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  مقدمه
 و رشد در سزایی البته نقش به که فراگیر است و مدتبلند پیچیده، فرآیندي کارآفرینی توسعه  

 جوامع اقتصادي ابزار ترینمهم و ترینراهبردي به کارآفرینی امروزه که طوري به دارد، اقتصادي توسعه
 کارآفرینانه هايفعالیت و کارآفرینان مرهون اقتصادي توسعه و رشد واقع در است. شده تبدیل پیشرفته

 رضوي، و زالی( است کارآفرینی توسعه ادي،اقتص پیشرفت و توسعه به دستیابی الزمه رو این از است.
 حال در کشورهاي مشکالت از بسیاري ریشه که معتقدند توسعه نظرانصاحب دیگر سوي از ).1387
 فرآیندهاي در روستاها جایگاه و نقش به توجه با ست.ا هاآن روستاهاي نیافتگیتوسعه در توسعه
 توسعه پیامدهاي و لمللیابین و ملی اي،منطقه محلی، مقیاس در سیاسی و اجتماعی اقتصادي، توسعه

 مهاجرت، بیکاري، جمعیت، سریع رشد فزآینده، نابرابري گسترده، فقر چون روستایی مناطق نیافتگی
 مورد شهري توسعه بر آن تقدم حتی و روستایی توسعه به توجه ضرورت ...، و شهري نشینیحاشیه
 مناطق در توسعه محور عنوان به کشاورزي راستا این رد ).1383 (ازکیا، است گرفته قرار تأکید

 افزایشی هايتوان داراي وابسته، هايبخش در آفرینیکار و تولیدات جهت که است بخشی ،روستایی
 به هابخش سایر توسعه که گفت توانمی جرأت به و است دیگر اقتصادي هايبخش با مقایسه غیرقابل

 براي کشاورزي، کارآفرینی توسعه به پرداختن لذا )1391 ساربان،(حیدري است وابسته آن
 با کشاورزي بخش بردارانبهره اگر که چرا است؛ برخوردار حیاتی یاهمیت از بخش این اندرکاران دست

 عدم ،کار و کسب فضاي ضعف کشاورزي، در گذاري سرمایه جذابیت عدم جمله از دالیلی
 فقدان منابع، و افراد پایین وري بهره محلی، هايسازمان و دولت طرف از الزم هاي حمایت

 نحو به را منابع توانندمی نباشند، مواجه پویا و خالق انسانی نیروي کمبود و اي حرفه هاي توانمندي
 مهاجرت و بیکاري فزآینده، نابرابري نیافتگی، توسعه فقر، صورتاین غیر در گرفته، کار هب مطلوب
 روستاها سطح در ،کشاورزي کارآفرینی توسعه مهم، راهبردهاي از یکی بنابراین بود. خواهد آن ارمغان
 و بررسی مورد کارآفرینی توسعه هايمدل و رویکردها روپیش تحلیل در ).1383 امینی، (میرزا است

 خواهد تبیین و ارائه کشاورزي کارآفرینی توسعه مناسب مدل و رویکرد سپس گرفت؛ خواهد قرار نقد
   شد.

 و صنعت کشاورزي، هاي بخش در کارآفرینی: نیکارآفر کشاورز و يکشاورز ینیرآفرکا مفهوم
 به معناي به کشاورزي در کارآفرینی ،اساس این بر .نددار هباشم مفهومی بنیادي نظر از خدمات

 یمتنوع کارآفرینی هاي زمینه و است کشاورزي با مرتبط هاي فعالیت در نوآوري و خالقیت کارگیري
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 از یهایفعالیت .است کارآفرینی بروز بکر محیط ،روستایی نواحی واقع در .دارد وجود بخش نیا در
 داري، جنگل هايفعالیت و عسل زنبور طیور، و دام پرورش گلخانه، باغداري، زراعت، جمله

 .ندسته کشاورزي کارآفرینی بروز هاي زمینه ترینمهم ...و زیست محیط توسعه و حفظ آبخیزداري،
 و مطلوب برداري بهره و درآمد ،اشتغال ایجاد به غیرمستقیم یا مستقیم تواند می که اماتیاقد يهمه

 و روستایی نواحی در زندگی کیفیت بهبود موجب و داینم توجه کشاورزي بخش نیازهاي به پایدار
 هايتفاوت که است آن از حاکی مطالعات .گیردمی قرار کشاورزي کارآفرینی قلمرو در شود کشاورزي

(راسل و همکاران،  است تبیین قابل کارآفرینی رشد نرخ هايتفاوت با ،اقتصادي رشد نرخ در موجود
 مواد دیتول از ییرها ،دیتول تنوع جادیا در يکشاورز ینیکارآفر است معتقد هم )2004( وارن .)2008

