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 اقتصاد غیرزراعی توسعه روستایی از طریق راهبرد کارآفرینانه یده جهت
 

 2داریوش حیاتی و 1احسان معصومی*

  ،دانشگاه شیراز اورزي،ترویج و آموزش کش بخش دانشجوي دکتري1
  استاد بخش ترویج وآموزش کشاورزي، دانشگاه شیراز2

 21/9/1396؛ تاریخ پذیرش:  8/7/1396تاریخ دریافت: 

 چکیده
در نواحی روستایی  این مفهومتوسعه . رودبه شمار میتوسعه روستایی  هاي کننده یینتع ینتر مهمکارآفرینی یکی از 

سعه بخش کشاورزي روستایی از تمرکز خود بر تو توسعه هايرهیافت ،امروزه. است نهنیازمند یک راهبرد کارآفرینا
هاي رهیافتمشترك  گرایش. به دنبال چنین رویکردي، اندکردهتوسعه کشاورزي متمایز  را از روستاییو توسعه  کاسته

اهداف داراي  این مفهوم، .است سوق یافته عنوان اقتصاد غیرزراعی روستایی با مفهومی يسو بهجدید توسعه روستایی 
راهبرد کارآفرینانه براي  عنوان بهاقتصاد غیرزراعی  کاربرد بررسیرو، این . ازاستکارآفرینی مفهوم با  راستا همعناصر و 

سی قرار گرفت و پس مباحث کارآفرینی مورد برردر این راستا، ابتدا بود. مروري  هدف این پژوهش ،توسعه روستایی
. در نهایت، مباحث کارآفرینی با سیله این مباحث، به تحلیل مفهوم اقتصاد غیرزراعی روستایی پرداخته شدواز آن به
نتایج نشان داد که مفاهیم کارآفرینی و اقتصاد غیرزراعی، داراي مطابقت داده شد. عی، اهاي غیرزرهاي فعالیتویژگی

اقتصاد غیرزراعی  کاربرد این مطالعه، ظرفیت هايرسینتایج بربنابراین،  .ابعاد، عناصر و اهداف مشترکی هستند
روستایی کاربرد اقتصاد غیرزراعی  هايالزامات و چالش، پایان. در کندمیراهبرد کارآفرینانه را تأیید  عنوان بهروستایی 

  . ندامورد بحث قرار گرفته
 

  کارآفرینی روستایی ،راهبرد کارآفرینانه، توسعه روستاییاقتصاد غیرزراعی،  کلیدي: هاي هواژ
 

  مقدمه
وري کارآفرینی عنصري ضروري براي رشد و بهره

 Ozgen and( شود یممناطق روستایی محسوب 

Minsky, 2007(. اهمیت این مفهوم رغم یعل ،
براي  1کارآفرینانهکه یافتن راهبرد  هاست مدت

شی بزرگ تبدیل توسعه روستایی به چال هاي یاستس

                                                        
  ehsan.masoomi@shirazu.ac.ir  مسئول مکاتبه:*

1- Entrepreneurial strategy  

فر و احسانی؛ 1394ان، رضائی و همکار( شده است
به  گذاران یاستسریزان و . برنامه)1395همکاران، 

 هاي یهنظر آن، واسطه به دنبال مسیري هستند که بتوانند
. کنندآرمانی و هنجاري کارآفرینی را در عمل اجرا 

یکی از راهکارهاي دستیابی به چنین مسیري، مطالعه 
ی و مباحث و مفاهیم نوین در زمینه توسعه روستای

 مفاهیم از خود کارآفرینی مفهوم زیرا ،کشاورزي است
 هاي یشیبازاند دنبال به که شودمحسوب می نوینی
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 یافت يا تازه روح، روستایی توسعه مباحث در عمیق
 روستایی، توسعه تسهیل براي راهبردي عنوان به و

 از .کرد جلب خود به را حوزه این اندیشمندان توجه
 ادبیات در انتقادي مباحث کاشکن ي یجهنت در، رو این

. بنابراین، شد برجسته کارآفرینی واژه روستایی، توسعه
یافتن راهبرد عملیاتی براي توسعه کارآفرینی 

توسعه روستایی روستایی، نیازمند مطالعه مباحث 
ت اخیر دچار تحوال هاي سالدر که  یمباحث؛ است

پس ). Alsos et al., 2011( اند شده عمیق و متعددي
در مفهوم  21که در ابتداي قرن  هایی يبازنگرز ا

توسعه روستایی اعمال شد، این اندیشه رو به کمرنگ 
توسعه روستایی که  شدو اعتقاد بر آن  گذاشتشدن 

 اقتصادي، تغییرات از باثبات و پایدار فرآیند یک
 براي که شودمحسوب میمحیطی  و اجتماعی
 اعاجتم کل بلندمدت بهروزي بهبود و پیشرفت
   .)Moseley, 2004است ( شده طراحی

مفهوم توسعه روستایی ابعاد بسیار بنابراین، 
متنوعی دارد و توسعه کشاورزي تنها یکی از این 

نوینی که به دنبال  هاي اندیشه. شود یمرا شامل  ها جنبه
تفکیک نظري توسعه روستایی و توسعه کشاورزي 

نوع توسعه مت (الگوواره) هاي پارادایمشه در هستند، ری
 هايپارادایم به ها آناز بین  توان مید که نروستایی دار

 Brunori and( 1مناطق کشاورزي صنعتی (روستایی)

Rossi, 2000،( 2زاتوسعه درون )Bassand, 1986( ،
) و Casini et al., 2012( 3کشاورزي چندکارکردي

اشاره  )Nemes, 2005( 4توسعه روستایی یکپارچه
 و ها مدل ،ها رهیافت ،ها نظریه مجموعهبنابراین، . کرد

 اندیشه یک از روستایی توسعه هاي سیاست همچنین
 گیرد می نشأت پارادایم عنوان تحت تر وسیع

                                                        
1- Agro-industrial (rural) districts  
2- Endogenous development 
3- Multifunctional agriculture  
4- Integrated rural development  

)Malekian et al., 2017(. نقطه مشترك  ،رو این از
در  شده یرفتهپذبیانگر یک اصل  ها پارادایممیان این 

د توان می واهد بود و بررسی این اشتراكخ ها آنبین 
به ارائه راهبردهاي کاربردي در زمینه توسعه روستایی 

 هاي پارادایمکه اشاره شد، تأکید  گونه همان. کندکمک 
نوین بر تفکیک مفهومی توسعه کشاورزي و توسعه 

 ها آنروستایی است. در همین راستا، فلسفه مشترك 
، تمرکز بر ابعاد براي توجیه تمایز این دو مفهوم

مهم ابعاد  هاي جنبه. یکی از استغیرکشاورزي 
هوم غیرکشاورزي در مباحث نوین توسعه روستایی، مف

است که همان نقطه  5اقتصاد غیرزراعی روستایی
توسعه روستایی  هاي پارادایممشترك میان تمام 

  . گردد میمحسوب 
 عنوان به توان میاقتصاد غیرزراعی روستایی را 

که براي  کردغیرزراعی تعریف  هاي عالیتفتمام 
 ,Davis( شود میي روستایی منجر به درآمد خانوارها

غیرزراعی را  هاي فعالیت. این تعریف، ماهیت )2003
این  آنچه اهمیت دارد، تأثیرگذاري و سازد میروشن 

مفهوم بر درآمد، زندگی و معیشت مردم روستایی و 
غیرزراعی،  اداقتص توسعه روستایی است. طورکلی به

که  شود میرا شامل  ها فعالیتاز  اي گستردهبازه 
اقتصاد تأکید  .را دارد يفرد  به منحصر هاي ویژگی

 ، متنوع و جدیدابعاد مختلفغیرزراعی روستایی بر 
و همچنین تنوع  شغل مردم روستاییزندگی و 
همراه تأکید بر خوداشتغالی و  به ،گسترده آن

 منجر به ایجادمفاهیم مشابه،  و بسیاري از زایی اشتغال
 شدهبا اهداف کارآفرینی روستایی  راستا هممفاهیمی 

 ,.Haggblade et alهاگبلید و همکاران ( است.

