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وري و پایداري در  پذیري، سودآوري، بهره هاي مرتبط با رقابت ها و پتانسیل با عنایت به چالش
پیشبرد توسعه پایدار کشاورزي در کشورهاي در حال بخش کشاورزي، کارآفرینی، نیرویی حیاتی براي 

هاي  اي چتري توصیف شده است که رهیافت کشاورزي پایدار بسان واژه رود. شمار می توسعه به
شناختی، کشاورزي  ، کشاورزي بومبیولوژیکمتعددي را براي تحقق کشاورزي آلی، کشاورزي 

زیست کشاورزي در بردارد.  گري پایا و بوم کشتپویا، کشاورزي باززاینده،  نهاده، کشاورزي زیست کم
 فلسفه، دایم، ایدئولوژي،امقام یک پار آمده از پایداري در  عمل فراسوي مفاهیم و تفاسیر به

یک راهبرد مقتضی، هدفمند و کارکردي براي تلفیق پایداري در فرآیند توسعه  بهشناسی و غیره،  روش
در این بین،  نیاز استپذیر  گرایانه، ماندگار و انعطاف لیتصورت کاربردي و اقتضایی، ک هکشاورزي، ب

 کشاورزي یک راهبردکارآفرین در بخش کارهاي  و  تسهیل و ترویج کارآفرینی و توسعه کسب
هاي کارآفرینی در بخش  ظرفیت برداري از و بهره ءارتقارود.  شمار می به اي در بخش کشاورزي توسعه

کارهاي  و  ز و یک رهیافت نهادي مقتضی براي تسهیل توسعه کسبسا محیطی توان کشاورزي نیازمند
توسعه کارآفرینی کشاورزي، شامل   گرایانه جامع و واقعسازي  مفهومطور منطقی،  هکشاورزي است. ب

اندرکاران و پیوندهاي بین  هاي ساختاري و کارکردي، فرآیند، عوامل پیشبرنده و بازدارنده، دست لفهؤم
کارهاي کشاورزي محسوب  و  طراحی یک رهیافت تسهیلگر براي توسعه کسب ها نخستین گام آن
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بسان کشاورزي پایدار کارآفرینانه این مقاله، در پی طرح مفهومی و کارکردي  رو، شود. از این می
راهبردي براي توسعه و تسهیل فرآیند کارآفرینی در بخش کشاورزي است. همچنین این مقاله برخی 

و دستاوردها و پیامدهاي مورد انتظار از توسعه کسب و  عملی، سازوکارهاي اي هاي زمینه چالش
   نماید. کارهاي کشاورزي کارآفرینانه را معرفی می

  

کشاورزي پایدار کارآفرینانه، کارآفرینی کشاورزي، کسب و توسعه پایدار کشاورزي،  کلیدي: هاي هواژ
  کارهاي کشاورزي

  
  مقدمه 

فقر،  کاهش مند، نظیر در راستاي تحقق اهدافی چالشبخش کشاورزي توسعه کنشگران 
طبیعی، منابع  ظحفزایی و کارآفرینی،  اشتغالامنیت غذایی، توانمندسازي کشاورزان، معیشت پایدار، 

ویژه در کشورهاي  ه، بکشاورزي بخش نمایند. وري در سطح بهینه و غیره، تالش می رشد و حفظ بهره
ت روستایی عمل نماید. موفقیپایدار ن ماشین رشد براي توسعه عنوا بایست به میدر حال توسعه، 

ها خانوار روستایی  میلیون در گرو توانمندي هعمدطور  بهي توسعه روستایی و کشاورزي ها برنامه
هاي الزم، چرخ اقتصاد  مندي از تسهیالت و حمایت با بهرهبایست  یعنی کسانی که می باشد، می

ترویج  هاي نظام  در این بین، .رت پویا و بالنده به حرکت درآورندصو کشاورزي و روستایی را به
تسهیل  نیز وو فناوري اطالعات ، دانش جریان توسعه و رسانشکلیدي را در ی نقشکشاورزي، 

گیري و عمل  خانوارهاي روستایی جهت تصمیماز سوي کشاورزان و  ها پردازش و کاربرد مؤثر آن
 گسترش شدن بازارها و همراه با جهانی انهتحوالت فناور نمایند. ایفا میو توانمندساز،  آگاهانه

ا زیادي را براي بهبود کیفیت زندگی در سراسر جهان فراهم آورده است. ب هاي فرصت، ارتباطات
 اي بسنده از چنین تحوالتی سودپا  ویژه فقرا و کشاورزان خرده ه، بمردم جهان ، بسیاري ازحال این

سازي  در راستاي زمینه توسعهساماندهی فرآیندهاي  ،جامعه جهانی پیشاروي چالش اصلی .اند بردهن
فناوري، ارتباطات و رشد در حوزه گونه  یرات انقالبغیاز ت سودبري آحاد مردممشارکت و براي 

یا اي کلیدي  عرصه پایدار بخش کشاورزي، . در برخورد با چنین چالشی، توسعهاستاقتصاد جهانی 
ها و راهبرد گذاري ملی، رود و الزم است در سیاست شمار می  بهوط مقدم واقع یکی از خط هب

  راهکارهاي مقتضی براي توسعه پایدار بخش کشاورزي گنجانده شود. 
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سـت کـه عبارتنـد از    ا اي روبرو هاي سه گانه جهان امروزي در ارتباط با بخش کشاورزي با چالش
ت کشـورهاي  بیش از یک میلیارد نفر از جمعی. زيورتر نمودن بخش کشاور پایدارتر، سودآورتر و بهره

که منبع اصلی درآمد و امرار معاش اکثریـت مـردم    جایی و از آنبرند  سر می هب فقردر  ،توسعهحال در 
ـ هاي کشـاورزي   تفقیر مناطق روستایی از فعالی د، بنـابراین توسـعه بخـش کشـاورزي     وشـ  مـی مین أت

از دیگر  .خواهد داشتو تحقق سایر اهداف توسعه درپی  کاهش فقر راستاي مهمی را در دستاوردهاي
بنـابراین رشـد   دارد، تنگـاتنگی   پیونـد هاي اقتصادي جامعـه   خشبچون بخش کشاورزي با سایر سو، 

شـواهد  آیـد.   حسـاب   تواند عاملی محرك براي رشد اقتصاد ملی در سطح کالن به بخش کشاورزي می
بهبود تغذیه از طریق باال بـردن   را درتواند نقش مهمی  یم بخش کشاورزي، که توسعه این استبیانگر 

و تشکیل سـرمایه  انداز  پس سازي ممکنو  زایی درآمد زایی، اشتغال ،کیفیت و کمیت محصوالت غذایی
عنوان منبـع فعـال رشـد     هاي متعدد، کشاورزي به طی بررسی همچنین. ایفا نماید ،فقیر هاي گروهبراي 

بخـش  ریـزي بـراي توسـعه     برنامـه  .شناخته شده اسـت  ي در حال توسعههاکشور ویژه در هباقتصادي 
تا حـدي نیازمنـد   ) توسعۀ اقتصادي 1: (به انجام رسد زیرکارکردهاي  بایست با توجه به می ،کشاورزي

غذایی با توجـه   اتتولید رو، کمبود از اینو  استافزایش محسوس تقاضا براي محصوالت کشاورزي 
) توسعۀ صـادرات محصـوالت   2(؛ حساب آید کنندة رشد اقتصادي به  امل کندتواند ع به رشد تقاضا می

از ناشـی  ترین ابزارهـا بـراي افـزایش درآمـد و کسـب سـرمایه (ارز)        تواند یکی از مهم کشاورزي می
با توجه بـه رونـد جهـانی     .باشدالمللی  اي و بین و حضور رقابتی در بازارهاي منطقهمعامالت خارجی 

بازارهاي اقتصادي رو به  اتنگاتنگ اقتصاد جوامع روستایی و بخش کشاورزي بو  یندهپیوند فزاشدن و 
گـات، بخـش کشـاورزي      المللـی هماننـد   در نتیجه انجام توافقات بـین  و المللی گسترش در سطح بین

 )3(؛ و را در روابط اقتصادي پویا بین مناطق و کشورهاي مختلف ایفـا نمایـد  گر  متوازنتواند نقش  می
کنندة   تواند تأمین هاي اقتصادي جامعه می هماهنگ با سایر بخش پایدار و اي رویهعه کشاورزي در توس

