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 چکيده

انتداز میتروم امروزه اكرر مردم به وي ه در مناطق روستايی از دسترسی به خدما  مالی مانند اعتبارا  خرد در قالب تسهيلا  و يتا پتس

د اندازی كسب وكار در مناطق روستايی هستنتواند انگيزه كارآفرينی را در ميان افرادی كه به فکر راههستندا در صورتی كه اعتبارا  خرد می

هتای كتارآفرينی های استتفاده از اعتبتارا  خترد دولتتی در توستعه فعاليتترا تیويت كندا هدف تییيق حاضر، شناسايی موانع و میدوديت

موانتع و ) اكتشاف غايت با و شناسانهآسيب رويکرد با و كيفی تییيیا  جزء پارادايم منظر از پ وهش باشدا اينروستايی دهستان رادكان می

 و بنيتانی پردازینظريه روش از انجام شد، 0034پ وهش كه در سال  اين درا است رسيده انجام به( تفاده از اعتبارا  خرد دولتیمشکلا  اس

جامعه نمونته  ااست شده روستای مورد مطالعه استفاده 00در  هاداده و اطلاعا  گردآوری برای ساختارمند، نيمه عميق و كيفی مصاحبه شيوه

داده های جمع آوری شده از طريق تیليتل میتتوايی  ااندداده تشکيل نفر مردم روستايی 64رين روستايی دهستان رادكان و نفر كارآف 03 را

مورد واكاوی قرار گرفتند و طی مراحل كدگذاری )باز، میوری و گزينشی( طبیه بندی گرديدندا يافته های حاصل از تییيتق بته استتخرا  

ی استفاده از اعتبارا  خرد برای كارآفرينی منتهی شده استا بطوريکه كارآفرينان و مردم روستتايی بته مدل مفهومی موانع و میدوديت ها

شوندا بنابراين تسهيل ارائه وام های كتم اداری( از گرفتن وام منصرف می–های )اقتصادی، اجتماعی و نهادی دليل وجود موانع و میدوديت
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 مقدمه

امروزه توسعه كتارآفرينی بته عنتوان يتک راهبترد نتوين در 

اقتصاد، نیش مؤثری را در توسعه و پيشرفت اقتصتادی كشتورها 

و به معنای خلق و ايجاد بينشی ارزشمند از هيچ استت، دارا است 

-ها و دنبال كردن آن میيعنی فرآيند ايجاد و دستيابی به فرصت

(ا در اين راستا، روستا نيز به 0030 فرانی،باشد )موحدی و يعیوبی

هتای اقتصتادی ختاب ختود، از نظتر عنوان مکتانی بتا وي گتی

د بر عهده داردا با اين كارآفرينی جايگاه خاصی را در دانش اقتصا

وجود امروزه اكرر صاحب نظران توسعه روستايی يکتی از دلايتل 

وری، كمبتود عمده مشکلا  روستايی را پايين بتودن نترخ بهتره

سرمايه و منابع مالی، بيکاری و اشتغال ناقص، مهاجر  و فیتر و 

؛ طوستی و 0043قيداری، دانند )افتخاری و سجاسیتنگدستی می

(ا پايين بودن سطح زندگی در نواحی روستايی و 0030همکاران، 

در نتيجه مهاجر  روستاييان به سمت شهرهای بزرگ مسائل و 

مشکلا  متعدد اجتماعی، اقتصادی و میيطی را هتم در نتواحی 

روستايی و هم در شهرها به دنبال داشته استا از اين رو سياست 

مشتکلا  و و راهبردهای مختلفی برای كاستن از آثار منفی اين 

های شهری و روستتايی در پاسخ به نيازهای زندگی در سکونتگاه

-در پيش گرفتته شتده -ازجمله ايران -كشورهای درحال توسعه

است كه يکی از اين راهبردها كارآفرينی و اشتتغال زايتی استتا 

بنابراين، با توجه به رشد طبيعی جمعيت در روستتاها و همچنتين 

ان به شهرها، ايجاد كتارآفرينی و مهاجر  اقتصادی گسترده جوان

های توسعه روستايی نتوين بته شتمار ترين برنامهاشتغال از مهم

(؛ زيرا كارآفرينی با هدف پيشرفت، 0030رزمی، شرود )نوربخمی

تتأثير كنی فیر و ايجاد اشتغال بته وجتود آمتده و از طريتق ريشه

دهد يش میمربت بر رشد اقتصادی و ايجاد شغل، رفاه اجتماعی را افزا

بنابراين كارآفرينی روستايی نيتز (ا 0104و همکاران،  0دانگ ليانگ)

                                                                                           
0- Dong-liang 

های مناستتب بتترای ايجتتاد اشتتتغال در توانتتد يکتتی از زمينتتهمی

های كشاورزی و غيركشاورزی باشد )افتخاری و همکاران، بخش

(ا كارآفرينتتان در جوامتتع روستتتايی بتترای شتتکل دادن بتته 0044

ها نياز به حمايت دارند، اما ين فعاليتفعاليت خود و خلق يا رشد ا

بيشتر اين جوامع از آمادگی لازم برای تتأمين نيازهتای ضتروری 

مانند سرمايه، فناوری و اطلاعا  برختوردار نيستتند )افتختاری و 

بنابراين به رغم وجود منتابع فتراوان بتالیوه و  (ا0043همکاران، 

، ستبک فعاليتت بالفعل در روستاها، افراد تلاشگر، نتوآور و كوشتا

استت؛ بترای شتکلگيری كارآفرينانه در روستتاها نهادينته نشتده

فعاليت كارآفرينانه نياز به حمايت های درونتی و بيرونتی جامعته 

روستايی می باشندا يکی از مهمتترين عوامتل، داشتتن سترمايه 

اوليه و كافی برای راه اندازی كسب و كار می باشد؛ زيرا قبتل از 

كاری را شروع كنند بايد دارای سرمايه باشتند  اينکه مردم بتوانند

ترين عنصتری (ا بنابراين مهم0043)میمدی يگانه و همکاران، 

باشد كه گذارد، پول و سرمايه میهای آنان تأثير میكه بر فعاليت

تواند از شيوه های مختلفی انجام گيرد كه اعتبارا  تأمين آن می

(ا زيرا 0031و همکاران،  سبکبارباشد )فرجییخرد يکی از آنها م

دست برای افزايش ستطح توليتد و بهبتود زنتدگی قشرهای تهی

خود، منابع مالی لازم را در اختيتار ندارنتدا ايتن واقعيتت موجتب 

استت كته بستياری از میییتان، اعتبتارا  را بترای اقتصتاد شده

ای تلیی كنند )رضوانی روستايی، همچون نوشدارو و حلیة مفیوده

(ا به دليل اهميت تامين منابع مالی برای ايجاد 0038و همکاران، 

و توسعه كسب و كارها، تاكنون مطالعا  متعددی درايتن زمينته 

( بته 0031انجام شده استا به عنتوان نمونته نظتری و عتادلی )

دنبال میايسه ميزان اثر بخشی اعتبارا  خترد بتر اقشتار جامعته 

-دشتهر متیروستايی در نواحی كوهستانی و دشتی شهرستان آزا

دهد به تبع وضعيت بهتر درآمدی باشد كه نتايج تییيق نشان می

و بالابودن متوس  وام دريافتی قشر ثروتمند، اثرگذاری تستهيلا  
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های مختلف )ايجاد شتغل، نستبت وام بته كتل سترمايه از جنبه

استتا گذاری و افزايش درآمد( نسبت به قشر ضعيف، بيشتر بوده

با بررستی نیتش اعتبتارا  خترد در  (0030بريمانی و همکاران )

توانمنتتدی زنتتان روستتتايی نمونتته متتوردی: دهستتتان لکستتتان 

شهرستان سلماس به اين نتايج دست يافتند كه اعتبارا  خرد در 

استا گروهی از زنتانی كته توانمندسازی زنان روستايی مؤثر بوده

وام گرفته بودند نسبت به گروهی كه وام دريافت نکرده بودنتد از 

)اعتماد بته نفتس(  ظ اقتصادی توانمندتر شده و از نظر روانیلیا

( در 0030نيز در وضعيت بهتری قرار داشتتندا ايتزدی و برزگتر )

هتايی از تییيیی با عنوان كتارآفرينی و توستعة روستتايی آمتوزه

های كارآفرينی های متعددی در برنامهتجارب كشور چين، چالش

اذ راهبردهتای مناستب روستايی كشور چين وجود داشتته و اتخت

سازی نواحی روستتايی و عرضته ختدما  آموزشتی نظير صنعتی

های كارآفرينی روستايی در اين كشور شده موجب موفیيت برنامه

( بتا تیليتل نیتش كتارآفرينی 0030استا نتور بختش رزمتی )

 های غيركشاورزی در ارتیتاء كيفيتت زنتدگی روستتاييانفعاليت

شتانديز شهرستتان بينتالود(، )مطالعه موردی: روستاهای بختش 

دهتد كته در مجمتوع، كتارآفرينی نتايج به دست آمده نشان می

های غيركشاورزی تأثير مربت و معناداری را به ترتيب بتر فعاليت

استتا ابعاد اقتصادی، اجتماعی و میيطی كيفيت زنتدگی داشتته

( با بررستی تتأثير منتابع متالی خترد در 0113نيز در سال ) 0اولو

رآفرينی نيجريه به اين نتايج دستت يافتت: بتين تعتداد توسعه كا

كنند با كسانی كته از كارآفرينانی كه از اعتبارا  خرد استفاده می

هتای فعاليتكننتد رابطته وجتود داردا همچنتين آنها استفاده نمی

وری كارآفرينی اثر قابل توجهی بينی بهرهسسا  مالی خرد در پيشؤم

بينی توسعه كتارآفرينی رد در پيشفعاليت مؤسسا  مالی خدارد و 

تأثيری نخواهد داشتا بنابراين مؤسسا  متالی خترد در سراستر 

دنيا و به وي ه در نيجريه بته عنتوان يکتی از عوامتل اصتلی در 

اند كه از طريق خدما  ارائته شتده بته صنعت مالی شناخته شده
                                                                                           
0 - Olu 

سسا  مالی، دولت و اقتصاد ؤافراد، سازمان های تجاری، ديگر م

و  0لتی .شتودور مربت، عملکرد آنها در اقتصتاد انجتام متیبه ط

( در تییيیتتی تیتتت عنتتوان تتتأثيرا  رفتتاهی 0100همکتتاران )

