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  هاي توسعه روستایی اتحادیه اروپا اصول سیاست بر اساسهرم توسعه کارآفرینی روستایی 
  

*

   حقیقی نگین فالح*
  هاي علمی و صنعتی ایران هاي نوین، سازمان پژوهش مطالعات فناوري پژوهشکدهاستادیار 

 30/1/1396 ؛ تاریخ پذیرش: 25/9/1395 تاریخ دریافت:

  چکیده
 کارآفرینی و دشو هاي توسعه هر کشور محسوب می جزئی از برنامه ،اییهاي توسعه روست برنامه  

اندازي کسب و  راه به انروستایی رغیبو ت روستاهادر مطلوب هاي  از طریق کشف فرصت روستایی
گردد و از این طریق  میوکارهاي کارآفرینانه روستایی  محیط کسب شدن رقابتیمنجر به  ،کارهاي نوپا

مقاله این . در شود ه و به توسعه منتهی میآورد بهینه در منابع روستایی را فراهم  يگذار سرمایهموجبات 
قرار  بررسیتالش شده است تا موضوع کارآفرینی روستایی مورد اي،  بر اساس یک مطالعه کتابخانه

 هاي توسعه روستایی اتحادیه اروپا گیرد و پیوند این مقوله با توسعه روستایی بر اساس اصول سیاست
. تدوین هرم شود بحث روستایی مناطقبراي بهبود کیفیت زندگی و رشد هوشمند، پایدار و فراگیر 

(توسعه کارآفرینی روستایی، ایجاد یک محیط  بر اساس سه رکن اصلی توسعه کارآفرینی روستایی
و  ا)کار مطلوب براي کارآفرینان روستایی و اقدامات الزم براي توسعه کارآفرینی در روستاه و کسب

از دیگر  ،وستاهااثرگذار بر توسعه ر انهکارآفرین وکارهاي کسبسازي  جهت فعال بهینهارائه راهکارهاي 
  مطالبی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. 

  
  ، اتحادیه اروپاهرم، ، کارآفرینی روستاییتوسعه روستایی :کلیدي هاي ه واژ
  

                                                             
   irost.irnfallah@ مسئول مکاتبه:*
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  مقدمه
 و پایدار چرا که توسعه. گردد طراحی ملی هاي سیاست کلی چارچوب در باید روستایی توسعه

این در حالی  .است روستایی و شهري اي، منطقه سطوح در پایدار توسعه به معطوف ،ملی یکپارچه
 ملی، اقتصاد در آن کارکرد و جایگاه سهم، تناسب به روستایی، توسعه به دهد می نشان است که شواهد

 منافع و ها فرصت به دسترسی جهت از نابرابر کامالً شرایطی در تاییروس هاي حوزه و شده توجهی کم
 سرزمینی و اقتصادي -اجتماعی هاي تعادل عدم تعدیل رو این از .اند گرفته قرار توسعه و رشد از حاصل

 و اساسی ضرورتی جوامع، این ارتقاي و رشد تسهیل و روستایی جوامع بالندگی جهت در
 و روستایی توسعه پیوستگی نشانگر مسئله این .)1383 رضوانی،( ودش می محسوب ناپذیر اجتناب
 بعداز  .کرد بررسی توان می کلی بخش 4 در را ملی توسعه در روستایی توسعه نقش .است ملی توسعه

 اقتصاد در مهمی نقش دستی صنایع و کشاورزي تولیدات طریق از ویژه هب روستایی نواحی، اقتصادي
 فرد به منحصر زندگی شیوه و نوع توان به ، میاجتماعی و فرهنگی بعداز  .)1383 رضوانی،( دارند ملی

توان به  محیطی می زیست توانمندي اشاره کرد و از بعد و خودکفایی چون یهای خصلت با روستایی
 با ملی توسعه اهداف تحقق و روستایی نواحی توسعه بر محیطی زیست و کشاورزي قوانینتأثیر 

 با مقابله ا،ه خشکسالی از ناشی خطرات و زایی بیابان با مقابله جهت در روستایی مناطق هاي قابلیت
  اشاره کرد.  ها اقلیم میکرو نیز و طبیعی منابع نگهداري و حفظ خاك، تخریب و فرسایش

 و روستا بدانیم، اجتماعی و اقتصادي اکولوژیکی، هاي نظام بهنجار تعامل معناي به را توسعه اگر لذا  
 بعداز  ).1379 طاهرخانی،( نمایند می ایفا کشور پایدار توسعه تحقق در اساسی نقش تاییروس مناطق

 توسعه روند بر زیادي تاثیراتنیافتگی روستاها  توسعه مرزي، مناطقنیز خصوصاً در  امنیتی و سیاسی
 رسیدن برايلذا  ).1383 رضوانی،( دهد می قرار ها آن برابر در اساسی هاي چالش و گذارد می هاکشور

. ضمن باشیم داشته روستایی مناطق در ها زمینه تمامی در اصولی و مدون برنامه یک باید ملی توسعه به
 مناطق در نوآوري و تنوع و تشویق کشاورزي بخش بازسازي کلیدي ابزار روستایی توسعهکه  این

