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چکیده
کارآفرینی بهعنوان یکی از مهمترین تالشهای توسعه روستایی شناخته شده است .پژوهشگران و سیاستگذاران
به کارآیی این مفهوم باور دارند و همواره برای توسعه آن در نقاط روستایی تالش میکنند .اما پرسش اساسی آن است
که آیا توسعه کارآفرینی روستایی همواره مناسب است؟ شواهد نشان میدهد توسعه بیحد و مرز کارآفرینی ،پیامدهای
خطرناکی را برای مردم و خانوارهای روستایی در پی داشته است .هدف این مطالعه مروری ،معرفی مفهوم کارآفرینی
روستایی پایدار در پاسخ به پیامدهای توسعه بیحد و مرز کارآفرینی روستایی بود .نتایج نشان داد که پیامدها در سه
گروه اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی قابل دستهبندی هستند .از طرف دیگر ،ادبیات کارآفرینی نیز متشکل از
دیدگاههایی است که این سه بعد را در نظر میگیرد که شامل کارآفرینی اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی میشود.
در نظر گرفتن همزمان ابعاد سهگانه کارآفرینی و پایداری ،مفهوم کارآفرینی پایدار را به وجود میآورد .این ابعاد در
مفاهیم کارآفرینی و پایداری میتوانند پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی را پوشش داده و مفهوم جدید کارآفرینی
روستایی پایدار را معرفی کنند.
واژگان کلیدی :کارآفرینی روستایی ،پایداری ،کارآفرینی روستایی پایدار
مقدمه
بسیاری از مردم روستایی در دنیا به کشاورزی

بیکاری ،خشکسالی و کمآبی با مشکل مواجه میکند

مشغول هستند و زندگی آنها به این شغل وابسته است

( .)Tubiello et al., 2008در همین راستا ،در

( .)Wiggins, 2016این مسئله همواره پیامدهایی را

رویکردهای اخیر ،تمرکز صرف از کشاورزی برداشته

در زمینه توسعه روستایی به دنبال داشته است .از

شده و این مبحث تنها یکی از عناصر توسعه روستایی

جمله این که تا مدتها توسعه کشاورزی معادل

محسوب میشود ( .)Nemes, 2005از اینرو ،مفهوم

توسعه روستایی تلقی میشد .تأکید صرف بر توسعه

کارآفرینی روستایی با طرح مباحثی مانند تأمین

کشاورزی ،مردم روستا را در هنگام بحرانهایی مانند

1

معیشت ،بهرهوری از منابع ،اشتغالزایی ،توانمندسازی

*مسئول مکاتبهdr.rezaeimoghaddam@gmail.com :
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و سایر مباحث جذاب مرتبط با توسعه ،نقش

همکاران ( )1031به اهمیت کارآفرینی روستایی از این

برجستهای در ادبیات توسعه روستایی یافته است.

جنبه اشاره میکنند که ایجاد اشتغال با سرمایه نسبتا

کارآفرینی روستایی عبارت است از ایجاد کسب و

کم و توسعه یک سرمایهگذاری مشترک توسط افرادی

کاری جدید که یک تولید یا خدمت جدید ،یا بازار

که مهارتهای گوناگونی کسب میکنند ،به ایجاد

جدیدی را معرفی نموده و یا از فناوری جدیدی در

تجارتهای کوچک در یک جامعه ،افزایش

محیط روستایی استفاده کند (.)Wortman, 1990

سرمایهگذاریها و پسانداز محلی و بهبود بهرهوری از

مردم روستایی به واسطه توسعه فعالیتهای

منابع محلی منجر میشود .از اینرو است که

کارآفرینانه این قابلیت را مییابند که نیروی خود را

کارآفرینی روستایی تسهیلگر رابطه بین توسعه

صرفا به کشاورزی محدود نکنند و عالوهبر بهبود

کشاورزی ،بهرهوری بیشتر از زمین و همچنین بهبود

فعالیتهای کشاورزی ،از منافع حاصل از سایر

مسائل اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی روستا

فعالیتهای غیرزراعی نیز برخوردار شوند ( Reardon

محسوب میشود (.)Newbery et al., 2017

 .)et al., 2007ضمن اینکه فعالیتهای کارآفرینانه

شواهد نیز نشان میدهد که کارآفرینی روستایی،

روستایی لزوما خارج از حیطه کشاورزی نیستند و در

سهم عمدهای در بهبود وضعیت زندگی مردم روستا

زمینه کشاورزی نیز ظرفیت توسعه اینگونه فعالیتها

داشته است .دیویس و همکاران ( Davis et al.,

وجود دارد (.)Kroesen and Darson, 2013

 )2014به سهم فعالیتهای کارآفرینانه در افزایش 11

کارآفرینی بهعنوان یکی از مهمترین تالشهای

درصدی درآمد خانوارهای روستایی آفریقا اشاره

توسعه روستایی نظر محققان را به خود جلب کرده

میکنند .به گفته آنان 11 ،درصد از خانوارهای

است ( .)Burnett and Danson, 2017اقتصاددانان،

روستایی در آفریقا به این فعالیتها مشغول هستند.

کارآفرینی را مهمترین پیشران توسعه اقتصادی

فعالیتهای کارآفرینانه در نواحی روستایی کشورهای

روستاها ،سیاستمداران آن را یک راهبرد کلیدی برای

توسعهیافتهتر تأثیر بیشتری داشته است .بهعنوان مثال،

جلوگیری از اغتشاشات و ناآرامی در روستاها،

این فعالیتها به میزان  11درصد ،درآمد روستاییان

کشاورزان و روستاییان آن را ابزاری برای بهبود درآمد

مکزیک را افزایش داده است و به افزایش  11درصد

خویش و زنان آن را امکانی برای اشتغال در مجاورت

درآمد برای روستاییان پرو 03 ،درصد برای برزیل11 ،

محل سکونت در راستای خودمختاری و استقالل خود

درصد برای شیلی 13 ،درصد برای کلمبیا و  14درصد

میدانند (ملکسعیدی و همکاران.)1032 ،

برای روستاییان چین کمک کرده است ( Nagler and

عالوهبر اثرات اقتصادی و اجتماعی کارآفرینی در

 .)Naudé, 2017النجو و النجو ( Lanjouw and

محیط روستا ،مارسدن و اسمیت ( Marsden and

 )Lanjouw, 2011میزان افزایش  13درصدی درآمد

 )Smith, 2003بر این باورند که توسعه کارآفرینی

روستاییان کاستاریکا را در ازای توسعه این فعالیتها

با نگاه اکولوژیک میتواند به توسعه پایدار روستایی

گزارش کردهاند .فعالیتهای کارآفرینانه بر کیفیت

منجر شود .این در حالی است که کارآفرینی روستایی

زندگی نیز اثر دارند ( Hussein and Nelson,

نقطه مقابل فعالیتهای مرسوم کشاورزی نیست ،بلکه

 .)2016مطالعه غفاری و همکاران ( )1033و همچنین

شامل فعالیتهای این حیطه نیز میشود و همچنین با

سجاسی قیداری و همکاران ( )1030نشان داد که این

استفاده از محصوالت زراعی به عنوان مواد اولیه،

فعالیتها تأثیر مثبت و معنیداری بر بهبود کیفیت

مکمل اینگونه فعالیتها نیز خواهد بود .ایزدی و

زندگی روستاییان دارد .این فعالیتها همچنین حاوی
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ارزشهای اجتماعی مانند مشارکت و برابری جنسیتی