اعتبارا  خرد بر خانوارهتای روستتايی بته نتتايجی همچتون: از 

های رفتاهی خانوارهتای های اعتبارا  خرد شاخصطريق برنامه

اتفتاق  يابد با ايتن وجتود اكرريتت قريتب بتهروستايی بهبود می

كنندگان در اخذ اعتبارا  خرد ثروتمند هستند در حاليکته شركت

اين اعتبارا  به عنوان يک راهکار مؤثر در كاهش فیتر و ستاير 

( بتا 0105) 0شتودا فردوستیهای اجتماعی میستوب متیتوسعه

هتای بررسی تأثير اعتبارا  خرد در توسعه كارآفرينی پايدار، يافته

-دادن وام به كارآفرينان را نشان میتییيق حمايت از طرفداران 

دهنتد، همچنتين های بزرگتتر درآمتد را افتزايش متیدهد و وام

توانتد چنتين درآمتد را تهديتد اقداما  تجاری كم و ابتکاری می

های مرتب  های خرد شركتشود كه وامكندا بنابراين توصيه می

اده وكار با نظار  دقيق برای اطمينان از استفهای كسببا مهار 

داننتد كته می (0104) 8انوانکوو و اوكيکهمؤثر از وام انجام شودا 

تواند به افزايش توليتد، ايجتاد اشتتغال و كارآفرينی روستايی می

روستتايی كمتک كنتدا بتا ايتن حتال، -كاهش اشتتغال شتهری

اصی مانند كمبتود بودجته و خ هایكارآفرينان روستايی با چالش

ها میییان براساس اين يافته شونداعدم حمايت دولت مواجه می

كنند كه مناطق روستايی بايد جتذاب باشتند و دولتت توصيه می

های خود برای كارآفرينتان ها و ساير كمکبايد از طريق سياست

 روستايی فضا ايجاد كندا 

طور كته در پيشتينه تییيتق ملاحظته شتد، تییيیتا  همان

ران و جهتان متعددی در زمينه كارآفرينی و اعتبارا  خترد در ايت

صور  گرفته است، كه همه آنها به نوعی ايتن دو میولته را بته 

اندا بتا توجته بته اينکته، صور  جداگانه مورد سنجش قرار داده

                                                                                           
0 - Li 

0 - Ferdousi 

8 - Nwankwo & Okeke 
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های تأمين مالی كارآفرينی است كته اعتبارا  خرد يکی از شيوه

سبب ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و توسعه اقتصادی روستاييان 

با توجه به اين كه كمتر پ وهشی در رابطه بتا از اين رو، شود، می

های استفاده از اعتبتارا  خترد در بتين متردم موانع و میدوديت

دن كرف سد با برطرربه نظر میلتذا استتا روستايی انجام گرفته

د در خررا  عتباش اطريق گستراری از گذسرمايهی يتهاودمید

جهت را ها سرمايهد جوم ونع عداموان بتوانتتد يراستايی رومناطق 

ن منابع مالی مياش گسترده و برن ميااز فرينی رآتوسعه كا

توسعه و فعاليت م نجااها به آنباع  ترغيب ن ستائيارو

شدا بدين صور  كه ايتن مؤسستا  شته باداپی را در فرينی رآكا

های دهی بته سترمايهعلاوه بر نیش مهمی كه در تمركز و جهت

توانند به روهی دارند، میاند  روستايی و ايجاد مشاركت و كارگ

های روستتايی نيتز كمتک متؤثری ماندگاری جمعيت در عرصته

زاده و (؛ بتتراين استتاس حستتن0031نماينتتد )نظتتری و عتتادلی، 

های اعتبارا  خرد با هتدف ( بيان داشتند، برنامه0045همکاران )

بهبود وضتعيت اقتصتادی، كتاهش بيکتاری و بته وجتود آوردن 

الی و كتارآفرينی و كتاهش فیتر در اشتغال به صور  خود اشتتغ

مناطق روستايی بسياری از كشتورها استت، زيترا دسترستی بته 

هتای رشتد در شتراي  ختوب سرمايه موجب استتفاده از فرصتت

(ا و همان طتور 0030الدينی، شکن و سيفشود )بتاقتصادی می

كه گفته شد قبل از اينکه مردم كاری را شروع كننتد بايتد دارای 

وكاری را براساس توان باشند تا بتوانند يک كسبحداقل سرمايه 

-خود ايجاد نمايند؛ زيرا وجود سرمايه عامل مهمی است كه متی

تواند عوامل ديگر را نيز مهيا كند از آنجا كه اهداف اعتبارا  خرد 

بالابردن ميزان توليد و افزايش اشتتغال و تربيتت متالی مشتاغل 

د و افزايش سطح درآمد و دارای بیران مالی بالا برای ميزان تولي

باشدا پذير میهای آسيبتواناسازی روستاييان به وي ه برای گروه

در نواحی روستايی كه بيکاری اعم از آشتکار و پنهتان در ستطح 

وسيعی از اقشار جامعه به خصوب جوانان وجود دارد و از طرفتی 

ديگر درصد بالايی از افراد روستايی در نيمه دوم سال در بيکتاری 

هتای برند، ضرور  تأمين اعتبارا  جهت ايجاد فرصته سر میب

شتود؛ شغلی برای نيروی كار فراوان روستايی كاملا احساس متی

زيرا نظام اعتبارا  خرد يکی از راهکارهای مطرح شتده در چنتد 

گتذاری و تیويتت بنيتاد دهه اخير به منظور تسريع فرايند سرمايه

مندسازی جوامع و نهايتاً توانانداز در مناطق روستايی مالی و پس

استتت وری بتتودهروستتتايی و فیرزدايتتی از طريتتق ارتیتتاء بهتتره

(ا بتر همتين استاس اعطتای 0035چگنی و همکتاران، )صالیی

گيری از تجربيا  جهتانی های اخير با بهرهاعتبارا  خرد در سال

با توجه به نیش وزه مراستتا ادر دستور كتار دولتت قترار گرفته

ای زهتای فرصتهاتوانتد میلت ان، دويرد اقتصار ادلت ی دوباال

يگر ف دطرو از كند د يجااجامعه ل در فعاوی نيرل شتغااجهت را 

ز را نياردي  مواشرزم الی هااریسياستگذر  و نظام نجاابا 

هتای گستترده دولتتی، اما باوجود تلاشهم كندا اتوسعه فرای بر

ستتايی در حتد دسترسی مردم به اعتبارا  به وي ه در منتاطق رو

بخشتی قترار نتدارد و همچنتان بختش قابتل مطلوب و رضايت

تواند باشند كه میتوجهی از روستاييان بی نصيب از اعتبارا  می

يکتتی از موانتتع مهتتم در خوداشتتتغالی، ايجتتاد كستتب و كتتار و 

كارآفرينی روستايی باشدا روستاييان، روستاهای استتان خراستان 

نيست و همچون ستاير منتاطق رضوی نيز از اين قاعده مسترنی 

كشور با چنين مشکلاتی مواجه است به خصوب روستتاييان بته 

پذير هستتند و نيازمنتد دسترستی بته لیاظ مالی ضعيف و آسيب

منابع مالی برای راه اندازی و توسعه كسب و كار هستتند كته در 

)دهستان رادكان واقتع در شهرستتان چنتاران(  روستاهای منطیه

ا بر اين اساس، پ وهش حاضر در پتی پاستخ نيز قابل در  است

هتای باشد كه: موانع و میتدوديتگويی به اين سوال كليدی می

های كتارآفرينی استفاده از اعتبارا  خرد دولتی، در توسعه فعاليت

 اند؟روستايی كدام

 

 مبانی نظری 

بنابر بر تعريف بانک جهانی، توسعه روستايی استرات ی است 
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 ی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردمكه برای بهبود زندگ

شتود؛ ايتن استترات ی در پتی طراحتی متی_  فیرای روستايی _

گسترش منافع توسعه در بتين فیيرتترين افترادی استت كته در 

تتوان نواحی روستايی به دنبال امرار معاش هستند؛ به عبارتی می

گفت كه توسعه به دنبال تغيير وضع موجود جامعه و حركتت بته 

وضع مطلوب بوده كه با توجه به ساختارهای جامعه ترسيم  سمت

بته بعتد  0351استا اصطلاح توسعه روستايی از سال هتای شده

مطرح شتده استت كته نتوعی عمتران و بهبتود ستطح زنتدگی 

روستاييان است و شامل توسعه منابع طبيعی با تأكيد بتر بختش 

روستتايی، های مرتب  با  آن، توسعه صتنايع كشاورزی و فعاليت

توسعه و تجهيز منابع انسانی و تلاش مستمر در راستای بهسازی 

شتود )افراختته و اقتصادی زندگی روستايی می -فضای اجتماعی

(ا بنابراين توسعه روستايی فرايند تبديل فرهنگ 0030همکاران، 

روستايی سنتی به سمت پذيرش و وابستگی به علم و فنتاوری و 

، 0ستينگال و ستينگاقيتت استت )همچنين داشتن نوآوری و خل

توانتد بستتری بترای (ا اين خلاقيت ها و نتوآوری هتا متی0106

كارآفرينی در میي  های روستتايی و ايجتاد كستب و كارهتای 

جديد و تنوع اقتصادی و شغلی روستاها گردد؛ زيرا كارآفرينی بته 

عنوان يک موتور پيشرفت اقتصتادی، شتغل و تعتديل اجتمتاعی 

تری در كشتورهای درحتال توستعه دی مهماست كه نیش اقتصا

هتتای توستتعه بررستتی نظريتته (ا0114، 0گتترول و آتستتاندارد )

هتای گردد كه توسعه از طريق كارآفرينی، از میولتهمشخص می

مهمی است كه مورد توجه بسياری از كشورهای جهان قرار دارد 

(ا سه دليل مهم كشورها بترای توجته 0030)صيدايی و صادقی، 

ارآفرينی، توليد ثرو ، توسعه تکنولوژی و اشتغال مولد به میوله ك

ه در كشور ما بته اشتتباه ايتن مفهتوم صترفاً بتا ااست، در حاليک

است و فی  برای حل مشکل اشتغال به زايی مترادف شدهاشتغال

بتا ايتن وجتود،  (ا0044روند )نظتری، سمت كارآفرينی پيش می
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وسعه، به ويت ه در امروزه در مناطق روستايی كشورهای در حال ت

