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  1چکیده
توسعه وجود   حال در يدر اقتصاد کشورها ینیمیکروکارآفر ینهدر زم یکم یستماتیکهنوز دانش س  

  حال در يرا دارد، اما در کشورها یفقر و توسعه مل کاهش یلپتانس ینی،دارد. هرچند میکروکارآفر
در  ینیمیکروکارآفر یعتشود. طب گرفته می کار هکاهش فقر ب ياستراتژ یکعنوان  توسعه، صرفاً به

افراد با  یافته توسعه يمتفاوت است. در کشورها یافته توسعه يتوسعه با کشورها  حال در شورهايک
توسعه،   حال در ياما در کشورها کنند یحرکت مخرد  يها بنگاه یجادباال به سمت ا یانسان یهسرما
 یا یشخص یمال یهسرما ین،یپا یانسان یهبر سرما یهو با تک یررسمیخرد در بخش غ يها بنگاه

مقاله، نقش  ین. اگیرند یشکل م ینپائ یاجتماع یهخانواده او و سرما یاکار خود فرد  یروين خانوادگی،
در  ینیمیکروکارآفر یعتطب ،کند را بررسی می ینیکارآفردر میکرو کار و  توسعه کسب يها برنامه

 يروي سازوکارها یتدر نهاو  دهد را مورد مقایسه قرار می یافته توسعه و توسعه  حال در يکشورها
توان به  از آن جمله می. نماید توسعه بحث می  حال در يخرد در کشورها ینانکارآفر یتموفق

 یانسان یهتأمین سرما ی،به منابع مال یهایشان، دسترس وادهخرد و خان ینکارآفر يفرد هاي یژگیو
 یفیتکشور و ک صادخرد و کالن اقت یتمرتبط با وضع یرونیعوامل ب ی،اجتماع یهمناسب، سرما

  درون یک کشور اشاره کرد. يو نهادها ها یرساختز
  

  موفقیتها، عوامل  در حال توسعه، چالش ي، کشورهاینیمیکروکارآفر واژگان کلیدي:
                                                   

  fallahnegin@gmail.com مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
بر کاهش فقر و  ینیمیکروکارآفرو چه در عمل، بر نقش مهم  ي، چه در تئور21قرن  یلدر اوا  

 United Nations, 2004; World( درآمد تأکید شد کم يکشورها ینبه توسعه در ب یابی دست

Bank, 2004( یاقتصاد رسم یکدر  ها و گنجاندن بنگاه یدتول هاي یتظرف یتوکار، تقو و رشد کسب، 
از نهادها مانند  يا راستا، دامنه گسترده ینآن مورد توجه قرار گرفت. در هم يضرور يها گام وانعن به

را  وکار توسعه کسب يها برنامه دولتی، یمهن يها دولت و سازمان ي،تجار يها ، بانک1یردولتیغ ينهادها
 وکار کسب يآموز حرفه و کنند؛ که اعتبارات خرد یتراهبردها حما یننمودند تا از ا يانداز راه

اعتبارات خرد بر کاهش فقر،  یاثرات واقع یاديها بودند. مطالعات ز برنامه ینمشهور ا يها مؤلفه
Armenda( اند نموده یابیارائه دهنده اعتبارات خرد را ارز ينهادها یداريوکار و پا توسعه کسب ŕiz 

and Labie, 2011; Banerjee et al., 2009; Hermes and Lensink, 2011; Morduch, 
اند، اما  اعتبارات خرد ارائه داده یاز اثرات واقع یمبهم یرمطالعات تصو ینا که ینو برخالف ا )2000
مبارزه  يبرا ین،نو ییکارهاي جادو وکار، به عنوان راه توسعه کسب يها و برنامه ینیمیکروکارآفرهنوز 

  ).Verrest, 2013( شوند یبا فقر شناخته م
توسعه، باعث شده است تا   حال در يدر کشورها ینیمیکروکارآفر یعتوان گفت که طببت شاید  

 یناناکثر کارآفر یراوکار چندان مشخص و واضح نباشد، ز کسب يآموز نقش اعتبارات خرد و مهارت
 ینکهخود هستند تا ا يها و مهارت یشخص یهبه سرما یو متک کنند یم یتفعال یررسمیخرد در بخش غ

Armenda(داشته باشند  یخرد دسترس اتتباربه اع ŕiz and Labie, 2011.( ینا یگر،د ياز سو 
 یتها را در موقع اعتبارت، آن ینچرا که عدم توان پرداخت ا رسد یافراد نم یرتریندست فق هاعتبارات ب

Armenda( دهد یشدن قرار م بدهکار ŕiz and Morduch, 2007; Bateman, 2010.(  فقدان
از  یاريخرد در کشورها نیز دلیل دیگري است که باعث شده تا بس ینانکارآفر هاي یژگیشناخت و

 ینانهکارآفر یزهانگ یزانو م ینیمیکروکارآفر یفتعر یراوکار موفق نباشد ز توسعه کسب يها برنامه
  ).Verrest, 2013(کامالً متفاوت است  يخرد در هر منطقه و کشور يها بنگاه
پرداخته  ینیمیکروکارآفروکار در توسعه  توسعه کسب يها نقش برنامه مقاله، به بررسی ینا در  
مورد واکاوي قرار  یافته توسعه و توسعه  حال در يدر کشورها ینیمیکروکارآفر یعتو طب شود می

                                                   
1- NGOs 
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توسعه   حال در يخرد در کشورها ینانکارآفر یتموفق يها و سازوکارها چالش یت، در نهاگیرد می
  خواهد گرفت. و بررسی قرار حثمورد ب

توافق چندانی  ینیمیکروکارآفردر رابطه با مفهوم : وکار توسعه کسب يها و برنامهمیکروکارآفرینی 
در هر منطقه متفاوت  یزن یتو مکان فعال ینیمیکروکارآفرمربوط به حوزه  یتوجود ندارد. نوع فعال

 حشهر را شامل شود (فال هاي انیاباز درون خانه در روستا تا خ تواند یم ها یتفعال یناست و دامنه ا
 است ینیمیکروکارآفربودن  یررسمینظر دارند، غ آن اتفاق ياما آنچه همه بر رو .)1394حقیقی، 

)Gabriel et al., 2009; Verrest, 2013; Vial, 2011; ILO, 2000 .(1کار یالمللینسازمان ب ،
 یا نشده،  ثبت يواحدها یرندهه دربرگنموده ک یفتعر یررسمیبخش غ یکعنوان  را به ینیمیکروکارآفر

 ینا که ینا یاوجود ندارد  یآن، بخش مجزائ یهکار و سرما یروين ینکه معموالً ب شود یخرد م يها بنگاه
 یاسمق یکهمراه خود است و در  یهسرما يکار دارا یروين ی،عبارت کمرنگ است. به یاربخش بس

به ندرت در توافقات  خرد معموالً يها ). بنگاه1394حقیقی،  فالح ؛ILo, 2000( کند یم یتکوچک فعال
 ها، یتفعال یعدامنه وس یقو از طر کنند یمشارکت م ینفعانذ یرسا یا یانها، مشتر با بانک یرسم یمانیپ

