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زمینهموانعاینرفعیاکاهشبرای در راهکار وزیرساختتعدادی مادی آموزشی، دولتی، های
غیرمادیپیشنهادشدهاست.

 

،مناطقروستاییکشاورزیتوسعهکارآفرینیکشاورزی،کشاورزی،:هایکلیدیواژه



 مقدمه
به اقتصادیدلینواحیروستایی مشکالت-لشرایطخاصاکولوژیکیو مسائلو با اجتماعی،

مواجه متنوعی و مهممتعدد از محرومیت و فقر که آناند میترین محسوب بهها توجه با شود.
ازنقش نواحی این توسعه و رشد دارند، عهده ملیبر توسعه فرآیند در روستاها هایمتعددیکه

هاییهاوتالشرغمتمامکوشش.علی(1333)رضوانی،باشدوضرورتباالییبرخوردارمیاهمیت

به انجامکه روستاها توسعه آنمنظور است، بایدشده که وچنان نبوده موفقیتهمراه با امر این
نتوانسته گذشته پایدراهبردهای و اشتغال فقر، نظیر مسایلی طرفاند از نمایند. رفع را دیگر،اری

هایهایپایینکاالهایکشاورزی،افزایشهزینههایروزافزونرودرویکشاورزینظیرقیمتچالش

زیست فشارهای جهانیتولید، هوا، و آب تغییرات برنامهمحیطی، نبود شدن، صنعتی هایسازی،
طرف درآمدکشاورزبرایبخشدولتحمایتیاز کاالهایکشاورزی، بازار نوسان انکشاورزیو

روزبهروزکاهشمیخرده (.وجودچنینمشکالتیMcGehee, 2007; Yang, 2012دهند)پارا
رفتازافتنراهکارهایمناسبیبرایبرونریزاندرپییگذارانوبرنامهسببگردیدهاستتاسیاست

یکیازینی(.دراینمیان،کارآفر1333اینمشکالتودستیابیبهتوسعهروستاییباشند)رضوانی،
برایترینراهشاخص رود)مرادیتوسعهروستاییبهشمارمیها کارآفرینی1331نژادوهمکاران، .)

جدید،نقشمهمی آمیزمخاطره کارهای ایجاد مناطقروستاییو در جدید شغلی هایفرصت ایجادبا

تنو و گستردگی بهدر توجه با دارد. روستاییان اشتغال بخشع اغلبمناطقکشاورزتسلط در ی

(،ولی1332ایزدیوعطائی،)سزاییبرخورداراستازاهمیتبهکارآفرینیدراینبخشروستایی،

سفانهتوجهوحمایتچندانیبهکارآفرینیوکارآفریناناینبخشنشدهوهمینامرسبببروزأمت

مشکالتمتعددی مسائلو مناطقروستاییگردیده اساسیدر یکیاز ترینمشکالتبخشاست.

علتاصلیآنبهعدمدرآمدروستائیاناستکهینبودنمیانگینایراندرحالحاضرپایکشاورزی
اینبخشبرمیقابلیتاشتغال پایینبودندرآمدروستاییانحلنشود،گرددزاییدر مساله چنانچه .

پاییودربانآستانه،)کوشودمیازجملهافزایشفقر،نابرابری،مهاجرتوغیرهییهاموجبنابسامانی
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همنحصربیکیازعنوانولیشایدبه،حلتنهاراهعنوانکارآفرینینهبهبنابرایندرحالحاضر.(1331
راه ممکنحلفردترین می،های کشاورزی بخش و روستاها مشکالت حل چنانچهباشدبرای و

رنگیرد،نهتنهااینمشکالتحلنخواهدشدکارآفرینیدربخشکشاورزیموردتوجهوحمایتقرا

ازدیگرسو،دربسیاریازکشورهایپیشرفتهو(.1333)نوری،شودبلکهباگذشتزمانبیشترهممی

شدهاست.علتکارآفرینیتوجهخاصیبهنیزبرخیکشورهایدرحالتوسعهطیچنددههاخیر

مثبت نقشمهم، کارآفریناندرتوسعهاقتصادیپایدارواینتوجهبهموضوعکارآفرینی، وسازنده

م،رکودوهایینظیرتوربرداریازاینانرژیونیرویبالقوهدرجهتمقابلهبامسائلوچالشبهره
وهب مقایسهخصوصبیکاریبوده و مطالعه است. قابلمالحظه اغلبکشورها در نتایجاینتوجه