معتقدند که بهترین راه مشارکت روستاییان در  )2010
 ها آنغیرزراعی، درگیر شدن  هاي فعالیتزنجیره 

 حاضر پژوهش بنابراین،ین است. یک کارآفر عنوان به

                                                        
5- Rural Non-Farm Economy (RNFE) 
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تحلیل این  و مباحث کارآفرینی توصیف دنبال به
بررسی  منظور بهمباحث در اقتصاد غیرزراعی روستایی 

 توسعه براي کارآفرینانه راهبرد عنوان بهکاربرد آن 
، ابتدا مباحث کارآفرینی در رو ازاین .است روستایی

ارد و مو گیرند میادبیات آن مورد بررسی قرار 
و پس از آن مباحث  شود میکاربردي آن استخراج 

، در زمینه اقتصاد غیرزراعی مورد تحلیل شده ییشناسا
. در نهایت با تطبیق مباحث کارآفرینی و گیرند میقرار 

کارآفرینانه بودن ماهیت اقتصاد غیرزراعی،  هاي ویژگی
مورد بررسی قرار خواهد  غیرزراعی هاي فعالیت

د سهم مهمی در توان میژوهش نتایج این پگرفت. 
تعیین قابلیت استفاده از مفهوم اقتصاد غیرزراعی 

  راهبرد کارآفرینانه داشته باشد.  عنوان به
براي بررسی ظرفیت اقتصاد : کارآفرینی مباحث

راهبرد کارآفرینانه، ابتدا  عنوان بهغیرزراعی روستایی 
مباحث مهم و کاربردي در کارآفرینی الزم است تا 

از بطن مفاهیم  مباحثیچنین . یی شوندشناسا
دست خواهد آمد.  شده براي کارآفرینی بهکاربرده به

هاي اي است که رشتهرشتهکارآفرینی موضوعی میان
شناسی، شناسی، مردممختلفی همچون اقتصاد، روان

شناسی، مدیریت و علوم سیاسی در تکامل آن جامعه
ابراین طبیعی ). بن1383اند (مقیمی، نقش اساسی داشته

است که عناصر و مفاهیم کارآفرینی، تعاریف متعددي 
 Ardichvili etهاي متفاوت داشته باشد (از دیدگاه

al., 2003.( بود که کارآفرینی از جنبه  ها مدت
             ً این واژه صرفا  بسیار زیادي داشت و اقتصادي اهمیت 

 شد می توسعه اقتصادي مشاهدهدر ادبیات 
)Karimzadeh et al., 2014 .( تا جایی که شومپیتر

 دانست میکارآفرینی را موتور محرکه توسعه اقتصادي 
هنوز هم این  .)1392(احمدپور داریانی و مقیمی، 

اوریاریو و ایگاه براي کارآفرینی وجود دارد. ج

همچنان  )Oriarewo et al., 2013( همکاران
  . دانند میه در اقتصاد نوین ترین مهرکارآفرین را اصلی

بسیار متعددي براي کارآفرینی در  هاي نقشاما امروزه 
از توسعه صرف اقتصادي که نظر گرفته شده است 

هیتون و همکاران ، مثال عنوان به. رودفراتر می
)Hayton et al., 2011(  دلیل اهمیت کارآفرینی را

، کارآفرینی رو ازاین. دانند می توسعه اجتماعی کشورها
د یکی از عوامل توسعه اقتصادي و اجتماعی توان می

این  ).1395هر کشوري محسوب شود (کریمی، 
تا جایی که برخی مطالعات،  رود میمسئله فراتر نیز 

اصلی کارآفرینی را حفاظت از  هاي رسالتیکی از 
و مفهوم کارآفرینی  دانند می زیست محیط
 ,.Hörisch et al( کنندمیرا بیان  1محیطی زیست

2017; Lenox and York, 2011(.  ،بنابراین
کارآفرینی یکی از عوامل مهمی است که بر توسعه اثر 

                   ً                      . این اثرگذاري صرفا  به توسعه در سطوح باال گذارد می
به  2نقل از موریس ، بلکه بهشود میو کلی محدود ن

ط است و نیز مربو تر پایینتغییر ساختاري در سطوح 
احمدپور را به دنبال دارد ( اي منطقهدر نهایت توسعه 

بسیاري از مطالعات نیز، ). 1392داریانی و مقیمی، 
. در این دانند می زایی اشتغالهدف کارآفرینی را 
مفهومی مورد ارزیابی  عنوان بهمطالعات، کارآفرینی 

 استبیشتري  هاي شغلکه به دنبال ایجاد  گیرد میقرار 
)Gupta and York, 2008 .(  

عریف و ارائه مفهوم ، در تنظران صاحببرخی از 
کارآفرینی تأکید خود را بر عناصر و فرآیند کارآفرینی 

کارآفرینانه از  هاي فرصتنمونه،  عنوان به. گذارند می
عناصر مهم در مباحث کارآفرینی هستند و به عقیده 

 هاي فرصتتشخیص ، نظران صاحببسیاري از 
 دانند میاولین گام در فرآیند کارآفرینی  را هکارآفرینان

                                                        
1- Environmental entrepreneurship  
2- Morris 
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)Fatima et al., 2011; Hayton et al., 2011(  و
با استفاده از این مفهوم به توصیف کارآفرینی 

 Ardichvili et( آردیچویلی و همکاران. اند پرداخته

al., 2003( و کشف روند عنوان به کارآفرینی را 
 نوآوري طریق از ارزش ایجاد براي هاسعه فرصتتو

، بسیاري از اندیشمندان، رو این از کنند.می تعریف
 ها فرصتکارآفرینی را فرآیند تشخیص و استفاده از 

برخی در رابطه با فرآیند کارآفرینی، مسیر . دانند می
. آنان معتقدند که کارآفرینی دانند میتولید را مهم 

بتوان فرآیند . بنابراین، اگر فرآیند خلق ارزش است
و به  کردمتفاوت طی  اي گونه بهخلق یک ارزش را 

یک نتیجه مفید رسید، مسیر طی شده نیز نوعی خلق 
، شیوه تولید مثال عنوان به. شود میارزش محسوب 

 هاي فعالیتمتفاوت و یا تهیه اطالعات متنوع براي 
 ندشو میکارآفرینانه محسوب  هاي فعالیت از خدماتی،

)Bull and Willard, 1993; Gans et al., 2016(.   

