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ABSTRACT 
 

Increasing rates of environmental crisis, poverty, unemployment and outmigration have made it 

necessary to concern rural entrepreneurship. Therefore, the objective of this study was investigating 

the determinants and drivers of developing rural entrepreneurship in Iran. In order to achieve this 

goal, meta-analysis was performed on 34 rural entrepreneurship studies that were publicized until 

February 2017. Also, the supporting drivers of developing rural entrepreneurship were identified 

through systematic review of 15 studies. Findings revealed that effect sizes of the factors that 

determine rural entrepreneurship are not the same. However, years of experience, parents’ job, 

attitude toward entrepreneurship and social communication have large effect sizes. Since the 

majority of effect sizes were not uniform across all studies, the moderate effects of gender and 

level of development on rural entrepreneurship were investigated. The results indicated that these 

heterogeneities are due to degree of effect size and they do not influence statistical significance of 

the effects. Furthermore, the systematic review clarified that the following drivers play important 

roles in developing rural entrepreneurship; entrepreneurial skills, entrepreneurial culture, 

modification or enactment of rules and laws and access to financial resources. 
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  های توسعه کارآفرینی روستاییها و پیشرانکنندهواکاوی تعیین

 در ایران با رویکرد فراتحلیل
 

 مرضیه کشاورز
 شاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراندانشیار گروه ک

  (23/12/96تاریخ تصویب:  -20/7/96)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
محیطی، فقر، بیکاری و مهاجرت، توسعه کارآفرینی روستایی را های زیستافزایش بحران

ی روستایی و های کارآفرینکنندهاین پژوهش با هدف واکاوی تعیینلذا ضروری ساخته است. 
 کنندهمنظور شناسایی عوامل تعیینی توسعه این نوع کارآفرینی انجام شده است. بههاپیشران

اقدام شد.  1395مقاله منتشر شده تا انتهای سال  34کارآفرینی روستایی نسبت به فراتحلیل 
مطالعه  15یافته ی توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی نیز از طریق مرور ساختارهاپیشران

اندازه اثر  کهداد نشان  هاانجام شده در حوزه کارآفرینی روستایی شناسایی شدند. یافته
که متغیرهای نحویهب .یکسان نیست کارآفرینی روستاییگیری های مختلف در شکلسازه

 تریاجتماعی اندازه اثر بزرگدرونکارآفرینی و ارتباطات  نسبت به والدین، نگرش تجربه، شغل
یافتگی ها از دو متغیر جنسیت و میزان توسعهمنظور توضیح بخشی از ناهمگونی یافته. بهشتنددا

نظر گرفتن نقش ها نشان داد که با در گر استفاده شد. یافتهعنوان متغیرهای تعدیلمناطق به
یا داری اندازه اثر متغیرها تغییر نخواهد کرد و تنها میزان بزرگی ، معنیگرمتغیرهای تعدیل

مرور ساختاریافته ، گیرد. از سوی دیگرخوش تغییر قرار میدستی متغیرها اثرگذارکوچکی 
اهداف توسعه کارآفرینی روستایی  بردپیش بههای مختلفی سازهمطالعات منتخب نشان داد که 

اصالح یا تدوین های کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینی، آنها توانایی ترینمهمکه  کنندکمک می
 . استو دسترسی به سرمایه  نین حمایتیقوا

 

 .   برنده، فراتحلیلکننده، عوامل پیشروستایی، عوامل تعیین کارآفرینیهای کلیدی: واژه

   

 مقدمه

و  شناختیبومدلیل شرايط خاص مناطق روستايی به

اجتماعی با مسايل و مشکالت متنوعی  -اقتصادي

(، کاهش همچون تخريب منابع پايه تولید )آب و خاک

هاي کشاورزي، افزايش فقر، بیکاري و وري فعالیتبهره

هاي شغلی مواجهند. بديهی است اتکا محدوديت فرصت

هاي جوامع روستايی ها و توانمنديبه ظرفیت

(Bauernschuster et al., 2010شناخت فرصت ،) هاي

و گسترش  ) ,2009Rezvani & Najjarzadeh(جديد 

) Heidari رايط جوامع محلیهاي سازگار با شنوآوري

)2016din Eftekhari, dSareban & Rokno تواند به می

هاي اشتغال، کاهش اين فشارها و نیز ايجاد فرصت

درآمدزايی و توسعه در مناطق روستايی منجر شود 
(Cho & Honorati, 2014; Poon et al., 2012; Urbano 

et al., 2010)ران و . همین امر موجب شده که سیاستگذا

ريزان بسیاري از کشورهاي جهان سوم، توسعه برنامه

کسب و کارهاي کوچک و ترويج فرهنگ کارآفرينی را 

سازي در ي مناسب براي توانمندسازي و ظرفیتکارراه
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 ;Elena et al., 2015) قلمداد کنندمناطق روستايی 

Paul et al., 2014 در ايران نیز ضرورت توسعه .)

از سوي بسیاري از نهادها و روستايی  یکارآفرين

ذکر  الزم به ان مورد تأکید قرار گرفته است.نظرصاحب

عنوان يک پديده مهم اجتماعی به کارآفرينیاست که 

(Farahani & Hajihosseini, 2014) خلق  فرآيند

هاي جديد است. اين نو و شناسايی فرصت هايايده

 صرف وقت و تالش بسیار و پذيرش فرآيند، نیازمند

مخاطره مالی، روحی و اجتماعی بوده و منجر به معرفی 

شود و توسعه محصول يا خدمت جديدي به جامعه می

(Sharma et al., 2013) . 

