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  ها فرصت و ها چالش: ییروستا ینیکارآفر
 

  سعید کریمی*
  استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان

 18/12/1393 ؛ تاریخ پذیرش: 1/11/1393 تاریخ دریافت:

  1چکیده
 و است  شده شناخته ییزا اشتغال و ينوآور ،يور بهره ،ياقتصاد رشد موتور عنوان به ینیکارآفر

 ر،یاخ دهه چند در کشور مشکالت جمله از. شود یم محسوب ياقتصاد ییایپو مهم ابعاد از یکی
 کشور ياهاروست از ياریبس شده باعث که بوده شهرها به آنان مهاجرت و انییروستا فقر و يکاریب

 مشکالت نیا حل نهیزم در خود، مثبت اثرات به توجه با تواند یم ینیکارآفر. شوند سکنه از یخال
 ییروستا ینواح مجدد ياسازیپو و ایاح بحث ریاخ سال چند در ل،یدل نیهم به. دینما فایا یمهم نقش

 از ياریبس واقع در و است نموده جلب خود به را يادیز توجه ینیکارآفر توسعه و ارتقا قیطر از
 هدف. نگرند یم ییروستا داریپا توسعه راهبرد کی عنوان به ینیکارآفر به ییروستا توسعه کارگزاران

 مواجه ها آن با است ممکن ییروستا ینیکارآفر که است ییها فرصت و ها چالش یبررس حاضر مقاله
 یاتیادب مرور کی و گرفت قرار تفادهاس مورد ياسناد -يا کتابخانه مطالعه روش منظور، نیا يبرا. باشد

 ها چالش از يکسری پژوهش، نیا جهینت در. شد انجام مربوطه يها نهیزم و موضوعات در گسترده
 عمده يها فرصت و )یفرهنگ -یاجتماع موانع ،ییربنایز التیتسه کمبود ،یمال منابع کمبود مانند(
 ییشناسا مورد) یمحل سنن و فرهنگ و یغن یعیطب منابع و مناظر بودن فراهم ن،یزم بودن ارزان رینظ(

 به ییشنهادهایپ هم انیپا در و شده مطرح ییروستا ینیکارآفر قیتشو جهت یچارچوب گرفته، قرار
 . شود یم ارائه ها فرصت از بهتر يریگ بهره و ها چالش رفع منظور

  

 ها فرصت ا،ه چالش ،ییروستا توسعه ،ییروستا ینیکارآفر ،ینیکارآفر :يکلیدهاي  واژه

                                                             
  skarimi@basu.ac.ir مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
 اریکشورها بس  اقتصاد ییایو پو اتیادامه ح يبرا نیمشاغل نو جادیو ا ینیامروز، کارآفر يایدر دن

به  منجر که نیخاطر ا به ینی. کارآفر)2009؛ سارنکتو و همکاران، 2007(دهلسترند،  باشد  یم يضرور
و  کند یم جادیا دیجد غلمشا آورد،  یم دیلرا به بازار کار و تو ينوآور شود، یم ياقتصاد یکارائ شیافزا

 نیخاطر هم . به)2000(شین و ونکاتارامان،  باشد یمهم م اریبخشد، بس یاشتغال را بهبود م تیوضع
به  رانیدر حال توسعه از جمله ا ياز کشورها ياریدر خالل دهه گذشته بس ،ینیاثرات مثبت کارافر

کشور از جمله نبود  يشرویگوناگون پ تمشکال يقوه برابال  یراه حل اساس کیعنوان  به ینیکارافر
(کریمی و همکاران،  اند مبذول داشته يتوجه جد ،يکارینرخ ب شیدر اقتصاد و افزا ییبهبود و کارا

کسب   و توسعه ینیکارآفر یسازمان مل ،ینیتوسعه کارآفر يمثال در کشور هند برا ي. برا)2014 ؛2010
  نام وزارت توسعه به يا وزارتخانه يمالز کشورکه در  ی. در حالشده است جادیکوچک ا يو کارها

 يها بر کمک عالوه ،ینیتوسعه کارآفر يبرا زین ییایآس يکشورها ریشده است. سا جادیا ینیکارآفر
 اند.  آن پرداخته یقانون يها نهیو گسترش زم جادیبه ا ،یو حقوق یمال

و مهاجرت آنان به شهرها  انییروستا يکاریب ر،یکشور در چند دهه اخ یاز مشکالت اساس یکی
 ران،یاز سکنه شوند. بنا به مستندات مرکز آمار ا یکشور خال ياز روستاها ياریبوده که باعث شده بس

 یعنینفر آن  ونیلیم 13تعداد  نینفر بوده که از ا ونیلیم 19کل کشور حدود  تیجمع 1335در سال 
سال بعد معکوس شده و  55نسبت تنها در  نیدند. ابو نیروستانش تیدرصد جمع 68معادل  يزیچ

درصد و  71به  نانینسبت شهرنش 90نفوس و مسکن در سال  یعموم يسرشمار نیمطابق با آخر
و نداشتن  يکاریب ان،ییمهاجرت روستا یاصل لیاز دال یکیاست.  دهیدرصد رس 29به  نانیروستانش

 نیحل ا نهیند با توجه به اثرات مثبت خود، در زمتوا یم ینیکارآفر ن،یباشد. بنابرا یم یکاف مددرآ
 یمجدد نواح ياسازیو پو ایبحث اح ریدر چند سال اخ ل،یدل نیهم . بهدینما فایا ینقش مهم زیمشکل ن

در واقع  ورا به خود جلب نموده است  يادیتوجه ز ینیارتقا و توسعه کارآفر قیاز طر ییروستا
نگرند. ساکسنا  یراهبرد توسعه م کیعنوان  به ینیبه کارآفر ییاز کارگزاران توسعه روستا ياریبس
و  گایباشد. در یمرتبط م ینیبا کارآفر شیاز پ شیب یحت ییکند که توسعه روستا یذکر م) 2012(

اشتغال را بهبود  تیتواند وضع یم ییروستا یحدر نوا ینیکه کارآفر کنند یم انیب )2009(همکاران 
. دینما تیو جامع حما داریپا قیطر کیشد و از مردم روستا به را تنوع بخ یدهد، خدمات محل

