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 در کشاورزي نشریه کارآفرینی

  1393 بهار ،اول، شماره اولجلد 
http://jead.gau.ac.ir  
   

  ییروستا توسعه رد کشاورزي نییکارآفر نقش بررسی
  

  2آقائی مریم و 1کالگر پیمان*

   رزي و منابع طبیعی گرگان،علوم کشاو، دانشگاه روستایی توسعه ارشد  کارشناسی آموخته دانش1
  گلستان استان اي حرفه  و  فنی کل اداره کارشناس2
  12/2/1393 پذیرش: تاریخ ؛ 25/11/1392 دریافت: تاریخ

  ١چکیده
 برخوردارند. اي ویژه تاهمی از اي، جامعه هر در اجتماعی واحد ترین کوچک عنوان به روستاها

 در ها آن مناسب استقرار و اجتماعی واحدهاي این مشکالت و مسائل کاهش براي تالش شک بی
 جمله از و روستاییان بین کارآفرینی روحیه به توجه امروزه  .است ویژه اي توجه مستلزم توسعه، چرخه

 کار راه تنها کارآفرینی اگرچه شود. می محسوب روستایی توسعه کارهاي راه ترین مهم از کشاورزان
 در .است آن نوع ورترین بهره و بهترین قطعاً اما نیست، روستایی ممرد درآمدهاي افزایش و زایی اشتغال

 ساکنین براي اشتغال و درآمد منبع یک که این از نظر صرف تواند می کشاورزي کارآفرینی میان این
 نوع از که پژوهش این باشد. ثرؤم ییروستا توسعه نهایت در و روستا اقتصادي توسعه در باشد روستا

 روستایی توسعه در کشاورزي کارآفرینی نقش بررسی به است، اي کتابخانه تمطالعا و توصیفی
 از القا با تنها روستایی اقتصاد سازي متنوع که دهد می نشان کیفی مطالعه این توصیف و تبیین پردازد. می

 و بالقوه منابع و ها فرصت خود روستایی، هاي محیط کارآفرینان که این مگر شود، نمی محقق بیرون
 به روستایی هاي محیط براي را اقتصاد و اشتغال تنوع ها آن از بهینه استفاده با و بشناسند را لفعلبا

 از جلوگیري ،انسانی رفاه افزایش اقتصادي، جدید هاي مزیت ایجاد جهت همین به بیاورند؛ ارمغان
 از روستایی حینوا در زندگی فضاي و تفعالی بین سازگاري برقراري و شهرها به روستاییان مهاجرت

                                                
  peymankr@yahoo.comمسئول مکاتبه:*

 



 1393 بهار) 1)، شماره (1(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

62 

 دست کشاورزي و روستایی کارآفرینی طریق از تواند می که است روستایی توسعه راهبردي اهداف
  گردد. یافتنی

  

  کشاورزي توسعه ،روستایی توسعه ،روستایی کارآفرینی ،کشاورزي کارآفرینی :يکلید هاي هواژ
  

  مقدمه
 تشکیل روستاییان را دنیا کل تجمعی از درصد 62 تقریباً ملل سازمان طرف از شده منتشر آمار مطابق

 عنوان به روستاها .)1389 (پوررجب،  رسد می درصد 76 به گاهی نسبت این آفریقا و آسیا در که دهند می
 کاهش براي تالش شک بی برخوردارند. اي ویژه تاهمی از اي، جامعه هر در اجتماعی واحد ترین کوچک
 اي توجه مستلزم توسعه، چرخه در ها آن مناسب استقرار و اجتماعی واحدهاي این مشکالت و مسائل

 توانند می شمار بی انسانی و طبیعی منابع داشتن علت به روستاها همچنین ).1387 (عنبري، است ویژه
 به گذرا نگاهی .)Chrisman, et al., 2003 ( گردند کارآفرینانه و نو هاي حرفه از بسیاري ظهور ساز زمینه
 از یکی همواره ریزان برنامه که دهد می نشان تاکنون خورشیدي 1327 سال از کشور عهتوس هاي برنامه

 و کارآفرینی مقوله را کشاورزي توسعه ویژه  به و روستایی توسعه اهداف به یابی دست هاي راه
 مختلف کشورهاي در روستایی توسعه تجربیات .)1389 همکاران، و فر (دانایی  اند دانسته خوداشتغالی

 بلکه یابد، نمی تحقق فناوري و سرمایه تزریق با فقط مهم این که دهد می نشان گذشته دهه چند در انجه
 جمله از و روستاییان بین کارآفرینی روحیه به توجه امروزه  .دارند نقش زمینه این در بسیاري عوامل

 .)1385 پور، یمانسل و حسینی(  دشو می محسوب روستایی توسعه کارهاي راه ترین مهم از کشاورزان
 درآمد، و شغل افزایش وسیله هب روستایی جوامع در تواند می اقتصادي توسعه مدل یک عنوان به کارآفرینی

 عنوان به کارآفرینی همچنین باشد. ثرؤم ها آن مهاجرت از جلوگیري و زندگی کیفیت بهبود و ثروت ایجاد
 به و روستایی توسعه سبب و کرده جذب ستاییرو مناطق به را جوان هاي خانواده و جوانان رهیافت یک
  ).Rural Development, 2007  ( گردد روستا پایداري آن تبع

 اما نیست، روستایی مردم درآمدهاي افزایش و زایی اشتغال کار راه تنها خصوصی کارآفرینی اگرچه
 اقتصادي توسعه ملعا ترین مهم ار امر این اقتصاددانان .است آن نوع ورترین بهره و بهترین قطعاً

 در ها ناآرامی و اغتشاشات از جلوگیري براي کلیدي راهبرد یک را آن مداران سیاست و دانسته روستاها
 را آن زنان و خویش درآمد بهبود براي ابزاري را آن روستاییان و کشاورزان چنین هم .دانند می روستاها
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 از کاستن و استقالل ، خودکفایی اندتو می که خود سکونت محل مجاورت در اشتغال براي امکانی
 و منابع برحسب .)Laukkanen, 2003( دانند می باشد، داشته پی  در را آنان اجتماعی نیازهاي
 این افزاري)، سخت و افزاري نرم نیز و بالفعل و بالقوه(  روستایی هاي محیط در موجود هاي فرصت
 این راستاي در کنند. می هدایت را جوامع ینا در اقتصادي توسعۀ ویژه به و توسعه اهداف ها محیط

 توسعۀ و روستایی توسعۀ اهداف میان یافته سازمان پیوندي محیط، دو این گرفتن نظر در با و یندهاآفر
 کارآفرینی رفتارهاي عوامل، این مناسب ترکیب از تا است شده برقرار مناطق این در کارآفرینی
  .)1389 همکاران، و افتخاري الدین (رکن گیرد شکل اقتصادي توسعۀ راستاي در روستایی

  

  
  

