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  يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه موانع بر يمرور
 

  2مؤذن نبیز و 1هادي مؤمنی هاللی*
  ،رانیا ،يسار ،یاسالم آزاد دانشگاهي، سار واحد ،نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه عضو1

  رانیا تهران، تهران، دانشگاه کرج، یعیطب منابع و يکشاورز سیپرد ،يکشاورز آموزش و جیترو يدکتر يدانشجو2
 31/4/1394 ؛ تاریخ پذیرش: 13/04/1394 دریافت:

  1چکیده
 چه و اشهره در چه - اقتصادي توسعه مهم راهکارهاي جمله از که است آن از یحاک متعدد مطالعات

 بیکاري، کاهش باعث کارآفرینی. است کارآفرینی آن، ابزار و سازوکار ترین مهم و اشتغال ایجاد -روستاها در
 راهکار تنها کارآفرینی اگرچه. شود می جامعه مردم درآمد افزایش نهایت در و منابع افراد، وري بهره افزایش
 چنانکه. است آن نوع ورترین بهره و بهترین     ًقطعا  ماا نیست؛ روستایی مردم درآمدهاي افزایش و زایی اشتغال
 از ياریبس در استگذارانیس توسط يا گسترده طور به ياقتصاد توسعه موتور عنوان به ینیکارآفر نقش امروزه،

 طور به کشور در نانیکارآفر ینیکارآفر راه سر بر اما. است شده شناخته تیرسم به -رانیا جمله از - کشورها
 در یبررس و بحث ضمن قیتحق نیا در. دارد قرار یموانع خاص طور به يکشاورز شبخ در و عام

 موانع موضوع به ن،یکارآفر و ینیکارآفر مفهوم ،ینیکارآفر منافع و ایمزا ،ینیکارآفر خچهیتار خصوص
 مانع که است آن از یحاک حاضر مطالعه جینتا. شد پرداخته لیتفض به يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه

، مانع یرسان اطالع و یآموزش مانع ،یتیحما و یبانیپشت مانع ،ياقتصاد مانع ،يزیر برنامه و ياستگذاریس
 انیپا در. باشند یم يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه موانع نیتر عمده یفرهنگ مانعو  زیرساختی

  .دیدگر ارائه نانیکارآفر ینیکارآفر راه سر بر موجود موانع رفع جهت ییشنهادهایپ
  

 ینیکارآفر توسعه موانع ،ینیکارآفر منافع ن،یکارآفر ،ینیکارآفر :يکلیدهاي  واژه

                                                             
  hadi_moumeni@yahoo.com: مسئول مکاتبه*
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  مقدمه
 مناطق در کارآفرینی قالب در اقتصادي خودجوش هاي فعالیت به اقتصادي، يها نظریه در امروزه،

 با رآفرینیکا و اقتصادي  توسعه که کند می اشاره ورتمن زمینه، همین در. شود می ویژه توجه روستایی
 و پایه هاي بخش از کشاورزي میان، این در). 2002 کمپبل، و وتیهر( دارند تنگاتنگ ارتباط یکدیگر
 کشاورزي، بخش  توسعه و رشد. است آن  توسعه و رشد ساز زمینه و کشور و روستا اقتصاد اساسی

 الزم هاي نهاده و عوامل ن،آ بدون و سازد یم فراهم را ها بخش دیگر  توسعه و رشد براي الزم هاي زمینه
 از). 2010 همکاران، و يافتخار نیالد رکن( شود نمی فراهم اقتصادي هاي بخش سایر فعالیت براي
 یحل راه افتنی امور، انیمتول و مسئوالن يها دغدغه نیتر یاساس از یکی ریاخ يها دهه در گرید يسو
 حال در يکشورها در آن یگستردگ و جمح که يکشاورز بخش ژهیو به. است بوده يکاریب مسئله يبرا

 ریغ و آموخته دانش از اعم ياریبس کار يایجو یانسان يروین که رود، یم شمار به معضل کی توسعه
 اخص طور به گذشته یداخل تجارب و اعم طور به کشورها گرید تجارب. دارد وجود آموخته دانش
 کاالها واردات بر یاصل هیتک که نیسنگ و متراکم يها يگذار هیسرما قیطر از که است داده نشان