اثراتتوجهبهموضوعکارآفرینیوکارآفریناندردیگرکشورهادستآمدهناشیازتطبیقینتایجبه

ازتجربهآنتوانداهمیتآنمی بیشازپیشنمایانساختهوراهنمایخوبیدراستفاده برایرا ها
درحالتوسعه،کشورهایکشورصنعتیونیز43ایرانباشد.براساستحقیقاتانجامشدهدرمیان

پنجشاخ به توجه تولیدبا سرانه اشتغال، درصدایجاد کارآفرینیشامل: صمهماقتصادیمرتبطبا
سعهکسبوآمیزوریسکیبرایتوگذاریمخاطرهناخالصداخلیبازارهرنفرشاغل،تواناییسرمایه

میزاندرکمدیران تکار، کلتحقیقات، هزینه باالخره کارآفرینیو بینمیزانأاز استکه ییدشده
هایمذکوردرکشورهایموردمطالعهرابطهمثبتهایکارآفرینانهوبهبودشاخصهفعالیتتوجهب

حلرامشکالتومسائلبتواندکارآفرینانهفعالیتیککهاینبرایاما(.1333،وجوددارد)احمدپور
)هاللیکردرفبرطوشناساییرااستهافعالیتاینراهسربرکهمشکالتیوموانعبایدابتدا،کند

گرفته،انجامایکتابخانهوتوصیفیروشبهکهحاضرمقالهدراساساینبر.(1334مومنیومؤذن،
وکشاورزیبخشدرکارآفرینیتوسعهموانعشناساییجهتدرثرؤمگامیاستشدهسعی

.شودبرداشتهآناجراییراهکارهای


ادبیاتنظری

هانانتشاراولیننوشتهمفاهیمکارآفرینوکارآفرینیوجوددارد.اززمابرایمتعددیریفاتعکارآفرینی:

زیوراکوارآفرینی،گاهتوافقیجامعبرسرتعریفاینمفهووموجوودنداشوتهاسوتکارآفرینی،هیچدرباره

(.Naude, 2013)آیدشمارمیعنوانیکفرآیند،منبعیاوضعیتبهایچندبعدیاستوبهپدیده
هاییبامزایوایپوایینوتولیودانودککارآفرینمنابعاقتصادیراازعرصهزدیدگاهجیبیسی،ا

دهد.ازنظورشوومتیترکارآفرینواننوهتنهواهاییبامزایایباالسوقمیدهدوبهسمتعرصهتغییرمی
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فرآینودومتیتردیودشواز .(Toma et al., 2013)تولیودهسوتندبلکههماهنگکننودهباشند،نوآورمی
،رعنوانکردکهدرتوسعهنزکارآفرینی،یکیازعواملکلیدیدرتوسعهیکمنطقهیاکشوراست.کری

هوایسوودآوربرسود.استکهبوهفرصوتهاراخلقکند،درپیاینجایاینکهفرصتکارآفرینبه

باشودوباعوپپیشورفتیگیلدرعنوانکردکارآفرینکسیاستکهازقوانینپنهواناقتصوادآگواهمو

کند.کارآفرینیفعالیتیهدفمندبورایبراین،ویباخلقمشاغلجدید،بافقرمبارزهمیشود.عالوهمی

.(1333فرجیوهمکاران،)دستآوردنسوداستهایجاد،حفظوتوسعهیککسبوکار،باهدفب

هایاقدامکارآفرینانهرابرعهودهکهچالشکنندبرخیدیگر،ازکارآفرینتصویرقهرمانیراترسیممی
هواکننود،آنتریازکارآفرینیارائهمیایدیگرتعریفکلیعده(.Thromton et al., 2011گیرد)می

هایاجتمواعی،توانددرانواعزمینهمعتقدندکارآفرینیپاسخینوآورانهوخالقانهبهمحیطاستکهمی

(.Pandeti, 2005دهد)آموزشی،صنعتیوکشاورزیرخ

سرعتدرحوالافوزایشاسوتوجواموع القهبهکارآفرینیدرکشاورزیبهع:کارآفرینیکشاورزی

.(Parcell and Sykute, 2003)دافتازطریقکارآفرینیاتفاقمیروستاییمعتقدندکهرشداقتصادی

همهستند،بنابراینادیشبیهبههایکشاورزی،صنعتوخدماتازنظربنیمفهومکارآفرینیدربخش

هوایمورتبطبواکشواورزیکارگیریخالقیتونووآوریدرفعالیوتمعنایبهکارآفرینیدرکشاورزیبه

فرایندیکوهطویآنوازطریوقاکتشوافیوابازترکیوبمنوابعموجوود،است.خالقیتعبارتاستاز
شودههاینوومفیدخلققیتآمیزایدهکارگیریموفشود.منظورازنوآوری،بههاینوومفیدخلقمیایده

