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  1چکیده
 و محصوالت سمت به تحول و رییتغ جادیا يبرا مهم عاملی عنوان به ياندهیفزا طور به ینیکارآفر

 عنوان به را ینیکارآفر از يدیجد مدل پایدار ینیکارآفر اتیادب. است شده شناخته داریپا يندهایفرآ
 سبب معتبرشدن از کارآفرینی جنبه این. دهدارائه می توسعه دیجد يهاارزش با منابع دسترسی به

ت تخریب یهاي ممکن براي مدیرکارآفرینی پایدار یکی از راهشده است.  داریپا ینیکارآفر ساختار
هاي در بخش کشاورزي است. لذا، توجه به قابلیترود و یکی از ابعاد مهم شمار می زیست به محیط

هاي کشاورزي فعالیت تواند بهکارگیري کارآفرینی پایدار می پایداري و ایجاد نگرش مثبت و نیز به
دنبال شناخت کارآفرینی پایدار و سپس شناخت توسعه پایدار  . مطالعه حاضر در ابتدا بهکمک کند

ت رسیدن به یک الگوي مفهومی در کارآفرینی پایدار در سمت کارآفرینی کشاورزي و در نهای به
با بررسی منابع و مطالعات انجام شده در  همین علت در این مقاله سعی شده است به کشاورزي است.

در نهایت بر  در کشاورزي پرداخته شود.این موضوع به ضرورت و اهمیت زمینه کارآفرینی پایدار 
  .پیشنهاد شده استکارآفرینی پایدار در کشاورزي  يمدل جدیدي برا مرور ادبیات اساس

  
  کارآفرینی پایدار، توسعه پایدار، کارآفرینی کشاورزي، کارآفرینی پایدار در کشاورزي             هاي کلیدي:      واژه
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  مقدمه
اما  )،2000 ،و ونکاتارامان شین( است اساسی کارآفرینی هايویژگی از فرصت شناخت چه اگر

این مسئله که ظرفیت و نیت در کارآفرینی ایجاد  ري همراه است. با توجه بهناپایدا با کارآفرینی اغلب
 و کسب نتیجه در اجتماعی، سودآوري و و محیطی زیست اهداف آن در که است جدیدي هايفرصت

 رشد پویایی و تداوم براي جهانی را مشارکت تواند،پایدار می کار پایدار در نظر گرفته شود، توسعه
 براي بلکه حاضر حال براي تنها نه محیطی، زیست هايظرفیت حفظ و اجتماعی عدالت اقتصادي،

 مشترك آینده بهبود براي تعهد و نگري جامع نوعی دهنده نشان فراهم کند این امر هاي آتینسل
 یک هدف عنوان به پایدار توسعه 1970سال  ). از2014زاده، ده و شریفزاعبداهللا( استانسانی 
 زیست محیط تخریب کاهش با همراه انسانی رفاه پیگیري و تلفیق ضرورت بر زتمرک با اجتماعی

 است و اندك طبیعی منابع است که پایدار این توسعه اصلی طور کلی بحث شده است. به مطرح
 پذیر تجدید منابع از این مسئله درنظر گرفته شود. هر چند که استفاده قالب در باید انسانی رفاه تأمین

 کاهش نحوي به باید تجدید منابع غیرقابل از برداريهبهر اما ،است نشده محدود یدارپا توسعه در
 اهداف مرتبط شدن باعث پایدار کند. در این راستا، توسعه حفظ را آینده نسل سهم که یابد

 براي باید کارها و کسب پایدار توسعه در گردد. در اصلمی محیطی زیست و اقتصادي اجتماعی،
(هال و  شوند قائل یکسانی اهمیت اقتصادي اهداف مقابل در و اجتماعی حیطیم زیست اهداف

اي از منابع استفاده کنند که به گونه باید ). بنابراین با توجه به این مسائل افراد2010همکاران، 
خصوص  منظور کاهش این مشکل کارآفرینان به هاي نسل آتی را تخریب نکنند. لذا به فرصت

کنند  تولید را پایداري خدمات و که محصوالت هستند هایینوآوري به دنبال زيکارآفرینان کشاور
زاده و (عبداهللا مطرح گردید پایدار زیست، کارآفرینی  از محیط حفاظت منظور در این راستا به

 و پایداري دارد نوآوري به نیاز پایدار جا باید ذکر شود که توسعه). در ابتدا، در این2014زاده،  شریف
 فرایندهاي یا محصوالت را با اجتماعی و محیطی زیست اهداف تواننددر این زمینه می ارآفرینانک

نظر گرفتن عوامل مربوط به توسعه  منظور جلب مشتریان ادغام کنند. با در بازار به مختلف در
ند. بایست بازار را به سمت پایداري سوق دهکارآفرینی و توجه به مسئله پایدار، کارآفرینان می

نظر گرفتن منابع  منظور پیشرفت در این حوزه، کارآفرینی پایدار معرفی گردید که با در به ،بنابراین
لذا هدف اصلی  ).2011، واگنر و اسچالتگر( محیطی محدود قادر به توسعه، بهبود و پایداري است

 از ايبا مجموعه کارآفرینان که کارآفرینی است. هنگامی هايفعالیت طریق از پایدار ایجاد توسعه
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هستند. در این شرایط  بسیاري هايچالش و هافرصت به بررسی روبرو شوند، ملزم پایداري هايطرح
، همکاران موریس و( شوندمواجه می فرهنگی و اجتماعی، هاي اقتصاديچالش و ها با مشکالتآن

 درك اساس بر را دجدی هايگذاريسرمایه در کارآفرینی طور کلی، مسئله پایداري ). به2002
 تحلیل و تجزیه توانایی توسعه در این راستا،. کندفراهم می محیطی زیست و مالی، اجتماعی هاي سیستم

