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1
کارشناسیارشدمدیریتکارآفرینیگرایشخدماتکشاورزی،دانشگاهرازیکرمانشاه2،استادیارگروهآموزشوترویج


کشاورزی،دانشگاهرازیکرمانشاه3،استادیارگروهمدیریتوکارآفرینی،دانشگاهرازیکرمانشاه،
4استادیارگروهمدیریتوکارآفرینی،دانشگاهرازیکرمانشاه
تاریخدریافت1331/2/22:؛تاریخپذیرش1331/4/33:

چكیده
میشود.
حلها برای رسیدن به توسعه روستایی محسوب  
راه 
مهمترین  
 کارآفرینی بهعنوان یکی از  
سیاستگذاران

باتوجهبهاهمیتباالیبخشکشاورزیوتسلطاینبخشدراغلبمناطقروستایی،
برنامهریزان برای حل مشکالت روستاها ،به کارآفرینی در بخش کشاورزی تأکید ویژه دارند.بخش
و 
بخشهای اقتصادی کشور ،از پتانسیل باالیی برای اشتغال خیل
مهمترین  
بهعنوان یکی از  
کشاورزی  
پتانسیلهای موجود ،عدم توجه

علیرغم وجود 
عظیم جمعیت بیکار کشور برخوردار است.متأسفانه  
کافیبهاینبخش،موجبشدهکهنرخبیکاریدربخشکشاورزیافزایشیابد.شایدبتوانگفت که
راهحل مناسبی به جهت رفع این مشکل باشد .اما
میتواند  
توجه به کارآفرینی در بخش کشاورزی  
فعالیتهایکارآفرینانهباموانع ومشکالتیزیادیروبهرو است ،براین اساسدرمقالهحاضر

انجام 
کتابخانهای انجام گرفته ،سعی شده است گامی مؤثر در جهت بررسی موانع

که به روش توصیفی و 
بررسیها نشان داد که

توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی و راهکارهای اجرایی آن برداشته شود.
برنامهریزی ،موانعاقتصادی ،موانع
سیاستگذاری و  

موانع توسعهکارآفرینی در این بخش شامل موانع 
اطالعسانی و موانع زیرساختی هستند .همچنین
فرهنگی ،موانع پشتیبانی و حمایتی ،موانع آموزشی و  
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زیرساختهای دولتی ،آموزشی ،مادی و

برای کاهش یا رفع این موانع تعدادی راهکار در زمینه 
غیرمادیپیشنهادشدهاست.
واژههایکلیدی:کشاورزی،کارآفرینیکشاورزی،توسعهکشاورزی،مناطقروستایی


مقدمه
 نواحی روستایی بهدلیل شرایط خاص اکولوژیکی و اقتصادی -اجتماعی ،با مسائل و مشکالت
متعدد و متنوعی مواجهاند که فقر و محرومیت از مهمترین آنها محسوب میشود .با توجه به
نقش های متعددی که روستاها در فرآیند توسعه ملی بر عهده دارند ،رشد و توسعه این نواحی از

هاوتالشهایی


رغمتمامکوشش
وضرورتباالییبرخوردارمیباشد (رضوانی )1333،
.علی

اهمیت 
که بهمنظور توسعه روستاها انجام شده است ،آنچنان که باید این امر با موفقیت همراه نبوده و
راهبردهای گذشته نتوانستهاند مسایلی نظیر فقر ،اشتغال و پایداری را رفع نمایند .از طرف دیگر،
هایپایینکاالهایکشاورزی،افزایشهزینههای


هایروزافزونرودرویکشاورزینظیرقیمت

چالش
تولید ،فشارهای زیستمحیطی ،تغییرات آب و هوا ،جهانیسازی ،صنعتی شدن ،نبود برنامههای
حمایتی از طرف دولت برای بخش کشاورزی و نوسان بازار کاالهای کشاورزی ،درآمد کشاورزان
خردهپاراروزبهروزکاهشمیدهند(.)McGehee, 2007; Yang, 2012وجودچنینمشکالتی

افتنراهکارهایمناسبیبرایبرونرفتاز

گذارانوبرنامهریزاندرپیی

سببگردیدهاستتاسیاست
اینمشکالتودستیابیبهتوسعهروستاییباشند(رضوانی.)1333،دراینمیان،کارآفرینییکیاز
توسعهروستاییبهشمارمیرود(مرادینژادوهمکاران.)1331،کارآفرینی

ترینراههابرای


شاخص
مخاطرهآمیز جدید،نقشمهمی

فرصتهای شغلی جدید در مناطقروستاییو ایجاد کارهای

باایجاد
در گستردگی و تنوع اشتغال روستاییان دارد .با توجه به تسلط بخش کشاورزی در اغلب مناطق
ازاهمیتبهسزاییبرخورداراست (ایزدیوعطائی،)1332،ولی