  . )1387(امینی،  است روستایی
 جهت رشدي به رو مسیر روستایی منطقه یک در باشد قرار نکته قابل توجه اینجاست که چنانچه

 منطقه آن محلی و ملی عوامل و امکانات همه باید شود، گرفته پیش در و در نهایت توسعه ملی توسعه
ارائه متفاوتی  هاي جدید و حل الگوها و راه صرف گردد و تنگناهاي موجود حل مشکالت وبراي 
داند که با ایجاد بسترهاي الزم، منابع  ن جوامعی میتحول امروز، موفقیت را از آ  حال . دنیاي درشود
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گذاري مولد به سوي ایجاد ارزش افزوده و تسریع رشد و پیشرفت  طور کارآمد با سرمایه هجامعه را ب
اگر بسترهاي الزم منابع  که . ضمن اینهدایت نماید افزایش ثروت جامعه، مدیریت و اقتصادي و

ها با استفاده از این توانمندي  فرینی مولد تجهیز کند تا آنمهارت کارآ انسانی خود را به دانش و
، فرایند هدایت کنند ارزشمند، سایر منابع را به سوي ایجاد ارزش و حصول رشد وتوسعه، مدیریت و

با  هاي توسعه برنامه اي برخوردار است. این امر در روستاها از اهمیت ویژه .گردد توسعه نیز تسهیل می
ابزار  واقع به خدمت گرفتن کارآفرینی روستایی در راستاي توسعه روستا، و دررویکرد کارآفرینی 

 دستیابی به رشد و، ریزي شوند درستی طرح اگر بهاي هستند و  مهمی درجهت نیل به اهداف توسعه
  کنند.  توسعه اقتصادي را تسریع و تسهیل می

 ترین مهم را کارآفرینی اقتصاددانان. دارد ساله چهارصد قدمتی کارآفرینی  کلمه :کارآفرینی روستایی
 از جلوگیري براي کلیدي استراتژي یک را آن دارانتمسیاس ،روستاها اقتصادي توسعه پیشران

 و خویش درآمد بهبود براي ابزاري را آن روستاییان و کشاورزان ،روستاها در  ناآرامی و اغتشاشات
 و استقالل ،خودمختاري تواند می که خود تسکون محل مجاورت در اشتغال براي امکانی را آن زنان

  اولیه  اعتبار و توسعه). 1381 پترین،( دانند می ،باشد داشته پی در را آنان اجتماعی نیازهاي از کاستن
 زندگی در آن نقش و اقتصاد جایگاه و ارزش مفهوم کارآفرینی به اقتصاددانان نسبت داده شده است.

 اولین و خواهد می سالم اقتصاد سالم، اجتماع .است مشخص و نروش آنان باورهاي و مردم روزمره
 برنامه( است تولید تکثیر و ملی ثروت رشد و افزایش اصل جامعه، یک اقتصاد سالمت براي اصل

 اقتصاد به اقتصادي از ،اقتصادي  توسعه در کارآفرینی نقشالبته  ).1392 روستایی، توسعه راهبردي
 .است متفاوت کارآفرینانه کارکرد با سیاسی سیستم تفاهم و صنعتی يفضا مادي، منابع برحسب دیگر

اي اساسی براي  زمینه تولید ثروت و بهبود شرایط اقتصادي، پیش ،هاي شغلی ارآفرینی با ایجاد فرصتک
هاي اساسی کارآفرینی است  بر این نوآوري که از مشخصه ارتقاي سطح توسعه جامعه است. عالوه

این ترتیب قدرت انتخاب  تر شده و به الت جدید و ارایه خدمات جدیدتر و متنوعمنجر به تولید محصو
   ).1385 کیا، (سعیدي شود تر می مردم افزایش یافته و زندگی ساده

 و هستند جامعه هر اساسی نیازهاي رفع و حیاتی مواد تولید هاي پایگاه ترین مهم از یکی روستاها
 روستایی، توسعه راهبردي برنامه( گردد می تولید ستاهارو در کشاورزي تولیدات درصد 96 حدود
 رشد هکمک ب( کشور اقتصاد پویایی در روستانشینان و روستا که اهمیتی و نقش به توجه با). 1392

 تولیدات براي مناسبی بستر توانند می دارند، )اشتغال نرخ افزایشو  تورم نرخ کنترل اقتصادي،
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 و اجتماعی و فرهنگی هنجارهاي امنیت، و زیست محیط حفظ خدماتی، و صنعتی دامی، کشاورزي،
 و صحیح تدابیر اتخاذ با مناطق این در ساکن جمعیت طرفی از. نمایند فراهم مرزها نگهبانی و حراست
  .داشت خواهند همراه به را کشور آن تبع به و ،روستایی مناطق پایدار توسعه و شکوفایی زمینه ،مدبرانه

 تعقیب افراد وسیله هب باید ها فرصت است، اختیار در که منابعی به توجه بدون که است فرآیندي کارآفرینی
 و جدید فرآیندهاي جدید، محصوالت شکل به بودن جدید و تازگی روي و) Hurley, 1999( شود 