ریـزي   از طریق مکانیزاسیون مطلوب بخش کشاورزي و خـروج برنامـه   -و نیروي کار اي منابع سرمایه
صنعت  همانند خدمات و ،هاي اقتصادي جامعه براي رشد و توسعه سایر بخش -شده نیروي کار مازاد

ت فراوان بخش کشاورزي رغم اهمی علی .جامعه کمک نماید ياقتصاد پویایی و رشدباشد و در کل به 
از نسبتاً وسیع کـه اغلـب    هاي گذاري نیازهاي جامعه و با سرمایه نو برآورد زاییزایی، درآمد در اشتغال

در بخش کشاورزي با توجـه  وري و تولید  است، بهره به انجام رسیدهدولتی  هاي و یارانه ها کمکمحل 
عوامل متعددي  . آشکارا،گیري نداشته است غذایی، رشد چشم نیازهايت و به نرخ فزاینده رشد جمعی



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

106 

 ،ایـن بـین  در  .ثر هسـتند ؤو تحقـق اهـداف مربوطـه مـ    همسو با دیـدمان نـوین   در توسعه کشاورزي 
یافته و با مداخلـه تـرویج    کشاورزي توسعه هاي پژوهشوسیله  همحور که ب هاي کشاورزي علم فناوري
زیست و همچنـین   وري و بهبود پایداري منابع طبیعی و محیط براي افزایش یا حفظ بهره ،یابند نشر می

 ،ویژه کشاورزان هب ،هاي انسانی، اجتماعی و اقتصادي کنشگران عرصه توسعه کشاورزي تقویت سرمایه
وام با لحاظ نمودن استلزامات دیدمان نـوین  ت واقع، توسعه پایدار بخش کشاورزي هب باشند. ضروري می

انداز توسعه ملی، ضرورتی انکارناپـذیر اسـت.    گرفته و چشم هاي صورت ریزي توسعه با توجه به برنامه
طور مستمر ارتقا یابد. ایـن امـر    هوري و رشد بخش کشاورزي ب نماید که بهره این ضرورت ایجاب می

هـاي سـازگار و    سـازي ترکیـب منـابع، توسـعه فنـاوري      بهینـه بـرداران،   جز در پرتو توانمندسازي بهره
  نیاز محقق نخواهد شد.  هاي مورد سازي تسهیالت و زیرساخت فراهم
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  .راهبردي براي توسعه پایدار بخش کشاورزي بسان کارآفرینی -1 شکل

  
الن جانبه نگر، الزم است که توسعه پایدار بخش کشـاورزي در نظـام کـ    گرا و همه از منظري کلیت

ها و استلزامات ابر نظام اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی  مشی توسعه ملی مدنظر قرار گیرد. خطی
انـداز   سـاله توسـعه، چشـم    هـاي پـنج   هاي کالن توسعه ملـی نظیـر برنامـه    شده در برنامه کشور منعکس

چتـر هـدایتگر،   ). این 1 ماند (شکل می 1هاي کالن نظام، بسان یک چتر راهبردي ساله و سیاست بیست
هاي کشـاورزي، صـنعت و خـدمات     هاي مختلف اقتصادي نظیر بخش دهنده زیربخش و جهت  پوشنده

                                                        
1- Strategic umbrella 
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ها از جمله بخش کشاورزي مرهون استقرار  باشند. از سوي دیگر توسعه و پیشرفت در تمامی بخش می
ارتبـاط بـا    هـا در  هـا و بخـش   هاي کنشگري است. همپوشانی زیرنظام و استمرار کارکرد اثربخش نظام

هـاي متعامـل آمـوزش،     گیري یک حوزه کنشگري نهادي تحت عنـوان نظـام   بخش کشاورزي به شکل
و ترویج و غیره در چارچوب نهادي نظام دانش و اطالعات و فناوري کشـاورزي انجامیـده    ها پژوهش

هـاي کـالن نظـام بـا      است. بخش کشاورزي در مسیر حرکت به سوي توسعه پایدار همسو با سیاسـت 
هـا،   شدن ریشـه  واسطه استمرار و نهادینه هها، ب ها روبرو است که برخی از آن ها و بحران یکسري چالش

گیـري کارآفرینانـه و    سـامانی اشـتغال، نبـود جهـت     اند. ناهمواري و بـی  را به خود گرفته 1حالتی مزمن
گیزگـی و  ان هـاي اتخـاذ شـده، بـی     گذاري مولدانـه در بخـش کشـاورزي، ناکارآمـدي سیاسـت      سرمایه

ماندگی فناورانـه و توسـعه نیـافتگی زیرسـاختی، ناکارآمـدي نظـام        نااثربخشی بخش خصوصی، عقب
برداران بخش  پذیري بخش عظیمی از بهره هاي تولیدي، آسیب حمایتی، فرسایش منایع طبیعی و ظرفیت

ـ     کشاورزي، فرسایش انسانی در بخش کشاورزي، عدم توانمندي بهره راي بـرداران بخـش کشـاورزي ب
هاي نسـبی و   گیري مطلوب از مزیت دلیل عدم بهره المللی به اي و بین رقابت سازنده در بازارهاي منطقه

برنامه ساختار تولید  افزوده، گذار و تحول بی  هاي کشاورزي جهت کسب ارزش نیافتگی زنجیره  توسعه
هـاي پیشـاروي    چالشبرداري در بخش کشاورزي و مسایلی از این دست، از جمله مشکالت و  و بهره

  روند.  شمار می بخش کشاورزي به
  

هایی براي  آفرینی ترویج کشاورزي در فرآیند توسعه پایدار کشاورزي: ضرورت باز اندیشی نقش
  گیري کارآفرینانه جهت

هاي تولید  کنشگران نظام دانش، اطالعات و فناوري کشاورزي نقش خطیري را در ارتقاي ظرفیت
ثر ؤت مدار هستند و از این بین، کارکرد ترویجی این نظام و در واقع فعالی هدهپایدار بخش کشاورزي ع

افزایانه با  ت همنظام ترویج کشاورزي مشتمل بر توسعه فناوري، دانش و اطالعات کارآمد و فعالی
سسات ؤهاي کشاورزي، م سایرکنشگران عرصه توسعه پایدار کشاورزي، نظیر کشاورزان و تشکل

قابل  اکز آموزش عالی کشاورزي در قالب نظام دانش، اطالعات و فناوري کشاورزيتحقیقاتی و مر
اند که اگر قرار بر این است ترویج کشاورزي از  این نتیجه رسیده مالحظه است. کارگزاران امر به

                                                        
1- Chronic 
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هاي تولید  هاي افزایش تولید فراتر رفته و در راستاي موضوعات فراگیرتري نظیر پایداري نظام دغدغه
هاي متعاملی تشکیل شده  لفهؤت نماید، الزم است که کنشگران منظومه ترویج کشاورزي که از محرک

ها، تالش هدفمندي را در دستور  سازي آن نیاز را درك نموده و براي اجرا و نهادینه است، تغییرات مورد
   ).1(جدول  کار قرار دهند

رود  شمار می ترویج کشاورزي به فرآیند توسعه پایدار بخش کشاورزي بستر و چارچوب کنشگري
بخش کشاورزي نماید.  و تحول فرآیند مزبور، تغییر و تحول نظام ترویج کشاورزي را ایجاب می

توسعه  ملی و هاي المللی، سیاست هاي بین سیاستبازار، در ارتباط با  گرفته  ت صورتخاطر تحوال به
 - تغییر کمیت و کیفیت نیازهاي آموزشی، . تغییر بخش کشاورزيتاس در حال تغییر هاي نوین فناوري

. این نیازها تحت تأثیر فرایند تجاري شدن و را در پی خواهد داشتترویجی مولدان بخش کشاورزي 
هادي در راستاي افزایش پایدار نهاي فنی و  تخصصی شدن بخش کشاورزي و ماهیت نوآوري

 ناطق و کشورهاي مختلف متفاوت استدر مبرشمرده باشد. گسترة تغییرات  میدر این بخش وري  بهره
کمتر دستخوش تغییر و  ،بازار تعامل اندك با باکشاورزان معیشتی هاي مختلف،  و در بین گروه

نظر از تحوالت ساختاري و تشکیالتی، و نیز کارکردي ترویج  صرف .شوند تحوالت مزبور می
تر کنشگري ترویج کشاورزي، یعنی تغییر و تحول بس  باشند، کشاورزي که در عمل با هم در پیوند می