در برخی مطالعات، براي توصیف مفهوم 
 هاي فعالیتمتمایزکننده  هاي ویژگیکارآفرینی از 

بهره گرفته شده  ها فعالیتکارآفرینانه نسبت به سایر 
، مطالعات متعددي وجود دارند که مثال عنوان بهاست. 
 هاي فعالیتمهم  را عنصر اساسی و پذیري رقابت

(احمدپور داریانی و مقیمی،  دانند میکارآفرینانه 
؛ Herron and Sapienza, 1992؛ 1392

Heilbrunn, 2008؛ Sarwoko et al., 2013( .
ه آن دسته از تأکید این مطالعات بر آن است ک

کارآفرینانه نامید که همواره به  توان میی را های فعالیت
عملکرد  باشند و ي خودپیشی گرفتن از رقبادنبال 

 )Drucker, 2014دراکر ( خود را باالتر ببرند.
هدف آن  که کند یمکنشی تعریف  عنوان بهنوآوري را 

با ظرفیت جدیدي از  ،طی آن خلق ثروت است و
بسیاري معتقدند که نوآوري،  .شود می یريگ بهرهمنابع 

د و خالقانه است جدی اي یوهشفرآیند حل مسئله به 

، محصوالت، تولیدات و ها یدهاکه در نهایت منجر به 
 ,West and Altink( خدمات جدید خواهد شد

اهمیت بسیار  بازار نیز در مفهوم کارآفرینی. )1996
کارآفرینی  يها بحثو یکی از ابعاد مهم  داردزیادي 

مرتبط با بازار  يها بحث. دهد یمرا به خود اختصاص 
ي متضادي ها نظریهمهم هستند که منجر به  يا اندازه به

  یجهنت در، مثال  عنوان به. اند شدهدر زمینه کارآفرینی 
مرتبط با بازار، دو مکتب متضاد تحت  يها بحث

عناوین اتریش و شومپیتر به وجود آمده است که طی 
در  ها فرصتآن مکتب اتریش، کارآفرینی را کشف 

ن را رساندن بازار به و هدف آ داند یمبازار نامتعادل 
. این در حالی است که کند یموضعیت تعادل معرفی 

مکتب شومپیتر، کارآفرینی را فرآیند بر هم زدن تعادل 
و هدف آن را به وجود آمدن ترکیبات  داند یمبازار 

 ,Cheah( پندارد یمراستاي توسعه اقتصادي جدید در 

، چیزي که در هر دو این مکاتب هرحال به). 1990
هدف  عنوان به ترك است، گشایش بازار جدیدمش

  ). Bull and Willard, 1993است ( کارآفرینی
مفهوم کارآفرینی باید به این  در عملیاتی کردن
و عناصري  ها شاخصچه ابعاد، نکته توجه داشت که 

که  گونه هماناز آن، بیشترین قابلیت اجرا را دارد. 
 ً         ا  به معنی شومپیتر معتقد است که کارآفرین بودن صرف

مستقل نیست. وي براي مفهوم  وکار کسب اندازي راه
 شاملکه  کند میکارآفرینی کارکردهایی را معرفی 

معرفی یک کاالي خوب یا کیفیتی جدید از یک کاال؛ 
؛ گشایش بازاري یک روش جدید براي تولید معرفی

منبعی جدید از عرضه مواد  دست آوردن بهجدید؛ 
 Bull and( شوند می صنعتنوسازي در هر و اولیه؛ 

Willard, 1993( . توان میشومپیتر معتقد است 
را  هستندافرادي که داراي حتی یکی از این کارکردها 

دراکر نیز بر این باور است که کارآفرین دانست. 
نه داراي کارآفرینا هاي فعالیتهمه لزومی ندارد که 
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خطرپذیري یکی از  خطر بسیار باالیی باشند.
توصیف مفهوم کارآفرینی ست که براي ی اهای ویژگی

کارآفرینانه  هاي فعالیتاما نباید کاربرد  ،رود میکار  به
 ,Drucker( کردی محدود های ویژگیرا به چنین 

در همین راستا، بر اساس مطالعات موجود در . )2014
کاربردي  مباحثبرخی از  توان میادبیات کارآفرینی، 

  قابل 1 شکلدر  . این مباحثکردآن را استخراج 
  هستند.  مشاهده

 
  .مرتبط با کارآفرینیمباحث  -1 شکل

  
اقتصاد  مفهوم کارآفرینی درمباحث تحلیل 

اقتصاد غیرزراعی روستایی در : غیرزراعی روستایی
یک راهبرد کارآفرینانه  عنوان بهد توان میصورتی 

و عناصر کارآفرینانه  ها ویژگیشود که از  کاربرده به
، قبل از هر چیز باید به رو این ازباشد.  برخوردار

اقتصاد غیرزراعی بررسی مباحث کارآفرینی در مفهوم 
روستایی پرداخت. اگر کاربردي و عملیاتی بودن 

یک راهبرد  عنوان بهمفهوم اقتصاد غیرزراعی 
کارآفرینانه مطرح باشد، الزم است که این مفهوم از 

تحلیل قرار  کاربردي مباحث کارآفرینی مورد هاي جنبه
مباحث کارآفرینی  توان میگیرد. بر همین اساس، 

را در اقتصاد غیرزراعی  1 شکلدر  شده مطرح
  قرار داد.  یموردبررسروستایی 

د و یهاگبلبه اعتقاد : و درآمدزایی اقتصادي رشد
اقتصاد  )Haggblade et al., 2010همکاران (

یري بر رشد اقتصادي دارد. غیرزراعی تأثیر چشمگ

 کشاورزي و صنعت ،1990 دهه اوایل در، مثال عنوان به
 نیروي براي کار کردن فراهم اندازه به کافی رشد هند
 که است حالی در این. اند نداشته خود گسترده کار

 دهه چند در کشور این در روستایی غیرزراعی اقتصاد
 یافته توسعه ها بخش سایر به نسبت سرعت به اخیر،
 شغل ده هر از ،2000 دهه اواخر تا که جایی تا. است

 عدد شش هند، روستایی نواحی در یجادشدها
 طور به هند در روستایی خانوارهاي. بود غیرزراعی

 ،اند شده مشغول غیرزراعی هاي فعالیت  به اي یندهفزا
 تعداد 2007 و 1999 هاي سال بین که اي گونه به

 برابر دو داشتند رزراعیغی هاي شغل که خانوارهایی
 آن،  یجهنت در و رسید درصد 20 به 10 از و شد

 با ،2007 و 1999 هاي سال بین روستایی درآمدهاي
 ثابت صورت به درصد 7/5 ساالنه میانگین نرخ یک

 نواحی در رشد نرخ مشابه که نرخی یافت؛ افزایش
بنا  ).Binswanger-Mkhize, 2012( است شهري

  سرانه، متوسط درآمد )Du, 1990دو (به گزارش 
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یوان در بخش  726، در چین خانوارهاي روستایی
یوان در بخش کشاورزي  351غیرزراعی نسبت به 

سهم اقتصاد غیرزراعی در درآمدهاي بوده است. 
 یتوجه قابلروستایی مناطق مختلف جهان، میزان 

است، قابل مشاهده  1گونه که در جدول هماناست. 