روستایی ،کارآفرینیدراینبخش 
متأسفانهتوجهوحمایتچندانیبهکارآفرینیوکارآفریناناینبخشنشدهوهمینامرسبببروز
مسائل و مشکالت متعددی در مناطق روستایی گردیده است .یکی از اساسیترین مشکالت بخش
کشاورزیایراندرحالحاضرپایینبودنمیانگین درآمدروستائیاناستکهعلتاصلیآنبهعدم
قابلیت اشتغالزایی در این بخش برمیگردد .چنانچه مساله پایین بودن درآمد روستاییان حل نشود،
(کوپاییودربانآستانه،
میشود 
موجبنابسامانیهاییازجملهافزایشفقر،نابرابری،مهاجرتوغیره 
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ولیشایدبهعنوانیکیازمنحصربه

کارآفرینینهبهعنوانتنهاراهحل ،

.)1331بنابرایندرحالحاضر
حلهای ممکن ،برای حل مشکالت روستاها و بخش کشاورزی میباشد و چنانچه
فردترین راه 
کارآفرینیدربخشکشاورزیموردتوجهوحمایتقرارنگیرد،نهتنهااینمشکالتحلنخواهدشد
بلکهباگذشتزمانبیشترهممیشود(نوری.)1333،ازدیگرسو،دربسیاریازکشورهایپیشرفتهو

نیزبرخیکشورهایدرحالتوسعهطیچنددههاخیرتوجهخاصیبهکارآفرینیشدهاست.علت
اینتوجهبهموضوعکارآفرینی ،نقشمهم،مثبتوسازندهکارآفریناندرتوسعهاقتصادیپایدارو
برداریازاینانرژیونیرویبالقوهدرجهتمقابلهبامسائلوچالشهایینظیرتورم،رکودو


بهره
بهخصوص بیکاری بوده و نتایج این توجه در اغلب کشورها قابل مالحظه است .مطالعه و مقایسه
تطبیقینتایجبهدستآمدهناشیاز اثراتتوجهبهموضوعکارآفرینیوکارآفریناندردیگرکشورها

رابیشازپیشنمایانساختهوراهنمایخوبیدراستفادهازتجربهآنهابرای

توانداهمیتآن 


می
ایرانباشد.براساستحقیقاتانجامشدهدرمیان 43کشورصنعتیونیز کشورهای درحالتوسعه،
با توجه به پنج شاخص مهم اقتصادی مرتبط با کارآفرینی شامل :درصد ایجاد اشتغال ،سرانه تولید
ناخالصداخلیبازارهرنفرشاغل،تواناییسرمایهگذاریمخاطرهآمیزوریسکیبرایتوسعهکسبو

کار ،میزان درک مدیران از کارآفرینی و باالخره هزینه کل تحقیقات ،تأیید شده است که بین میزان
هایکارآفرینانهوبهبودشاخصهایمذکوردرکشورهایموردمطالعهرابطهمثبت


هفعالیت
توجهب
فعالیتکارآفرینانهبتواندمسائلومشکالتراحل

وجوددارد(احمدپور.)1333،امابرایاینکهیک
فعالیتها است را شناسایی و برطرف کرد (هاللی

کند ،ابتدا باید موانع و مشکالتی که بر سر راه این 
کتابخانهای انجام گرفته،

مومنیومؤذن.)1334،بر این اساس در مقاله حاضر که به روش توصیفی و 
سعی شده است گامی مؤثر در جهت شناسایی موانع توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی و
راهکارهایاجراییآنبرداشتهشود.


ادبیاتنظری
کارآفرینی:تعاریفمتعددیبرایمفاهیمکارآفرینوکارآفرینیوجوددارد.اززمانانتشاراولیننوشتهها
کارآفرینی،هیچگاهتوافقیجامعبرسرتعریفاینمفهووموجوودنداشوتهاسوت،زیوراکوارآفرینی

درباره

شمارمیآید(.)Naude, 2013


عنوانیکفرآیند،منبعیاوضعیتبه

ایچندبعدیاستوبه

پدیده
 ازدیدگاهجیبیسی،کارآفرینمنابعاقتصادیراازعرصههاییبامزایوایپوایینوتولیودانودک
هاییبامزایایباالسوقمیدهد.ازنظورشوومتیترکارآفرینواننوهتنهوا

تغییرمیدهدوبهسمتعرصه
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نوآورمیباشند،بلکههماهنگکننودهتولیودهسوتند( .)Toma et al., 2013ازدیودشوومتیترفرآینود

کارآفرینی،یکیازعواملکلیدیدرتوسعهیکمنطقهیاکشوراست.کریزنرعنوانکردکهدرتوسعه،
کارآفرینبهجایاینکهفرصتهاراخلقکند،درپیایناستکهبوهفرصوتهوایسوودآوربرسود.
گیلدرعنوانکردکارآفرینکسیاستکهازقوانینپنهواناقتصوادآگواهمویباشودوباعوپپیشورفت
شود.عالوهبراین،ویباخلقمشاغلجدید،بافقرمبارزهمیکند.کارآفرینیفعالیتیهدفمندبورای