 و ردشگرانگ جذب ،يدامپرور ،يکشاورز يهاتیظرف از تفادهسا خاص، يبازارها يبرا دیتول ،خام
 عنوان به کشاورز« یکی .ندکمی معرفی نوع دو را کشاورزان )2008( الويمک دارد. نقش ییزااشتغال

 است. وابسته فشار عوامل به و داردن متنوع هايفعالیت در درگیري به یتمایل که شخصی ،»کشاورز
 به تمایل و بازار هايفرصت از کم آگاهی با قیمت -هزینه کاهش اساس بر او استراتژیک گرایش

 و غیرزراعی هايفرصت که یشخص ،»کارآفرین عنوان به کشاورز« ،دیگر یکی است. فردگرایی
 پذیرانعطاف و نوآورانه هايروش با زراعی منابع اساس بر و دهدمی تشخیص را ،ارزش با کشاورزي

   .کندمی برداريبهره هاآن از
 يضرور ،دیتول يهاروش در يساختار هايیگوندگر و يکشاورز تولیدات تنوع اساس رب لذا  

 يها خواسته بر یمبتن ،یرقابت بازار در را خود داتیتول بتواند که کند دیتول يا وهیش به کشاورز ،است
 و شناخته را ارزشمند هاي فرصت ،کشاورز کهاین مگر شد نخواهد میسر امر این .نماید عرضه ،يمشتر

 عنوان به و دینما اجرا و یطراح يمشتر يازهاین برآوردن براي ار نوآورانه و انهخالق هايراهبرد
  .شود حاضر رقابت عرصه در نیکارآفر

 رویکرد :جمله از ،کارآفرینی به نسبت متفاوتی رویکردهاي: ینیکارآفر توسعه هايمدل و هاکردیرو
   دارد. وجود (تلفیقی) اکولوژیکی و شناختی ،شناسیجامعه شناسی،روان اقتصادي،
 »کنه فرانسوا« یافت. تبلور ینیکارآفر و نیکارآفر ،اقتصادي هايتئوري بطن در ابتدا اقتصادي: رویکرد

 »بودو« خواندند.می کارآفرین را کشاورز و دانستندمی ثروت سرچشمه تنها را زمین »بودو نیکالس« و
 با خود اثر در و دانستمی رمعتب کارآفرینان با رابطه در را اساسی هايویژگی تمام کشاورزي زمینه در
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 با ايمطالعه در »بارتو« پرداخت. کارآفرینان نقش تعریف به »اقتصادي فلسفه بر درآمديپیش« عنوان
 کارکردي مشترك عامل 6 ،اقتصادي پردازاننظریه و محققان دیدگاه از کارآفرینی نقش بررسی عنوان

 کارکردي هایینقش بر عالوه اقتصاددانان همه .داد نسبت آنان به را ،است آمده 1 جدول در که
(کیرزنر،  نمود معرفی واسطه را کارآفرین »کرزنر« تنها ند،دانمی نیز دارسرمایه را هاآن ،کارآفرینان

1973.(  
  .ياقتصاد هاييتئور در نانیکارآفر يکارکرد هاينقش -1 جدول

 کارکردي نقش تحقیق سال پردازنظریه و محقق

 گرمعامله 1730 نکانتیلو ریچارد

 کنندههماهنگ 1803 سی باتیست جان

 محصول مالک 1882 هاولی فردریک

 گیرندهتصمیم 1921 نایت فرانک

 نوآور 1934 شومپیتر ژوزف

 واسطه 1973 کرزنر ایزرائیل

  
 و فردي هايویژگی کشف به بیستم قرن اواسط در شناسانروان :ها)(ویژگی شناسیروان رویکرد

 این با د.پرداختن ،کردمی متمایز غیرکارآفرین از را کارآفرین که شناختیروان و شخصیتی متغیرهاي
 و است خاص یمنبع با ذاتی امري بلکه نبوده، آموزش و دستیابی قابل کارآفرینی هايویژگی که فرض

 1واییمحت هايمدل با محققین این هدف شوند.می کارآفرین ،کارآفرینی يجوهره داراي افراد تنها
 با که بوده يفرد هايیژگیو يکسری يمبنا بر کارآفرینی تعریف ارئه و سانهشناروان یچارچوب یافتن
 از گارتنر اعتقاد به )1989تراپمن و مورنینگستر، ( دمان عقیم ،همواره تحقیقات این محدودیت به توجه
 که چرا ؛است شتریب کارآفرینانغیر و کارآفرینان بین تفاوت از کارآفرینان بین تفاوت يتئور جنبه

 متوقف باید جستجو این بود معتقد بنابراین باشد، وسط حد در هاویژگی نظر از که نیست کارآفرینی
 همبستگی کارآفرینان موفقیت و شخصیتی هايویژگی بین مطالعات مرور هم تجربی جنبه از شود.