كشور ما از چالش های متعددی از قبيتل فیتر، بيکتاری پنهتان، 

ها و منابع تخريب میي  زيست، تداوم نابرابری در توزيع فرصت

برنتد كته بيتانگر عتدم ميان نواحی شهری و روستايی رنتج متی

باشتدا از اينترو، موفیيت راهبردهای گذشته توسعه روستايی متی

اجتمتاعی پتيش روی جوامتع -قتصتادیبرای غلبه بتر مستائل ا

روستايی در چند دهه اخير رويکرد كارآفرينی به عنتوان يکتی از 

ريتزان قترار راهبردهای مهم توسعه روستايی مورد توجته برنامته

(ا كارآفرينی روستايی به عنوان يک 0035گرفته است )شاردری، 

مؤلفه مهم برای كمک به توسعه اقتصتادی كشتور بته رستميت 

كارآفرينی روستايی  (ا0100، 0احمد و همکاران)است دهشناخته ش

حل هتای كتاهش فیتر، مهتاجر ، نتابرابری تواند يکی از راهمی

اقتصادی، بيکاری و توسعه مناطق روستايی و مناطق عیب مانده 

بنتتابراين كتتارآفرينی  (ا01088كاشالاكشتتی و راقورمتتا، ) باشتتد

ای توانمندسازی های توسعه برروستايی راهکاری جديد در نظريه

سازی در مناطق روستايی در جهت تغيير الگوی زندگی و ظرفيت

-كنونی به الگوی مطلوب و شايسته انسانی، كاهش شکاف شهر

روستا، ايجاد برابری اقتصادی، اجتماعی، میيطی و نهادی استت 

و در عين حال ابزاری مهم برای رسيدن به توسعه پايدار به شمار 

جه داشت كه عوامل متعددی در شکل گيری و آيدا اما بايد تومی

توسعه فعاليت های كارآفرينانه تاثيرگذار می باشتندا بطتور كلتی 

چهار دسته از عوامل در كارآفرينی حائز اهميت هستند )شاردری، 

 (:  0044؛ افتخاری و همکاران، 0035

 عوامل اقتصادی مانند: مزايای بازار و فراهم بودن سرمايه؛ 

  و فرهنگتی ماننتد میبوليتت كتارآفرينی از عوامل اجتمتاعی

لیاظ فرهنگی، حركا  اجتمتاعی، امنيتت و عتواملی نظيتر 

طبیا  اجتمتاعی، قتدر  و كنتترل، تجربته كتاری، نیتش 

های مرتب  با سابیه سرمشق، شراي  زندگی كودكی، وي گی
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 فرد، سن و جايگاه مورد انتظار؛ 

 ت، مركتز عوامل روانشناختی مانند استیلال، نيتاز بته موفیيت

كنترل درونی، تیمل ابهام، خوداتکايی، حل مسائل و تفکتر 

 پذيری؛ها و مخاطرهخلاق، انگيزه

  تركيب عوامل توليد برای ايجاد تغيير در توليد میصتولا  و

 خدما ا

توان گفت كه كارآفرينی روستتايی تیتت تتأثير بنابراين، می

گيترد كته يکتی از مهمتترين آنهتا عوامل گوناگونی شتکل متی

دسترستتی كارآفرينتتان بتته منتتابع متتالی و اقتصتتادی متتی باشتتد 

(ا بطتور كلتی شتيوه هتای 0043)افتخاری و سجاسی قيتداری، 

تامين مالی متفاوتی توس  كارآفرينان هميشه مورد استفاده قترار 

 (ا 0می گيرد )شکل 

 

 
 های تأمين منابع مالیطبیه بندی روش. 6شکل

 ا0035مأخذ: زرين، 
 

كنند تا تركيبی از منابع مالی را به ن تلاش میاغلب كارآفرينا

وكار خود داشته باشندا بعتد عنوان پشتوانه برای راه اندازی كسب

از منتتابع متتالی فتتردی و ختتانوادگی، اعتبتتارا  دولتتتی بتته ويتت ه 

مين متالی متورد أترين شتيوه هتای تتاعتبارا  خرد يکی از مهم

 باشدا یاستفاده توس  كارآفرينان میلی و كوچک میياس م

؛ اعتبتتارا  ختترد و توستتعه كتتارآفرينی در منتتاطق روستتتايی

، به معنای واقعتی كلمته از دو واژه تشتکيل "اعتبارا  خرد"لغت

مالی كه معنای واقعی لغت اعتبار كوچک استا  است؛ خرد وشده

ی اعتبار كوچک و خرد بترای مفهوم اعتبارا  خرد، فراتر از ارائه

ی انتواع ارائته» اعتبتارا  خترد را  نرودا كريستيفیرا به كار می

خدما  مالی به فیرا و نيازمندان براساس رويکردهای بتازارمیور 

ی خدما  مالی ماننتد داندا اين تعريف شامل ارائهمی« و تجاری

ی ميکرو و كوچک انداز، انتیال پول، دستمزد، پرداخت و بيمهپس

بته عنتوان   اعتبارا  خترد ،0سيمی (ا0108، 0گوبتااست ) غيره و

های فیيتر میستوب نوشدارويی برای مشکلا  اقتصادی خانواده

هتا را ها را از فیر بيرون آورده و زندگی روزمره آنشود كه آنمی

استت ابزار معيشت پايدار، بهبود بخشتيده از طريق فراهم آوردن 

اعتیاد دارد كه از نظتر تئتوری، اعتبتارا   0هوگو (ا0103)سيمی، 

شتود و منتابع بيشتتری را در درآمد خانوار می خرد باع  افزايش

گتذاری قترار اختيار خانوارها برای مصرف، صرفه جويی و سرمايه

(ا 0104هوگو  ، نیل در 0043يگانه و همکاران، دهد )میمدیمی

                                                                                           
0 .Gopta 

0 - Seemi 

0 - Hugue 



 323      های کارآفرینی روستاییسعه فعالیتهای استفاده از اعتبارات خرد دولتی در توشناسایی موانع و محدودیت 

يفی از اعتبارا  خرد ارائه نمتوده ( در كتاب خود تعر0334بومن )

برای اعتبتارا   است كه شايد در عين كوتاهی، گوياترين تعريف

باشدا اين تعريف عبار  است از: كوچک، كوتاه بودن وثيیته، بته 

هايی با مبلغ كم، ی وامعبار  ديگر اعتبارا  خرد به معنای ارائه

بدون وثيیه به افراد كم درآمد است كه اين افراد در مد  زمتان 

كننتتد )تیديستتی و كوتتتاهی مبلتتغ يتتاد شتتده را بازپرداختتت متتی

(ا با توجه به اينکه در اكرتر كشتورهای درحتال 0036همکاران، 

قالتب تستهيلا  و  توسعه، مردم از دسترسی به خدما  مالی )در

شتود كته آنهتا در انداز( میروم هستند در نتيجه باعت  متیپس

گرداب فیر گرفتار شوند؛ زيرا وقتی منابع مالی كافی برای فعاليت 

توليد و كاهش  ورینداشته باشند، نتيجه آن در قالب كاهش بهره

كندا بنابراين اعتبتارا  خترد بترای تتأمين متالی درآمد بروز می

تواننتد از ختدما  نهادهتای كسانی است كه به طور معمول نمی

رستتمی متتتداول استتتفاده نماينتتد و هتتدف اصتتلی آن گتتردآوری 

ها برای توليد ثترو  در ميتان افتراد فیيتر و ها و توانايیظرفيت

ر معتاش بترای ستاكنان روستتايی استت تأمين منابع پايدار امترا

(ا بته دليتل 0035چگنی و همکاران، نیل در  0101، 0فاسورانتی)

كه گرفتن وام و خدما  مالی نياز بته داشتتن وثيیته، ضتامن آن

انتداز دارد، در كشتورهای در حتال معتبر و يا داشتن حساب پس

يز آمگيرندگانی مخاطرهتوسعه افراد فیير و میروم اجتماع، كه وام

شوند، قتادر بته تهيتة و فاقد توان بازپرداخت اقساط میسوب می

ختانی اعتبارا  از مؤسسه مالی رسمی و غير رسمی نيستند؛ گنج

( بيان داشتند در دو دهه اخير در اين كشتورها، اعتبتارا  0038)

ع فیر و افزايش دسترسی فیرا به منتابخرد نیش حياتی دركاهش 

استتا وانمندسازی اند، ايفا كتردهمادی، كه میدمه و زمينه ساز ت

هايی از افراد، كته تواند در قالب شبکههمچنين اعتبارا  خرد می

گيترد و بته بيشترين آشنايی و اعتماد را با يکديگر دارند، شتکل 

عنوان يکی از راهکارهای مطرح شده در چند دهه اخير به منظور 

انتداز در گذاری و تیويت بنياد متالی و پتستسريع فرايند سرمايه
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منتتاطق روستتتايی و نهايتتتاً توانمندستتازی جوامتتع روستتتايی و 