، ینیمیکروکارآفر يها مؤلفه ینتر . از مهمشوند یدرآمد شناخته م یجادجهت ا یکردهامحصوالت و رو
 یمحدود، کاربر بودن و متک یهوان به سرمات یو کم بودن تعداد اعضا، م یاسبر کوچک بودن مق عالوه

بازار نهاده و فروش محصول اشاره کرد. با  یجادجهت ا يفرد ینکار خانواده و روابط ب یرويبودن بر ن
و مؤسسات ارائه دهنده  یها با بخش رسم آن یخرد و عدم ارتباط مال ینانکارآفر هاي یژگیتوجه به و

وکار (ارائه اعتبارات خرد و  کسب يها برنامه یرکه چرا تأث یافتتوان در خرد، می اعتبارات
  .یستچندان واضح ن ینیمیکروکارآفر) بر رونق يآموز مهارت

 یدئولوژيتحت ا اي یندهطور فزا هتوسعه، ب هاي یتو فعال ها یاستبه بعد، س 1980دهه  از  
 شکل گرفت يعنوان موتور رشد اقتصاد به یبه بخش خصوص يشامل اعتقادات قو یبرالیستینئول

)Antrobus, 2005; World Bank, 2004.( به  یاداعتقادات، توجه ز گونه ینا یامدهاياز پ یکی
Armenda(بود  یاستگزاريس مباحثدر  ینیکارآفر ŕiz and Labie, 2011; Rahman, 2004 .( انتظار

کند و در بخش  ینتأم یدت و خدمات قابل خرشود، محصوال يبه رشد اقتصاد  منجر ینی،کارآفر رفت، یم
 یجادکه اشتغال ا ییاه اگر چه، بنگاه). World Bank, 2000(دولت کمک کند  يبه درآمدها ی،رسم

                                                   
1- ILO  
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نه ) Angelelli et al., 2006; World Bank, 2004( آیند یشمار م ابزار خروج از فقر به ترین مهم کنند، یم
از خود  یر(غ یرونیاشتغال ب یجادا یاس،کوچک و متوسط مق يها اهبنگ که یحال در .يعامل رشد اقتصاد

در ). World Bank, 2000( کنند یم یجادا یخوداشتغال يها خرد، فرصت ینانکارآفر کنند، یفرد) م
عنوان  به اي یندهطور فرا هب ی،رسم یرکار خوداشتغال در بخش غ یرويکاهش فقر، ن هاي یاستدر س یجه،نت

  ).Portes and Itzigsohn, 1997; Yunus, 2007( است  د توجه بودهخرد مور رینکارآف
(اگرچه  یککالس ینانعنوان کارآفر را به یفخرد ضع ینانخرد، کارآفر يها مربوط به بنگاه متون  
 يها برنامه یشترهستند. ب يرشد و سودآور ي،دنبال نوآور اند که به ) در نظر گرفتهیرماهرو غ پذیر یبآس

به خدمات  رسیگروه، مانند فقدان دست ینمشکالت و موضوعات خاص ا یز،خرد ن يها همرتبط با بنگا
ها را مطالعه  آن یررسمیغ یاتوکار و خصوص کسب يها مهارت ی،فن يها بازارها، مهارت ی،مال

توسعه  يها اعتبارات خرد در قالب برنامه یقاز طر یبه منابع مال یدسترس یجه،اند. در نت نموده
 ینتأم یل،دل ینهم هرا به خود جلب کرد. ب یها مانند بانک جهان از سازمان یاريوجه بسوکار، ت کسب

 یافتنهادها گسترش  یندر اعتقادات ا یراز راه حل کاهش فقر افراد فق یعنوان بخش اعتبارات خرد به
)Armenda ŕiz and Morduch, 2007; Chatterjee, 2001; Rahman, 2004.(  

Armenda( همراه شد یاعتبارات خرد با انتقادات ینگونها اما سرانجام، عملکرد   ŕiz and Labie, 

2011; Armenda ŕiz and Morduch, 2007; Bateman, 2010( يها هم سازمان که ینبر ا یمبن 
 که یاند، در حال هر دو به ارائه اعتبارات تمرکز کرده ي،تجاریرو هم غ يدهنده اعتبارات خرد تجار ارائه

دست  اعتبارات خرد به یناند. بعالوه، ا غافل مانده یمهب یااندازها  ها مانند پس بخش یربه سا از پرداختن
 ,Hermes and Lensink( یستابزار موفقی براي کاهش فقر ن یجهو در نت رسد یافراد نم یرترینفق

مطالعات  کند، اغلب ییداعتبارات خرد را تأ یتوجود دارد که موفق یشواهد کم یگر،د ياز سو ).2011
 ی،منف یجاند. نتا نموده یانرا ب اعتبارات گونه ینا یمنف یجنتا یزن یند و برخا هرا ارائه داد یمبهم یجنتا یزن

اعتبارات خرد بود،  گونه ینخانوارها بعد از استفاده از ا یبدهکارشدن برخ یتموقع یشاز افزا یناش
 یزانم یجهها شده بود که در نت وام گونه ینا جهت بازپرداخت یادباال موجب فشار ز يها نرخ بهره یراز

اعتبارت، نتوانست در همه  ینگونهپرداخت ا ینبنابرا ).Verrest, 2013داده است (توانمندي را کاهش 
کشورها مانند بنگالدش، ارائه  یرا اثبات کند. هر چند در برخ میکروکارآفرینیمثبت خود بر  یرجا تأث

  ).Sultana et al., 2010( خرد مؤثر بود يها در رشد بنگاه ین،بانک گرام ياعتبارات خرد از سو
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 ینانکارآفر يوکار بررو توسعه کسب يها برنامه یر)، در زمینه تأث2013ت (ورسکه  يا مطالعه در  
مورد سنجش قرار داد  1محور خانه ياقتصاد یتفعال 54 یسهمقا یقرا، از طر یرتأث یزانخرد انجام داد، م

مناسب است.  آفریناناز کار یتعداد کم يها، برا برنامه گونه ینکه در حال حاضر، ا یدسر یجهنت ینا و به
 یهر خانوار متفاوت است و در صورت ینانهو همت کارآفر پذیري یباو معتقد بود که درجه آس

مورد توجه قرار  يتر در ابعاد گسترده ینان،کاهش فقر خواهد بود که کارآفر يدر راستا میکروکارآفرینی
با در نظر گرفتن  بایست بازپرداخت آن، می یطکه میزان اعتبارات خرد و شرا  . ضمن اینیرندگ

ها در نظر گرفته شود  آن هاي ییخرد در هر منطقه و متناسب با توانا ینانهر گروه از کارآفر یاتخصوص
ها  آن یرترینفق یخرد حت یناندست همه کارآفر باشد که به يا ارائه اعتبارات به گونه هاي یسمو مکان

مربوط در  يها و چالش میکروکارآفرینی یعتاست که ابتدا طب ینهدف ا ینبه ا یابی برسد. لزوم دست
توسعه  يها شناخته شود تا برنامه یافته توسعه يبا کشورها یاسدر قتوسعه   حال در يکشورها