 در باید را کارآفرینان که بود معتقد و دکر پیشنهاد را رفتاري رهیافت گارتنر لذا .نداد نشان یاندچن

                                                
1- Content Models 
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 کندمی قادر را مردم چیزي چه بپرسیم که است این مهم .کرد بررسی هاآن رفتار از خاصی سطوح
   .)1988گارتنر، ( کنیم ارزیابی را هاآن هايویژگی ،کهاین نه شوند کارآفرین

  

  .)اهیژگیو کردیرو( اننیکارآفر مشترك هايیژگیو -2 جدول
 هاویژگی تحقیق سال پرداز نظریه و محقق

 طلبیتوفیق 1963 لندکلهمک

 درونی کنترل مرکز 1964- 1957 روتر -آتکلینسون

 معتدل هايمخاطره پذیرش به تمایل 1980- 1974 بروکهاوس - الیلز

 ابهام تحمل 1982 اسکایر سکستون، باون،

 طلبیقاللاست 1982 وایلدر و چاکوبویتز

 متعهد و انگیزه با انرژي، با 1982 سکستون
  

 به دستیابی در شناسانروان موفقیت عدم دنبال به و 1960 دهه اوایل از شناسی:جامعه رویکرد
 متغیرهاي از دیگري دسته به شناسانروان و شناسانجامعه مطالعات کارآفرینان، مشترك هاي ویژگی

 تشکیل چگونگی و دالیل به رویکرد این در .1»رفتاري رویکرد« وانعن با دش معطوف شناختیجمعیت
 و دش توجه گذارند،می وجود عرصه به پا جدید هايشرکت آن طی که فرآیندي یا کار و کسب یک

 هايشبکه نظریه و کارآفرینی) به اقدام در فرد بر فرهنگ و محیط (تأثیر فرهنگی -اجتماعی هاينظریه
 متقابل رابطه بررسی به و دانسته اجتماعی پدیده یک را کارآفرینی شناسانمعهجا گرفت. شکل اجتماعی

 بر محیط تأثیر گیچگون رویکرد این اند. پرداخته جامعه هايگروه و هابخش سایر و کارآفرینان بین
 صیتیشخ رویکردهاي با تحقیقات از انتقاد با »کیلبی رپیت« .)1999هارلی، ( کندمی بررسی را کارآفرینی

 به کمک براي هاییبرنامه ؛نیافته توسعه جوامع در کارآفرینی توسعه کلی چارچوب طبق کارآفرینان؛
 به مربوط دانش و بخشیده بهبود را الزم هايمهارت بتوانند افراد این تا ،داد پیشنهاد نوظهور کارآفرینان

 ندیفرآ يرو بر دیبا یتیشخص هايیژگیو بر تمرکز يجا به نیبنابرا دهند. افزایش را فناوري و بازار
 توسعه هايمدل ).1387 (احمدپور، ندیآ وجود به دیجد هايسازمان آن موجب به که کرد تمرکز

 شده دهآور ادامه در 2فرآیندي هايمدل عنوان با و رفتاري رویکرد به اتکا با محققین، این کارآفرینی
  است.

                                                
1- Behavior approach 
2- Process Models 
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  1رویدادي فرآیند )الف
 ریزي،برنامه را کارآفرینانه هايفعالیت کلیه فرد آن در که است فرآیندي رینی،کارآف دیدگاه، این در

 وي تصمیم در ايکنندهتعیین نقش فرد، بر آن تأثیر و محیطی عوامل برخی بروز .دکنمی کنترل و اجرا
   .دارد شدن، کارآفرین به

 فرد به کهآن از شیب داد شنهادیپ ویاوها التیا دانشگاه استاد ):1975( 2رویشاپ آلبرت يدادیرو مدل
 وي است. مشاهده قابل مدل این 1 شکل در د.شو توجه 3»ینیکارآفر دادیرو« به شود تمرکز نکارآفری

   است: ریز موارد رندهیدربرگ »ینیکارآفر دادیرو« کندیم انیب
  .دهدیم انجام را يابتکار گروه، ای فرد کی :ابتکار

 ای( شوندیم بیترک یسازمان شکل به که اهداف يسر کی کردن ردهبرآو جهت در الزم منابع :سازمان
    .)شوندیم ییشناسا موجود سازمان کی در منابع کهنیا

  .رندگییم عهده بر را سازمان تیریمد و دارند دست در را ابتکار که یکسان :ییاجرا تیریمد
  ند.دار ازین منابع صیتخص يبرا ینسب يآزاد به مبتکران، :ینسب استقالل
  .)1989کوراتکو و هدگتز، ( ندهست مؤثر سازمان شکست و تیموفق در مبتکران :يریذپمخاطره