  .روستایی توسعه با کارآفرینی توسعه پیوند -1 شکل
  

 اعم اقتصادي هاي تفعالی براي منابع از مناسب ترکیبی یافتن پی در روستایی کارآفرینی حال هر به
 اساساً روستایی نیکارآفری .است ممکن سود ترین بیش به یابی دست براي غیرکشاورزي و کشاورزي از

 ). 1381 پترین،(  کرد تصور روستا فضاي در را آن باید که این جز ندارد شهر در کارآفرینی با تفاوتی
 نواحی، این واقع در .است متنوع و گسترده بسیار روستایی نواحی در کارآفرینی از استفاده هاي زمینه

 دلیل به میان این در ).1387 نجارزاده، ،رضوانی( شوند می محسوب کارآفرینی بروز براي بکري محیط
 راهیابی مبناي آن، توسعه و رشد ؛است کشور اقتصاد اساسی هاي بخش از کشاورزي که این

 بخش این زایی اشتغال و بیکاري کاهش و روستایی مناطق سمت به خدمات و اشتغال گذاري، سرمایه
 انرژي و نقل و حمل خدمات، نعت،ص جمله از ها بخش سایر توسعه و رشد ساز زمینه و شود می
 پرورش باغداري، ، زراعت جمله از کشاورزي بخش به مربوط هاي تفعالی .)1384 شکویی،( گردد می



 1393 بهار) 1)، شماره (1(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

64 

 ؛ زیست  محیط و  طبیعی منابع حفظ ،آبخیزداري جنگلداري، هاي تفعالی و عسل زنبور ، طیور و دام انواع
 کارآفرینی ).1387 نجارزاده، ،رضوانی( است روستایی نواحی در کارآفرینی بروز هاي زمینه ترین مهم

 جوامع کشاورزي بخش هاي محدودیت و ها مزیت شناسایی با تواند می کشاورزي ویژه به و روستایی
 توسعه ابعاد سایر کنار در روستایی اقتصادي توسعه به مناسب راهبردي ریزي برنامه توسط روستایی

 آسوده آن عمده هاي ویژگی که کشور روستایی توسعه ايالگوه بودن محور دولت از و کند کمک
 و نوآوري خالقیت، سوي به را جامعه و کند جلوگیري -است روستاییان بودن مطیع و طلبی

   .)1390 همکاران، و قیداري (سجاسی  دهد حرکت کارآفرینی
 مندي بهره نهزمی روستایی، مناطق در کارآفرینی توسعه و گسترش با دهد می نشان علمی هاي یافته

 توسعه آن متعاقب و اقتصادي رشد نهایت، در و گذارد می فزونی به رو خدمات و کاالها از روستاییان
 خود مطالعه در )1994( 1کریشنا و سینگ .)Bantel and Jachson, 2000( شود می محقق روستایی

 اثرگذار عوامل ترین مهم از مدیریتی و فنی هاي مهارت با آشنایی که رسیدند نتیجه این به هند کشور در
 است، فناوري انتقال جامعه در کارآفرینان اصلی وظایف از یکی و کشاورزي کارآفرینی توسعه بر

 تبدیل تجاري کشاورزي به را فردي و سنتی کشاورزي توانند می کشاورزي بخش کارآفرینان بنابراین،
 کمک و آشنایی بدون کشاورزان، نظر  به رازی سازند؛ فراهم را کشور اقتصادي توسعه هاي زمینه و کنند

 )1996(  2هویز مولن .یافت دست تموفقی به توان نمی کشاورزي جدید هاي شیوه و فناوري از گرفتن
 توسعه و کشاورزي بخش میان منطقی پیوند برقراري براي که است رسیده نتیجه این به خود مطالعه در

 بین ارتباطی شبکه و مشارکت خود خاص خصوصیات با که است افرادي کمک به نیاز ملی اقتصادي
 دیگران و ادلی شود. می یاد کشاورزي کارآفرین عنوان  به ها آن از که کنند، برقرار را دو این

 کشاورزي کارآفرینی توسعه در مؤثر عوامل از را ... و کنترل مرکز وجود توفیق، به نیاز پذیري، مخاطره
 شغلی هاي فرصت شده، تر قوي اقتصاد طریق از ایالت این که باورند این بر و کنند می قلمداد میشیگان

 بخش افراد زندگی کیفیت و تر متنوع اراضی کاربري نتیجه، در و کند می فراهم افراد براي زیادي
  .)Adelaja, 2007( شود می بهتر کشاورزي

                                                
1- Singh and Krishna  
2- Molenhuis  
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 نواحی در مشارکتی هاي تفعالی زمینه افزایش و سازي ظرفیت و توانمندسازي راستاي در بنابراین،
 کارآفرینی افزایش هاي زمینه و روستایی افراد تموفقی بر تأثیرگذار دالیل و عوامل دارد ضرورت روستایی،

 بررسی به پژوهش این که .شود بررسی روستایی نواحی در روستاییان اقتصادي وضعیت بهبود جهت در
  .پردازد می روستایی توسعه در کشاورزي کارآفرینی نقش

 
  پژوهش روش

 در اینترنتی منابع و اي کتابخانه مطالعات از و باشد می کیفی و توصیفی نوع از از پژوهش این
 روستایی کارآفرینی و کشاورزي کارآفرینی ،کارآفرینی کشاورزي، توسعه روستایی، توسعه هاي حیطه

   .است شده استفاده
  
  نظري مبانی

 متون در آن از که است کارآفرینی به توجه ها، سیاست بازنگري در جهان، در شده  تجربه هاي راه از یکی
 و ساختار که معنی ینا هب برند؛ می نام روستایی اقتصاد ساختار 2آرایش باز و 1بازساماندهی عنوان به توسعه
 و کوچک کارهاي  و  کسب براي ها مزیت ساز زمینه و کننده  فراهم امروزي، شرایط در ویژه  به روستاها، کارکرد

 هاي زمینه تنها نه کشور، فرداي و امروز شرایط در آن رسالت و روستاها به نگرشی چنین با است. کارآفرین
 و کلیدي مفاهیم از که روستایی، جوامع و ها سازمان ها، گروه افراد، سازي قابلیت و سازي ظرفیت توانمندسازي،

 زندگی و کار مدیریت شیوه بلکه شود، می فراهم هستند، روستایی پایدار توسعه و ملی پایدار توسعه راهبردي
  .)1389 ،قیداري سجاسی و افتخاري الدین (رکن  شود می تقویت نیز آن ساکنان دست به روستا در

 روابط و اجتماعی اقتصادي، ابعاد همه در اساسی شکل تغییر معناي به اصوالً روستایی توسعه
 از روستا مردم عامه و بخشیده بهبود را روستا مردم یزندگ شرایط تدریج به که روستاهاست در انسانی
 در اشتغال ایجاد همچون مواردي به باید روستایی توسعه هاي برنامه .شوند می مند بهره آن مواهب
 رفاه سطح افزایش شهرها، به مهاجرت کاهش اجتماعی، توسعه کشاورزي، غیر و کشاورزي هاي بخش