  شود. یموکار متناسب با هر کشور تنظ کسب
باشد؛ اول،  یدمف تواند یاز دو جهت متوسعه   حال در ير کشورهاد میکروکارآفرینی یعتطب مطالعه  

 حال در يدر کشورها میکروکارآفرینیو  یبخش خوداشتغال یاتخاطر کمبود مطالعات در مورد خصوص هب
 زاماتاست) و دوم، از جنبه استل یادز یارکشورها بس ینبخش در اقتصاد ا ینا یتاهم که ی(در حالتوسعه  

 یوندپ ینیکارآفر یت، معموالً با فقدان ظرفتوسعه  حال در يدر کشورها ینیپا يور بهره که یراز یاسی،س
را در  یاستگزارانس تواند یم ینی،و کارآفر یانسان یهسرما یندرك بهتر روابط ب یجهخورده است و در نت

   .)Gabriel et al., 2009( کند ییو اعتبارات راهنما يآموز مهارت يها مناسب برنامه یطراح
غالب در ارتباط با نقش  یدگاهد: توسعه  حال و در یافته توسعه يدر کشورهامیکروکارآفرینی 

افراد،  پذیري یسکو ر ینیکارآفر یعتیافته، بر طب کشورهاي توسعه میکروکارآفرینی درو  یخوداشتغال
 ي،هر فرد)، به 1978( لوکاس یشنهاديپ یکدر چارچوب کالس ).Gabriel et al., 2009(دارد  یدکأت

 يافراد دارا یجهداده شده است. در نت وهبتم ینانه،و کارآفر یریتیمد ییاز توانا یو مشخص ینسطح مع
 یچ. جوانوشوند یم یرکار مزدبگ یروين یرینو سا شوند یم ینکارآفر یریتی،مد ییتوانا يسطح باال

درباره  یمبهم یدها يدارا يهر فرد که یناضافه کرد مفروض بر ا یهنظر ینا به هایی یایی)، پو1982(
. آموزد یم یشترمهارت ب ینوکار، درباره ا کسب یکشروع  یقخود است و از طر ینانهکارآفر يها مهارت

                                                   
1- Home-based 
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و  یدرآمدها در بخش خوداشتغال یشموجب افزا یانسان یهاست که سرما یعالوه، منطق هب
 يها فرصت  یابیارز يها ینهآموزش، هز يسطح باال يافراد دارا یراز شود یم میکروکارآفرینی

 است یریتیمد ییتوانا يبرا یمکمل ی،ه انسانیسرما یگرد يو از سو دهند یوکار را کاهش م کسب
)Rees and Shah, 1986.( یافته صنعتی توسعه يشواهد در مورد کشورها )Evans and Leighton, 

1989 for the US, Carrasco, 1999 for Spain, Moore and Mueller, 2002 for Canada،( 
تس یکشورها دارد. ب ینشدن در ا رآفرینبر احتمال کا یمثبت یرتأث یکه آموزش رسم دهند ینشان م

با سطح آموزش (سطح سواد)  یکاوکار خرد در کشور آمر کسب یک) نشان داد که احتمال بقاي 1990(
 یزانبا م ینانش کارآفردارد. در کشور ژاپن، مطالعات نشان دادند که سطح آموز یمالک آن رابطه مثبت

 جهت ورود به عرصه گیري یمدر مورد تصم ).Honjo, 2004(دارد  یمیرشد بنگاه، رابطه مستق
 ،بر اساس مطالعات، افراد جوان که يطور هبود. ب یرگذارافراد تاث یسن یتموقع یز،ن میکروکارآفرینی
 ;Johnson, 1978( ندعرصه دار ینا به ورود به یلتما یشترهستند، ب گریز یسکچون کمتر ر

Jovanovic, 1979.( یرده سن یشتریننشان دادند که ب یبترت   هو کانادا، ب یااما دو مطالعه در اسپان 
 سال در کاناداست 54تا  45و  یاسال در اسپان 45تا  35، و میکروکارآفرینی یجهت ورود به خوداشتغال

)Carrasco, 1999; Moore and Mueller, 2002.( با  دهد، یوجود دارد که نشان م یزن شواهدي
آورند تا  دست می هب ینیرا از کارآفر یشتريب یتافراد، مطلوب یموارد، برخ یردر نظر گرفتن سا یکسان

 یتو رضا یشغل یتنشان داد که افراد خود اشتغال، رضا یسمطالعه در کشور انگل یک. یربگ کار حقوق
در  ).Blanchflower and Oswald, 1998( دارند یربگ قنسبت به کارکنان حقو يباالتر یاز زندگ

و  یبودن درآمد خود اشتغال تر ینخود بودن، پائ یسمانند رئ یرمالینشان داد که منافع غ یجنتا یکا،آمر
   ).Hamilton, 2000( کند یم یینرا تب ینیکارآفرمیکرو

 یکدارد که  یشتريبافراد با سطح مهارت باال، احتمال  یافته، توسعه يدر کشورها یکل طور هب  
و  یکشورها، خوداشتغال ینجهت دوام آن دارند. در ا یشتريوکار خرد را شروع کرده و شانس ب کسب
تا جهت  گیرد یم یمفرد خود تصم یراز شود یداوطلبانه محسوب م یتفعال یک، ینیکارآفرمیکرو
دست  هنتظار را بمنافع مورد ا یري،مورد انتظارش (چون در بخش حقوق بگ یتمطلوب ثرسازيحداک

   ).Gabriel et al., 2009( است)، وارد شود یاوردهن
 یمدع یاز اشتغال است. بانک جهان یمنبع مهم یررسمی،، بخش غتوسعه  حال در يکشورها در  

در بخش توسعه   حال در يکشورها یشترسوم تا سه چهارم از کل اشتغال در ب یک یناست که ب
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روند  ینجذب ا یتظرف ی،بخش رسم یراز). Webster and Fidler 1996( افتد یاتفاق م یررسمیغ
 يبرا یگزینبدنبال ابزار جا یدبا یانکارجو یناز ا یاريرا ندارد و لذا بس شتغالا يروبه رشد تقاضا

منبع  یکعنوان  در دسترس به ینهتنها گز یررسمی،باشند که مشارکت در بخش غ یشتمع یک یجادا
، هدف از توسعه  حال در يدر کشورها ی،عبارت به ).Roy and Wheeler, 2006( درآمد است

 يافراد دارا ياشتغال را برا يها بلکه کانال یست،سود ن يو حداکثرساز درآمد یش، افزاینیکارآفرمیکرو
گفت که،  توان یتر م عبارت ساده به یا ).Otoo et al., 2012( کند یباز م ینیمهارت کم و سطح سواد پا

 Chandy and( است یزندگ یک، تنها راه ماندگار کردن ینیکارآفرمیکرو یر،فق يکشورها یشتردر ب