معرفی میکند ( .)Schumpeter, 1934اقتصاددانان،

هستند (.)Liverpool-Tasie et al., 2016

کارآفرینان را بهعنوان عاملین اصلی خلق فرصتهای
و

سرمایهگذاری تلقی میکنند و جامعهشناسان از آنان

از

اینرو،

اندیشمندان،

سیاستگذاران

برنامهریزان هر روز به میزان بیشتری به مباحث

بهعنوان تحریککنندگان حساس در نوسازی جوامع

کارآفرینی در توسعه روستایی اهمیت میدهند .کشور

یاد میکنند (احمدپور داریانی و مقیمی.)1032 ،

ایران نیز همین روند را در پیش گرفته است .در برنامه

دانشمندان علوم سیاسی ،کارآفرینان را کودکان

سوم ( )1013-1030و چهارم ( )1031-1033توسعه،

بیغرض نظام سیاسی میدانند که ظهور و بروز آنها

به لزوم توسعه کارآفرینی اشاره شده است ،اما توسعه

به توسعه یک جامعه کمک میکند ( Lavanya

این مفهوم در محیطهای روستایی در این برنامهها به

 .)Latha and Murthy, 2009این عبارتها در کنار

توسعه برنامههای کارآفرینی کشاورزی محدود شده

مفاهیم و مستندات موجود در زمینه کارآفرینی

است .کارآفرینی در سال  1033بهصورت رسمی

روستایی ،مقبولیت بیحد و مرز این مفهوم را نشان

جزئی از برنامهریزی روستایی برنامه پنجم توسعه

میدهند .به عبارت دیگر ،بر اساس چنین تعابیری این

ایران ( )1033-1031را به خود اختصاص داد .در بند

دیدگاه رایج میشود که هیچ محدودیتی برای توسعه

"ز" این برنامه ،هدف توسعه فعالیتهای کارآفرینی

فعالیتهای کارآفرینانه روستایی وجود نخواهد

تحت عنوان "ساماندهی و استقرار فعالیتهای

داشت .به این معنی که هر فعالیتی زیر سایه مفهوم

کارآفرینی و اشتغالزای کوچک و متوسط تولیدی و

کارآفرینی ،مثبت و در راستای تسهیل توسعه خواهد

خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای

بود و هر فردی با عنوان کارآفرین ،انسانی توسعهیافته

مالی و اعتباری" ارائه شد .در برنامه ششم (-1133

و مفید محسوب میشود .با اتکا به این فرض،

 )1034نیز بهطور مستقیم بر توسعه کارآفرینی

اندیشمندان ،سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه

روستایی تأکید شده است .این برنامه ،دولت را به

روستایی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،همواره

"توسعه حداقل پنجاه و چهار خوشه کسبوکار

به دنبال گسترش فعالیتهای کارآفرینانه و توسعه

روستایی ،بهرهبرداری و ساخت نود و هشت ناحیه

مفهوم کارآفرینی در نواحی روستایی هستند .اما

صنعتی روستایی و ایجاد یک میلیون و نهصد و

موضوعی مبهم در این رابطه آن است که حد مطلوب

چهارده هزار فرصت شغلی در روستاها و مناطق

توسعه فعالیتهای کارآفرینانه روستایی در کشورهای

عشایری" مکلف کرده است (.)Moghadam, 2017

درحالتوسعه چیست؟ آیا توسعه این فعالیتها در

بر اساس مفاهیم کارآفرینی روستایی و با استناد بر

محیطهای روستایی محدودیتی ندارد و روستاها را با

شواهد موجود ،درک مشترک بیشتر سیاستگذاران

مشکل مواجه نمیکند؟ به دنبال پاسخ به این ابهامات،

این است که توسعه کارآفرینی در محیطهای روستایی

هدف مطالعه حاضر آن است که با مرور ادبیات،

منجر به توسعه روستایی خواهد شد و از اینرو ،آنها

مستندات و شواهد مبنیبر اثرات و پیامدهای توسعه

به دنبال توسعه این مفهوم در مناطق روستایی هستند

کارآفرینی روستایی ،به ضرورت تأکید بر مفهوم

(.)Henderson, 2002

پایداری در این مبحث بپردازد.

کارآفرینی همواره از عوامل مثبت و اثرگذار بر

پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی :در حالیکه

ابعاد مختلف توسعه شناخته شده است .شومپیتر این

یک عقیده عمومی بر ارزشمند بودن فعالیتهای

مفهوم را موتور محرکه توسعه اقتصادی کشورها

کارآفرینانه برای جوامع روستایی وجود دارد
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( ،)Henderson, 2002بررسی دقیقتر مفاهیم و

بهینه از منابع هستند ،میتوانند از خالقیت خود در

مستندات مربوط به کارآفرینی روستایی ،بیانکننده

راستای بهرهبرداری بیش از حد منابع و مصالحه آن

هشدارهایی در زمینه توسعه چنین فعالیتهایی

استفاده کنند.

میباشد .یکی از مسائل مهمی که در زمینه کارآفرینی

از دیگر پیامدها میتوان به بهرهکشی از اعضای

نادیده گرفته شده است ،اثرات و پیامدهای توسعه این

خانوار روستایی بهویژه زنان اشاره نمود .ویگینز

نوع فعالیتها است .ونکاتارامان ( Venkataraman,

( )Wigins, 2016به این نکته اشاره میکند که

 )1997در تشریح عناصر کارآفرینی ،اهمیتی برابر

توسعه بیش از حد فعالیتهای غیرزراعی در میان

برای "فرصتهای کارآفرینانه"" ،فرد به وجود آورنده

خانوارهای روستایی میتواند کودکان را از مدرسه

آنها (کارآفرین)" و "پیامدهای کارآفرینی" قائل

بازدارد و فعالیتهای طاقتفرسایی را به نقشهای

میشود و پیامدهای توسعه کارآفرینی را به سه دسته

مرسوم زنان در این خانوارها اضافه نماید .همچنین

اقتصادی ،روانشناختی و اجتماعی تقسیمبندی میکند.

اگر فعالیتی کارآفرینانه در محیطهای روستایی به

کوهن و وین ( )Cohen and Winn, 2007ضمن

حدی توسعه یابد که قادر به جایگزین کردن ماشین

تأکید بر اهمیت اثرات توسعه کارآفرینی ،بعد

به جای نیروی کار روستایی شود ،اشتغال در روستا

زیستمحیطی را نیز به این دستهبندی اضافه میکنند.

با یک بحران جدی روبرو خواهد شد.

اگر توسعه بی حد و حصر فعالیتهای کارآفرینانه در

کارآفرینان روستایی با توسعه فعالیتهای خود،

محیطهای روستایی ادامه یابد ،پیامدهای زیادی را به

پیوند بین اجتماعات روستایی و جوامع بزرگتر را

همراه خواهد داشت .از مهمترین پیامدها میتوان به

قویتر میکنند ،تا جایی که روستاییان وارد سطوح

مصالحه منابع روستایی اشاره نمود .این منابع میتوانند

جهانی اقتصاد میشوند ( .)Henderson, 2002این

فیزیکی ،اکولوژیکی ،اجتماعی و فرهنگی باشند

مسئله شاید در نگاه اول بهعنوان یک رویداد مطلوب

( .)Nemes, 2005کارآفرینی ،روستاییان را قادر

به نظر برسد ،اما نمز ( )Nemes, 2005با یک بررسی

میسازد تا فرهنگ بومی خود را با تالشهای

دقیقتر معتقد است که با ورود بسیاری از نواحی

اقتصادی ادغام کنند و آن را توسعه دهند .از اینرو،

روستایی در اقتصادهای بزرگتر و به ویژه در سطوح

بیتوجهی به مسئله پایداری میتواند منجر به توسعه

جهانی ،روستاییان با شرکتها و ابرقدرتهایی مواجه

آن دسته از فعالیتهایی شود که به فرهنگهای بومی

میشوند که قدرت رقابت با آنها را ندارند و به دنبال

در نقاط روستایی بهعنوان یک منبع ارزشمند لطمه

تالش برای رقابت با آنها ،تمام منابع روستایی خود را

وارد کند .همانگونه که کارآفرینی میتواند منجر به

مصرف میکنند؛ در نهایت ،همین روستاها به نواحی

استفاده بهینه و بهرهوری منابع شود (احمدپور داریانی

بدون منابع تبدیل شده و نیازمند کمک خواهند بود.

و مقیمی ،)1032 ،قادر به مصالحه آنها نیز خواهد

ریردون و همکاران ( )Reardon et al, 2007در

بود .کارآفرینان روستایی ممکن است بیوقفه از منابع

بررسی برخی مطالعات تجربی به این نتیجه میرسند

مختلف روستا مانند آب و خاک و هوا استفاده نمایند

که رشد فعالیتهای کارآفرینانه غیرزراعی در برخی

بیآنکه محدودیتی در این زمینه داشته باشند .به

مناطق روستایی آفریقا منجر به افزایش شکاف بین

عبارت دیگر ،شیوه بهرهبرداری متفاوت کارآفرینان از

فقرا و ثروتمندان شده است .همچنین ،این فعالیتها

منابع ،نباید همواره بهعنوان یک مؤلفه مثبت نگریسته

توزیع ناعادالنه زمین و سایر منابع روستایی را به

شود .زیرا همانگونه که کارآفرینان قادر به استفاده

دنبال داشته است .چنین مسائلی میتواند به تغییرات
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اجتماعی نامطلوب منجر شود (.)Wigins, 2016