می
ایجاد،حفظوتوسعهیککسبوکار،باهدفبهدستآوردنسوداست(فرجیوهمکاران.)1333،
کهچالشهایاقدامکارآفرینانهرابرعهوده

برخیدیگر،ازکارآفرینتصویرقهرمانیراترسیممیکنند

تریازکارآفرینیارائهمیکننود،آنهوا


ایدیگرتعریفکلی
میگیرد( .)Thromton et al., 2011
عده

توانددرانواعزمینههایاجتمواعی،


معتقدندکارآفرینیپاسخینوآورانهوخالقانهبهمحیطاستکهمی
آموزشی،صنعتیوکشاورزیرخدهد(.)Pandeti, 2005
کارآفرینیکشاورزی:عالقهبهکارآفرینیدرکشاورزیبه سرعتدرحوالافوزایشاسوتوجواموع
ازطریقکارآفرینیاتفاقمیافتد(.)Parcell and Sykute, 2003

روستاییمعتقدندکهرشداقتصادی
ادیشبیهبههمهستند،بنابراین

مفهومکارآفرینیدربخشهایکشاورزی،صنعتوخدماتازنظربنی
کارآفرینیدرکشاورزیبهمعنایبهکارگیریخالقیتونووآوریدرفعالیوتهوایمورتبطبواکشواورزی
است.خالقیتعبارتاستاز فرایندیکوهطویآنوازطریوقاکتشوافیوابازترکیوبمنوابعموجوود،
هاینوومفیدخلقشوده


قیتآمیزایده
شود.منظورازنوآوری،بهکارگیریموف


هاینوومفیدخلقمی
ایده
بهشکلتولیداتجدید،خدماتجدیدیابازارجدیداست(.)Higgins and Morgan, 2000
ویهمهفعالیتهاییراکه

 نویسندهایلهستانیتعریفجامعیازکارآفرینیکشاورزیکردهاست؛
بهکشاورزانکمکمیکندتابااقتصادبازارآزادتطبیقیابند،فعالیتکارآفرینانوهقلمودادکوردهاسوت
(.)Richards and Bulkley, 2007کشاورزکارآفریندرمقامفردیکهکسبوکوارکشواورزییوا
بنگاهاقتصادیکشاورزیراسازماندهیومدیریتمیکندوخطرهایآنرامیپوذیرد،تعریوفشوده
است( .)Parcell and Sykute, 2003بنابراین،کشواورزکوارآفرینکسویاسوتکوهبوایوکشویوه
آیندهنگریخاص،درنظرگرفتنمنابعومحدودیتهوایمحیطوی،عبورتآمووزیازگذشوتهخوودو
اساسنبوغخودوباراهنماییهوایبیرونوی

دیگران،موقعیتهایاقتصادیوبازارمبادرتورزیده،بر
رزیمیپردازد.ازویژگیکارآفرینانکشواورزی،روشویاسوتکوه

وفرصتهایبالقوهوبالفعلکشاو
برایحلمسئلهدرپیشمیگیرند؛بهباورآنها،برایرسیدنبوهراهحلویخالقانوه،ابتوداالزماسوت
مشکلاصلییامسئلهواقعیشناختهوتعریفشود.کارآفرینانکشواورزهورمشوکلراشواملدوجوز 
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مخاطرهوفرصتمیدانندومعتقدندکهبرایرسیدنبهراهحلیمناسب،الزماستهممخاطراتوهوم
رو،نگاهآنهابهمسئلههومازدیودگاهیوکمحقوق(بورای

فرصتهایمسئلهدقیقاًشناختهشوندوازاین
شناساییفرصتها)وهمازدیدگاهیککارآگاه(برایکشفمخواطرات)اسوت(.)Kayne, 2000البتوه

میتوانچنینپیشبینیکردکهکارآفرینیموفقدربخشکشواورزیمنواطقروسوتاییمسوتلزمپیونود
ناگسستنیبابخشصنعتوخدماتوبهدیگورسوخن،صونعتیشودنکشواورزیاسوت،کوهمیوان
کند.درواقع،توسعههورکودام

بخشهایصنعتوکشاورزیارتباطهایپیشینوپسینرانهادینهمی
هادرگروتوسعهبخشدیگراست،امابدیهیاستکهبایدتوالیدرتوسوعهبخوشهوای


ازاینبخش
اقتصادیرعایتشود؛یعنیبایدروندتوسعهازبخشکشواورزیآغوازوسوتب،بوهبخوشصونعت
کشیدهشودوسرانجامنیزبخشخدماتتوسعهیابد،زیرابیشترتخصصهاومهوارتهوایفوردیو
کشورهایدرحالتوسعهدربخشکشاورزیتمرکزیافتهاست(قرهباغیان.)1333،