سري الزامات را پیشاروي کارگزاران ترویج کشاورزي قرار داده  فرآیند توسعه پایدار کشاورزي، یک
  ). در ادامه،2رود ترویج کشاورزي در راستاي الزامات مربوطه حرکت نماید (شکل  است و انتظار می

  اند.  دهحدي جستارگشایانه برخی از این الزامات بررسی ش در
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  .کشاورزيو توسعه هاي کنشگري ترویج  تحول در گستره -1جدول 
  در شرایط کنونیگستره نیازمند توجه   گذشته کید درأگستره مورد ت

  بخش دولتی - 
   از طریق  کشاورزانبه  انتقال فناوري  - 

                                                                                                                                                         تکثرگرایی و همکاري چندجانبه: بخش دولتی، - 
مراکز  ،هاي غیردولتی هاي محلی، سازمان تشکلبخش خصوصی، 

  کشاورز به کشاورز ترویجللی، الم بین
، سازي ظرفیت آموزش، توسعه مشارکتی فناوري، تنوع کارکردي: - 

   اي ارایه خدمات مشاوره تسهیلگري، 

  ثروتمند کشاورزان تماسی - 
  تولید - 
  چهره به چهرههاي  تماس - 
  افزایش عملکرد - 
  

  مردم روستایی  کشاورزان و آحادکلیه  - 
ي، مدیریت فرایند تولید و ضایعات و ورآتولید، بازاریابی، فر - 

  سازي براي مصرف بهینه فرهنگ
هاي اطالعات و  بر فناوري اي مبتنی رسانهنهضت ، هاي گروهی روش - 

  هاي مشارکتی و یادگیري چند کنشگرانه  رهیافت،  ارتباطات
هاي تولیدي،  حفظ ظرفیت ،افزایش درآمد، مدیریت ریسکوري،  بهره - 

  ارزش افزوده

  عنوان متولی به تخانه کشاورزيوزار - 
 نهادهاي دولتی، غیردولتی و شبکه نهادي چندبخشی متشکل از - 

  خصوصی
  نیازمند بهبود کاراییگستره کنشگري   گستره کنشگري کارآ

منابع نوآوري، دانش و فناوري شناخت  - 
  ها یند پذیرش نوآوريآمحلی و فر

براي  انهتعهدم رسی توافق و کاهش تضاد - 
  ی و مشارکتیجمع عمل

  اي  هاي حاشیه گروهخدمات رسانی به  - 
  آموزي و آموزشکار الگوهاي - 

  توانمندسازيبراي هاي موجود  رویه - 
 صرفگی و نظارت اثربخش ، مقرون بهها نگامی پیامه هکیفیت خدمات، ب - 

کارهاي جدید در راستاي اشتغال و  و  ترویج کارآفرینی و توسعه کسب - 
  درآمدزایی

 
باشند و  هاي کشاورزي در حال تجاري شدن می نظام: کشاورزيبخش تجاري شدن ایی و بازارگر

 چرا که با فشارهاي ؛ت استاهمی داراياري جوري بهینه براي کشاورزي ت سودآوري منتج از بهره
هاي نسبی،  گیري از مزیت با بهرهبایست  از آزادسازي تجارت و جهانی شدن، کشاورزان می برخاسته
در  .ندبپردازرقابت به در سطوح مختلف وري و ارزش افزوده و نیز نوآوري و کارآفرینی  هرهافزایش ب

د و از تمرکز نبه بازارها داشته باشهدفمند بایست رویکردي  چنین جو رقابتی، خدمات ترویجی می
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 هاي زنجیره کشاورزي نظیر فرآوري، بازاررسانی و انگاشتن سایر حلقه و نادیدهمحدود بر تولید 
در این راستا به خدمات ترویجی  .دن، بپرهیزمدیریت یکپارچه از تولید تا بازار جهت کسب مورد انتظار

شان را تنوع اتدآور عمل نمایند، تولیدوس رقابتی وطور  هبنیاز است که کشاورزان را کمک نماید تا 
زوده سوق نمایند. در بازده و داراي ارزش اف به سمت محصوالت پر ،براي بازار تولید کنند و بخشیده

با غایت افزایش  ها فناوريانتقال کارکرد خدمات ترویج دولتی متمرکز بر تداوم  ،بسیاري از کشورها
و دانش فنی همراه ها  این فناوريسو،  از یکچرا که پذیر نیست؛  توجیه ،محصوالت خامو صدور تولید 

 ارایه ها و کسب و کارهاي تجاري هنهادخصوصی کنندگان  خوبی توسط عوامل دیگر همانند عرضه به
کنار کارکرد انتقال تکنولوژي، الزم است سایر کارکردهاي حمایتی و  و از دیگر سو، در دنشو می

ساز با رویکرد گسترش کارآفرینی در بخش کشاورزي به انجام رسد. پیوند تنگاتنگ با بازار و  ظرفیت
طور  هی در ساختار تولید در بخش کشاورزي و بساز تغییر و تحول اساس گذر از رویکرد معیشتی، سبب

برداري بخش کشاورزي شده است و ردیابی تحول کمی و کیفی این  هاي تولید و بهره مشخص، نظام
هاي  هاي بازار و جریان ، تحت فشار مکانیزم1این است که یک نوع اصالحات غیررسمیبیانگر ها  نظام

ریان است که اثرات آن، از جمله در شمایل فناوري و مکانیزاسیون در بخش کشاورزي در ج
برداري مختلف و مناسبات تولید و بازاري حاکم یا تبدیل  هاي بهره شناسی و نسبت و ترکیب نظام گونه

هاي دیگر که قادر به همسویی متوازن با تحوالت تاثیرگذار  ها و انحالل نظام و ادغام برخی نظام
ت. همزمان با دستخوش تغییر شدن ساختار تولید و باشند، در نوع خود قابل مالحظه اس نمی
توان شاهد زایش فزآینده کسب و  برداري متعارف، می هاي بهره کنار نظام برداري متعارف، در بهره

هاي کشاورزي (تولید، خدمات، فراوري، توزیع و  کارهاي کشاورزي براي پوشش فراگیر تمامی زنجیره
هاي شاکله  لفهؤدلیل چندگانگی م بود. این کسب و کارها که به بازاررسانی) با رویکردي کارآفرینانه

مند، تعامل و غیره، درخور کسب عنوان  بسان یک کلیت یکپارچه و پویا، مرزبندي، فرآیندمداري برنامه
                                                        

واقع رژیم حاکم اعمال گردید و تحول چشمگیر  چنین اصالحاتی در مقایسه با اصالحات ارضی که از سوي نهاد دولت یا به -1
اند؛  در ساختار تولید و مناسبات نهادي مربوطه را سبب شد، بیشتر از نهاد بازار متأثر شدهنظر از سازنده یا ناسازنده بودن)  (صرف

 مند، نسبتاً رادیکال، رسمیت یافته (در عبارت دیگر، هر دو گونه تحول، ریشه نهادي دارند؛ با این تفاوت که اصالحات ارضی، برنامه به
اي جدابافته از بستر،  به لحاظ دستاورد و پیامد، مقطعی و از باال به پایین، بسان تافتههاي رژیم) و حداقل به لحاظ اجرا و نه  قالب سیاست

و کار در بخش کشاورزي، از بستر و مناسبات مربوطه  برداري به نظام کسب  اعمال شدند؛ اما اصالحات مرتبط با گذار از انگاره نظام بهره
هاي نهادي، حمایتی و اعتباري  ها، همانند سیاست گري افزایی با سایر مداخله مباشند و نوعی ه برخاسته، تدریجی و تکامل یابنده می

 هاي فناوري و غیره دارند.    هاي مالکیت، جریان گذاري، تغییر ارزش منابع و انگاره دولت، روند سرمایه



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

112 

تعادل دوگانه ابعاد عرضه و تقاضا با   افزوده،  باشند، در راستاي سودآوري، کسب ارزش نظام می
ت رقابتی و بازارگرایی، نوآوري و تلفیق فناوري و ترکیب محوري)، فعالی تقاضااولویت بعد تقاضا (

ورانه منابع تولید شکل گرفته و از رویکرد کارآفرینانه برخوردارند. به هرحال، زایش فزآینده این  بهره
هاي  مشناسی متعارف نظا که بازاندیشی در مورد گونه بر این هاي کسب و کار کارآفرینانه، عالوه نظام