هند ،این افزایش به میزان  01درصد بین سالهای

انحصار انبارداری در هند و همچنین بستهبندی و

 2331تا  2312بود ( .)Wigins, 2016این افزایش

فروش محصوالت روستایی در چین بهوسیله

دستمزدها علیرغم اثرگذاری مثبت بر کاهش فقر

کارآفرینان باعث شده است تا حدود  13درصد از

روستایی ( ،)Jacoby, 2013پیامدهایی را نیز به دنبال

ارزش محصوالت روستایی ،خارج از محیط روستا به

داشته است .از جمله این پیامدها افزایش هزینه تولید

آن اضافه شود ( .)Reardon et al., 2012چنین

بود که در پی آن ،قیمت غذا نیز افزایش یافت .به

انبارهایی در حال حاضر حدود  10درصد از

عنوان مثال ،هزینههای تولید غالت و حبوبات در

سیبزمینی در هند را مدیریت میکنند ( Reardon

چین بین  13تا  13درصد در سالهای  2331تا 2313

 .)and Timmer, 2014فعالیتهای کارآفرینانه در

افزایش یافت .از طرف دیگر ،افزایش هزینه نیروی

روستاهای آسیا ،دستمزدهای روستایی را افزایش داده

کار به رشد فرآیند مکانیزه شدن منجر شد؛ بهویژه

است .برای مثال ،در چین ،دستمزد روستایی بین

برای آن دسته از وظایفی که بهصورت ماشینی

سالهای  2330و  2331به شکل خارقالعادهای 32

ارزانتر انجام میشدند و این مسئله در نهایت بیکاری

درصد افزایش یافت .در ویتنام ،دستمزد روستایی بیش

روستاییان را در پی داشت (.)Wigins, 2016

از سه برابر در سالهای  1332تا  2333افزایش یافت.

پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی بهطور خالصه

در بنگالدش ،متوسط دستمزد روستایی بهاندازه 11

در نگاره  1قابل مشاهده است.

درصد بین سالهای  2331تا  2313افزایش یافت .در

نگاره  .1پیامدهای منفی توسعه کارآفرینی روستایی.
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پاسخ به پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی:

جمله افزایش هزینهها ،مصالحه ارزش افزوده و

همانگونه که مشاهده میشود ،توسعه بدون مالحظهی

سوءاستفاده واسطهها در قالب پیامدهای اقتصادی قابل

کارآفرینی روستایی ،پیامدهای قابل تأملی را برای

دستهبندی هستند .بیکاری ،بهرهکشی ،مصالحه منابع

جوامع روستایی در پی خواهد داشت .اندیشمندان

فرهنگی و ایجاد مانع برای تحصیل کودکان روستایی

کارآفرینی در پاسخ به این مسائل ،همواره به دنبال

در دسته اجتماعی قرار گرفته و مصالحه منابع اراضی

تغییر اهداف کارآفرینی بودهاند؛ نمونه آن تغییر گرایش

و منابع طبیعی نیز در گروه پیامدهای زیستمحیطی

از اهداف اقتصادی کارآفرینی به سمت اهداف

دستهبندی میشوند .از آنجا که این سه دسته

اجتماعی است که تحت عنوان کارآفرینی اجتماعی

(اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) از ابعاد مفهوم

مطرح میشود ( .)Mair and Marti, 2006در این

پایداری محسوب میشوند ،میتوان گفت که توسعهی

حالت ،این پرسش مطرح میشود که آیا در مفهوم

کارآفرینی روستایی بدون مالحظه و با نگاه صرفا

کارآفرینی ،توسعه تکبعدی مد نظر است؟ به عبارت

اقتصادی ،پایداری توسعه روستایی را به خطر

دیگر ،آیا دنبال کردن یک هدف صرفا اقتصادی یا

میاندازد .از طرف دیگر ،مفاهیم و شواهد نشانگر این

اجتماعی برای توسعه کارآفرینی اکتفا میکند؟ در

مسئله هستند که در توسعه کارآفرینی روستایی صرفا

پاسخ به این پرسش میتوان گفت همانگونه که

یک بعد (عمدتا اقتصادی) در نظر گرفته میشود.

مفاهیم و مستندات در رابطه با پیامدهای توسعه

توسعه این فعالیتها حد و مرز مشخصی ندارد و در

کارآفرینی در روستا نشان میدهد ،توسعه تکبعدی

نتیجه ،نیازهای فعلی بدون در نظر گرفتن منابع الزم

فعالیتهای کارآفرینانه نه تنها کفایت نمیکند ،بلکه

برای رفع نیازهای آتی برطرف میشوند؛ این دقیقا

خطرناک است؛ زیرا در سایه چنین دیدگاهی ،سایر

همان مسئلهای است که منجر به ناپایداری توسعه

ابعاد مهم توسعه روستایی نادیده گرفته میشود و

روستایی میشود ،زیرا زمانی که از پایداری صحبت

حتی در مواردی آسیب مستقیم میبیند .از این رو ،این

میشود ،توسعه متعادل و هماهنگ ابعاد آن مدنظر

پرسش مطرح میشود که چگونه میتوان با این مسئله

است ( .)Mölders, 2014بنابراین ،اگر قرار است

مقابله کرد؟

کارآفرینی اثر مثبتی بر توسعه روستایی داشته باشد،
باید در قالب فعالیتهای پایدار اجرا شود .بهعبارت

با دقت در پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی

1

میتوان به این نکته رسید که این پیامدها قابل

دیگر ،این کارآفرینی روستایی پایدار است که به

دستهبندی به جنبههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و

توسعه روستایی پایدار منجر خواهد شد.

زیستمحیطی هستند (جدول  .)1برخی پیامدها از

1- Sustainable rural entrepreneurship
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جدول  -1دستهبندی پیامدهای توسعه روستایی
پیامدهای اقتصادی

پیامدهای اجتماعی

پیامدهای زیستمحیطی

شکست در رقابت با اجتماعات بزرگ تر

آسیب فرهنگ بومی

مصالحه اراضی طبیعی

افزایش هزینه تولید

بیکاری روستاییان

برداشت بی رویه منابع آب

مصالحه ارزش افزوده محصوالت

ممانعت از تحصیل کودکان

آلودگی هوای روستایی

مصالحه منابع فیزیکی

بهره کشی از اعضای خانوار روستایی

فرسایش خاک

سوء استفاده داللها و واسطهها
افزایش قیمت غذا

کارآفرینی روستایی پایدار

مرتفع گردد ( .)Mölders, 2014با این دیدگاه،

پایداری در توسعه روستایی :پایداری برای اولین بار

توسعه پایدار فرآیندی است در جهت پایدار نمودن

در کنفرانس ملل متحد درباره محیط زیست انسان در

فعالیتهای توسعهای که نیاز به منابع و جایگزینی

سال  1312مطرح شد .این واژه بهعنوان یک مفهوم

سریع و یکپارچه آن وجود دارد ( Soubbotina,

مرتبط با توسعه در گزارش کمیسیون برانتلند 1در سال

 .)2004بهعبارت دیگر ،تأکید توسعه پایدار بر آن

 1331برجسته شد ( .)Hall et al., 2010تعریف

است که در مسیر توسعه تا جاییکه امکان دارد منابع

توسعه پایدار در این کمیسیون به این صورت بود:

تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گیرد و از منابع

توسعهای که طی آن ،رفع نیازهای نسل حاضر بدون

غیرتجدیدپذیر از طرق مختلف (مثل کاهش استفاده یا

به خطر افتادن توانایی نسل آینده برای رفع نیازهای

بازیافت) برای نسل پیش رو محافظت شود ( Hall et

خود صورت میگیرد ( .)Brundtland, 1987این

.)al., 2010

برداشت از توسعه در سال  1331با تأکید بر حفظ

پس از مطرح شدن مفهوم پایداری با تأکید بر

محیط زیست ارائه شد و محور بحث حول رابطه

مالحظات زیستمحیطی ،سایر شاخصهای این

انسان و طبیعت قرار داشت ( Kuhlman and

مفهوم نیز در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی مورد

 .)Farrington, 2010چارچوب مفهوم توسعه پایدار

توجه قرار گرفت ( .)Bonevac, 2010به این معنی

بر "آینده مشترک ما" 2و "برابری بین نسلها" 0استوار

که پایداری بهعنوان یک مفهوم ترکیبی در پی به تعادل

است (رضائیمقدم و کرمی .)1031 ،در همین راستا،

رساندن سالمت اقتصادی ،برابری اجتماعی و

مفهوم پایداری بیشتر بر توانایی توسعه سبکهای

تابآوری زیستمحیطی با یک چشمانداز بلندمدت

زندگی و سطح مصرف برای محافظت از آسیبهای

برای دستیابی به راهحلهای برد -برد است ( Cohen

منابع تأکید دارد .بنابراین ،این مفهوم به دنبال رهیافتی

 .)and Winn, 2007از این رو ،پایداری مفهومی

است که طی آن از منابع محافظت شود و برداشت از

تکبعدی نیست و ابعاد متنوعی را از جمله ارضای

آنها به گونهای صورت گیرد که نیازهای نسل حاضر،

نیازهای اولیه بشر ،دستیابی به برابری و عدالت

بدون مورد مصالحه قرار گرفتن نیازهای نسل آتی

اجتماعی ،مالحظه تنوع فرهنگی ،حفاظت تنوع
اکولوژیک و ادغام حفظ منابع طبیعی و توسعه را در
بر میگیرد .همچنین ،مفهوم پایداری ،فرضهایی را