کارآفرينی در مناطق روستايی از فرآيند هر چند 

 نیستهاي متناظر در نواحی شهري متمايز فعالیت

(Stathopoulou et al., 2004 اما شرايط خاص ،)

اجتماعی، اقتصادي و نهادي روستا  فیزيکی،
Kalantaridis & Bika, 2006; Lordkipanidze et al., 

، کمبود امکانات و مخاطره( از جمله باالتر بودن (2005

شود عف مديريت روستايی موجب میاي موارد ضدر پاره

هاي هاي کارآفرينی در محیطها و فرصتکه زمینه

انجام شده در مناطق  هاي کارآفرينیروستايی از فعالیت

شهري متفاوت باشد. همچنین جوامع روستايی به دلیل 

شان ارتباط ماهیت وجودي، کارکردي و ساختاري

 & Keshavarz) تنگاتنگی با محیط پیرامون خود دارند

Moayedi, 2016) . مل محیطی همچون بنابراين، عوا

، منابع طبیعی و منظره روستا موقعیت جغرافیايی
(Karimi, 2016; Lordkipanidze et al., 2005; & 

Rasekhi et al., 2016)  ،به همراه سرمايه اجتماعی

هاي اجتماعی محلی نیز تأثیرات نظارت روستايی و شبکه

هاي کارآفرينی گذاشته پیچیده و پويايی را بر فعالیت

(Farahani & Hajihosseini, 2014 و )کارآفرينی  فرآيند

 Stathopoulouسازند )ر میتغیی خوشدستروستايی را 

et al., 2004سازي و گسترش (. بنابراين توفیق در زمینه

جانبه کارآفرينی روستايی، نیازمند شناخت همه

کننده کارآفرينی روستايی و نیز هاي تعیینسازه

ها و موانع توسعه کارآفرينی روستايی است. در برندهپیش

رينی صورتی که شرايط براي ظهور و توسعه کارآف

به مقاصدي همچون  يابیدستروستايی فراهم نباشد، 

 رونق اقتصادي و کاهش بیکاري بسیار دشوار خواهد بود

(Bauernschuster et al., 2010; Elena et al., 2015).   

هاي متعددي در گرايش افراد که سازهحالیدر

هاي روستايی به کارآفرينی نقش دارند، محدوديت

اند که بسیاري از اين شده مختلف پژوهشی موجب

مطالعات قادر به تبیین تصويري جامع از 

هاي کارآفرينی روستايی نبوده و هر يک کنندهتعیین

اي حقايق مرتبط با کارآفرينی بسنده تنها به بیان پاره

بیشتر مطالعات انجام شده در زمینه  همچنین نمايند.

نسیتی کارآفرينی روستايی در ايران، تنها بر يک گروه ج

در زمینه میزان  کاملی اند و شناختمتمرکز بوده

کننده کارآفرينی زنان هاي تعیینشباهت يا تفاوت سازه

و مردان روستايی وجود ندارد. با توجه به اهمیت 

کننده هاي تعیینموضوع، اين پژوهش به واکاوي سازه

 کارآفرينی روستايی پرداخته است.  

فرينی روستايی در هاي کارآفعالیتاز سوي ديگر، 

وري مقايسه با کسب و کارهاي نوآورانه شهري از بهره

هاي تري برخوردارند و احتمال شکست فعالیتپايین

هاي روستايی بیشتر از مناطق کارآفرينی در محیط

 Bekele & Worku, 2008; & Rijkers et) شهري است

al., 2010) بديهی است توفیق کسب و کارهاي نوآورانه .

هاي مناسب، وامل زيادي همچون وجود زيرساختبه ع

کنندگان کاال و همکاري سازنده کارآفرينان با تأمین

خدمات محلی، کیفیت خدمات نهادي و وجود قوانین و 

 & Faggio)ی مناسب بستگی دارد هاي حمايتسیاست

Silva, 2014) . در ايران نیز همچون بسیاري از

ه، به تناسب اهداف توسعيافته و در حالکشورهاي توسعه

هاي زيادي در راستاي گريهاي هدف، مداخلهو گروه

توسعه کارآفرينی انجام شده است که از آن جمله 

هاي توان به ارائه خدمات آموزشی در قالب مهارتمی

هاي مديريت و تجارت و...، اي، مهارتفنی و حرفه

حمايت مالی از طريق ارائه تسهیالت بانکی، ارائه خدمات 

شاوره، نظارت و پشتیبانی، تزريق اعتبارات خرد، م

هاي تجاري خرد و انتقال حمايت از تشکیل شبکه

 ;Maghsoudi & Davodi, 2011) اشاره کرد فناوري

Roknoddin Eftekhari et al., 2010).  اما چالشی که

همچنان وجود دارد اين است که آيا اين خدمات بسنده 

به تقويت  شده جامهاي انگريمداخلهاند و بوده

منظور به اند؟شدهکارآفرينی در مناطق روستايی منجر 

ي هاپیشرانيی به اين پرسش اساسی، بررسی گوپاسخ
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هاي روستايی نیز در اين توسعه کارآفرينی در محیط

پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. بديهی است 

ي توسعه کارآفرينی روستايی به هاپیشرانشناخت دقیق 

تر در آينده هاي حمايتی اثربخشو اجراي برنامه طراحی

سازي فرهنگ کارآفرينی منجر شده و به نهادينه

 روستايی کمک شايان توجهی خواهد نمود. 

 

 هامواد و روش

ي توسعه کارآفرينی در هاپیشرانمنظور شناسايی به

يافته استفاده مناطق روستايی از روش مرور ساختار

سازي، ارزشیابی و فته، نظام خالصهياگرديد. مرور ساختار

ريزي شده مستندات پژوهشی بندي روشن و برنامهجمع

يافته هاي نظاماي از رويهاست. در اين نوع مرور، مجموعه

سازي و و معیارهاي معین براي انتخاب، خالصه

 Petticrew) رودمی کاربهگیري از متون پژوهشی نتیجه

& Roberts, 2006 جستجوي اساس به ( و  بر همین

گردد. در صورت مقدماتی مطالعات پیشین مبادرت می

ها از کیفیت الزم، نسبت به برخورداري پژوهش

هاي مستخرج از استخراج، تجزيه و تحلیل و تفسیر داده

 کنندههمچنین عوامل تعیین شود.مطالعات اقدام می

کارآفرينی روستايی از طريق فراتحلیل مورد بررسی قرار 

تلفیق اثرات  اي آماري برايند. فراتحلیل، رويهگرفت

شده توسط مطالعات مختلف است که به شناخت ارزيابی

تر پديده مورد مطالعه انجامیده و با کنکاش دقیق

جانبه پديده را هاي مختلف زمینه تشريح همهيافته

 (. Stanley, 2001سازد )فراهم می

رينی منظور گردآوري مطالعات مرتبط با کارآفبه

مند کلید روستايی در ايران، نسبت به جستجوي نظام

هاي التین آنها با همه ترکیبات هاي فارسی و معادلواژه

احتمالی کلمات مهم، اصلی و حساس اقدام شد. براي 

هاي باال بردن حساسیت در جستجو، از کلید واژه

کارآفرينی، کارآفرينی روستايی، اشتغال، عوامل 

ه، توسعه کارآفرينی، روستا برندل پیشکننده، عوامتعیین

و ايران استفاده شد. افزون بر اين، معیارهاي زير براي 

( تمرکز صِرف بر 1ارزيابی مطالعات در نظر گرفته شدند: 