.(Higgins and Morgan, 2000)جدید،خدماتجدیدیابازارجدیداستبهشکلتولیدات
هاییراکهفعالیتویهمه؛ایلهستانیتعریفجامعیازکارآفرینیکشاورزیکردهاستنویسنده

آزادتطبیقیابند،فعالیتکارآفرینانوهقلمودادکوردهاسوتکندتابااقتصادبازاربهکشاورزانکمکمی
(Richards and Bulkley, 2007کشاورزکارآفریندرمقامفردیکهکسب.)کوارکشواورزییواو

پوذیرد،تعریوفشودهکندوخطرهایآنرامیدهیومدیریتمیبنگاهاقتصادیکشاورزیراسازمان

بنابراین،کشواورزکوارآفرینکسویاسوتکوهبوایوکشویوه(.Parcell and Sykute, 2003است)
خوودوآمووزیازگذشوتههوایمحیطوی،عبورتنگریخاص،درنظرگرفتنمنابعومحدودیتآینده

هوایبیرونویاساسنبوغخودوباراهنماییهایاقتصادیوبازارمبادرتورزیده،بردیگران،موقعیت

پردازد.ازویژگیکارآفرینانکشواورزی،روشویاسوتکوهرزیمیهایبالقوهوبالفعلکشاووفرصت
حلویخالقانوه،ابتوداالزماسوتها،برایرسیدنبوهراهباورآنگیرند؛بهبرایحلمسئلهدرپیشمی

واقعیشناختهوتعریفشود.کارآفرینانکشواورزهورمشوکلراشواملدوجوز مشکلاصلییامسئله
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حلیمناسب،الزماستهممخاطراتوهومدومعتقدندکهبرایرسیدنبهراهداننمخاطرهوفرصتمی
هابهمسئلههومازدیودگاهیوکمحقوق)بورایرو،نگاهآنهایمسئلهدقیقاًشناختهشوندوازاینفرصت

البتوه.(Kayne, 2000ها(وهمازدیدگاهیککارآگاه)برایکشفمخواطرات(اسوت)شناساییفرصت

کهکارآفرینیموفقدربخشکشواورزیمنواطقروسوتاییمسوتلزمپیونودبینیکردنچنینپیشتوامی

ناگسستنیبابخشصنعتوخدماتوبهدیگورسوخن،صونعتیشودنکشواورزیاسوت،کوهمیوان

هورکودامکند.درواقع،توسعهمیهایپیشینوپسینرانهادینههایصنعتوکشاورزیارتباطبخش

هوایبخوشبخشدیگراست،امابدیهیاستکهبایدتوالیدرتوسوعههادرگروتوسعهازاینبخش
اقتصادیرعایتشود؛یعنیبایدروندتوسعهازبخشکشواورزیآغوازوسوتب،بوهبخوشصونعت

هوایفوردیوهاومهوارتبیشترتخصصزبخشخدماتتوسعهیابد،زیراکشیدهشودوسرانجامنی

(.1333باغیان،کشورهایدرحالتوسعهدربخشکشاورزیتمرکزیافتهاست)قرهاجتماعیافراددر

شاهددههگذشتهدرمشخص،طوربهایرانکشاورزی:کشاورزیبخشدرکارآفرینیبهتوجهلزوم

دروتجاریآزادسازی:نظیرهاییچالشباایرانکشاورزیاخیرهایسالدر.استبودهمداومیتغییرات

کشاورزیبازارهایدررقابتافزایشتولیدکننده،ازدولتهایحمایتکاهشبازار،دردگرگونینتیجه

هایسیاستکشاورزی،بیوتکنولوژیمرتبط،هایفناوریزمینهدرپیشرفتشدن،جهانیجهانی،

مشکالتوکشاورزیکاربازاردردگرگونینتیجهدرودولتساختارسازیکوچکوسازیخصوصی
بودهمواجهگردیده،کشاورزیکارریسکافزایشباعپکهخشکسالیوسیلنظیراقلیمیوولوژیکیاک