اجتماعیافراددر
بهطور مشخص ،در دههگذشته شاهد
لزوم توجه به کارآفرینی در بخش کشاورزی:کشاورزی ایران  
چالشهایینظیر:آزادسازیتجاریودر

سالهایاخیرکشاورزیایرانبا
تغییراتمداومیبودهاست.در 
حمایتهایدولت ازتولیدکننده،افزایشرقابتدربازارهایکشاورزی

نتیجهدگرگونیدربازار ،کاهش
سیاستهای

فناوریهای مرتبط ،بیوتکنولوژی کشاورزی ،

جهانی ،جهانی شدن ،پیشرفت در زمینه 
کوچکسازی ساختاردولت و درنتیجه دگرگونی دربازارکارکشاورزی و مشکالت

خصوصیسازی و 
اکولوژیکیواقلیمینظیرسیلوخشکسالیکهباعپافزایشریسککارکشاورزیگردیده،مواجهبوده
وهمچنین تغییر در ذائقه مشتریان تولیدات کشاورزی و تقاضای مشتریان کشاورزی از دیگر مواردی

است که بخش کشاورزی ایران شاهد آن بوده است ( .)Word Bank, 2004برای رفع بسیاری از
مشکالت و بحرانهای داخلی و باقی ماندن در عرصه رقابتهای جهانی (سلجوقی،)1332 ،
اران،برنامهریزانومتخصصانبخشکشاورزیمعتقدهستندکهیکدگرگونیساختاریدر

سیاستگذ

شیوههای کنونی تولید کشاورزی الزم است و کشاورزی مبتنی بر بازار در چارچوب توسعه پایدار،

بهحسابمیآید .درایننوعکشاورزی،کشاورزبایدبه

راهبرداساسیبرایتوسعهبخشکشاورزی
نحوی تولید کند که بتواند تولیدات خود را در بازار رقابتی که مبتنیبر خواستهای مشتری است،
بفروشرساند.بهاینمنظورکشاورزبایدفرصتشناسباشدونیازهایمشتریرابهدرستیشناسایی
بهعبارتدیگرکشاورز
کندوستبراهبردالزمرادرجهتبرآوردنایننیازهاطراحیواجراکند  ،
سیاستهای دولت (شریفزاده .)1333 ،از طرف دیگر،

امروز باید کارآفرین باشد ،نه اجراکننده 
کارآفرینیباایجادوتوسعهفناوری کشاورزی،تولیددرآمدبیشتربرایکشاورزان(سلجوقی،)1332،
1
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تنوعبخشیدنبهفعالیتهایکشاورزی،باالبردنارزشمحصوالتزارعیودامیوامکانصادرات

همچنینایجاداشتغالوکاهشبیکاری ،از
بیشتربرایآنها،کاهشضایعاتناشیازفسادغذاییو 

اهمیت به سزایی در بخش کشاورزی برخوردار است (اسکندری .)1331 ،در واقع با توجه به
پتانسیلهایی که در بخشهای زراعت ،باغداری ،گلخانه ،پرورش انواع دام و طیور ،زنبور عسل و

داری،آبخیزداری،حفظوتوسعهمحیطزیست ،توسعه صنایعروستاییو صنایع از


هایجنگل

فعالیت
ایری،فعالیتهای مربوط

جملهصنایعخانگی،دستی،کارگاهیوکارخانهای،گردشگریروستاییوعش
روشهای
روشهای آبیاری و توسعه  
به عشایر ،مسکن روستایی ،مکانیزاسیون در کشاورزی ،اصالح  
وجوددارد،میتوان

طرحهای هادی و بهسازی محیط روستاها 
ماشینآالت کشاورزی ،اجرای  

نوین آن ،
یشوند(سلجوقی.)1332،
گفتکهنواحیروستاییمحیطبکریبرایبروزکارآفرینیمحسوبم 
اگرچوهکوارآفرینیدرکشواورزیدراصولو
کشاورزی                 :
بخش      
موانعتوسعهکارآفرینیدر  
هاو            
چالش 

هایاقتصادیندارد،امامنواطقروسوتایی
خش            
ماهیتخودتفاوتیباکارآفرینیدرنواحیشهرییاسایرب 
                  
هایمناسوبنسوبتبوهمنواطق
ساخت          
دسترسیبهزیر  
خدماتیو        
ازلحاظدسترسیبهامکاناترفاهیو    
              
بوهخصووص
،کوارآفرینیدرمحویطروسوتا     
بههمیندلیول         
هستندو    
روبرو   
بیشتری    
شهریبامحدودیت   
      
بخشکشاورزیازرشدوتوسعهکمتریبرخووداربوودهاسوت(.)Richards and Bulkley, 2007بوا
                         
نبایدنقشآن     
هارادردستیابی
هاییکهمناطقروستاییباآنمواجههستند  ،
تمامکمبودهاومحدودیت               
         