 و اجتماعی تغییر ایجاد براي مختلف هايمحیط در کارآفرینی هايمهارت تقویت به سیستم این
 از ترکیبی کارآفرینی پایداريرو،  از این .کندپایدارتر کمک می کار و کسب هايشیوه سازي پیاده

 و اجتماعی هايتخصص صحیح از درك، بیولوژیکی و اجتماعی علوم در محیطی  زیست هايسیستم
دلیل میزان اهمیت مسئله  به .آوردرا فراهم می پایدار توسعه و طراحی عملکرد بهبود منظور به فنی

 شغل، ایجاد اقتصادي، شد و توسعهزیست، ر حفظ محیط در آن پایداري در مباحث کارآفرینی و نقش
این   هاي کشاورزي و با توجه بهویژه در فعالیت ساختاري به تغییرات و فنی وري، نوآوريبهره افزایش

اجتماعی و متمرکز بر رفاه انسان که با کاهش تخریب  یک هدف عنوان به پایدار که توسعه
 پدیده پایدار یک است که کارآفرینیبر این مسئله  زیست مطرح است، مطالعه حاضر مبتنی محیط

 زیست سازگار با محیط محصوالت کشاورزي که با هدف اصلی تولید ،است توسعه دیدگاه ارزشمند از
دنبال ارائه یک  رو در پژوهش حاضر، محقق به حفاظتی مطرح است. از این تولید فرآیندهاي در طی

  احث توسعه پایدار و کارآفرینی پایدار است. بر مب الگوي ترکیبی براي کارآفرینی در کشاورزي مبتنی
 .است کارآفرینی به پایداري توسعه پیوند مفهوم در یک پایدار کارآفرینیاصطالح : کارآفرینی پایدار

سبز و  کارآفرینی، زیست محیط کارآفرینی براي جمعی اصطالح یک عنوان پایدار به کارآفرینی
 این نوع کارآفرینی شرایط، این که با توجه به ).2009، گیبس( شودمی گرفته نظر در اجتماعی کارآفرینی

در بررسی کارآفرینی پایدار،  ).2010، دیگران و هال( استشناسایی آن دشوار  است تداخل در هم با
؛ 2007، همکاران و دین؛ 2007، وین و کوهن( داردمحیطی تمرکز   بیشتر مطالعات بر کارآفرینی زیست

 آبراهامسون ).2006اسچانگ،  ؛2005، چیک ؛2005، کروگر؛ 2009، گیبس؛ 2007، کلیفورد و دیکسون
بعد تکیه دارد: الف: جستجوکردن،  سه آن بر مفهومکند که بیان می ) در تعریف کارآفرینی پایدار2007(

 براساسحل  راه کشفب:  ،مربوط به پایداري مشکالت حل براي نوآوري ایجاد پیدا کردن و
) 2009( همکاران و اونیل .زیست محیط به و احترام پایداري گذاريارزش ایجاد ج: خالق، سازماندهی

 پایدار توسعه ظهور به است که ییگذارسرمایه ایجاد روند پایدار که کارآفرینی دهندمی توضیح
 فرهنگی هايویژگی که معتقدند هاکند. آنمحیطی در سیستم کارآفرینی کمک می زیست و اجتماعی
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که  کند میعنوان  )،2006( وثري بر ایجاد پایداري دارد. در خصوص این تعریف نرسمهم و م نقش
 کارآیی و زیست محیط در مقابل مسئولیت، اجتماعی فرهنگ در کارآفرینی پایدار همراه با عدالت

تعاریف متعددي در زمینه کارآفرینی پایدار ارائه شده است، از جمله به طور کلی،  .است اقتصادي
 بخش در یک عامل یا سازمان یک از نوآورانه کند کارآفرینی پایدار شامل رفتار) بیان می2003( گرالچ
 اصلی فاهدا عنوان به اجتماعی و محیطی زیست است که دربرگیرنده مسائل کار خصوصی و کسب

 که این نوع کارآفرینی شامل تعهد کنندمی) عنوان 2005( باشد. از سوي دیگر کرالس و ویریکمی
 توسعه به کمک ،اخالقیرعایت و حفظ تعهدات  در راستاي کار و کسبهاي به فعالیتوم مدا

اظهار  )2007( ندین و مکمولاست. محلی  جوامع در هاخانواده زندگی کیفیت اقتصادي در کنار بهبود
است  ياقتصادي در بازار هايفرصت از برداري بهره و ارزیابی، کشف فرایندکه کارآفرینی پایدار  دارند

که با شکست مواجه شدند و از پایداري کمی برخودار هستند و قابلیت سازگاري با محیط زیست را 
 هاي فرصت از برداريبهره و ) کارآفرینی پایدار را کشف2010( دارند. همچنین هوکرتس و وستنهانگ

تعریف  یعاجتما و یمحیط زیست تحول در پایداري بازار و آغازدر  تعادل طریق عدم از اقتصادي
 و زندگی از حمایت، طبیعت را حفظ پایدار ) کارآفرینی2010( کردند. عالوه بر این، شپرد و پاتزلت

 خدمات در راستاي دستاوردهاي و فرآیندها، تمرکز در محصوالتمهاي فرصت به دستیابی در جامعه
 موضوع که گفت توان می، فوق تعاریف اساس برگیرند.  افراد در نظر می به اقتصادي غیر و اقتصادي

زیست ، ياقتصادعوامل  که کارآفرینان چگونه در حفظمسئله است ین اکارآفرینی پایدار شامل  اصلی
 هاي کارآفرینیفعالیت ،آن موجب به که توانند فعالیت داشته باشندفرهنگی می و اجتماعی، یمحیط

 از برداريبهرهر در راستاي . لذا کارآفرینی پایداباشدپذیر و سودآور خالق، ریسک نوآورانه و
 و حفظ زیست محیط کیفیت، جامعه در عدالت، اقتصادي کسب منافع خالقانه براي هاي فرصت