مواردیدیگرازکشاورزیمشتریانتقاضایوکشاورزیتولیداتمشتریانذائقهدرتغییرچنینوهم
از.(Word Bank, 2004)استبودهآنشاهدایرانکشاورزیبخشکهاست بسیاری برایرفع

بحران و درمشکالت ماندن باقی و داخلی رقابتهای جهانیعرصه های ،(1332)سلجوقی،
یکدگرگونیساختاریدرکهریزانومتخصصانبخشکشاورزیمعتقدهستنداران،برنامهذگسیاست

شیوه کشاورزیالزم تولید کنونی پایدار،استهای چارچوبتوسعه در بازار بر مبتنی کشاورزی و

درایننوعکشاورزی،کشاورزبایدبه.آیدبهحسابمیکشاورزیبخشتوسعهبرایداساسیراهبر
مبتنی که رقابتی بازار در را تولیداتخود بتواند که کند تولید خواستنحوی هایمشتریاست،بر

به بهدرستیشناساینمنظورکشاورزبایدفرصتبفروشرساند. اییشناسباشدونیازهایمشتریرا

درجهتبرآو کند،کندوستبراهبردالزمرا عبارتدیگرکشاورزبهردنایننیازهاطراحیواجرا
اجراکننده نه باشد، کارآفرین باید )شریفسیاستامروز دولت های دیگر،(.1333زاده، طرف از

ایجادوتوسعهفناوریکارآفرینی تولیددرآمدبیشتربرایکشاورزانبا کشاورزی، (،1332)سلجوقی،



 1931 بستانتا (2)، شماره (9)كارآفرينی در كشاورزي  نشريه

6 

فعالیت باالبردنارزشمحصوالتزارعیودامیوامکانصادراتتنوعبخشیدنبه هایکشاورزی،
کاهشضایعاتناشیازفسادغذاییوبیشتربرایآن از،ایجاداشتغالوکاهشبیکاریچنینهمها،

 است برخوردار کشاورزی بخش در سزایی به )اهمیت و.(1331اسکندری، در توجه با بهاقع

بخشپتانسیل در که هایی وهای عسل زنبور طیور، و دام پرورشانواع گلخانه، باغداری، زراعت،

حفظوتوسعهمحیطهایجنگلفعالیت آبخیزداری، توسعهصنایعروستاییوصنایعداری، اززیست،

مربوطهایایری،فعالیتای،گردشگریروستاییوعشجملهصنایعخانگی،دستی،کارگاهیوکارخانه

هایروشتوسعهوآبیاریهایروشاصالحکشاورزی،درمکانیزاسیونروستایی،مسکنعشایر،به
توانوجوددارد،میروستاهامحیطبهسازیوهادیهایطرحاجرایکشاورزی،آالتماشینآن،نوین

.(1332)سلجوقی،دنشویمحسوبمایبروزکارآفرینیحیطبکریبرمروستایینواحیگفتکه

چالش موانعتوسعهکارآفرینیدروها            بخش  کشاورزی     اگرچوهکوارآفرینیدرکشواورزیدراصولو:                    

ماهیتخودتفاوتیباکارآفرینیدرنواحیشهرییاسایرب                     خش هایاقتصادیندارد،امامنواطقروسوتایی              
ازلحاظدسترسیبهامکاناترفاهیو               خدماتیو   دسترسیبهزیر       ساخت  هایمناسوبنسوبتبوهمنواطق          

شهریبامحدودیت        بیشتری   روبرو   هستند  بههمیندلیولو       ،کوارآفرینیدرمحویطروسوتا           بوهخصووص     

بخشکشاورزیازرشدوتوسعهکمتریبرخووداربوودهاسوت                             (Richards and Bulkley, 2007.)بوا

تمامکمبودهاومحدودیت             هاییکهمناطقروستاییباآنمواجههستن               نبایدنقشآن،د   هارادردستیابی      
بهتوسعهپایدارنادیدهبگیریم،زیرا              نادیدهگرفتن     درامرتوسوعهمنجوربوهسهمروستاوروستانشینان          

پدیدآمدنمشکالتوچالش           هایاجتماعی     اقتصادی-   هوایاجتمواعیدرهاواضطرابنظمی،بروزبی
هایشومیهاوبروزپدیدهها،بداخالقیخلقیفتاری،کجهایرویژهناامنی،ناهنجاریاشکالمختلفبه