ها ضرورت بخشیده است،  برداري در بخش کشاورزي را جهت شمول شایسته این نظام تولید و بهره
از جمله واحدهاي ترویجی براي ارایه   گر بخش کشاورزي، استلزاماتی را براي کارگزاران توسعه

  همراه داشته است.  ها به خدمات حمایتی درخور شرایط این نظام
  

  1ورانه پایه و بهره شکشاورزي دانر راستاي گذار از کشاورزي منبع پایه به تلفیق دانش و فناوري د
مهارت  ،دانش و فناوري، برخورداري از اطالعاتبالندگی سرمایه انسانی که در شمایل دسترسی به 

نقش کلیدي را در تقویت پایداري در بخش شود،  ها متبلور می و کاربست بخردانه آن سازنده و نگرش
سابق از موضع رئیس  )1997( 2نسون کند. ولف هاي توسعه روستایی ایفا می ت طرحموفقیکشاورزي و 
 فرآیند توسعه در ارزشمند و کمیابعنوان فاکتوري  که ما سرمایه را به بیان داشته استبانک جهانی 

بالندگی عوامل مهمی در یم. پندار  عنوان ابزار اصلی رشد می سرمایه را به گیري شکلیم و کن میقلمداد 
حال حاضر که  در .رود شمار می یکی از این عوامل بهدانش باشند که  هاي توسعه دخیل می سرمایه

رود،  شمار می ها به ویژه محوري آن دانایی محوري آرایه اصلی کارگزاران توسعه و مدیریت دانش، کار
 و فناوري است که شو کاربرد دان تردید جریان خلق هاي موجود، بی ها و نابرابري رغم شکاف علی

سازد. دستیابی و کاربست  تحقق اهداف مربوطه را ممکن میراند و  فرایندهاي توسعه را به پیش می
تر یاري  زندگی انسانی دستیابی به یکدر نیز  وپیشبرد امور اقتصادي کار انسان را در  ،دانش و فناوري

مورد توجه قرار گیرد.  نشگران اجتماعیکتواند در توسعه منابع انسانی و توانمندسازي  دهد و می می
مندي کشاورزان  براي بهرههاي جدیدي را  فرصت، و بازارگرفته در حوزه فناوري   تحوالت صورت

 هاي جدید و عمل رقابتی در پرتو مندي از فرصت براي بهرهکشاورزان  سازند. در عوض، فراهم می
و نیز تسهیالت فناوري دانش و اطالعات،  نیازمند دسترسی بهتر به  ،گیري و عمل آگاهانه تصمیم

لحاظ منابع طبیعی از  کشاورزيوري در  فرایند تولید و بهره .)Van den Ban, 1999( هستندارتباطی 

                                                        
1- Knowledge-Intensive and productive Agriculture 
2- Welfensohn  
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وري در بخش  افزایش بهره از این پس،است. بنابراین مواجه  زیادي هاي محدودیت ادر دسترس ب
و مدیریت هاي نوین  کارگیري فناوري هب ،ها و منابع دهکشاورزي بیشتر ناشی از استفاده اثر بخش از نها

صرف منابع متا گسترش سطح زیر کشت و افزایش مصرف نهاده یا  ،باشد میهاي کشاورزي  نظام
هاي کشاورزي از تولید تا عرضه  این امر نیازمند تلفیق مناسب دانش و فناوري در زنجیره طبیعی مازاد.
ارگزاران ترویج کشاورزي نیروهاي خود را بازسازي نمایند و در رو، ضروري است که ک است. از این

برداران بخش  مندسازي بهره ثرتر در جریان توسعه دانش و فناوري با هدف بهرهؤراستاي ایفاي نقش م
 اب هاي کشاورزي يفناورترویجی و هاي  که توصیه همچنین ضروري است کشاورزي گام بردارند.

توسعه  .)Carney, 1998( سازگار باشد يهاي خاص تولید حیطهها و  شرایط کشاورزان، محیط
 عامالننیازمند درونداد دانش و اطالعات از سوي  با عاملیت کشاورزان نهادي) و فنیاعم از نوآوري (

 - و در قالب فرایندهاي یاددهی هاي تعاملی آموزش باشد. دانش و اطالعات در جریان ترویجی می
 شود. پردازش می ) تبادل وغیرهگران و مروجان و  ، محققان، آموزشیادگیري مشارکتی (کشاورزان

بایست به  ، میپذیر اقتضایی و انعطاف  ها و با رویکرد مشارکتی، قالب این جریانن ترویجی در عامال
و کاربرد آن پاسخ آن در راستاي تولید دانش اطالعات، پردازش دریافت ویژه کشاورزان براي  نیازهاي

دانش و مهارت کارآفرینانه کشاورزان در راستاي تلفیق اقتضایی اطالعات، دانش و  . تقویتگویند
وري در بخش کشاورزي فراهم  فناوري در ترکیب بهینه منابع تولید، مسیر را براي دستیابی به بهره

  سازد.   می
  

  
 .اي توسعه و ترویج کارآفرینی کشاورزي هاي زمینه چالش -2 شکل
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  محیطی در راستاي پیشبرد توسعه پایدار ل زیستیپیگیري مسالیدي و هاي تو حفظ ظرفیت
منابع طبیعی  رزیست و مدیریت پایدا محیط ظحفکمک به مردم و نهادهاي مدنی در زمینه امروزه 

هاي تحصیلی  اندازي رشته است. راهمطرح کنشگران توسعه پایدار کشاورزي مهم براي  هدفیعنوان  به
هاي کاري نو در عرصه ترویج کشاورزي تحت  ش عالی کشاورزي و یا حیطهدانشگاهی در نظام آموز

کید بر أهاي مختلف، نظیر ترویج منابع طبیعی، ترویج آبخیزداري، ترویج جنگلداري و... با ت عنوان
ها و  هاي تحقیقاتی جهت توسعه فناوري محیطی در برنامه مشارکت مردمی، تلفیق معیارهاي زیست

، نظیر کشت ارگانیک و کشاورزي آلی، کشت سبز، 1زیست برداري همساز با محیط رهالگوهاي تولید و به
هاي هدایتی و حمایتی  هاي عمومی و سیاست نهاده و مواردي از این دست، ارتقاي آگاهی کشاورزي کم

 رود. با توجه به مالحظات شمار می هاي طبیعی، به دولت، نوعی اداي دین در قبال بالندگی پایدار سرمایه
هاي تولید و کسب و کارهاي خویش را  برداران بخش کشاورزي، نظام برشمرده شده، الزم است که بهره

محیطی، نظیر آلودگی و فرسایش کمی و کیفی منابع  اي سامان دهند که عوارض منفی زیست به گونه
ر این راستا، هاي تولیدي حفظ شوند. د طبیعی و ضایعات مربوطه به کمینه برسد و منابع طبیعی و ظرفیت

حفاظت از تنوع زیستی و بهبود  هاي طبیعی و بشرساخت مرتبط با منابع طبیعی، ثر بحرانؤپیگیري م
هاي شیمیایی، به  با مشارکت منسجم مردم و نهادها، کاهش مصرف نهادهاز منابع مدیریت حفاظت 

هاي شیمیایی  راي نهادهخطر ب هاي طبیعی و کم ها و تالش براي یافتن جایگزین حداقل رسانی اثرات آن
، مدیریت ضایعات، حفاظت از هاي محلی کید بر کشاورزي طبیعی و همساز با زیست بومأبا ت پرمخاطره

هاي  هاي ترکیبی سازگار نظیر نظام و نیز ترویج نظام ت و سالمت غذاییامنی ،آبخیزهاو  کیفیت آب
هاي زراعی  ري، الگوهاي کشت و تناوبجنگلداري، جنگلداري اجتماعی، آبخیزداري و آبخواندا - زراعی

هاي  ویژه سالی از جمله کار هاي طبیعی نظیر خشک سازي براي مدیریت بحران و باغی همساز و ظرفیت
. تقویت کشاورزي پایدار و مدیریت متعهدانه منابع روند شمار می زیست به ترویج منابع طبیعی و محیط

 -هاي اجتماعی فناوري کشاورزي پایدار و مهارتطبیعی نیازمند خدمات ترویجی است تا دانش و 
ها و به تبع آن کارکردها در سطوح ملی و محلی و تنظیم  مند نگرش نیاز براي تغییر هدایت اقتصادي مورد