چگنتی و استت )صتالییوری بودهفیرزدايی از طريق ارتیاء بهره

(  0038(ا از طترف ديگتر رضتوانی و همکتاران )0035همکاران، 

اعتبارا  خرد ميتواند توس  نهادهای وابسته به دولت نيز تتامين 

پذيری اقتصتادی خواهتد آسيبو پرداخت گردد كه سبب كاهش 

تواند پشتوانه خوب حمايتی برای شدا همچنين اعتبارا  خرد می

وكارهای جديد در روستاها اندازی كسبافرادی باشد كه قصد راه

رسد كته ايتن قبيتل اعتبتارا  را دارند، باشدا بنابراين به نظر می

گترددا در متواردی كته هتدف، برای دو هدف عمده پرداخت می

پتذير جامعته بته ويت ه ه با فیتر و حمايتت از اقشتار آستيبمبارز

روستاييان است، میدار آن اند  ولی در مواردی كه كمک بترای 

ايجاد شغل و حرفه و ايجاد فرصت شتغلی در جوامتع روستتای و 

يابتدا بتر ايتن استاس امتروزه شهری است، مبلغ آن افزايش می

ی در حمايتت اعتبارا  خرد به عنوان رهيافتی كارآمد، نیش مهم

هتای شتغلی بترداری و ايجتاد فرصتتاز واحدهای كوچک بهره

انتداز و ساز پتس( و زمينه0038است )رضوانی و همکاران، نموده

رود )افتختاری و توسعه به وي ه در مناطق روستايی به شمار متی

(ا  به همين دليل از ديدگاه بسياری از میییتين 0045همکاران، 

ستتعه كتتارآفرينی روستتتايی، وجتتود يکتتی از عوامتتل متتؤثر در تو

اعتبارا  خرد، افزايش در ميزان آن و ستهولت دسترستی بته آن 

هتا باشدا دسترسی آسان و سريع به اعتبارا ، يکی از ضرور می

نيازهای توسعه كارآفرينی روستايی استا زيرا از يک ستو، و پيش

روستاييان و فعالان بخش كشاورزی، به دليتل درآمتد كتم و بالتا 

گذاری گسترده نيستند و از های توليد، قادر به سرمايهن هزينهبود

گتذاری در سوی ديگر بخش خصوصی تمايل چندانی به سترمايه

بخش كشاورزی نداردا از جهتتی ديگتر اعتبتارا  بترای توستعه 

ضروری بوده و سرمايه مورد نياز كشاورزان و كارآفرينان را برای 

سازد وكار جديد فراهم میهای جديد و ايجاد كسبگذاریسرمايه

-(ا نظام اعتبارا  خرد يکی از راهکارهتای مطترح0030)رجبی، 

گتذاری و شده در دو دهه اخير به منظور تسريع فرآينتد سترمايه
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انتداز در منتاطق روستتايی و نهايتتاً تیويت بنيادهای مالی و پس

وری بتا توانمندسازی جوامع روستايی و فیرزدايی از طريتق بهتره

استتا امتا دسترستی ر به كارگيری اعتبتارا  خترد بتودهتأكيد ب

روستاييان به اعتبارا  خرد دولتی به راحتتی امکانپتذير نبتوده و 

باشدا بر اين اساس شناخت موانع دارای موانع متعددی می عمدتاً

توانتد های دسترسی روستاييان به اعتبارا  خرد متیو میدوديت

هيلگری در فرآينتد يکی از مسائل بستيار مهتم بترای امتور تست

 كارآفرينی روستايی باشدا 

 

 هاروشمواد و 

تییيق جتزو تییيیتا  كيفتی  اين پ وهش از منظر پارادايم

شناسانه و با غايتت اكتشتاف شود و با رويکرد آسيبمیسوب می

هتای استتفاده از اعتبتارا  خترد در توستعه )موانع و میتدوديت

در ايتن پت وهش، از كارآفرينی روستايی( به انجام رسيده استتا 

و شيوه مصاحبه كيفی و عميق ساختارنيافته  0روش تئوری بنيانی

ها استفاده شده استا تئوری )باز(، برای گردآوری اطلاعا  و داده

هتتای تییيتتق كيفتتی استتت كتته بتترای بررستتی بنيتتانی از روش

رود  فرايندهای اجتماعی موجود در تعاملا  انستانی بته كتار متی

انتد، ريشته در ستراوس كه آن را شتکل دادهاين روش، گلاسرو ا

مکتتتب تفستتيری تعامتتل گرايتتی ستتمبليک داردا و بتته صتتور  

موقعيتت  هتا را درسيستماتيک و در غالب مراحل متنظم، پديتده

دهکتردی و دهتد )كرمتیها متورد بررستی قترار متیطبيعی آن

ای استت كته (ا منظور از نظريه بنيانی آن نظريه0031كلانتری، 

هايی استخرا  شده است كه در جريان پت وهش ز دادها مستیيماً

انتدا در ايتن روش، به صور  منظم گترد آمتده و تیليتل شتده

ها، تیليل، و نظريه نهتايی بتا يکتديگر در ارتبتاط گردآوری داده

هتا استتخرا  ای كه بدين طريتق از دادها نظريههستند تنگاتنگ

د تتا تر ممکتن استت بته واقعيتت نزديتک باشتشده باشد، بيش

هم گذاشتن تعدادی مفهوم بر مبنای تجربته  ای كه با كنارنظريه

                                                                                           
0-Grounded Theory 

های بنيتانی بته ستبب آن كته از حدس و گمانا نظريه يا صرفاً

افتزا توانند بصتير شوند، بيشتر میها بيرون كشيده شده میداده

باشند و فهم را تیويتت كننتد و راهنمتای عمتل شتوند )افشتار، 

 در متدل يتا ساخت تئوری عملی حلمرا به بنيانی (ا نظريه0031

 شود:اشاره می مرحله پنج

 بررستی:  گتام دو شتامل استت تییيتق طترح اول، مرحلة 

 ا موارد انتخاب و فنی مطالعا 

 ،تییيق ميدان به ورود كه هاستداده آوری گرد مرحلة دوم 

 ا  است

 ا است مفاهيم و هانگارش گويه و هاداده تنظيم سوم، مرحلة 

 تتريناصتلی كته هاستداده تیليل و جزيهت چهارم، مرحلة 

 تییيق استا بخش

 زن و همکاران، است )پاپ مدل اعتبار و طراحی پنجم مرحلة

 (ا0043

جامعه آماری ايتن تییيتق را متردم روستتايی وكارآفرينتان 

جامعته آمتاری در ايتن پت وهش،  روستايی تشتکيل داده استتا

كه با توجه  روستاهای دهستان رادكان واقع در شهرستان چناران

روستتايی كته در ايتن  04به مطالعا  ميدانی صتور  گرفتته از 

روستا به عنوان روستاهای نمونته  00اند تعداد دهستان واقع شده

اند )با توجه به موضوع تییيق، جامعته آمتاری شتامل تعيين شده

اند و يا همه افراد روستايی اعم از افرادی كه اعتبارا  خرد گرفته

باشتد( كته عبارتنتد از: روستتای اند، متینگرفتهحتی كسانی كه 

آبتاد، ختريج، گتروه، مغتان، رادكان، موچنان، قياس آبتاد، حکتيم

جان عليا، دلمه عليا، سوهان، قرق و مريچگان كه چمگرد، بهمن

باشتندا در نفتر متی 3546دارای جمعيتی برابر بتا  0035در سال 

روستتايی و آوری اطلاعتا  از دو گتروه متردم ادامه بترای جمتع

كارآفرينان روستايی به صور  كيفی و از طريق مصتاحبه اقتدام 

در اين بخش اندازه نمونه و فرآيند گردآوری اطلاعا  تتا  گرديدا

سطح اشباع نظری يا آستانه سودمندی اطلاعا  قابتل دستترس 

نمونته از متردم روستتايی متورد  64ادامه يافتا بتدين منظتور، 
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پرسشتنامه تیتت  03تعتداد نين مصاحبه قرار گرفته استا همچ

عنوان پرسشتنامه كتارآفرين روستتايی نيتز در بتين كارآفرينتان 

های جهتاد كشتاورزی، فرمانتداری، معرفی شده از سوی سازمان

 اداره بهزيستی شهرستان چناران تکميل گرديدا 

گتری بتر تركيتب های حاصل از مصاحبهتیليل و ارائه يافته

وعی و نيز روند كدگذاری رايتج بندی شده موضگذاری طبیهرويه

هتای كدگتذاری بتاز، در تئوری بنيانی مشتمل بر فرآيند سه گام

میوری و انتخابی و در نتيجه، تلفيق مضامين و مفاهيم حاصتله 

استا اين مراحل همواره با هم در پيونتد بتوده و بته  استوار بوده

-تر به خود متیتر و تفسيریتدريج نسبت به متن حالتی انتزاعی

گيرندا در جريان كدگذاری ايتن تییيتق، برختی از كتدها بطتور 

های مصاحبه شوندگان برگرفته ها و گفتهمستیيم از متن مصاحبه

است و برخی ديگر به صور  مییق ستاخته بتا عنايتت بته شده

-مبانی نظری و تجربه تيم تییيق و به منظور بازنمتايی ديتدگاه

ح شتتد )كتتر و هتتای پاستتخگويان در قالتتب مفتتاهيم رايتتج مطتتر

آوری اطلاعتا ، مطتابق بتا (ا لذا پس از جمتع0035اده، زفشري

آوری شتده از طريتق هتای جمتعهای كيفی، دادهتمامی پ وهش

تیليتتل میتتتوايی متتورد واكتتاوی قتترار گرفتنتتد و طتتی مراحتتل 

بندی كدگذاری باز، كدگذاری میوری، و كدگذاری انتخابی طبیه

ز علل تغيير كاربری مطترح گرديدندا در كدگذاری باز به هريک ا

هتا هتا يتک كتد داده شتده و تمتامی دادهشده از ستوی نمونته

اندا سپس در كدگذاری میوری ميزان تشتابه و كدگذاری گرديده

تفاو  هر يک از مفاهيمی كه در كدگذاری باز بدست آمتده بتود 

بنتدی میايسه شد، و در نهايت در كدگذاری انتخابی نوعی طبیته

هتا بدستت آمتد و از ايتن طريتق موانتع و دادهكلی برای تمامی 

هتتای استتتفاده از اعتبتتارا  ختترد دولتتتی در توستتعه میتتدوديت

های كارآفرينی روستايی استتخرا  گرديتدا بعتد از تعيتين فعاليت

میوله میوری يا هسته، ساير میولتا  حتول میولته میتوری در 

شوندا اين مدل يتا الگتوی قالب يک مدل پارادايميک ترسيم می

هتا ايی، در واقع همان تئوری بنيانی يا نظريته مبتنتی بتر دادهنه

 استا

 

 نتایج

ستال دارای بيشتترين  01-01در بين پاسخگويان، افتراد بتا 

ستال  41-60درصتد( و روستتاييان دارای  6/00فراوانی )معادل 

تترين فراوانتی هستتندا بته لیتاظ درصد( دارای كتم0/5)معادل 

-( را نيز مردان تشکيل میدرصد 45جنسيت اغلب پاسخگويان )