صورت ( انجام پژوهش به2موضوع کارآفرينی روستايی، 

( در نظر گرفتن ساکنان مناطق روستايی 3تجربی، 

( برآورد دقیق عوامل 4عه، مطال عنوان نمونه موردبه

گیري از روش پژوهش کننده کارآفرينی با بهرهتعیین

شناختی مرتبط با ( مطرح بودن جزيیات روش5مناسب، 

( ذکر دقیق 6متغیرهاي مورد بررسی در فراتحلیل، 

( 7گیري، ها و نحوه انجام نمونهابزارهاي گردآوري داده

( 8اطالعات، روايی و پايايی مناسب ابزارهاي گردآوري 

( کیفیت 9ارائه مناسب نتايج در قالب اطالعات آماري، 

( چاپ مقاالت پژوهشی در نشريات 10محتوايی مقاله و 

. بدين 1395معتبر داخلی و خارجی تا انتهاي سال 

هاي زير ها که داراي ويژگیدسته از پژوهشترتیب آن

(  مطالعه مروري يا 1بودند از مطالعه خارج شدند: 

گیري از ( بهره2اي کارآفرينی روستايی، انهکتابخ

هاي پژوهش کیفی براي شناسايی عوامل روش

( چاپ مقاله به 3کننده کارآفرينی روستايی، تعیین

( نظرسنجی از 4صورت خالصه مقاله يا گزارش موردي، 

هاي کنندهان و کارشناسان در زمینه تعییننظرصاحب

چارچوب نظري يا  ( عدم پیروي از5کارآفرينی روستايی، 

( نامشخص بودن 6مفهومی مشخص و مستدل علمی، 

( پايین بودن کیفیت محتوايی 7هاي پژوهش و فرضیه

 اثر. 

گیري از بر اساس معیارهاي ذکر شده و با بهره

هاي مختلف اطالعاتی داخلی )همچون بانک پايگاه

نشريات کشور، مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، 

امپیوتري علوم اسالمی و پرتال جامع مرکز تحقیقات ک

 Science direct ،Googleعلوم انسانی( و خارجی )مانند 

Scholar ،Web of Science  وProquest به جستجوي )

مطالعات منتشر شده در زمینه کارآفرينی روستايی در 

هاي کلیدي مورد نیاز نیز از ايران مبادرت گرديد. داده

گردآوري و ثبت شدند.  ،طريق فرم استخراج اطالعات

اين فرم دربرگیرنده اطالعات کلی مرتبط با مقاله 

)عنوان، نويسنده، زمان و مکان انجام مطالعه(، مشخصات 

مطالعه )جامعه آماري، حجم نمونه، ابزار سنجش، میزان 

هاي پژوهش در زمینه يافتهنهايتاً پايايی و روايی( و 

میزان تأثیر هر  کننده کارآفرينی روستايی وعوامل تعیین

مجموعه گیري کارآفرينی روستايی بود. متغیر در شکل

مقاله مرتبط با  34هاي نهايی در برگیرنده داده

منظور فراتحلیل عوامل کارآفرينی روستايی بود که به

کننده کارآفرينی روستايی مورد استفاده قرار تعیین

ر مقاله نیز براي مرو 15هاي حاصل از گرفتند. از يافته
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برداري ي توسعه کارآفرينی بهرههاپیشراناريافته ساخت

 شد.  

منظور محاسبه اندازه اثر هر يک از متغیرهاي ذکر به

 بستگیهمشده در مطالعات مورد بررسی از شاخص 

( استفاده شد. از آنجا که در تجزيه و تحلیل rاندازه اثر )

هاي متنوعی همچون ها از آمارههاي اين پژوهشيافته

ی استیودنت، آنالیز واريانس، مجذور خی و... استفاده ت

 بستگیهمهاي مذکور به شده بود، براي تبديل آماره

هاي پیشنهاد شده توسط ( از فرمولrESاندازه اثر )

( به شرح Lipsey & Wilson, 2001لیپسی و ويلسون )

 زير استفاده شد:   

 

 

 
 

اثر اقدام پس از آن نسبت به محاسبه میانگین اندازه 

شد. در اين راستا با توجه به نرمال نبودن اندازه اثرها از 

 ضريب فیشر بهره گرفته شد: 

 

همچنین براي تلفیق اندازه اثرها بر اساس روش 

 از فرمول زير استفاده شد:  Stoufferدهی وزن

 

همان حجم نمونه هر يک از  در فرمول فوق، 

ي ديگر، تجانس يا همگنی باشد. از سومطالعات می

گیري از فرمول زير مورد بررسی اندازه اثرها نیز با بهره

 قرار گرفت: 

 
تعداد مقاالتی است که در  kدر فرمول فوق، 

 اند.  فراتحلیل وارد شده
 

 

 

 ها و بحثیافته
 هاي مقاالت مورد بررسیويژگی

استان مختلف  20ر مطالعات منتخب دهر چند 

مربوط به ها بیشتر پژوهشاند، اما کشور انجام شده

درصد( و  8/8درصد(، فارس ) 8/11هاي زنجان )ستانا

ترين مقاله مورد . قديمیاندبودهدرصد(  8/8ايالم )

انتشار يافته و بیشترين مقاالت  1387بررسی در سال 

. حجم اندمنتشر شده 1392و  1391هاي ر سالد

وده و میانه حجم نفر متغیر ب 351تا  50ها نیز از نمونه

هاي هدف مختلف . همچنین گروهاستنفر  140نمونه 

درصد(، اعضاي  4/29همچون زنان روستايی )

درصد(، جوانان روستايی  6/17هاي روستايی )تعاونی

درصد( براي انجام  8/11درصد( و دهیاران ) 8/11)