 ).Lumpkin and Dess, 1996( کند تمرکز ثروت تولید محرك عوامل عنوان تحت جدید، بازارهاي
 سرمایه با را جدیدي و کوچک اقتصادي فعالیت کارآفرین، آن در که است فرآیندي نیکارآفری درواقع

 گذاري سرمایه یک رشد و آغاز ها، فرصت تحلیل شامل که) Drucker, 1985( کند می شروع خود
). Fry, 1993( باشد می آن از حاصل سودآوري و موفقیت کسب احتماالً و مالی تأمین آمیز، مخاطره

گذاري در  عامل ترغیب و تشویق سرمایهتواند با ایجاد جو رقابتی در بین روستاییان،  یمکارآفرینی 
کارهاي جدید در مناطق روستایی  و زایی و تشویق به کسب باعث اشتغالو از این رهگذر  شودا روستاه

ع وزیتواند منجر به ت می کارآفرینی. ضمن این که کیفیت زندگی روستاییان را بهبود بخشدگردد و 
ها توسعه اقتصادي، اجتماعی و رفاه در روستا و در نهایت اي گردد مناسب درآمد و ایجاد تعادل منطقه

 ؛1380، امینی (میرزا است اهش پدیده مهاجرت به شهرهارا به همراه داشته باشد که یکی از نتایج آن ک
 راستاي در روستا اناتامک و منابع نوآورانه کارگیري هب همان روستایی کارآفرینی ).1379، طاهرخانی

 درروستایی و  مناطق فرصت، نظر نقطه ازدر واقع  ).1381 پترین،( است وکار کسب هاي فرصت شکار
 هاي باالسري از حداقلی وجود عدم و ماهر کار نیروي فقدان بودجه، کمبود علت به  توسعه حال

 بیشتر ،مناطقی چنین کارآفرینانهستند و  مهیا کمتر ،نوآور کارآفرینان ظهور براي اجتماعی و اقتصادي
 برداري کپی یافته، توسعه مناطق کارآفرینان  وسیله به شده تولید هاي نوآوري از مقلد، یک عنوان به

 نیافته توسعه مناطق در سریع اقتصادي  توسعه موجب تواند می بزرگ، مقیاس در امر این که کنند می
 در را آن باید که این جز( ندارد شهر در کارآفرینی با یتفاوت اساساً روستایی کارآفرینیهر چند  .گردد

 افزایش و زایی اشتغال راهکار تنها کارآفرینی که گفت نباید اگرچه) و نمود تصور روستا فضاي
 (پترین، است آن نوع ورترین بهره و بهترین گفت توان می قطعاً اما ،است روستایی مردم درآمدهاي

 بهبود درآمد، افزایش منابع، و افراد وري بهره افزایش بیکاري، کاهش روستایی، کارآفرینی .)1381
 راهکاري عنوان به آن از سان بدین و دارد پی در را روستایی جامعه توانمندي و اقتصادي وضعیت
  .برند می نام روستایی توسعه جریان تسریع در ثرؤم و مناسب
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 از بسیاري روستاها در اجتماعی -اقتصادي توسعه براي راهبردي روستایی کارآفرینیواقع  در  
هاي مستمر از کارآفرینان روستایی، توسعه بسترهاي مناسب  وجود حمایت شود. محسوب می کشورها

تواند راهکار عملی و مناسب براي اهداف  در مناطق روستایی، تشویق کارآفرینان روستایی و ... می
رکت و اتکا به نفس روستائیان باشد. وجود ایجاد اشتغال مفید، افزایش درآمد و مشا وتوسعه روستایی 

هاي تازه جهت  معضالت اجتماعی و اقتصادي فراوان در سطح جامعه روستایی که عمدتاً از نبود زمینه
زایی و  اندرکاران و مدیران جامعه روستایی را متوجه اشتغال گیرد، دست ت میأاشتغال و فعالیت نش
هاي روستا براي توسعه  رآفرینان روستایی با شناخت ظرفیتکا. )Petrin, 1994( کارآفرینی کرده است

کنند که  هاي کارآفرینانه می زایی و در جهت اهداف توسعه جامعه روستایی اقدام به فعالیت و اشتغال
 در موجود هاي پتانسیل و ها ظرفیت اساس بر بایدسعه کارآفرینی روستایی خواهد بود که نتیجه آن تو

  . یابد دست موفقیت به تا گیرد صورت روستاها
 توسعه روند بر تحلیلی مقاله، در ادامه :توسعه روستایی و کارآفرینی بر اساس نقشه اتحادیه اروپا

 توسعه کلیدي نکات تا است این بر تالش و خواهیم داشت اروپا اتحادیه نقشه براساس روستایی
ه ب کشور در روستایی توسعه هاي برنامه پیشبرد در تا شود بیان در این خصوص روستایی کارآفرینی

  .شود گرفته کار
هاي روستایی، تخریب  روستایی با مشکالت چشمگیري از قبیل رقابت کم مزارع و شرکت مناطق  