جانبه و  همهسازي  و زمینه فرهنگ نهادینه شودتوافقات نهادي متعهدانه براي مدیریت منابع طبیعی 
  دار منابع طبیعی فراهم گردد. براي حفاظت و توسعه پای عمومی

                                                        
1- Environmental–Friendly  
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هاي برشمرده  لفهؤدر کنار م: برداران بخش کشاورزي حرکت در راستاي توانمندي کشاورزان و بهره
برداري و کسب و  هاي بهره نظام سودآوريوري و  شده، بایسته است اشاره شود که پایداري، بهره

واقع سرمایه انسانی که نقش محور را در  هشود که عامل انسانی یا ب کارهاي کشاورزي زمانی میسر می
توانمند باشد. در این راستا الزم است که ضمن تسهیل   کند، بالنده و فرآیندهاي مربوطه ایفا می
نیاز  هاي مورد ها، تسهیالت و حمایت برداران بخش کشاورزي به زیرساخت دسترسی کشاورزان و بهره

اعتبارات و سرمایه، با آموزش و ترویج کارآفرینانه، زمینه فناوري،   هاي تولیدي، از جمله بازار، نهاده
ها فراهم  ، بینشی و مهارتی و در مجموع توانمندي آن ها در ابعاد دانشی اي آن هاي حرفه توسعه قابلیت

ها و نهادهاي بخش کشاورزي، حمایت  هاي مناسب، تقویت تشکل سازي سیاست شود. تدوین و پیاده
هاي  کشاورزي، تنظیم بازار و حمایت از کارآفرینان بخش کشاورزي و نظام گذاري در بخش از سرمایه

ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزي در قالب نظام دانش، اطالعات و فناوري کشاورزي از جمله 
برداران و کشاورزان و بالندگی بخش کشاورزي در نظر  توان جهت توانمندي بهره تدابیري است که می

  گرفت.
  

  کشاورزيکارهاي  و  کسبرهیافتی براي ترویج و توسعه کارآفرینانه جستجوي  در
هایی همانند پرورش گل، باغبانی، پرورش گیاهان دارویی، کشت  تفعالی  کارآفرینان کشاورزي به

وري محصوالت لبنی، صنایع غذایی و آپروري، دامداري، فر محصوالت زراعی نقدي، مرغداري، آبزي
هاي نوین تولید، تسهیالت آبیاري، حاصلخیزها و  پردازند و از روش ورزي میسایر صنایع مرتبط با کشا

هاي  نژادي شده پربازده، خطوط فرآوري مکانیزه، سیستم مواد و فنون کنترل آفات و امراض، ارقام به
). از این Mohanty, 2006برند ( مدیریتی جدید و غیره براي دستیابی به بازده و سود بیشتر بهره می

 و  شود و توسعه کسب عنوان یک عرصه یا بستري براي کارآفرینی در نظر گرفته می کشاورزي بهمنظر 
رو کارآفرینی  شود. از این کارهاي کشاورزي نیز تجلی رفتار کارآفرینانه در این بخش محسوب می
کار و بخش کشاورزي  و  کشاورزي همگرایی سه عنصر کارآفرین، جریان کارآفرینی معطوف به کسب

کارهاي کشاورزي الزم است  و  دهد. با توجه این موضوع در تبیین ابعاد محیطی کسب ا نشان میر
  هاي بخش کشاورزي و جریان کلی توسعه این بخش معطوف شود. توجه جدي به ویژگی
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هاي متعدد  هستند که حلقه 1کارهاي کشاورزي نمودگار واحدهاي تجاري کشاورزي و  کسب
بندي، توزیع و بازاریابی را با هم  افزوده، بسته  لید، فرآوري منتهی به ارزشکشاورزي شامل تو  زنجیره

گرا، تجاري،  برداري متعارف کشاورزي، از رویکرد ریسک هاي بهره دهند و نسبت به نظام پیوند می
گیري از  ها نیازمند دانش و مهارت تخصصی و بهره بازاري و سودگرا برخوردارند و مدیریت آن

وري و بهبود کیفیت محصوالت و  افزوده، ارتقاي مستمر بهره جدید براي کسب ارزشهاي  فناوري
گونه که   گیري و رشد این واحدهاي بنگاه ). شکلAPO, 2003خدمات عرضه شده به بازار است (

کار و بازار است، با فرآیند  و  مستلزم ورود، همگرایی، رقابت و در هنگام لزوم، خروج از عرصه کسب
  کار همسو است. و  ی و توسعه کسبکارآفرین

هاي تولیدي  ظرفیتگیري متوازن از  حفظ و بهرهمنابع طبیعی و  ایجاد اشتغال، کاهش فشار بر
بخشی به منابع درآمدي و پایدارسازي نظام معیشت  بخش کشاورزي و حرکت در راستاي تنوع

زایی، تولید محصوالت و  افزوده هاي نسبی و ارزش مزیت گیري از  وري، نوآوري، بهره روستایی، بهره
، پویاسازي گردش سرمایه و اعتبارات، ارتقاي  ارایه خدمات جدید، تولید و جذب ثروت و سرمایه

هاي اقتصادي از جمله دستاوردهاي مورد انتظار از توسعه  سطح فناوري، یکپارچگی با بازارها و جریان
 و  کسباین رود. توسعه  شمار می روستایی بهمناطق بخش کشاورزي و کارآفرینانه در  کارهاي و  کسب
سازي،  هاي محلی برمبناي رویکرد شبکه همکاري تمامی نهادهاي ذیربط و نیز تشکل نیازمند، کارها

توانمندسازي و  سازي،  هاي بیرونی با فرآیند بسیج منابع محلی در راستاي ظرفیت تلفیق روند حمایت
اقتصادي برپایه یک رهیافت مشارکتی و یکپارچه و چندکارکردي است. از جمله  _توسعه اجتماعی 

  :2توان به موارد زیر اشاره نمود هاي چنین رهیافتی می لفهؤم
  اي و مساعدت فنی؛ آموزش، کارآموزي حرفه تسهیل دسترسی به -
  ؛3اي متنوع تسهیل دسترسی به منابع اعتباري و سرمایه -
هاي مختلف و ترویج فرهنگ  در برگیرنده کارگزاران بخش 4هاي حمایتی ساماندهی شبکه -

  ؛5رینیتوانمندسازي و کارآف

                                                        
1- Agribusiness 

  Western Rural Development Center اقتباسی از - 2
3- Access to a diversity of capital 
4- Entrepreneurship and enabling culture 
5- Supportive public policies 
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رات در راستاي رفع موانع نهادي پیشاروي کارآفرینی از جمله مقرّ 1هاي عمومی حمایتی سیاست -
  نیاز؛ و  هاي مورد ها و حمایت دست و پاگیر اداري و ارایه مشوق

اي  هاي پیشین بسان یک سیستم یکپارچه از طریق ساماندهی مراکز منطقه لفهؤمدیریت فرایندها و م -
کارآفرینانه کشاورزي و روستایی با همکاري نهادهاي محلی، همانند مراکز  کارهاي و  کسبتوسعه 

ها و غیره. در  ها و مراکز آموزشی، بانک هاي کشاورزي، دانشگاه ها، شوراها، تشکل ترویجی، دهیاري
، براي هماهنگی راهبردي، تدوین طرح ملی توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي و جامعه   این راستا

ها در سطوح مختلف امري  با محوریت وزارت جهاد کشاورزي و با همکاري سایر دستگاه 2تاییروس
شده ترویج در فرآیند توسعه کشاورزي و روستایی،   با توجه به جایگاه شناختهنماید.  ضروري می

  ریزي امهگیري نهادمند و برن نیازمند بهره ،گري یکپارچه و جامع در راستاي فرآیند مزبور هرگونه مداخله
و  باشد. در این راستا، سایده راستا با دیگر کارکردها می شده از کارکرد ترویج، همسو و هماهنگ و هم

هاي زیر را براي ترویج در جریان توسعه کارآفرینی  ) کارویژهSidhu and Kaur, 2006( و کآئور
  اند:   برشمرده

  کار؛ و  ارآفرینی و توسعه کسبهاي نوآوري، ک بخشی پیرامون عرصه سازي و آگاهی آگاه -
  از طریق تشریح دستاوردها و پیامدهاي حاصله؛ 3بخشی به کارآفرینان انگیزه -
وري، افزایش آمربوطه نظیر تولید، فر کارهاي و  کسبتوسعه خبرگی و مهارت موردنیاز در زمینه  -