درصد از  4/29. اندها در نظر گرفته شدهپژوهش

روي افراد و خانوارهاي روستايی مطالعات منتخب نیز بر 

اند. کلیه مطالعات مورد بررسی به شیوه تمرکز داشته

ها و مراکز پیمايش و توسط اعضاي هیأت علمی دانشگاه

آموزش عالی و در اکثر موارد با همکاري دانشجويان 

درصد  7/64. همچنین اندتحصیالت تکمیلی انجام شده

وهشی داخلی و پژ -از مطالعات منتخب در مجالت علمی

اند. توزيع درصد در مجالت خارجی انتشار يافته 3/35

فراوانی رشته تخصصی نويسندگان مقاالت نیز نشانگر آن 

هاي ترويج ان در رشتهپژوهشگردرصد از  9/55است که 

درصد در  2/38و آموزش کشاورزي يا توسعه روستايی، 

درصد در  9/5ريزي روستايی و رشته جغرافیا و برنامه

     اند.هاي کارآفرينی و مديريت صاحب تخصص بودهرشته

 کارآفرينی روستايی کنندههاي تعيينسازه

توزيع فراوانی متغیرهاي نشانگر  1نگاره شماره 

گونه که همانباشد. می کننده کارآفرينی روستايیتعیین

شان داده شده است، از میان متغیرهاي ننگاره اين در 

 -هاي آموزشیصیالت و دورههاي تحمنفرد؛ سازه

اند. با توجه به ترويجی از بیشترين فراوانی برخوردار بوده

درصد از پژوهشگران در زمینه ترويج و  9/55اينکه 

هاي اند، تأکید بر دورهآموزش کشاورزي فعالیت داشته

کننده عنوان يکی از عوامل تعیینترويجی به -آموزشی

رسد. اين امر بنظر می رفتار کارآفرينی روستايی، طبیعی

هاي تخصصی افراد در نشانگر آن است که گرايش

گزينش مبانی نظري و نیز متغیرهاي مورد مطالعه نقش 
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اي از متغیرهاي . همچنین هر چند مجموعهدارندبسزايی 

( توسط پژوهشگران 23شناختی )با فراوانی منفرد روان

وع اند، اما تعدد و تنمختلف مورد توجه قرار گرفته

ساز رفتار کارآفرينی موجب زمینه شناختیِهاي روانسازه

شده که سهم هر يک از اين متغیرها به تنهايی در 

مطالعات کارآفرينی روستايی محدود باشد. مطابق نگاره 

شناختی؛ هاي منفرد روان، از میان سازه1شماره 

میزان خالقیت و نوآوري، هسته کنترل و تحمل ابهام به

 اند. د توجه قرار گرفتهبیشتري مور

 
 کننده کارآفرينی روستايیتوزيع فراوانی متغیرهاي تعیین -1 نگاره

 

ساز کارآفرينی هاي ترکیبی زمینهاز میان سازه

میزان شناختی بهروستايی، عوامل اقتصادي و روان

هاي نقش سازه و اندبیشتري مورد توجه قرار گرفته

ارآفرينی کمتر مورد گیري رفتار کمديريتی در شکل

. يکی از داليل مترتب (1)نگاره  بررسی قرار گرفته است

هاي متمادي، رويکرد بر اين امر اين است که براي دهه

غالب در مطالعات کارآفرينی چنین بوده است که عوامل 

هاي سازه ترينمهمشناختی و جمعیت شخصیتی

ا کننده رفتار کارآفرينی در افراد و نهادهبینیپیش

و  (Byers et al., 1997; Guerrero et al., 2008) هستند

هاي اخیر نقش عوامل اجتماعی، اقتصادي، تنها در دهه

کارآفرينی مورد  فرآيندبر  فناورانهسیاسی، نهادي و 

(. Turker & Selcuk, 2009تأکید قرار گرفته است )

هاي مورد استفاده در ها و نظريهالگوهمچنین بیشتر 

رآفرينی مانند مدل رويداد کارآفرينی مطالعات کا

(Shapero & Sokol, 1982)ريزي ، نظريه رفتار برنامه

 ,Davidsson( و مدل ديويدسون )Ajzen, 1991شده )

شناختی بر رفتار هاي فردي و روان( بر نقش سازه1995

گیري برخی مطالعات اند. بهرهکارآفرينی تأکید کرده

نظريه  خصوصبه) هاي نظريمنتخب از اين چارچوب

ريزي شده( موجب شده که نقش ساير عوامل رفتار برنامه

 گیري رفتار کارآفرينی روستايی مغفول بماند.در شکل

هاي نشانگر اندازه اثر سازه 1جدول شماره 

. در اين جدول استکارآفرينی روستايی  کنندهتعیین

 هايی مانند حدود پايین و باالي اندازه اثر، متوسطآماره

شده، ضريب فیشر و میزان  دهیوزن بستگیهم

هاي مندرج ناهمگونی گزارش شده است. مروري بر يافته

نشانگر آن است که حدود بااليی و  (1)در جدول شماره 

متغیرهاي منفرد  متعلق به اکثرپايینی مقادير اندازه اثر 

است که  آناين يافته مفهوم مثبت است.  ،و ترکیبی

سازي کارآفرينی نقش مثبتی در زمینهمتغیرهاي مذکور 

اند. با وجود اين، حد هاي روستايی داشتهدر محیط

پايینی اندازه اثر برخی متغیرهاي منفرد مانند سن، 

طلبی و عضويت در تعاونی و متغیر ترکیبی استقالل

عوامل اقتصادي منفی بوده است. اين يافته مبیّن اين 

انند افزايش سن، است که در برخی مطالعات، عواملی م
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هاي تعاونی( و هاي اجتماعی )شرکتعضويت در تشکل

هاي اقتصادي، ساکنان مناطق روستايی را از سازه

اند. اما آنچه در رويکرد به مشاغل کارآفرينانه بازداشته

عنوان مبناي تجزيه و تحلیل مورد مطالعات فراتحلیل به

 ت.گیرد، مقدار متوسط اندازه اثر استوجه قرار می

شود، مشاهده می (1)گونه که در جدول شماره همان

دهی شده تمامی مقادير هاي اثر وزنعالمت اندازه

 نگرمتغیرهاي منفرد و ترکیبی مثبت است. اين يافته نشا

آن است که تمام متغیرهاي مورد بررسی، نقش مثبتی 

 گیري رفتار کارآفرينی ساکنان مناطق روستايیدر شکل

ر و اث جود اين، متفاوت بودن بزرگی اندازهاند. با وداشته

دهد که میزان اثرگذاري اين داري نشان میسطح معنی

گیري و توسعه کارآفرينی روستايی عوامل در شکل

 يکسان نبوده است.