درصد و آمریکاي  51درصد، آسیا،  34آفریقا حدود 
درصد از درآمد روستایی خود را مدیون  47التین، 
 Hazell andغیرزراعی هستند ( هاي فعالیت

Rahman, 2014 .( 

 
  .)Hazell and Rahman, 2014(سهم اقتصاد غیرزراعی در درآمدهاي روستایی مناطق مختلف جهان  -1جدول 

  منطقه
  صاد غیرزراعی در درآمد روستاییسهم اقت

کل درآمد غیرزراعی 
  )درصد(

وکار غیرزراعی  اشتغال و کسب
  )درصدمحلی (

ها و وجوه  ییجا جابه
  )درصدارسالی (

  آفریقا
  6  28  34  خارج از نامیبیا

  48  26  75  نامیبیا
  11  40  51  آسیا

  6  41  47  آمریکاي التین
 

اعی در اهمیت توسعه اجتم: اجتماعی يها ارزش
کارآفرینی منجر به ظهور مفهومی تحت عنوان 

شده است که طی آن هدف  1کارآفرینی اجتماعی
و  شود میکارآفرین به خلق هر نوع ارزشی محدود ن

 Mair and( به دنبال خلق ارزش اجتماعی است

Marti, 2006( . غیرزراعی  هاي فعالیت، سو آناز
 يها ارزشراي خلق االیی بروستایی ظرفیت ب

معتقد است  )Davis, 2003(دیویس اجتماعی دارند. 
به اقتصاد  گذاران سیاستتنها دلیل ضرورت پرداختن 

غیرزراعی این است که مردم روستایی به همان اندازه 
که نیازمند توسعه اقتصادي هستند، به رفاه اجتماعی 

 Lanjouw andالنجو و النجو (نیز احتیاج دارند. 

Lanjouw, 2001(  معتقدند که اقتصاد غیرزراعی
در  ،زایی اشتغالبر رشد اقتصادي و  روستایی عالوه

عواملی مثل کاهش فقر و حتی به تعادل رسیدن توزیع 
بر این باورند که ارزش  ها آن جمعیت مؤثرند.

این دلیل است که  ی بهغیرزراع هاي فعالیتاجتماعی 
، عالوه بر ی در محیط روستاییهای فعالیتتنها چنین 

                                                        
1- Social Entrepreneurship  

 نیز داراي کارکردهاي غیربازاري کارکردهاي بازاري
بر  ها فعالیتمطالعات زیادي بر تأثیر این  هستند.

 ;Barrett et al., 2001( اند کردهکاهش فقر تأکید 

Haggblade et al., 2010; Binswanger-
Mkhize et al., 2016(. غیرزراعی بر  هاي فعالیت

 Hussein andکیفیت زندگی نیز اثرگذارند (

Nelson, 2016 .() 1390مطالعه غفاري و همکاران (
) نشان 1393و همچنین سجاسی قیداري و همکاران (

بر بهبود  داري معنیتأثیر مثبت و  ها فعالیتاین داد که 
  روستاییان دارد.  کیفیت زندگی

 زیست محیطتوجه به حفاظت از : زیست محیطحفظ 
یکی از مسائل جدید در مباحث کارآفرینی،  عنوان به

را پدید  محیطی زیستمفهومی تحت عنوان کارآفرینی 
 به توجه ). باHörisch et al., 2017آورده است (

از  حفاظت هاي برنامه نتایج آهسته حصول
 سازي یادهپ، ها آن ن منافعو مشترك بود زیست محیط
 ,Bhandariی بسیار دشوار است (های فعالیتچنین 

، جزء زیست محیطحفاظت از  هاي فعالیت). 2009
کارکردهاي مرتبط با بازار نیستند و اهداف اقتصادي 

، نیز طرف آن) و از Casini et al., 2012( ندارند
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ی هستند که در های فعالیتنها غیرزراعی ت هاي فعالیت
روستایی داراي کارکردهاي غیربازاري هم  هاي محیط

. )Lanjouw and Lanjouw, 2001( باشند می
است که رشد  اي گونه بهغیرزراعی  هاي فعالیتماهیت 

آن را  توان میو توسعه آن محدودیت دارد و ن
گسترش داد. همچنین، الزمه چنین  ازحد بیش

 زایی اشتغالاده از نیروي کار براي ی استفهای فعالیت
بیشتر است و از این حیث، استفاده از ماشین محدود 

با حفظ  راستا هم. بنابراین، چنین سازوکاري شود می
 هاي محیطخواهد بود. از طرف دیگر،  زیست محیط

اکولوژیک هستند که  هاي ارزشروستایی خود داراي 
 غذاي لیدتو  امکان زیستی، تنوع پاکیزه، زیست محیط
 باز، فضاي ویژه، کشاورزي محصوالت پاك، و سالم
 هستندفرهنگی جزء آن  و طبیعی اندازهاي چشم

)Nemes, 2005( .  
سهم اقتصاد غیرزراعی : زایی اشتغالخوداشتغالی و 

 شود میروستایی، هر روز بیشتر  هاي فعالیتدر 

)Barrett et al., 2001 .(2گونه که در جدول همان 
 روستایی اشتغال از درصد 40 حدودشود، مشاهده می 

 و آسیا درصد 30 جنوبی، آفریقاي در وقت تمام
 10 و غربی آسیاي در درصد 20 التین، آمریکاي

 اختصاص غیرزراعی هاي فعالیت به آفریقا در درصد
 زایی اشتغالرشد . )Haggblade et al., 2010( دارد

دیویس و . بررسی استدر گرو افزایش تنوع درآمدها 
نشان داد که  )Davis et al., 2010همکاران (

بیشترین تنوع درآمدهاي روستایی مربوط به 
غیرزراعی است و براي بهبود وضعیت  هاي فعالیت

در این بخش بهترین راه است.  گذاري سرمایهاشتغال، 
غیرزراعی روستایی  هاي فعالیتدرصد از  25حدود 

لی دارند و این میزان، ظرفیت بسیار ماهیت خوداشتغا
 هاي فعالیت عنوان بهرا  ها فعالیتباالي این نوع 
  . )Liedholm, 2007( دهد میکارآفرینانه نشان 

  
  .)Haggblade et al., 2010(سهم اشتغال غیرزراعی در اشتغال روستایی مناطق مختلف جهان  -2جدول 

اد غیرزراعی سهم اقتص  منطقه
  در اشتغال روستایی

  هاي مختلف غیرزراعی در اشتغال روستایی سهم بخش

  1تولید
تجارت و 

  *2ونقل حمل

خدمات 
فردي و 

  **3مالی

وساز،  ساخت
خدمات رفاهی، 

  ***4معدن و سایر

سهم کل 
هاي  فعالیت

  غیرزراعی
  100  15  35  31  19  9  آفریقا
  100  14  31  29  27  24  آسیا

  100  21  34  23  22  31  نآمریکاي التی
  100  20  36  22  23  21  آسیاي غربی و آفریقاي جنوبی

  و انبارداري ونقل حملی، فروش خردهی، فروش عمدهمانند  ونقل حملتجارت و  *
  سایر خدمات مانند خدمات مالی، زیرساخت و خدمات اجتماعی **

  ي نشدهبند طبقهسایر مانند معدن سنگ و سایر خدمات  ***

                                                        
1- Manufacturing  
2- Trade and transport 
3- Financial and personal services 
4- Construction, utilities, mining, and other 
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 هاي فعالیتتمرکز بر : کارآفرینانه هاي فرصت
 هاي فرصتمعناداري منجر به ایجاد  طور بهغیرزراعی 

). Haggblade et al., 2010( شود می وکار کسب
معتقد است که بسیاري از  )Davis, 2003( دیویس

فعالین در بخش کشاورزي، از این بخش خارج 
معیشتی پایدار در  هاي صتفرتا بتوانند از  شوند می