درامرتوسوعهمنجوربوه
نادیدهگرفتنسهمروستاوروستانشینان          
بهتوسعهپایدارنادیدهبگیریم،زیرا    
             
هاواضطرابهوایاجتمواعیدر

،بروزبی 
نظمی

هایاجتماعی  -
اقتصادی
پدیدآمدنمشکالتوچالش     
          
اشکالمختلفبهویژهناامنی،ناهنجاریهایرفتاری،کجخلقیها،بداخالقیهاوبروزپدیدههایشومی

همچونرشدبیرویهمهاجرت،افزایشمیزانحاشیهنشینیدراطرافکالنشهرهاوبسیاریمشکالت
هوابورای
یکیازبهتورینراه   
       
ًهمبهآناشارهشد،
الً       
طورکهقب
همان   
دیگرمیشود(حسینینژاد  .)1333،
).علی   
رغم
  1333
؛طاهرخانی    ،
     1334
(هاللیومؤذن    ،
باشد       
تیکارآفرینیمی  
برطرفکردنچنینمشکال    
           
چنوینبخوش
هایمختلفتولیدیوهم    
هایکارآفرینیوکارآفرینیدربخش         
مزایاومنافعیکهفعالیت           
      
هایکارآفرینانهوتوا
کشاورزیدارد،اماموانعیوجودداردکهباعپایجاداصطکاکدرتوسعهفعالیت      
                           
).بنابراینشناساییاینموانوع
         1334
شود(هاللیومؤذن    ،
دیمانعازرونقبخشکشاورزیمی        
حدزیا              
  
توانددرشناختابعادمختلفومتعددمرتبطباکارآفرینیروسوتاییوموانوعاشوتغالدرروسوتاها
می                                 
مناسوبیرا
تووانیمراهکارهوای   
کهاینموانعشناساییشوندموی       
چنینزمانی           
یاریگروسازندهباشد.هم   
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تورینموانوع
).درادامهبهبرخیازمهم     
         1333
برایتوسعهکارآفرینیکشاورزیارائهکنیم(طاهرخانی    ،
                      
توسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیاشارهشدهاست:
                     
هابافراهمنمودنشورایطوتسوهیالتالزمبورایشوروع
دولت                        
ریزی  :
گذاریوبرنامه   
انعسیاست      
مو   
هایکارآفریناننقشمؤثریدرتوسعهکوارآفرینیمویتواننودایفوانماینود.علویرغوماهمیوت
فعالیت  
 
کووارآفرینیدرتوسووعهاقتصووادیواشووتغالدرکشووور،توواکنونسوواختاروموودیریتمنسووجمبوورای
گذاریشکلنگرفتهومجموعهاقداماتانجامشده،بهصورتپراکندهدرحوزههایمختلفاز


سیاست
یاستگوذارینامناسوب

جملهکشاورزیپیگیریمیشود(مومنیهاللیوموذن.)1334،درراستایس
درجهتتوسعهکارآفرینیمیتوانبهموانعیهمچونمقرراتدسوتوپواگیراخوذوامهوایبوانکی،
قوانیندستوپاگیرصادراتمحصوالت،عدموجودامنیتبرایسرمایهگذاریدربخشکشواورزی،
عدمهمواهنگیالزمبویناداراتوسوازمانهوایذیوربطدرامورصوادراتمحصووالت،بویثبواتیدر
سیاستهایدولت،نامناسببودنسیاستهایارزیدولت،ضعفبیمهای،محدودیتهایقوانینکار
(مرادینژادوهمکاران،)1331،شناختپاییندانشگاهازنیازهواواولویوتهوایبخوشکشواورزیو
ارآفرینیدرسیاستگذاریهایکوالندانشوگاه،توجوهنکوردنبوهپورورش

صنعت،توجهناکافیبهک
خالقیتونوآوریدردانشجویانکشاورزی،نبودبرناموهجوامعتوسوعهکوارآفرینیدردانشوگاههواو
دانشکدههایکشاورزی(کریمیوجوهری)1332،اشارهنمود.

موانعاقتصادی :درراستایمحدودیتهایاقتصادیدرجهوتتوسوعهکوارآفرینیمویتووانمووانعی
همچونکمبودنقدینگیوفقدانسرمایهکافی،عدمحمایتبانکهواوموسسواتموالیازواحودهای
تولیدی،بهرهباالیوامهایبانکی،نوسانزیادقیمتمحصوالت،باالبودنتعرفوههوایحمولونقول،
باالیتجهیزاتکشاورزی(مرادینژادوهمکاران)1331،رانامبرد.