 از يمعدود تعداد يبرا تنها ییزا اشتغال امکان کند، یم يبردار بهره کمتر یمحل منابع از      ًغالبا  و گذارد یم
 و ینیحس( ستین کشور در کار يایجو ریکث تیجمع يپاسخگو روند نیا     ًطبعا  و دارد وجود افراد

 اتخاذ دلیل، همین به. شود یم شهرها به انییروستا مهاجرت جهت یعامل خود نیا و) 2010 همکاران،
 گذاري، سرمایه راهیابی مبناي بر عمومی هاي سیاست از حمایت با روستاییان براي اشتغال راهبرد
 اغلب هاي مهاجرت انتخاب به مردم اجبار راهبرد برابر در روستایی مناطق به خدمات و اشتغال

 توسعه آن تبع به و يکشاورز توسعه اتیضرور از) 2010 همکاران، و يافتخار نیالد رکن( ناخواسته
  .رود یم شمار به ییروستا

 در چه و شهرها در چه - اقتصادي  توسعه مهم راهکارهاي جمله از که داده نشان مختلف مطالعات
 در آنچه ای يساز شهینوپ. است کارآفرینی آن، ابزار و سازوکار ترین مهم و اشتغال ایجاد -روستاها

 به گام نو و تازه یأتیه در که است نهیرید يکردیرو ده،یگرد متداول و مصطلح ینیکارآفر به یفارس
 ت،یخالق ،ينوآور. است دهیگرد قلمداد توسعه يسازوکارها از یکی و نهاده علم دیجد يایدن

 ریاخ يها دهه در و است داشته وجود دور يها گذشته از کردن جادیا نو يها شهیپ و ییجو مخاطره
 بیکاري، کاهش باعث کارآفرینی). 2011 ،یالوان( است گرفته نام ینیکارآفر و کرده برتن یعلم جامه

 تنها کارآفرینی اگرچه. شود می جامعه مردم درآمد افزایش نهایت در و منابع و افراد وري بهره افزایش
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 آن نوع ورترین بهره و بهترین     ًقطعا  اما نیست؛ روستایی مردم درآمدهاي افزایش و زایی اشتغال راهکار
 توسط يا گسترده طور به ياقتصاد توسعه موتور عنوان به ینیکارآفر نقش امروزه، چنانکه. است

 ؛2001 مان،ین( است شده شناخته تیرسم به -رانیا جمله از -کشورها از ياریبس در گذاران استیس
 راد، و انیئ خواجه ؛2012 ران،همکا و یمیکر ؛2010 وش، یزراع و پور نیحس ؛2011 رفتار، کین

 در بحث ضمن ادامه در که دارد وجود یمشکالت و موانع نانیکارآفر ینیکارآفر راه سر بر اما). 2010
   .شود یم پرداخته لیتفص به يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه موانع به ینیکارآفر خصوص

 بر انسان زندگی آغاز با زمان هم که است عملی و عینی مفهومی کارآفرینی: ینیکارآفر یخیتار ریس
 اما. است گذاشته وجود عرصه به پا زندگی مایحتاج تأمین و درآمد کسب براي تالش و زمین روي
 شناختن تیرسم به يبرا سندهینو نیاول. ندارد چندانی  سابقه علمی مفهوم یک عنوان به مقوله این طرح
 تقسیم با میالدي 1730  سال حدود در او). 2011 نک،یل و هبرت( بود لونیکانت چاردیر ینیکارآفر نقش

 اقتصادي عوامل از دسته آن و بگیر دستمزد اقتصادي عوامل زمین، مالکان گروه سه به اقتصادي عوامل
 عوامل از یکی عنوان به را کارآفرین بار اولین براي کنند، می فعالیت بازار در ریسک قبول ضمن که

 اوایل  برجسته اقتصاددان شومپیتر ژوزف وي از پس. کرد مطرح اقتصادي هاي فعالیت  توسعه در مطرح
 هاي جنبه بررسی به و کرده معرفی اقتصادي رشد  محرکه موتور عنوان به را کارآفرینی بیستم، قرن

 تحقیقات بر سزایی به تأثیر کارآفرینی، و اقتصادي  توسعه مورد در او مطالعات. پرداخت آن مختلف
 و هفتاد هاي دهه در که این تا. نامند می کارآفرینی علم پدر را وي که نحوي به ست،ا داشته بعدي،
 آن، اصلی  مشخصه که اقتصادي هاي فعالیت محیط ساختاري شدید تحوالت  نتیجه در میالدي، هشتاد