Narasimhan, 2011 .(انجام شد،  یجریهدر کشور ن ینکارآفرمیکروزنان  يور که بر يا در مطالعه
 دهند یرا انجام م ها یتفعال یناضطرار ا يطور عمده از رو هب ینزنان کارآفر ینآن بود که ا یانگرب یجنتا
 یتجاد امنیبلکه ا یستندسود ن يدنبال حداکثرساز هها ب آن گردانند، یبقامحور را م يها در واقع بنگاهو 
که  یقتحق این ).Otoo et al., 2012( ها است هدف آن ی،این کمک مال یقخانواده، از طر يبرا

 یصنعت يباالتر از کشورهاتوسعه   حال در يدر کشورها یررسمیو مشاغل غ یخوداشتغال يها نرخ
 ,Harris and Todaro( دارد یو مقررات افراط ینبازار کار و قوان يها در چالش یشهاست، معموالً ر

1970; de Soto, 1989.(   
در حال توسعه، با  يدر کشورها ینیکارآفرمیکروو  یاز آن است که خوداشتغال یحاک مطالعات  

 ,.Gabriel et al( عدم ثبات قرار داردحالت  یکدر  ی،ورشکستگ يو نرخ باال ینیتوجه به درآمد پا

 اغلافراد مش که ینبوده تا ا یمشاغل موقت ینکشورها، معتقدند که ا یندر ا ینانکارآفرمیکرو ).2009
 یدگاه،د ینبا ا ).Harris and Todaro, 1970( دست آورند هبباال با حقوق  یبهتر در بخش رسم

 یشتريب یشگرا ین،یافراد جوان با سطح مهارت پا پنهان همراه است و يکار با کم ینیکارآفرمیکرو
  ).Gabriel et al., 2009( دارند ینیکارآفرمیکروورود به  يبرا

انجام  یندر سطح خانوار در کشور آرژانت یمایشپ یک)، 2009و همکاران ( یلراستا، گابر یندر هم  
شدن  ینبر کارآفر یمبن گیري یمتا چه حد بر تصم یانسان یهسؤال که سرما یندادند در جهت پاسخ به ا

دارد وارد  حتمالکه ا يافراد ،مطالعه نشان داد ینا یجشدن اثرگذار است؟ نتا یرکارمند حقوق بگ یک یا
 یتمنطبق با وضع یاتدسته خصوص یک شوند: می یمدسته تقس 2شوند به  ینیکارآفرمیکروعرصه 
 یطفاقد آموزش) و دسته دوم، با شراافراد جوان و  یعنیتوسعه، را نشان دادند ( در حال يکشورها
  با سطح سواد باال)  یانسالافراد م یعنیمطابقت داشتند ( یافته توسعه يکشورها



 1394 زمستان )4(، شماره )2(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

60 

. گروه اول، شوند یخرد م ینکارآفر یادگرفت که، دو گروه به احتمال ز یجهنت توان یم بنابراین  
و  یشغل مناسب در بخش رسم فتنیافقدان  یلدل متوسط که به یا ینشامل افراد جوان با سطح سواد پائ

 یشترب لتحا ینکه ا شوند یم ینیکارآفرمیکرووارد عرصه  ی،مشاغل رسم يالزم برا يها فقدان مهارت
از فقر  یی، رهاینیکارآفرمیکروگروه، هدف از  ینا ي. براافتد یتوسعه اتفاق م  حال در يدر کشورها

 ین. در اآید یحساب م کاهش فقر به يبرا ير، ابزاینیکارآفرمیکروسود و لذا  ياست تا حداکثرساز
برخوردارند  ینیکارآفرمیکروورود به عرصه  يبرا ییباال یلاز پتانس یزن ینگروه، زنان با سطح سواد پائ

  ).1(شکل 
الزم را داشته و پس  یانسان یهبا سطح سواد باال هستند که ابتدا سرما یانسالدوم، شامل افراد م دسته  

را با  یمال یهسرما یانسالی،در م ی،انداز مال با حقوق مناسب و پس یبخش رسم اشتغال در یاز مدت
هستند که  یشخو یتخرد با مالک يها بنگاه يانداز دنبال راهه نموده و ب یبخود ترک یانسان یهسرما

 يدر کشورها یشترب ینیکارآفرمیکرونوع از  ینهست. ا یزکارمند ن ینچند يها دارا آن يها معموالً بنگاه
  . افتد یاتفاق م یافته توسعه

وجود داشته باشد اما آنچه مهم است،  یزکشور، هر دو حالت ممکن ن یکچند ممکن است در  هر  
 یکسان تواند یدو گروه نم ینا يوکار برا توسعه کسب يها دو گروه و برنامه ینا یازهاياست که ن ینا

  ).1باشد (شکل 

  
  .)Gabriel et al., 2009( یافتهدر حال توسعه و توسعه  يدر کشورها میکروکارآفرینی یجادبه ا یلاتم -1 شکل
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را هدف  ینیکارآفرمیکرو یا یکه خوداشتغال ياقتصاد یاستگزارس یک یاستگزاري،از بعد س بنابراین،  
 یعنوان پناهگاه  که به خرد يها بنگاه ینب یدبا یژهو هتوجه کند. ب یدوگانگ ینبه ا یدقرار داده است، با

رشد  یلو پتانس یها که درآمد واقع بنگاه یراند، با سا خارج شده یريبگ که از بخش حقوق يافراد يبرا
 يها بنگاه ياعتبار برا ینتأم يدر راستا یاستگزارياز بعد س یزتما ینکند. ا یجادا یزاشتغال دارند، تما

 که یدارد چون در حال یتاهم یارف قرار دارند، بسرا مورد هد یرکه افراد فق یاستگزارانیخرد و س
طور برابر  هباشد، ممکن است نتواند ب فقرکاهش  يمناسب برا یممکانس یک تواند یم ینیکارآفرمیکرو

 یهکل يمشخص و یکسان برا یاستیبرنامه س یک یريگ کار هدهد. لذا ب یشو اشتغال را افزا يور بهره
  ).Gabriel et al., 2009( مناسب باشد ندتوا ی) نمیررسمیو غ یها (رسم بخش

بخش عوامل مؤثر بر  یندر ا: در حال توسعه يدر کشورهامیکروکارآفرینی  یتعوامل مؤثر بر موفق
با بررسی و تحلیل دو مطالعه موردي که یکی در ینی کارآفرمیکروبه حضور در عرصه  یلو تما یتموفق

و  یجریهن ینافاسو،(بورک یقازبان غرب آفر يانسوفر يکشور اندونزي انجام شده و دیگري در شهرها
  شود. میتوگو) ارائه 

 ها یرساختز یفیتست، کا باال یار) بسي(فساد ادار يخوار است که در آن رشوه يکشور اندونزي،  
مورد  یلدل ینهم دارد. به یزرا ن یاسیس ییراتو تغ يدارد و تجربه بحران اقتصاد یو روند نزول ینپائ

توسعه   حال در يپرچالش کشورها یطدر مح ینیکارآفرمیکرو یاتمطالعه خصوص يبرا یمناسب
 استتوسعه   حال در يکشورها یهکند که مناسب کل یجادا هایی ینشب تواند یلذا مطالعه آن مو  باشد می