بندي انجام شده توسط کوهن با توجه به طبقه

(Cohen, 1988 اندازه اثر متغیرهاي ،)تجربه، شغل 

کارآفرينی و ارتباطات  نسبت به والدين، نگرش

بیان ديگر، (. به1)جدول  استاجتماعی بزرگ درون

متغیرهاي مذکور نقش بسزايی در تبیین رفتار 

 اند. کارآفرينی روستايی داشته

از سوي ديگر، اندازه اثر متغیرهاي تحصیالت، درآمد 

ترويجی، خالقیت و نوآوري، -هاي آموزشیخانوار، دوره

فرهنگی، -عی، عوامل اجتماعیاجتماارتباطات برون

اي و قانونی و حرفه-شناختی، فنیزيرساختی، روان

. اندازه اثر ساير (1)جدول  سیاستگذاري متوسط است

نرخ باسوادي ذکر است که  الزم به. استمتغیرها کوچک 

و میزان تحصیالت در مناطق روستايی در مقايسه با 

 -موزشیهاي آدوره اما ،استتر مناطق شهري، پايین

ترويجی که با اهداف مختلفی همچون تغییر دانش، 

ريزي و اجرا هاي افراد روستايی طرحنگرش و مهارت

اي حرفهومحور فنیهاي مهارتهمراه دوره اند، بهشده

هاي رسمی در مناطق اند خالء کمبود آموزشتوانسته

روستايی را تا حدودي پر کرده و بر توسعه کارآفرينی در 

 اطق تأثیر متوسطی داشته باشند. اين من

 
 کننده کارآفرينی روستايیمتغیرهاي تعیین -1جدول 

 ناهمگونی Z شدهدهیوزن  rمتوسط  حد باالي اندازه اثر حد پايین اندازه اثر  متغیرها
 متغیرهاي منفرد

 29/6 14/7 06/0 30/0  -38/0 سن فرد
 30/5 25/22 41/0  68/0 21/0 تحصیالت فرد

 14/9 90/26 50/0  66/0 20/0  بهتجر
 99/8 18/21 40/0  58/0 12/0 خانوار درآمد
 95/5 33/15 21/0  32/0 01/0 تأهل
 90/3 25/28 69/0  80/0 58/0 والدين شغل
 95/6 88/24 36/0  75/0 05/0  ترويجی هايدوره

 2/8 17/26 58/0  73/0 39/0 کارآفرينی به نگرش
 18/11 63/19 31/0  65/0 19/0 نوآوري و خالقیت

 26/3 43/16 29/0  53/0 18/0 میل به پیشرفت
 93/15 71/15 23/0  41/0 -08/0 طلبی استقالل

 27/3 01/11 18/0  40/0 06/0 هسته کنترل 
 65/1 15/9 26/0  35/0 20/0 پذيري مخاطره

 29/1 05/10 23/0  28/0 18/0 تحمل ابهام
 67/17 17/24 66/0  86/0 42/0 اجتماعیدرونارتباط 
 59/4 31/20 40/0  66/0 25/0 اجتماعیبرونارتباط 
 03/3 46/9 24/0  72/0 -24/0 تعاونی در عضويت

 متغیرهاي ترکیبی
 09/8 93/8 25/0  64/0 -19/0 اقتصادي
 37/3 17/20 36/0  53/0 10/0 فرهنگی -اجتماعی

 04/1 03/25 40/0  57/0 37/0 زيرساختی
 46/4 14/20 43/0  69/0 14/0 ناختیشروان

 49/2 05/11 27/0  54/0 15/0 مديريتی
 68/2 93/26 45/0  65/0 21/0 اي حرفه و فنی

 25/7 18/19 33/0  72/0 12/0 سیاستگذاري وقانونی
 p<0.05,  p<0.01,  p<0.001 
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هاي اين فراتحلیل بیانگر نقش همچنین يافته

ستگذاري در توسعه سیا-هاي قانونیمتوسط سازه

 .(1است )جدول کارآفرينی روستايی 

مروري بر میزان ناهمگونی منعکس شده در جدول 

 نواختيکدهد که اکثر اندازه اثرها نشان می 1شماره 

داري متفاوت معنی نحوبهو در مطالعات مختلف  نیستند

گیري از توان با بهرهبیان ديگر، همواره نمیهستند. به 

بینی کارآفرينی نسبت به پیش خوبیبه اين متغیرها

روستايی اقدام نمود. تنها متغیرهايی که در امر 

بینی کارآفرينی روستايی اثرات تقريباً همگونی را پیش

هاي پذيري، تحمل ابهام و سازهمخاطرهاند، نشان داده

. براي توضیح اين ناهمگونی، از دو هستندزيرساختی 

عنوان به ،يافتگی مناطقمتغیر جنسیت و میزان توسعه

هاي يافته منظوراينبهاستفاده شد.  گرمتغیرهاي تعديل

حاصل از مطالعاتی که بر روي زنان روستايی تمرکز 

که بر مقايسه شد هايی يافته بودند با نتايج ساير پژوهش

همچنین با استخراج . اندمردان روستايی متمرکز بوده

هاي پژوهشهاي مورد مطالعه در فهرست دهستان

گیري از نتايج سرشماري عمومی انجام منتخب و بهره

شده توسط مرکز آمار ايران، مناطق بر اساس 

هاي توسعه به دو دسته برخوردار و کمتر شاخص

 برخوردار تقسیم شدند. 

هاي اين فراتحلیل نشان داد که اندازه اثر سن يافته

داري متفاوت است. صورت معنیمردان و زنان به

اند، که مردانی که به کارآفرينی روي آوردهينحوبه

 ,r= 0.17 vs. 0.07; t= 2.61اند )تر از زنان بودهجوان

p<0.01اثر تأهل ) (. همچنین اندازهr= 0.24 vs. 0.16; 

t= 2.85, p<0.01( تجربه ،)r= 0.27 vs. 0.12; t= 6.16, 

p<0.001طلبی )(، استقاللr= 0.14 vs. 0.05; t= 2.93, 

p<0.01( و ارتباطات برون اجتماعی )r= 0.40 vs. 0.23; 

t= 12.89, p<0.001داري صورت معنی( در مردان به

است که اندازه اثر بزرگتر از زنان بود. اين در حالی

 =r= 0.16 vs. 0.26; tترويجی ) -هاي آموزشیدوره

5.10, p<0.001فرهنگی ) -هاي اجتماعی( و سازهr= 

0.13 vs. 0.32; t= 7.32, p<0.001 طرزبه( در زنان 

داري بزرگتر از مردان بود. جنسیت بر ساير معنی

داري ن پژوهش، تأثیر معنیمتغیرهاي مورد بررسی در اي

هاي فراتحلیل میزان يافته از سوي ديگر، مطابقنداشت. 