 توان میتا جایی که  شوند. مند بهرهبخش غیرزراعی 
 فراهم را غیرزراعی اقتصاد توسعه زمینه که آنچه گفت
 در متنوع بسیار هاي فرصت آمدن پدید است، کرده
 ,Wiggins( است روستایی معیشت مختلف يها زمینه

 Francis andو هودینوت ( فرانسیسمطالعه  ).2016

Hoddinott, 1993(  که در طول  دهد میدر کنیا نشان
 هاي فرصتچند دهه، مردم روستایی به دلیل وجود 

غیرزراعی، سرمایه و نیروي کار خود  جذاب در بخش
گفت که  توان می .اند دادهاین بخش سوق  يسو بهرا 

غیرزراعی روستایی از جنس  هاي فعالیتماهیت 
چنین  هاي ویژگی. باشند میکارآفرینانه  هاي فعالیت
به . دهند یماین ماهیت را نشان  یخوب بهی، های فعالیت

غیرزراعی نیاز به  هاي فعالیتغالب این صورت که 
 هاي ایدهبرآمده از  ها آنسرمایه باال ندارند؛ بسیاري از 

 از منابع ها آنتوسعه مردم روستایی هستند؛ براي 
و همچنین محصول ؛ شود میفته بهره گر نخورده دست

بر اساس نیاز بازار و مشتري  ها آنیا خدمت حاصل از 
  خواهد بود.

فضاي روستایی به : مسیرهاي گزیدار خلق ارزش
د بستري توان میخود  فرد منحصربه هاي ویژگیدلیل 

 هاي فعالیتدر فرآیند  1مناسب براي ایجاد یک گزیدار
ند از نیروي کار عبارت ها ویژگیغیرزراعی باشد. این 

 هاي تخصصمالیاتی، مهارت و  هاي تخفیفارزان، 
که  هایی مزیتدستی و سایر  هاي فعالیتویژه، ظرافت 

که بخشی از فرآیند  کنندمیصنایع شهري را ترغیب 

                                                        
1-  Alternative 

فعالیت خود را به فضاهاي روستایی انتقال دهند. 
در یک محیط متفاوت  ها فعالیتانجام بخشی از 

، افزایش زایی اشتغال، ها هزینه د به کاهشتوان می
 ینوع بهکیفیت و سایر مواردي کمک کند که هر کدام 

خلق ارزش محسوب شده و کارآفرینانه بودن آن 
. چنین سازوکاري را کنندمیفعالیت را تضمین 

. جایی که تولیدکنندگان، کرددر چین مشاهده  توان می
 ي. مواردبرند یمبخشی از تولید خود را به روستاها 

 مناطق روستایی به تنها نه تولیدکنندگان که دارد وجود
. شوند میجا  جابه کشور از خارج به بلکه چین، در

 کم مثل دستمزد با آسیا در همسایه کشورهاي
 اولین توانند می ویتنام و گامبودیا میانمار، بنگالدش،
 منفعت چنین سازوکاري از که باشند کشورهایی

 به حتی آسیایی هاي انهکارخ از برخی برد. خواهند
 اولین. شوند می جا جابه نیز آفریقا مثل دورتر مناطقی

 در تواند می چینی هاي کارخانه جایی جابه پیشگام موج
 تجربی تحلیل یک. شود مشاهده آبابا آدیس حومه
 شغل میلیون 85 اندازه به که است داده نشان

 ترك رو پیش هاي سال در را چین تواند می اي کارخانه
 نیمی تنها اگر). Wall Street Journal, 2014( کند

 تواند می آفریقا باشد، رفته آفریقا به ها شغل آن از
 در جوانان از موجی آن در که شود اي قاره به تبدیل
 .)Wiggins, 2016هستند ( کار بازار به ورود حال

نمز  بندي یمتقس: کارآمد از منابع گیري بهره
)Nemes, 2005(  یخوب بهروستایی،  هاي ارزشاز 

کارآمد اقتصاد غیرزراعی از  گیري بهرهبیانگر قابلیت 
را در سه دسته قرار  ها ارزشاین منابع است. وي این 

 2هاي اکولوژیکی ) ارزش1که عبارتند از:  دهد می
تولید غذاي   زیست پاکیزه، تنوع زیستی، امکان (محیط

شاورزي ویژه، فضاي باز، سالم و پاك، محصوالت ک
هاي  ) ارزش2اندازهاي طبیعی و فرهنگی)؛  چشم

                                                        
2-   Ecological values 
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(فرهنگ روستایی، فولکلور و بناهاي  1فرهنگی
دستی،  معماري، غذاي محلی، هنرها و صنایع

هاي تولید و محصوالت ویژه محلی، زبان  روش
هاي  ) ارزش3هاي سنتی زندگی)؛  اقلیت، شیوه

بط خویشاوندي، هاي اجتماعی، روا (شبکه 2اجتماع
هاي ویژه ارتباطات).  درك و اعتماد متقابل، شیوه

 هاي فعالیتاستفاده کارآمد از این منابع، در قالب 
و نیازمند  نیست پذیر امکانزراعی و کشاورزي 

از  گیري بهرهی است که ظرفیت ویژه براي های فعالیت
اکبریان رونیزي و ( انواع منابع روستایی را داشته باشد

در مفهوم اقتصاد  ها فعالیت. این )1395شیخ بیگلو، 
. بنابراین، فضاي باشند می اجرا قابلغیرزراعی روستایی 

که  است يا نخورده دستروستایی سرشار از منابع 
را به  ها آنغیرزراعی،  هاي فعالیتبا توسعه  توان می

  نحوي کارآمد مورد استفاده قرار داد. 
داراي  روستایی غیرزراعی اقتصاد: پذیري ترقاب

 رقابت قدرت ها فعالیت گونه ینا بهمزایایی است که 
روستایی  هاي محیطاز بطن  . این مزایادهد می
ي ها ظرفیتزیرا مناطق روستایی داراي  .خیزند یبرم

هستند که فرصت ایجاد  اي گستردهبسیار 
راهم را ف پذیر رقابتو در نتیجه  هاي متنوعوکار کسب

یکی از این مزایاي رقابتی،  ).Davis, 2003( آورند یم
. شود میمربوط  ها فعالیتبراي  موردنیازبه منابع 

د در شهرها براي تولی ها کارخانه، صنایع و مثال عنوان به
 هاي فعالیت و باشند مینیازمند یک سري منابع 

غیرزراعی نیز به منابع احتیاج دارند. در چنین حالتی، 
، منابع طبیعی ها فعالیتبراي  موردنیازهیت منابع مااگر 

(مثل گیاهان دارویی یا چوب) باشد، در این صورت 
روستاها نسبت به شهرها از مزیت دسترسی به 

قدرت  ها آنمنابع برخوردارند و این مسئله به  گونه ینا

                                                        
1- Cultural values 
2- Community values 

نیازمند نوعی  ها فعالیت. بسیاري از دهد میرقابت 
 ییها مهارتاییان از . روستباشند میمهارت ویژه 

برخوردارند که خاص خودشان است (مثل قالیبافی یا 
ند با شهرنشینان توان می) و از این حیث دستی یعصنا

ی که در های فعالیت. از طرف دیگر، کنندرقابت 
از مزیت رقابتی نیروي کار  شود میروستاها انجام 