)Vial, 2011.( خرد هستند که  يها بنگاه ي،اندونز درموجود  يها شرکت یهدرصد از کل 90 یباًتقر
 يها از آن است که بنگاه ی. شواهد حاکدنباش یم يکشور اندونز یاز اشتغال مل یمیدوداً نح یانگرب

 يکاري که پس از بحران اقتصاد یروهايهستند، ن ینسطح پائ يفناور يکه دارا ییها آن یژهو هخرد ب
معموالً مرد و  یاییخرد اندونز ینانکارآفر ).Tambunan 2007( شدند، را جذب کرده است یکارب

 ینهشده در زم یو تخصص ینیپا يسطح فناور يدارا یررسمی،، غ آنان يها هستند و بنگاه یدهد آموزش
 ).Rigg 2003(اند  را تجربه نکرده یاست و عموماً رشد قابل توجه یتجارت و خدمات صنعت

 مهم هستند اما یارخرد بس يها بنگاه عملکردآمدن و  وجود جهت به ها، یرساختو ز یهاول ينهادها
  . شود یم يو نوآور يور موارد مانع بهبود بهره یمداخله دولت در برخ

انجام داد،  يدر کشور اندونز ینیکارآفرمیکرو یتوضع ي)، بر رو2011( یالکه و يا مطالعهنتایج   
 ینیکارآفرمیکرو کهدارد  یشترياحتمال ب یینسبت به خانوارهاي روستا ينشان داد که خانوارهاي شهر
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 تمرکز یگرد يباشد. از سو می یشترب ياقتصاد يها دامنه فرصت ي،در مناطق شهر یرازرا شروع کنند 
کمتر است. اما در هر دو  يمانند کشاورز یگزینجا یشغل يها بوده و فرصت یشتردر شهرها ب یتجمع

احتمال مشارکت در  یشفرد مسن در خانوار، با افزا یکخانوار، باالبودن بعد خانوار و وجود 
 شتدا یتاهم ییتنها در مناطق روستا یز،ن یتمثبت داشت. عامل جنس یهمبستگ ینیفرکارآمیکرو

 ینیکارآفرمیکروداشت تا در  یشتريمرد، احتمال ب یبا سرپرست ییخانوارهاي روستا که  يطور هب
  مشارکت کنند.

در  تريیشباالتر، به احتمال ب یمال یهبا سرما ينشان داد که خانوارها ینمطالعه همچن ینا نتایج  
سرانه، احتمال حضور  یهدر سرما یشدرصد افزا 10هر  که يطوره ب کنند یمشارکت م ینیکارآفرمیکرو

 ییروستا يدر خانوارها یزانم ینو ا دهد یم یشدرصد افزا 9/0 یزانم را به ینیکارآفرمیکرودر 
بر مشارکت در  سانیان یهسرما یرتأث یگر،د يشود. از سو می یشتربرابر ب 3است و تا حدود  دارتر یمعن

تا سال  ییابتدا یالتتحص يکه سرپرستان خانوار دارا ه شدشد و نشان داد ییدتأ یزن ینیکارآفرمیکرو
 ینشکل وارونه ب U. رابطه کنند یمشارکت م ینیکارآفرمیکرودر  یشتريبه احتمال ب یرستان،آخر دب

کم سواد و افراد  یا سواد یافراد ب هک يطور شد، به ییدتأ یزمطالعه ن یندر ا ینیسطح آموزش و کارآفر
دلیل   داشتند. مورد اول به ینیکارآفرمیکروبه مشارکت در  يکمتر یلآموزش، تما یسطوح عال يدارا

 یشغل يها فرصت الدنبه وکار و گروه دوم، چون ب در کسب یتجهت موفق یهاول يها فقدان مهارت
 یهداشتند. سرما ینیکارآفرمیکرومشارکت در  به يکمتر یلبودند، تما یشترپرداخت ب یزانبهتر با م

نشان  ینیکارآفرمیکرواز  یترا در حما یمهم و مثبت یاردر اشکال مختلف خود، نقش بس یزن یاجتماع
به  ینیکارآفرمیکرودر  شارکتم یشدر افزا يموثر یارنقش بس یزو نهادها ن ها یرساختز یفیتداد. ک

باعث  ي،مطالعه نشان داد که رکود اقتصاد ینا یتر نهادر سطح روستاها و شهرها داشت و د یبترت
  ).Vial, 2011( شود یم یخانوادگ يو کار در اقتصادها یخوداشتغال ياشتغال به سو ییرتغ

و توگو) بر  یجریهن ینافاسو،(بورک یقازبان غرب آفر يفرانسو يکه در شهرها يا مطالعه در  
 یانب یردر موارد ز ینانکارآفر ینا یتموفق يرهافاکتو ینتر خرد انجام شد، مهم ینانکارآفر يرو
  ):Roy and Wheeler, 2006( شد

و  يآموز سطح حرفه ی،رسم يها سطح آموزش ینب داري یمعن ی: همبستگيسطح مهارت آموز  .1
و  يآموز خرد مشاهده شد. اگرچه حرفه يها ادراك شده و رشد بنگاه یتسطح سواد با سطح موفق
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 اب یحت یراز یستن یندهآ یتموفق کننده یناما لزوماً تضم دهند یم یشرا افزا تیسطح سواد احتمال موفق
  الزم است. یزن یديکل یتعوامل موفق یا ینانهکارآفر هاي یتظرف یرسطح آموزش مناسب، سا یک

 ینتر عنوان مهم خرد، به ینعنوان کارآفر به یتخرد: سطح تجربه و سابقه فعال ینانتجربه کارآفر  .2
باتجربه،  ینانمطرح است. کارآفر يآموز باالتر از سطح مهارت یخرد، حت ینانکارآفر یتعامل موفق
 یانو مشتر ها هفروشند با افراد و  یندارند. همچن کنند، یم یتاز بازاري که در آن فعال يدرك بهتر

  رسد. و چگونه خوب به فروش می یچه زمان یی،که چه کاال دانند یم یخوب ارتباط دارند و به یشتريب
) یرهکنندگان و غ رقبا، عرضه یان،دانش بازار: دانش بازار در مورد کاالها و خدمات (مانند مشتر  .3

 يآموز مهارت یقاز طر تواند یخرد است. دانش بازار م ینانکارآفر یتاز عوامل موفق یگرد یکی
گفت  توان یو م یددست آ هخاص، ب یتفعال یکتجربه کارکردن در  یا) یرسم یرغ یا ی(آموزش رسم

  خرد است. ینانکارآفر یتاز موفق يقو کننده  بینی یشعامل یک پ ینا
خرد که دائماً در حال متفاوت ساختن کاالها و خدمات خود از  ینان: کارآفريساز سطح متفاوت  .4

و رشد را از خود نشان  یتاز موفق يبودند، سطح باالتر یاتخصوص یرو سا یمتق یفیت،نقطه نظر ک
  دادند.