 اخیر اهمیت زیادي پیدا کرده است هايسال پایدار در طی کارآفرینی طور کلی، مفهوم فرهنگ است. به
فکري و  طریق مکاتب مختلف ر ازپایدا توسعه و کارآفرینی بین رابطه ).2011، واگنر و اسچالتگر(

مانند کارآفرینی اقتصادي و اجتماعی شکل ، کارآفرینی از جدیدي انواع اندازي راه نتیجه اغلب در
این در حالی است که کارآفرینان  ).2009، همکاران و زهرا ؛2011، و واگنر اسچالتگر( گرفته است

 صورتی که کارآفرینان هستند در ،قتصاديا نظر نقطه از محیطی زیست هاياقتصادي به دنبال فرصت
، اجتماعی کارآفرینان براي ).2009، همکاران زهرا و( تري دارندگسترده اجتماعی اجتماعی دیدگاه

 به براي رسیدن ايوسیله تنها اقتصادي اهداف که حالی در ،است نهایی اجتماعی هدف ارزش ایجاد
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 زیست، اجتماعی فراگیر براي کارآفرینی راه یک عنوان به             ًپایدار اخیرا  اجتماعی است. کارآفرینی اهداف
، واگنر و اسچالتگر( است شده پایدار ابداع توسعه، دیگر عبارت به اقتصادي و هايمحیطی وجنبه

 این پایدار ترکیبی از دو حالت کارآفرینی فوق است، شروع رسد که کارآفرینیمی نظر به ).2011
 کار و کسب هاي فرصت از برداري بهره و ارزیابی، به شناسایی منجر که فرآیندهایی و هافعالیت
 ).2009، همکاران زهرا و ؛2011، واگنر و اسچالتگر( کندمیپایدار کمک  شده است به توسعه سودآور

جدید و  کار و کسب هايفرصت شناسایی رقابتی، مزیت عنوان پایدار به کارآفرینی، رابطه این در
از نگاه دیگر شود. کار پایدار شناخته می و کسب سازماندهی فرآیندهاي و لیدتو تولیدات پایدار، روش

 که)، 2011، هانسن و کلویتز( هستند فعال گرا ونوآوري هایی فناوريگونه سخن گفت که توان اینمی
محیطی در سطوح  زیست شامل مقرراتتنها پایدار باشد نه این که  کارآفرینی در راستاياول  درجه در

هاي آن را در ، بلکه تمامی جنبهباشد پایدار خدمات و محصوالت به المللی و یا افزایش نیاز بین ملی،
 نیاز پایدار کارآفرینان ،کار و کسب یک فرصت عنوان به پایدار توسعه تشخیص منظور . بهنظر بگیرند

باسی و ( ارندد منابع محیطیفردي، تعامل و انطباق با  هايهایی از جمله مهارتبه شناخت مهارت
 نگرش ناشی و از جمله دانش، هامهارت این که دارد احتمال ).2007، همکاران و دانفی؛ 2003،وربک

 براي شایستگی این که است پایدار باشد. البته بعید کارآفرینی براي یعنی شایستگی، از صالحیت فردي
برخی از  پایداري هستند که و آفرینیعناصر کار دهنده نشان هاتوسعه یابد. آن شبه پایدار یک کارآفرینی
کوپ، ( ها نیازمند یادگیري هستندمهارتکه، این نوع این  با توجه به .اندبه آن اشاره کرده مطالعات

 پایه در مهمی نقش عالی ، آموزشمیاندر این  ،)2002 ،و جیکلینگ والس؛ 2005، کوربت ؛2005
سنتی  طور آموزشی به محققان ،حال این کند. بامی اپایدار ایف کارآفرینی براي شایستگی گذاري توسعۀ

 کارآفرینی به آموزش که حالی کنند. درکارآفرینی تمرکز می آموزش بر یا و پایداري برروي آموزش
آموزشی مرز خاصی بین این دو  نظر نقطه اززیست تأکید دارد.  پایداري و محیط توسعه بر ،سنتی طور

 کاهش تخریب براي راهی پایدار      ً          اساسا  کارآفرینیشناخته شوند.  وجود دارد که باید به طور کامل
و  پایدار توسعه میان پیوند که منجر به است جدیدي مفهوم پایدار کارآفرینی .است زیست محیط

 پایدار کارآفرینی توسعه، شک بدون). 2008(اسچالتگر و وانگر،  شودمی کار و کسب هايفعالیت
زیست به جا  شود و تأثیرات زیادي بر محیطهاي کارآفرینانه می عالیتسبب درك بهتر کارآفرین از ف

در کارآفرینی پایدار تأکید زیادي بر تعادل بین سود اقتصادي  ،مثال عنوان به). 2010(گراهام،  گذاردمی
 نسبتا مفهوم پایدار کارآفرینی که آنجا از). 2010؛ پریش، 2009(تیلی و یانگ،  شودو توسعه پایدار می
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محیطی، کارآفرینی سبز و کارآفرینی  ي است و یک اصطالح جمعی براي کارآفرینی زیستجدید
 محور پایداري نام کارآفرینی به را آن محققان از برخی، )2009(گیبس،  شوداجتماعی محسوب می

به  ). در این میان الزم2012(گاگنون،  شناسندمی متفکرانه پایدار یا کارآفرینی و )همکاران (مجید و
مسئله  بر اصلی تمرکز پایدار کارآفرینیدر خصوص  موجود مطالعات از بسیاري ذکر است که

  ).2007(کوهن و وین،  دارند یمحیط زیست کارآفرینی
با توجه به تعاریف : اقتصادي و اجتماعی، محیطی زیست عوامل کننده پایدار: متعادل کارآفرینی
همپوشانی دارد و  توسعه پایدار و کارآفرینی با جریان یدارپا توان نتیجه گرفت که کارآفرینیفوق، می