د توان میارزان روستایی نیز برخوردارند. محیط روستا 
غیرزراعی  هاي فعالیتعامل رقابتی بسیار مهم در یک 

، گردشگري روستایی از مزایایی مثال عنوان بهباشد. 
طبیعی، فرهنگ غنی روستایی،  ياندازها چشممثل 

روستایی برخوردار  هاي ارزشبافت سنتی روستا و 
 Davis( باشد میاست که جامعه شهري از آن محروم 

et al., 2010( .نوع فعالیتی که  ، در هریطورکل به
نیازمند فضاي روستایی باشد، قدرت رقابت روستاییان 

غیرزراعی  هاي فعالیتباالتر خواهد بود. بنابراین، 
روستایی ظرفیت رقابتی بسیار باالیی در رویارویی با 

  مشابه شهري دارند.  هاي فعالیت
یک مفهوم مشترك در  عنوان بهنوآوري : نوآوري

ی شناخته شده است مباحث مرتبط با کارآفرین
در تعاریف متعددي که ) 1388بیگی و یاوري،  فاضل(

ی نهفته است که های ویژگیاز نوآوري وجود دارد، 
یی براي سنجش ها شاخص عنوان به ها آناز  توان می

این غیرزراعی بهره گرفت.  هاي فعالیتنوآورانه بودن 
یت در ارائه محصول یا خالق) 1عبارتند از:  ها ویژگی

از  گیري بهره) 2؛ )Drucker, 2014خدمت جدید (
حل مسئله ) 3؛ )Dutz, 2007( جدید اي یوهشمنابع به 

  . )West and Altink, 1996( به شیوه خالقانه
با توجه به شرایط ویژه فضاي روستایی و 

این قابلیت در خاص مردم آن،  يها مهارت
د که طی آن غیرزراعی وجود دار هاي فعالیت

محصوالت یا خدماتی ارائه شود که در مناطق شهري 
یا سایر مناطق روستایی مشابهی نداشته باشد (مورد 
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منابع متنوعی در فضاي روستایی وجود دارد که ). 1
 هاي فعالیت. اند ماندهباقی  نخورده دستست ها مدت

جدید  اي یوهشبا  گیري بهرهغیرزراعی روستایی، امکان 
، استفاده از مثال عنوان به. آورد یمبع را فراهم از این منا

 ياندازها چشمبکر و  يها منظرهمحیط روستایی، 
گردشگري، استفاده از منابع  هاي فعالیتطبیعی براي 
(مورد  گردد میجدید محسوب  اي یوهشروستایی به 

جدید در  هاي یوهش). کاربرد حل مسئله به 2
غیرزراعی منجر به ایجاد مفهومی تحت  هاي فعالیت

 ,.Adiyia et alشده است ( 1عنوان نوآوري محلی

). به این صورت که مردم روستایی با استفاده از 2017
راهکارهاي خالقانه، نیازهاي خود و مشتري را در 

). 3(مورد  کنندمیغیرزراعی مرتفع  هاي فعالیتقالب 
 هاي فعالیتاشاره به این نکته ضروري است که همه 

که تمام  گونه همان              ً                  غیرزراعی لزوما  نوآورانه نیستند، 
کارآفرینانه نیز نوآورانه محسوب  هاي فعالیت

ي نوآورانه بودن یک ها شاخص. اما بررسی شوند مین
که ظرفیت بسیار باالیی براي  دهد میفعالیت نشان 

  غیرزراعی وجود دارد.  هاي فعالیتنوآوري در 
غیرزراعی پاسخ  هاي فعالیت: گشایش بازار جدید

موجود در روستا  يها بحرانبسیار مناسبی به یکی از 
است. شکست بازار به این  2تحت عنوان شکست بازار

ارزش منفعت بخش اعظمی از معنی است که 
    ً    مدتا  در روستاییان (ع هاي فعالیت یلهوس به شده خلق

. رسد میبخش کشاورزي) به افراد خارج از روستا 
، ارزش افزوده تولیدات روستاییان، دیگر عبارت به
، بندي بستهفرآیندهایی مثل فرآوري،  واسطه به

که سایر  شود میی ایجاد های فعالیتانبارداري و سایر 
و  ندبر یماعضاي حاضر در زنجیره تولید از آن بهره 

 ,.Poulton et alمنفعتی براي خود روستاییان ندارد (

                                                        
1- Local innovation 
2- Market failure 

در برخی کشورها  که دهد مین مطالعات نشا ).2006
 بعد ،کاال ارزش از درصد 40 مثل هند و چین حدود

. شود می اضافه آن به روستا از محصول شدن خارج از
 موقعیت یک در تغییرات از اي عمدهبخش  عمل، در

 دهد می رخ روستا اقتصاد از تر تجاري و پویاتر
)Wiggins, 2016(.  این محرومیت به دلیل عدم

. این آید یمروستایی به وجود  وجود یک بازار مناسب
غیرزراعی باعث  هاي فعالیتدر حالی است که رونق 

ایجاد بازارهاي داخلی، رونق بازارهاي خارجی و 
خواهد شد و با تکیه بر آن، روستاییان  ها آنپیوند بین 

 ,.Davis et al( کنندند بر شکست بازار غلبه توان می

منجر به غیرزراعی  هاي فعالیتبنابراین، . )2010
گشایش بازارهاي جدید در محیط روستایی و 

  . شوند می ها آنهمچنین خارج از 
 ینیکارآفردر نهایت، خالصه نتیجه تحلیل مباحث 

 3در زمینه اقتصاد غیرزراعی روستایی در جدول 
  است. مشاهده قابل
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 .مباحث کارآفرینی در اقتصاد غیرزراعی روستایی خالصه تحلیل -3جدول 
مباحث 

  مطالعات  ویژگی برجسته اقتصاد غیرزراعی مرتبط با کارآفرینی  مطالعات  فرینیکارآ

رشد اقتصادي 
  و درآمدزایی

 مقیمی، و داریانی (احمدپور
 )؛1395؛ (کریمی، )1392

)Ozgen and Minsky, 

 ,.Karimzadeh et al)؛ (2007

2014(  

  دلیل اثرگذاري بر رشد اقتصادي و درآمدزایی؛ ـ جذابیت به
  جهان مختلف نقاط روستایی درآمدهاي درتوجه  قابل سهم بودن دارا ـ

  ـ افزایش نرخ میانگین درآمد ساالنه خانوارهاي روستایی؛
  اي ثرگذاري در تحول اقتصاد منطقهـ ا

(Du, 1990 ()؛  Davis, 2003) 
(Haggblade et al., 2010) 

)؛ Binswanger-Mkhize, 2012؛
)Hazell and Rahman, 2014) 

(Wiggins, 2016) 

هاي  ارزش
  اجتماعی

 ؛)1395 کریمی،(
)Hayton et al., 2011 ؛(

)Karimzadeh et al., 2014(  

  یژه براي زنان؛و بهـ بهبود مشارکت 
  ـ اثرگذاري بر رفاه اجتماعی؛
  ـ عامل توزیع متعادل جمعیت؛
  ـ تأثیرگذاري بر کاهش فقر؛