بنگاه  یندهآ يانداز روشن برا چشم يخرد که دارا ینان: کارآفریندهآ يبرا یزير انداز و برنامه چشم  .5
که  یگرکارآفرینانید يخرد بودند. از سو ینانکارآفر یرتر از سا موفق داري یطور معن هخود بودند، ب

که  يافراد یعبارت بهو آموزش مناسب بودند.  يآموز سطح حرفه يبودند، دارا یانداز روشن چشم يدارا
بنگاه  یندهاز آ یانداز روشن چشم يبودند، به احتمال باالتر دارا یدهد یررسمیو غ یرسم يها آموزش

  خرد خود بودند.
 ینانخرد وجود داشت و کارآفر ینانکارآفر یتسطح فقر و موفق ینب یسطح فقر: رابطه معکوس  .6

  اشتند.د یزن يکمتر یتبودند، احتمال موفق یرترخرد که فق
 يبند دسته یرخرد را در موارد ز ینانکارآفر یتعوامل مؤثر بر موفق توان یم ی،کل يبند جمع یکدر   

  نمود:
  یو خانوادگ يفرد یاتخصوص  .1

 ي،مانند سطح آموزش، تجربه کار ینانکارآفر یاتخصوص یکه برخ دهد یمطالعات نشان م نتایج  
متعلق به آن است، در  ینکه کارآفر يا خانواده یاتخصوص یو برخ ینیکارآفر یهسن، روح یت،جنس

   ).Nichter and Goldmark, 2009( مهم است یاربس ینیکارآفرمیکروورود فرد به عرصه 
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  یمال یهسرما  .2
 ینا )،Schumpeter, 1934( دو نقش متفاوت در اقتصاد دارند دار، یهو سرما ینچه کارآفر اگر  
جهت ورود به  گیري یمتصم ياو)، که بهتر است برا یهاول فرد است (نه ثروت یک ینیکارآفر ییتونا

 که یهم ممکن است مهم باشد. در صورت یهاما ثروت اول یرد،عرصه کسب و کار مورد توجه قرار گ
 که يطور هباشد (ب یاجاحت یقابل توجه گذاري یهناکارآمد باشد، سرما یررسمیو غ یرسم یمال ازارهايب

کند)، گرو گذاشتن  ینرا خود تأم ياقتصاد یتفعال یمال ینهتمام هز ای یبخش ینباشد کارآفر یاجاحت
) و یکیسپرخطر (ر گذاري یهاگر سرما یاباشد،  یاجاحت یدر قبال قرض گرفتن بودجه مال یقهوث

  وکار را شروع کند.  کسب یکابتدا ثروتمند باشد تا بتواند  یدباشند؛ فرد با گریز یسکر گذاران یهسرما
 اند نموده ییدرا تأ ینیخانواده و کارآفر یافرد  یهاول یهسرما ینرابطه مثبت ب ی،مختلف مطالعات  

)Gentry and Hubbard 2004.( سوتو يالبته د )مرده مورد  یهعنوان سرما را به یهسرما ین)، ا2001
وام  يبرا یقهوث وانعن به تواند یخانواده نم هاي یهنموده است که عموماً سرما یانبحث قرار داده و ب

اندك (از نظر مقدار) هستند، ثبت نشده هستند (فقدان سند  یارها بس آن یراگرفتن استفاده شود ز
ها در موارد عدم  دهنده ها توسط وام اموال آن یفتوق یا) ییو خانوار روستا یاراض يبرا یتمالک

 ینزم را خود تأمال یهتمام سرما یا یبخش یدبا ینانکارآفر یجه،مشکل است. در نت یارپرداخت وام، بس
محدود شدن  یجهها و در نت نهاده یدموجب کاهش حجم خر یمال یهبه سرما یکنند. فقدان دسترس

بر  عالوه ی،مال یهفقدان سرما ینهمچن د.شو یانبوه، م یدتول هاي یجوئ در کسب صرفه ین،کارآفر ییتوانا
خرد  انتقال از بنگاه یتودگسترش بنگاه و به دنبال آن محد دودیتنهاده، موجب مح یدخر یتمحدود
 یمایشبر اساس پ ).Fafchamps, 2003( شود قابل دوام می یاسکوچک و متوسط مق يها به بنگاه

نمودند که  یانخرد ب يها درصد از بنگاه 34 ي،کشور اندونز يانجام شده توسط آژانس آمار مرکز
 ير مطالعه همزمان، بر رود). Tambunan, 2007(ها بوده است  مشکل آن ینتر مهم یه،فقدان سرما

کاال و  یفیتک ي،از کمبود نوآور یها ناش شرکت گونه ینعدم رشد ا یز،ن یاسمق کوچک يها بنگاه
 يدارا يها خانواده ینبنابرا ).Rigg, 2003( به اعتبارات گزارش شد یخدمات، و فقدان دسترس

   ).Vial, 2011( وندش ینیکارآفرمیکروتا وارد عرصه  دارد یشترياحتمال ب یه،اول یهسرما
  یانسان یهسرما  .3

 یبترک یانسان یهرا با سرما یمال یهسرما یدبا ینیاست. کارآفر یانسان یهعامل مهم، سرما سومین  
 یمال یهوکار به همان اندازه سرما کسب یتموفق يبرا یانسان یه) معتقد است که سرما2007کند. کلمن (
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. در کند یم یعمالکان، رشد بنگاه را تسر ینش در بآموز يسطح باال). Coleman, 2007(مهم است 
به  یداست، شایت بنگاه احتمال مالک یشافزا کننده بینی یشپ انسانی، یهسرما یافته، توسعه  يکشورها یشترب
از  يبردار نموده و در بهره ییپرمنفعت را بهتر شناسا يها فرصت یده،د  علت که افراد بهتر آموزش ینا

 یتوضع ی،که آموزش عال یهفرض ینا توسعه،در حال  ي. اما در کشورهاکنند یت مها زودتر مشارک آن
انداز  چشم یقبالقوه از طر ینانکشورها، کارآفر ینشود. در ا یلتعد یدبا کند، یرا مشخص م ینیکارآفر

 یجه،. در نتشوند یم یختهاشتغال با حقوق مناسب، برانگ يبرا ییها به فرصت یدسترس یا یمال یتموفق
 یاسمق بخش بزرگ یا یشغل در بخش دولت یک یافتن دآموزش را با قص يمکن است سطح باالم

مطالعات  ی،طور کل هب ).vial, 2011( متعلق به خود يها دنبال کنند تا مشارکت در بنگاه ی،خصوص
وجود دارد  ینیسطح آموزش و کارآفر ینشکل وارونه ب Uرابطه  یکموافق هستند که  یاًقو
)Reynolds 1997 .(به نوع حقوق و در دسترس  یعمدتاً بستگ آفرینیآموزش بر کار یرتأث ین،بنابرا

)، با در نظر گرفتن آموزش به 2010( یویاو ال یبسونموجود دارد. گ یگزینجا يها فرصت یربودن سا
 یشتريسطح سواد متوسطه، احتمال ب يدارا يها که خانواده یدندرس یجهنت ینا کنترل، به یرعنوان متغ
  ). Gibson and Olivia, 2010( کنندخرد عمل  ینعنوان کارآفر دارد تا به

