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 ها، جداول و سایر مستندات(ر شکلاطالعات تکمیلی )مشتمل ب

تهیه از فرآیند شروع تا اخذ وام و  کامل اهیآگعدم ، معرفی ضامن معتبرنتایج نشان داد که عواملی از قبیل 

اندازی کسب و کار است. از طرفی مواردی مانند پرداخت ، آب و سایر امکانات تولیدی از مشکالت مهم در راهزمین

به موقع وام، عالقه، انگیزه و سختکوشی فرد برای خوداشتغالی و وجود بازار فروش مناسب برای محصول تولیدی از 

اندازی کسب و کار مستقل نشان احتمال راه لمد آوردبر نتایجاندازی کسب و کار بودند. ی در تسریع راهعوامل کلید

دهد که تأثیر متغیرهای وضعیت تأهل، خوداشتغالی اعضای خانوار، مدت زمان انتظار برای دریافت وام، آورده می

، روحیه و نگرش یکشاورز انکب به تعهد شاخصشخصی زمین، آورده شخصی آب، شاخص منزلت اجتماعی، 

درصد و متغیرهای سابقه شغل قبلی، نوع وام دریافتی، میزان  55پذیری با اطمینان کارآفرینانه و شاخص ریسک

ها، باشند. با توجه به یافتهدار میدرصد معنی 55نظارت بر استفاده از وام و آورده شخصی سرمایه با اطمینان 

نگرش کارآفرینانه و تعهد به بانک قبل از پرداخت وام ضروری است. حفظ نظارت پذیری، روحیه و ارزیابی ریسک

های خوداشتغالی کند. همچنین پرداخت واممستمر بر چگونگی تخصیص اعتبارات هم از انحراف آن جلوگیری می

  های اقتصادی در منطقه باشد.باید بر اساس مزیت نسبی فعالیت

 اهمیت موضوع

 جدید اشتغال ایجاد متوسط، و کوچک هایشرکت توسعه دستیابی به رشد روستایی عامل کلیدی در راستای

 راهبرد روستایی بهبود کسب و کارهای بنابراین،. است روستایی اقتصاد به بخشیدن تنوع و روستایی مناطق در

 به نیاز روستایی مناطق در مستقل کاروکسب اندازیراه. رسدمی نظربه روستایی پایدار توسعه تشویق برای اصلی

 کاروکسب شروع برای کلیدی نقش محلی هایبانک توسط مالی تامین حقیقت در. دارد الزامات از متنوعی طیف

 .دارد روستایی مناطق در مستقل

 

 مقدمه )شرح مساله(

منظور اقتصادی به -اهمیت نقش کسب و کارهای کوچک در اقتصاد روستایی در ارتقای توسعه اجتماعی

کار وملی رو به افزایش بوده است. به عالوه اعتبارات خرد نقش کلیدی در شروع یک کسب حمایت از رشد اقتصاد

کنند. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش اعتبارات خرد بانک کشاورزی مستقل در نواحی روستایی ایفا می

حقیق حاضر بر مبنای راهبرد ت اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی استان قم انجام شده است.بر راه

کنندگان اعتبارات نفر از دریافت 03582 آماری تحقیق شامل ای به انجام رسیده است. جامعهپیمایش پرسشنامه

 میلیون ریال( از شعب روستایی بانک کشاورزی استان قم در پنج سال اخیر است. 522خرد )وام زیر 


