند سازی ، تاسیس صندوق 
.اعتبارات خرد روستایی توسط بانوان روستایی است 



اعتبارات خرد چیست؟

بهوکمکصال تاصینجهتکهاستکوچک واصهای خرااعابارات
واح  ا صاحبانزنان،،کیاورزانشاصل)رص کموفشیرافراا

یرغارفعالیاها فشیرشاغلینوصشیاسکوچکوخرااااهاا 
هرروژخوااشاغال ایجااوکاروکسبان از راهبرا (کیاورز 

شواایجاااصکاناینتاشواص ررااختوثیشهب ونزااررص  ا 
خرااعابار ا برناصهار.کنن صراابتخواخانوااهوخواازکه

رور جمعشاصلکهااراوجوا مان ازرس مچونخ صات عرضه
.استاجبار ان از ا رس

به طور رسم  به عنوان اولین 1٩83بانک گراصین ار سات 
.رذیرفاه ش وبررگارین نهاا تاصین صال  خرا

 ه اکار صوم  یونس، صستلمان بنگالاشت  و برنت   
جایره نوبل که از  مان اوران کتواک   2006سات 

را ررزو  ریروز  بر فشر و گرسنگ  صرام کیورش
ار سر ص  رروران ، اکنون رویا  صوو ایتن ر یت ه   

الیتل  . شوم ار سراسر جهان را ار سر ص  رروران 
صوفشیت صوم  یونس او چیر کاصالً ستااه استت    
توجه و ا امام به فشرا از طریق اعطا  وام  ا   تر  
چن  ان ك و رشنای  نرایک و صلموس بتا ر یت ه  

.شوم گرسنگ 

ارفشرزاای صهمر یافتازخرااعابارات ا برناصهاخیر، ا ا هط 
یاا«خرااعاباراتانشالب»عنوانبارنازکهطور بهاستبواهجهان
ویژهبهاررص زافعالیاها گسارشایجااباخرااعاباراتبرناصه.کنن ص 
.کن ص تسهیلراصول جواصعتوسعه،رذیررسیبگرو ها برا 

فشرکا شارناکاصیهاواااهاا شکساها 
 ا ا هارتوسعهحاتارکیور ا اراااهاا 
اعطاءکنن هبررگسازصانها ورژانسها1٩٩0و1٩80
هبروت،الملل بینصن وقوجهان بانکصثلوام
بعنوانراخرابنگا ها ازاسافااها فراین هطور
.ان نمواهصعرف فشرکا شجهتصوور برناصه



ویژگیهای اعتبارات خرد 

اای روسزنانبهکهفررین  ازعبارتستتوانمن ساز "
خابانا،تولی  فعالیتارائهریینهااتوانای وا رت
تالی تواز)فعالیتص یریتوسازصان   ،تولی  فعالیت
 ا عرصه  اررارذیر ریسکوزن چانها رت،(فروش
 صفرا مراغیرکیاورز وکیاورز فعالیاها صخالف
اااهاا ا رتاررص وشغلایجااباایگرطرفاز.سازا
برا ان ازرساصکانوبخیی هبهبواراخانوااهوخوا

تص یریباوساخاهفرا مراخانوااهتولی  فعالیاها 
وخوابرا رابییاررفاهاصکانخانوااه، رینهواررص 
".سازاص فرا مخانوااهاعضا 

کا ش فشر و توانمن ساز -1
اریافتب ونوصساشیمبطوروامررااخت-2

وراخکار ا وکسبوتولی کنن گانبهوثیشه
اررص کماایار
اشاغاتایجااواررص زای -3
تصهار)انسان توانمن ساز }توانمن ساز -4
صناسب،به اشتکار،انجامتوانای اانش، ا،

ساز توانمن (گیر تهمیمارکنارتواساشالت
اااهاا ،اصنیتاررص ،صیران)اااهاا 
جااای)اجاماع توانمن ساز (ب  یهاورسان از ا
اعاماا،برصبان روابط ا،شبکهگرو ها،
زاصان نبرکنارواجاماع نهاا ا بهاسارس 
زن گ اساان ارابهبواو{(خیونت

۵-

صندوق 
اعتبارات  

خرد



صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی در ایران

صورتبهابا اطرحاین
انزناصورافاراررایلوت
جهااوزراتروساای 
روساا "ارکیاورز 
ساتار"بابلفیروزجاه
ش ،گراراهاجرابه137٩
اینصوفقاجرا ازرس