يافتگی مناطق نیز بر اندازه اثر متغیرهاي مختلف توسعه

 r= 0.23ه اثر تحصیالت )که اندازينحوبهاست.  اثرگذار

vs. 0.09; t= 3.42, p<0.01( درآمد خانوار ،)r= 0.15 

vs. 0.08; t= 3.61, p<0.01 نگرش نسبت به ،)

(، r= 0.32 vs. 0.17; t= 7.32, p<0.001کارآفرينی )

( و r= 0.16 vs. 0.06; t= 3.30, p<0.01پذيري )مخاطره

 ,r= 0.19 vs. 0.03; t= 5.72عوامل اقتصادي )

p<0.001 هاي برخوردار بیشتر از منطقهمناطق ( در

است که اندازه اثر کمتر برخوردار است. اين در حالی

 =r= 0.12 vs. 0.27; tمتغیرهاي میل به پیشرفت )

6.16, p<0.001( ارتباطات درون اجتماعی ،)r= 0.40 

vs. 0.16; t= 12.89, p<0.001( عوامل زيرساختی ،)r= 

0.09 vs. 0.24; t= 3.42, p<0.01( و مديريتی )r= 0.05 

vs. 0.13; t= 2.29, p<0.05 در روستاهاي کمتر )

 برخوردار بیشتر از مناطق برخوردار است. 

 کارآفرينی روستايی هاي توسعهپيشران

ي توسعه هاپیشراننشانگر  (2)جدول شماره 

گونه که در اين جدول . هماناستکارآفرينی روستايی 

اهداف  بردپیشيادي در مشخص شده است، عوامل ز

توسعه کارآفرينی در مناطق روستايی نقش دارند. ضمن 

اينکه سهم هر يک از اين عوامل در بسترسازي و رشد 

هاي بر اساس يافتهکارآفرينی روستايی متفاوت است. 

 ترينمهم، "هاي کارآفرينانهتوانايی"مطالعات منتخب، 

در اين . ستابرنده توسعه کارآفرينی روستايی عامل پیش

هاي کارآفرينانه همچون شناخت راستا، کسب مهارت

صحیح بازار، توانايی تجزيه و تحلیل عرضه و تقاضاي 

هاي ها و تهديدکاالها و خدمات، توانايی شناخت فرصت

 ترينمهمگذاري و کسب و کار و همانند آن، سرمايه

ظرفیت کارآفرينی روستايی ايفا  ارتقاءنقش را در 

اي هاي مهارتی و حرفهمن اينکه ارائه آموزشکند. ضمی

تواند و نیز بسترسازي براي کسب تجارب کارآفرينانه می

 هاي کارآفرينی اين افراد منجر شود.به بهبود توانايی

هاي فیزيکِی کارآفرينی همچنین تأمین زيرساخت

، جاده و حمل و نقل گاز( مانند آب، برق و 2)جدول 

محصوالت و نیز پوشش  ريدانگهمناسب، انبارهاي 

هاي مخابراتی در هاي جمعی و شبکهفراگیر رسانه

 توسعه کارآفرينی روستايی نقش بسزايی دارند.
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حاکی از آن است که  (2)هاي جدول شماره يافته

دومین پیشران مهم توسعه  "فرهنگ کارآفرينی"

هاي مطالعات . بر اساس يافتهاستکارآفرينی روستايی 

هاي کارآفرينی در انجمن اندازيهرامورد بررسی، 

هاي روستايی، ايجاد مراکز رشد و توسعه محیط

هاي تعاونی داراي رويکردهاي کارآفرينانه شرکت

تواند نقش مهمی در بسترسازي فرهنگی کارآفرينی می

روستايی داشته باشد. افزون بر اين، اصالح نوع نگاه 

و تقويت کارآفرينان زن  خصوصبهجامعه به کارآفرينان 

تواند زمینه توسعه اين کارآفرينی می مشوّقفرهنگ 

رويکرد پويا و ضروري را در روستاها فراهم نمايد. بر 

، تالش فرد براي رفع 2هاي جدول شماره اساس يافته

اندازي کسب و کار وابستگی درآمدي به خانوار و راه

هاي توأم با گذاريمستقل به همراه توانايی انجام سرمايه

سطح فرهنگ  ارتقاءتواند به معقولی از مخاطره می حد

 کارآفرينی در جوامع روستايی کمک نمايد.

 
 هاي توسعه کارآفرينی روستايیبرندهپیش -2جدول 

 درصد از کل شمارگان هاي توسعه کارآفرينیبرندهپیش
 65/11 29 قوانین حمايتی اصالح/ تدوين

 43/6 16 و مالیاتی قوانین شفاف اقتصادي
 80/0 2 قوانین مالکیت فکري و حمايت از صاحبان ايده

 61/1 4 قوانین حمايتی مربوط به جذب سرمايه بیرونی و تأمین امنیت بازار
 81/2 7 اصالح قوانین بر مبناي سیاست خصوصی سازي و ارائه مشاوره

 43/6 16 شرايط بازار
 61/1 4 رقابت پذيري فعالیت

 20/1 3 اي و منطقه نزديکی به بازارهاي محلی
 01/2 5 وجود بازار مناسب براي محصوالت يا خدمات تولید شده

 61/1 4 وجود بازارهاي جديد بیرونی براي عرضه تولیدات و خدمات
 84/10 27 دسترسی به سرمايه

 02/6 15 دسترسی به تسهیالت دولتی 
 82/4 12 دسترسی به منابع سرمايه مولد 

 63/9 24 فناوري، تحقیق و توسعه
 01/2 5 وري تولید منظور افزايش بهرهگذاري در تحقیق و توسعه بهسرمايه

 20/1 3 دسترسی به صنعت 
 81/2 7 تأمین امکانات نرم افزاري و سخت افزاري فناورانه

 61/3 9 دسترسی کافی به فناوري اطالعات 
 57/38 96 هاي کارآفرينانهتوانايی

 85/12 32 زش و تجربه کارآفرينانهآمو
 27/15 38 هاي کارآفرينانه کسب مهارت

 43/6 16 هاي فیزيکی کارآفرينی زيرساخت
 02/4 10 برقراري ارتباط با نهادها و متخصصان مرتبط با کارآفرينی 
 26/17 43 فرهنگ کارآفرينی

 81/2 7 نوع نگاه نسبت به مخاطره 
 61/3 9 خصوص کارآفرينان زنين بهنوع نگاه جامعه به کارآفر