  ـ دارا بودن کارکردهاي غیربازاري؛
  هبود کیفیت زندگی؛دار بر بـ اثر معنی

  دار بر ماندگاري در روستا و جلوگیري از مهاجرت. یمعنـ اثر 

 ؛)1390 همکاران، و غفاري(
 همکاران، و قیداري سجاسی(

)؛ Barrett et al., 2001( ؛)1393
)Davis, 2003() ؛Lanjouw and 

Lanjouw, 2001) ؛(Haggblade 

et al., 2010 ؛()Binswanger-

Mkhize et al., 2016(  

حفظ 
  زیست محیط

)Lenox and York, 2011 ؛(
)Hörisch et al., 2017(  

  ـ داراي ظرفیت براي کارکردهاي غیربازاري و غیرکاالیی؛
  ـ تأکید بر اشتغال نیروي انسانی و اعمال محدودیت در استفاده از ماشین؛

  هاي اکولوژیک ـ قابلیت استفاده از ارزش

)Nemes, 2005 ؛()Lanjouw 

and Lanjouw, 2001(  

ی و خوداشتغال
  )Gupta and York, 2008(  زایی اشتغال

  هاي غیرزراعی؛ درصد از فعالیت 25ـ ماهیت خوداشتغالی در 
  ـ ظرفیت کافی براي جذب نیروي کار؛

  هاي سخت مثل خشکسالی؛ ـ بهبود اشتغال در سال
  ـ ایجاد ضریب اطمینان در دنیاي در حال تحول و گذار؛

  هاي غیرزراعی؛ ي اشتغال در فصلـ زمینه مناسب برا
  ي کارآفرینانه در نیروي کار روستاییها مهارتـ ارتقاي 

)Liedholm, 2007 ؛(
)Haggblade et al., 2010؛( 

)Davis et al., 2010) ؛(Hussein 

and Nelson, 2016(  

هاي  فرصت
  کارآفرینانه

)Ardichvili et al., 2003 ؛(
)Fatima et al., 2011 ؛(
)Hayton et al., 2011(  

  هاي روستایی؛ یشتمعهاي مختلف  هاي متنوع در زمینه ـ وجود فرصت
  ـ زمینه براي توسعه یک فرصت موجود بر حسب نیاز بازار؛

  هاي موردنیاز بازار؛ نخورده به ارزش ـ زمینه براي تبدیل منابع دست
  هاي جدید هاي مختلف و خلق فرصت ـ زمینه براي ترکیب ایده

)Francis and Hoddinott, 

  )Wiggins, 2016(؛ )1993

مسیرهاي 
گزیدار خلق 

  ارزش

)Bull and Willard, 1993 ؛(
)Gans et al., 2016(  

  هاي غیرزراعی؛عنوان بستر فعالیت ـ استفاده از فضاي روستایی به
  روستایی  هاي شهري در محیطـ زمینه براي اجراي بخشی از فرآیند فعالیت

)Wall Street Journal, 2014( ؛
)Wiggins, 2016(  

گیري  بهره
  کارآمد از منابع

(احمدپور داریانی و مقیمی، 
 ,.Ardichvili et al)؛ (1392

2003(  

  هاي متنوع اکولوژیکی، فرهنگی و اجتماع؛ ـ مدنظر قرار گرفتن ارزش
  هاي متنوع روستایی؛ گیري از ارزش ـ ظرفیت باال براي بهره
  نخورده روستایی ابع دستکارگیري من ـ وجود ظرفیت براي به

)Nemes, 2005(  

  پذیري رقابت

 مقیمی، و داریانی احمدپور(
 Herron and( ؛)1392

Sapienza, 1992 ؛(
)Heilbrunn, 2008 ؛(

)Sarwoko et al., 2013؛(  

  منابع طبیعی است؛ ها آنهایی که منبع اصلی  ـ قدرت رقابت در فعالیت
  ي خاص دارد؛ها مهارته هایی که نیاز ب ـ قدرت رقابت در فعالیت
  هایی که نیاز به نیروي کار ارزان دارند؛ ـ قدرت رقابت در فعالیت
  باشند هایی که نیازمند فضاي روستایی می ـ قدرت رقابت در فعالیت

)Davis, 2003 ؛()Davis et al., 

 ,.Haggblade et al()؛ 2010

2010(  

)؛ West and Altink, 1996(  نوآوري
)Drucker, 2014(  

  ؛نیستـ ظرفیت باال براي تولید محصوالت جدیدي که در بازار موجود 
  هاي جدید؛ یوهشنخورده روستا به  گیري از منابع دست ـ امکان بهره

  هاي جدید در قالب نوآوري محلی یوهشـ کاربرد حل مسئله به 
)Adiyia et al., 2017(  

گشایش بازار 
 )Bull and Willard, 1993(  جدید

  در به وجود آمدن بازارهاي محلی؛ ـ تأثیرگذاري
  ـ عامل رونق بازارهاي خارجی؛

  ـ عامل پیوند بین بازارهاي داخلی و خارجی؛
  ـ مؤثر در غلبه بر شکست بازار روستایی

)Davis, 2003 ؛()Davis et al., 

 ,.Haggblade et al()؛ 2010

 Lanjouw and)؛ (2010

Lanjouw, 2001(  
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  و پیشنهادها گیري یجهنت
 مباحث که داد نشانهاي مطالعه حاضر بررسی
 نهفته روستایی غیرزراعی اقتصاد مفهوم در کارآفرینی

 کارآفرینانه، راهبرد عنوان به تواند می مفهوم این و است
. باشد کارآفرینانه اهداف براي عملیاتی گر تسهیل
 توسعه هاي ریزي برنامه در تواند می دولت رو، ازاین

 پیشبرد براي غیرزراعی اقتصاد مفاهیم از روستایی
 نظر در باید اما. بگیرد بهره روستایی کارآفرینی اهداف
 غیرزراعی اقتصاد مفهوم از گیري بهره که داشت

 گیري بهره در. است مواجه هایی چالش با نیز روستایی
 هاي فعالیت عنوان به غیرزراعی اقتصاد مفاهیم از

 که شود توجه نکته این به است الزم کارآفرینانه،
 زیادي بسیار شواهد. نیستند آرمانی ها فعالیت گونه این
 روستایی مختلف نقاط در غیرزراعی اقتصاد توفیق از

 عنوان به را آن توان نمی اما دارد، وجود جهان سراسر
 نگاه همان نگاه، نوع این. دانست مشکالت تمام حالل

 مفهوم این و شود می کارآفرینی به که است هنجاري
 طرف از. دارد می نگه ها نظریه و ها فرضیه حد در را

 هاي فعالیت کاربرد که داشت نظر در باید دیگر،
 است ممکن و نیست سودمند همواره غیرزراعی

 اوقات، از بسیاري در. باشد داشته همراه به را معایبی
 حالت یک ایجاد به منجر ها فعالیت این ماهیت

 در ستقیمم طور به که افرادي و شود می استعماري
 و زنان مانند( دارند دخالت هایی فعالیت چنین

 چنین. نشوند مند بهره آن سود از ،)کودکان
 گردند، نابرابري ایجاد باعث است ممکن هایی فعالیت

 توزیع یکسان طور به ها آن از حاصل سود زیرا
 )Reardon, 1997ریردون (هاي  بررسی. شود نمی

 برخی در غیرزراعی اقتصاد رشد که دهد ینشان م
 و فقرا بین شکاف افزایش به منجر روستایی مناطق

 در غیرزراعی هاي معیشت. است شده ثروتمندان
 براي بیمه مثل مواردي و هستند ناامن موارد، بسیاري