1- Brundtland
2- Our common future
3- Intergenerational equity

بنا نهاد که در زمینه توسعه باید مدنظر قرار گیرند .از
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جمله این فرضها این است که توسعه باید از یک

مفاهیم ،مباحث ،پارادایمها ،رهیافتها ،الگوها و

چشمانداز بلندمدت نگریسته شود؛ توسعه پایدار

مدلهایی که در زمینه توسعه روستایی وجود دارد،

پدیدهای پویاست و برابری بین نسلها از فرضهای

زمانی مفید است که بتوان از آنها در طراحی و

اساسی این مفهوم است (.)Karami, 1995

اجرای برنامههای توسعه روستایی بهره گرفت .از این

همانگونه که ابعاد متنوع و فرضهای مختلف

رو ،برنامههای روستایی ابزاری برای پیادهسازی

پایداری نشان میدهد ،این مفهوم بسیار گسترده است

مباحث کلی روستایی محسوب میشوند .این مسئله

و پرداختن به آن در حیطه توسعه (که خود نیز

یکی از جنبههای توسعه روستایی است که نقش

مفهومی گسترده است) ،صرفا یک مبحث کلی را

پایداری در آن برجسته میشود .به این معنیکه

نشان میدهد .پژوهشگران و سیاستمداران نیز برای

برنامههای توسعه روستایی همواره تمرکز خود را بر

محقق شدن هدف کلی توسعه پایدار باید ابعاد

اجرای یک برنامه در یک مدتزمان مشخص قرار

مختلف آن را در نظر بگیرند و به جزئیات آن توجه

میدهند ،درصورتیکه بعد مهم برنامهها ،ادامه داشتن

نمایند .برای مطالعه دقیقتر جزئیات توسعه باید به این

پس از حمایت توسط مجری برنامه میباشد .سازمان

نکته توجه داشت که بحث پایداری در راستای تحقق

"سرمایهگذاری بینالمللی برای توسعه کشاورزی"

توسعه پایدار ،در زیرمجموعهها و عوامل توسعه

یکی از سازمانهایی است که سرمایهگذاری در

قابلبررسی میباشد .همانگونه که تا کنون نیز

پایداری برنامهها را آغاز نموده است .این سازمان،

مطالعات مختلفی در زمینههای متنوع توسعه ،به

تعریف زیر را از پایداری برنامههای توسعه روستایی

بررسی مبحث پایداری پرداختهاند و توسعه روستایی

ارائه

"پایداری

پایدار یکی از همین موضوعات است.

برنامههای روستایی به معنای اطمینان از این مسئله

میدهد

(2016

:)Wiggins,

1

پایداری از مباحثی است که در زمینه برنامههای

است که نهادهای حمایتشده بهوسیله پروژه و

توسعه روستایی نیز مدنظر قرار گرفته است .پایداری

منفعتهای رسانده شده از طریق یک پروژه ،بعد از

در توسعه روستایی فرآیندی چندبعدی است که طی

پایان آن نیز باقی بمانند و ادامه یابند".

آن نظام روستایی از ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و

بنابراین ،رشد و بهبود عوامل توسعه روستایی باید

زیستمحیطی تحت تأثیر قرار میگیرد .رشد

بر اساس مفهوم پایداری صورت پذیرد .با ظهور

اقتصادی ،بهبود شرایط اجتماعی و محافظت از

مفاهیم نوینی از قبیل تکثرگرایی ،از نقش کشاورزی به

ارزشهای طبیعی از ابعاد مهمی هستند که در توسعه

عنوان تنها عامل توسعه روستایی کاسته شده ( Jones,

روستایی پایدار از اهمیت یکسانی برخوردار میباشند

 )1995و تمرکز اندیشمندان از بهبود تولیدات چوب

( .)Pugliese, 2011بنابراین ،پایداری توسعه

و مواد غذایی به سایر مباحث از قبیل کارآفرینی سوق

روستایی نیز ابعاد متنوعی دارد .این مفهوم تا کنون در

یافته است ( .)Wiggins, 2016کارآفرینی روستایی

ابعاد گوناگونی از قبیل پایداری اقتصادی ،اجتماعی

از عواملی است که در توسعه روستایی نقش

( ،)Wolbring and Rybchinski, 2013نهادی،

برجستهای دارد .جوامع روستایی پایدار باید قادر به

زیستمحیطی

تشخیص فرصتهای موجود در بازار و سیاستهای

توانمندسازی،

تابآوری

و

( )Bhandari, 2009مورد بررسی قرار گرفته است.
Agricultural
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مختلف باشند و همچنین بتوانند این فرصتها را با

ظهور نظریههای اقتصاد -محور در زمینه کارآفرینی تا

نیاز به محافظت از داراییهای روستا و بهبود تنوع

حدود زیادی تحت تأثیر نظریه بازار 0است .این نظریه

آنها ادغام نموده و به تعادل برسانند ( Pugliese,

حدود  123سال پیش به وسیله لئون والروس 1معرفی

 .)2011این مسئله بهطور مستقیم ،اهمیت پایداری در

شد .این نظریه بیانکننده مدلی ریاضی است که

کارآفرینی روستایی را میرساند .از طرف دیگر چنین

تخصیص منابع و کاالها را بهطور دقیق در بین تمام

فعالیتهایی باید مستمر بوده و به یک مقطع زمانی

مصرفکنندگان توصیف میکند .اندیشه کارآیی پارتو

1

خاص محدود نشود ( .)Bhandari, 2009از اینرو،

زاییده نظریه بازار است .کارآیی پارتو حالتی از

مفهوم پایداری در مبحث کارآفرینی روستایی ،موضوع

تخصیص منابع است که در آن امکان بهتر نمودن

حائز اهمیتی است.

وضعیت یک فرد بدون بدتر شدن وضعیت فردی

ابعاد کارآفرینی پایدار :مبحث پایداری خود دارای

دیگر وجود ندارد .اگر تخصیص منابع بهگونهای باشد

ابعادی است که در زمینه کارآفرینی نیز قابلبررسی

که شرایط فردی بدون تغییر منفی در شرایط فردی

است ،زیرا در هر کدام از ابعاد پایداری (اقتصادی،

دیگر تغییر نماید ،مفهوم دیگری تحت عنوان ارتقا

اجتماعی و زیستمحیطی) ،دیدگاههایی برای

پارتو رخ میدهد .بنابراین ،کارآیی پارتو و ارتقا پارتو

کارآفرینی وجود دارد و میتوان بر اساس آنها به

دو مفهوم متضاد هستند .در نتیجه بر هم خوردن
4

بررسی کارآفرینی پایدار پرداخت .در ادامه ،این

تعادل بازار ،مفهومی تحت عنوان شکست بازار ظهور

دیدگاهها تشریح میشوند.

میکند ( .)Dean and McMullen, 2007از اینرو،

دیدگاههای اقتصادی کارآفرینی :این نوع کارآفرینی

شکست بازار ،پیامد منفی بر هم خوردن تعادل بازار

بر تشخیص و بهرهبرداری آن دسته از فرصتهایی

محسوب میشود .بحثهای مرتبط با بازار بهاندازهای

تأکید میکنند که در نهایت منجر به سودآوری

مهم هستند که منجر به نظریههای متضادی در زمینه

اقتصادی میشوند (احمدپور داریانی و مقیمی،

کارآفرینی شدهاند .بهعنوان مثال ،در نتیجه بحثهای

 .)1032کارآفرینی ،از تحول مفاهیم مرتبط با اقتصاد

مرتبط با بازار ،دو مکتب متفاوت تحت عناوین اتریش

پدید آمد .ریچارد کانتیلون ،1اوایل قرن هجدهم

و شومپیتر به وجود آمده است که طی آن مکتب

میالدی عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد.