 و کارآفرینی مفاهیم به توجه      ًمجددا  بود، تغییرات این پیامدهاي و نتایج شناخت در قطعیت عدم
 اقتصاد، چون هم علمی مختلف هاي رشته دانشمندان اقبال با کوچک کارهاي و کسب اندازي راه

 این در کارآفرینی علم توسعه و گیري شکل واقع در. گرفت قرار مدیریت و شناسی جامعه شناسی، روان
 اب سازگار هاي سازمان تأسیس در موفقیت بینی پیش و تشریح تبیین، براي یافته نظام تالشی زمان،

 مهتدي، و مهرآباد سعیدي( شود  می محسوب اخیر هاي دهه بینی پیش غیرقابل و متالطم محیطی شرایط
 میتقس لیذ مراحل شامل دوره پنج به کارآفرینی مفهوم تحول اساسی هاي دوره یکل طور به). 2008

  ود:ش یم
 همزمان دوره این. بود "بزرگ هاي پروژه صاحبان"  دوره به مشهور میالدي 16 و 15 قرون: اول  دوره

 که است کسی کارآفرین دوره نیا در. است اروپا در فئودالی هاي حکومت و مالکین قدرتمندي دوره با
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 زیرا پذیرد، نمی را اي مخاطره راه این در البته و گیرد می عهده بر را بزرگ هاي پروژه اجراي مسئولیت
 در کارآفرین بارز نمونه. کند می مدیریت   ًفا صر او و شود می نیتأم محلی حکومت توسط منابع      ًعموما 

  د.بودن ینظام ساتیتأس و ها قلعه کلیسا، ساخت مسئول معماران دوره این
 انقالب شروع با همزمان دوره این در. بود "پذیري مخاطره" دوره به مشهور میالدي 17 قرن: دوم  دوره

 نظیر کسانی دوره این در کارآفرین. شد اضافه يریپذ مخاطره یعنی کارآفرینی به جدیدي بعد صنعتی
  د.بودن خصوصی مالکان دیگر و صنعتگران بازرگانان،

 دیگر از کارآفرینان تمایز"  دوره به مشهور که بیستم قرن اوایل و میالدي 19 و 18 قرون: سوم  دوره
 یعنی. دیگرد   یزمتما سرمایه  کننده نیتأم از کارآفرین ابتدا دوره، این در. بود "اقتصاد صحنه بازیگران

 میان دوره این در همچنین. است متفاوت کند، می نیتأم را سرمایه که کسی با کند می مخاطره که کسی
  د.ش گذارده تفاوت نیز کار و کسب مدیر و کارآفرین

 دوره این در نوآوري مفهوم. افتی شهرت "نوآورین" دوره به بیستم قرن میانی هاي دهه: چهارم  دوره
 حالی در کنند می شروع را جدید کاري و کسب کارآفرینان. شد تبدیل کارآفرینی تعریف یاصل جزء به
 لیدل به مفهوم این شدن اضافه. دهند می اندکی تغییرات موجود محصوالت در آنان برخالف دیگران که

 و کسب در رقابتی مزیت ایجاد براي نوآوري از استفاده در تالش و محصوالت بازار در رقابت افزایش
  ت.هاس آن بقاي و موجود کارهاي

 دوره این در. افتی شهرت "جانبه چند رویکرد" به که) تاکنون 1980 از( معاصر دوران: پنجم دوره
 کارآفرینی شدن شناخته و اقتصادي رشد و کوچک کارهاي و کسب ایجاد جدید موج با همزمان

 از فقط کارآفرینی زمان این تا. شد جلب رشته این به زیادي توجه سازوکار، این کننده تسریع عنوان به
 و شناسان جامعه توجه دوره این در ولی گرفت، یم قرار بررسی مورد اقتصادي محققان دیدگاه

 کارآفرینان هاي ویژگی برشناخت محققان این توجه عمده. گردید معطوف رشته این به نیز روانشناسان
  ).2010 ،یحسین شاه و یريام صالحی( است کارآفرینی سوي به فرد حرکت علل و