کرالس و ( در حرکت است اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و محیطی زیست اهداف در مسیر شناسایی
 پایدار کارآفرینان .محیط است در تعادل کردن ایجاد براي یتالش پایدار . کارآفرینی)2005 ،ویریک

، چوي و گري( داننداجتماعی می و محیطی زیست ر کاهش اثراترا د خود فرآیندهاي کیفیت بهبود
 ، ضمن این کهاست کار و کسب هدف و فرد به وابسته اقتصادي ابعاد پایدار در کارآفرینی ).2008
تا ارزش  نمایدکند تا سازگار با محیط عمل دهد و تالش میمی قرار هدف را زیست محیط حفظ

پایدار، با درنظر گرفتن اهداف  کارآفرینی ).2011، همکاران و پاسکال( کندمحیطی را حفظ  زیست
 پایدارکارآفرینی همچنین اجتماعی، حل مشکالت اجتماعی و افزایش ثروت اجتماعی همراه است. 

هاي محیطی بهترین استفاده را فرصت لخالقی هستند که از حداق افراد، که کارآفرینان دهدمی نشان
پایدار براي رسیدن به  کارآفرینان که کنندمیبیان ) 2008( چوي و گري ).2004بورنستین، ( کنندمی

نشان  )2010( زنند. هوکرتس و وستنهانگیطی و اجتماعی دست به سودآوري میمح اهداف زیست
عنوان اهداف اقتصادي در کارآفرینی پایدار محسوب  محیطی به دادند که اهداف اجتماعی و زیست

ي کوچک نیز تلفیق هاکه شرکت استنیز گویاي این  )2011( واگنر وشود. مطالعات اسچالتگر  می
ترین فعالیت در رسیدن به اهداف توسعه  را مهمعملکرد پایداري و رسیدن به اهداف کارآفرینی پایدار 

به سود  اجتماعی با رسیدن و محیطی زیست اهداف دو هر شامل پایدار کارآفرینیلذا . دانندمی
طور کلی استدالل براین است که  تواند به یک مزیت رقابتی تلقی شود. بهه میاقتصادي مداوم است ک

 ، سودمحلی از جمله مردم دارداجرا  یتکارآفرینی پایدار از ترکیب برابر سه عامل قابل هايفعالیت
  د.ندهزیست. این سه عامل هسته اصلی کارآفرینی پایدار را تشکیل می و محیط اقتصادي
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هاي مختلف کشاورزي، در بخشرسیدن به کارآفرینی پایدار در  منظور به: پایدار مراحل کارآفرینی
  ).2010، هوکرتس و وستنهانگ( بایست مورد توجه قرار دادمراحل زیر را می خدمات و صنعت

 بـه  صـنعت  در تحـول  آغـاز  و پایـدار  نوآوري یک اندازي پایدار که شامل راه کارآفرینی: اول مرحله -
   .ستا پایداري سمت

در این مرحله . رشد به رو روند با سازگاري توسط کار و کسب در پایدار کارآفرین رشد: دوم مرحله -
   .دارد ادامه همچنان پایداري سمت به تحول

در ایـن مرحلـه از   . ايحرفـه  گـذاري  سـرمایه  شـروع  بـا  پایدار کار و کسب رشد تفکر: سوم مرحله -
  آور و گسترش سهم بازار فراهم است. کارآفرینی پایدار دستیابی به رشد سود

بلوغ کسب و کارهاي کارآفرینی پایـدار در بـازار و افـزایش بـازار      مرحله شامل این: چهارم مرحله -
 طـی  شـود. در هاي کارآفرین و حرکت به سمت پایداري مـی به تحول در شرکت رقابتی است که منجر

مراحـل کـارافرینی   در خصـوص ایـن    )2011( واگنر اسچالتگر و. یابدمی کاهش هاهزینه، چرخه این
ریـزي صـحیح بـراي نـوآوري در تولیـدات      بیان کردند که براي رسیدن به پایداري نیاز به برنامه پایدار

  باشد. می
 اسـت  شده تبدیل بعدي چند مفهوم یک به پایدار      ً      اساسا  توسعه پایدار: تا کارآفرینی پایدار از توسعه

، گـري  و چـوي ( باشـد اجتمـاعی مـی   عدالت و اقتصادي ست، توسعهزی محیط از حفاظت از فراتر که
مفهــوم پایــداري، رویکــرد وســیعی اســت کــه در خصــوص مســائل اجتمــاعی، اقتصــادي و  ).2008
کند. ریشه این هاي آن را بررسی میحلهاي مختلف انسان بحث و راهمحیطی حاصل از فعالیت زیست

گیرد. بـراین   ) تحت عنوان آینده مشترك نشأت می1987( لندمباحث ناشی از گزارش کمیسیون برانت
هاي کشاورزي خصوصـیاتی از جملـه دوام اقتصـادي، سـالمت محیطـی و      اساس، پایداري در فعالیت

توان بیان کرد که پایداري مفهومی است ). لذا می2003(حسینی و شریعتی،  شوداجتماعی را شامل می
ها توانایی رسیدن به پایداري را نخواهند پایدار باشد، زیرسیستمهاي باالتر نانگر که اگر سیستمسیستمی

هـاي   این معنی است که پایداري در سطح محلی بدون وجـود پایـداري در سـطح    داشت. این مسئله به
بـرداري از منـابع در   صل مساوات در بهـره (ا پایدار توسعۀ اصول اساس باشد. برباالتر قابل تحقق نمی

برداري در عرض نسل حاضر و براي همه کشورها بـدون   عدالت در بهره ،آتیهاي حاضر و طول نسل
اصـل تعامـل و یکپـارچگی نیازهـاي      و بـرداري پایـدار از منـابع    اصل بهره، تهدید منابع سایر کشورها
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ثري در مسئله پایـداري ایجـاد کنـد،    ؤتواند نقش مت) کارآفرینی میزیس اي و حفاظت از محیط توسعه
شـود کـه اقتصـاد محلـی از آن     کارآفرینی این تفکر و آگاهی در ذهن مـردم ایجـاد مـی   زیرا در برنامه 