 روستایی توسعه هاي برنامه پایداري البته باشد. داشته توجه ماهر انسانی نیروي تربیت و آموزش و

                                                
1- Reorganizing 
2- Rearrangement 
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 توسعه امروزه ).1383 (بهرامی،  نمایند اجرا را  آن خود، به اتکا با روستا مردم خود که است  زمانی
 حاضر حال در .است یافته کارآفرینی مفهوم با تري گسترده پیوند گذشته با مقایسه در روستاها

 مداخله اي شیوه عنوان به را کارآفرینی ایجاد روستایی، توسعه در نظر صاحب اشخاص و سساتؤم
 .)1389 (پوررجب،  کند تسریع را روستاها توسعه روند است قادر که دانند می توسعه در جویانه

 بیرون هم و درون در هم موجود منابع از واحدي ترکیب جستجوي در روستایی نواحی در کارآفرینی
 درآمدزایی و کار  و  کسب ایجاد جهت جدید هاي فرصت خلق پی در و است ورزيکشا هاي تفعالی از

 بلکه نیست، روستاییان عظیم قشر براي اشتغال ایجاد معناي به تنها روستایی کارآفرینی  .بود خواهد
 است، اقتصادي توسعه با تراز هم نظران، صاحب از بسیاري گفته به که روستایی توسعه راستاي در گامی

  دارد: جوامع براي مفید نتیجه سه کارآفرینی که معتقدند اقتصاددانان .)Kader, 2007 (  باشد می
 مولد؛ و پایدار مفید، اشتغال -1

 محیطی؛  زیست و اجتماعی اقتصادي، عرصه در تأثیرگذار هاي نوآوري -2

 رفاه. و ثروت -3

 و رشد ساز مینهز و کشور و روستا اقتصاد اساسی و پایه هاي بخش از کشاورزي میان، این در
 را ها بخش دیگر توسعۀ و رشد براي الزم هاي زمینه کشاورزي بخش توسعۀ و رشد .است آن توسعۀ
 فراهم اقتصادي هاي بخش سایر تفعالی براي الزم هاي نهاده و عوامل آن، بدون و سازد می فراهم

 اصلی شغل هانج روستایی مناطق اغلب در .)1389 همکاران، و افتخاري الدین (رکن شود نمی
 از ها آن اما شوند، می یافت هم غیرکشاورزي مشاغل روستایی، مناطق در .است کشاورزي روستانشینان

 و کسب و کار جنبه کشاورزي نقاط، برخی در حتی ،دارند قرار تاهمی دوم درجه در اقتصادي لحاظ
  .)1383 ،محمدي گل ( است کرده پیدا را صنعت نوعی

 

  
  .روستایی توسعۀ در کشاورزي و کارآفرینی ه،توسع پیوند -2 شکل
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 شیوه در تنها بلکه ندارد، کارآفرینی عام مفهوم با تفاوتی هیچ روستایی کارآفرینی: روستایی کارآفرینی
 مانند روستایی مناطق خاص شرایط .دارد وجود اختالف شهري مناطق با روستایی کارآفرینی اجراي

 هاي زمینه که شود می باعث نواحی این در مدیریت ضعف و امکانات کمبود ریسک، بودن باال
  .)1387 نجارزاده،و  (رضوانی  باشد نواحی سایر با متفاوت نواحی این در کارآفرینی
 براي را منابع سایر که نیرویی « گردد: می تشریح گونه این روستایی کارآفرینی تعریف ترین مناسب

 خلق فرایند « و »هیچ از چیزي ایجاد و خلق توانایی « ،»کند یم بسیج بازار پاسخ بی تقاضاي به گویی پاسخ
 کارآفرینی از تعریفی چنین ».فرصت یک از گیري بهره براي منابع از واحدي مجموعه امتزاج وسیله به ارزش

 از تعبیر این گردد. نمی نوآورانه هاي فناوري بروز مانع و بوده مرتبط تولید عوامل مندي ساخت نوع هر با
 در اقتصادي رشد نرخ فزونی دلیل و شود گرفته نظر در توسعه در اولیه محرك عنوان به تواند می فرینیکارآ
 نهادها، که اجتماعاتی و مناطق ها، ملت با قیاس در را کارآفرینی مشوق اجتماعات و مناطق ها، ملت

 کارآفرینی ریگان، ).1381 پترین،( نماید بیان است کارآفرینی کننده تضعیف فرهنگشان و ها سیاست
  کمک و زندگی کیفیت دهنده بهبود ثروت، تولید و درآمد افزایش اشتغال، زمینه کننده  فراهم را روستایی

 روستایی کارآفرینی ورتمن نظر از .)Reagan, 2002( داند می اقتصاد در مشارکت براي محلی افراد به کننده
 ایجاد را جدیدي بازار یا معرفی را جدید خدمت ای تولید یک که جدید سازمانی ایجاد از: است عبارت

 دیگر، تعریفی در ).Heriot, 2002(  نماید می استفاده روستایی محیط در جدید فناوري از یا و کند می
 جوامع در را اقتصادي هاي فرصت تا کند می کمک روستایی مردم به که است یتفعالی روستایی کارآفرینی

   کنند تبدیل سودآور اقتصادي هاي تفعالی به را ها فرصت این چگونه که بگیرند یاد و بشناسند محلی
)U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD), 1999(.   

 بخش تسلط دلیل به و دارد زیادي گستردگی روستایی مناطق محیط در کارآفرینی ترتیب، ینا هب
 توسعه زیرا است؛ کشاورزي کارآفرینی بر مطالعه دهعم تأکید روستایی، مناطق اغلب در کشاورزي
 غیر و کشاورزي تولیدات میزان و درآمد به بخشی تنوع به کمک براي قابلیتی روستایی، کارآفرینی
 افزایش و معیشتی خطر کاهش براي را مناسبی هاي فرصت و شود می محسوب روستاییان کشاورزي

است اي پایه عناصر داراي روستایی، کارآفرینی کند. می اهمفر روستایی مناطق در پایدار غذایی تامنی 
 و افزاري) نرم و افزاري (سخت  روستا اساسی هاي زیرساخت کردن فراهم بر ها آن عمده تمرکز که

 اساس، این بر سازد. می فراهم را روستا اقتصادي رشد هاي زمینه تسریع و فقر کاهش که است خدماتی
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 چندین از که کند ایجاد روستایی مناطق در کار براي نو نظمی تواند می روستایی بخش در کارافرینی
 توانایی روستا محیط در کاري هاي گروه و افراد یعنی است، معقوالنه که آن لاو دارد: تاهمی جنبه

 جمله از خود، نیازهاي رفع جهت در آن از استفاده براي و داشت خواهند خود کار بر بیشتري کنترل
 یعنی است، تر انسانی که آن دوم آورد. خواهند دست به بیشتري هاي فرصت سالم توسعه و شدر به نیاز
 گیرد، نمی قرار استفاده مورد است بیگانه آنان اهداف با که اموري زمینه در تنها نه ها گروه و افراد کار