 دنیرس يبرا يابزار راهبرد کیبه  لیتبد ییروستا یدر نواح ینیکارآفر یو خط مش استیس نیبنابرا
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 يرو شیامر الزم است موانع پ نیتحقق ا يرابلندمدت شده است. هرچند که ب داریبه توسعه پا
مسئول  ي) با همت دولت و نهادهایو انسان یمال هیانع مربوط به سرما(مانند مو ییروستا نانیکارآفر

 شیبه افرا ،ییروستا نانیکارآفر قیو تشو ییبرطرف شوند و با توسعه بستر مناسب در مناطق روستا
   کمک شود. ،ییروستا ممرد یزندگ یفیاشتغال، درآمد و بهبود ک

رینی و راه اندازي و مدیریت کسب و نواحی روستایی هم سایر مناطق در زمینه توسعه کارآف
باشد. شناسایی و بررسی این  هاي متعددي رو به رو می ها و چالش کارهاي روستایی با فرصت

کند تا درك و شناخت بهتري از واقعیت حاکم بر این نواحی به دست  ها کمک می ها و چالش فرصت
ها و بهره گرفتن از  کردن چالش براي برطرف تري ها و راهبردهاي مناسب آید و در نتیجه سیاست

 کار گرفته شود.   هاي موجود تدوین و به فرصت

ها  چالش یبه بررس ،ياسناد -يا آن است تا بر اساس مطالعه کتابخانههم عمده مقاله حاضر  هدف
شده تا از نظرات  یامر سع نیتحقق ا يبرا بپردازد. ییروستا ینیکارآفر نهیموجود در زم يها و فرصت

و در حال توسعه متناسب با مباحث مطرح  افتهیتوسعه  يگران مختلف در کشورها پژوهش دیو عقا
  استفاده گردد. ده،ش

در مناطق  ایمردم دن نیرتریاز فق یمیعظ قشر: ینیروستاها و لزوم استفاده از کارآفر یکنون تیوضع
کل  تیدرصد از جمع 62 بایکنند. مطابق آمار منتشرشده از طرف سازمان ملل تقر یم یزندگ ییروستا

. در کشور رسد یدرصد م 76به  ینسبت گاه نیا قایو آفر ایدهند که در آس یم لیتشک انییرا روستا ایدن
کشور، در  تیدرصد از جمع 5/28، حدود 1390در سال  رانیا تیجمع يسرشمار نیطبق آخر زیما ن
، نرخ يسرشمار نیهم جیتابر اساس ن ).2011 ران،یکنند (مرکز آمار ا یم یزندگ ییروستا طیمح

 تیدرصد است. جمع 85/40کار  يرویدرصد، و نرخ مشارکت ن 74/14برابر  ییمناطق روستا يکاریب
 نفر شاغل و 6.390.3000تعداد  نینفر بوده، که از ا 7.494.000حدود  1385در سال  ییفعال روستا
در  يکشاورز يها تیه اندك فعالبه توسع نییکار هستند. علت اشتغال پا يایجو کارینفر ب 1.104.000

بخش کاسته شده (متوسط کاهش ساالنه  نیشاغل در ا تیهر ساله از جمع رایروستاها ارتباط دارد ز
هزار نفر)  27و  18 بیترت ساالنه به شیو خدمات (متوسط افزا تصنع يها و به بخش هزارنفر) 14

موجب  يشهر تیبه جمع ییاشاغل روست تیاضافه شدن جمع ).2010شود (پوررجب،  یاضافه م
مانند کمبود مسکن و  افتهیتوسعه ن ینیمشکالت شهرنش دیتشد جهیشهرها و در نت تیجمع شیافزا

 عیتسر زین ریاخ يها شدن روستاها در دهه ی. روند خالستشده ا ریاخ يها در دهه ها یانواع آلودگ



 1393 پاییز) 3)، شماره (1(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

104 

 ران،ی(مرکز آمار ا است دهیدرصد رس 5/71 به 1390در سال  ینینرخ شهرنش که يشده است به طور
2011 .( 

مناطق  کنیکنند، ول یم یکشور در روستاها زندگ تیسوم جمع کیکه ذکر شد حدود  طور همان
از بازار،  ادیو فاصله ز يکاریاز جمله فقر، ب یمهم يها با چالش يبا مناطق شهر سهیدر مقا ییروستا
 1اطلنوع از دور ب نیباشد. در واقع ا یم آموزش و بهداشت، روبرو رینظ یکم به خدمات دولت یدسترس

شدن  یمهاجرت و خال ت،یبه مسن شدن جمع منجر التیو کمبود خدمات و تسه يکاریکه در آن ب
و  دییأهم مورد ت گرید يدر کشورها يادیمحققان ز لهیوس ه) ب1شود (شکل  یم 2روستاها از سکنه

 .)2012الش و همکاران، ؛ و2013پانیاگوا،  مثال: يقرار گرفته است (برا دیکأت

 دایپ يا ژهیو تیاهم ربطیذ يدولت و نهادها يبرا ییمذکور، مساله توسعه روستا طیبا توجه به شرا
قانون برنامه  194شده است. در ماده  دیکأمقوله ت نیبر ا زیکرده است و در برنامه توسعه پنجم ن

و ارتقاء  هاور بهبود وضعیت روستامنظ دولت مکلف است به پنجساله پنجم توسعه کشور آمده است که
هاي موجود بین جامعه  سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابري

از طریق ارائه  دینما یو سع دینما تیحما ییروستا ینیروستایی، عشایري و جامعه شهري، از کارآفر
کوچک و  اییز اي کارآفرینی و اشتغاله هاي مالی و اعتباري به ساماندهی و استقرار فعالیت مشوق

طور اعم و  به ینیکه کارآفر جاست نی. و ادیمتوسط تولیدي و خدماتی در مناطق روستایی کمک نما
 شود.  یمطرح م یفعل تیعامل بهبوددهنده وضع کیعنوان  طور اخص به به ییروستا ینیکارآفر