نشینیدراطرافکالنشهرهاوبسیاریمشکالترویهمهاجرت،افزایشمیزانحاشیهچونرشدبیهم
همان(.1333،نژاد)حسینیشودمیدیگر  طورکهقبالًهمبهآناشارهشد،        ً     یکیازبهتورینراه        هوابورای   

برطرفکردنچنینمشکال             تیکارآفرینیمی      باشد  )هاللیومؤذن،       1334   ؛طاهرخانی،     1333   (.علی  رغم  

مزایاومنافعیکهفعالیت        هایکارآفرینیوکارآفرینیدربخش              هایمختلفتولیدیوهم         چنوینبخوش    
کشاورزیدارد،اماموانعیوجودداردکهباعپایجاداصطکاکدرتوسعهفعالیت                                    هایکارآفرینانهوتوا       

حدزیا  دیمانعازرونقبخشکشاورزیمی               شود)هاللیومؤذن،         1334   (.بنابراینشناساییاینموانوع         

می توانددرشناختابعادمختلفومتعددمرتبطباکارآفرینیروسوتاییوموانوعاشوتغالدرروسوتاها                                      
یاریگروسازندهباشد.هم           چنینزمانی   کهاینموانعشناساییشوندموی            تووانیمراهکارهوای        مناسوبیرا   
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برایتوسعهکارآفرینیکشاورزیارائهکنیم)طاهرخانی،                         1333   (.درادامهبهبرخیازمهم           تورینموانوع     
توسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیاشارهشدهاست:                        

انعسیاستوم    گذاریوبرنامه      ریزی:  دولت  هابافراهمنمودنشورایطوتسوهیالتالزمبورایشوروع                         

فعالیت  های رغوماهمیوتتواننودایفوانماینود.علویاننقشمؤثریدرتوسعهکوارآفرینیمویکارآفرین

کووارآفرینیدرتوسووعهاقتصووادیواشووتغالدرکشووور،توواکنونسوواختاروموودیریتمنسووجمبوورای

هایمختلفازصورتپراکندهدرحوزهگذاریشکلنگرفتهومجموعهاقداماتانجامشده،بهسیاست
ذارینامناسوبگویاست(.درراستایس1334،شود)مومنیهاللیوموذنمیملهکشاورزیپیگیریج

هوایبوانکی،چونمقرراتدسوتوپواگیراخوذوامتوانبهموانعیهمدرجهتتوسعهکارآفرینیمی

گذاریدربخشکشواورزی،قوانیندستوپاگیرصادراتمحصوالت،عدموجودامنیتبرایسرمایه
ثبواتیدرهوایذیوربطدرامورصوادراتمحصووالت،بویاداراتوسوازمانعدمهمواهنگیالزمبوین

هایقوانینکارای،محدودیتمههایارزیدولت،ضعفبیهایدولت،نامناسببودنسیاستسیاست
هوایبخوشکشواورزیوشناختپاییندانشگاهازنیازهواواولویوت،(1331نژادوهمکاران،مرادی)

هایکوالندانشوگاه،توجوهنکوردنبوهپورورشگذاریارآفرینیدرسیاستصنعت،توجهناکافیبهک

هواوکوارآفرینیدردانشوگاهجوامعتوسوعهخالقیتونوآوریدردانشجویانکشاورزی،نبودبرناموه

(اشارهنمود.1332کریمیوجوهری،)هایکشاورزیدانشکده

تووانمووانعیتتوسوعهکوارآفرینیمویهایاقتصادیدرجهودرراستایمحدودیتانعاقتصادی:وم

هواوموسسواتموالیازواحودهایهمچونکمبودنقدینگیوفقدانسرمایهکافی،عدمحمایتبانک

هوایحمولونقول،هایبانکی،نوسانزیادقیمتمحصوالت،باالبودنتعرفوهتولیدی،بهرهباالیوام
(رانامبرد.1331،وهمکاراننژادباالیتجهیزاتکشاورزی)مرادیقیمت

هواوموانوعپشوتیبانیوحموایتیهمچوونعودمدسترسویبوهمحدودیتانعپشتیبانیوحمایتی:وم

هایتخصصی،عدموجودبعضیازتجهیزاتتخصصی،نبووددسترسویبوهموقوعبوهسووختنهاده

هووایاعتمووادیبخووشکشوواورزیوصوونعتبووهتوانمنوودی(،بووی1331وهمکوواران،نووژادیموورادی)