نسبت  روستانشینان محیطی و طبیعی (زمین، آب، هوا، تنوع زیستی) همچنین درآمد کمتر منابع زیست
تر از نظر خدمات عمومی و  شرایط پایین و کاري هاي متنوع وجود فرصتبه شهرنشینان، عدم 

روستایی اتحادیه اروپا در نظر دارد این  توسعه بر این اساس سیاست .زیرساخت روبرو هستند
به اجرا  از توسعه روستایی پایدار و حمایت برداري جهت بهره هایی برنامهمشکالت را حل کرده و 

 هاي سیاست آن براساس که شد اندازي راه اروپا تحادیها در اي برنامه 1991 سال ازمنظور   بدین درآورد.
 کیفیت بهبود منظور به و اروپا اتحادیه رهبري رویکرد با برنامه این. یافت تکامل کشاورزي مشترك
 و روستایی مناطق "فراگیر" و "پایدار" افزایش ،"هوشمند" حمایت و روستایی مناطق در زندگی
 و مشکالت بر غلبه ،ها دارایی نمودن حداکثر ،گذاري سرمایه ،شدن رقابتی براي جدید هاي راه کشف

 مناطق در باکیفیت خدمات و کاال تولید در همکاري براي اقتصادي و اجتماعی عوامل تشویق همچنین
  . )Turek Rahoveanu and Turek Rahoveanu, 2013( شکل گرفت روستائیان محلی
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 وادار براي یروش و روستایی جامعه تجهیز و تعیین ورمنظ به و اروپا اتحادیه مدیریت با فوق طرح  
 و توسعه در محلی مشارکت .شد گرفته نظر در اي منطقه توسعه هدایت در محلی شرکاي کردن
 اتحادیه روستایی توسعه هاي سیاست در ارزشمند منبع یک پایدار، توسعه هاي استراتژي سازي پیاده
  .بود اروپا
 هاي ویژگی با مناطقی به اي ویژه توجه ،2014-2020 دوره در اروپا اتحادیه انسجام سیاستضمناً   

 و کم جمعیتی تراکم با مناطقی به اضافی کمک اختصاص :از جمله .داشت خاص جمعیتی و طبیعی
 یا اي تعرفه موانع ساختار نگر، درون الگوهاي توسعه که است ضروري نکته این البته .دورافتاده
 دولت گوناگون هاي مداخله حذف قالب در بازار اصالحات. بودند کشاورزي اب تضاد در اي غیرتعرفه

 معمول طور به) محصوالت بازاریابی از حمایت اعتبار، و تولید هاي یارانه ها، قیمت از حمایت شامل(
زدایی،  مقررات سازي، خصوصی مانند اصالحی هاي سیاست همچنین. داد می افزایش را کشاورزي رشد

 Turek Rahoveanu and( داشت کشورها از بسیاري بر مثبتی ثیرأت ها قیمت و زرگانیبا آزادسازي

Turek Rahoveanu, 2013(.   
این  را منتشر کرد که جهان را وارد دوره جدیدي نمود. در اي ، شوراي لیسبون بیانیه2009سال  در  

آید بلکه  دست نمی هایه بسرم ارزش اقتصادي جدید با ترکیب زمین، نیروي کار و بیانیه اعالم شد که
خدمات جدید با ارزش باالتر  تواند محصوالت و نبوغ و ترکیب آن با عوامل تولید سنتی می مهارت و

شوراي اروپا با هدف ساخت اتحادیه اروپا  ،برمبناي بیانیه لیسبون .)Herman, 2012( ایجاد نماید
به توسعه جامعه  ،سرمایه انسانی قراردارد مرکز آن مبتنی بر اقتصاد دانش محور، رقابتی و پویا که در

  :)Tudor, 2012( شدگذاري  گونه هدف این 2020تا سال  اهداف کلی اتحادیه اروپا .پرداخت می
 نوآوري) رشد هوشمند (آموزش و پرورش، دانش و 

 بیشتر) استفاده کارآمدتر از منابع، اقتصاد و محیط زیست و رقابت ( رشد پایدار 

 اقتصادي، اجتماعی)خ اشتغال باال و انسجام (نر رشد فراگیر. 

آمیز چنین  ، براي اجراي موفقیت هاي کمی و کیفی سرمایه انسانی روستایی براین اساس، ویژگی  
  :)Hofheinz, 2009; Tudor, 2012( بودبسیار مهم  راهبردي

  )ساختار جمعیتی عنوان حجم و هدردسترس بودن منابع انسانی (ب -ویژگی کمی -الف
  اي) روستا (آموزشی، حرفه هاي موجود سرمایه انسانی در ظرفیت -ویژگی کیفی -ب
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  :شود تعریف می در توسعه روستایی دو ضرورت 2020استراتژي اتحادیه اروپا تا سال  دردر واقع 
 .کند یثر از منابع انسانی در دسترس  استفاده مؤطور م که به -اقتصاد روستایی با رشد پایدار -1

 را که نرخ اشتغال باال و انسجام اقتصادي، اجتماعی و ارضی -اقتصاد روستایی با رشد فراگیر -2
  .)Tudor, 2012( نماید تضمین می