اتریش ،کارآفرینی را کشف فرصتها در بازار

این سه دسته عبارت بودند از مالکان زمین ،عوامل

نامتعادل میداند و هدف آن را رساندن بازار به

اقتصادی دستمزدبگیر و همچنین آن دسته از عوامل

وضعیت تعادل معرفی میکند .این در حالی است که

اقتصادی که با قبول خطر و ریسک در بازار بورس

مکتب شومپیتر ،کارآفرینی را فرآیند بر هم زدن تعادل

فعالیت میکنند .ژان باتیست سی 2اولین کسی بود که

بازار میداند و هدف آن را به وجود آمدن ترکیبات

بر نقش حیاتی کارآفرینان در بسیج منابع اقتصادی بر

جدید در راستای توسعه اقتصادی میپندارد ( Cheah,

اساس اصول بهرهوری تأکید نمود ( Schiller and

 .)1990بههرحال ،چیزی که در هر دو مکتب مشترک

.)Crewson, 1997
3- Market theory
4- Leon Walrus
5- Pareto efficiency
6- Market failure

1- Richard Canitllon
2- Jean Baptis Say
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است ،گشایش بازار جدید بهعنوان هدف کارآفرینی

( )Oriarewo et al., 2013همچنان کارآفرین را

است (.)Bull and Willard, 1993

اصلیترین مهره در اقتصاد نوین میدانند.

اعتقاد شومپیتر بهعنوان اندیشمند برجسته

بسیاری از صاحبنظران در زمینه کارآفرینی،

کارآفرینی این است که توسعه اقتصادی زمانی بروز

هدف عمده و اساسی کارآفرینی را رشد اقتصادی

میکند که ترکیبات جدید پدیدار میشوند .شومپیتر

میدانند .ونکاتارامان (،)Venkataraman, 1997

آنچه که از ترکیبات جدید حاصل میشود را

کارآفرینی را به عنوان مبحثی کلیدی و ابزاری مدبرانه

کسبوکار مخاطرهآمیز مینامد و فردی که دست به

برای رشد اقتصادی تلقی میکند .بسیاری از

چنین اقدامی میزند را کارآفرین میخواند .به زعم

اندیشمندان ابزارهای کارآفرینی برای تسهیل توسعه

شومپیتر ،ترکیبات جدید شامل معرفی یک کاالی

اقتصادی را نیز معرفی میکنند .چایلز 1و همکاران

خوب یا کیفیتی جدید از یک کاال ،معرفی یک روش

کارآفرینی را بهعنوان پدیدهای برای اشتغالزایی جدید

جدید تولیدی ،گشایش بازاری جدید ،شیوه جدید

در اقتصاد بازار مورد ارزیابی قرار میدهند .دراکر،2

بهرهبرداری از منابع و نوسازی در هر صنعت میباشد

تولید ثروت را هدف مهم کارآفرینی مطرح میکند و

( .)Loundsbury, 1998گارتنر ()Gartner, 1990

این مفهوم را اقدامی نوآورانه میداند که با بهرهمندی

در مطالعهای ،به مواردی بهعنوان مهمترین عناصر و

از منابع موجود ،ظرفیت جدیدی برای تولید ثروت

مفاهیم کارآفرینی دست یافت که عبارتند از)1 :

ایجاد میکند .بنابراین ،دیدگاههای کارآفرینی در بعد

کارآفرین به فردی گفته میشود که دارای ویژگیهای

اقتصادی ،بر مؤلفههای درآمد ،ثروت ،سود ،کارآیی و

شخصیتی منحصر به فرد باشد؛  )2فعالیتهای

اثربخشی تأکید دارند (.)Gupta and York, 2008

کارآفرینانه حتما دارای عنصر نوآوری هستند؛ )0

دیدگاههای اجتماعی کارآفرینی :دیدگاه اجتماعی

کارآفرینی به خلق ارزش اقتصادی منجر خواهد شد؛

نسبت به کارآفرینی به دنبال کاربرد رفتار کارآفرینانه

 )1فعالیت کارآفرینانه به لحاظ اقتصادی سودمند

برای مقاصد اجتماعی به جای اهداف صرفا اقتصادی

است؛  )1فعالیتهای کارآفرینانه همواره در حال رشد

میباشد (مقیمی و پازوکی .)1031 ،این دیدگاه به

و توسعه هستند؛  )4فعالیتی کارآفرینانه محسوب

مفهومی تحت عنوان کارآفرینی اجتماعی منجر شده

میشود که از یک سری ابعاد ،خاص و ویژه باشد تا

است که در پی خلق سرمایه و ارزشهای اجتماعی

جایی که از سایر فعالیتهای مرسوم متمایز شود؛ )1

میباشد (احمدپور داریانی و مقیمی .)1032 ،به

افراد کارآفرین باید مالک یا مدیر کسبوکار خود

عبارت دیگر ،به آن نوع کارآفرینی که نتایج

باشند.

قابلمالحظهای را در قالب دستاوردهای اجتماعی

مدتها بود که کارآفرینی از جنبه اقتصادی اهمیت

برای جامعه به ارمغان میآورد ،کارآفرینی اجتماعی

بسیار زیادی داشت و این واژه صرفا در ادبیات توسعه

گفته میشود ( .)Dacin et al., 2010در همین راستا،

اقتصادی مشاهده میشد ( Karimzadeh et al.,

کارآفرین اجتماعی شور و شوق یک رسالت اجتماعی

 .)2014بهعنوان مثال ،شومپیتر کارآفرینی را موتور

را با بینش تجاری و بازرگانی ترکیب میکند (مقیمی

محرکه توسعه اقتصادی میدانست (احمدپور داریانی

و پازوکی .)1031 ،موفقیت در کسبوکارهای

و مقیمی .)1032 ،این جایگاه هنوز هم برای
1- Chiles
2- Drucker

کارآفرینی وجود دارد .اوریاریو و همکاران
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اجتماعی به جای آن که صرفا سودآوری اقتصادی را

راهداری و همکاران ( )Rahdari et al., 2016از

مورد مالحظه قرار دهد ،از طریق معیارهای دیگری

مفهوم "جدید و نوآورانه" بودن فعالیتهای

مانند میزان سرمایه توزیعشده و طیفی از افراد و

کارآفرینانه در نظریه شومپیتر استفاده میکنند و آن را

جامعه که از عملکرد اقتصادی آنها بهرهمند میشوند،

در ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار میدهند .آنها به

مورد ارزیابی قرار میگیرند ( Mair and Marti,

این نتیجه میرسند که نوآوریهای اجتماعی نقش

 .)2006هدف از این نوع کارآفرینی ،اداره امور

حائز اهمیتی در توسعه پایدار ایفا میکنند .با توجه به

کسبوکار برای کشف راههای جدید برای دستیابی

ریشههای نظری کارآفرینی اجتماعی ،میتوان گفت که

به تغییر اجتماعی مثبت و سازنده است.

کارآفرینان اجتماعی نقش مأموران تغییر را به واسطه
موارد زیر ایفا میکنند ( Sullivan Mort et al.,

کارآفرینان اجتماعی با دیگر کارآفرینان متفاوتند.
یکی از مهمترین این تفاوتها تالش کارآفرینان

:)2006

اجتماعی برای بهبود وضعیت اجتماعی است .آنها

 -پذیرش یک مأموریت برای خلق ارزشهای

تالش میکنند تا مشکالت اجتماعی را شناسایی کنند

اجتماعی؛

و برای حل این مشکالت راهحلهایی ارائه دهند.