 81/2 7 آرزوي داشتن کسب و کار مستقل
 20/1 3 طلبی و اشتیاق به انجام کارهاي بزرگفرصت

 01/2 5 عالقه کارآفرينان موفق به انتقال تجربیات
 82/4 12 وجود انجمن کارآفرينی، مراکز رشد يا تعاونی در مناطق روستايی

 62/5 14 ايهاي منطقهظرفیت
 81/2 7 منابع طبیعی منطقه 

 61/1 4 ها در منطقه تنوع فعالیت
 20/1 3 امنیت در فضاي روستا
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 "اصالح يا تدوين قوانین حمايتی" از سوي ديگر

برنده مهم توسعه کارآفرينی روستايی سومین پیش

ها، وضع و اصالح . بر اساس يافته(2)جدول  باشدمی

قتصادي و مالیاتی همچون در قوانین شفاف و مناسب ا

هاي مالیاتی براي کارآفرينان گرفتن تخفیف نظر

هاي مستقر در روستايی، ارائه يارانه به صنايع و کارگاه

هاي روستايی، تسهیل ارائه خدمات بانکی در محیط

گذاري و گسترش خدمات بیمه زمینه نحوه وثیقه

تا  هاي کارآفرينانه راتواند امنیت اقتصادي تالشمی

هاي اقتصادي، حدودي تأمین نمايد. در کنار حمايت

سازي و اصالح قوانین جاري کشور در زمینه خصوصی

هاي بخش سازي فعالیتبسترسازي مناسب براي نهادينه

تواند به تحقق کارآفرينی روستايی خصوصی نیز می

 منجر شود. 

دسترسی به "، (2)هاي جدول شماره مطابق يافته

 روستايین پیشران توسعه کارآفرينی چهارمی "سرمايه

است. در مطالعات مذکور بر نقش تسهیالت دولتی و نیز 

هاي اي مانند اراضی کشاورزي، ماشینساير منابع سرمايه

حاصل از ساير مشاغل در تحقق  درآمد و کشاورزي

اهداف توسعه کارآفرينی روستايی تأکید شده است. از 

 ارتقاءر ساماندهی و سوي ديگر، تمرکز نهادهاي دولتی ب

تواند نقش بسزايی در نیز می "، تحقیق و توسعهفناوري"

(. در 2توسعه کارآفرينی روستايی داشته باشد )جدول 

اين راستا، ايجاد امکان دسترسی کافی و با کیفیت 

ساکنان مناطق روستايی به فناوري اطالعات و ارتباطات 

ري مورد نیاز افزاافزاري و نرمو نیز تأمین امکانات سخت

هاي نوين فناوريدر زمینه  خصوصبهروستايی  شاغالن

ضمن اينکه نهادهاي دولتی خواهد بود.  مؤثرتولید 

متولی مديريت جوامع روستايی و ساير نهادهاي دولتی 

بايست هاي تولید و ارائه خدمات میفعال در عرصه

هاي فناورانه و بودجه مورد نیاز براي انجام پژوهش

نانه را تأمین نمايند تا از اين رهگذر امکان ارائه کارآفري

مچنین هخدمات بهتر به مناطق روستايی فراهم شود. 

از  "ايهاي منطقهظرفیت"و  "شرايط بازار" مؤلفهدو 

 هستندبرنده کارآفرينی روستايی ديگر عوامل پیش

هاي سالم و ها، تقويت رقابتبر اساس يافته (.2)جدول 

کنندگان مختلف شهري و ولیدسازنده در میان ت

روستايی، ايجاد بازارهاي مناسب براي عرضه تولیدات 

کارآفرينانه و نیز برقراري پیوند میان کارآفرينان محلی و 

المللی نقش مهمی در اي، ملی يا بینبازارهاي منطقه

توسعه کارآفرينی روستايی دارد. ضمن اينکه، 

ها و ب با ظرفیتبايست متناسهاي کارآفرينانه میفعالیت

منابع هر منطقه انتخاب شوند. تأمین فضاي امن 

تواند اجتماعی و اقتصادي در مناطق روستايی نیز می

محرک مناسبی براي گسترش کارآفرينی در اين مناطق 

 باشد.

 گيري و پيشنهادهانتيجه

هاي کنندهاين پژوهش با هدف شناسايی تعیین

سعه کارآفرينی در هاي توکارآفرينی روستايی و پیشران

گونه که در اين مناطق روستايی انجام شد. همان

اي مجموعه مختلف،مطالعات فراتحلیل نشان داده شد، 

شناختی، هاي مختلف فردي، اقتصادي، رواناز سازه

هاي کنندهعنوان تعییناجتماعی، آموزشی و نهادي را به

نین اند. همچکارآفرينی روستايی مورد ارزيابی قرار داده

که برخی مطالعات به بررسی نقش متغیرهاي در حالی

سازي کارآفرينی بندي شده در زمینهمنفرد و غیردسته

اند از ها تالش کردهاند، ساير پژوهشروستايی پرداخته

ها در قالب بندي گويهطريق انجام تحلیل عاملی و دسته

هاي کارآفرينی کنندههاي ترکیبی به واکاوي تعیینسازه

مطالعات از سوي ديگر،  هاي روستايی بپردازند.محیط در

مختلف، متغیرهاي  منتخب با توجه به مبانی نظري

کننده متفاوتی را براي تجزيه و تحلیل عوامل تعیین

 اند.کارآفرينی روستايی برگزيده

هاي اين فراتحلیل نشانگر نقش انکارناپذير يافته

اندازي راه هاي فردي همچون برخورداري از تجربهسازه

کسب و کار مستقل، نگرش مساعد نسبت به کارآفرينی، 

اي در حرفه -هاي فنیمهارت تحصیالت و فراگیري

ه گونه کگیري کارآفرينی روستايی است، اما همانشکل

بايست در کنار ، میها نیز اشاره شدهدر بخش يافته

هاي فردي به نقش عوامل اجتماعی )مانند سازه

رون و برون اجتماعی(، نهادي )برگزاري هاي دسرمايه

هاي آموزشی ترويجی و مشارکت روستايیان در دوره

هاي توانمندسازي ترويجی( و زيرساختی )فراهم دوره

هاي فیزيکی( نیز در تحقق کارآفرينی بودن زيرساخت

هاي توسعه روستايی توجه کرد و سیاستگذاري

وامع هاي محلی جکارآفرينی را با توجه به واقعیت
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ريزي و اجرا نمود. چرا که پیدايش رفتار روستايی پايه

کارآفرينانه در جوامع روستايی نه تنها مستلزم 

هاي فردي، اجتماعی اي از توانمنديبرخورداري از آمیزه

و اقتصادي است، بلکه فراهم بودن بسترهاي نهادي، 

ها نیز در تحقق اين مهم نقش فرهنگی و زيرساخت

  بسزايی دارند. 