  افزوده، بازاریابی، فنون ارتقاي کیفیت، مدیریت و غیره؛ ارزش
گري مستمر در راستاي پایداري از طریق شناسایی و رفع موانع، ارایه خدمات  و حمایت تسهیلگري -

  هاي هدایتگرانه؛ و اي و توصیه مشاوره
هاي تجاري، بازارها و  توسعه یافته، بنگاه کارهاي و  کسبسازي بر مبناي برقراري پیوند بین  شبکه -

  سایر نهادها در سطوح مختلف.
بایست برمبناي یک  فرینانه میآکشاورزي برمبناي رویکرد کارارهاي ک و  کسبترویج و توسعه 

کارهاي  و  کسب) فرآیند ترویج و توسعه 3( شکلراه و راهنماي عمل صورت پذیرد. در   نقشه
اندرکاران  هاي متوالی ترسیم شده است. الزم به ذکر است که دست سري از گام کشاورزي برحسب یک

                                                        
1- Supportive Networks 
2- The National Rural and Agricultural Entrepreneurship Development Program 
3- Motivating Entrepreneurs 
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رینی یک فرآیند چندکارکردي بوده و تحقق آن در عمل نیازمند کنشگري یند ترویج و توسعه کارآفآفر
تبیین شده  شکلطور که در این  همانباشد.  می گکارگزاران مختلف در قالب یک شبکه نهادي هماهن

است، راهبردهاي متفاوتی براي ترویج و تسهیل فرایند توسعه کسب و کارهاي کشاورزي وجود دارد 
توجه به اهداف گروه هدف، شرایط منطقه و غیره نسبت به انتخاب آن اقدام که کارگزاران امر با 

   نمایند. می
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   .کشاورزي کارهاي و  کسبالگوي فرآیندي ترویج و توسعه  -3شکل 

  
اي  کشاورزي، نه یک روند خطی، بلکه چرخهکارهاي  و  کسبدر عمل توسعه و ترویج کارآفرینانه 

تقاضامداري،  ). بازارگرایی، Lundy, M., et al., 2006؛ 1989ی، باتملشونده است ( پویا و تکرار
گیري  ها براي بهره هاي نسبی و توانش بسیج منابع و ترکیب سرمایه گیري از مزیت شناسی، بهره فرصت
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کارهاي  و  کسبهاي اساسی رهیافت توسعه  لفهؤهاي موجود از ارکان و م ها و مزیت از فرصت
 ). 4 شکلآید ( کشاورزي به حسب می

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .هاي رهیافت توسعه کسب و کارهاي کشاورزي لفهؤم -4 شکل
  

ت فراوان بخش کشاورزي در رغم اهمی علی: سازوکارهاي ترویج و تسهیل کارآفرینی کشاورزي
از که اغلب  ینسبتاً وسیع هاي گذاري نیازهاي جامعه و با سرمایه نو برآورد زاییزایی، درآمد اشتغال
وري و تولید در بخش کشاورزي با توجه  است، بهره به انجام رسیدهدولتی  هاي و یارانه ها ککممحل 

این ضرورت ایجاب گیري نداشته است غذایی، رشد چشم نیازهايت و به نرخ فزاینده رشد جمعی .
طور مستمر ارتقا یابد. این امر جز در پرتو  هوري و رشد بخش کشاورزي ب نماید که بهره می

سازي  هاي سازگار و فراهم سازي ترکیب منابع، توسعه فناوري برداران، بهینه ندسازي بهرهتوانم
بخش هاي  برداران و کنشگران زنجیره نیاز محقق نخواهد شد. بهره هاي مورد تسهیالت و زیرساخت

سازي و  ثیر نیروهاي جهانیأتحت تهاي اقتصادي  سایر بخشقطاران خویش در  همانند هم کشاورزي
بایستی با ملزومات تجاري شدن، حاکمیت اقتصاد بازار، آزادسازي اقتصاد و از همه  شدن، می نیجها

 ها بازار شناسايي فرصت

ها بازار و  تحليل حلقه
 راهبرد رقابت

ها  طراحي و اجرا گزينه
 كسب و كار

شناسايي و انتخاب شركا و 
 ريز ها، برنامه گسترش همكار 

 خدمات حمايتي
 منطقه/ جامعه محلي

 سياست
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 نامۀ جهانی تعرفه و تجارت (گات) تصویب توافقکنار آیند.  در عرصه جهانیتر، رقابت فزآینده  مهم
المللی  ح بیندر سط مزبور ملزوماتبارز تبلور  سازي این رقابت، نمونه عنوان تالشی براي نهادینه به

ایفاي  برايبایست خود را  میها،  براي رویارویی با این چالشبخش کشاورزي کنشگران باشد.  می
نیز کارکردهاي  کنندة غذا و عنوان تأمین نه تنها در قالب کارکردهاي معیشتی به ،هاي جدید نقش

هاي  استفادة بهینه از مزیت منظور  هوري نیروي کار، بلکه ب ه بهر و ارتقايزایی  براي اشتغال تکمیلی،
، المللی بازار در سطح ملی و بین هاي گیري از فرصت ، بهرهنسبی بخش کشاورزي در عرصۀ تولید

هاي برشمرده شده که بیشتر در  در کنار چالشد. نآماده ساز افزوده با رویکرد کارآفرینانه،  کسب ارزش
هاي کشاورزي،  بوم و زیست منابع طبیعیتولید، هاي  ظرفیت ظحف  باشند، ثیرگذار میأالمللی ت سطح بین

گذاري  تلفیق فناوري، سرمایه، کشاورزيانسانی و کاهش فرسایش نیروي کار در بخش منابع توسعه 
هایی است که  انداز توسعه ملی از دیگر چالش ها در پرتو چشم بسنده و همگامی با سایر بخش

بسیاري از کشورهاي در حال باشند.  روبرو می کنشگران بخش کشاورزي در سطوح ملی و محلی با آن
بخش کشاورزي براي رقابت در سطح هاي  رغم ضرورت پرورش و بهسازي ظرفیت علی ،توسعه

ناپایداري معیشت فقر روستایی، فرسایش انسانی،  ،چونهم و مسایل مزمنی با مشکالت جهانی،
نه و توسعه نیافتگی زیرساختی ماندگی فناورا ، عقبتخریب فزاینده منابعخانوارهاي کشاورز، 

توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي یکی از رویکردها و سازوکارهاي راهبردي براي  اند. جهامو
  واقع، هرود. ب شمار می هاي برشمرده شده براي توسعه پایدار بخش کشاورزي به رویارویی با چالش

رود و الزم است  شمار می زي بهکارآفرینی از عناصر دیدمان درحال ظهور توسعه پایدار کشاور
ریزي شده و راهبردي را براي تسهیل توسعه کارآفرینی در بخش  کارگزاران امر، تالشی هدفمند، برنامه

کشاورزي یا تحقق کشاورزي پایدار کارآفرینانه در تعامل با سایر کنشگران در چارچوب نظام دانش، 
  به انجام رسانند.  1اطالعات و فناوري کشاورزي

هاي ضروري فرآیند توسعه  کشاورزي با رویکرد کارآفرینی یکی از سویهکارهاي  و  کسبسعه تو
با تدوین رهیافتی یکپارچه و  امررود کارگزاران  و انتظار می رود شمار می بهپایدار بخش کشاورزي 

نیز با  شده و ثر ظاهر شوند. با مرور مباحث مطرح شده و الگوهاي ترسیمؤفرایندمدار در این زمینه م

                                                        
1- Agricultural information, knowledge and technology system 
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سري  توان به یک هاي برشمرده شده، می و نیز سیاست 1ها و تجارب مستند توجه به مفاهیم، نظریه
واقع  هکارآفرینانه کشاورزي دست یافت که بکارهاي  و  کسبهاي مفهومی در ارتباط با توسعه  گزاره
  : )1388و همکاران،  زاده (شریف شوند نظر نیز محسوب می  هاي مورد هاي رهیافت هاي و آرایه بنیان

 کنشکه یک  کارآفرینانه در بخش کشاورزي به جاي اینکارهاي  و  کسبکارآفرینی و توسعه  -1
اي از کارگزاران و  کنش مجموعهممشتمل بر کنش، واکنش و بره 3باشند، فرآیندهاي پویا 2مقطعی ایستا