 -تشخیص و ردیابی فرصتهایی که بهاین

ایجاد فرصت شغلی برای افراد فقیر یا اقشار

مأموریت منتهی میشود؛

آسیبپذیر جامعه یکی از موضوعات مهم در زمینه

 -مالحظه همزمان ارزشها در ابعاد اقتصادی و

کارآفرینی اجتماعی است ( .)Thompson, 2002این

اجتماعی؛

مفهوم ،عالوه بر مفاهیم اقتصادی به دنبال خلق

 -در نظر گرفتن جنبههای فرهنگی و اجتماعی

ارزشهای اجتماعی است .به عبارت دیگر ،بر اساس

همزمان با حصول سودآوری اقتصادی؛

این دیدگاه ،حین توسعه کسبوکارهای کارآفرینانه

دیدگاههای زیستمحیطی کارآفرینی :این دیدگاه به

باید جنبههای اجتماعی و فرهنگی را نیز مد نظر قرار

دنبال توضیح فرآیند تشخیص و بهرهبرداری

داد (.)Baron, 2007

فرصتهایی است که کارآفرینی و محیط زیست را به

ظهور مفهوم اجتماعی کارآفرینی ریشه در نگرش

هم پیوند میدهد (.)Hörisch et al., 2017

افرادی مثل دراکر دارد .دراکر معتقد است که هر نوع

ارزشهای مدنظر در این نوع کارآفرینی ،مرتبط با

فعالیتی را نباید کارآفرینی دانست .او توجیه اقتصادی

محیط زیست میباشد (احمدپور داریانی و مقیمی،

شومپیتر برای کارآفرینانه بودن فعالیتها را کافی

 .)1032در این نوع کارآفرینی ،کسبوکار سودمحور

نمیداند .دراکر بر این باور است که فعالیت

در جستوجوی راهکارهایی برای حل مشکالت

کارآفرینانه باید حاوی یک نوآوری باشد .بسیاری از

زیستمحیطی است (.)Lenox and York, 2011

صاحبنظران معتقدند که توجه به ارزشهای

این

کارآفرینی

اجتماعی در کسبوکارهای اقتصادی به نوعی نوآوری

زیستمحیطی نامگذاری شده است که میتواند به

محسوب میشود و فعالیتهای دارای این قبیل

عنوان رفتار نوآورانهی عاملین مستقل یا سازمانها

ویژگیها را میتوان کارآفرینانه به شمار آورد

مفهومسازی شود که مسائل زیستمحیطی را بهعنوان

(.)Peredo and McLean, 2006

هدف محوری و مزیت رقابتی مورد توجه قرار
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میدهند .کارآفرینان زیستمحیطی ،ظرفیت بالقوه

را بهگونهای مورد استفاده قرار دهند که بهرهوری آن

منابع و فرصتهایی که از منظر تعهد محیطی مورد

افزایش یابد .به این معنی که کارآفرینان این ظرفیت را

پاالیش قرار گرفتهاند را مورد ارزیابی قرار میدهند.

دارند که همزمان با اینکه منابع را به شیوهای منطقیتر

این مالحظات ،نکته اساسی در تمایز کارآفرینی

مصرف مینمایند ،سودآوری اقتصادی سابق را نیز

زیستمحیطی با سایر اشکال اقتصادی یا اجتماعی

داشته باشند ( .)Stevenson and Jarillo, 2007اما

است (.)Hörisch et al., 2017

نکته مغفول در این دیدگاه (بهویژه در زمینه کارآفرینی

ریشه مفهوم کارآفرینی زیستمحیطی در

روستایی) این است که همانگونه که کارآفرینان قادر

مؤلفههای مختلف کارآفرینی است .یکی از این

به بهبود اثربخشی و کارآیی منابع هستند ،دارای

مؤلفهها "روش گزیدار برای خلق ارزش" میباشد

قابلیت بهرهبرداری بیش از حد به شیوههای خالقانه

( .)Gartner, 1990روش گزیدار بهاین مسئله

نیز میباشند .از این رو ،لبه دیگر تیغ "استفاده خالقانه

میپردازد که اگر فردی بتواند با طی کردن یک روش

از منابع" نیاز به بررسی و تحلیل عمیقتری دارد.

متفاوت با روشهای مرسوم ،محصولی را با کیفیت

پایداری در کارآفرینی روستایی :بسیاری از کتابها،

بهتر (یا حتی همان کیفیت سابق) ارائه کند ،فعالیتی

مقاالت و گزارشهایی که حاوی هشدار درباره فجایع

کارآفرینانه را اداره مینماید (.)Gans et al., 2016

زیستمحیطی و سایر ابعاد انسانی هستند در پایان،

این فرآیند در مسائل زیستمحیطی اهمیت ویژهای

نتیجه خود را به این صورت اعالم میکنند که از این

مییابد؛ زیرا مسیر و روش تولید یک محصول یا ارائه

پس ،وظیفه نجات تمدنها بر دوش کارآفرینان

یک نوع خدمات ،به منابعی مربوط میشود که در

اجتماعی و زیستمحیطی است (.)Brown, 2006

بسیاری از موارد با محیط زیست مرتبط خواهد بود.

همچنین ،بسیاری از مجالت علمی و کاربردی معتبر،

برخی نیز معتقدند که کارآفرینی زیستمحیطی،

به دنبال توسعه این ایده هستند که کارآفرینی میتواند

مفهوم خود را از اندیشههای استیونسون 1میگیرد .او

اکسیر بسیاری از معضالت زیستمحیطی و اجتماعی

عنصر جدیدی را در رابطه با "چگونگی استفاده از

باشد ( .)Brugmann and Prahalad, 2007به نظر

منابع" به مفهوم کارآفرینی میافزاید .استیونسون معتقد

میرسد ،اهمیت کارآفرینی در زمینه پایداری به

است که فعالیت کارآفرینانه صرفا به منابع قابلکنترل

تضادهای موجود در مباحث توسعه پایدار بازمیگردد.

متکی نیست .به عبارت دیگر ،کارآفرین منابعی را

رابینسون ( )Robinson, 2004به این مسئله اشاره

مورد استفاده قرار میدهد که ممکن است سایر افراد

میکند که توسعه پایدار حاوی یک بحث متضاد در

آن را به عنوان یک منبع مورد توجه قرار ندهند.

زمینه ابعاد مختلف خود است .به این معنی که توسعه

همچنین به عقیده او ،فرد کارآفرین منابع مرسوم را نیز

همزمان و همعرض ابعاد مختلف پایداری ،به ویژه

بهگونهای متفاوت به کار میگیرد .از این رو ،میتوان

ابعاد اقتصادی و زیستمحیطی منجر به ایجاد جدل در

انتظار داشت که افراد کارآفرین ظرفیت استفاده

اصل همتراز دانستن این ابعاد شده است ( Mölders,

خالقانه از منابع را در راستای حفاظت از محیط

 .)2014به عنوان مثال ،برخی صاحبنظران با توجه

زیست به کار بندند .به عبارت دیگر ،کارآفرینان منابع

به ضرورت رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه،
این بعد را در اولویت توسعه این قبیل کشورها
میدانند ( .)Balakrishnan et al., 2003بعضی از

1- Stevenson
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تئوریها بر اساس نگرانی شدیدی که نسبت به حفظ

مولن ( )Dean and McMullen, 2007کارآفرینی

محیط زیست وجود دارد ،این بعد را حائز اهمیت

پایدار را فرآیند کشف ،ارزیابی و بهرهبرداری آن دسته

بیشتری میدانند و بعضی دیگر ،به دنبال

از فرصتهای اقتصادی میدانند که در بطن

تکنولوژیهای پیشرفتهای هستند که با تکیه بر آنها

شکستهای بازار وجود دارند .آنها منظور خود را از

بتوان به رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به

شکستهای بازار ،آن دسته از شکستهایی میدانند

طور همزمان دست یافت؛ هر چند این مشکل نیز

که به مسائل زیستمحیطی مربوط میشود و پایداری

وجود دارد که نشر این تکنولوژیها در کشورهای

را به خطر میاندازد .در همین راستا ،نقش کارآفرینان،

درحالتوسعه مشکالت خاص خود را دارد (Rezaei-

مقابله با این قبیل شکستهای بازار (مرتبط با مسائل

 .)Moghaddam et al., 2005در همین راستا،

زیستمحیطی) و سوق دادن جامعه به سمت پایداری

کارآفرینی به عنوان مفهومی معرفی شده است که به

است .پژوهشگران متعددی ،کارآفرینی را وسیلهای

صورت کاربردی قادر به حفظ تعادل بین ابعاد مختلف

برای بهبود شکستهای اجتماعی و زیستمحیطی

توسعه پایدار میباشد؛ زیرا در مفهوم کارآفرینی این

بازار و در نتیجه حصول توسعه پایدار میدانند

ظرفیت وجود دارد که به تشخیص و کشف

( York and Venkataraman, 2010; Hall et al.,

فرصتهایی پرداخته شود که رشد همزمان تمام ابعاد

 .)2010پاکئو و همکاران ()Pacheco et al., 2010

توسعه پایدار در آن مد نظر قرار گیرد ( Hall et al.,

معتقدند که کارآفرینان واقعی و فعال آن دسته از

 .)2010این مبحث تحت عناوینی مانند کارآفرینی

افرادی هستند که نه تنها به نقصهای موجود در بازار

سبز ،1کارآفرینی پاک ،2کارآفرینی با کربن پایین 0و یا

هوشیار هستند ،بلکه سازوکار فعالیتهای خود را

مفاهیمی مشابه مطرح شدهاند (.)Stern, 2007

بهگونهای طرح میکنند که ابعاد زیستمحیطی و

ابعاد مختلف پایداری در کارآفرینی اخیرا مورد

اجتماعی آن فعالیت بهبود یابد .کوهن و وین

توجه پژوهشگران حوزههای مختلف قرار گرفته و

( )Cohen and Winn, 2007کارآفرینی پایدار را بر

منجر به ظهور مفهوم کارآفرینی پایدار شده است .این

مبنای اثرات فعالیتهای کارآفرینانه تعریف میکنند.