منـدي را  هـاي نظـام  تواننـد راه خودشان است و قادرند که آن را تحت کنترل داشته باشند، همچنین می
منظور تقویت اقتصاد محلی بدون آسیب رساندن به منابع طبیعی مورد استفاده قرار دهند، افـزون بـر    به
). 1999(رابرتسـون،   یابدساختارهاي اقتصاد محلی توسعه می کارگیري پایداري در کارآفرینی ین با بها

 رساندن حداکثر براي به ابزار و دانش نیازمند طور قطع به پایدار بایست به این نکته که کارآفرینیاما می
ی پایدار رویکردي است براین است که کارآفرین                         ً    کار در کشاورزي است. اصوال  فرض و کسب عملکرد

خدمات مربوط به حمایت از محیط  و فرآیندها، زیست محیط با سازگار محصوالت که به سمت معرفی
کنند که کارآفرینی بیان می نیز )2010( همکاران و هال ).2010و پاتزیلت،  شپرد( کندمی زیست، تغییر

 زیست محیط با سازگار محصوالت در د تحولایجا براي مهم کانال یک عنوان به ايفزاینده طور به پایدار
هاي پایدار و یـا  پایدار ایجاد فراورده مربوط به آن است. از سوي دیگر تمرکز کارآفرینی فرآیندهاي و

، گـري  و (چـوي  زیست و دستیابی به اهداف اجتماعی اسـت  فرایندهاي سودآور با هدف حفظ محیط
دهند که رسـیدن بـه اهـداف اقتصـادي و     ان می) نش2010( پاتزیلت و در این خصوص شپرد ).2008

غیراقتصادي بنیان اصلی کارآفرینی پایدار است و این مسئله تمایز اصلی بین کارآفرینی سنتی و پایدار 
باشد. اهداف غیراقتصادي به نفع مـردم و جامعـه اسـت در حـالی کـه سـود اقتصـادي بـا اهـداف          می

هـاي  دهنـده یکـی دیگـر از جنبـه     رینی پایدار نشـان محیطی در تضاد است. از سوي دیگر کارآف زیست
در زمینـه بحـث توسـعه پایـدار و کـارآفرینی در منـاطق        ).2007، و همکـاران  دیـن ( کارآفرینی است

                                                                            شود که براسـاس نظریـه توسـعه پایـدار، کارآفرینـان در منـاطق روسـتایی                    گونه گفته می     اینروستایی 
          هاي آینده                                       نظر گرفتن و محافظت از منابع براي نسل      ا در                                         مسئولیت ارتقا و افزایش کیفیت زندگی مردم ب

                                                هـاي مـوثري در افـزایش رفـاه مـردم منـاطق                    بایست نقـش                                       هستند. کارآفرینان در حوزه کشاورزي می
زیسـت   هاي شغلی، کاهش فقر، افزایش درآمـد و تولیـدات، و حفـظ محـیط     افزایش فرصت         روستایی، 

  ).2012فرانی، (موحدي و یعقوبی روستاها باشند
مفاهیم کارآفرینی در کشاورزي، صنعت و خدمات از نظر اصول و مبانی یکسان : کارآفرینی کشاورزي

هـاي  است. گرچه کارآفرینی در کشاورزي در اصل تفاوتی بـا کـارآفرینی شـهري و یـا دیگـر بخـش      
مدیریت، نیاز جهت توسعه کارآفرینی از جمله سرمایه، آموزش،  اقتصادي ندارد، اما درون دادهاي مورد

ها، شبکه توزیع در مناطق روستایی و کشاورزي نسبت به مناطق شهري و صـنعتی  فناوري، زیرساخت
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هـایی را          ً                                     ). اساسا  کارآفرینی کشـاورزي تمـامی فعالیـت   2012فرانی، (موحدي و یعقوبی متفاوت است
 همچنـین وارن کنـد.  شود که به کشاورزان در مواجهه با شرایط جدید اقتصاد بازار کمک مـی  شامل می

) کارآفرینی کشاورزي را تالشی براي ایجاد تنوع تولید و رها شدن از حالت تولید مواد خام در 2004(
چرخه عرضه محصوالت و جرکت به سمت تولید براي بازار، ارائـه خـدمات بـه سـایر کشـاورزان و      

کنـد. از طرفـی   یف میزایی تعرهاي کشاورزي مزارع براي اشتغالشاغلین روستایی، استفاده از ظرفیت
پا و ایجاد توان نوسازي ساختار کشاورزي خردهمهمترین اهداف توسعه کارآفرینی در کشاورزي را می

الـوي،  (مـک  نظر گرفـت  منظور توسعه مشاغل جدید در مناطق روستایی در محیط کشاورزي جدید به
به معنـی پـذیرش مخـاطرات     هاي کارآفرینی وطور کلی کارآفرینی کشاورزي یکی از زمینه ). به2005

(موحـدي   هاي بخش کشاورزي استحاصل از یک واحد تولیدي، خدماتی، بازرگانی مرتبط با فعالیت
توان گفت ایـن نـوع کـارآفرینی    در تعریف دیگر از کارآفرینی کشاورزي می). 2012فرانی،  و یعقوبی

فیت زندگی و کمک کننـده بـه افـراد    هم کننده زمینه اشتغال، افزایش درآمد و تولید ثروت، بهبود کیافر
بر این، در خصوص ضـرورت توجـه بـه     . عالوه)2002(ریگان،  محلی براي مشارکت در اقتصاد است