قیمت

موانعپشتیبانیوحمایتی:محدودیت هواوموانوعپشوتیبانیوحموایتیهمچوونعودمدسترسویبوه
نهاده هایتخصصی،عدموجودبعضیازتجهیزاتتخصصی،نبووددسترسویبوهموقوعبوهسووخت
(موورادینووژادیوهمکوواران،)1331،بوویاعتمووادیبخووشکشوواورزیوصوونعتبووهتوانمنوودیهووای
دانشآموختگان،ضعفمراکزکوارآفرینیدردانشوگاه،نبوودحمایوتکوافیازطورحهواوایودههوای
دانشجوییازسویدانشگاه،دیدگاهنامناسبجامعهبهبخشکشواورزی،انجوامنودادنپوژوهشهوای
کاربردیدرزمینهتوسعهکارآفرینی(کریمیوجوهری)2313،توسعهکارآفرینیرادرهالهایازابهام
قرارمیدهد.
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موانعزیرساختی:عدموجودتعاونیهاوتشکلها،عدموجودسردخانهبوراینگهوداریمحصووالت
تولیدی،ضعفدرسیستمحملونقل،عدموجودمراکزتحقیقاتیمناسب،عدموجوودسیسوتمهوای
رامیتواندرغالبموانعزیرساختینامبرد.
دی(مرادینژادوهمکاران )1331،

هبستهبن

مکانیز
موانعفرهنگی:ازجملهموانعفرهنگیتوسوعهکوارافرینیحاکمیوتفرهنوگداللویوواسوطهگوری،
رابطهمداریدرتوزیعنهادههاواعتبارات(مرادینژادوهمکاران،)1331،نبودفرهنگکوارگروهویو
هایکشاورزیدرمقایسهباسایرزمینههایشغلی،نبودفرهنوگسوازیمناسوب

تیمی،دشواریفعالیت
)میباشد.
دانشگاهها(کریمیوجوهری 1332،

درزمینهیکارآفرینیدرسطح

موانعیهمچونعدموجودخدماتمشواورهایمناسوب،عودموجوود

اطالعرسانی:
موانعآموزشیو 
برنامههایآموزشی-ترویجیدرموردنحوهصادرات،عدماطالعکافیدرمووردچگوونگیصوادرات
محصوالت،فقداناطالعاتکافیازبازارهایداخلی(مرادینژادیوهمکواران،)1331،توجوهکواقی
نکردنبهدروسکارآموزیوکارورزیدانشوجویانکشواورزی،پوایینبوودنسوطحدانوشمودیریتی
(کریمیوجوهری)1332،درارتباطباموانعآموزشیواطالعرسانی،قابلذکرمیباشد.مجموعایون
آوردهشدهاند:

موانعدرقالبشکل1

(منبع:یافتههایمحقق).

شکل-1موانعتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزی
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سعهکارآفرینیدربخشکشاورزی:بوهجهوتکواهشیوارفوع
برخیازراهکارهایمهمجهتتو 
موانعکارآفرینیموجوددربخشکشاورزی،بایستیزیرساختهایمناسبیرابورایایونکوارفوراهم
زیرااولیناصلمهمدرتوسعهکارآفرینی

نمودیازیرساختهایموجودرااصالحکردیاگسترشداد،
درسطحکالن،ایجوادوتوسوعهزیرسواختهوایمناسوببورایکارآفرینواناسوتکوهباعوپایجواد
فرصتهایشغلیبیشتر،افزایشبازدهیوبهرهوریتولیداتروسوتاییوافوزایشدرآمودروسوتاییان
میشود.نکتهایکهدراینزمینهنبایدازآنغافلشد،دیودنظواممنودبوهوضوعیتنیورویانسوانیو
توانمندیهاونارساییهایفعلیاینبخشمیباشد.برایناساس،درادامهبهبررسیمهومتورینایون
راهکارهاپرداختهشدهاست:
بهاعتقادمتخصصانکارآفرینی،عالوهبرخانوادهونظامآموزشی

اصالحقوانینوسیاستهایدولت:
کهنقشمهمیدرتوسعهفرهنگکارآفرینیدرجامعهدارند،مسئوالنکشورونظوامنیوزنقوشبسویار
مهمیدرتوسعهکارآفرینیدرجامعهدارند.بهعقیدهکارشناساناولینوظیفهمسئوالننظامایوناسوت
(سیدیوتقیخانی.)1333،بنابرایندولت

کهسیاستهایخودرابرایتوسعهکارآفرینیروشنکنند
ریزیهایتوسوعه،حرکوتبوه
شاورزیدربرنامه 

اولویتبخشیبهک

هاییهمچون

بایدبااتخاذسیاست
سویرقابتیکردنبازارمحصوالتکشاورزی،کاهش/حوذفویوابوازنگریدرقووانینصوادراتو
تقویتبخشهایتولید،ارزشافزودهوخودماتکشواورزی

وارداتمحصوالتنهادههایکشاورزی،
ومتنوعسازیفعالیتهایکشاورزیوکشاورزیجایگزین،بسترهایتوسعهکارآفرینیرافوراهمکنود
جعفریمقدم.)1333،