مفهوم از جانب متخصصان رشتههای مختلف در ابعاد

به عقیده آنان ،در معنی کارآفرینی پایدار این مباحث

متنوعی مطرح شده است .برخی افراد از جنبه

مهم است که فرصتهای کارآفرینانه چگونه و به

مالحظات زیستمحیطی به مسئله پایداری در

وسیله چه کسی کشف ،خلق و بهرهبرداری میشوند و

کارآفرینی پرداختهاند و برخی از چشمانداز دیگر به

همچنین چه اثرات اقتصادی ،روانشناختی ،اجتماعی و

دنبال تعیین جایگاه و نقش کارآفرینی در مسیر

زیستمحیطی را به دنبال خواهند داشت.

دستیابی به توسعه پایدار هستند .آنچه مهم است ،طرح

برخی مطالعات در زمینه پیوند مفاهیم کارآفرینی و

موضوعی جدید تحت عنوان کارآفرینی پایدار است

پایداری به دنبال بررسی ویژگیهای شخصیتی و

که نقطه مشترک دیدگاههای متنوع در زمینه پایداری

انگیزه کارآفرینان برای راهاندازی کسبوکار پایدار

فعالیتهای کارآفرینانه محسوب میشود .دین و مک

بودهاند .دیکسون و کلیفارد ( Dixon and Clifford,

 )2007به این نتیجه میرسند که یک ارتباط قوی بین
1- Green entrepreneurship
2- Clean entrepreneurship
3- Low-carbon entrepreneurship
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کارآفرینی گرایی 1و محیط زیست گرایی 2وجود دارد.

دنبال کاهش تمرکز بر این بخش هستند .از ابعاد

وگا و کیدول ( )Vega and Kidwell, 2007با

اقتصادی و اجتماعی ،تمرکز بر کشاورزی منجر به

بررسی  33کسبوکار پایدار به این نتیجه رسیدند که

پیامدهایی مانند بیکاری و فقر (به دنبال رشد جمعیت

با وجود شباهتهای زیاد بین کسبوکارها،

و کمبود زمین ،آب و سایر منابع) ،مهاجرت و سایر

تفاوتهای زیادی در بین کارآفرینان به لحاظ

مسائل مشابه شده است ( .)Wiggins, 2016از نقطه

ویژگیها ،اهداف ،گرایشها و همچنین منبع انگیزه

نظر زیستمحیطی ،تأکید بدون برنامه رویکردهای

آنها وجود دارد .کوکرتز و واگنر ( Kuckertz and

توسعه روستایی بر کشاورزی منجر به تخریب بخش

 )Wagner, 2010این مسئله را تشریح کردند که

قابلتوجهی از منابع طبیعی (از قبیل زمین و آب) شده

جهتگیری مثبت نسبت به پایداری ،بر نیت

است .از سال  ،1313حدود  13درصد از زمینهای

کارآفرینانه اثر مثبت دارد .اما آنچه در زمینه ارتباط

کشاورزی جهان از طریق فرسایش ،شور شدن و

مفاهیم کارآفرینی و پایداری اهمیت دارد ،تعریف

تخلیه مواد مغذی تخریب شدهاند ( World

فعالیت کارآفرینانه پایدار است که کوهن و وین

 .)Resources Institude, 2000ضمن اینکه با توجه

( )Cohen and Winn, 2007فقدان شاخص دقیق

به سهم قابلتوجه بخش کشاورزی در مصرف آب

در این رابطه را از شکافهای بزرگ ادبیات در این

دنیا ( ،)El Kharraz et al., 2012کاهش منابع آبی

زمینه میدانند .چویی و گری ( Choi and Gray,

نیز از چالشهای عمده تمرکز بر این بخش است

 )2008روی  21کارآفرین موفق در زمینه جهتگیری

( .)World Resources Institude, 2000در چنین

کارآفرینانه پایدار مطالعه کردند و دریافتند که بسیاری

شرایطی ،صاحبنظران توسعه روستایی به دنبال

از آنها فعالیتهای خود را به شیوهای غیرپایدار انجام

برداشتن تمرکز شغلی روستاییان از کشاورزی به سایر

میدهند .بنابراین ،نگرش و گرایش پایدار نسبت به

فعالیتهای غیرزراعی هستند .در همین راستا،

فعالیتهای کارآفرینانه ،پایدار بودن اینگونه فعالیتها

کارآفرینی روستایی بهعنوان یک راهحل مناسب،

را در عمل تضمین نمیکند.

اهمیت برجستهای پیدا میکند .اما همانگونه که

کارآفرینی در اصل و ماهیت مفهوم خود تفاوتی

فعالیتهای کارآفرینانه روستایی به عنوان عامل

با کارآفرینی روستایی ندارد (علیخانی دادوکالیی و

حصول توسعه روستایی پایدار معرفی میشوند ،نباید

اصغرنژاد )1030 ،و تنها شرایط پیادهسازی و توسعه

از این مسئله غفلت شود که این فعالیتها خود چه

این مفهوم از قبیل منابع ،زیرساختها ،آموزش و ...

اثرات و پیامدهایی در راستای تحقق پایداری خواهند

تفاوت ایجاد میکند .تأکید بر فعالیتهای کشاورزی

داشت (.)Cohen and Winn, 2007

در مناطق روستایی یکی از زمینههای ایجاد تفاوت در

کروسن و دارسون ( Kroesen and Darson,

بحث کارآفرینی و به تبع آن پایداری در این مبحث

 )2013اهمیت پایداری کارآفرینی روستایی را به

میشود .یکی از عمده چالشهای توسعه روستایی

فعالیتهای زراعی نسبت میدهند و معتقدند که اگر

مربوط به بخش کشاورزی است به طوریکه

حرکت فعالیتهای زراعی به سمت کارآفرینی پایدار

صاحبنظران در نظریههای نوین توسعه روستایی به

نباشد ،به دنبال رشد جمعیت ،افزایش مصرف و
ضرورت افزایش تولید محصوالت کشاورزی برای

1- Entrepreneurialism
2- Environmentalism

سایر انرژیها ،به منابع فشار زیادی وارد خواهد آمد.
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پایداری به وسیله کارآفرینی روستایی از نقطه نظراتی

بر اساس مؤلفههای نظری مختلفی که کارآفرینی

مانند شناسایی منابع ،فرصتها و مشکالت موجود در

در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی

شد

به آنها میپردازد میتوان به کاربرد این ابعاد در

( .)Muruganantham and Natarajan, 2015گوتا

کارآفرینی روستایی پرداخت (معصومی و زمانی،

و همکاران ( )Guta et al., 2017برای سنجش

 .)1030به عنوان مثال ،ارزشهای فرهنگی یکی از

پایداری فعالیتهای کارآفرینانه روستایی در زیمباوه،

منابع غنی و حائز اهمیت محیطهای روستایی است

از چارچوب پایداری معیشت بهره گرفتند .آنها

( .)Nemes, 2005به دنبال توسعه مفاهیمی مانند

کارآفرینی روستایی را شامل فعالیتهایی میدانند که

نوآوری (مطرحشده به وسیله دراکر) و خلق

برای تأمین معاش روستاییان ایجاد میشوند .نتایج

ارزشهای جدید اقتصادی در کارآفرینی روستایی،

بررسی آنها نشان داد که فعالیتهای کارآفرینانه

مالحظات فرهنگی روستا نیز باید مد نظر قرار بگیرد.

روستایی به لحاظ تأمین معاش ،پایدار نبوده است.

همچنین همزمان با رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی

آکینبامی ( )Akinbami, 2017پایداری فعالیتهای

حاصل از توسعه کارآفرینی روستایی ،مؤلفههای

کارآفرینانه روستایی نیجریه را از بعد اجتماعی مورد

زیستمحیطی نیز باید مد نظر قرار گیرد .اما این مهم

بررسی قرار داد و به نتیجه گرفت که فقدان

نیازمند مفهومسازی کارآفرینی روستایی پایدار با

زیرساختهای فرهنگی بزرگترین مانع برای فعالیت

استفاده از مؤلفههای اقتصادی ،اجتماعی

و

کارآفرینی زنان روستایی است.