کارآفرینی کشاورزي این نکته حائز اهمیت است که شکاف وسیعی بین مناطق روستایی و شـهري در  
عه به سوي صنعتی شدن، به هاي توسکشورهاي در حال توسعه و غلبه صنعت بر کشاورزي و سیاست

هاي اقتصادي و اجتماعی جوامع کشاورزي سبب شده است تا کـارآفرینی کشـاورزي و   همراه ویژگی
هـاي  محیطی رشد کمتري داشته باشد. با این حال، هنـوز منـابع غنـی، پتانسـیل     توجه به عوامل زیست

علـت   وجـود دارد. امـروزه بـه   هاي فراوانی جهت کارآفرینی کشاورزي در این مناطق  مناسب و قابلیت
تغییرات متعدد از جمله توسعه بازار، جهانی شدن، رشد جمعیت، دگرگونی در بـازار کـار کشـاورزي،    

زیست، عدم پایداري و... بخش کشاورزي کشورها را تحـت تـأثیر قـرار داده اسـت کـه       آلودگی محیط
گیـري از مبـانی توسـعه    زي و بهـره رویارویی با این مشکالت نیازمند استفاده از کارآفرینی در کشـاور 

رو  ). از این2000(هیگین و مورگان،  باشدپایدار و در نهایت رسیدن به کارآفرینی پایدار کشاورزي می
  الزم است تا با استفاده از موارد فوق رویکردي نوین در بخش کشاورزي ایجاد گردد.

رود تـا بـا در نظـر    فوق انتظـار مـی   با توجه به مباحث: پایدار در کشاورزي کارآفرینی مدل ترکیبی
گرفتن کارآفرینی کشاورزي، کارآفرینی پایدار و توسعه پایدار بتوان رویکرد نوین کارآفرینی پایـدار در  
کشاورزي را طراحی نمود. کارآفرینی پایدار در کشاورزي نیازمند دیدگاه یکپارچه و ترکیبی است تا در 

زیست، اشتغال زایی، توزیـع ثـروت،    ش درآمد، حفظ محیطچهارچوب آن افزایش امنیت غذایی، افزای
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خالقیت و در نهایت مشارکت فراهم شود. لذا، توجه همه جانبه به ابعـاد مختلـف توسـعه کـارآفرینی     
اهمیت بسزایی دارد تا بتوان از این طریق تغییـر کیفیـت زنـدگی مـردم در روسـتا و اسـتفاده بهینـه از        

منظـور                        ً                                      را مشاهده نمود. ابتدا  باید به این مسئله توجه نمود کـه بـه   زیست و اهداف توسعه پایدار محیط
) مجموعـه  2008( نظـر قـرار داد. زمـانی     بایست عناصر متعددي را مـد توسعه کارآفرینی کشاورزي می

داند که به یکدیگر پیوسته هستند. این صورت عناصري می عوامل اثرگذار بر کارآفرینی کشاورزي را به
عوامل مهم عبارتند از: عوامل و شرایط فرهنگی، اقتصادي، حمایت نهادي، توجه به زیست بوم طبیعی، 

شود که در کارآفرینی دسترسی به منابع و امکانات، عالقمندي به کشاورزي و آموزش. نتیجه گرفته می
زیست، تولید شغل در مناطق روستایی و کـاهش فقـر    می در حفظ محیطکشاورزي، کارآفرین نقش مه

شـود کـه مفهـوم سـه وجهـی مـدل       دارد. از سوي دیگر در خصوص مدل کارآفرینی پایدار گفته مـی 
هاي کسـب  هاي پایداري در فعالیتکارآفرینی پایدار با هدف جستجوي ابزاري براي دستیابی به ارزش

). این سـه جنبـه اصـلی شـامل رفـاه اقتصـادي،  بهبـود کیفیـت         1998(الکینگتون،  و کار طراحی شد
زیست و عدالت اجتماعی است. بدون شک این سه عامل براي رسیدن به توسعه پایدار اهمیـت   محیط

کارگیري این سه جنبه نه تنها بـراي توسـعه پایـداري کـاربرد      به ،واقع در ).2009(چیک،  بسیاري دارد
هاي  فرینی پایدار نیز مورد استفاده قرار گیرد، چرا که این سه ابزار در فعالیتتواند در کارآدارد بلکه می
اسـالپر و   ).2010، همکـاران  و هربرت -مارك( اي مناسب پذیرفته شده استعنوان شیوه کارآفرینی به

زیست و عـدالت   دهند که این مثلث سه سویه رفاه اقتصادي، بهبود کیفیت محیط ) نشان می2010( هال
گیـري عملکـرد   اعی در بسیاري از کسب و کارهاي غیردولتی و دولتی کاربرد دارد و براي انـدازه اجتم

) 2010( گیرد. از طرف دیگر هـال و همکـاران  هاي اقتصادي مورد استفاده قرار میپایداري در فعالیت
 پاتزلـت  هاي کـارآفرینی کـارایی بـاالیی دارد. همچنـین شـپرد و     دریافتند که سه عامل فوق در فعالیت

هـاي توسـعه   نیاز به حفظ این سه ساختار در مـدل  پایدار کارآفرینی براي که کنندمی استدالل) 2011(
بر سه جنبه اصلی در کارآفرینی پایدار باید عوامل فرهنگی نیز در آن  معتقد هستند که عالوه هانآ است.