  یاجتماع یهسرما  .4
زمان  یه،نوع سرما یناست. ا یفها، هنجارها و اعتمادها قابل تعر عنوان شبکه به یاجتماع سرمایه  

حال  در يدر کشورها). vial, 2011(است  یانسان یروين یازمندتا ساخته شود و اساساً ن برد یم
 ،نادر است یارخارج از کشور، بس یانسان یهبه سرما یمحدود و دسترس یانسان یهتوسعه، سرما

 هاي یتبر مشارکت در فعال یمبن یماترا در تصم یمهم یاراحتماالً نقش بس یاجتماع یهسرما ین،بنابرا
 ینانکارآفر یتموفق یاز موانع اصل یکی. مطالعات نشان داده است که کند یم يخرد، باز ياقتصاد

 است دخر یناندرون کارآفر يفرد یندر حال توسعه، عدم اعتماد و روابط ب يخرد در کشورها
)Sultana et al., 2010; Roy and Wheeler, 2006به  یجهت دسترس یژهبو ی،اجتماع یهرما). س
 یگرد يها و از سو از نهاده یکاف یرو مقاد یتشروع کار، مجوز فعال یهمنابع مانند سرما یشترب

 یاربس ،ها و اعتماد درون شبکه ارتباطات و روابط، گفتمان یقو کاربران از طر یانبه مشتر یدسترس
  ). vial, 2011(است  يضرور
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  کشور يخرد و کالن اقتصاد یتوضع  .5
کوچک و  يها بنگاه ي،بحران اقتصاد  )، نشان داد که در زمان1999( یعادو م یدهلمل مطالعات  

کم  يسطح اشتغال خود را ثابت نگهداشته و در موارد یابلکه  اند یافتهترش نگس یاس،متوسط مق
 یژه،و هاند. ب یرفتهپذ یرطور مشابه تأث هب یزن یاسبزرگ مق يها اند؛ بنگاه بسته شده یطور کل هب یااند،  کرده

شده جهت  کاریبر افراد تازه ب یادي) وجود نداشته باشد، فشار زیکاري(مثالً حقوق ب یکارياگر منافع ب
 ي)، معتقد است که بعد از بحران اقتصاد2002( یرمند . ونآورد یوارد م یشوکار خو کسب يراه انداز

 ینتر شدند. همچن کوچک مقیاس،و از نظر  یشترخرد از نظر تعداد ب يها طور متوسط شرکت ه، ب1997
درآمد مکمل  ینتأم ياستادر ر ینیو مشارکت زنان در کارآفر یافت یشها افزا آن شدن  یررسمینرخ غ

   ).Van Diermen, 2002( خانواده، گسترش پیدا کرد
  درون کشور يو نهادها یزیکیف هاي یرساختز یفیتک  .6

 یرمولدغ ینیباعث توسعه کارآفر ین،یپا یفیتبا ک ي) معتقد است که نهادها1990( بائومل  
 ینیباال، گسترش کارآفر یفیتبا ک يهانهاد که یدر حال شود ی) میرمولدغ یاسیو س یقانون هاي یت(فعال

 ندونزي) در کشور ا2004( ی. مطالعه بانک جهانکنند یمولد) را مساعدت م يبازار هاي یتمولد (فعال
و واردات، پروانه  یتمجوز فعال یافتجهت در یخرد به مسئوالن دولت يها نشان داد که اکثر بنگاه

 يها با استفاده از داده یگريمطالعه د ).vial, 2011( دهند یساخت و خطوط آب، تلفن و برق، رشوه م
 ینتر داد که مهم نشان یتوسط بانک جهان ییروستا گذاري یهسرما یطمح یمایشاز پ ینمونه تصادف یک

است، دوم، لزوم  یدولت محل هاي یاستاز س ینانخرد ابتدا، عدم اطم ینانمشکالت کارآفر
است که صرف دریافت مجوز  ی، مدت زمانمجوز و سوم یافتجهت در یغیررسم يها پرداخت

  ). von Luebke, 2006( شود یم
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  .)vial, 2011( در حال توسعه يخرد در کشورها ینانکارآفر یتو موفق میکروکارآفرینیبه  یلعوامل مؤثر بر تما - 2شکل 

  
ي ها )، چالش2011( یمهانو ناراس يچاند: توسعه  حال در يخرد در کشورها ینیکارآفر يها چالش

  :دانند یم یراي مانند هند را در موارد ز توسعه  حال در يدر کشورها میکروکارآفرینی
توسعه، با   حال  خرد در ینانکارآفر یشترب یریتیمد هاي یتوکار: فعال کسب یهاول يها فقدان مهارت .1

تا آنچه را که دارند  یلها تما دارد. آن یاديفاصله ز شود، یم یسمعتبر تدر یریتیآنچه که در مدارس مد
 ینانکارآفر یباشد. حت شتهوجود دا يبهتر هاي ینهاگر گز یانجام دهند حت اند، یدهد یشینپ يها از نسل

  .یستندکسب کار ن یهاول يها مهارت يدارا یزخرد با سواد ن
 يکه فناور اي مالحظه قابل یشرفترغم پ یموقع به اطالعات: عل  و به یکاف یفقدان دسترس .2

دسترسی به اطالعات  یگر؛د یو ارتباط یاطالعات هاي یشرفتبه جهان عرضه نموده و پ همراه تلفن
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 هتوسع  حال  خرد در کشورهاي در ینانکارآفر یشترب يفروشندگان و بازار کاال برا یداران،مربوط به خر
نامناسب خود را به افراد نامناسب، در زمان و مکان  يکارآفرینان خرد، کاالها یجه،وجود ندارد. در نت

  .فروشند یم
از  یاريبس يدر بانک و پول برا یبه حساب شخص ی: دسترسیبه منابع مال یفقدان دسترس .3

باعث  یو مکان یمسافت زمان یزمواقع ن یمشکل است. در برخ یکتوسعه،   حال  خرد در ینانکارآفر
   .شود یاعتبارات م ینبه ا ینیپا یدسترس

خرد  ینانکارآفر یتو توگو) در مورد وضع یجریهن ینافاسو،بورک( یقاکه در غرب آفر يا مطالعه در  
  :خالصه شده است یرخرد در عوامل ز ینانکارآفر یتانجام شد، موانع موفق

بازار بودند  یهاول يها خرد، فاقد دانش و مهارت ینانکارآفر یشتر: بيآموز فقدان دانش بازار و مهارت .1
بازار را  يها قادر نبودند تا فرصت یبه خوب ینودند، بنابرارا نگذرانده ب يآموز مهارت يها و دوره
  قرار داشت. ینیدر سطح پائ نیانسا یهنمود که سرما یانب توان یمند شوند. لذا م و از آن بهره ییشناسا

مانع  ینتر را مهم یمال یهخرد، مشکل سرما ینانکارآفر یشتراعتبار: ب یا یهمحدود به سرما یدسترس .2
  اعتبارات خرد شده بودند. یافتها موفق به در پنجم از آن یک یباً. تقرانستندد یرشد خود م