از محققان معتقدند که  یند. بعضک 3ینیخودش را بازآفر دیبا ییجامعه روستا دگاهید نیا از
 دیارتقا بخش نانهیکارآفر يها تیفعال قیاز طر ییجوامع روستا يو اقتصاد یاجتماع طیتوان شرا یم

 سعهتو نهیسسات مربوطه، در زمؤرسد که افراد و م ینظر م به قت،ی. در حق)2011(دوآرت و دینیز، 
 يبرا يدیکل يعنوان راهبرد به آن به دارانم استیتوافق دارند: س ییروستا یکسب و کارها در نواح

 شیافزا يبرا يعنوان ابزار نگرند، کشاورزان آن را به یم ییشدن مناطق روستا هیاز تخل يریجلوگ
نگرند  یخود م یمحل زندگ یکیدر نزد یشغل نهیگز کیعنوان  زنان آن را به نند،یب یم يکشاورز مدآدر

در  یفرصت شغل کیعنوان  به آن به زیو جوانان ن دید فراهم نماها استقالل و درآم آن يتواند برا یکه م

                                                             
1- Vicious cycle 
2- Depopulation 
3- Re-create 
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که  باشد یم يا لهیبه مثابه وس ینیها، کارآفر گروه نیتمام ا ي. براندینما یشان توجه م محل سکونت
 تیسالم را تقو طیاقتصاد و مح کیها و جوامع را بهبود بخشد و  افراد، خانواده یزندگ تیفیک تواند یم

  .)1994، پترین و راجرز، (تیسون دینما
 

 
 .)2006، و توسعه ياقتصاد ي(منبع: سازمان همکار ییچرخه زوال مناطق روستا :شکل

 
 اریبس قاتیمختلف، تحق يها و عالقه به آن از طرف گروه ییروستا ینیکارآفر تیرغم اهم یعل اما

عمدتا بر  يو نوآور ینیرمطالعات موجود درباره کارآف شتریاست. ب رفتهیصورت پذ نهیزم نیدر ا یکم
کمبود در  نیا و) 2010(آکگان،  اند را فراموش کرده ییتمرکز دارند و مناطق روستا يق شهراطمن

 مشهود است.  شتریب رانیدر حال توسعه از جمله ا يکشورها

 يبه معنا شتریمفهوم مطرح شد، ب کیعنوان  به ییکه توسعه روستا 1970دهه  از: ییروستا توسعه
مدنظر قرار گرفته شده است.  ییشرط کاهش فقر روستا شیمردم روستا و پ یاستاندارد زندگ يارتقا
 همگان باشد، وجود ندارد. ورتمن رشیمفهوم که مورد پذ نیقابل قبول از ا فیتعر کی یطور کل اما به

وسعه ت )،1986یی (سامرز، روستا يساز یمعادل صنعت ییکند که در واقع توسعه روستا یم انیب )1996(



 1393 پاییز) 3)، شماره (1(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

106 

منابع  یفرهنگ یابیو ارز) 1987(کارترایت،  2یی، عمران روستا)1987(پولور،  1ییروستا ياقتصاد
معتقدند  )1989( همکاران و رزیس. قلمداد شده است )1986ساواتسکی و کافمن،  -(الکیند 3ییروستا

و  ییروستا رفاه مردم افزایشاست که باعث  یو اقدامات طیتمام شرا رندهیدربرگ ییتوسعه روستا"
  ."شود یمآنان   جامعهبهبود 

دانند که در  یم يداریهمه جانبه و پا ندیرا فرا یی) به نقل از اوفارل توسعه روستا2010( یمانیو ا یوثوق
 يروهایثر بر نؤو کنترل م يمعنو ،يماد يازهایمنظور رفع ن به ییاجتماعات روستا يها ییچارچوب آن، توانا

 . ابدی یم ی) رشد و تعاليادو نه ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یکی(اکولوژ یحلشکل دهنده نظام سکونت م

مفهوم وجود دارد.  نیدرباره ا يادیز اریبس فی. تعارستین یکار آسان ینیکارآفر فیتعر: ینیکارآفر
 يمعنا گرید یبعض يو برا )2006(دینیس،  دهد یم ينوآور يعمدتا معنا ینیکارآفر یبعض يبرا
کننده و متعادل کننده بازار  تیتثب يرویآن را ن يا . عده)1993(هولی و فوجی،  هدد یم يریپذ سکیر
کسب و کار  کی تیریو مد يانداز هم آن را راه گرید يا و عده )2013(پولوپنا و همکارن،  دانند یم

از  يدیجد یبیکه ترک دانند یم يرا فرد نیرو کارآفر نی. از ا)2004(بریدن و کیث،  دانند یکوچک م
 دیمنابع جد د،کن یخلق م دیجد يبازارها د،یجد داتیتول د،یتول دیجد يها روش رینظ دیمل تولعوا

دانند که  یم يرا فرد نیکارآفر ای د؛ینما یم جادیرا ا يدیجد یسازمان يها کند و شکل یم دایعرضه را پ
عدم تعادل  بازار، يها از فرصت يبردار بهره قیاست که از طر يفرد ایاست  سکیر رشیبه پذ لیما
 کیدانند که صاحب  یم ين را فردیکارآفر که نیباالخره ا ایبرد، و  یم نیعرضه و تقاضا را از ب نیب

نقاط قوت  فیتعار نیاز ا کیهر ). 1994، (تیسون و همکاران کند یکسب و کار است و آن را اداره م
 و گانون نی. پترستندین ییاروست ینواح يبرا فیتعر نیتر مناسب کدام چیو ضعف خود را دارند اما ه

اند و معتقدند  را ارائه داده يچندبعد فیتعر کیکرده و  بیرا ترک ینیکارآفرمختلف  فیتعار )1997(
 ینیباشد: کارآفر یم ینیکارآفر يبرا فیتعر نیتر مناسب فیتعر نیا ،ییتوسعه روستا نهیکه با توجه زم