هاي سازهلزوم توجه به ، در بسیاري از مطالعات

هاي مرتبط با کارآفرينی ريزيدر برنامهغیرفرديِ محلی 
(Kalantaridis & Bika, 2006; Romanelli & Bird 

Shoonhoven, 2001)  .با مورد تأکید قرار گرفته است

هاي زيرساختی، فرهنگی و نهادي در سازهاين حال، 

بندي نشده غیرهاي منفرد و دستهمبتنی بر مت مطالعات

شود در لذا توصیه می اند.نگرفته قرار توجهمورد چندان 

مطالعات آتی به واکاوي دقیق نقش اين عوامل در تحقق 

کارآفرينی روستايی پرداخته شود تا با شناخت صحیح 

گیري کارآفرينی، زمینه ها در شکلمیزان تأثیر اين سازه

مناطق روستايی بیش از  گسترش فرهنگ کارآفرينی در

 پیش فراهم گردد. 

در هاي فراتحلیل نشان داد که با از سوي ديگر، يافته

گري همچون متغیرهاي تعديلنظر گرفتن نقش 

میزان  ،يافتگی مناطق روستايیجنسیت يا توسعه

کننده کارآفرينی تغییر هاي تعییني سازهاثرگذار

نده رفتار کنبرخی عوامل تعیینکه ينحوبهيابد. می

. کارآفرينی در مردان روستايی از زنان متفاوت است

يافته و کمتر نیازهاي مناطق توسعهشپیهمچنین 

يافته روستايی براي تحقق کارآفرينی روستايی توسعه

ريزي توسعه شود برنامهتوصیه می. متفاوت است

يافتگی کارآفرينی روستايی با توجه به میزان توسعه

 هاي هدف انجام شود.ز جنسیت گروهمناطق مختلف و نی

به مطالعه در حوزه کارآفرينی روستايی  مندانعالقهبه 

هاي آتی، انجام شود که در پژوهشنیز پیشنهاد می

هاي هدف و حتی اي در مناطق، گروهمطالعات مقايسه

هاي شغلی مختلف را مورد توجه قرار دهند تا رسته

شده در مشخص گردد که آيا ناهمگونی شناسايی 

مطالعات منتخب حوزه کارآفرينی روستايی ناشی از 

هاي مناطق روستايی بوده يا تنها حاصل واقعیت

 باشد.ها میشناسی پژوهشهاي موجود در روشتفاوت

هايی همچون هاي فرا تحلیل نشان داد که سازهيافته

هاي کارآفرينانه، فرهنگ کارآفرينی، اصالح و توانايی

 ترينمهمايتی و دسترسی به سرمايه از تدوين قوانین حم

ي توسعه کارآفرينی روستايی محسوب هاپیشران

براي اينکه کارآفرينان ها، با توجه به اين يافته شوند.می

هاي خود به شکل مطلوبی در روستايی بتوانند از قابلیت

جهت توسعه کسب و کارهاي نوپا استفاده کنند، بايستی 

هاي الزم در منطقه، مورد عالوه بر تأمین زيرساخت

جانبه نهادهاي دولتی و سیاستگذار نیز قرار حمايت همه

هاي گیرند. اين در حالی است که بر اساس يافته

هاي مطالعات منتخب، نبود پشتیبان مناسب از چالش

مهم کسب و کارهاي کوچک و متوسط روستايی در 

ي شود نهادهاتوصیه میراستاي بقاء و تداوم تولید است. 

سیاستگذار و متولی توسعه کارآفرينی در مناطق 

هاي حمايتی با در نظر گرفتن سیاستروستايی کشور 

کارآفرينی در مناطق توسعه  فرآيندو تسهیل زير 

زمینه بقاء و دوام اين کسب و کارها را فراهم روستايی 

 سازند: 

 کارآفرينیهاي حمايت از ايجاد و توسعه شبکه

انتقال ايش تعامالت و تسهیل افزمنظور روستايی به

   ؛تجارب موفق

آوري، تحلیل و ارائه اطالعات و روندهاي بازار جمع

هاي آتی با هدف مصرف در وضعیت موجود و سال

هاي تقويت کسب و کارهاي موجود و معرفی فرصت

 شغلی آينده؛

بهبود سطح تفکر خالقانه کارآفرينان روستايی با 

ارهاي نوپا در شرايط آوري کسب و کهدف افزايش تاب

 بحرانی؛

هاي آموزشی در زمینه برقراري تعامل برگزاري دوره
 نفعان؛ سازنده و همدالنه با ذي

حمايت مادي و معنوي از بخش خصوصی و تشويق 
اندازي کسب و کارهاي ساکنان مناطق روستايی براي راه

هاي تشويقی براي کارگیري سیاستنوپا و نیز به
  يی؛کارآفرينان روستا

 تغییر نگرش آحاد جامعه نسبت به کارآفرينی
از طريق حضور صاحبان کسب و کارهاي موفق  روستايی
  ؛هاي جمعی و مجامع محلیدر رسانه
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هاي کارآفرينی در برگزاري جشنواره و بازارچه

مناطق مختلف روستايی به منظور ترويج فرهنگ 

 کارآفرينی روستايی؛

مالیاتی کشور با اصالح و تقويت نظام اقتصادي و 

 يی به نیاز کارآفرينان روستايی گوپاسخهدف 

سازي قوانین مرتبط با ايجاد ثبات رويه و شفاف

 ؛هاي کارآفرينانهفعالیت

گذاري در مناطق روستايی و تشويق به سرمايه

 ؛کارآفرينی تسهیالتتسهیل شرايط دريافت 

گذاري مختص مناطق هاي سرمايهايجاد صندوق

هاي کارآفرينی أمین مالی فعالیتتروستايی و 

   روستايی؛ آمیزمخاطره

دهی و هدايت کسب و کارهاي روستايی از سامان

طريق مراکز رشد و کارآفرينی روستايی و استقرار 

 ها در سطح محلی.دهندهشتاب
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