رفـاه اقتصـادي و بهبـود کیفیـت      بر عـدالت اجتمـاعی،   دهد که عالوه نهادینه شود. این مسئله نشان می
زیست، فرهنگ نیز در مدل گنجانده شود. براساس مباحث گفته شده در خصوص توسعه پایـدار   محیط

توان مدل ترکیبی کارآفرینی پایدار در کشاورزي و کارآفرینی پایدار و همچنین کارآفرینی کشاورزي می
  را به صورت شکل شماتیک زیر نمایش داد.
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  ج

  .مدل مفهومی کارآفرینی پایدار در کشاورزي -1شکل 
  

فرهنگـی دربرگیرنـده عـواملی چـون تقویـت مشـارکت در        -الگوي ترکیبی فوق در بعد اجتماعی
هاي مربوط به خود روستاییان، گسترش روابط و ارتباطات درون و برون سـازمانی،   ها و سیاست برنامه

هاي فنی، استفاده از تجربیات محلی براي افزایش سطح اطالعات و مهارت هاي غیررسمی ارائه آموزش
هاي اجتماعی و بومی افراد روستایی، فراهم نمودن محیطی آرام و با امنیت جهت زندگی و ایجاد گروه

ــئولیت  ــی و مس ــذب   خودجــوش و محل ــه ج ــواردي از جمل ــز م ــادي نی ــد اقتص ــت. در بع ــذیر اس پ
رجی در منـاطق روسـتایی، ارائـه وام و تسـهیالت بـانکی، افـزایش       هـاي داخلـی و خـا    گذاري سرمایه
کننـدگان، تنـوع    هاي بازاریابی و بازاررسـانی محصـوالت کشـاورزي و تـأمین نیازهـاي مصـرف       شبکه

هاي کشاورزي و گسترش مشاغل خرد و متوسط در مناطق روستایی داراي اهمیـت  تولیدات و فعالیت
زیست و  مسائلی چون افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به محیط بایست بهاست. در بعد محیطی نیز می

(بـرق،   هـاي مناسـب  منابع طبیعی و محیطی مانند آب، خاك، جنگل و مرتع، فراهم نمودن زیرساخت
هاي مناسب توجه کافی شود. در بعد ساختاري و نهادي نیز کاهش و یـا  جاده و تلفن ...) ارائه فناوري

یات براي کارآفرینان کشاورزي و روستایی، افزایش همکاري نهادهـاي  حذف قوانین اداري، کاهش مال
  ).2010(افتخاري و سجاسی،  باشددولتی و خصوصی با کارآفرینان بسیار حائز اهمیت می

کارآفرینی پایدار در 
 کشاورزي

 بعد ساختاري و نهادي قتصاديبعد ا بعد زیست بوم فرهنگی - بعد اجتماعی

افـــزایش مشـــارکت، 
ــذیري،   ــک پــ ریســ
ــجام   ــزش، انسـ انگیـ

  اجتماعی و..

امنیـــــت غـــــذایی، 
مدیریت منابع، حفـظ  
محیط زیست، استفاده 

 بهینه از منابع و...

حذف قوانین دست و 
پا گیر، کاهش مالیات، 
ــاري   ــزایش همکـ افـ
نهادهــاي دولتـــی  و  

 خصوصی و...

ایجاد شـغل، افـزایش   
د، افـزایش میـزان   سو

درآمد، شناخت بـازار  
 فروش و...
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  گیري نتیجه
طور گسترده مـورد   اما هنوز به ،است پایدار توسعه دیدگاه ارزشمند از پدیده پایدار یک کارآفرینی

بـا   سـازگار  محصـوالت  تولیـد کارآفرینی پایدار در کشـاورزي  هدف اصلی . استبررسی واقع نشده 
کشاورزي کمتـر مطالعـه شـده     مسائلبحث هنوز در ماست. اما این  تولید فرآیند در طی زیستمحیط
در الگـوي  است. در کشاورزي کارآفرینی پایدار  ارائه یک مدل ترکیبیاین مطالعه هدف اصلی است. 

کنـد کـه   مـی  اسـتدالل ) 1970( منپایدار در کشاورزي در بعـد اجتمـاعی فریـد    پیشنهادي کارآفرینی
بر افزایش سـود و   خصوص در بحش کشاورزي مبتنی هاي کارآفرینی بهمسئولیت اجتماعی در فعالیت

دهـد.  توجه کلی به نیازهاي مصرف جامعه است و بدون شک کسب و کار را تحـت تـأثیر قـرار مـی    
ه توسعه اجتماعی وابستگی زیادي به ابعـاد اقتصـادي دارد زیـرا از طریـق     فعاالن اقتصادي معتقدند ک

انجـام   حـال،  ایـن  بـا همراه اسـت.   مالیات پرداخت و محصول توسعه شغل، ایجادهایی مانند فعالیت
هاي کشاورزي مستلزم توجه بـه عوامـل اجتمـاعی از جملـه     هاي اقتصادي به ویژه در فعالیتفعالیت

کنند که مـردم  ) استدالل می2004( عی در مقابل جامعه است. کرالس و ویریکپذیري اجتما مسئولیت
هـا را مـورد   یکی از ابعاد مهم کارآفرینی پایدار در کشاورزي هستند که کارآفرینـان بایـد نیازهـاي آن   

ترین مسـئله در کـارآفرینی پایـدار درنظـر گـرفتن حقـوق       مهم که کنند می ادعا ها آنتوجه قرار دهند. 
بایست  محیطی سروکار دارد و می نندگان است، چرا که کارآفرینی کشاورزي با مسائل زیستک مصرف

 کـه  انـد کـرده  اظهـار ) 2011( همکـاران  و اسـپنس در تولیدات مدنظر قرار داده شود. در این راسـتا،  
زیـرا   ،دارد زیسـت  محـیط  توسـعه  پـذیري اجتمـاعی و  ارتباط نزدیکی با مسـئولیت  پایدار کارآفرینی

 ایـن،  بـر  عـالوه  .اسـت  محیطـی  زیسـت  و اجتماعی در ابعاد مختلف کارآفرینان مشارکت دهنده نشان
) بر این عقیده هستند که کارآفرینی پایدار از طریق انسجام اجتماعی نیاز 2011( ریچومهیوت و فریمن

ي محیط از کل جامعه را باید مورد توجه قرار دهد. در ابعاد زیست بوم، محققان تأکید زیادي بر پایدار
 اسـاس  اکوسیسـتم  کـه  کننـد مـی  استدالل محققان برخیطریق کارآفرینی پایدار در کشاورزي دارند. 