برآورده نشده بازار را برآورده  يتا تقاضاها کند یم جیبسکه منابع مختلف را  ییروین" عبارت است از
 يا مجموعه بیترک قیخلق ارزش از طر ندیباشد؛ فرا یم چیاز ه يزیو ساخت چ جادیا ییسازد؛ توانا

 "باشد. یفرصت م کیاز  يبردار منظور بهره منحصر بفرد از منابع به

                                                             
1- Community economic development 
2- Community development 
3- Cultural assessment of rural resources 
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 متفاوت یافراد مختلف معان يراهم ب ییروستا ینیکارآفر ،ینیکارآفر همانند :ییروستا ینیکارآفر
باشد:  نیتواند ا یم ییروستا ینیساده کارآفر فیتعر ،یدارد. اما بدون توجه به بعد معناشناس

 ."ییروستا یدر نواح ینیکارآفر"

 يعبارت است از تالش برا ییروستا ینیکارآفر میداشته باش يتر کامل فیاگر قصد ارائه تعر اما
متناسب با آن فرصت، و  يریپذ خطر تیریفرصت کسب و کار، مد ییشناسا قیخلق ارزش از طر

یی (ساکسنا، روستا یو کار در نواح کسب جادیا يالزم برا یو مال يماد ،یکردن منابع انسان جیبس
که  دیجد یسازمان جادیا"عبارت است از  ییروستا ینیکارآفر) 1990( ورتمن فیمطابق با تعر ).2012

 ییروستا طیرا در مح ینینو يفناور کی ایوجود آورد،  هب يدیبازار جد ایارائه کند  يدیجد داتیتول
 ندیمفهوم و فرا ظاز لحا ییو روستا يشهر ینیشود کارآفر یگونه که مالحظه م همان ."ردیکار گ به

بتوان گفت  دیباشد. شا یم ینیهر دونوع کارآفر نفکیجزء ال يبا هم ندارند. مثال نوآور یتفاوت چندان
 ییروستا طیبا هم اختالف دارند. در مح تیفعال طیاجرا و مح وهیدر ش شتریب ینیو نوع کارآفرد نیکه ا

 ریثأفرد را تحت ت نانهیکارآفر يها تالش دهباز تیوجود دارند که در نها يا ژهیو يها ها و فرصت چالش
در واقع  ییاشود. جوامع روست یمحسوب نم ینیکارآفر يبرا یدهند. اما روستا ضرورتا مانع یقرار م

کنند که به  دیرا تول یتوانند محصوالت یها م دارند. آن ینیکارآفر يخاص هم برا يها تیمز يکسری
 بیان )2011( و آترتون يطور که  مک الو . همانباشند ییو فرهنگ روستا عتیبازگو کننده طب ینوع

 ییایجغراف يها یژگیر و وبر بازا باید شتر،یب یرقابت تیکسب مز يبرا ییروستا نانیکارآفر کنند یم
- يمشتر شتریب ییروستا نانیکه کارآفر افتندیدر )1989( و همکارانش نی. گلدوکنندتمرکز  یمحل

از  مشتریان خود راکنند تا  یم یسع نیدارند و بنابرا یدسترس يکمتر تیجمع به رایمحور هستند ز
 نانیهم مانند کارآفر ییروستا نانینگهدارند. اگرچه کارآفر یتر، راض تیفیباک داتیارائه تول قیطر

و  دیتول ،گردشگريمربوط به  يها تیکنند اما فعال یم تیفعال یگوناگون صنعت يها نهیدر زم يشهر
 دهند. یم لیرا تشک ییروستا نانیکارآفر يها تیعمده فعال ،ییمواد غذا يفراور

 ران،یمختلف از جمله ا يهاتوجه به مطالعات انجام شده در کشور با: ییروستا ینیکارآفر يها چالش
 شود یاشاره م ریها در ز از آن یباشد که به بعض یروبرو م يمتعدد يها با چالش ییروستا ینیکارآفر

؛ دابسون، 2013؛ علیدوست و لشگرآرا، 2011زاده و همکاران،  ؛ شریف2013(جمشیدي و همکاران، 
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؛ اسمالبون، 2014؛ فورچناتو، 2000 واتر، ؛ فرش2002؛ هندرسون، 1996؛ هوي، 2012؛ ساکسنا، 2001
2002 ،2009:(  

از موانع  یکیباشند،  ییکردن در مناطق روستا کار ماهر که حاضر به کار يرویبه ن یدسترس: یانسان منابع
 یفن يها دانش و مهارت نییآموزش به عالوه سطح پا نیی. سطح پاباشد یم ییروستا يکسب و کارها
 یدر نواح نیاطالعات همچن ياست. کمبود دانش فناور ییروستا یدر اکثر نواح يگریچالش مهم د

 ینیهم مناسب توسعه کارآفر یتیخانواده، جامعه و نظام حما طیعالوه، مح است. به جیرا ییروستا
 . شود یحرفه نم کیعنوان  به ینیانتخاب کارآفر يبرا ییمردم روستا قیو باعث تشو ستین ییروستا

باشد. در هر  نانهیکارآفر يها و دانش از فرصت یخاطر عدم آگاه به مساله عمدتا نیاست ا ممکن
و  شتریبهتر، درآمد ب ندهیآ دیکنند و به ام یغالبا روستاها را ترك م لکردهیحال، افراد جوان و تحص

عدم تناسخ  جادیباعث ا 1"فرار مغزها" دهیپد نیا شوند و یبزرگ م يتر رهسپار شهرها راحت یزندگ
ها  پژوهش جیشود. نتا  یدر روستاها م مانده یکار باق يروین يها شاغل موجود و مهارتم نیو تطابق ب

 نانیبا کارآفر سهیاشتغال هستند، در مقا -که خود يکم سواد ایآن است که افراد بدون سواد  انگریب
 قاتیتحق نیهمچن ).2003(دابسون و همکاران،  ندینما یم جادیرا ا يکمتر یلیمشاغل خ کردهیلتحص

و بازده  شتریاند، درآمد ب بوده لکردهیتحص تیجمع يکه دارا یینشان داده است مناطق روستا کایدر آمر
(هندرسون و همکاران،  اند داشته تر نیینسبت به مناطق با سطح آموزش پا يبا ارزش افزوده باالتر