 ها آن نیمهمتر جمله از. باشد یم یفراوان منافع و ایمزا يدارا ینیکارآفر: ینیکارآفر منافع و ایمزا
  :از عبارتند

 .است گذاري سرمایه تشویق و ترغیب عامل کارآفرینی

 .است رقابت حس تشویق و تحریک عامل کارآفرینی

 .است نوآوري و تغییر عامل کارآفرینی
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 .شود می اشتغال ایجاد باعث کارآفرینی

 .بخشد می بهبود را زندگی کیفیت کارآفرینی

 .شود می درآمد مناسب توزیع موجب کارآفرینی

 متفکر مغزهاي که است این بر سعی دنیا هاي گذاري سرمایه تمام در امروزه مذکور، منافع بنابر
 ارزش و است تکنولوژي و علم وز، جهانامر دنیاي که این دلیل به کنند جذب و شناسایی را صنعتی
  .)2013نژاد،  است (فریدون نهفته ها انسان مغز در تولید اصلی
 با یموضوع مردم، از ياریبس يبرا مشترك يا واژه ینیکارآفر امروزه،: نیکارآفر و ینیکارآفر مفهوم

 اقتصاد، جمله از ها رشته و ها نهیزم انواع در محققان دستورکار در برجسته و ممتاز گاهیجا
 که است یموضوع ینیکارآفر. است 1770  دهه يابتدا از یشناس روان و یاسیس علوم ،یشناس  جامعه
 و محققان ان،یمرب محققان، جمله از ها شغل و یزندگ از جامعه طبقات تمام از مردم از يادیز توجه

 اتیادب در که است قرن دو از شیب ینیکارآفر واژه). 2012 ا،یموکا( است ختهیبرانگ را استگذارانیس
 یتکامل رشد از و گرفته خود به را يادیز راتییتغ ها واژه ریسا مانند و شده وارد اقتصاد و تیریمد

 البته. ندارد وجود یالملل نیب سطوح در ینیکارآفر ةدربار یعموم وفاق هنوز یول. است بوده برخوردار
 اما کند یم شغل جادیا که است یکس نیکارآفر که تاس نیا ینیکارآفر واژه از اشتباه و جیرا استنباط

   ).2012 نگار، مه و فر يکریپ( ستین نیچن
 گرفته نشأت "متعهد شدن" معناي به Entreprendreفرانسوي  کلمه از کارآفرینی  واژه کلی طور به
 الیتفع یک مخاطرات شود می که متعهد است کسی کارآفرین بستر، و دانشگاهی  نامه واژه طبق. است

  ).2002 احمدپور،(کند  تقبل و اداره سازماندهی، را اقتصادي
خوداشتغالی از طریق مالکیت کسب و کار که عناصر قابل توجهی را  کارآفرینی) 2014( بنیاد کلمن

  داند. ، میدارد همراه به از خطر، کنترل و پاداش را
 از حاصل سود و مخاطرات شپذیر و جدید چیزي خلق فرآیند را ) کارآفرینی2013نژاد ( فریدون

 اختصاص با که باارزش است و جدید چیزي خلق فرآیند کارآفرینی دیگر، عبارت به. کند آن تعریف می
 فردي، رضایت به رسیدن و اجتماعی و روانی مالی، هاي ریسک گرفتن نظر در و الزم تالش و زمان
 مستلزم کارآفرینی -1 :است ساسیا جنبه چهار داراي این تعریف .رسد می ثمر به استقالل و مالی

 این که و مخاطبی کارآفرین براي باید خلق این. جدید و ارزشمند چیز هر خلق. است خلق فرآیند
 کافی تالش و زمان وقف مستلزم کارآفرینی -2. باشد ارزش داشته است، شده انجام او براي خلق
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 رضایت کارآفرینی، در - 4 .است رینیکارآف الزمه ناپذیر هاي اجتناب ریسک گرفتن نظر در -3 .است
  .آید می وجود به کاري استقالل از شخصی
 و استقالل خالقیت، پذیري، ریسک: دارد وجود کارآفرینی تعاریف  همه در مشترك  جنبه چند

  .)2013نژاد،  پاداش (فریدون
نی را چنین آفرین اصلی در فرآیند، کارآفری عنوان نقش ) با تأکید بر کارآفرین به2006ورتانن (