  
  :عبارتند از بلندمدت اهداف استراتژي توسعه در

  :توانند انرژي و  و میهستند کشاورزان جوان ضامن کشاورزي آینده کشور کشاورزان جوان
 این بخش پیاده نمایند.   هاي جدیدي در یدها

 :اي در تنوع  روپا با چالش مزارع بزرگ مواجه است که هرکدام سهم ویژهامزارع کوچک
 ها دارند. محصوالت و حفظ زیستگاه

 :اي  هاي ویژه مناطق کوهستانی داراي اکوسیستم جذابی هستند اما گاهی با چالش مناطق کوهستانی
 هوا و انزوا روبرو هستند. در رابطه با آب و

 زیست محیطی  تواند مزایاي اقتصادي، اجتماعی و مین کوتاه میأزنجیره ت مین کوتاه:أزنجیره ت
 ایجاد نماید.و سهم زیادي از ارزش افزوده براي کشاورزان  داشته باشد

 :زسازي خصوص با ثیر قابل توجهی درأهاي اتحادیه اروپا ت برخی از بخش بخش ویژه کشاورزي
 .   )Turek Rahoveanu and Turek Rahoveanu, 2013( دارند مناطق روستایی

، در مدتاي در بلند منظور رقابت منطقه ، بهاي  ریزي و مدیریت منابع محلی برنامه توسعه برنامه ذال  
از  حفاظت و ها محلی، زیرساخت دستی  ، صنایعکشاورزي هاي بخش رابطه با دیگر سیاست

مشاغل محلی و توسعه  هایی براي حمایت از کسب وکارها و فرصت این راستا در .تزیست اس محیط
  ها به شرح زیر انجام خواهد شد:  این فعالیتکه  گیرد مشاغل جدید صورت می

 ؛شود باعث توسعه تجارت خاص و مشاغل جدید میکه هاي سنتی محلی،  تشویق فعالیت 

  ریق منابع محلی؛طافزایش درآمد ساکنان روستایی، تولید از  
 روستایی مناطق در زندگی کیفیت ارتقاي.  

از نظر توانایی در تولید استانداردهاي باال  و رقابتی کردن بخش کشاورزي براي دوام و  
 Turek( زیست برخورد شود محترمانه با محیط ، الزم است تولید سالم ترویج شود و بسیاروري بهره
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Rahoveanu and Turek Rahoveanu, 2013(. بایست از کیفیت محصوالت  در این رابطه می
این رفع شود. تنها در  ایمنی مواد غذاییدر مورد  کننده هاي مصرف اطمینان حاصل شود و نگرانی

 تجدید حیات جهان روستاییشود و  قابل دستیابی می توسعه بخش کشاورزي صورت است که
هاي جایگزین و درآمد جدید  هاي اقتصادي براي ایجاد شغل و فرصت تنوع فعالیتو  یابد تحقق می

فضاي روستایی و بهبود توسعه چند منظوره  گردد. این در نهایت منجر به فراهم می براي کشاورزان
. )Maior, 2012( شود گیري می و افزایش نقش جوامع محلی در تصمیم هاي آینده آن به نفع نسل

در مناطق روستایی، آموزش به ویژه آموزش کارآفرینی و کارآفرینی تغال براي بهبود کیفیت اشالبته 
   .ستا ضروري

هاي توسعه کارآفرینی روستایی را براي پاسخ به سه چالش  استراتژي) 2013( 1اتیمان و استریو  
  کردند:مطرح 
 ساختار اقتصادي مختلف هاي جنبه  

تیجه از عنوان یک ن ه(ب يبخش کشاورز خصوص ههاي اصلی ب هاي شغلی کم در بخش فرصت  
هاي کشاورزي، جریان مهاجرت، بحران مالی  با تمرکز بر استفاده از زمین )تغییرات ساختاري اقتصادي

ضرورت  عالوه، مانع جذب جمعیت به روستاها شود. به تواند این تغییرات قانونی می .. کهغیره. و
در مناطق  و کارآفرینی انسیل اشتغالپتهاي اقتصادي در خط تولید با  به تحریک فعالیت نپرداخت

  ثر واقع شود.ؤتواند م میروستایی 
 کار روستایی و هاي محیط کسب ویژگی  

هاي  ها، بازار، مشوق (زیرساخت مناطق روستایی دشواري حفظ یک توده مهم از تجهیزات در  
  ) براي حمایت از توسعه اقتصادي.هغیر مالیاتی و

 هاي جمعیت روستایی ویژگی  
باتوجه به ویژگی مناطق روستایی، افراد  کهپیري جمعیت در ارتباط با مهاجرت روستایی ( شتاب  

   .کنند) سن بازنشستگی به آن مناطق رجوع می در
  
  

                                                             
1- Steriu and Otiman 
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اي،  در طی بیانیهشوراي اتحادیه اروپا،  2006ژوئن  9در تاریخ  :هرم توسعه کارآفرینی روستایی
هاي آینده از طریق  یفیت زندگی نسل حاضر و نسلراهبردهاي توسعه پویا را با هدف بهبود مستمر ک