 این به است، ارترسازگ زیست محیط با که، آن سوم شد. نخواهد نیز دیگران زیان و استثمار موجب بلکه
 کرد نخواهد تخریب را طبیعت و بود خواهد هماهنگ انسانی زیست و طبیعی محیط کار ترتیب
  ).1389 قیداري، سجاسی و افتخاري الدین (رکن
 توسعه به توجه و تقدم ضرورت تودارو مایکل نظر به: روستایی توسعه با روستایی کارآفرینی رابطه

 تراکم و شهري بیکاري مسئله نهایی حل راه که است تعلّ ینا هب شهري توسعه به نسبت روستایی
 نظام در که مهمی نقش به توجه با روستاها ).1389 (پوررجب، است روستایی محیط بهبود جمعیت،

 خود در که تجمعی از توجهی قابل حجم سکونت به عنایت با همچنین و دارند کشور اشتغال و تولید
 ملی توسعه عنصر و اجزاء از و ندبرخوردار مهمی جایگاه از کشور ریزي هبرنام نظام در اند داده جاي

 روستایی ریز برنامه اقتصاددانان جمله از ریزان برنامه امروزه، ).1391 ساربان، (حیدري روند می شمار به
 کارآفرینی شیوة به تجاري کارهاي به گرایش براي روستاییان تشویق که اند رسیده نتیجه ینا هب

 فلسفۀ است. روستایی مناطق در اقتصادي ویژه به هاي چالش به گویی پاسخ براي راهبرد ترین مناسب
 را خوداشتغالی نوعی شغل، ایجاد با هم هایی فعالیت چنین که بود استوار پایه این بر نظریه این بنیادي

 را خود یداتتول توانند می روستاییان رهگذر، این از هم و آورد می وجود به محلی جامعۀ سطح در
 روستایی، توسعه راهبردهاي بین در .)Heriot and Campbell, 2002( کنند بازار) (روانۀ  صادر

 رویکرد بر مبتنی راهبردهاي از یکی عنوان به روستاها در کوچک کارهاي  و  کسب اندازي راه راهبرد
 بسیاري ).1387  آقایی،  مین(ا رود می شمار به زندگی کیفیت افزایش هاي روش ترین عمده از اقتصادي،

 در را مهمی نقش اقتصاد یک در قوي خوداشتغالی بخش ضرورت که معتقدند توسعه اقتصاددانان از
 روستا ساکنین براي اشتغال و درآمد منبع یک که این از نظر صرف کند، می ایفاء جانبه همه توسعه فرایند
 است، مهم روستایی توسعه از حمایت در یروستای کارآفرینی ).Mohapatra, et.al., 2007( باشد
 روستایی؛ تولید شهري/ مصرف روستایی؛ نواحی براي جدید هاي فرصت شدن پیدا موجب: چون

   ).Niskanen, 2007( شود می تقاضاها رشد و جدید هاي فرصت احساس و نوآوري و بازدهی
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 یکدیگر با تنگاتنگی رتباطا کارآفرینی و اقتصادي توسعه که کند می اشاره ،1990 سال در ورتمن
 سوم دو است، آمده نیز آمریکا کوچک تجاري صنایع مدیریت بخش ساالنه گزارش در چنانچه .دارند
 توسعه و روستایی توسعه بنابراین، .است بوده کارآفرینان توسط سال طول در شده ایجاد هاي شغل

 .)1388 همکاران، و افتخاري الدین رکن ( دارند روستایی کارآفرینی با تنگاتنگی ارتباط روستا اقتصادي
 براي توسعه هاي نظریه در جدید راهکاري روستایی کارآفرینی که گرفت نتیجه توان می بنابراین،

 ایجاد روستا، شهر شکاف کاهش جهت در روستایی مناطق در سازي ظرفیت و توانمندسازي
 توسعه به رسیدن براي مهم ابزاري و باشد می نهادي و محیطی اجتماعی، اقتصادي، برابر هاي فرصت
  .است پایدار
 شمار به توسعه و رشد ساز زمینه و کشور اقتصاد اساسی هاي بخش از نیز کشاورزي میان، این در

 جمله از ها، بخش سایر توسعه و رشد براي را زمینه تواند می کشاورزي بخش توسعه و رشد .رود می
 بدون که دهد می نشان جهانی تجربیات واقع، در ازد.س فراهم انرژي و نقل و حمل خدمات، صنعت،

 فراهم اقتصادي هاي بخش سایر تفعالی براي الزم هاي نهاده و عوامل کشاورزي، توسعه و رشد
  ).1388 همکاران، و افتخاري الدین (رکن شود نمی

  ):Maia, 2002( از اند عبارت روستایی پایدار کارآفرینی کننده تقویت هاي فرصت بنابراین،
 کشاورزي؛ بخش در ویژه به مناسب، هاي زیرساخت -

 کشاورزي؛ محصوالت مخصوصاً روستا، در تولیدي محصوالت بازاریابی -

 آگاهی. افزایش و آموزش -

 تولیدات میزان و درآمد به بخشی تنوع به کمک براي پتانسیلی روستایی کارآفرینی توسعه
 پایدار غذایی تامنی افزایش و معیشتی طرهمخا کاهش براي را مناسبی هاي فرصت که است کشاورزي

 ایجاد براي مناسب هاي زمینه از یکی تواند می روستایی کارآفرینی .کند می فراهم روستایی مناطق در
   .)1388 همکاران، و افتخاري الدین (رکن  باشد کشاورزي هاي بخش در اشتغال

 و مزرعه خصوصیات منطقه، شرایط ندمان عواملی به کشاورزي در آفرینی کار: کشاورزي کارآفرینی
 حال در کشورهاي در شهري و روستایی مناطق میان تر وسیع شکاف دارد. بستگی محصول مقدار

 صنعت، سمت به توسعه هاي سیاست و ها استراتژي گرایش و کشاورزي بر صنعت چیرگی و توسعه
 کارآفرینی تا است شده عثبا کشاورزي و روستایی جامعۀ اجتماعی -اقتصادي هاي ویژگی با همراه
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 در تولید مأمور ترین ضعیف کشاورز توسعه حال در کشورهاي در .باشد داشته رشد کمتر کشاورزي
 و محلی هاي سازمان و دولت طرف از الزم هاي حمایت و اي حرفه هاي توانمندي فاقد او ،است کشور

 کشورها این در غنی منبع یک ینزم که وجودي با کند. عمل پویا کارآفرین یک نقش در تا است یملّ
 ضعیف و فقیر کشاورزان هم هنوز اما باشد، می کارآفرینی جهت مناسبی هاي پتانسیل داراي و بوده