هوایهواوایودهآموختگان،ضعفمراکزکوارآفرینیدردانشوگاه،نبوودحمایوتکوافیازطورحدانش
هوایدانشجوییازسویدانشگاه،دیدگاهنامناسبجامعهبهبخشکشواورزی،انجوامنودادنپوژوهش

مایازابها(توسعهکارآفرینیرادرهاله2313کارآفرینی)کریمیوجوهری،کاربردیدرزمینهتوسعه

دهد.قرارمی



 1931 بستانتا (2)، شماره (9)كارآفرينی در كشاورزي  نشريه

8 

ها،عدموجودسردخانهبوراینگهوداریمحصووالتهاوتشکلعدموجودتعاونیموانعزیرساختی:

هوایتولیدی،ضعفدرسیستمحملونقل،عدموجودمراکزتحقیقاتیمناسب،عدموجوودسیسوتم

تواندرغالبموانعزیرساختینامبرد.رامی(1331نژادوهمکاران،دی)مرادیبنهبستهمکانیز

گوری،ازجملهموانعفرهنگیتوسوعهکوارافرینیحاکمیوتفرهنوگداللویوواسوطهموانعفرهنگی:

وهویونبودفرهنگکوارگر،(1331نژادوهمکاران،هاواعتبارات)مرادیمداریدرتوزیعنهادهرابطه
سوازیمناسوبهایشغلی،نبودفرهنوگهایکشاورزیدرمقایسهباسایرزمینهتیمی،دشواریفعالیت

باشد.(می1332)کریمیوجوهری،هادانشگاهیکارآفرینیدرسطحدرزمینه

ایمناسوب،عودموجوودچونعدموجودخدماتمشواورهموانعیهمرسانی:اطالعوانعآموزشیوم

یصوادراتترویجیدرموردنحوهصادرات،عدماطالعکافیدرمووردچگوونگ-یآموزشیهابرنامه

توجوهکواقی،(1331نژادیوهمکواران،محصوالت،فقداناطالعاتکافیازبازارهایداخلی)مرادی

،پوایینبوودنسوطحدانوشمودیریتیموزیوکارورزیدانشوجویانکشواورزینکردنبهدروسکارآ
ایونمجموعباشد.قابلذکرمی،رسانی(درارتباطباموانعآموزشیواطالع1332،کریمیوجوهری)

 اند:آوردهشده1عدرقالبشکلموان

 
 .هایمحقق()منبع:یافتهتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیموانع-1شکل
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رفوعبوهجهوتکواهشیوا:کارآفرینیدربخشکشاورزیسعهبرخیازراهکارهایمهمجهتتو

اسبیرابورایایونکوارفوراهمهایمنبایستیزیرساخت،موانعکارآفرینیموجوددربخشکشاورزی

کارآفرینیزیرااولیناصلمهمدرتوسعه،گسترشداداصالحکردیاهایموجودرایازیرساختنمود

ایجواداسوتکوهباعوپبورایکارآفرینوانیمناسوبهواتوسوعهزیرسواختایجوادوحکالن،درسط

افوزایشدرآمودروسوتاییانووریتولیداتروسوتاییزدهیوبهرههایشغلیبیشتر،افزایشبافرصت

منودبوهوضوعیتنیورویانسوانیودیودنظوام،نبایدازآنغافلشدایکهدراینزمینهنکته.شودمی
ایونتورینمهومبررسیدرادامهبهبرایناساس،.باشدمیهایفعلیاینبخشهاونارساییتوانمندی

 :شدهاستپرداختهراهکارها

برخانوادهونظامآموزشیبهاعتقادمتخصصانکارآفرینی،عالوه:هایدولتقوانینوسیاستاصالح

کهنقشمهمیدرتوسعهفرهنگکارآفرینیدرجامعهدارند،مسئوالنکشورونظوامنیوزنقوشبسویار

اولینوظیفهمسئوالننظامایوناسوتبهعقیدهکارشناساندارند.مهمیدرتوسعهکارآفرینیدرجامعه

دولت.بنابراین(1333خانی،)سیدیوتقیهایخودرابرایتوسعهکارآفرینیروشنکنندکهسیاست
حرکوتبوههایتوسوعه،ریزیشاورزیدربرنامهبخشیبهکاولویتچونهاییهمبااتخاذسیاستباید

/حوذفویوابوازنگریدرقووانینصوادراتوکاهشزارمحصوالتکشاورزی،ابتیکردنباسویرق
ید،ارزشافزودهوخودماتکشواورزیهایتولتقویتبخشهایکشاورزی،ارداتمحصوالتنهادهو