وسعه و ارتقاي عنوان مانعی مهم، ت تواند به ). بنابراین کمبود نیروي تحصیلکرده محلی می2007
  رو نماید.  به کارآفرینی روستایی را با چالش رو

 رینظ يمشکالت متعدد ،ییروستا یدر نواح تیجمع کاهش: کوچک یو بازار محل تیجمع کاهش
را  یمحل يتقاضا ت،یجمع نییآورد. تراکم پا یوجود م هب را کار و کاهش سطح خدمات يرویکمبود ن

به  ینتوانند به آسان ییروستا يکه کسب و کارها شود یمعامل باعث  نیسازد و ا یمحدود م
کاالها باال  متیق جتای. نت)2001(دابسون،  کنند دایپدست  2انبوه دیتول اسیاز مق یناش يها ییجو صرفه

از طرف دیگر قدرت خرید مردم روستایی هم نسبتا  .ابدی یخدمات کاهش م يرود و تقاضا برا یم

                                                             
1- Brain drain 

2 - Economies of scale: ی       ً    و عمدتا  ناش شود یحاصل م دیتر شدن ابعاد تول بزرگ جهیاست که در نت ییها ییجو صرفه 
  .است شتریب دیتول يرو) Overhead Costs( سرباري ها نهیاز سرشکن شدن هز
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بینی نبودن بازار  ها و محصوالت و شفاف و قابل پیش ید قیمت نهادهنوسان شد پایین است. همچنین
). بنابراین، 2011زاده و همکاران،  کند (شریف کارآفرینان را در این عرصه دوچندان می هم مشکالت
 نانیشود تا کارآفر یجهت عرضه محصوالت، باعث مو قابل اطمینان به بازار مناسب  یعدم دسترس

 جادیا ریسک هم بالقوه ه که باید و شاید به فعالیت خود ادامه دهند و کارآفرینانگون فعال نتوانند آن
  را متقبل نشوند.  يکسب و کار نیچن

به منابع  یدسترسباعث محدودیت بودن و پراکنده بودن روستاها  دور: ییروستا یبودن نواح دور
کننده  تیسسات حماؤو م داتیولها و ت و فروش نهاده دیخر يبزرگ برا يبازارهای، و اطالعات یانسان

ها را تحت  ها و بازده نهاده  نهیبه مراکز شهرها هز یکیو نزد ي. دورشود میکوچک  يکسب و کارها
(ستاثوپولو و همکاران،  سازد یثر مأرا هم مت نینو يها يدهد و نشر اطالعات و فناور یقرار م ریثأت

کار مجرب  يرویخاطر کمبود ن کار (به يروین و رفت و آمد ییجا هجاب رینظ يموارد نی. همچن)2004
تواند بر  یم نیهمچن ییروستا یبر هستند. دور بودن نواح نهیو هز نیآفر چالش ،یی)روستا یدر نواح

 ریثأاشتغال ت جادیو ا ییروستا يکسب و کار و متعاقبا بر رشد کسب و کارها يابعاد مختلف نوآور
تواند از جهات مختلف  این دور بودن نواحی روستایی میبنابر .)2000(نورث و اسمالبون،  بگذارد

   ویژه از لحاظ اقتصادي، کارآفرینی روستایی را با مشکل مواجه نماید. هب

یی در کشورهاي روستا نانیکارآفراکثر است که  يگریمشکل د یبه منابع مال یدسترس عدم: یمال منابع
؛ جمشیدي و 2011و همکاران،  زاده فیرش( با آن روبرو هستند در حال توسعه از جمله ایران

انداز  اکثر کارآفرینان روستایی فاقد پشتوانه مالی و پس ).2013؛ علیدوست و لشگرآرا، 2013همکاران، 
هاي  و حمایت  اندازي و توسعه کسب و کارهاي خود نیاز به دریافت وام کافی هستند، بنابراین براي راه

سسات ؤمگونه  این ،ییاز جوامع روستا ياریدر بسوطه هستند. سسات مالی مربؤاز دولت و یا م مالی
سساتی، شرایط کسب اعتبارات ؤ. در صورت وجود چنین ماصال وجود ندارند ایکم است و  اریبس

هاي پرداختی هم بسیار باال  باشد و همچنین بهره وام بسیار دشوار (نظیر تامین وثیقه و ضامن معتبر) می
 که ياست به طور دهیچیزمان بر و بعضا پبر،  هزینه اریوال وام گرفتن هم بسر گر،یاز طرف دباشد.  می

زاده و  (شریف اندازد یم ریخأها را به ت کار آنیا شود و  یم ییروستا نانیاکثر کارآفر يدیباعث ناام
 نانیرسد که کارآفر ینظر م به ،یرونیب تیحما ای یمال ابعکمبود من نیخاطر هم . به )2011همکاران، 

و توان رقابت در بازار را ندارند. از طرف دیگر،  هستند يکمتر يریپذ سکیر تیظرف يدارا روستایی
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این عرصه را نداشته  شود که کارآفرینان بالقوه هم انگیزه و توان ورود به کمبود منابع مالی باعث می
روستایی را به چالش  تواند توسعه کارآفرینی باشند. بنابراین محدودیت منابع مالی از جهات مختلف می

 بکشاند. 

 ریپذ بیبزرگ به بازار آس يکارها کوچک نسبت به ورود کسب و يو کارها کسب: يریپذ رقابت
بزرگ و  يها دارند، سازمان يکمتر یمال یبانیپشت دیجد يکه کسب و کارها نیعلت ا هستند. به

 شان يها برا کردن با آنشوند و رقابت  یمشکل بزرگ محسوب م کیها  آن يبرا يشهر نانیکارآفر
را مورد استثمار  ییروستا نانیها کارآفر چرا که آن شوند، یمحسوب م بیقمشکل است. دالالن هم ر

ها  و در اصل بیشترین سود حاصل از کسب و کارهاي کشاورزي و روستایی نصیب آن دهند یقرار م
، داتشانیتول یابیبازار يها برا آناست.  ادیبه دالالن نسبتا ز ییروستا نانیکارآفر ی. وابستگشود می

. حاکمیت )2012(ساکسنا،  دارند ازیها ن واسطه نیا به یمنابع مال نیمأت نیاز و یا هاي مورد مین نهادهأت
یکی از موانع عمده توسعه کسب و کارهاي روستایی و کشاورزي در  دالالن بر بازار گران و واسطه

پذیري مشکل  ). بنابراین محدودیت توان رقابت2011، زاده و همکاران باشد (شریف ایران نیز می
 دیگري است که کسب و کارهاي روستایی با آن مواجه هستند.