گذاري بر روي  و سرمایه منظور استفاده بهینه از منابع این بیانیه به ایجاد جوامع پایدار تصویب کرد.
هاي نوآورانه زیست محیطی و اجتماعی و حصول اطمینان از رفاه، حفاظت محیط زیست و  فعالیت

  :از است عبارت توسعه در این بیانیه معیارهاي مهمترین جمله گرفته شد. از انسجام اجتماعی در نظر
 ی نظر از آینده و حاضر نسل اساسی غذایی نیازهاي تأمینتولیدات تأمین حال عین در و کیفی و کم 

 کشاورزي؛
 تولیدات در فرآیند که کسانی براي کار و زندگی مناسب شرایط و کافی درآمد دائمی، مشاغل ایجاد 

  دارند؛ اشتغال کشاورزي
 در ایجاد اختالل بدون تجدیدشونده منابع و پایه طبیعی منابع تولیدي ظرفیت ارتقاي و حفظ 

 طبیعی؛ هاي تعادل و شناختی بوم اساسی هاي چرخه عملکرد
 تهدیدها دیگر و اجتماعی و اقتصادي طبیعی، عوامل به نسبت کشاورزي بخش پذیري آسیب کاهش 

  .بخش نای خوداتکایی تقویت و
: دارد قرار اساسی محور سه حول پایدار، روستایی توسعه و کشاورزي به مربوط هاي تالشطور کلی  به
   ؛غذایی امنیت -1
  ؛فقر نمودن کن ریشه منظور به روستایی مناطق در درآمد و اشتغال ایجاد -2
  .زیست محیط و طبیعی منابع حفظ -3

 و اجتماعی، اقتصادي هاي گروه به را پایدار توسعه ايه شاخص نیز ملل سازمان پایدار توسعه کمیته  
   .است پرداخته گروه هر داخل در ها شاخص بررسی به نموده و بندي دسته زیست محیط از حفاظت
   عبارتند از: اجتماعی بعدهاي  شاخص

  ؛فقر با مقابله -1
 ؛پایدار توسعه و جمعیت -2
  ؛پرورشآموزش و  -3
 ؛خشیب ساسیتح -4
  ؛مردم تسالم از حمایت و حفاظت -5
  ؛انسانی هاي اهگسکونت پایدار اشکال -6
 ؛زیست محیط با سازگار فناوري انتقال -7



 1396 بهار )1(، شماره )4(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

124 

  عبارتند از: اقتصادي بعدهاي  شاخص
 ؛شیرین هاي آب از برداري بهره در فاظتح -1

 ؛خاك منابع از پایدار برداري بهره -2

  ؛خشکسالی و زایی بیابان علیه مقابله -3

 ؛کوهستانی مناطق پایدار توسعه -4

  ؛پایدار کشاورزي -5

 .روستایی فضاهاي توسعه  -6

  
  عبارتند از: بعد حفاظت از محیط زیستهاي  شاخص

 ؛ژنتیکی تنوع حفظ -1

 مسئله درباره عمل نحوه و بیوتکنولوژي زمینه در خصوصاً زیست محیط با سازگار هايرفتارترویج  -2
 ؛ها ضالبها و فا زباله

 .سمیو  شیمیایی مواد از صحیح استفاده -3

 مشترك هاي سیاست از مهم جزء یک روستایی توسعه هاي سیاستان گفت که تو می کلی طور  به
عنوان جزء  به ،شود و تأکید بر کارآفرینی و آموزش آن محسوب می اروپا اتحادیهدر  کشاورزي

 ،در بازار رقابت براي جدید هاي راه کشف به روستائیان تشویق .گردد قلمداد می آن ناپذیر جدایی
 براي اقتصادي و اجتماعی عوامل تشویق و مشکالت بر غلبه ها، دارایی ثرسازيحداک و گذاري سرمایه

 توسعه هاي سیاستتدوین  در شده ریزي برنامه اقدامات از، محلی کیفیت با خدمات و کاالها تولید
هرمی  2011در این راستا کمیسیون اروپا در سال . دنآی می شمار به اتحادیه اروپا و کارآفرینی روستایی

عنوان ارکان توسعه  اصلی را به رکنتحت عنوان هرم توسعه کارآفرینی روستایی ارائه نموده و سه را 
  کارآفرینی در روستاها عنوان کرده است. 
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    )EC, 2011( روستایی کارآفرینی توسعه هرم -1 شکل

  
 اروپا هاتحادی روستایی توسعه هاي سیاست اساس بر را روستایی کارآفرینی توسعه هرم) 1( شکل  

  پردازیم. در ذیل به بررسی جزئیات این هرم می .دهد می نشان
  روستایی کارآفرینی توسعه: اول رکن
  :از ستا عبارت کارآفرینی روستایی توسعه اقداماترکن از  اولین
 ؛بزرگسـاالن  پـرورش  و آمـوزش  ؛بـاالتر  و اي حرفه متوسط، ابتدایی، پرورش و آموزش هاي رنامهب 

   کارآفرینی؛ روحیه توسعه براي الزم هاي مهارت آموزش و نیازمورد هاي رشته براي
کارآفرینی آموزش احیاي براي جوانانهاي  ظرفیت از استفاده.  
  