 غیرزراعی هاي فعالیت ماهیت. ندارد وجود ها آن

 اوقات، تربیش در که اي گونه به است؛ پراکندگی داراي
 این در مشترك صداي ایجاد و تعاونی تشکیل فرصت
  . ندارد وجود ها فعالیت

 محدودیت با نیز غیرزراعی هاي فعالیت رشد
. داد توسعه حدومرز بدون را آن نباید و است مواجه
 حد یک به باید غیرزراعی هاي فعالیت گسترش براي

 مایل فقیر افراد از بسیاري. داشت توجه مشخص
 اهل زیرا شوند، کوچک دار سرمایه یک که نیستند
 بنابراین. هستند راضی خود وضعیت به و نیستند خطر

 بسیاري. ندارد وجود ها آن بیشتر رشد براي ضرورتی
 از که است ممکن غیرزراعی هاي عرصه در فعالین از

. کنند استفاده کار نیروي عنوان به کودکان و زنان
 تواند می هایی یتفعال چنین رشد و توسعه بنابراین،

 و ها آن استثمار و زنان روي بر کار فشار به منجر
 که آنچه. گردد کودکان تحصیل از جلوگیري همچنین

 است آن کند می تبدیل تر بزرگ چالشی به را موارد این
 در بنابراین،. است دشوار مسائلی چنین پایش که

 این هایی فعالیت چنین براي ریزي برنامه هنگام
  . گیرند قرار توجه وردم ها چالش

 براي ریزي برنامه و سیاست دیگر، مهم مبحث
 بودن متنوع. است روستایی غیرزراعی اقتصاد
 اثرات که شود می باعث غیرزراعی هاي فعالیت

 معنی بدان این. آید پدید ها آن اجراي دنبال به متفاوتی
 ریزي برنامه در را اي ساده فرمول توان نمی که است
 همه در را آن و گرفت نظر در غیرزراعی اقتصاد براي

 مناطق. کرد اجرا ها فعالیت تمام براي و شرایط
 اي مرحله چه در که این به توجه با روستایی مختلف

 و ریزي برنامه نیازمند دارند، قرار توسعه از
 هاي فعالیت رشد زمینه در متفاوتی هاي سیاست

 چنین رشد همچنین،. بود خواهند غیرزراعی
 دنبال به را فقرا منفعت است ممکن هایی فعالیت
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 و رشد میزان بین تعادلی باید بنابراین،. باشد نداشته
  . شود گرفته نظر در فقرا از حمایت میزان

 جذب غیرزراعی، اقتصاد توسعه هاي الزمه از یکی
 حضور اما. است روستایی مناطق در خصوصی بخش

 ود هاي تجربه. روست روبه هایی چالش با بخش این
 بخش گذاري سرمایه که دهد می نشان گذشته دهه

 توجه جالب چندان روستایی، مناطق در خصوصی
 در فقط موارد بیشتر در بخش این و است نبوده

 منافع و آنی سود داراي که است یافته حضور مناطقی
 کار بخش این ترغیب بنابراین،. اند بوده مدت کوتاه

 فکر به مهم این براي باید دولت و نیست راحتی
 زمینه، این در بتوان شاید. باشد عملیاتی راهبردهاي
 را مستقیم یارانه ارائه حتی یا و مالیاتی بخشودگی

 بخش که هایی فعالیت دیگر، طرف از. کرد پیشنهاد
 باشد اي گونه به است ممکن دهد می انجام خصوصی

 و باشد نداشته احتیاج زیادي کار نیروي به که
 است حالی در این. دهند انجام را تولید کار ها ماشین

 روستایی غیرزراعی اقتصاد در تولیدي شیوه چنین که
 اصول از روستایی کار نیروي اشتغال زیرا ندارد، جایی

 باید اینکه ضمن. است هایی فعالیت چنین اساسی
 و شغلی امنیت سالمت، که شود حاصل اطمینان
 کنند می فعالیت کارگر عنوان به که افرادي حقوق
 نباید سازوکاري چنین حال، درعین. شود می رعایت

 متوقف را خصوصی بخش که یابد شدت قدري به
 ترجیح خصوصی بخش شرایطی چنین در زیرا سازد،

 استفاده ماشین از و باشد نداشته کار نیروي که دهد می
 کامل طور به را خود فرآیند و مسیر اینکه یا و کند

 تمام در. شود خارج منطقه از نهایت در و داده تغییر

. کند می ایفا را نقش ترین مهم دولت مسائل، این
 غیرزراعی اقتصاد گسترش در دولت نقش طورکلی، به

 اقتصاد به دولت توجه زیرا است، مهم بسیار
 ابعاد بهبود به چشمگیري طور به روستایی، غیرزراعی

 کرد خواهد کمک روستایی مردم زندگی مختلف
)Haggblade et al., 2010 .(  

 سؤال این خود براي سیاسی لحاظ از باید ولتد
 اقتصاد و روستا در گذاري سرمایه از که کند مطرح را

 دنبال به دولت      ًواقعا  آیا دارد؟ هدفی چه غیرزراعی
 مترصد آیا است؟ شهر و روستا بین نابرابري کاهش

 پی در آیا است؟ مهاجرت جریان از جلوگیري
 با دولت اگر است؟ سیاسی صداي به پاسخگویی

 کردن خاموش دنبال به غیرزراعی اقتصاد توسعه
 هایی فعالیت چنین انجام است، سیاسی صداي هرگونه

 هایی، فعالیت چنین مخاطب زیرا ندارد، ضرورتی
. ندارند سیاسی صداي گونه هیچ که هستند گروهی

 روستایی غیرزراعی اقتصاد توسعه براي باید دولت
 مدیریتی چارچوب رینانه،کارآف راهبرد یک عنوان به

 لحاظ به را اختیاراتی آن، طی و کند طراحی را مناسبی
 و محلی دولت به مدیریتی و مالی فنی، اي، حرفه

 است موظف نیز محلی دولت. بدهد تر پایین سطوح
 گرفتن دنبال به غیرزراعی هاي فعالیت توسعه براي که

 به حاضر بررسی نهایت، در. باشد یادشده امتیازات
 غیرزراعی اقتصاد ظرفیت بیانگر تئوریک، حاظل

 توسعه زمینه در کارآفرینانه راهبرد عنوان به روستایی
 تبیین و راهبرد این طراحی چگونگی اما بود، روستایی

 در تواند می که است مباحثی از آن مبانی و اصول
 .گیرد قرار بررسی مورد آینده مطالعات
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Abstract 1 
Entrepreneurship is one of the most important determinants of rural development. 

Elaboration of this concept in rural areas needs an entrepreneurial strategy. Nowadays, the rural 
development approaches have reduced their focus on development of agriculture sector and 
have distinguished between rural and agricultural development. Following such an approach, 
the common tendency of the new rural development approaches has led to a concept named 
rural non-farm economy. This concept is along with objects and elements of entrepreneurship. 
Therefore, the aim of this review study was to investigate the application of non-farm economy 
as the entrepreneurial strategy for rural development. In this regard, firstly entrepreneurship 
debates were investigated, and later the concept of rural non-farm economy were analyzed by 
those debates. Finally, the concept of rural non-farm economy were matched with 
entrepreneurship debates. The results showed that the concepts of entrepreneurship and non 
farm economy have common dimensions, elements and objects. The results of this study 
confirm the potential of rural non-farm economy for application as the entrepreneurial strategy. 
Moreover, requirements and challenges for application of rural non-farm economy have been 
discussed.  
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