درصتد پاستخگويان در بختش  40/00دهندا در گروه روستاييان 

درصتد پاستخگويان را  55/00كشاورزی و زنتان روستتايی كته 

داری مشغول هستندا در گروه كارآفرينان و اند به خانهشامل شده

درصد شغل اصتلی 04/80كارآفرينان داخل نمونه مردم روستايی 

درصتد از  63/01رفی نمودند و بعد از آن حدود خود را كشاورز مع

باشندا در گروه روستتاييان، آنها نيز به حرفه دامداری مشغول می

 3/04سطح تیصيلا  سيکل و بيسواد و كمتر از آن به ترتيب با 

استتا شونده را تشکيل دادهدرصد بيشترين افراد پرسش 0/06و 

تیصتيلا   در حالی كته در گتروه كارآفرينتان، بيشتترين ستطح

استا از لیاظ تعداد اعضای درصد بوده 4/88مربوط به سيکل با 

بيشترين نسبت افراد حاضر در نمونته فعال در فعاليت كارآفرينی 

باشدا بيشتترين ميتزان اعتبتار می (  همسر و فرزنداندرصد 56)

باشدا همچنتين ميليون می 01 -5ها حدود دريافتی در بين نمونه

ت وام، تمامی كارآفرينان يا خودشان يا يکی از در ارتباط با درياف

اند، امتا در اعضای خانواده آنها برای كارآفرينی وام دريافت كرده

اندا حدود درصد اصلا وامی نگرفته 4/08گروه مردم عادی روستا، 

درصد كارآفرينان تمايل به دريافت مجتدد وام دارنتدا امتا در  31

تمايتل بته گترفتن وام  درصتد 80بين مردم عادی روستا، تنهتا 

 دوباره دارندا 

طترح ستؤال بتاز  از حاصل هایيافته ارائه و تیليل ادامه، در

هتای استتفاده از اعتبتارا  خترد تیت عنوان موانع و میدوديت

 نيتز و موضتوعی شدهبندیطبیه كدگذاری رويه تركيب دولتی بر

 (بنيتانی تئتوری) زازمينته پردازینظريته در رايتج كدگذاری روند
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 و انتخابی و میوری باز، كدگذاری ایگامه سه فرآيند بر مشتمل

 اينا است بوده استوار حاصله مفاهيم و مضامين تلفيق نتيجه، در

 ترتيب به و دارند پوشانیهم و بوده پيوند در با هم همواره مراحل

  گيرندامی خود به ترتفسيری و ترانتزاعی حالتی متن به نسبت

 و مضتامين بته واقتع يتا كدها از برخی ،كدگذاری فرآيند در

 پاستخگويان پرسشتنامه هایگفتته متن از مستیيم بطور مفاهيم

 صتور  به ديگر برخی و( بروزيابنده كدهای) است شده برگرفته

 از شتده برگرفتته مضتامين و مفتاهيم به عنايت با ساختهمییق

كتارآفرينی و  و وكاركسب حوزه رايج ادبيا  و نظری مبانی مرور

 كتدهای) استت آمتده بته دستت تجربی شواهد و اعتبارا  خرد

 بازنمتايی منظتور بته و( ستاخته مییتق كتدهای يا ساختهپيش

 اندا پسشده مطرح رايج مفاهيم قالب در پاسخگويان هایديدگاه

 طتوربته  كيفتی میتتوای تیليتل طريق از باز كدهای كهآن از

 بعد مرحله در د،ش برگرفته شوندگانمصاحبه هایگفته از مستیيم

 مفتاهيم و مضتامين گتزينش به میوری كدگذاری طی در يعنی

 تلاش بين، اين درا گرديد اقدام باز كدهای بين از نمايا و میوری

 بترای كته شتوند انتختاب كدهايی آن باز، كدهای بين از تا شد

 قابليتت هامیولته گيریشتکل و كتدها ديگر پوشاندن و بازنمايی

 در خرد مضامين و مفاهيم مرابه به باز كدهای اگر واقع درا دارند

 را كلی مفاهيم يا هاسازه نیش میوری كدهای شوند، گرفته نظر

 كتدهای مفهتومی بندیدستته و مرور با سرانجاما نمايندمی ايفا

 اگرفتت شتکل انتخابی كدهای و كلان مفهومی طبیا  میوری،

يافتت بر اين اساس نظرا  مرتب  با موانع و میدوديت هتای در

اعتبارا  خرد دولتی توست  كارآفرينتان روستتايی نمونته متورد 

   (ا0بررسی، استخرا  گرديد )جدول

های كارآفرين در ارتباط پس از استخرا  نکا  كليدی نمونه

هتای استتفاده از اعتبتارا  خترد، از درون با موانع و میتدوديت

های ضب  شده، در ادامه مطابق با فراينتد روش تئتوری مصاحبه

نيانی مراحتل كدگتذاری بتاز، كدگتذاری میتوری و كدگتذاری ب

بندی گرديدندا در مرحله كدگذاری، بته هريتک از گزينشی طبیه

ها يک كتد عبار  های مرتب  با موضوع اشاره شده توس  نمونه

متورد موانتع و میتدوديت استتفاده از  4داده شد كه در نهايتت 

ايی متتورد اعتبتتارا  ختترد از مصتتاحبه گتتروه كارآفرينتتان روستتت

 (ا0شناسايی قرار گرفت )جدول

در مرحله كدگذاری میوری، كدهايی كه موضتوع مشتتر  

بنتدی شتدندا بتا توجته بته داشتند در قالب مفاهيمی جديد گروه

هتای استتفاده از های انجتام شتده و موانتع و میتدوديتبررسی

اعتبارا  خرد دولتی با توجه به بار مفهومی هر يتک از متوارد در 

ای گستترده بته دی متناسبی قرار گرفتا به عبارتی طبیهبنطبیه

هتای طبیتاتی استت دست آمد كه هر يک از آنهتا دارای خترده

 (ا0)جدول 

های استفاده از اعتبارا  خترد موانع و میدوديت، 0در شکل 

استتا كته ايتن موانتع در سته بعتد برای كارآفرينان آورده شتده

ا از موانتع اقتصتادی ياشتداداری می-اقتصادی، اجتماعی، نهادی

هتا و عتدم توانتايی توان به بهره و سود زياد بانکكارآفرينان می

بازپرداخت به موقع اقساط، اشاره كردا همچنين از موانع اجتماعی 

تتوان بته متواردی استفاده از اعتبارا  خرد برای كارآفرينان متی

همچون؛ نداشتن ضامن معتبر و نداشتن وثيیه اشتاره نمتود و در 

های كارآفرينان مربتوط بته ، يکی ديگر از موانع و میدوديتآخر

باشتد كته شتامل: مشتکل بتودن انجتام اداری متی -بعد نهادی

كارهای بانکی و پيچيتدگی امتور اداری، طولتانی بتودن مراحتل 

-فرآيند ثبت نام تا اعطای وام و كافی نبودن مبلتغ وام بترای راه

 باشدا اندازی اشتغال می

 

 



 

 

 (نيكارآفر)گروه  انيگوپاسخ. 6جدول

 تيمحدود و موانع پاسخگو افراد
 است كم وام میدار ست،ين یآسون نيا به ضامن كردن دايپ گذرد،یم ما از یعمر ميكنیم افتيدر وام كه یزمان تا ميدهیم وام درخواست كه یزمان از اول نيكارآفر
 ستين یكاف وام میدار افت،يدر تا نام ثبت مراحل بون یطولان یه،يوث و ضامن كردن دايپ در  مشکل دوم نيكارآفر
 وام افتيدر تا نام ثبت نديفرا آغاز از مراحل بودن یطولان است، مشکل ما یبرا یهيوث كردن دايپ سوم نيكارآفر
 شودیم وام درخواست از انصراف و یمانيپش باع  كه است دهيچيپ انیدر یبانک یكارها چهارم نيكارآفر
 وام میدار نبودن یكاف ،یبانک یكارها بودن ريگ وقت و یطولان ،یادار یكارها یسخت و یدگيچيپ پنجم نيكارآفر

 ششم نيكارآفر
 اريكسب وكار به ما بدهند بس یانداز راه یبرا توانندیم هابانک كه یوام میدار با ميدهیم درخواست ما كه یوام میدار ها، بانک اديز سود و بهره

 متفاو  و كم استا
 وام میدار نبودن ی،كافیادار یكارها یسخت و یدگيچيپ هفتم نيكارآفر
 معتبر ضامن نداشتن نظر، مورد نهيزم در یريگ بکار یبرا وام میدار نبودن یكاف هشتم نيكارآفر
 وام یاعطا تا نام ثبت نديفرا بودن یطولان ،یدار امور یدگيچيپ ،یبانک یكارها انجام بودن مشکل نهم نيكارآفر
 است ريگ وقت و سخت اريبس یبانک یكارها انجام دهم نيارآفرك

 است كم اريبس دهندیم ما به كار یانداز راه یبرا كه یوام میدار و است یطولان اريبس وام گرفتن مراحل ازدهمي نيكارآفر
 یبانک یكارها بودن مشکل نظر، مورد نهيزم در یريبکارگ یبرا وام میدار نبودن یكاف یه،يوث و ضامن كردن دايپ مشکل دوازدهم نيكارآفر
 نظر مورد اشتغال نهيزم در آن یريبکارگ یبرا وام میدار نبودن یكاف ،یدار امور یدگيچيپ یه،يوث و ضامن كردن دايپ مشکل زدهميس نيكارآفر
 وام یاعطا تا نام ثبت نديفرا بوذن یطولان ،یبانک یكارها انجام بودن مشکل چهاردهم نيكارآفر
 است كم اريبس روستا در وكار كسب یاندازراه یبرا دهندیم قرار نانيكارآفر ارياخت در كه یوام میدار پانزدهم نيآفركار
 یبانک اقساط موقع به بازپرداخت يیتوانا عدم شانزدهم نيكارآفر
 ااست پنجاه پنجاه اروست در شده جاديا وكار كسب آن یبیا كه یاگونه به است كم اريبس وام میدار هفدهم نيكارآفر
 گذارندیم وام انيمتیاض چرخ یلا چوب بانک كاركنانا دارد یاديز شد و آمد به ازين یبانک یكارهار انجام هجدهم نيكارآفر
 اشتغال یانداز راه یبرا وام میدار نبودن یكاف نوزدهم نيكارآفر
 وام یاعطا تا نام ثبت مراحل بودن یلانظو اشتغال، یانداز راه یبرا وام میدار نبودن یكاف ستميب نيكارآفر