  کند: تعریف می
برداري از نوآوري  وسیله فردي (کارآفرین) که براي بهره کارآفرینی فرآیندي است پویا که به

شود. کارآفرین شخصی  کند، ایجاد و مدیریت می اقتصادي جهت خلق ارزش جدید در بازار، تالش می
 اجتماعی روابط هاي شبکه داراي افراد است که ذهن کارآفرینانه همراه با نیاز قوي به موفقیت دارد. این

 توانایی احساس خودباوري، و نفس به اتکا .برخوردارند باالیی عاطفی هوش از و بوده گسترده و ثرؤم
 به نیل براي را مدت کوتاه هاي و شکست است مدت بلند افقی و خود سرنوشت بر تسلط آینده، تغییر

  ).2000اس، پذیرند (مولر و توم می مدت بلند هاي پیروزي
دارند که کارآفرین کسی است که نوعی کسب و کار را  )، بیان می199پیکل و ابراهمسون (
هاي درك  کند. کارآفرین فرصت کند و براي کسب سود، ریسک را تحمل می سازماندهی و مدیریت می

اهد ساخت، هایی که شرکت را در تحقق رشد پایدار قادر خو شده را ارزیابی کرده و براي اتخاذ تصمیم
  کند. تالش می

 و متفاوت او بینند می معمولی و عادي سایرین را آنچه و دارد دیگران با متفاوت دیدي کارآفرین
 فرد که است فرآیندي گفت کارآفرینی توان می مجموع در. کند می تصویر و بیند دیگر می اي گونه به

 و کسب ایجاد به مبادرت منابع، بسیج با جدید هاي شناسایی فرصت و خالق و نو هاي ایده با کارآفرین
 و مخاطره پذیرش با توأم که کرده یابنده رشد و نوآور جدید، هاي نو، سازمان هاي شرکت و کار

شود (رضوانی و  می جامعه به جدیدي خدمت یا محصول  توسعه معرفی، به منجر بوده و ریسک
  .)2008نجارزاده، 

 ثروت سرچشمۀ یگانه را زمین و بود نیکالس و کواسناي در مقوله کارآفرینی کشاورزي فرانکویس
 که آنجا اند. از قائل ویژه جایگاهی کارآفرینان، براي و خوانند می را کارآفرین کشاورزان و دانند می

 و تولید در مهم آن، نقشی بر عالوه و است فقیر روستاییان معاش تأمین  زمینه مهمترین کشاورزي
 و تحرك، عدم بیکاري، همچون هایی بارز ویژگی با ایران اقتصاد کنونی یطشرا در دارد، مولد اشتغال
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 دوچندان رسالت این اهمیت گذاري، سرمایه بخشی و تحرك مدیریت گذاري، سرمایه محدودیت
 ایجاد به طبیعی منابع و کشاورزي تولیدات در تغییر و ایجاد کشاورزي تقویت که چرا شود، می

 تولیدات و محلی کشاورزي براي تقاضا افزایش و درآمد زایشغیرکشاورزي، اف هاي اشتغال
 از درست شناخت با توانند می کشاورزي کارآفرینان نتیجه، در. شد منجر خواهد غیرکشاورزي

 مدیریت منابع، و دهی سازمان با و آورند فراهم را امکاناتی راکد، هاي از سرمایه گیري و بهره ها فرصت
 بخش در بلکه مانند بیکار نمی خود تنها نه فرآیند، و حرکت این در ند وساز عملی را خود هاي ایده

 کشاورزي بخش کارآفرینان. آفرینند شغل می نیز دیگري تعداد براي دولت، به اتکا بدون و غیردولتی
 نکاتی و مشکالت، تحمل پذیري، مخاطره حل خالقانه مسایل، براي خود در که نیرویی از گیري بهره با
 و تهدیدات تر، تمام هرچه سرعت با و ظرافت و به زیرکی توانند دارند، می سراغ ستد این از

 پرشتاب  توسعه مانند پیچیده و سخت شرایطی در و کنند فرصت به را تبدیل محیطی تنگناهاي
 نفع که بپردازند جدید هایی فرصت برداري بهره و کشف به چند ملیتی، اقتصاد و جهانی شدن فناوري،
الدین افتخاري و  داشت (رکن خواهد پی در را روستایی جامعۀ تنگناهاي رفع نیز سرانجام و اه خود آن