 گرانی مروجان، و کشاورزان متقابل درك عدم ها، واسطه چون موانعی برداشتن میان از هستند.
 بیمه مدت، بلند و بهره کم هیالتتس اعطاي مانند حمایتی هاي سیاست اعمال و تولید هاي نهاده

 کارهاي هار دیگر و مفید و خالقانه هاي طرح از حمایت کشاورزان، آموزش کشاورزي، محصوالت
 کارآفرینی توسعه در را بالقوه کارآفرینان این تواند می کشاورزان، رفاه سطح بردن باال زمینه در سودمند

 و منفرد (ربیعی  بخشد سرعت را کشاورزي هاي تفعالی سمت به مستعد نیروهاي جذب و نماید یاري
 )1389 همکاران،

 نظرات از را ها آن که هستند ویژگی 19 داراي آفرین کار افراد وایتنیگ جی بروس عقیده به
 توانا بینی، خوش خالقیت، نفس، به اعتماد کند: می مجزا جامعه افراد سایر یا عادي افراد از شخصیتی

 منافع داراي پذیري، انعطاف پشتکار، اندیشی، دور بودن، ادراکی ابتکار، زیاد، ژيانر مردم، با برخورد در
 و مسئول متعدد، هاي مهارت داراي ت،موفقی به نیاز شده، حساب ریسک اتخاذ پویا، رهبري کافی،

 براي کشاورزي بخش کارآفرین یک سوداگري. و استقالل ها، چالش مقابل در مثبت واکنش پاسخگو،
 دست نیز سود حداکثر به راستا این در و کند ایفا کشاورزي توسعه در ثرتريؤم نقش تواندب که این

 :باشد داشته را ذیل خصوصیات بایست می یابد،

  )وري بهره (مدیریت منابع اتالف از جلوگیري .1
  )کیفیت (مدیریت باکیفیت کاالي تولید .2
 )زمان (مدیریت کمتر زمان مدت در تولید .3

 )راهبردي (مدیریت ها محدودیت و موانع با رت سریع و بهتر برخورد .4

 )نوآوري و (خالقیت جدید منابع از برداري بهره و کشف .5

 )ریزي برنامه و نگري (آینده بیشتر گذاري سرمایه لزوم صورت در و بینی پیش قوه داشتن .6

 )1389 همکاران، و منفرد (ربیعی ).وري بهره (مدیریت منابع از صحیح برداري بهره .7

 بین در کارآفرینی هاي مهارت بهبود و ایجاد براي را مختلفی هاي سیاست تلفمخ کشورهاي
 ارزیابی در را کارآفرین ها مهارت این وجود کنند. می اعمال کشاورزي بخش کارآفرینان و کشاورزان
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 ثرؤم هاي گیري تصمیم و سازنده کارهاي راه ارائه همچنین قوت، و ضعف نقاط شناخت و عملکرد
 هدف کند. می مالی حمایت کشاورزان کارآفرینی مهارت توسعه پروژه از اروپا اتحادیه د.نمای می یاري
 تغییرات با خود دادن تطبیق و تفعالی تداوم به اروپایی کشورهاي کشاورزان تشویق پروژه این اصلی

 و ها دانشگاه توسط پروژه این باشد. می اروپا کشاورزي بخش توسعه و هوایی و آب و محیطی
 براساس و سوئیس) و لهستان هلند، ایتالیا، فنالند، (انگلستان، اروپایی کشور 6 تحقیقاتی ساتسؤم

 سرعت پر روند بررسی پروژه این انجام از اصلی هدف است. شده ارائه کشورها مشترك منافع
 وسعهت که بود حقیقت این بیانگر دست آمده به نتایج است. شده بیان اروپا کشاورزي بر جهانی تغییرات
 توسعه و پیشرفت براي هایی فرصت به را ها تهدید این تواند می کشاورزان در کارآفرینی هاي مهارت
 در کارآفرینی توسعه با توانسته که است کشورهایی از دیگر یکی نیز هندوستان کشور نماید. تبدیل

 این بازرگانی توزار آمار طبق که طوري هب کند پیدا دست توجهی قابل اقتصادي رشد به کشاورزي،
 از عمدتاً که شود می شامل را کشور این ناخالص تولید از درصد 22 کشاورزي تولیدات کشور

 حاصل ها نهاده سایر و کشاورزي ادوات ها، کش آفت کود، ویژه هب کشاورزي هاي نهاده صادرات
 (تولید انیباغب مانند کشاورزي مختلف هاي جنبه توسعه با توانسته کشور این همچنین گردد. می

 پرورش و دامپروري شیالت، معطر)، و دارویی جات،گیاهان (ادویه زراعت گل)، و ها میوه سبزیجات،
 در کند. فراهم را کشور این تجمعی از درصد 65-70 براي درآمد کسب و اشتغال زمینه ابریشم کرم
 اولین و جهان در مخا ابریشم و سبزیجات و میوه گل، صادرات دوم رتبه هندوستان کشور حاضر حال

 کشورهاي دیگر از گردد. می محسوب جهان در قهوه و چاي و جات ترشی جات، ادویه کننده صادر
 گسترش بر تکیه با که باشد می متحده ایاالت کشاورزي، بخش در کارآفرینی توسعه در پیشرو
 با طبیعی، ايبالی اثر بر دیده خسارت مناطق خصوصاً روستایی، جوامع در کارآفرینی هاي مهارت

 کشاورزان، پاي پیش مناسبی راهکارهاي توانسته کشاورزي، آموزش مراکز و ها دانشگاه از گیري بهره
 کارآفرینی مرکز راستا، همین در .)1389 همکاران، و منفرد (ربیعی  دهد قرار کارآفرینان و داران مزرعه

 جدید کشورهاي در کشاورزي ارآفرینیک توسعه منظور به را سیاست و برنامه پنج آمریکا در 1روستایی
   ):Wallace, 2003( است دانسته اجرایی
  

                                                
1- Center for Rural Entrepreneurship 
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 کارآفرینی؛ طریق از جدید کشاورزي تولیدات بر تمرکز 

 کشاورزي؛ در رقابتی و جدید کامالً هاي مدل ایجاد و ها دارایی گرفتن نظر در 

 کشاورزي؛ کارآفرینان از کننده حمایت هاي سازمان ایجاد 

 کارآفرینی؛ توسعه در خصوصی و عمومی هاي گذاري سرمایه 

 1389 قیداري، سجاسی و افتخاري الدین (رکن  جاري کشاورزي کهنه هاي مدل از گیري فاصله.( 

 مؤثري شکل کشاورزي، کارآفرینی فرایند در توانند می که مهمی راهکارهاي و ها سیاست جمله از
 توسعه -1 :از اند عبارت شوند، روستایی مناطق در کشاورزي کارآفرینی توسعه به منجر و باشند داشته

 افزایش - 4 انسانی؛ نیروي کیفیت افزایش - 3 توسعه؛ و تحقیق توأم انجام -2 اجتماعی؛ هاي زیرساخت
 و ؛)ها مهارت آموزش و ها ویژگی پرورش ها، انگیزه تحریک با(  آموزش توسعه -5 مدیریت؛ کیفیت