 های تییيقامأخذ: يافته
 

 نانيگروه كارآفر یباز( برا ی)كدها هاداده یساز مفهوم. 2جدول 

 كد موانع و محدوديت)تعداد تکرار( رديف

 A (00نداشتن ضامن معتبر) 0

 A (05)یهينداشتن وث 0

 C (04)اشتغال یراه انداز ینبودن میدار وام برا یكاف 0
 C (05)وام یثبت نام تا اعطا نديبودن مراحل فرا یطولان 8
 C (00ی و پيچيدگی امور ادرای)بانک یبودن انجام كارها مشکل 5
 B (00بهره و سود زياد بانکها) 6
 B (3عدم توانايی باز پرداخت به موقع اقساط) 4

 های تییيقا مأخذ: يافته
 

 نانيكارآفر گروه یمیور یكدها یبندطبیه. 0جدول

 كد طبقه كدهای محوری مفاهيم )كدهای باز(

 نداشتن ضامن معتبر
 A موانع اجتماعی

 نداشتن وثيیه

 عدم توانايی باز پرداخت به موقع اقساط
 B موانع اقتصادی

 بهره و سود زياد بانکها

 ی و پيچيدگی امور ادرایبانک یبودن انجام كارها مشکل
 C نهادی -موانع اداری

 وام یثبت نام تا اعطا نديبودن مراحل فرا یلانطو
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 اشتغال یراه انداز ینبودن میدار وام برا یكاف

 0034های تییيق، مأخذ: يافته

 
 های استفاده از اعتبارا  خرد در گروه كارآفرينان روستايیا مدل مفهومی موانع و میدوديت2شکل

 های تییيقامأخذ: يافته

 

ا  مردم روستايی در ارتباط با موانع و همچنين در ادامه نظر

های استفاده از اعتبارا  خرد مورد بررسی قرار گرفتا میدوديت

هتای متردم روستتايی در پس از استخرا  نکتا  كليتدی نمونته

هتای استتفاده از اعتبتارا  خترد، از ارتباط با موانع و میتدوديت

ز های ضب  شده، در مرحله كدگذاری، به هريک ادرون مصاحبه

ها يک كتد های مرتب  با موضوع اشاره شده توس  نمونهعبار 

متورد موانتع و میتدوديت استتفاده از  05داده شد كه در نهايت 

اعتبارا  خرد از مصاحبه گروه مردم روستايی مورد شناسايی قرار 

 (ا  8گرفت )جدول

در مرحله كدگذاری میوری، كدهايی كه موضتوع مشتتر  

ديد گروه بندی شتدندا بتا توجته بته داشتند در قالب مفاهيمی ج

هتای استتفاده از های انجتام شتده و موانتع و میتدوديتبررسی

اعتبارا  خرد دولتی با توجه به بار مفهومی هر يتک از متوارد در 

ای گستترده بته بندی متناسبی قرار گرفتا به عبارتی طبیهطبیه

های طبیتاتی بته شترح دست آمد كه هر يک از آنها دارای خرده

 استا 5 ولجد

های استتفاده از ، مدل مفهومی موانع و میدوديت0در شکل 

استتا ايتن اعتبارا  خرد در بين گروه مردم روستايی ارائه شتده

ها نيز هماننتد گتروه كارآفرينتان در سته بعتد موانع و میدوديت

باشد؛ كه موانع اقتصتادی اداری می-اقتصادی، اجتماعی و نهادی

اخت به موقع اقساط، بهره و سود زيتاد شامل: عدم توانايی بازپرد

ها و سر رسيد بسيار سريع وام كه عملاً سرمايه در گردش را بانک

باشتدا در بعتد گيترد، متیهای كارآفرينی روستايی متیاز فعاليت

موانع اجتماعی اشاره به مواردی چتون؛ نداشتتن ضتامن معتبتر، 

 یرستاناعبه منابع اطل انيينداشتن روستا یدسترسنداشتن وثيیه، 

، عتتدم توانتتايی برختتی از وام عيتتتوز یهتتادر خصتتوب ستتازمان

بته  انييروستا یدسترس عدمروستاييان از ارائه مدار  مورد نياز، 

و نداشتن تناسب ميتان شتراي  میيطتی  وام عيتوز یهاسازمان
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 اندازی اشتغال، داردا روستا با طرح مورد نظر برای راه

 

 

 

 باز( یكدها) هاداده یساز مفهوم. 4جدول

 كد موانع و محدوديت)تعداد تکرار( رديف

 A (56نداشتن ضامن معتبر) 0

 A (60)یهينداشتن وث 0

 C (83)اشتغال یراه انداز ینبودن میدار وام برا یكاف 0
 C (54)وام یثبت نام تا اعطا نديبودن مراحل فرا یطولان 8
 A (60)وام عيتوز یخصوب سازمان هادر  یبه منابع اطلاع رسان انيينداشتن روستا یدسترس 5
 C (61ی و پيچيدگی امور ادرای)بانک یبودن انجام كارها مشکل 6
 B (86سر رسيد بسيار سريع وام كه عملا سرمايه در گردش را از فعاليت های كارآفرينی روستايی می گيرد) 4
 C (50)وام یريبکارگ نهيدر زم انييتوجه به انتظارا  روستا عدم 4
 C (50)وام، یبعد از اعطا یدولت ینهادها یاز سو انييروستا تيحما معد 3
 A (83)وام عيتوز یبه سازمان ها انييروستا یدسترس عدم 01
 B (60بهره و سود زياد بانکها) 00
 A (60عدم توانايی برخی از روستاييان از ارائه مدار  مورد نياز) 00
 C (54اعطای وام و در نتيجه بکارگيری وام در زمينه غير از اشتغال) ضعيف بودن نهادهای نظارتی كشور بعد از 00
 A (84نداشتن تناسب ميان شراي  میيطی روستا با طرح مورد نظر برای راه اندازی اشتغال) 08

 B (60عدم توانايی باز پرداخت به موقع اقساط) 05

 های تییيقامأخذ: يافته

 

 يیروستا ردمم گروه یمیور یكدها یبند طبیه. 9جدول

 كد طبقه كدهای محوری مفاهيم )كدهای باز(

 نداشتن ضامن معتبر

 A موانع اجتماعی

 نداشتن وثيیه

 وام عيتوز یدر خصوب سازمان ها یبه منابع اطلاع رسان انيينداشتن روستا یدسترس

 عدم توانايی برخی از روستاييان از ارائه مدار  مورد نياز

 وام عيتوز یبه سازمان ها انييروستا یدسترس عدم

 نداشتن تناسب ميان شراي  میيطی روستا با طرح مورد نظر برای راه اندازی اشتغال

 عدم توانايی باز پرداخت به موقع اقساط

 بهره و سود زياد بانکها B موانع اقتصادی

 رينی روستايی می گيردسر رسيد بسيار سريع وام كه عملا سرمايه در گردش را از فعاليت های كارآف

 ی و پيچيدگی امور ادرایبانک یبودن انجام كارها مشکل

 C نهادی -موانع اداری

 وام یثبت نام تا اعطا نديبودن مراحل فرا یطولان

 ضعيف بودن نهادهای نظارتی كشور بعد از اعطای وام و در نتيجه بکارگيری وام در زمينه غير از اشتغال

 اشتغال یراه انداز یار وام برانبودن مید یكاف

 وام یبعد از اعطا یدولت ینهادها یاز سو انييروستا تيحما عدم

 وام یريبکارگ نهيدر زم انييتوجه به انتظارا  روستا عدم

 های تییيقامأخذ: يافته

 

هتا اداری از موانتع و میتدوديت-در نهايت نيز به بعد نهادی

 یبتودن انجتام كارهتا مشتکل: اشاره شده كه مواردی از قبيتل

 نتديبتودن مراحتل فرا یطولتانی و پيچيتدگی امتور ادرای، بانک

، ضعيف بودن نهادهای نظارتی كشور بعد از وام ینام تا اعطاثبت
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اعطای وام و در نتيجه بکارگيری وام در زمينته غيتر از اشتتغال، 

 تيتحما عتدم، اشتتغال یانتدازراه ینبودن میدار وام بترا یكاف

 عتدمو  وام یبعتد از اعطتا یدولتت ینهادهتا یاز سو انييروستا

بتا . باشد، میوام یريبکارگ نهيدر زم انييتوجه به انتظارا  روستا

ها اعتبارا  خرد در بتين دو توجه به استخرا  موانع و میدوديت

توان چنين بيتان نمتود كته كارآفرينتان تأكيتد گرروه نمونه، می

انتدا و در نهادی داشته-اریهای ادبيشتری بر موانع و میدوديت

موانع اقتصادی بر نداشتن ضامن معتبر و نداشتتن وثيیته تأكيتد 

اند و در موانع اجتماعی نيز از طولانی بودن فرآينتد اعطتای نموده

هتای متردم اند در صورتی كه موانع و میتدوديتوام شاكی بوده

تتر از روستايی بترای استتفاده از اعتبتارا  خترد بستيار گستترده

باشندا و مواردی را كه بيش از همه بتر آن تأكيتد رآفرينان میكا

اند شامل: نداشتن ضامن معتبر، نداشتن وثيیه، كافی نبودن نموده

اندازی اشتغال، طولانی بودن مراحل فرآيند ثبت مبلغ وام برای راه

 باشداها مینام و بهره و سود زياد بانک

 

 
 ای استفاده از اعتبارا  خرد در گروه مردم روستايیهمدل مفهومی موانع و میدوديت .0شکل

 های تییيقامأخذ: يافته

 

های استفاده از اعتبارا  خرد دولتی تبيين موانع و میدوديت

های پس از اينکه موانع و میدوديت؛ مربوط به توسعه كارآفرينی

استفاده از اعتبارا  خرد در دو گروه جداگانه كارآفرينان روستايی 

عادی مورد بررسی قرار گرفت، اقتدام بته تركيتب نیتاط و مردم 

(ا همانطوريکه مشتاهده 4مشتر  نظرا  دو گروه گرديد )جدول

متورد،  30شود، طولانی بودن فرايند دريافتت وام بتا فراوانتی می

-ها بوده استا اين نشان متیدارای بيشترين تکرار از نظر نمونه

ئه اعتبارا  خترد بته دهد كه بروكراسی اداری حاكم بر فرايند ارا

هتای روستاييان، پيچيده و طولتانی و بترای آنهتا كته از میتي 

دهنتده تستهيلا  فاصتله دارنتد، ستخت شهری و نهادهای ارائه

 باشدا می
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 انيپاسخگو جانب از هاتيمیدود و موانع یفراوان نيشتريب. 7جدول 