  ).2010همکاران، 
 مستقیم ارتباط و کارآفرینی اهمیت  درباره که موضوعی: يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه موانع

 ایران  جامعه در همیتشا  همه رغم به که است آن شود، تلقی جدي باید جامعه یک ملی اعتالي با آن
 دادن اهمیت جز نیست چیزي آن و است نشده درخوري توجه آن به و شده واقع غفلت مورد متأسفانه

 محورهاي را روستاها ما اگر. روستایی هاي محیط در ساکن کارآفرینان و روستایی کارآفرینی نقش به
 است، گذاشته تزاید به رو آن به زنیا که جامعه غذایی هاي فرآورده و تولیدات و کشاورزي راهبردي

 نادیده که کرد خواهیم درك و برد خواهیم پی شکوفایی و رشد پیشرفت، در آن نظیر بی نقش به بدانیم
 امروزه چه آن. داشت خواهد پی در را ناگواري تبعات و ها هزینه روستانشینان و روستا سهم گرفتن
 هاي اضطراب و ها نظمی بی باعث و دارد وجود جامعه در اقتصادي - اجتماعی معضالت عنوان تحت

 و ها بداخالقی اجتماعی، هاي خلقی کج رفتاري، هاي ناهنجار ناامنی، ویژه به مختلف اشکال در اجتماعی
 کالن اطراف در نشینی حاشیه میزان افزایش مهاجرت،  رویه بی رشد چون هم شومی هاي پدیده بروز

). 2008 زرافشانی، و یقمبرعل( است پیامدها این از اي نمونه ؛باشد می دیگر مشکالت بسیاري و شهرها
 و يدیتول مختلف يها بخش در ینیکارآفر و نانهیکارآفر يها تیفعال که یمنافع و ایمزا رغمیعل

  توسعه در اصطحکاك جادیا باعث که دارد وجود یموانع اما دارد، کشور يکشاورز بخش نیهمچن
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 موانع لیتفص به لذا. شود یم يکشاورز بخش رونق از مانع يادیز دح تا و نانهیکارآفر يها تیفعال
  .گرفت قرار بحث مورد لیذ در يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه

 تیفعال شروع يبرا الزم التیتسه و طیشرا نمودن فراهم با ها دولت :يزیر برنامه و ياستگذاریس مانع
 در ینیکارآفر تیاهم رغم یعل. ندینما فایا نند،توا یم ینیکارآفر توسعه در يمؤثر نقش نانیکارآفر
 شکل ياستگذاریس يبرا منسجم تیریمد و ساختار تاکنون کشور، در اشتغال و ياقتصاد توسعه
 يکشاورز جمله از مختلف يها حوزه در پراکنده صورت به شده انجام اقدامات مجموعه و نگرفته

 توان یم ینیکارآفر توسعه جهت در نامناسب ياراستگذیس يراستا در). 2015 ستا،یو( شود یم يریگیپ
 صادرات ریپاگ و دست نیقوان ،یبانک يها وام اخذ ریپاگ و دست مقررات همچون یموانع به

 ادارات نیب الزم یهماهنگ عدم ،يکشاورز بخش در يگذار هیسرما يبرا تیامن وجود عدم محصوالت،
 بودن نامناسب دولت، يها استیس در یاتثب یب محصوالت، صادرات امر در ربطیذ يها سازمان و
 همکاران، و يمرادنژاد( کار نیقوان يها تیمحدود ،يا مهیب نظام ضعف دولت، يارز يها استیس

 به یناکاف توجه صنعت، و يکشاورز بخش يها تیاولو و ازهاین از دانشگاه نییپا شناخت) 2007
 در ينوآور و تیخالق پرورش به نکردن توجه دانشگاه، کالن يها ياستگذاریس در ینیکارآفر

 يکشاورز يها دانشکده و ها دانشگاه در ینیکارآفر توسعۀ جامع برنامۀ نبود ،يکشاورز انیدانشجو
  .نمود اشاره) 2013 ،يجوهر و یمیکر(

 یموانع توان یم ینیکارآفر توسعه جهت در ياقتصاد يها تیمحدود يراستا در :ياقتصاد مانع
 يواحدها از یمال موسسات و ها بانک تیحما عدم ،یکاف هیسرما قدانف و ینگینقد کمبود همچون