 5بود. تنها  ینیپا یارخرد بس ینانکارآفر یندر ب ي: سطح اعتماد و همکاريفقدان اعتماد و همکار .3
 ها داشتند و اکثر آن خرد ینانکارآفر یربا سا يبه همکار یلتما یا يخرد، همکار یناندرصد از کارآفر

و  يها ترس از کالهبردار آن یشتروکار خود را اداره کنند. ب صورت مستقل کسب هداشتند تا ب یلتما
در  یاجتماع یهسرما یعبارت . بهدانستند یخود م يمورد سوءاستفاده قرار گرفتن را عامل عدم همکار

  ).Roy and Wheeler, 2006د (بو ینیپا یارخرد بس ینانکارآفر ینب
براي  آنان يها چالش ینتر مهم یی،روستا ینبر زنان کارآفر یدکأ)، با ت2010ن (و همکار سلطانا  

  :دانند یم یردر کشور بنگالدش را شامل موارد ز میکروکارآفرینی
  يپدرساالر يها هنجارها و ارزش .1
  یو اعتقادات مذهب یآداب و رسوم اجتماع .2
  ییاز زنان روستا یاديدرصد ز يفقدان آموزش برا .3
  ییزنان روستا ینیکارآفر يها دان ارتباطات و مهارتفق .4
  به بازار یاندك دسترس يها فرصت .5
  يمحصوالت بازار يبرا یرساختیز یالتفقدان تسه .6
   قشر زنان یرترینفق يخرد برا يبه خدمات اعتبار یکاف یعدم دسترس .7
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و  يانداز موانع راه ینتر مهم توان بر مطالعات انجام شده که در فوق بدان اشاره گردید می يمرور با  
 یهسرما یعنی یاصل یهدر حال توسعه را، در فقدان سه سرما يخرد در کشورها ینیکارآفر یتموفق
و  هادهان ینپائ یفیتو ک ينامناسب اقتصاد یطهمراه مح به یاجتماع یهو سرما یمال یهسرما ی،انسان

  خالصه کرد. ها یرساختز
  

  گیري و پیشنهادها نتیجه
 یهاز کل یمیطور متوسط حدود ن هب یررسمی،خرد غ يوکارها کسبات انجام شده، اس مطالعبر اس  
 يها ها نسبت به شرکت اگرچه آن دهد یم یلدر حال توسعه را تشک يدر کشورها ياقتصاد هاي یتفعال

 ینهدر زم یکم یستماتیکهنوز دانش س ی،هستند. از طرف يکمتر يور بهره يدارا ی،بخش رسم
   ).vial, 2011( توسعه وجود دارد در حال يدر اقتصاد کشورها ینیرکارآفمیکرو

 توان یدر حال توسعه انجام شده است، م يدر کشورها ینیکارآفرمیکرو ینهتوجه به آنچه در زم با  
است اما در  یکاهش فقر و توسعه مل یلپتانس يدارا ینیکارآفرمیکروگرفت که اگر چه  یجهنت

. در واقع شود یگرفته م کار هکاهش فقر ب ياستراتژ یکعنوان  اً بهدر حال توسعه، صرف يکشورها
متفاوت است. در  یافته توسعه يدر حال توسعه با کشورها يدر کشورها ینیکارآفرمیکرو یعتطب

اما در  کنند یخرد حرکت م يها بنگاه یجادباال به سمت ا یانسان یهافراد با سرما یافته توسعه يکشورها
 ین،یپا یانسان یهبر سرما یهو با تک یررسمیبخش غ یکخرد در  يها وسعه، بنگاهدر حال ت يکشورها

شکل  ینیپا یاجتماع یهخانواده او و سرما یاکار خود فرد  یرويخانواده، ن یا یشخص یمال یهسرما
 یهو اعتبارات است. فقدان سرما یبه منابع مال یها، عدم دسترس آن يها چالش ینتر . از مهمگیرند یم

بازار بهره  هاي فرصتنتوانند از ها  آن موجب شده است تا ینیپا یانسان یهمناسب در کنار سرما یمال
خرد،  يها بنگاه یندهند و با توجه به فقدان ارتباطات ب یشخود را افزا يها بنگاه يور گرفته و بهره
 یتجهت حما یملعنوان مک د را بهرخ يها به اطالعات و فقدان دانش بازار صرفاً بنگاه یعدم دسترس

موارد که اعتبارات  ی. هر چند در برخیستسود ن يها حداکثرساز اند اما هدف آن از خانواده نگه داشته
کسب و  یتدر بنگالدش)، موفق یناست (مانند بانک گرام یدهها رس بنگاه یندست ا هب یخرد به خوب
  بوده است. یشترب یزن کارهاي خرد

 یدخرد، ابتدا با ینانکارآفر هاي یلاستفاده از پتانس يبرا استگزاريیجهت س شود یم یشنهادپ بنابراین  
در چه  ینانتعداد کارآفر یشترینشود تا مشخص گردد ب ییخرد در کشور شناسا ینانکارآفر هاي یژگیو
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دارند؟ به  عتباراتو ا یمال یهبه سرما یدسترس یاقرار دارند. آ یاز آموزش و در چه دامنه سن یسطح
 هاي یژگیو بندي، یمدارند؟ از نظر تقس یالزم دسترس یو منابع اطالعات یزیکیف هاي یرساختز

از  یبیترک یاو  یافته توسعه يکشورها یا دهند یدر حال توسعه را نشان م يخرد در کشورها ینانکارآفر
بر ارائه اعتبارات خرد و  بتنیوکار م مناسب توسعه کسب يها برنامه ینبا تدو توان یهر دو. سپس م

 يدر راستا ینانکارآفر ینا هاي یلهر گروه، از پتانس هاي یژگیمتناسب با و يآموز مهارت يها ورهد
 ی،مشاغل رسم یافتنبوده و صرفاً تا  یمشاغل موقت ینا صورت ینا یرنمود. در غ ینهتوسعه استفاده به

  ادامه خواهد داشت.
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Abstract 
 There is a little systematic knowledge in the field of micro-entrepreneurship in 
the economy of developing countries. Although, micro-entrepreneurship has the 
potential for poverty reduction and national development, but in developing 
countries, have been used solely as a poverty reduction strategy. The nature of 
micro-entrepreneurship, in developing countries is different of developed ones. In 
developed countries, individuals move towards to creation micro-enterprises, with 
high human capital, but in developing countries, micro-enterprises form in informal 
sector and relying on low human capital, low personal or family financial capital, 
individual or family labor work and low social capital. This paper investigates the 
role of business development programs in micro-entrepreneurship and compares 
the nature of micro-entrepreneurship in developing countries with developed ones 
and Finally, discusses on mechanisms of micro-entrepreneurs' success in 
developing countries that among which, we could point to individual 
characteristics of micro-entrepreneurs and their families, access to financial 
resources, providing appropriate human capital, social capital and external factors 
related to micro and macroeconomic situation of the country and the quality of 
infrastructures and institutions in the country. 
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