(
آموزشکارآفرینیسیاستیاستکهبهطورمستقیمبرکمیتوکیفیت

آموزش وترویجکارآفرینی :
گذارد،بههمیندلیلاستکهدربسیاریازکشورهابهویژهدر


عرضهکارآفریندریکجامعهاثرمی
دولتها بعد از آموزش
کشورهای پیشرفته که تا حد امکان موانع و مشکالت برطرف شدهاند  ،
کارآفرینیوایجادتوانبالقوهکارآفرینیدربینمردمبهشکوفاکردناینتوانایییعنیبالفعلکردن
ترویجکشاورزیمیتواندنقش

(سیدیوتقیخانی.)1333،ازسویدیگر

پرداختهاند 

توانکارآفرینی 
بسیار ارزندهای در توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی ایفا نماید ،اما مروجان باید خود دید
فعالیتهاییکه،در روستا

کارآفرینانهداشتهباشند.آنهابایدسعیکنندکهبهکشاورزی همانند یکی از

پتانسیلهای منطقه و

میتواند به توسعه روستا کمک نماید نگاه کنند و در مناطقمختلف و براساس

سایر عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی منطقه،موارداستفادهجدیدیرابرایزمین کشف
فعالیتهای جدید هدایت نمایند(دریایی.)1331،

اینگونه
نموده و ستب روستائیان را در راستای 
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اعطایحمایتهایمادی:پشتیبانیمادیبرایفعالیتهایکارآفرینانهیکیازمعمولیترینرویکردها
برایارتقایکارآفرینیدرسراسرجهاناست.اینحمایتمادیممکوناسوتبوهطوورخواصبورای
عنوانمانعاصلیراهاندازییککسوبوکوارنوامبورده


یکهازآنبه
کارآفرینانکهازفقدانمنابعماد
شود،مهمباشد(داناییفردوهمکاران.)1331،حمایوتهوایموادیمویتوانوددرراسوتایاجورای

می
برنامههایمشاورهای،اعطایمشوقهایمالیاتی،اعطایمشوقهایاقتصادیووامهایمناسوبوکوم
بهرهبادورهتنفبزیاد(جعفوریمقودم،)1333،بیموهمحصووالتکشواورزی،خریودمحصووالتو
تولیداتداخلیوغیرهانجامشود.
فراهمنمودنحمایتهایغیرمادی:بهغیرازمساعدتهایمادی،کارآفریناننیازمندمسواعدتهوای
غیرمادینیزهستند.بخشیازاینحمایتهاشاملزیرساختهایفیزیکوی(توسوعهسوختافزارهواو
نرمافزارهایموردنیازجهتاجرایمکانیزمهوایمووردنظر)،نهوادههواوموواداولیوهموردنیواز،جواده،
انمیتواندازطریق

بخشدیگرحمایتهایغیرمادیازکارآفرین

مخابرات،حملونقلوغیرههستند.
مراکزرشدکارآفرینیباشد.مراکزرشدمحیطهایثابتیرابرایمرحلوهآغوازینسورمایهگوذاریهوااز
طریقارائهفضایاداریبهشکلاجاره،خدماتاداریمشترک،حمایوتمشواورهایکسوبوکواربوا
هایپایینتدارکمیبینند(دریایی.)1331،اینراهکارهادرقالبشکل2ارائهشدهاست:


هزینه


(منبع:یافتههایمحقق).

شکل-2راهکارهایتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزی
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نتیجهگیري
 روستاهادرعصرحاضرباتحوالتوتهدیداتگستردهایروبهروهسوتند،ازایونروتضومینو
تداومحیاتوبقایروستاهانیازمندراهحلهاوروشهایجدیدمقابلهبوامشوکالتهسوتندکوهبوه
نوآوری،ابداع،خلقمحصوالت،فرآیندهاوروشهایجدیودبسوتگیزیوادیدارد(پاسوبان.)1333،
بنابراینتوسعهروستاهادرمقایسهباگذشته،پیونودگسوتردهتوریبوامفهوومکوارآفرینیدارد.اهمیوت
بهویژهکشورهایدرحالرشد،بورهویچکوب
توسعهروستاییونقشحیاتیآندرپیشبردکشورهاو 
پوشیدهنیست.باتوجهبهاینکهشغلاصلیبسیاریازروستائیانکشاورزیمیباشود،برناموهریوزانو
سیاستگذارانبهکارآفرینیدراینبخشتأکیددارند.توسعهکوارآفرینیدربخوشکشواورزیباعوپ

تنوعبخشیدنبه درآمد و میزان تولیدات کشواورزی و غیرکشواورزی روسوتاییان مویشوود وهومچنوین

فرصتهای مناسبی را برای کاهش خطر معیشتی و افزایش امنیوت غوذایی پایودار در منواطقروسوتایی