 قلمرو در جدید کارهاي و  کسب خلق که گفت باید ).1380 دارایانی، احمدپور(  فناوري توسعه -6
 زمین، اعطاي مالیاتی، هاي کمک قبیل از مناسبی ) اکولوژي( محیط واسطه به روستایی و کشاورزي
  ).Wortman, 1990( است پذیر امکان غیره و بانکی تسهیالت

  
  کشاورزي بخش در کارآفرینی يمزایا

 صنعت، خالف بر کشاورزي بخش روستایی: تجمعی توزیع یپراکندگ با اشتغال توسعه سازگاري
 دارد. تجمعی پراکندگی با تطابق براي نظیري کم قابلیت دارد، نیاز متراکم و انبوه جمعیتی هاي کانون که
 بخش این در روستا سال 10 باالي فعال تجمعی از نیمی از کمتر فقط اکنون هم که این به توجه با

 باشند. می شهري ساکنان از کشاورزي بخش التحصیالن فارغ از عظیمی یلخ طرفی از و مشغولند
 بخش هاي ظرفیت و طبیعی منابع از مندي بهره ضمن توانند می کشاورزي کارآفرینی به پرداختن

 سواد بی نیروهاي با شهري کرده  تحصیل جوان نیروهاي تلفیق و کارگیري هب و ایران در کشاورزي
 باشد. داشته همراه به توجهی قابل سرانجام روستایی

 در اشتغال ایجاد هزینه متوسط صنعت: به نسبت کشاورزي بخش در اشتغال ایجاد بودن تر اقتصادي
 در سرمایه معین مقدار یک با نتیجه در است. صنعت بخش از کمتر چشمگیري نحو به کشاورزي بخش
 کرد. ایجاد توان می صنعتی هاي لشغ با مقایسه در کشاورزي هاي شغل بیشتري تعداد ، کشاورزي بخش

 نیاز صنعت به نسبت کمتري ارزي گذاري سرمایه به کشاورزي بخش در اشتغال ایجاد و کارآفرینی همچنین
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 اي واسطه مواد به صنعت وابستگی که دهد می نشان صنعت و کشاورزي بخش دو مقایسه که طوري هب دارد.
  است. مواد این به کشاورزي بخش وابستگی برابر 5 از بیش وارداتی
 نسبی هاي مزیت از کشاورزي بخش جهانی: بازارهاي در کشاورزي بخش ادغام بیشتر سهولت
 در را بخش این در اشتغال توسعه مزیت، همین و است برخوردار صنعت به نسبت بیشتري صادراتی

  سازد. می تر عملیاتی و تر مناسب کنونی شرایط
 هاي تفعالی از مهمی بخش موجود: امکانات سطح در ورزيکشا تولید نظام کیفی ارتقاي قابلیت
  گیرد. می صورت باستانی حتی گاه و سنتی هاي روش به کشاورزي تولیدي

 بومی دانش وجود تخصصی: و اي حرفه هاي آموزش به کشاورزي شاغالن کمتر نسبت به نیاز
 بخش در اي حرفه و تولیدي هاي مهارت از بسیاري تجربی انتقال قابلیت و کشاورزي بخش در کارآمد

 هاي دوره گذراندن از را بخش این کار نیروي بخش، این در شاغل نیروي اعظم بخش براي کشاورزي
 حیث از بخش این کارآفرینان براي را چشمگیري امتیاز و کرده نیاز بی گیر وقت و بر سرمایه آموزشی
  .است اختهس فراهم کمتر نسبتاً دستمزد با کارکنان و کارگران استخدام

 مناطق کشاورزي، شاغالن عمده تفعالی و استقرار محل روستاها: در روستایی تجمعی داري نگه
 شهرها به روستاییان مهاجرت شدید روند از تواند می کشاورزي اشتغال توسعه بنابراین است. روستایی

 جدي موانع از یکی که را شهري خدمات مینأت هنگفت هاي هزینه خود نوبه به فرایند این که بکاهد
  دهد. کاهش است، تولیدي تفعالی سوي به مالی منابع هدایت
 گذاري سرمایه از کشاورزي بخش که صورتی در کشاورزي: بخش در کارآفرینی تکاثري قابلیت
 مکانیزه و پیشرفته کشاورزي بر  مبتنی کارآفرینی هاي تفعالی و شود برخوردار بیشتري و مطلوب

 هاي تفعالی به بخش این نیاز به توجه با یابد، گسترش آن در است پذیر امکان و هبایست که چنان آن
 قبیل این مجموعه از مفید و طوالنی اي رشته ، ها تفعالی این به وابسته پیشین و پسین خدماتی و صنعتی

1390 ،(عبودي  آید می پدید نیز وابسته هاي تفعالی(.  
 این شناسایی باید هدف دارد؛ وجود کشاورزان میان در اوانیفر کارآفرینی استعدادهاي بنابراین،

 منابع از که روستایی، مناطق در چون باشد؛ محلی افراد به تجارت از نگرش تغیر نوع یک و ها فرصت
 کردن شکوفا منظور به هایی گذاري سرمایه زمینه این در است الزم برخوردارند، طبیعی و انسانی غنی
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 زمین 1»بودو نیکالس و کنه فرانسوا« دیدگاه از گذشته در که بود نگرش این با .شود جامنا ها استعداد
 عنوان به نیز کشاورزي اساس، این بر و )1384 (هزارجریبی، رفت می شمار به ثروت سرچشمه یگانه
 مولد اشتغال و تولید در مهمی نقش که شد می محسوب روستایی فقراي معاش تأمین عامل ترین مهم

 محدودیت و اقتصادي تحرك نبود بیکاري، که ایران اقتصادي فعلی شرایط در براین،بنا داشت.
 نتیجه، در دارد. دوچندان تیاهمی کشاورزي به توجه است، آن هاي مشخصه از دولت گذاري سرمایه

 و فراهم را امکاناتی راکد هاي سرمایه از استفاده و ها فرصت صحیح شناخت با کشاورزي فرینانآکار
 مانند، نمی بیکار خود تنها نه که اي گونه به کنند؛ می عملی را خود فکر منابع، مدیریت و زماندهیسا با

 کارآفرینان کنند. می اشتغال ایجاد نیز دیگري تعداد براي غیردولتی بخش در و دولت به اتکا بدون بلکه
 ابهام تحمل طرپذیري،خ مسئله، خالقانه حل براي خود در که نیرویی از گیري بهره با کشاورزي بخش

 محیطی تنگناهاي و تهدیدات بیشتر سرعت با و ظرافت و زیرکی به قادرند تنها نه دارند، سراغ غیره و
 شدن جهانی فنی، دانش سریع توسعه مانند پیچیده، و سخت شرایط در بلکه کنند، فرصت به تبدیل را
 رفع به نتیجه در که نمایند برداري بهره ها آن از و کشف را جدید هاي فرصت چندملیتی، اقتصاد و