 هـاي سیسـتم  از هاییبخش انرژي و آب هوا، مانند طبیعی منابع است، زیرا محیطی زیست هاي سیستم
؛ 2008و پاتزلـت،  (شـپرد   ناپذیرند و به پایداري نیازمندند هستند که جزو منابع تجدید محیطی زیست

هـاي  بوم در حال حاضر اهمیت و نقش مهمی در فعالیـت  )، زیرا پایداري زیست2011اسالپر و هال، 
). در بعـد اقتصـادي کـارآفرینی پایـدار، حیـات      2011؛ شپرد و پاتزلت، 2002(شپرد،  کارآفرینی دارد

 هـال،  واسـالپر   ؛2007 کلیفـورد،  و دیکسـون ( گذاري همراه اسـت  اقتصادي با جریان پول و سرمایه
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هـایی  دهد که براي هر نوع کارآفرینی از جمله کارآفرینی پایدار در بخش این مسئله نشان می ).2011
 شود. البته برخـی از محققـان  چون کشاورزي بدون وجود سرمایه مالی و اقتصادي فعالیتی انجام نمی

ـ   ینان در بعد اقتصادي بهکارآفر که کنندبیان می ه کسـب سـود بایـد از منـابع مـالی و      منظور رسـیدن ب
این در حالی است در کارآفرینی پایدار صرف استفاده از منابع مالی  هاي موجود استفاده نمایندفرصت

اگرچـه سـود اقتصـادي تنهـا هـدف       .نیسـتند  اقتصـادي  منـافع دنبال  نظر نیست و چندان به چندان مد
بر سودي است که دوام بیشتري داشته باشد و کمتر کارآفرینی پایدار نیست اما در این بعد بیشتر تأکید 

 مانند یمحققان واقع، در .)2007 کلیفورد، و دیکسون( زیست بوم و سایر منابع را تحت تأثیر قرار دهد
) اقتصـاد قابـل دوام را   2010( ) و هال و دیگران2006( )، آستین و همکاران2004( کرالس و ویریک
دهند. از سوي دیگر شپرد و نظر قرار می خصوص در کشاورزي مد بههاي کارآفرینی براي بقاي فعالیت

اندازهاي توسعه کـارآفرینی پایـدار در    عنوان یکی از چشم ) دستاوردهاي اقتصادي را به2011( پاتزلت
 کـه  نـد کرد کیـد أت )2011ریچومنهیـوت و فـریمن (   ایـن،  بـر  عـالوه کننـد.  بخش کشاورزي تلقی می

زیست اسـت.   در رونق اقتصادي همراه با عدالت اجتماعی و حفظ محیط پایدار ارزشمندي کارآفرینی
ثر در کارآفرینی پایدار در کشاورزي اسـت. در  ؤافزون براین، بعد ساختاري و نهادي از دیگر عوامل م

تواند کمک بزرگی بـه کـارآفرنی   این زمینه همکاري و مشارکت مداوم نهادهاي دولتی و غیردولتی می
هـایی  دهد که بعد نهـادي و سـاختاري نیـز از ضـرورت    ته باشد. این مسئله نشان میدر این زمینه داش

اي و هـاي منطقـه  ریزي و سیاسـت است که با سازماندهی در مناطق روستایی و در چهارچوب برنامه
محلی و نیز با پشتیبانی دولت و همچنین توجه به رویکرد کارآفرینی امکان نهادینه شـدن کـارآفرینی   

 تنهـا  نـه  پایـدار  کارآفرینیکند. در نهایت این که کشاورزي را در مناطق روستایی فراهم می پایدار در
فرهنگـی و   و بـوم  زیسـت  اقتصـادي،  بایست بر ابعادبلکه می کند، تمرکز اجتماعی جنبه روي بر باید

آفرینی منظـور بـه کـارگیري کـار     بـه  در این راستا ساختاري و نهادي به نسبت برابر تأکید داشته باشد.
  شود:پایدار در کشاورزي موارد زیر پیشنهاد می

هـاي  تغییر نگرش کارآفرینان در بخش کشاورزي در جهت به کارگیري اصول پایداري در فعالیـت  -
  هاي آموزشی با محوریت پایداري.تولیدي از طریق آشناسازي و برگزاري دوره

ایدار و آموزش چگونگی به کارگیري آن به بر طبق اصول کارآفرینی پ تدوین قوانین و دستورالعمل -
  کارآفرینان کشاورزي.
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Abstract 
Entrepreneurship is increasingly being recognized as a significant conduit for 

bringing about a transformation towards sustainable products and processes. 
Emerging literature on sustainable entrepreneurship has developed a new model of 
entrepreneurship as a calling to endow resources with new value. This aspect of 
entrepreneurship aspect that would make such a construct authentic sustainable 
entrepreneurship. Sustainable entrepreneurship is a possible way to handle 
environmental degradation  and an important aspect in the agricultural sector. Thus, 
developing sufficient sustainability capabilities, establishing a positive or favorable 
sustainability attitude and creating attractive sustainable entrepreneurial practices 
can help in agricultural sector. This study is the first to seek understanding of 
sustainable entrepreneurship and then discussing about the sustainable 
development of the agricultural entrepreneurship and finally reach a conceptual 
model in sustainable entrepreneurship in agriculture. For this reason the current 
paper has an aim to study the emergence of sustainable entrepreneurship in 
agriculture by a library research. Finally from the results it can be recommended 
that a new model for sustainable entrepreneurship in agriculture. 
 
Keywords: Sustainable entrepreneurship, Sustainable development, Agricultural 
entrepreneurship, Sustainable entrepreneurship in agriculture 
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