  کارآفرینان براي مطلوب کار و کسب محیط یک ایجاد: دوم رکن
 شـروع  بـراي  وام تضـمین  و خـرد  اعتبـاري  هـاي  طـرح  از برخـی  تأمین و مالی منابع به دسترسی 
  روستائیان؛ غیرکشاورزي هاي الیتفع
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 روستایی مالیاتی سیستم طریق از کار و کسب رشد مراحل در کارآفرینان براي پیشنهاد ارائه 
 بر مالیات جدید پرداخت هاي طرح اجراي و اولیه مراحل در کارها و کسب ایجاد براي تر مطلوب
  کوچک؛ کارهاي و کسب براي افزوده ارزش
 محـدود  دوره یـک  در اجتمـاعی  هاي کمک پرداخت زمان تنظیم سیستم کی سازي پیاده و طراحی 

  کارآفرینان؛ از برخی خاص شرایط براساس زمانی
 روستایی؛ و کشاورزي توسعه براي اروپا اتحادیه برنامه به دسترسی جهت پشتیبانی ارائه   
 بـه  سـتایی رو منطقـه  سـطح  در تماس نقطه یک ایجاد و ها محدودیت و اداري بوروکراسی کاهش 

   روستایی؛ متوسط هاي شرکت براي کامل اطالعات به دستیابی منظور
 ،هـاي  برنامـه  اجـراي  و اشـتغال  بـه  مربوط قوانین تسهیل و عمومی مشاوره ،مالی حمایت مجوزها 

  .پذیر انعطاف
  

  کارآفرینی توسعه براي الزم اقدامات :سوم رکن
 از هایی نمونه و کار و کسب موفق هاي مدل اعهاش طریق از روستایی کارآفرینی هاي طرح تحریک 

 افزایش و کوچک کارهاي و کسب شکست از ناشی خطرات کردن محدود منظور به مطلوب اقدامات
  روستایی؛ جدید بالقوه کارآفرینان نفس به اعتماد
 زیر جمعیتی هاي گروه توسط جدید کارهاي و کسب ایجاد تشویق:  
  شـانس  روي بـر  درکشـان  در تغییـر  بـه  ها آن تشویق طریق از) ارانبیک ،زنان( اي حاشیه هاي گروه 

   موفقیت؛
 براي ها آن نمودن وادار و) شهرها حاشیه روستایی جمعیت و مهاجر کارآفرینان( مهاجران هاي  گروه 

 هـاي  فعالیـت  رشـد  و روسـتاها  توسـعه  بـراي  هـا  آن دانـش  از اسـتفاده  و روستایی فضاي به بازگشت
  .)Steriu, 2013 and Otiman( کارا صورت هب اورزيکش غیر یا و کشاورزي

  
  و پیشنهادها گیري نتیجه بندي، جمع
 اجتماعی ،فرهنگی اقتصادي، ابعاد گرفتن نظر در با بعدي، چند رویکرد یک شامل روستایی توسعه  

 توسعهیکی از عوامل مهم اثرگذار بر . است با محوریت روستا و مسائل مبتال به آن محیطی زیست و
 ترویج ایی، توسعه اشتغال و کارآفرینی براي دستیابی به اهداف توسعه اقتصادي و به دنبال آنروست
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 اشتغال بر کمیت و کیفیت طور ضمنی اقتصادي به وري و توسعه بهره . از طرفیاست اجتماعی عدالت
دستیابی به براي  اروپا، اتحادیه در روستایی توسعه هاي سیاست به توجه با .و کارآفرینی اثرگذار است

ترین  عنوان مهم به گذاري در بخش کشاورزي جزئیات واقعی و سرمایههدف توسعه روستایی با همه 
  را مدنظر قرار داد: نکتهباید چند ، بخش در این حیطه

 دنبـال    در روسـتاها، بایـد بـه   زیسـت   و حفاظت از محیطروستاییان منظور تضمین شرایط زندگی  به
 ایجـاد  براي ها آن به مرتبط صنایع و، روستایی کشاورزي محصوالت تولید توسعه و مجدد سازماندهی

  .ودب روستایی مناطق در اقتصادي رشد
 با ترویج د که باید مدنظر قرار گیر مناطق روستایی زیست در کیفیت محیط يتمرکز برحفظ و ارتقا

حفاظت از  ،ع زیستیحفظ تنو ،اهداف آن یکی از وشود  طق روستایی محقق میادر منمدیریت پایدار 
  باشد.  در روستاها می طبیعت و حصول اطمینان از اشتغال متعادل

  سازي  متنوع. شودهاي دقیقی انجام  ریزي برنامهباید  مناطق روستایی بهبود کیفیت زندگی دربراي
 ، هاي دیگر هدف مدیریت تسهیل انتقال نیروي کار از بخش کشاورزي به بخش بااقتصاد روستایی 

  .اي اهمیت زیادي استدار
 باید هـدف قـرار    اداري درسطح روستایی حکمرانیهاي توسعه محلی براي بهبود  اجراي استراتژي