 نیفراوا های استفاده از اعتبارات خرد دولتیموانع و محدوديت

 010 نداشتن ضامن معتبر
 30 نداشتن وثيیه

 43 اشتغال یراه انداز ینبودن میدار وام برا یكاف
 061 وام یثبت نام تا اعطا نديبودن مراحل فرا یطولان

 085 بهره و سود زياد بانکها

 های تییيقامأخذ: يافته
 

بطور كلی موانع و میدوديت های مطرح شده در ارتبتاط بتا 

 ز اعتبارا  خرد دولتی را در سه گروه بيان كرد: استفاده ا

 موانع اجتماعی

دهنتدگان بته هايی كه اكرر پاسخيکی از موانع و میدوديت 

باشد؛ بيشتر های اجتماعی میآن اشاره نمودند موانع و میدوديت

دهندگان در ميان سخنان خود از نداشتن ضتامن معتبتر در پاسخ

د و فيش حیوقی داشته باشد و میي  روستا كه كارمند دولت باش

چنين يکی از شراي  ديگر گرفتن وام گذاشتتن وثيیته ملکتی هم

اند های روستايی سنددار نشدهاست و با توجه به اينکه اكرر زمين

رودا همچنتين به عنوان میتدوديت بترای آنتان بته شتمار متی

های توزيع وام و ارائه برخی از مدار  مورد روستاييان از سازمان

ز برای اخذ وام اطلاع چندانی ندارند و به همتين دليتل  باعت  نيا

اندازی كسب وكار با میدوديت و شود در گرفتن وام برای راهمی

 موانع بسياری مواجه شوندا

 موانع اقتصادی

های استفاده از اعتبارا  خرد دولتی يکی ديگر از میدوديت 

مربتوط بته  های كارآفرينانه در مناطق روستايیدر توسعه فعاليت

مسائل اقتصادی همچتون: عتدم توانتايی بازپرداختت بته موقتع 

شود اقساط بانکی و سر رسيد بسيار سريع وام است كه باع  می

های كارآفرينی در مناطق روستايی سرمايه درگردش را از فعاليت

بگيرد و سود و بهره زياد بانکی در هنگام بازپرداخت نيز از موانع 

 باشدااستفاده از اين اعتبارا  میجدی روستاييان برای 

 اداری -موانع نهادی

تتوان بته مشتکل بتودن انجتام اداری می -از موانع نهادی 

كارهای بانکی و پيچيدگی امور اداری و طولانی بودن فرآيند ثبت 

انتدازی چنين كافی نبودن میدار وام بترای راهنام تا اخذ وام و هم

يف بتودن نهادهتای اشتغال متورد نظتر  و عتدم حمايتت و ضتع

شود همان میدار اعتباری كه دريافتت شتده در نظارتی باع  می

زمينه غيتر از اشتتغال بکتار بترده شتود و در توستعه كتارآفرينی 

 روستايی سهمی نداشته باشدا 

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه

های مهتم در راستتای كارآفرينی به عنوان يکی از استرات ی

هتای اخيتر متورد توجته در دهته توسعه اقتصادی بشمار آمتده و

مديران بخش روستايی بترای توستعه اقتصتادی روستتاها قترار 

توانند به عنتوان افتراد خلتاق، نتوآور، گرفته استا كارآفرينان می

وری ثيرگتتذاری بالتتايی در بهتترهأشتتناس، توليدكننتتده تفرصتتت

داشتته باشتندا  آنتاناقتصادی خود، خانواده و میتي  روستتايی 

توانتد در ايجتاد و توسعه كتارآفرينی روستتايی متی بنابراين رشد

ثيرگذار باشدا امتا بايتد أثرو  و تنوع اقتصادی و ايجاد اشتغال، ت

گيری كارآفرينی نياز بته وجتود بستترهای توجه داشت كه شکل

گيری كتارآفرينی باشدا بنابراين عوامل متعددی در شکللازم می

نجتام شتده، يکتی از كه بر اساس مطالعته ا ثيرگذارندأروستايی ت

باشد؛ زيرا ا، دسترسی به منابع مالی و اعتبارا  میهترين آنمهم
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اغلب افراد روستايی به لیاظ مالی از بنيه مالی ضعيفی برختوردار 

وكارها را ندارندا بته همتين اندازی كسبتوانايی راه بوده و عمدتاً

ز باشتند كته يکتی اهای مالی بيشتر متیدليل نيازمند به حمايت

های مالی دولتی در قالب اعتبتارا  باشتدا تواند، حمايتها میآن

ها برای حمايت از كارآفرينان كوچتک و های دولتوجود تلاش با

دهنتده متوس  میياس به وي ه در نواحی روستايی، شواهد نشتان

نارضايتی كارآفرينان و مردم میلی در دسترسی به منابع مالی از 

شدا بر اين اساس، اين مطالعته متمركتز باجمله اعتبارا  خرد می

های مربوط به دسترسی كارآفرينتان بر مطالعه موانع و میدوديت

و مردم روستايی به اعتبارا  خرد در روستاهای دهستان رادكتان 

های به دستت آمتده از بررستی نظترا  دو گتروه باشدا يافتهمی

ود كارآفرينان و مردم عادی روستايی نشان داد كه بته دليتل وجت

اداری( –های )اقتصتادی، اجتمتاعی و نهتادی موانع و میدوديت

هتای فردوستتی يافتتته تأييتد)در  ماننتد كتتافی نبتودن میتتدار وام

((، طولتتانی بتتودن فرآينتتد اختتذ وام،  بهتتره و ستتود زيتتاد 0105)

نداشتتتن  یدسترستت هتتا، پيچيتتدگی امتتور اداری و بانتتک،بانتتک

 عيتتوز یهتازماندر خصوب سا یرسانبه منابع اطلاع انييروستا

، عدم توانتايی بازپرداختت بته موقتع اقستاط، ضتعيف بتودن وام

 ینهادهتا یاز ستو انييروستتا تيتحما عتدمنهادهای نظارتی، 

در  انييتوجه بته انتظتارا  روستتا عدم، وام یبعد از اعطا یدولت

شتوندا از گترفتن وام منصترف متی غيره، و وام یريبکارگ نهيزم

ظترا  دو گتروه نشتان داد كته همچنين تركيب نیاط مشتر  ن

متورد، دارای  30طولانی بتودن فراينتد دريافتت وام بتا فراوانتی 

هتای يافتته تأييدها بوده است كه در بيشترين تکرار از نظر نمونه

( متی باشتدا 0104) ( و انوانکوو و اوكيکه0031) نظری و عادلی

دهد كه بروكراستی اداری حتاكم بتر فراينتد ارائته اين نشان می

ها كه از بارا  خرد به روستاييان، پيچيده و طولانی و برای آناعت

دهنده تسهيلا  فاصله دارنتد، های شهری و نهادهای ارائهمیي 

توان ها میباشدا با توجه به نتايج به دست آمده و يافتهسخت می

پيشنهادهايی را بدين صور  ارائه كرد تا زمينه دسترسی آسان و 

ردم میلی متیاضی بته اعتبتارا  خترد را گسترده كارآفرينان و م

فراهم سازد: افزايش مبلغ وام در زمينه دامداری و كشتاورزی بته 

علت پرهزينه بودن اين مشاغل در روستاهای مورد مطالعه؛ توجه 

-به توزيع عادلانه وام در بين همه متیاضيان روستتايی؛ ارائته وام

روستتاييان  های بازپرداخت بلند مد  بترایبهره و دورههای كم

رسانی به كه كسب و كارهای جديدی را راه اندازی نمايند؛ اطلاع

يکی از  غيره،موقع و دقيق از چگونگی دريافت وام، ميزان وام و 

شتود روستتاييانی كته دارای مستافت عواملی است كه باع  می

طولانی نسبت به شهر و مركز دهستان هستند در اين زمينه آگاه 

فی از اين  موضتوع انگيتزه بيشتتری بترای شوند و با شناخت كا

های توزيتع وام در روستتای دريافت وام پيدا كنند؛ وجود سازمان

مركزی )روستای رادكان( برای دسترسی آسان روستاهای اطراف 

ها و از بين رفتن مسافت عاملی در افزايش انگيزه به اين سازمان

روستتاييان  باشد؛ حمايت دولت ازروستاييان برای دريافت وام می

های خود اشتغالی از طريق از بين بردن قوانين دست متیاضی وام

و پاگير برای پرداخت و توزيع وام و ايجاد تنوع بيشتر در مشاغلی 

گيردا با توجه بته میتدار كتم وام نبايتد ها تعلق میكه وام به آن

-انتظار ايجاد شغل جديد وجود داشته باشد بنابراين پيشنهاد متی

-های خود اشتغالی در راستای توسعه فعاليتتاهبرد وامشود كه ر

های اقتصادی جاری متیاضتيان متورد استتفاده قترار بگيتردا در 

نهايت با توجه به اينکه منطیه متورد مطالعته از جملته روستتای 

رادكان میصولا  كشاورزی با ارزش و صادراتی چون زعفران و 

ها يا كارخانه بته ارگاهتوانند با ايجاد ككنند، میپسته را توليد می

بنتابراين بتا  فرآوری اين میصولا  برای صادرا  اقدام نماينتدا

توجه به مطالعا  انجام شده در پيرو موضوع تییيق و همچنتين 

هتای استتفاده از تییيق حاضتر )شناستايی موانتع و میتدوديت

اعتبارا  خرد دولتی را در بين دو گتروه كارآفرينتان روستتايی و 

هتای پتيش رو و و میايسته موانتع و میتدوديت مردم روستتايی

های استفاده از اعتبارا  خترد همچنين تلفيق موانع و میدوديت
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تتتوان مطالعتتا  آتتتی، پيرامتتون هتتا بتتا يکتتديگر( متتیدولتتتی آن

موضتتاعاتی چتتون: شناستتايی تمايلتتا  كارآفرينتتان در ايجتتاد 

هتا و پتانستيل كارآفرينی در مناطق روستايی، شناسايی ظرفيتت

 موجود در روستا در ايجاد كارآفرينی روستايی باشدا های

 