  ).1389 قیداري، سجاسی و افتخاري الدین (رکن ).3 (شکل شود می منجر روستایی جامعه تنگناهاي
  

  
  .)Verheul et al., 2001 از اقتباس( کشاورزي بخش در کارآفرینی کننده تعین عوامل -3 شکل

                                                
1- Francois Quesnay and Nicolas Baudeau 



 پیمان کالگر و مریم آقایی

75 

 با کشاورزي هاي ضعف و ها قوت یدها،تهد ها، فرصت شناسایی کشاورزي، کارآفرینی کلی، طور به
 است. کشاورزي در دگرگونی و تحول ایجاد براي جدید و خاص گزینی سیاست و شناسی روش یک

 و گذشته مشکالت حل براي نو تدبیري و روش تفکر، ارائه دنبال  به کشاورزي کارآفرینی همچنین
 کشاورزي) بخش (فعاالن  شاورزيک و درونی عوامل بین همکاري حاصل که باشد می کشاورزي کنونی

 نو، فنی دانش جهانی، تحوالت و شرایط گرفتن نظر در با مسئوالن) و مدیران ریزان، (برنامه  بیرونی و
 کشاورزي، در نو الگوهاي به دستیابی براي که است محیطی زیست هاي محدودیت و روستایی فرهنگ

 وضع بهبود به کل، در تر، بزرگ هاي مقیاس در نو يبازارها به دستیابی و کارایی و وري بهره بردن باال
 کارآفرینی بنابراین شود. می منجر ابعاد سایر کنار در کشاورزان خصوص به و روستاییان اقتصادي

 است. غیره و اشتغال ایجاد ثروت، و درآمد افزایش براي کشاورزي بخش در جدیدي شیوه کشاورزي
 که است برقرار روستایی و کشاورزي کارآفرینی بین رگانیکیا ارتباط و پوشانی هم یک اساس، این بر
 ها، (قوت بیرونی و درونی عوامل زمان هم گرفتن نظر در و راهبردي ریزي برنامه الگوي به توجه با

 پایدار توسعه اصول چهارچوب در اي یکپارچه توسعه به توان می تهدیدها) و ها فرصت ها، ضعف
  ).1389 قیداري، سجاسی و افتخاري الدین (رکن ).4 (شکل یافت دست
  

  
  

   راهبردي ریزي برنامه در کشاورزي و روستایی کارآفرینی توسعه در مؤثر عوامل پویاي مدل - 4 شکل
  ).1389 قیداري، سجاسی و افتخاري الدین (رکن
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معتقد کشاورزي بخش متخصصان و ریزان برنامه گزاران، سیاست: کشاورزي بخش در کارآفرینی تاهمی 
 کشاورزي تولید کنونی هاي شیوه در ساختاري دگرگونی یک ،تحوالت و مشکالت خاطر به که هستند

 کشاورزي توسعه اساسی راهبرد پایدار، توسعه چارچوب در بازار بر مبتنی کشاورزي و بوده الزم
 بازار در را خود تولیدات بتواند که کند تولید نحوي به باید کشاورز کشاورزي، نوع این در بود. خواهد
 شناس فرصت باید کشاورز منظور ینا هب برساند. فروش به است، مشتري هاي خواسته بر مبتنی که رقابتی

 نیازها این برآوردن جهت در الزم راهبرد سپس و نماید شناسایی درستی به را مشتري نیازهاي و بوده
 صورت تغییرات .باشد فرینکارآ یک باید امروز کشاورز دیگر، عبارت به نماید. اجرا و طراحی را

 رقابتی غذایی، تامنی کشاورزي، بازارکار در دگرگونی جمعیت، رشد شدن، (جهانی  بازار در گرفته
 جامعه خود و بازار) بر مبتنی تجاري کشاورزي سوي به (حرکت  کشاورزي هاي سیاست بازار)، شدن

 که هستند عواملی از طبیعی) منابع زیستی، تنوع محیطی، زیست مباحث کاري، کم و بیکاري (افزایش 
 به ).Marsden and Smith, 2005( سازد می نمایان پیش از بیش را کشاورزي در کارآفرینی ضرورت

 جغرافیایی -سیاسی و اجتماعی اقتصادي، تغییرات دستخوش روستایی جوامع که اندازه همان
 دوباره دهی شکل در کشاورزي کارآفرینی نقش شود، می تر فناورانه کشاورزي صنعت و گردند می

 لحاظ از کشاورزي در کارآفرینی تاهمیParcell and Sykuta, 2003( . ( گردد می تر پررنگ روستاها
  :باشد می توجه قابل زیر هاي جنبه
 سازي متنوع اقتصادي و اقلیمی -کشاورزي هاي ویژگی گرفتن نظر در با کشاورزي هاي تفعالی- 

  نظر؛ مورد مناطق اجتماعی
 به غذایی و زراعی محصوالت صادرات افزایش نتیجه در و کشاورزي محصوالت به ارزش افزودن 

  کشور؛ از خارج و محلی جامعه از خارج
 و غذایی؛ مواد فساد از ناشی ضایعات کاهش  
 سلجوقی،  کشاورزي بخش و روستایی مناطق در بیکاري مشکل حل به کمک و اشتغال ایجاد) 

1392(.  
 متنوع و گسترده بسیار کشاورزي بخش در و روستایی نواحی در کارآفرینی از هاستفاد هاي زمینه

 مربوط هاي تفعالی گردند. می محسوب کارآفرینی بروز براي بکري محیط نواحی، این واقع در است.
 و عسل زنبور طیور، و دام انواع پرورش گلخانه، باغداري، زراعت، جمله از کشاورزي بخش به

صنایع و روستایی صنایع توسعه زیست، محیط توسعه و حفظ آبخیزداري، داري، لجنگ هاي تفعالی 
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 عشایري، و روستایی گردشگري اي، کارخانه و کارگاهی دستی، خانگی، صنایع جمله از تبدیلی
 و آبیاري هاي روش اصالح کشاورزي، در مکانیزاسیون روستایی، مسکن عشایر، به مربوط هاي فعالیت
 روستاها محیط بهسازي و هادي  هاي طرح اجراي کشاورزي، آالت ماشین آن، یننو هاي روش توسعه

 کلیه واقع در .است روستایی نواحی و کشاورزي بخش در کارآفرینی بروز هاي زمینه ترین مهم... و
 و مطلوب برداري بهره و درآمد و اشتغال ایجاد به غیرمستقیم یا مستقیم طور به تواند می که اقداماتی

 نواحی در زندگی کیفیت بهبود به و نموده توجه کشاورزي بخش و روستایی جامعه نیازهاي به راپاید
 قرار روستایی و کشاورزي بخش کارآفرینی قلمرو در رسانند یاري کشاورزي مناطق و روستایی