وم برخاسته از توالی زنجیره بنابراین الزم است هم استمرار و تدا .باشند میاندرکاران امر  دست
هاي  حساب آید و هم پویایی حاصل از واکنش و برهمکنش کنش هاي شاکله فرآیندهاي مزبور به کنش

  مزبور مدنظر قرار گیرند.
طلبد  باشد. این امر می سامانه میدر نوع خود یک کار کارآفرینانه در بخش کشاورزي  و  کسبهر  -2

ها به  ها و پیوند درون سیستمی و برون سیستمی آن هاي این سامانه لفهؤ، م4مند که با رویکردي سامانه
 حساب آید. مثابه یک کلیت منسجم و پویا به

باشند که نمود و  می 5کارآفرینانه کشاورزي پدیده یا هستارکارهاي  و  کسبکارآفرینی و توسعه  -3
 کند که: است. این امر ایجاب می سازي شرایط الزم واقع پیدایش و رشد آن، نیازمند فراهم هنمو یا ب

 ،شناسایی و برطرف شوند و از دیگر سوپیشارو شرایط الزم فراهم شود و موانع بستر و همواره  -
 ها و تسهیلگرها قوت یابند. برنده پیش

 پیچی و نسخه جاي شناسایی شده و به 7، مالحظات موقعیتی6نگر با رویکردي اقتضایی و واقع -
اقدام  8هاي سرزمینی ردگرایانه، به توسعه و ترویج الگوهاي بومی و وطنی و رهیافتالگوبرداري استاندا

 شود. 

                                                        
1- Teece, D.J., Pisano, G., and Shuen, A. 1997. Taub, Richard P. 2004. Steensma, K., 
Marino, L., Weaver, M., and Dickson, P. 2000. Sohn, J.H.D. 1994. Shrader, R., and Simon, 
M. 1997. Shane, S., and Venkataraman, S. 2000. Sexton, D., Pricer, R., and Nenide. 2000. 
Kreft, Steven F., and Russell S. Sobel. 2005. Kanniainen, Vesa, and Timo Vesala. 2005. 
Babson Park, MA. Shane, S. 1993.  
2- Static action-oriented 
3- Dynamic process 
4- Systemic 
5- Phenomena 
6- Realistic perspective 
7- Specific-situation considerations 
8- Native-models and Territorial Approach 
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طور مشخص ترویج  هکارآفرینانه در بخش کشاورزي و بکارهاي  و  کسبکارآفرینی و توسعه  -4
عمل، است. این امر  یا اندیشه منتهی به 1کارآفرینانه کشاورزي نوعی پراکسیسکارهاي  و  کسب

 گسترشبراي  2هاي فلسفی امر، رهیافتی اقتضایی که با بازشناسی و تدوین مبانی نظري و بنیان طلبد می
  بسته شود.  کار هکشاورزي و روستایی تدوین و بکارهاي  و  کسبکارآفرینی در قالب توسعه 

 ،ارتیعب اي و به بر رهیافت ترویج و توسعه کارآفرینی، نیازمند رویکرد شبکه هرگونه کنشگري مبتنی -5
شمول کنشگران مختلف این عرصه، برمبناي ساماندهی پیونـد و تعامـل پویـا بـین       جهت 3سازي شبکه

  هاي مربوطه است. گیري از ظرفیت ها جهت بهره ها و نیز تقسیم کار هماهنگ بین آن آن
کارآفرینانه کارهاي  و  کسبهاي نهادي در راستاي توسعه و ترویج  گري کارکردها و مداخله -6

گري جهت  بنابراین، هرگونه مداخله .باشند اورزي به لحاظ فرآیندي و دستاوردي بهم مرتبط میکش
نیاز در  کارکردهاي مورد 4افزایی گیري از هم ریزي جهت بهره هاي مزبور نیازمند برنامه توسعه سامانه

  .ودر شمار می ها به آن است که ترویج، یکی از  5قالب یک رهیافت یکپارچه و چندکارکردي
کارهاي زیر را  و ساز هاي برشمرده شده و الگوهاي ترسیم شده،  عمل آمده، آرایه بر پایه مباحث به

الزم به ذکر است  .کارآفرینانه کشاورزي پیشنهاد دادکارهاي  و  کسبتوان براي ترویج و توسعه  می
اي کارآفرینی سازي یک محیط توانمندساز بر هدف غایی از پیگیري سازوکارهاي مطرح شده فراهم

  ).5است (شکل 
  

                                                        
1- Praxis 
2- Contingency approach 
3- Networking 
4- System  synergy 
5- Integrated multi-functional approach 
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  .1کار در بخش کشاورزي و  سازي یک محیط حمایتی توانمندساز براي کارآفرینی و توسعه کسب فراهم -5شکل 

  
تقویت شبکه ترویج کشاورزي کشور در راستاي ساماندهی نظام ملی ترویج کشاورزي کشور با  -

هاي  ، بخش خصوصی، بخش تعاون، تشکلبرداري) هاي بهره مشارکت دولت (معاونت ترویج و نظام
هاي اجرایی در  بخش کشاورزي و غیره در تعامل تنگاتنگ با مراکز آموزشی و تحقیقاتی و دستگاه

 بخشی به اولویتکشاورزي بر مبناي رویکرد کارآفرینی با کارهاي  و  کسبراستاي تسهیل توسعه 
  زي؛سازي و توانمندسا هایی همانند تسهیلگري، ظرفیت کارویژه

اي کارگزاران ترویجی در زمینه توسعه و ترویج  هاي حرفه توانمندسازي و ارتقاي صالحیت -
کارآفرینی و توسعه کسب و کارهاي کشاورزي و روستایی برپایه نیازسنجی، آموزش و بازآموزي، ارایه 

  هاي مشاوره ترویجی و غیره؛ گیري از نیروهاي متخصص و کارشناس در تیم ها، بهره مشوق
کشاورزي بر کارهاي  و  کسبها و تدوین رهیافتی یکپارچه براي ترویج و توسعه  لفهؤشناسایی م -

نظر، شناسایی و  مبناي رویکرد کارآفرینی به اقتضاي شرایط و مالحظات موقعیتی و اهداف مورد
  هاي مقتضی؛ ویژه ها و کار هاي هدف از طریق روش پوشش گروه

                                                        
1- Enabling environment for agri-entrepreneurship development   
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کشاورزي به منابع اعتباري، سرمایه کارهاي  و  کسبقاضیان توسعه تسهیل دسترسی کارآفرینان و مت -
اندازي صندوق حمایت از  سازي ابتکارات خویش. در این راستا، راه و تسهیالت بانکی براي پیاده 

ها به  کارآفرینی کشاورزي و روستایی و تصویب اعطاي وام و تسهیالت اعتباري از سوي بانک
هاي کارآفرینی و کسب و  کشاورزي تحت عنوان وامکارهاي  و  کسباندازي  کارآفرینان و متقاضیان راه

  تواند مدنظر قرار گیرد؛  صورت تعاونی و گروهی، می صورت فردي و چه به چه به ،کار
سازي کارگزاران نهادي درگیر در جریان  سیاستگذاري حمایتی تسهیلگرانه و هماهنگ  سازي، شبکه -

ي و کارآفرینی در بخش کشاورزي از سوي دولت با مشارکت کشاورزکارهاي  و  کسبتوسعه 
نظیر سازمان نظام مهندسی  1هاي دولتی ذیربط نهادهاي میانجی ها و دستگاه ارگان  هاي محلی، تشکل

هاي غیردولتی و غیره. در این راستا الزم است با  کشاورزي و منابع طبیعی، خانه کشاورز، سازمان
  یا طرح ملی توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزي، 2نامه، نهضت متدوین سند ملی یا طراحی نظا

ها  گذاري راهبردي و عمل هماهنگ آن وظایف کارگزاران مختلف مشخص شود و زمینه براي سیاست
کشاورزي با کارهاي  و  کسبفرینی و آدر این زمینه فراهم آید. همچنین، ساماندهی مراکز توسعه کار

، هاي ذیربط در سطوح صفی در هماهنگی امور و بسیج منابع و تشکلها  مشارکت و همکاري ارگان
  رسد؛  نظر می  کارآ و اثربخش به تدبیري