کوچک چالش  يکسب و کارها يبرا ییروستا ینواح یدوردست: ارتباطات و حمل و نقل رساختیز
 ید که بعضوجود دار يادیفاصله ز يو شهر ییروستا ینواح نیآورد. ب یوجود م هحمل و نقل را ب

 ینیتوسعه کارآفر ییبناریز التیهمراه با نبود تسه یدولت تیکند. نبود حما یم جادیرا ا یمواقع موانع
 ریحمل و نقل نظ رساختیکند. نبود ز یتر م را سخت ینواح نیا در دیجد يو کسب و کارها ییروستا

 نیسازد. ا یرا مشکل م یونریبزرگ ب يمناسب، حمل و نقل کاالها و ارتباط با بازارها يها بزرگراه
شان  ياقتصاد يو شرکا ییروستا ینواح نیب يانتقال دانش و فناور رون،یب يایارتباطات محدود با دن

هاي حمل و نقل  از طرف دیگر، نامناسب بودن زیرساخت. )2012(ساکسنا،  ازدس یمحدود م زیرا ن
هاي مبادالتی)  رتباطات و دیگر هزینهها (براي مثال هزینه حمل و نقل، هزینه ا باعث افزایش هزینه

 گردد. شود و افزایش هزینه هم مانع توسعه کارآفرینی می می

و توسعه کسب و  يانداز مشوق راه رانیدر ا یو مقررات دولت نیقوان ،یطور کل به: و مقررات نیقوان
 نیقوان ،یو مقررات بانک نیقوان ریموجود نظ نیاز قوان ياری. بسستندین ییروستا یدر نواح ژهیو ه، بکار
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 بتث نیو قوان یقانون و مقررات ورشکستگ و مقررات صادرات و واردات، نیقانون کار، قوان ،یاتیمال
 . ستندین ینیمشوق کارآفر دیو شا دیها، آنچنان که با شرکت

 با سهیو داشتن شغل آزاد در مقا ینینسبت به کارآفر یطور کل به جامعه: فرهنگی -موانع اجتماعی
و  گاهیجا يدارا یکسب و کار شخص کیدارد. داشتن  یکارمند بودن، نگرش منف ایو  یمشاغل دولت

 یاز افراد مشاغل دولت ياریاول بس یشغل نهیگز لیدل نیهم و به ستین ییباال یاجتماع تیموقع
کار ترین موانع توسعه کسب و  نتایج مطالعات مختلف هم حاکی از آن است که یکی از عمده باشد. یم

ویژه براي  هباشد و این محدودیت ب فرهنگی می -ها و موانع اجتماعی روستایی در ایران، محدودیت
). 2013و لشگرآرا،  دوستی؛ عل2013و همکاران،  يدیجمشزنان کارآفرین شدیدتر و حادتر است (

 برانگیزتر هستند.  و جوامع بسته چالش  گونه موانع در نواحی دورافتاده این

 يبرا يمتعدد يایمزا ییروستا یمذکور، نواح يها رغم چالش یعل: ییروستا ینیکارآفر يها فرصت
 ییروستا یمتنوع و مختلف نواح يها تیعالوه، مز کنند. به یانواع کسب و کارها فراهم م سیسأت
ولیکن در مطالعات . دیمختلف جذب نما لیرا به دال نیاز افرادکارآفر یمختلف يها گروه تواند یم

 است. ها کمتر توجه شده ینی به این مزایا و فرصتکارآفر

را از لحاظ  یمشکالت ییروستا ینواح يو انزوا یممکن است دورافتادگ اگرچه: یرساختیز يایمزا
 نانیرا به کارآفر گزیدارهایی ها، يمد از فناورآاستفاده کار گریکند، اما از طرف د جادیحمل و نقل ا

 زا یکیبه ارتباطات از راه دور  یموانع غلبه کنند. دسترس نیبر ا یانتوانند به آس یدهد که م یارائه م
دهد کسب و کار خود را از راه  یاجازه م نانیاست که به کارآفر ییروستا ینواح يایمزا نیتر بزرگ

 . دینما تیریدور مد

 يها فرصت توانند ی) مICTsاطالعات و ارتباطات ( يها يورناف: اطالعات و ارتباطات يها يورناف
 ها، يفناور نی. با کمک اندیفراهم نما ییکوچک در مناطق روستا يکسب و کارها يرا برا يرینظ یب

کمک  يبازار قابل گسترش است، به تعاون و همکار يدردسترس است، مرزها یاطالعات به راحت
 . رندیگ یتر در دسترس قرار م راحت یلیها منابع خ و با کمک آن کنند، یم

 نیرا از ب یمحل يبازراها يمرزها یجیطور تدر به ICTsفراهم شده توسط  يها از فرصت استفاده
به اطالعات مناسب بهبود  یبهبود دسترس قیرا از طر ییروستا ینواح يریادگی تیخواهد برد و ظرف
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رقابت ایجاد در  ینقش مهم توانند یم همچنین ICTs). 2004(استاثوپولو و همکاران،  دیخواهد بخش
 . ندینما فایا يو شهر ییروستا نانین کارآفریب

 ياقتصاد يها فرصت توانند یم یغن یعیطب و مناظر منابع: یزندگ تیفیو ک یعیو مناظر طب منابع
به  و مطبوع، منجر ندیخوشا طیفراهم آورند. مح 1یو سرگرم حیصنعت و هم تفر يرا هم برا دیجد
 نی. هم)1994(تنسن،  شود یم تر یاخالق يادار طیتر و مح سالم یزندگ شتر،یب يکار تیرضا