 منابع

 ديتول مراحل و فنون یفيك پ وهش یمبانا 0031(ا ترجمه) افشار

 اتهران اول، چاپ ،ین نشرا یانهيزم هينظر

ا 0043ا ح ،یرضتتتو و ح ،یداريتتتق یسجاستتت ،اع ،یافتختتتار

: يیروستتا مناطق در یكشاورز ینيكارآفر توسعه یردهاراهب

 فصتتلنامه خدابنتتده، شهرستتتان یروستتتاها یمتتورد مطالعتته

 ا0-03(: 0) 00توسعه، و روستا

 بتا يیروستتا توستعها 0043ا ح ،یداريتق یسجاس و ع ،یافتخار

 شتارا انت ،(ا يتجرب و هادگاهيد ف،يتعار)ینيكارآفر بر ديتأك

 اتهران اول، چاپ سمت،

 ليتیلا 0044ا ح ،یداريق یسجاس و م ،یطاهرخان ،اع ،یافتخار

 منتاطق یكشتاورز ینيكتارآفر توسعه بر مؤثر عوامل و ابعاد

 خدابنتده، شهرستتان یروستتاها یمتورد مطالعته: يیروستا

 ا80-40(: 0) 00 توسعه، و روستا فصلنامه

 یابيتارزا 0045ا ح ،یداريتق یسجاس و   ،یناليع ،ا ع ،یافتخار

 یمتورد مطالعته ؛یكشتاورز توستعه در یبانک خرد اعتبارا 

 اقتصتاد خدابنتده، شهرستان يیروستا خودجوش یهایتعاون

 ا85-46(: 56) 08 توسعه، و یكشاورز

ا 0030ا ب ،ینجتتات و م ن،يگتترز و م پتتور، یحجتت ،ا ح افراختتته،

 رانيتا توستعه یهتابرنامه در یكشاورز داريپا توسعه گاهيجا

 فصلنامه ،(انیلاب از پس ساله پنج یها برنامه: یمورد نمونه)

 ا80-60:،(0)0 كلان، و یراهبرد یهااستيس

 يیروستتتا توستتعه و ینيكتتارآفرا 0030ا س برزگتتر، و ح ،یزديتتا

 ،يیروستتا یهتاپت وهش ن،يچت كشور تجارب از يیهاآموزه

 ا304-310(: 8)8

 نيتتأم منابع و وكارهاكسبا 0030ا  ،ینيالدفيس و م شکن،بت

 نتان،يكارآفر ج،يتترو و آمتوزش میاله ها،آن با متناسب یمال

 ا00-4: 48

 یبررستا 0030ا ايثر لو، یخداورد و ز منش، کين ،ا ف ،یمانيبر

 نمونتته يیروستتتا زنتتان یتوانمنتتد در ختترد اعتبتتارا  نیتتش

 فصتتلنامه ستتلماس، شهرستتتان لکستتتان دهستتتان: یمتتورد

 ا63-40(: 0)0 ،يیروستا توسعه فضا و اقتصاد

 و مشتتکلا ا 0043ا   زرافشتتان، و پ ،یقبتتاد ،ا ع زن،پتتاپ

 هيتنظر از استتفاده بتا يیروستتا یگردشتگر یهاتيمیدود

 كرمانشتتاه، استتتان ريتتحر يیروستتتا مطالعتته متتورد یانيتتبن

 ا50-05(: 0)0 ،يیروستا یهاپ وهش

 نیتتش یابيتتارزا 0036ا ع ،یعبتتد و   ،یتتتوكل ،ا ا ،یستتيتید

 ؛يیروستا ینيكارآفر بر ديام ینيكارآفر صندوق خرد اعتبارا 

 یملت شيهمتا كرمانشتاه، استتان ،یباباجتان ثلاث شهرستان

 در يیروستتا ینيكتارآفر توستعه تيريمد یراهکارها یبررس

 ایسبزوار ميحک دانشگاه ن،يفرود 01 ران،يا

 آثتار یبررستا 0045ا ب دل،يتقو و ع ،یازوجت ،ا ع زاده، حسن

 ،یدرآمتد یهتا ینتابرابر و فیتر اهشكت در خترد اعتبارا 

 ا85-63(: 00)6،یاسلام اقتصاد فصلنامه

 توستتعه در یبتتانک اعتبتتارا  نیتتش یابيتتارزا 0030ا س ،یرجبتت

 نامته انيتپا ،یكشاورز بانک بر ديتأك با يیروستا ینيكارآفر

 الانيگ دانشگاه ،یاسوري ديمج يیراهنما به ارشد، یكارشناس

 ليتتیلا 0038ا ح و یاحمتدآباد و ع آستتانه،دربان ،ام ،یرضوان

 متورد)يی روستتا اقتصتاد یداريتپا بتر خترد اعتبارا  اثرا 

 شهرستتان در ديتام ینيكتارآفر صتندوق اعتبارا : یمطالعات

 ا013-000(: 0)00 ،یاهيناح توسعه و ايجغراف مجله ،(شابورين

 بته نتانيكارآفر شيگترا عتدم ليدلا یبررس  ا0035 اعام ن،يزر

 رشتد، مراكتز: یمتورد مطالعه) یجمع یمال نيتأم از استفاده
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 ،(تهتران استتان نخبگتان اديتبن و یفناور-یعلم یهاپار 

 ،یرمیمديش یمهد يیراهنما به ارشد، یكارشناس نامه انيپا

 ادماوند ارشاد یعال آموزش مؤسسه

 در يیروستتا ینيكارآفر توسعه بر مؤثر عواملا 0035ا ا ،یردرشا

 یكارشناست نامتهانيتپا چابهار، در يیروستا یگردشگر حوزه

 و ستتانيس دانشتگاه روشتن، ییليعل ديس يیراهنما به ارشد،

 ابلوچستان

 تيتقابلا 0035ا س ،يیغلامرضا و م ان،يميرح ،ام ،یچگنیصالی

 توستتعه در يیروستتتا زنتتان ختترد اعتبتتارا  یهتتاصتتندوق

 یجهتتان كنفتترانس كوچتتک، یكارهتتاوكستتب و ینيكتتارآفر

 آغتاز در یاجتمتاع علوم و حیوق ،یتيترب علوم و یروانشناس

 ارازيش سبز، صنعت بازار دهيا شركت پ وهش سوم، هزاره

 توستعه یزيربرنامه و ینيكارآفرا 0030ا ح ،یصادق و ا ،يیدايص

 ااصفهان دوم، چاپ ن،يخو دار انتشارا  ،يیروستا

 ینيكتتتارآفرا 0030ا ا ،یستتتيتید و ع ،یديجمشتتت ،ار ،یطوستتت

: یمتتورد مطالعتته) آن بتتر متتؤثر عوامتتل نيتتيتع و يیروستتتا

-برنامته و پت وهش مجلة ،(دشت نويم شهرستان یروستاها

 ا0-00(: 4)0 ،يیروستا یزير

 و ط صادقلو، و ح ،یداريق یسجاس ،اع ،یبدر ،اح سبکبار، یفرج

 توستتعه یبنتتدتيتتاولوا 0031ا ع عستتگر، خواجتته یشتتهداد

ی پرومتت کيتتکن از استفاده با يیروستا مناطق در ینيكارآفر

 شهرستتان یمركتز بختش حومته دهستان: یمورد مطالعه)

: 45 ،یانستان یايجغراف یهاپ وهش ،(زنجان استان خدابنده،

 ا64-50

 كشتت مشتکلا  و ليمسا ليتیلا 0035ا م زاده،فيشر و ع كر،

 توستعه و اقتصتاد یا يتیی مجله مازندران، استان در توتون

 ا444-433: 8 ران،يا یكشاورز

 مشتتکلا  يیستتاشناا 0031ا خ ،یكلتتانتر و م ،یدهکتتردیكرمتت

 کيتتکن از استتفاده با یاريبخت چهارمیال استان یگردشگر

 ا01-0(: 0)0 ،يیروستا یپ وهشها ،یانيبن یتئور

 یساز توانمد در خرد اعتبارا  نیش یابيارزا 0038ا خ ،یخانگنج

 دهستتان یمورد مطالعه ؛یگروه ینيكارآفر بر ديتأك با زنان

 ديجمشت يیراهنمتا بته ارشتد، یكارشناست امهن انيپا حومه،

 ازنجان دانشگاه ،یناليع

 نیتشا 0043ا ز گهتراز، یميعظ و م ،یچراغ ،اب گانه،يیمیمد

 كنفترانس نياول ،يیروستا ینيكارآفر توسعه در خرد اعتبارا 

 بهمتن 04 و 04 ،ینيكتارآفر و ینتوآور ت،يريمد یالملل نيب

 ا0-4 ماه،

 ینيكتارآفر بتر یدرآمتدا 0030ا ا ،یفرانت یعیتوبي و ر ،یموحتد

 اهمدان اول، چاپ نا،يس یبوعل دانشگاه انتشارا  ،يیروستا

 اعتبتارا  یاثربخش زانيم سهيمیاا 0031ا   ،یعادل و ع ،ینظر

 یدشتت و یوهستتانك ینواح در يیروستا جامعه اقشار بر خرد

 انجمتتن یپ وهشتت -یعلمتت فصتتلنامه آزادشتتهر، شهرستتتان

 ا030-008(: 00)3 ران،يا یايجغراف

 مؤسسته اول، چتاپ ،ینيكارآفر یمبان و اصولا 0044ا م ،ینظر

 اتهران ش،يپو كتاب پخش و انتشارا 

 یهتا تيتفعا ینيكتارآفر نیش ليتیل ا0030ا ز ،یرزم نوربخش
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Abstract 

Today, most people, especially in rural areas, are denied access to financial services such as 

microcredit in both forms of facilities and savings. Granting microcredit can strengthen entrepreneurial 

motivation among people who are thinking of starting a business in rural areas. The purpose of this study 

is to identify barriers and limitations of using government microcredit in development of rural 

entrepreneurship activities in the Radkan village. The methods of basic theory and qualitative and in-

depth semi-structured interviews have been used in this research study in order to collect information 

and data in 13 villages. The sample population consisted of 29 rural entrepreneurs in the Radkan village 

and 68 rural people. The data collected was analyzed through content analysis and classified through 

coding steps (open, axial and selective). The findings of this research study  have led to extraction of 

the conceptual model of barriers and limitations of using microcredit for entrepreneurship purposes. 

Entrepreneurs and rural people give up borrowing due to the existence of obstacles and constraints (such 

as economic, social and institutional-administrative). Therefore, facilitating low-interest loans with long 

repayment periods can be effective in starting new rural businesses. 

Keywords: Rural Development, Microcredit, Rural Entrepreneurship, Radkan village. 
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