زیستمحیطی میباشد (نگاره .)2

محیط

روستایی

محقق

خواهد

نگاره  .2ابعاد الزم برای مفهومسازی کارآفرینی روستایی پایدار

نتیجهگیری و پیشنهادها

ادبیات کارآفرینی نادیده گرفته شده است ،بحث

پایداری میتواند مفهوم مناسبی برای کنترل و

کارآفرینی روستایی در کشورهای در حالتوسعه

مدیریت خطرات ناشی از توسعه کارآفرینی باشد .به

میباشد ()Ozgen and Minsky, 2007؛ مهمتر آنکه

عبارت دیگر ،تعیین سطح پایداری فعالیتهای

بحث پایداری در این موضوع کامال مغفول مانده

کارآفرینانه روستایی به سنجش میزان توسعه اینگونه

است .این در حالی است که پایداری فعالیتهای

فعالیتها در ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی و

کارآفرینانه

کشورهای

زیستمحیطی کمک میکند .ابعاد و شرایطی که در

درحالتوسعه بسیار مهم است؛ تا جایی که ایزدی و
31

روستایی

بهویژه

در
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همکاران ( )1031ناپایداری را یکی از مهمترین عوامل

 .2چگونه میتوان پایداری فعالیتهای کارآفرینانه

عدم موفقیت کسبوکارهای روستایی در کشورهای

روستایی را مورد سنجش قرار داد؟ یکی از موارد

درحالتوسعه مانند ایران میدانند .شکافهای موجود

ضروری برای بررسی پایداری فعالیتهای کارآفرینانه،

در ادبیات کارآفرینی روستایی در زمینه پایداری

عملیاتی نمودن مفهوم پایداری در زمینه کارآفرینی

فراوان و متنوع هستند .عالوه بر اندک بودن مطالعات

برای سنجش آن است (.)Cohen and Winn, 2007

انجامشده در زمینه کارآفرینی روستایی پایدار ،دامنه

ضمن اینکه پایداری ابعاد مختلفی دارد که باید در

این مطالعات نیز محدود بوده است .بسیاری از

شرایط مختلف ،تالشهایی در راستای تعریف

جنبههای مفهوم کارآفرینی روستایی پایدار در هالهای

شاخصهایی برای سنجش این ابعاد صورت بگیرد

از ابهام قرار دارد و منجر به پرسشهای فراوانی شده

(.)Smith, 2002
اهداف پایداری ،ریشه در تشخیص ناکافی بودن

است که عبارتاند از:
 .1مفهوم کارآفرینی روستایی پایدار چیست؟ مطالعات

منابع برای توسعه دارند .در همین راستا ،روند رو به

1

رشد بهرهبرداری از منابع در مسیری است که

پرداختهاند و مفهومسازی آن به شیوهای جامع و دقیق

کشورهای درحالتوسعه نمیتوانند به یک میزان،

صورت نگرفته است .با وجود اینکه بررسیهایی در

همزمان و همراستا با کشورهای توسعهیافته از منابع

زمینه اثرگذاری ماهیت مفهوم کارآفرینی بر ابعاد

استفاده کنند ( .)Hall et al., 2010این مسئله باعث

مختلف توسعه پایدار به صورت مجزا انجام شده

میشود که مفهوم پایداری در شرایط مختلف ،متفاوت

است ،اما مطالعاتی که با تأکید ویژه بر مفهوم پایداری

باشد .همانگونه که حیاتی و همکاران ( Hayati et

در پی ارتباط آن با مباحث کارآفرینی در ابعاد مختلف

 )al., 2010معتقدند که مفهوم پایداری در کشورهای

باشند ،جامع نیستند و شناخت کافی در این زمینه

توسعهیافته و کشورهای درحالتوسعه متفاوت است.

همچنان وجود ندارد ( .)Hall et al., 2010از سوی

از این رو ،نمیتوان پایداری تمام فعالیتهای

دیگر ،بررسیها نشان میدهد که این مفهوم حتی به

کارآفرینانه را در تمام شرایط ،با شاخصهایی یکسان

لحاظ واژگانی 2نیز دارای ابهام است؛ تا جایی که

مورد سنجش قرار داد .عمده مطالعات کارآفرینی

اندکی تا کنون به بررسی مفهوم کارآفرینی پایدار

تحت عناوین متعددی مانند کارآفرینی پایدار ( Dean

روستایی ،کشورهای توسعهیافته را هدف خود قرار

 ،)and McMullen, 2007کارآفرینی زیستمحیطی

0

دادهاند ( .)Pato and Teixeira, 2016این در حالی

( ،)Lenox and York, 2011اکو کارآفرینی

1

است که کارآفرینی روستایی نقش بسیار مهمی در

( )Schaper, 2002و کارآفرینی سبز)Blue, 1990( 1

توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای درحالتوسعه

مطرح شده است .در زمینههایی مثل کارآفرینی

ایفا میکند ( )Phillipson et al., 2011و بخشی از

روستایی ،این مطالعات بسیار کمتر هستند و ابهامات

فلسفه طرح بحث پایداری ،مربوط به همین الگوی

بیشتری وجود دارد.

ناعادالنه بهرهبرداری از منابع توسط کشورهای
توسعهیافته نسبت به کشورهای درحالتوسعه است
(.)Hall et al., 2010

1- Sustainable entrepreneurship
2- Terminology
3- Environmental entrepreneurship
4- Ecopreneurship
5- Green entrepreneurship

بهدلیل مطالعات ناکافی در مورد پایداری
کارآفرینی روستایی ،مباحث مبهمی در زمینه توسعه
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این مفهوم وجود دارد .از جمله مسائل مهم و مغفول

پایداری (اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی) استفاده

در این زمینه این است که نگرش سیاستگذاران و

نمود .مؤلفههای هر کدام از این دیدگاهها در ابعاد

پژوهشگران حوزه کارآفرینی در زمینه ابعاد پایدار

مختلف پایداری ،میتواند رویکرد متفاوتی در زمینه

کارآفرینی روستایی چیست؟ با توجه به درصد باالی

کارآفرینی روستایی داشته باشد .از این رو ،ترسیم این

بیکاری و فقر در جوامع روستایی ،به نظر میرسد که

دیدگاهها در قالب فعالیتهای کارآفرینانه روستایی و

اهداف اقتصادی در اولویت طرحها و برنامهریزیهای

تطبیق آنها در بستر روستا میتواند مفهوم جامعی از

کارآفرینی قرار داشته باشد .در این صورت ،این

کارآفرینی روستایی پایدار ارائه نماید.

پرسش مطرح میشود که نهادها و ذینفعان مختلف چه

بهطورکلی ،پایداری مبحثی جدید در زمینه

نقشی در توسعه فعالیتهای کارآفرینانه روستایی

کارآفرینی روستایی محسوب میشود و مطالعه

پایدار خواهند داشت؟ پاسخ دقیق به چنین ابهاماتی

چندانی ،به ویژه به لحاظ مفهومسازی در این زمینه

میتواند به توسعه صحیح کارآفرینی با کمترین آثار

وجود ندارد .ضمن اینکه مطالعات تجربی نیز در این

مخرب منجر شود.

رابطه بسیار محدود میباشند .کارآفرینی روستایی

آنچه مشخص است ،هر کدام از رویکردهای

پایدار مفهوم پیچیده با ابعاد بسیار متنوعی است .از

کارآفرینی دارای ریشههای نظری میباشد که

این رو ،مفهومسازی و شاخصسازی کارآفرینی

مؤلفههای متنوعی را برای کارآفرینی در نظر میگیرند.

روستایی پایدار از مباحث مهم و شکافهای

برای مفهومسازی کارآفرینی روستایی پایدار ،باید از

قابلتوجه در ادبیات کارآفرینی و توسعه روستایی

دیدگاههای کارآفرینی موجود در هر کدام از ابعاد

میباشد.
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Abstract
Entrepreneurship is known as one of the most important efforts of rural development.
Scholars and policy makers believe this concept and always try to develop it in rural areas. But
the question is that “is rural entrepreneurship development always appropriate?” The evidences
show that unlimited development of rural entrepreneurship have dangerous consequences for
rural people and households. The aim of this review study was introducing the concept of
sustainable rural entrepreneurship in response to the consequences of unlimited development of
rural entrepreneurship. Results showed that the consequences could be categorized in three
groups of economic, social and environmental dimensions. On the other hand, entrepreneurship
literature also has been made with studies on perspectives which consider these three
dimensions, including economic, social, and environmental entrepreneurship. Simultaneously
considering triple dimensions of entrepreneurship and sustainability creates the concept of
sustainable entrepreneurship. These dimensions in the concepts of entrepreneurship and
sustainability could cover the consequences of rural entrepreneurship and introduce the new
concept of sustainable rural entrepreneurship.
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