کسب و کار در  کی يانداز اقدام به راه نیرکارآف کیممکن است باعث شود که  طیمح يندیخوشا
 و انتخاب عاقالنه نباشد میتصم کی نیا ،ياقتصاد دگاهیممکن است از د که یدر حال دیروستا نما

 یعیبکر و طب ییبایبا ز ییروستا یمعتقد است که نواح )2001( نودابس ).1995(جانسون و راسکر، 
و پراسترس به جو آرام و بدون استرس  يشهر يها طیکنند تا از مح یرا وسوسه م نانیخود، کارآفر

 نقل مکان کنند. ییروستا

 یو ساختمان در نواح نیزممربوط به  يها نهیهز: ساختمان هیاول يها نهیو هز نیبودن زم ارزان
ها  شرکت ل،یدل نیهم باشد. به یبزرگ م يتر از شهرها ارزان اریتر بس کوچک يو شهرها ییروستا

 يبرا يشانس بهتر و ندیخود کسب نما يگذار هیاز سرما يشتریببرند، منفعت ب يشتریسود ب توانند یم
ساخت و ساز،  يو مقررات کمتر برا نیو قوان تر، نکار ارزا يرویداشته باشند. رقابت کمتر، ن تیموفق

 سازد.  یتر م جذاب نانیکارآفر يرا برا ینواح نیا

 زیجهت متما یفرد محل همنحصر ب يها یژگیتوانند از و یم ییروستا نانیکارآفر: یو سنن محل فرهنگ
 کیمحصوالت ارگان ای ژهیو يکاالها دیمحصوالت/ خدمات خود بهره ببرند (مثال تول یابیکردن و بازار

از  ياریکنند. بس فایا ییروستا یتوسعه نواحدر  یتوانند نقش واقعا مهم یسالم). فرهنگ و سنت م
 باشد یم ییروستا ینواح يسودمند توسعه برا يروین "اقتصاد فرهنگ"معتقدند که  راننظ صاحب

  ).2001(نیفسی، ایلبري و جنکنیس، 

محققان معتقدند که در  ،ییروستا ینواح نیساکن نیب  کیخاطر روابط نزد به: کسب و کار يها شبکه
. کسب و کارها براساس اعتماد با هم کار باشد یتر و کارآتر م کسب و کار آسان يبند بکهش ینواح نیا
 یاتیح ییروستا يها شرکت توسعه يبرا یمحل يها که شبکه کند یم انیب )2010( ونگی. کنند یم

 پذیري و انعطاف کنند، دایپ یتر دسترس بزرگ يبه بازارها گریهمد با توانند یها م شبکه نیهستند. ا

                                                             
1- Recreation 
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کسب  یدهند. حت بهبود شتریب سکیر رشیپذ يخود را برا ییدهند و توانا شیخود را افزا 1يآور تاب
وابسته هستند.  یمحل يها شبکه هب يادیدارند به مقدار ز یالملل نیب يریگ که جهت ییروستا يو کارها

 ياقتصاد يها ها و بنگاه درون شرکت یتیجو حما کی تواند یم یو خانوادگ یعالوه روابط دوست به
  فراهم آورد.  ییروستا

 بعضی از )2نشان داده شده در شکل ( یمفهوم مدل: ییروستا ینیکارآفر قیتشو يبرا یچارچوب
که  دهد یی را نشان میها ها و برنامه یمش خط نیو همچن ییروستا ینیموانع موجود بر سر راه کارآفر

 نیا. استفاده نمود ،ییروستا ینیمربوط به کارآفر يها ها و سازمان برنامه یابیارز يتوان از آنها برا یم
 مذکور . چارچوب)2000( است  شده یحکافمن طرا ینیکارآفر ادیدر بن نیکا يچارچوب توسط جا

شود:  یم لیتشک ییروستا ینواح نانهیکارآفر يها یژگیو یابیدرباره ارز هیحول محور سه سوال پا
چارچوب  نی. اینیدر کارآفر تیو موفق ینیکارآفر يزم براال يها دانش و مهارت ،ینیبه کارآفر شیگرا

فرهنگ  لی. تحلآورد یاثربخش فراهم م نانهیرکارآف ندیفرا کی نیمضت يگام به گام برا یطرحاساسا 
شدن رابطه  نیکارآفر يها برا نآ لیفرهنگ مردم و تما نیب. است ندیآفر نیگام در ا نینخست ینیکارآفر

که از کسب و کار  ی. فرهنگکنند یم تیحما شتریب نانهیها از رفتار کارآفر نگاز فره یوجود دارد. بعض
که به عرضه  یعوامل دگاه،ید نیرا کاهش خواهد داد. طبق ا يکند، رشد اقتصاد ینم تیحما نانهیکارآفر
و سطح  یاجتماع تیخانواده، وضع تیموقع نانه،یکنند عبارتند از سنت کارآفر یکمک م نانیکارآفر

 نیکارآفر که نیاحتمال ا باشد، یم نیکارآفر يا که از خانواده ينشان داده که فرد قاتیتحق آموزش.
 تیدرك شناخت وضع نی. بنابرا)2014(کریمی و همکاران،  افراد است ریسا زا شتریب اریشود بس
اقتصاد و جامعه  کی جادیا يبرا یتواند نقطه شروع مناسب یم ،ییمناطق روستا یو فرهنگ یاجتماع
 ایآ که نیا یعبارت است از بررس ییروستا ینیکارآفر قیتشو يگام برا نیتر باشد. دوم نانهیکارآفر
کسب و  یو آت يجار يها اتیانجام و ادامه دادن عمل يبرا یافآموزش و مهارت ک ،یفعل نانیکارآفر

 طیدر مح ییروستا نانیکارآفر که نیا نییعبارت است از تع ندیفرا نیگام از ا نیرا دارند. آخرخود کار 
در حال شکست خوردن هستند اما با موانع  نانیخود چقدر موفق هستند. اگر کارآفر یکسب و کار فعل