 نقل، و حمل يها تعرفه باالبودن محصوالت، متیق ادیز نوسان ،یبانک يها وام يباال بهره ،يدیتول
  .برد نام را) 2007 همکاران، و يمرادنژاد( يکشاورز زاتیتجه يباال يها متیق

 يها نهاده به یدسترس عدم همچون یتیحما و یبانیپشت موانع و ها تیمحدود :یتیحما و یبانیپشت مانع
 و يمرادنژاد( سوخت به موقع به یدسترس نبود ،یتخصص زاتیتجه از یبعض وجود عدم ،یتخصص

 ضعف آموختگان، دانش يها يتوانمند به صنعت و يکشاورز بخش ياعتماد یب ،)2007 همکاران،
 دانشگاه، يسو از ییدانشجو يها دهیا و ها طرح از یکاف تیحما نبود دانشگاه، در ینیکارآفر مراکز

  توسعه  نهیزم در يکاربرد يها پژوهش ندادن انجام ،يکشاورز بخش به جامعه نامناسب دگاهید
  د.ده یم قرار ابهام از يا هاله در را ینیکارآفر توسعه) 2013 ،يجوهر و یمیکر( ینیکارآفر

 وجود عدم مناسب، يا مشاوره خدمات وجود عدم ونهمچ یموانع :یرسان اطالع و یآموزش مانع
 صادرات یچگونگ مورد در یکاف اطالع عدم صادرات، نحوه مورد در یجیترو -یآموزش يها برنامه
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 يها  آموزش نبود ،)2007 همکاران، و يمرادنژاد( یداخل يبازارها از یکاف اطالعات فقدان محصوالت،
 یکاف نکردن توجه ،)2007 همکاران، و يمرادنژاد ،2013 ،يجوهر و یمیکر( نانهیکارآفر يها مهارت

 و یمیکر( یتیریمد دانش سطح بودن نییپا ،يکشاورز انیدانشجو يکارورز و يکارآموز دروس به
  .باشد  یم ذکر قابل یرسان اطالع و یآموزش موانع با ارتباط در) 2013 ،يجوهر
 محصوالت ينگهدار يبرا سردخانه جودو عدم ها، تشکل و ها یتعاون وجود عدم :یرساختیز مانع
 يها ستمیس وجود عدم مناسب، یقاتیتحق مراکز وجود عدم نقل، و حمل ستمیس در ضعف ،يدیتول

  د.بر نام یرساختیز موانع غالب در توان یم را) 2007 همکاران، و يمرادنژاد( يبند بسته زهیمکان
 ،يگر واسطه و یدالل فرهنگ تیاکمح ینیکارآفر توسعه یفرهنگ موانع جمله از :یفرهنگ مانع 

 ،یمیت و یکارگروه فرهنگ نبود) 2007 همکاران، و يمرادنژاد( اعتبارات و ها نهاده عیتوز در يمدار رابطه
 ي نهیزم در مناسب يساز فرهنگ نبود ،یشغل يها نهیزم ریسا با سهیمقا در يکشاورز يها تیفعال يدشوار
  .باشد یم )2013 ،يجوهر و یمیکر( يکشاورز يها دهدانشک و ها دانشگاه سطح در ینیکارآفر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 
  .يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه موانع -1 شکل

گذاري  سیاست
  ریزي و برنامه

  
  
  

 فرهنگی

  
  

 زیرساختی
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پشتیبانی و 
  حمایتی
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 اقتصادي
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 گیري نتیجه
 همکاران، و فرد ییدانا( است کشور کی در ينوآور یاصل نماد و ياقتصاد رشد موتور ینیکارآفر

 نیریسا از را يو که است یخاص يها زهیانگ و یتیشخص اتیخصوص يدارا نیکارآفر هر). 1386
 سوابق از یناش شود یم مشاهده نانیکارآفر اغلب در که یمشترک اتیخصوص. سازد یم ممتاز و زیمتما

 یلیتحل يها مهارت و هوش آنان. هاست آن تیترب و میتعل یچگونگ و یذات يها يتوانمند ،یخانوادگ
 ها ینانینااطم از نانیکارآفر. باشند یم دارا را شکست ملتح و سکیر با مواجهه قدرت دارند، ییباال