نودکارآفرینیرافوراهمکهسعبسترهایتو،هایکشاورزیوکشاورزیجایگزینسازیفعالیتمتنوعو
(.1333مقدم،جعفری)

طورمستقیمبرکمیتوکیفیتآموزشکارآفرینیسیاستیاستکهبه:وترویجکارآفرینیموزشآ

ویژهدرگذارد،بههمیندلیلاستکهدربسیاریازکشورهابهعرضهکارآفریندریکجامعهاثرمی
شده برطرف مشکالت و موانع امکان حد تا که پیشرفته اندکشورهای دولت، آموزشها از بعد

اینتوانایییعنیبالفعلکردنبهشکوفاکردنکارآفرینیوایجادتوانبالقوهکارآفرینیدربینمردم

تواندنقشترویجکشاورزیمیازسویدیگر.(1333خانی،)سیدیوتقیاندپرداختهتوانکارآفرینی

ارزنده مبسیار اما نماید، ایفا روستایی مناطق در کارآفرینی توسعه در دیدای خود باید روجان
روستا درهاییکه،فعالیت از یکی همانند هابایدسعیکنندکهبهکشاورزیکارآفرینانهداشتهباشند.آن

و منطقه هایپتانسیل براساس و مناطقمختلف در و کنند نگاه نماید کمک روستا توسعه به تواندمی

برایزمینمنطق اقتصادی توسعه و رشد بر تأثیرگذار عوامل سایر موارداستفادهجدیدیرا کشف ه،

(.1331دریایی،)نمایند هدایت جدید هایفعالیت گونهاین راستای در را روستائیان ستب و نموده
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ترینرویکردهاهایکارآفرینانهیکیازمعمولییبرایفعالیتپشتیبانیماد:هایمادیمایتحاعطای

طوورخواصبوراییممکوناسوتبوهاست.اینحمایتماددرسراسرجهانکارآفرینییبرایارتقا

اندازییککسوبوکوارنوامبوردهعنوانمانعاصلیراهیکهازآنبهکارآفرینانکهازفقدانمنابعماد

توانوددرراسوتایاجوراییمویهوایموادمایوتح.(1331فردوهمکاران،شود،مهمباشد)داناییمی

هایمناسوبوکومهایاقتصادیووامهایمالیاتی،اعطایمشوقمشوقای،اعطایهایمشاورهبرنامه

(،بیموهمحصووالتکشواورزی،خریودمحصووالتو1333بهرهبادورهتنفبزیاد)جعفوریمقودم،
 تولیداتداخلیوغیرهانجامشود.

هوایدتفریناننیازمندمسواعی،کارآهایمادبهغیرازمساعدت:هایغیرمادیفراهمنمودنحمایت

افزارهواو)توسوعهسوختهایفیزیکویشاملزیرساختهاحمایتاینبخشیازینیزهستند.غیرماد
موردنیواز،جواده،هواوموواداولیوه،نهوادههوایمووردنظر(افزارهایموردنیازجهتاجرایمکانیزمنرم

تواندازطریقانمیهایغیرمادیازکارآفرینبخشدیگرحمایتهستند.مخابرات،حملونقلوغیره

هواازگوذاریمرحلوهآغوازینسورمایههایثابتیرابرایمراکزرشدکارآفرینیباشد.مراکزرشدمحیط
کواربواایکسوبوطریقارائهفضایاداریبهشکلاجاره،خدماتاداریمشترک،حمایوتمشواوره

 ارائهشدهاست:2رقالبشکلاینراهکارهاد(.1331دریایی،بینند)هایپایینتدارکمیهزینه




.هایمحقق()منبع:یافتهتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیراهکارهای-2شکل
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 گیري نتیجه

روتضومینوایروبهروهسوتند،ازایونروستاهادرعصرحاضرباتحوالتوتهدیداتگسترده

یدمقابلهبوامشوکالتهسوتندکوهبوههایجدهاوروشحلتداومحیاتوبقایروستاهانیازمندراه

.(1333پاسوبان،)هایجدیودبسوتگیزیوادیداردنوآوری،ابداع،خلقمحصوالت،فرآیندهاوروش

اهمیوتتوریبوامفهوومکوارآفرینیدارد.بنابراینتوسعهروستاهادرمقایسهباگذشته،پیونودگسوترده