است که جو  یتیحما يها یپس راهبرد مناسب استفاده از خط مش ستند،ینروبرو  یو فرهنگ یآموزش
  دهند. یقرار م ریثأکسب و کار در منطقه را تحت ت یکل

                                                             
1- Resilience 
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آیا مردم روستا 
تمایلی به کارآفرین 

 شدن دارند؟

آیا مردم روستا داراي 
دانش و مهارت 

 باشند؟ کارآفرینانه می

مردم روستا آیا 
کارآفرینان موفقی 

 هستند؟

  

  قتصاد کارآفرینانها

هایی که به  ها/برنامه خط مشی
مسایل فرهنگی و رفتاري 

 پردازند.  می

هایی که مردم  ها/برنامه خط مشی
روستایی را براي کارآفرین شدن آماده 

 سازد (مثال آموزش بزرگساالن). می

هایی که از رشد  ها/برنامه خط مشی
کنند (مثال  و کار حمایت میکسب 
 هاي مالی، بازاریابی تعاونی). کمک

 خیر

 خیر

 خیر

  بلی

 بلی

 بلی

 .: چارچوبی براي تشویق کارآفرینی روستایی 2شکل 
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 شنهادهایو پ يریگ جهینت
کشورها شناخته شده  یاجتماع -يتوسعه اقتصاد ياثربخش برا يعنوان راهبرد به ینیامروزه کارآفر

توسعه عدالت، کاهش فقر و حل  دار،یپا ییزا در اشتغال ینقش مهم تواند یاست و توسعه آن م
در  يور اشتغال، درآمد و بهره تید وضعبا بهبو ینیداشته باشد. کارآفر ییمشکالت جامعه روستا

  دهیبه رشد پد منجر یکرده و حت يریجلوگ انییروستا هیرو یتواند از مهاجرت ب یم ،ییجوامع روستا
در همه کشورها از جمله  ییروستا ینیکارآفر ژهیو هب ینیشود. اما توسعه کارآفر "مهاجرت معکوس"
 يها فرصت ییتاروس ینیکارآفر گر،ید، اما از طرف دباش یمواجه م يجد يها با موانع و چالش رانیا
 يها ثر از فرصتؤم يبردار ها و بهره رفع چالش يسازد. برا یفراهم م نانیکارآفر يبرا زیرا ن یلیبد یب

 ییروستا ینیبه توسعه کارآفر و خصوصی یدولت يها، نهادها ها، سازمان همه ارگان یستیموجود، با
. مسلما نقش و سهم دولت در باشد یم یعزم مل ازمندیمقوله ن نیا گر،یدعبارت  . بهندینما يتوجه جد

مطالعات انجام شده  ریمقاله و سا نیمذکور در ا يها پررنگ است. با توجه به چالش اریبس ند،یآفر نیا
 :  شود یم شنهادیپ ییروستا ینیتوسعه کارآفر يبرا ریز يراهبردها نه،یزم نیدر ا

 نانیکارآفر ازین مورد یبانک روستا) که منابع مال سیسأ(مثل ت یت مالسساؤها و م بانک جادیا -
 آنان قرار دهند.  اریدر اخت قهیو با بهره کم و حداقل وث شتریرا با سهولت و سرعت ب ییروستا

و توسعه مراکز مشاوره و آموزش  جادیباشند. ا یم ینیاساس توسعه کارآفر يآموزش و کارآموز -
جوانان و دانش  الن،یالتحص فارغ يبرا ینیکارآفر يکارآموز يها دوره يبرگزار و ییکارآفرینی روستا

 .  دیافراد نما نیا نانهیکارآفر يها یستگیها و شا به بهبود مهارت یانیتواند کمک شا یم ییآموزان روستا

 سطح يدر ارتقا ییسزا تواند نقش به یم یمحل يها و تشکل ییروستا يها یو گسترش تعاون جادیا -
کسب و  ازین مورد يها نهاده توانند یم ها یداشته باشد. تعاون ییو اقتصاد روستا ینیکارآفر يها تیفعال

 يبند بسته نهیدر زم انندتو یم نیهمچن ها یتعاون نی. اندیمناسب فراهم نما یمتیرا با ق ییروستا يکارها
 یمتیبا ق انییروستا داتیلها، و فروش محصوالت و تو حذف واسطه ،یابیمحصوالت، بازار يو فراور

  ثر باشند. ؤو م دیمعقول، مف
ثر ؤتواند در حل موانع فرهنگی و اجتماعی بسیار م تبلیغ و ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه می -

 توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا نمایند.   هاي عمومی می باشد. رسانه

 نیا يتواند به ارتقا یم زین ییو کارهاي روستا و تصویب قوانین حمایت از کسب نیو باالخره تدو -
 .  دینما یانیبخش کمک شا
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Abstract 1 

Entrepreneurship is increasingly recognized as an important driver of economic 
growth, productivity, innovation, and job creation, and as a key aspect of economic 
dynamism. Due to this positive impact of entrepreneurship, many developing 
countries around the world, including Iran, have paid serious attention over the past 
decade to entrepreneurship as a potentially fundamental solution to various 
problems. Rural Iran has faced various problems such as increasing poverty, 
unemployment and immigration rates over recent past decades; accordingly many 
villages have become depopulated. Entrepreneurship can play a critical role in 
solving these porblems in rural areas. For this reason, entrepreneurship has been 
recognized as a means to revitalize rural areas. Indeed, institutions and individuals 
promoting rural development now see entrepreneurship as a strategic development 
intervention that could promote sustainable rural development. The purpose of this 
paper is to examine what are the challenges and opportunities in rural areas that 
entrepreneurs might face. For the purpose of the study, secondary data was used. 
An extensive literature review was conducted on topics relevant to the research. In 
conclusion, the main opportunities (such as cheap property, rich natural resources 
and landscapes and local culture and traditions) and challenges (such as, lack of 
finance, lack of infrastructural facilities and socio-cultural obstacles) were 
identified. The paper finally presents a general framework for encouraging rural 
entrepreneurship and some suggestions to take advantages of the opportunities as 
well as address the challenges. 
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