، 3هاي اشتغال زراعی و غیرزراعی هاي نسبی و فرصت پیمایش و پایش ملی جهت شناسایی مزیت -
و  4ایشیریزي آم کارهاي کشاورزي و روستایی و برنامه و  هاي کارآفرینی و توسعه کسب زمینه

ها. در این راستا، تدوین نظام یا بانک جامع اطالعات  گیري از آن گذاري هدایتی براي بهره سیاست
ثر براي هدایت ؤتواند سازوکاري م کشاورزي و روستایی میکارهاي  و  کسبکارآفرینی، اشتغال و 

 حساب آید؛   کارگزاران امر برمبناي رویکردي آمایشی به

هاي صنایع تبدیلی، تکمیلی و خدماتی، و حمایت از  فناوري، بخش ها و توسعه زیرساخت -
گذاري در بخش کشاورزي و مناطق روستایی از سوي دولت در جریان بسترسازي براي توسعه  سرمایه

  نماید؛ کسب و کارهاي کارآفرینانه و اشتغال مولدانه ضروري می

                                                        
1- Intermediate institution 
2- National campaign 
3- On /off farm employment 
4- Spatial planning 



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

126 

، در روند 2برداشتاویژه، در مرحله پس ه، ب1زيهاي کشاور افزوده زنجیره ریزي براي افزایش ارزش برنامه -
داري، بازاریابی و بازاررسانی، خدمات و مدیریت ضایعات، راهبردي ضروري براي رسیدن  فراوري، نگه

شود. در این راستا،  یند توسعه پایدار کشاورزي محسوب میآوري و کارآفرینی در فر به سودآوري، بهره
گیري از  جهت افزایش ارزش افزوده و بهره 3هاي بازار ویژه حلقه هوطه، بهاي مرب ها یا زنجیره تحلیل حلقه

 شود؛    هاي اساسی توسعه کسب و کارهاي کشاورزي محسوب می لفهؤهاي نسبی یکی از م مزیت

براي ساماندهی بازار کشاورزي برپایه مکانیزم عرضه و تقاضا، حدف نهادي تدبیر ساختکارهاي  -
هاي مناسب در  ت بورس محصوالت کشاورزي، تصویب و اعمال سیاستها، از طریق تقوی واسطه

گري کمینه و  گذاري و اعطاي یارانه به محصوالت کشاورزي، مداخله زمینه واردات، صادرات، قیمت
المللی  اي و بین پویایی و ثبات بازار، حضور فعال در بازارهاي منطقهتضمین بهنگام دولت در راستاي 

ها،  نامه توافق مصوب در قالباستانداردهاي پذیرش شروط و اعمال ادي، با درك استلزامات نه
ها براي ساماندهی صادرات محصوالت کشاورزي با توجه به  بینی نیازهاي بازار، ارایه مشوق پیش

رسانی،  هاي اطالع سازي تسهیالت حمل و نقل، گمرك، انبارداري، شبکه هاي نسبی، فراهم مزیت
  ت بازار و غیره؛   خدمات مشاوره و تبلیغا

تولید و هم   رحلههاي کشاورزي هم در م گذاري مولدانه، کاهش ریسک فعالیت ت سرمایهمین امنیأت -
گري  ها و مداخله محصوالت کشاورزي و هدفمند نمودن یارانه  پس از تولید از طریق گسترش بیمه

  مقتضی دولت در بازار محصوالت کشاورزي؛
مبناي  هاي کشاورزي بر هاي نوین در زنجیره آوري اربرد دانش و فنتوسعه، ترویج و تلفیق ک -

 و توسعه کشاورزي؛  پژوهشمند در  گذاري برنامه سرمایه

مدت، زودبازده، متناسب با بازار و  هاي کوتاه آموزش  ساماندهی و گسترش خدمات مشاوره فنی، -
اي در راستاي بهبود توان  حرفه -کاربردي و فنی - هاي علمی کاربردي در بخش کشاورزي نظیر آموزش

کارهاي کشاورزي در قالب  و برداران بخش کشاورزي در راستاي کارآفرینی و توسعه کسب اي بهره حرفه
  ؛ 5هاي کارآفرین در مناطق روستایی و ایجاد پرورشگاه 4ساماندهی شبکه پشتیبانی کارآفرینی کشاورزي

                                                        
1- Value- added of agricultural chains 
2- Post- production 
3- Market chains 
4- Supportive Agricultural Entrepreneurship Network 
5- Rural incubators 
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کارهاي مولد از سوي  و  هاي کارآفرین و کسب تعاونیاندازي  هاي نهادي و اعتباري از راه حمایت  -
ویژه در زمینه صنایع تبدیلی  هآموختگان کشاورزي در بخش کشاورزي ب زنان، جوانان روستایی و دانش

کارآفرینی گروهی و  اي و ... در راستاي هاي گلخانه هاي جدید نظیر کشت و فرآوري و حوزه
  غیره؛ تشکیل سرمایه، بسیج منابع و  اجتماعی،

کارهاي  و  بردارن و شبکه کسب اندازي و تقویت کنشگري نهادهاي میانجی، نظیر اتحادیه بهره راه -
 هاي مسئول؛   گذاري و مدیریت امور در کنار نهادها و دستگاه کشاورزي در جریان سیاست

ب اشتغال مالکیت در بخش کشاورزي در راستاي ترغیساختار تولید و برداري و  اصالح نظام بهره  -
  هاي نسبی؛  ها و مزیت کارهاي کشاورزي با توجه به پتانسیل و  کارآفرینانه و توسعه کسب

کارهاي کشاورزي در برنامه کنونی  و  اي توسعه کسب  هاي کارآفرینی و استلزامات حرفه لفهؤتلفیق م -
کارهاي  و  بهاي کارآفرینی کشاورزي و مدیریت کس اندازي گرایش مراکز آموزش کشاورزي و راه

کشاورزي در این مراکز براي پرورش نیروي انسانی توانمند جهت پیشبرد کارآفرینی در بخش 
کشاورزي با توجه به نیازهاي بخش کشاورزي و بازار کار برمبناي برآوردهاي دقیق با رویکرد 

در بخش  هاي کارآفرینی و اشتغال ها و ظرفیت ها، پتانسیل نگرانه توام با شناسایی فرصت آینده
  کشاورزي؛

مند و نهادمند ترویج کشاورزي از ماهیت متعارف در مقام  برنامه اي، ماهیتی و کارکردي تغییر حرفه -
  سازي و غیره؛ و  دهنده فناوري به تسهیلگري براي نوآوري، کارآفرینی، ظرفیت آموزشگر یا انتقال

هاي تولیدي و منابع طبیعی،  ظرفیتترویج و تلفیق اصول و معیارهاي کشاورزي پایدار، نظیر حفظ  -
 کارهاي  و  در فرآیند کارافرینی و توسعه کسب  و غیره ایمنی زیستی  ت و سالمت غذایی،امنی

  کشاورزي.
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Abstract 1 
Regarding to competitiveness, profitability, productivity and sustainability 

challenges and potentials in agricultural sector, entrepreneurship seems a vital 
force for fostering sustainable agriculture development in developing countries. 
Sustainable agriculture has been described as an umbrella term encompassing 
several approaches to agriculture including organic farming, biological agriculture, 
alternative agriculture, ecological agriculture, low-input agriculture, biodynamic 
agriculture, regenerative agriculture, permaculture and agroecology. Beyond the 
meanings and interpretations of sustainability as a paradigm, ideology, philosophy, 
methodology and so on, we need an appropriate, purposeful and functional strategy 
in order to integrating sustainability in process of agriculture development, as a 
contingency practicability, systemically, holistically, viability, and flexibility 
mode. Entrepreneurship facilitation and extension and developing entrepreneurial 
enterprises in agriculture sector seem a strategic function. Enhancement and 
exploitation of entrepreneurship capacities in agriculture sector require an enabling 
environment and an appropriate institutional approach for facilitating agro-
enterprise development. Rationally, first step of designing a facilitating approach 
for agro-enterprise development is a comprehensive and realistic conceptualization 
of agri-entrepreneurship development, including functional and structural 
components, process, driving and restraining factors, stakeholders and their linkage 
mechanisms. Hence, this paper introduces entrepreneurial sustainable agriculture as 
a strategy for developing and facilitating entrepreneurship process in agriculture 
sector, conceptually and functionality. Also, this paper argues some contextual 
challenges, practical mechanisms and expected outcomes and impacts of 
developing entrepreneurial agricultural enterprises. 
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