کوبویژهکشورهایدرحالرشد،بورهویچبهتوسعهروستاییونقشحیاتیآندرپیشبردکشورهاو

ریوزانوبرناموهباشود،کشاورزیمیشغلاصلیبسیاریازروستائیانکهپوشیدهنیست.باتوجهبهاین

توسعهکوارآفرینیدربخوشکشواورزیباعوپکیددارند.أگذارانبهکارآفرینیدراینبخشتسیاست

چنوینهومو شوودموی روسوتاییان غیرکشواورزی و اورزیکشو تولیدات میزان و درآمد بخشیدنبهتنوع

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

هوایمقالوهحاضور،اساسنتایجتحقیقاتگذشتهوبررسیبر(.1332ایزدیوعطائی،)کندفراهممی

هاییروبروست.اینموانعدرششدستهکلوینعوچالشتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیباموا

وزائوداداریدردولوتکهبهقوانیندستوپاگیرریزیگذاریوبرنامهانعسیاستوگیرند؛مقرارمی

کمبودنقدینگیوفقدانسورمایهکوافی،عودمحمایوتاشارهدارد،موانعاقتصادیکهبهمواردیمانند

هوایبوانکی،نوسوانزیوادقیموتواحودهایتولیودی،بهورهبواالیوامسسواتموالیازؤهاومبانک

هوایتخصصوی،پشتیبانیوحمایتیکهشاملعدمدسترسیبوهنهوادهکند،موانعمحصوالتاشارهمی

هوایدیاعتمادیبخشکشاورزیوصنعتبوهتوانمنوعدموجودبعضیازتجهیزاتتخصصی،وبی

هوا،مراکوزتحقیقواتیوزیرساختیکهاشارهبهعدموجودتعواونیآموختگانوغیرهاست،موانعدانش

گری،هایفعالدربخشکشاورزیدارد،موانعفرهنگیمانندحاکمیتفرهنگداللیوواسطهاتحادیه

هوایشوغلی،ودرهایکشاورزیدرمقایسهباسایرزمینوهنبودفرهنگکارگروهیودشواریفعالیت

ایمناسوب،عودموجوودعدموجوودخودماتمشواورهرسانیکهشاملاطالعنهایتموانعآموزشیو

باشود.اطالعاتکافیدرموردچگونگیصادراتمحصوالت،وپایینبودنسطحدانشمودیریتیموی

دراندتاتوسعهکارآفرینیدربخشکشاورزیدرسایهابهامقورارگیورد.مجموعاینعواملسببشده

طوورخالصوهبهکهاهشورفعاینموانعتعدادیراهکارپیشنهادشدهاستهمینراستا،وبهجهتک

چوناولویتبخشیبوههاییهماتخاذسیاستهایدولتیشاملاصالحقوانینوسیاست.1عبارتنداز:

هایتوسعه،حرکتبهسویرقابتیکردنبازارمحصوالتکشاورزی،کاهشریزیکشاورزیدربرنامه
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هوایکشواورزی،تقویوتزنگریدرقووانینصوادراتووارداتمحصووالتنهوادهیاحذفویوابوا

آمووزش.2هایکشواورزی،سازیفعالیتهایتولید،ارزشافزودهوخدماتکشاورزیومتنوعبخش

فوراهمنموودن.3توسطمروجانمجوربوکوارآفرین،وترویجصحیحکارآفرینیدرسطوحمختلف

هوایکومبهوره،بیموهمحصووالتوخودماتهایمالیواتی،وامیمشوقماننداعطایدماهایحمایت

هایغیرمادیمانندمراکزرشودوتسوهیالتوحمایتفراهمنمودندرنهایتو.4کشاورزیوغیره،

هوراهمیتتوسعهکارآفرینیدرعصورحاضور،توانگفتباتوجهبهدرمجموعمیامکاناتفیزیکی.

هوایبیشوتریبورایوزیرسواختافزایشیابودرآفریناندربخشکشاورزیحمایتازکااندازهمیزان

کهبهدنبال،شدهتقویتکشاورزیبخشدرتوسعهروستاییهافراهمشود،آنهایکارآفرینانهفعالیت

،درآمودافوزایشیافتوهگذاریدربخشکشاورزیوتقاضوابورایکشواورزیمحلویسرمایهآنمیزان

کیفیتزندگیروسوتاییانخواهودشودکهدرنهایتسببافزایشاشتغالوبهبودیشترمیبکشاورزان

شد.
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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. 
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