صرحلهبهطرحرایلوت
تاکنونورسی هاجرای 

ورکیها اساانتماص ار
خرااعاباراتصن وق
راه ان از روساای زنان
.استش ه

راصیارکا  ا روشباان ازرس-اعابار ا برناصهبوص الگو طراح -1
کیورروساای صناطقسراسربهرنتعمیموروساای صناطق

هاا ااافعالیتو اصن وقااارهارروساای بانوانص یریتتوانافرایش-2
روسااار
وضعیتبهبواصنظوربهاررص زاکوچکوخرا ا رروژهصال تاصین-3

رنهااجاماع واااهاا 
روساا ااراجاماع سرصایهتشویتصنظوربهجمع روحیهافرایش-4
وقصن اعضا عنوانبهاررص کمروساای بانوانااانارارروششتوت-۵
هبتخهه وصیارکا  ا رصوزششاصلتوانمن ساز  ا برناصهارائه-6

خانواراررص افرایشجهتاررنها
صیاغلایجااوخانوارسب اررص  ارساز تنوع-7
گذار سرصایهوان ازرسبرا انگیرهایجاا-8

ا  اف طرح 



صندوق اعتبارت خرد   
رویکرد توانمندسازی دارد و 

اگر از این رویکرد خارج 
شود دیگر صندوق اعتبارات  

ل به عبارتی تشک. خرد نیست 
و ایجاد صندوق اعتبارات  

خرد روستایی بایستی منجر
به تقویت شاخص های 
توانمندسازی بانوان 

تفاوت  . روستایی شود 
صندوق اعتبارات خرد با 
صندوق های خانوادگی و 
قرض الحسنه و اعتباری در 

.همین موضوع است 

صندوقهای اعتبارات خرد و توانمندی زنان روستایی، منصوره نورائی، حشمت اله سعدی: ماخذ



فرآیند اجرایی ایجاد صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی

روساااناخاب-1
تاسیسسنج اصکانبررس -2

صن وق
صن وقتاسیسصراحل-3
ص یروص یره یاتاناخاب-4

اعضاتوسطعاصل
اعضا بهنیازصورارصوزش-۵

عاصلص یروص یره یاتوصن وق
صن وقبهسرصایهترریق-6
وامررااخت-7
ارزیاب وکنارتونظارت-8

یکبلکهنیستبانک مانن صال نهاایکروساای خرااعاباراتصن وق
سطحتشویتوتوانمن ساز رناغ غهصهمارینکهاستاجاماع ر یافت
.استخانواراررص  
گونهچاینکهتمرینبرا استفرصا یکروساای زنانخرااعاباراتصن وق
کهتگرفیاارسان سرانجامبهوکراشروعکوچکصشیاسیکباراکار وکسب
واستروبروصیکالت چهباونمواساز ریااه،اناخابراکاروکسبچطور
صااهرصیقوتمریناینباروساای بانو .کرارفعراصیکالتتوانص چگونه
وقصن این.بررگارصشیاسباکار ا وکسبوبررگار ا تمرینبرا شوا

بان باوانکه(زیااوکم)اررص  سطح رباروساای بانوانبرا استفرصا 
،ررزو ا(ایگرنهاا ا واولتوروسااخار وروسااااخل)سایرینصیارکت
اسای شنراریسکوخطرباوانن ،نماین شکوفاراخوا ا اابلیتو ااساع اا
،کنن افااهاسفرصاهاازوکنن شناسای رافرصاهاباوانن ،کنن ص یریتوکنن 

برا اولتکهحمایاهای واصایازاتازوبیاصوزن روساای بانوانسایرازتجارب
بهوورابرا سازن اصااهراخوا...وگرفاهبهرهنمواهتهویبرنانتوانمن  
ضمنار.بییارسیاس واجاماع واااهاا تالشوکاروکسب ا عرصه
.زاساص فرا مروساای بانوانبرا راصویطاراجاماع حمایتزصینهصن وق

توجه



نمونه ای از فعالیتهای زنان روستایی عضو گروه اعتبارات خرد



نمونه ای از فعالیتهای زنان روستایی عضو گروه اعتبارات خرد



چالش های صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی
اشاغاتایجاارورسرسام ا  رینهوتورمباال نرخ-1
روساای زنانخرااعاباراتصن وقصوهوالتفروشبازارساصان   بهنیازوفروشصیکل-2
اشکاتاالبارگرو  وجمع فعالیتیاا خوشهصورتبهروساای بانوانفعالیاها نبوانا زنجیره-3