. هستند نندهیآفر و خالق نوآور، شکن، سنت و نهند یم فراتر پا موجود يهنجارها از ندارند، هراس
 يها یژگیو از ها، تازه آموختن يبرا یررسمیغ و یرسم يها روش از استفاده باال، نفس به اعتماد
 در یزندگ روش و مخالف يها شهیاند رشیپذ گران،ید با تفاهم راه انآن نیهمچن. است نانیکارآفر
 ریمس سر بر یموانع اما). 1390 ،یالوان( گرانندید با يقو ارتباطات يدارا و دانند یم یخوب به را ها شبکه

 باز هدف به دنیرس يبرا را ها آن یگاه که دارد وجود ینیکارآفر در نانیکارآفر بینش و فراز پر
 یبانیپشت مانع ،ياقتصاد مانع ،يزیر برنامه و يگذار استیس مانعز: ا عبارتند موانع نیا نیمهمتر. دارد یم
  .یفرهنگ مانع و یرساختیز مانع ،یرسان اطالع و یآموزش مانع ،یتیحما و

 ارائه يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه لیتسه جهت ییشنهادهایپ رو، شیپ موانع به توجه با
  د.گرد  یم

 در ینیکارآفر مدت بلند و مدت انیم مدت، کوتاه اهداف نیتدو و ینیکارآفر يها ياستراتژ نیتدو
  ي.کشاورز بخش
  ي.کشاورز بخش در ینیکارآفر يندهایفرآ با مرتبط نیقوان اتخاذ
  ي.کشاورز بخش در ینیکارآفر يندهایفرآ در يادار موانع کاهش جهت يریتداب اتخاذ

 يواحدها سیتأس با یخصوص/ یدولت یاصل يها دستگاه و ها وزارتخانه یتمام نمودن ریدرگ
  ي.کشاورز يها بخش در ینیکارآفر تیریمد

  ن.نایکارآفر با مرتبط یاتیمال نیقوان اصالح
  ي.کشاورز بخش در نانیکارآفر از تیحما يها صندوق سیتأس

 فیتخف يها  طرح ابزار، و آالت نیماش ياعطا قیطر از یمال يها  کمک و التیتسه کردن فراهم
 توسط شده دیتول محصوالت صادرات به کمک يبرا تیحما و مناسب يها  نهیزم جادیا وام، بر یاتیمال

  ن.یکارآفر
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 در و ها دانشگاه در يا مشاوره -یآموزش يها دوره يبرگزار و يا مشاوره مراکز تیتقو و جادیا
 مرجع که ینیکارآفر ینویزیتلو و ییویراد يها برنامه مستمر پخش ،يکشاورز مختلف يها بخش
  د.شو یم فراهم يکشاورز بخش در ینیکارآفر توسعه يبرا یمناسب یرسان اطالع و یآموزش

  ن.نایکارآفر به دولت یتیحما يها برنامه و خدمات از شفاف یرسان اطالع
 و يا منطقه ،یاستان ،یشهرستان( يکشاورز نانهیکارآفر يدستاوردها يها شگاهینما يبرگزار

  ).يکشور
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Abstract1 

Several studies show that one of the major solutions for economic development, 
both of cities and villages is job creation and most important mechanisms and tools 
for employment is entrepreneurship. Entrepreneurship makes reduce 
unemployment, increase personnel productivity and resources and ultimately 
increase revenue for people in the society. Although entrepreneurship is not the 
only way for creating jobs and increasing incomes of rural people, but it is 
certainly the best type and productive type of it. As of today, the role of 
entrepreneurship as an engine of economic was recognized widely by policy-
makers in many countries- including Iran, was recognized. But there are many 
obstacles in the way entrepreneurship entrepreneurs in the country in general and in 
the agricultural sector particularly. In this study, in addition to the discussion of 
entrepreneurial history, advantages and benefits of entrepreneurship, the concept of 
entrepreneurship and entrepreneur, the barriers to entrepreneurship development in 
the agricultural sector was discussed in detail. The results of this study show that 
policy-making and Planing, economic, support, education and information, 
infrastructural and cultural are major barriers to development of entrepreneurship 
in the agricultural sector. Finally some recommendations to the removing barriers 
to entrepreneurship, the entrepreneurs were presented. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Entrepreneurship Benefits, 
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