فراهممیکند(ایزدیوعطائی.)1332،براساسنتایجتحقیقاتگذشتهوبررسیهوایمقالوهحاضور،
توسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیباموانعوچالشهاییروبروست.اینموانعدرششدستهکلوی
انعسیاستگذاریوبرنامهریزیکهبهقوانیندستوپاگیروزائوداداریدردولوت

قرارمیگیرند؛مو
اشارهدارد،موانعاقتصادیکهبهمواردیمانندکمبودنقدینگیوفقدانسورمایهکوافی،عودمحمایوت
بانکهاومؤسسواتموالیازواحودهایتولیودی،بهورهبواالیوامهوایبوانکی،نوسوانزیوادقیموت
محصوالتاشارهمیکند،موانعپشتیبانیوحمایتیکهشاملعدمدسترسیبوهنهوادههوایتخصصوی،
عدموجودبعضیازتجهیزاتتخصصی،وبیاعتمادیبخشکشاورزیوصنعتبوهتوانمنودیهوای
دانشآموختگانوغیرهاست،موانعزیرساختیکهاشارهبهعدموجودتعواونیهوا،مراکوزتحقیقواتیو
اتحادیههایفعالدربخشکشاورزیدارد،موانعفرهنگیمانندحاکمیتفرهنگداللیوواسطهگری،
نبودفرهنگکارگروهیودشواریفعالیتهایکشاورزیدرمقایسهباسایرزمینوههوایشوغلی،ودر
اطالعرسانیکهشاملعدموجوودخودماتمشواورهایمناسوب،عودموجوود
نهایتموانعآموزشیو 
اطالعاتکافیدرموردچگونگیصادراتمحصوالت،وپایینبودنسطحدانشمودیریتیمویباشود.
مجموعاینعواملسببشدهاندتاتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیدرسایهابهامقورارگیورد.در
بهطوورخالصوه
همینراستا،وبهجهتکاهشورفعاینموانعتعدادیراهکارپیشنهادشدهاستکه 
هاییهمچوناولویتبخشیبوه


اتخاذسیاست
اصالحقوانینوسیاستهایدولتیشامل

عبارتنداز.1:
کشاورزیدربرنامهریزیهایتوسعه،حرکتبهسویرقابتیکردنبازارمحصوالتکشاورزی،کاهش
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یاحذفویوابوازنگریدرقووانینصوادراتووارداتمحصووالتنهوادههوایکشواورزی،تقویوت
سازیفعالیتهایکشواورزی.2،آمووزش


هایتولید،ارزشافزودهوخدماتکشاورزیومتنوع
بخش
وترویجصحیحکارآفرینیدرسطوحمختلفتوسطمروجانمجوربوکوارآفرین.3،فوراهمنموودن
حمایتهایمادیماننداعطایمشوقهایمالیواتی،وامهوایکومبهوره،بیموهمحصووالتوخودمات
کشاورزیوغیره.4،ودرنهایتفراهمنمودنحمایتهایغیرمادیمانندمراکزرشودوتسوهیالتو
امکاناتفیزیکی.درمجموعمیتوانگفتباتوجهبهاهمیتتوسعهکارآفرینیدرعصورحاضور،هور
اندازهمیزانحمایتازکارآفریناندربخشکشاورزیافزایشیابودوزیرسواختهوایبیشوتریبورای
بخشکشاورزیتقویتشده،کهبهدنبال
فعالیتهایکارآفرینانهآنهافراهمشود،توسعهروستاییدر 
آنمیزانسرمایهگذاریدربخشکشاورزیوتقاضوابورایکشواورزیمحلویافوزایشیافتوه،درآمود
یشترمیشودکهدرنهایتسببافزایشاشتغالوبهبودکیفیتزندگیروسوتاییانخواهود
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Abstract
Entrepreneurship is known as one of the most significant alternatives to attain
rural development. Regarding the great significance of agricultural sector and its
dominance over most of other rural areas, the politicians and planners insist on
entrepreneurship in agricultural sector in order to solve the problems of villages.
Agricultural sector as one of the most important parts of the country's economy has
a high potential to employ the largest number of the unemployed people.
Unfortunately despite of the existence of the potentials, the rate of unemployment
in agricultural sector has been raised due to the lack of adequate attention to it. We
can perhaps say that an attention to agricultural sector can be an appropriate
alternative to resolve this problem, but entrepreneurial activities face a lot of
obstacles and problems. Accordingly the present paper, which is based on
descriptive and library research, attempts to make an effective step forward in the
survey of the barriers to entrepreneurship development in agricultural sector and its
executive strategies. The studies showed that the barriers of entrepreneurship
development in this sector are impediments of policy and planning, economy,
culture, patronage, education and informing, and infrastructures. In this regard, two
main strategies are suggested to reduce and eliminate these barriers. Also, for
reducing or eliminating these obstacles, some solutions in infrastructural,
educational, material and immaterial infrastructures have been suggested.
*

Keywords: Agriculture, Agricultural Entrepreneurship, Agricultural Development,
Rural Areas
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