بـا   "پایین بـه بـاال  "ها با توجه به منافع محلی و استفاده از روش  برداري از طرح شروع و بهرهگیرد تا 
  .ر قرار گیردعنوان محور کا بهها  دخالت ذینفعان محلی و توسعه سرزمین آن

  هاي مدل اشاعه طریق از اقدام شود که این مهم روستایی کارآفرینی هاي طرح تحریکباید نسبت به 
قابل تحقق  مطلوب اقدامات از هایی نمونهمعرفی  و هاي روستاییکار و  کسباندازي  در راه موفق نقش

  است.
 از طریـق   ي کارآفرینانه روستاییها فعالیتروحیه کارآفرینی روستاییان و توسعه  پرورشبراي  باید

   اقداماتی صورت گیرد. هاي مختص روستا فعالیت نیازمورد هاي رشته آموزش و پرورش
 گذاري جدید در  هاي سرمایه و معرفی زمینه غیرکشاورزي هاي جدید در حوزه هاي توجه به فعالیت

تواند باعث افـزایش   یم ).ت و..جمله صنایع دستی، گردشگري، دامداري و دامپروري، شیال از( روستا
 سـهم و به تبـع آن   شودبه شهرها  روستاییاندرآمد روستائیان، افزایش کیفیت زندگی و مانع مهاجرت 

  . دهد افزایش را کشاورزي بخش در شاغل روستایی جمعیت
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 هـاي   معرفـی فرصـت   در رابطـه بـا  تمرکـز شـود و    اي (زنان و مهـاجران)  هاي حاشیه گروه بر باید
با محوریت (اندازي کسب و کارهاي کارآفرینانه روستایی  و کمک به آنان براي راه ییروستا فرینیکارآ

  .) اقداماتی صورت گیردایجاد انگیزه براي بازگشت به روستاها
   تولیـد   و باعـث دوام و پایـداري کشـاورزي    که افزایش کیفیت زندگی در مناطق روستاییباید به

قیمـت محصـوالت    (ایمنی مواد غذایی و هاي مصرف کننده و رفع نگرانی محصوالت با استاندارد باال
   تأکید شود. ،گردد ) میتولید شده

  آمـوزش و مشـاوره   و  پرداختـه شـود   در مناطق روستایی هاي ناب به کشف و ارزیابی فرصتباید
  شود. ارائه کنار کار کشاورزي کارهاي کوچک در و  براي شروع کسب

 تشویق ایجاد کسب و و هاي کارآفرینی روستایی تحریک طرحستایی از طریق باید بر کاهش فقر رو 
  کارهاي جدید تمرکز شود.

  تـا  بگیرد قرار مدنظر کارآفرینی آموزش احیاي براي روستایی جوانان هاي ظرفیتباید استعدادها و 
 و مسیر ادامه براي الزم انگیزه فراهم شود و روستایی کارآفرینان براي مطلوب کار  و  کسب محیط یک

   گردد. ایجاد آنان در شده اتخاذ تصمیمات قبال در پذیري مسئولیت حس ایجاد
 تـأمین  و فـراهم گـردد   هـاي کارآفرینانـه   اندازي فعالیت براي راه مالی منابع به دسترسیامکان  باید 

ر قـرار  نظـ  مـد  روسـتائیان؛  غیرکشاورزي هاي فعالیت شروع براي وام تضمین و خرد اعتباري هاي طرح
  .گیرد
 مالیـات  پرداخـت جدید  هاي طرح اجرايو  روستایی مالیاتی سیستم ازطریقپیشنهادهاي ویژه  باید 
  کوچک روستایی فراهم شود. کارهاي و کسب براي افزوده ارزش بر
 متوسط هاي شرکت براي کامل اطالعات به دستیابی منظور به روستا سطح در تماس نقطه یک باید 

ي موجود بر سر راه ها محدودیت و اداري بوروکراسی کاهشدر جهت  شود وفراهم  روستایی
  .اقداماتی صورت گیرد هاي کارآفرینانه روستا فعالیت
  قـوانین  و برداشته شود ي فعالیت کارآفرینی روستاییمجوزهادریافت باید موانع موجود بر سر راه 

  .تسهیل گردد روستایی کار نیروي غالاشت پذیر انعطاف هاي برنامه اجراي و کارآفرینی به مربوط
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Abstract 
 Rural development programs are part of the development plans of each country 
and rural entrepreneurship, through exploration the desirable opportunities in rural 
areas and encourage villagers to discover new ways to launch the new businesses, 
can lead to competitive rural entrepreneurial business environment and makes 
optimal investment in the rural resources and leads to develop. In this paper, based 
on a library study have been tried to examine the issue of rural entrepreneurship 
and linking between this issue with rural development based on the principles of 
EU rural development policies to improve the quality of life and smart, sustainable 
and inclusive development of rural areas. Designing the pyramid of rural 
entrepreneurship development based on three main pillars (Developing the rural 
entrepreneurship, creating a favorable business environment for rural entrepreneurs 
and taking the necessary measures to promote entrepreneurship in rural areas) and 
providing optimal solutions to enable entrepreneurial businesses affecting rural 
development, are the main issues that addressed in this article. 
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