  )1392 سلجوقی،(  گیرند می
 و روستایی ینیکارآفر توسعه و کارآفرینی نقش به توجه تاهمی گفت باید توصیف این با

 بخش، نتیجه و جدید راهبردي عنوان به داده پوشش را گذشته هاي ضعف از برخی تواند می کشاورزي
 و البته موضوع این نماید. پذیر امکان را روستایی توسعه مفقوده هاي  حلقه نمودن پر و محصول توسعه

 صورت ریزي برنامه و علمی هاي افتهی آخرین از استفاده با شده ریزي برنامه و شایسته نحوي به که باید
  .)1392 (سلجوقی،  دهد قرار آینده راه چراغ را گذشته تجارب و گیرد

  

  گیري نتیجه و بحث
 موجب و شده شناخته مدرن عصر در اقتصادي توسعه و رشد کلیدي عامل عنوان به کارآفرین افراد

 است مهمی مقوله نیز   »کشاورزي ینیکارآفر توسعه« اساس این بر .شوند می کشور و مردم مندي بهره
 و اند داشته مبذول جدي توجه آن به نسبت اجتماعی - اقتصادي توسعه فرایند در پیشرفته کشورهاي که
 کارآفرینی توسعه و ترویج امروزه حقیقت در .اند داده قرار خود توسعه هاي برنامه اولویت در را  آن

 این بر شود؛ می تلقی اجتماعی -اقتصادي توسعه به ابیدستی براي اجرایی هاي راه از یکی کشاورزي
 ملی، اقتصاد در کلیدي و اي پایه هسته عنوان به روستایی مناطق در کشاورزي کارآفرینی توسعه اساس
 در کارآفرین و موفق کشاورزان به اي، نظریه هاي تحلیل براساس .است راهبردي برنامه داشتن نیازمند
 نیروهاي عنوان به ها آن زیرا شود، نگریسته عظیم انسانی هاي سرمایه عنوان به بایستی روستایی مناطق
 و اجتماعی حیات و زندگی در تحولی توانند می خود، تیفعالی زمینه در متفکر و نوآور و خالق

 از را روستاها و بدمند حیات هاي لکه این در را اي تازه نفس و دهند انجام روستایی مناطق اقتصادي
 برخی در حتی و ) تنوع بدون و ساختی تک و سنتی معیشتی الگوهاي بیکاري، (فقر، ستاییای حالت
 روستایی اقتصاد سازي متنوع پس دهند. نجات مهاجرت) دلیل به روستاها شدن (تخلیه سقوط موارد
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 نابعم و ها فرصت خود روستایی، هاي محیط کارآفرینان که این مگر شود، نمی محقق بیرون از القا با تنها
 روستایی هاي محیط براي را اقتصاد و اشتغال تنوع ها آن از بهینه استفاده با و بشناسند را بالفعل و بالقوه

 کشاورزان از حمایت بنابراین، است. خوداشتغالی کارآفرینی، هاي مزیت از یکی زیرا بیاورند؛ ارمغان به
 تفعالی هاي شیوه در بازساخت براي میگا تواند می روستایی مناطق در کشاورزان سایر تشویق و موفق

 براساس را کشاورزان تفعالی و زندگی الگوهاي و آید شمار به روستاییان و کشاورزان زندگی و
 شهرها جمله از ها گاه سکونت سایر در زندگی تغییرات گرفتن نظر در و انسانی و مکانی هاي ظرفیت
 در آورند. فراهم را روستایی هاي محیط و ورزيکشا بخش دوباره شکوفایی هاي زمینه و بخشند تحول

 خود زندگی و تفعالی زمینه در موفق افراد عنوان به کارآفرین کشاورزان تجربیات از استفاده زمینه این
 از جلوگیري ،انسانی رفاه افزایش اقتصادي، جدید هاي مزیت ایجاد جهت همین به است. مؤثر گامی

 از روستایی نواحی در زندگی فضاي و تفعالی بین سازگاري قراريبر و شهرها به روستاییان مهاجرت
 دست کشاورزي و روستایی کارآفرینی طریق از تواند می که است روستایی توسعه راهبردي اهداف
  گردد. یافتنی

  

  پیشنهادات
 میسر کشاورزي در گذاري سرمایه سود افزایش بدون کشاورزي بخش در کارآفرینی تقویت -

 و قیمتی هاي حمایت افزایش و گذاري قیمت نظام اصالح مستلزم نیز سود فزایشا و شد نخواهد
  .است کشاورزي به تولید هاي یارانه اختصاص

  کشاورزي بخش کارآفرینی و اشتغال توسعه سند تدوین -
  کشاورزي بخش کارآفرینان ساماندهی و معرفی شناسایی، -
  خدماتی غلمشا باالخص دنیا کشاورزي جدید مشاغل معرفی و شناسایی -
  بانکی؛ خدمات و وام به کشاورزان همه متعادل دسترسی هاي زمینه افزایش -
   منطقه؛ کشاورزي کارآفرینی با مرتبط مستقیم نهادهاي تشکیل -
  منطقه؛ کشاورزي توسعه مختلف سطوح میان ارتباط برقراري با اداري تشریفات کاهش -
 نظام طراحی منطقه؛ در ...) و ها بنگاه و ها (تعاونی محلی هاي سازمان با کشاورزي بخش همکاري -

   منطقه؛ کشاورزي هاي طرح در کارآفرین هايNGO و ها شرکت و مناسب نهادي
   .کارآفرین کشاورزان موفق نقش الگوهاي به توجه و کارگیري هب -
 .کشاورزي در تولید جدید هاي شیوه و تکنولوژي کارگیري به جهت در راهبردي هاي برنامه تدوین -
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Abstract 1 

As the smallest part of social unit, the villages have a special importance in any 
society. Undoubtedly, the effort to reduce problems and difficulties of these social 
units and their appropriate establishment in development cycle needs a special 
attention. Nowadays considering entrepreneurship spirit among villagers especially 
farmers is regarded the most important solution of rural development. Although, 
entrepreneurship is not the only solution of employment and increasing the income 
of villagers, but it is the best and most efficient kind of that. Although, agricultural 
entrepreneurship can be an income and employment resource for villagers, it 
influences rural economic development and finally rural development. This 
research is a descriptive and library study, and deals with the role of agricultural 
entrepreneurship in rural development. Explanation and description of this 
qualitative study shows that diversification of rural economy can't be obtained by 
outside induction, unless rural environment entrepreneurs identify potential and 
actual resources and opportunities themselves, and bring diversity of employment 
and economy to rural environments with optimal use of that; thus creating new 
economic advantages, increasing human welfare, preventing of villagers' 
emigration to cities and establishing compatibility between activity and living 
space in rural areas are strategic goals of rural development which can be 
achievable through agricultural and rural entrepreneurship. 
 
Keywords: Agricultural Entrepreneurship, Rural Entrepreneurship, Rural 
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