(...و–شرکت–تعاون )حشوا صخالف
نیازصوراصهارتها ورصوزشهاکمبوا-4
استازواخرا صعرضارزنان:1٩-کووی  مانن خطراتباصواجهوکار اوکسبصشیاسبوانکوچک-۵

.(حمایتونموانرورتاب) سان رذیررسیببسیاروبواهخوااررص وصعییتااان
ازارص 72کهشواص زاهتخمین،2020ساتژوئنتا،(ILO)کارالملل بینسازصاناطالعاتاساسبر

.ان اااهاستازراخواشغل1٩کووی اثرارجهانارکارگران
صطالعهصوراروساای زنانازارص 87ش هانجام((UN-Womenصللسازصانزناننهااتوسطکها صطالعهار

 شکاوبواهبورانازرسحا خواصوهوالتبرا تشاضاکا شوبیکار افرایشنگرانکهنموان اذعان
ار. ستخانهارکارطریقازرناناررص اصل اززنانارص 43تشریباً.کران گرارشرابورانازناش اررص 
هب.استغیررسم وخانگ صیاغلبشیهوااشان ش هثبتصیاغلروساای زنانارص 10تنهاصیاناین

.شواص سخترسم غیرصیاغلبرا اانون واولا حمایاها بهاسارس عبارت 



چالش های صندوق های اعتبارات خرد زنان روستایی

اعابارووامکمبوا-6
کمارارزیاب ونظارتوکنارت-7
کاروکسبطرحت وینونوشانبهکمارتوجه-8
ربکمنظارتو  ایت)عضوش نب  کاروگیرن گانوامتوسطغیرتوانمن سازصوارااروامصهرف-٩

(وامصهرف نووه
اعضاان ازرسصوضوعش نکمرنگ-10
"اخابان")روساااراررص زای وکاررفرین فرصاها خهوصارگفاگووصا یانهجلساتش نکمرنگ-11
(استصوفشیتکلی فرصاهاشناسای وری ص شناسای از
نگاهجا بهص ارصیار نگاه)روساای خرااعاباراتصن وقوجوا فلسفهش نکمرنگ-12

(توانمن ساز 
۵یعن وامارص اه)کاررفرین صن وقازتسهیالتاخذصنظوربهروساای بانوانروراهافرایش-13

(شواص صیلیون7ح واارکهصاهششاران ازرسصبلغبعالوهتوصانصیلیون
و(...ووسایلخری فاکاوروسفاه مانن )اصی کاررفرین صن وقازتسهیالتاخذبرا صوانعوجوا-14
صیار عنوانبهروساای زنانخرااعاباراتصن وقبهکاررفرین صن وقنگاه



های اعتبارات خرد زنان روستاییایجاد صندوق 
اصی کاررفرین صن وقوکیاورز جهااسازصان مکار با

شیوه نامه اجرایی راه اندازی وتوسعه صندوق های خرد محلی

:ویرگ   ا  عم ه صن وق خرا صول 

عضویت زنان روساای  ساکن  مان صول•

سات تمام6۵وح اکثر18ح اال سن عضویت •

نفر20تع اا اعضاء ح اال •

نفر20تیکیل گرو ها  شغل    ف ار ح اال •

رعایت ساخاار صن وق•

 وقاناخاب سرگروه  ا  شغل  توسط ارکان صن•

ن اشان نسبت فاصیل  ارجه یک ارکان•

رصوزش  ا  صهارت  به سرگروه  ا  شغل  •

:ساخاار صن وق خرا صول 

 یأت  •
ص یره 

صاحبان اصضاء•
(ارکان)

:ارکان صن وق خرا صول 

رئیس  یئت  •
ص یره 
(ص یر)صن وق

نایب رئیس •
صن وق 
(صنی )وابیر

:کارصرا تسهیالت ررااخا 

%4برا  صن وق  ا ار صناطق صرز  

%6برا  صن وق  ا ار صناطق غیر صرز  

ار اصن وقسرصایهوروراهصیرانتأصینازصاه3ح االگذشتازرس
صیلیون۵00سشفتاروساااراصی کاررفرین صن وقازواماریافتزصان
سهح اکثرتنفساورهوصا ه48ااساطباالوسنهارضتسهیالتریات
.شواص اعطاصن وق ربرا )تنفساورهباصاه۵1جمعآ(صا ه