   :رویشاپ يدادیرو مدل قوت طانق
o ینیکارآفر دادیرو آغاز در ينوآور و ابتکار تیاهم.   
o کند.یم فراهم را ینیکارآفر طیشرا که یتیمطلوب عنوان به فرهنگ به توجه  

   :رویشاپ يدادیرو مدل ضعف نقاط
o است شده گرفته دهیناد رشد و اجرا يهاياستراتژ و بوده مدنظر شرکت سیتأس مرحله تا.  

o است. نشده مطرح چندان مدل نیا در نیکارآفر هايیژگیو نقش  

o است. نشده گرفته نظر در بزرگ يکارها و کسب با ارتباط 

o است نشده یتوجه آن هايیدگیچیپ و بازار به.  
 
 
 

                                                
1- Event process 
2- A. Shapero 
3- Entrepreneurial Event 
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  .رویشاپ يدادیرو مدل -1 شکل

  
 یا کنندهتسریع عوامل ،2پیشینه یا مقدم عوامل فراي دیدگاه از ):1993( 1فراي رویدادي مدل

 دخالت کارآفرین گیريتصمیم در انگیزشی نیروهاي عنوان به ؛4بخشتوان عوامل و 3دهنده حرکت
  .دهدمی نشان را فراي رویدادي مدل 2 شکل دارند.

  
  
  
  

                                                
1- Ferai 
2- Antecedent or background variable 
3- Triggering or precipitating variable 
4- Enabling variable 
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  .يفرا يدادیرو مدل -2 شکل

  
 فرد شوند،می باعث ها،ویژگی یا هاموقعیت این دارد. ارتباط ،ساززمینه متغیرهاي با :مقدم عوامل

 محیطی یا تاریخی ماهیت متغیرها این از برخی .کند بررسی را کارآفرینی امکانات آگاهخود طور به
 پیش اتفاقاتی زندگی اوایل در یا آیندمی دنیا به کارآفرین هاییخانواده در فرینانکارآ از بسیاري .دارند
  است. گرفته شکل هاآن در کارآفرین شخصیت که آمده

 گردد؛می نوپا شرکت گیريشکل موجب زمان طول در که مقدم املوع برخالف کننده:تسریع عوامل
 برجسته حوادث شامل بخشد؛می سرعت را یکارآفرین ویژه صورت  به که است موقعیتی یا حادثه

 اخراج مثال عنوان به مؤثرند. بسیار او گیريتصمیم در که ايحرفه یا مالی شخصیتی، تحوالت زندگی،
 شغل ترك براي عاملی تواندمی است، شریک پی در که کارآفرینی با شدن آشنا یا کار یک از شدن

  باشد. کارآفرین یک به شدن تبدیل و جاري
 گذاريسرمایه یا شرکت تأسیس براي کارآفرین بالقوه انگیزه ،مقدم عوامل یا توانبخش: واملع

 یا عاقالنه ،آن شروع که نیست مفهوم ینا هب اندازيراه براي شدن برانگیخته .هستند آمیزمخاطره
 دو است. هکارآفرینان نوپاي هايشرکت دهندهتشکیل اجزاء از یکی تنها کارآفرین فرد .است پذیر امکان
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 توانبخش عوامل که باشندمی حیاتی نوپا هايشرکت تأسیس براي گیريتصمیم در منابع و فرصت جزء
  .)1989کاراتکو و هدگستز، ( شوندمی نامیده

  
  مدل این قوت نقاط
 است. شده پرداخته اجرا تفضیلی ايهبرنامه و هااستراتژي به شرکت تأسیس بر عالوه 

 است. بوده مدنظر ،شبختوان یعامل عنوان به گذارانسرمایه ساییشنا و منابع جذب 

 است. گرفته قرار مدنظر ،بازار هايفرصت شناسایی شبختوان عامل  
  

   مدل: این ضعف نقاط
 نیست. مطرح چندان مدل این در ورينوآ و ابتکار ،کار آغاز در آگاهانه تصمیم وجود با  
 است. نشده دیده مدل این در بزرگ کارهاي و کسب با ارتباط   
 است. نشده توجه فرهنگ به   
  

 تولد موجب یطیمح و یروان ،یشخص عوامل ،مدل این در ):1994( 1گریوباي ویلیام رویدادي مدل
 طریق از را نو اقتصادي تشکیالت ایجاد براي نو فکر شخص، یک شوند.می جدید مؤسسه یک

 عواملی به پیگیري براي گیريتصمیم عدم یا گیريتصمیم .آوردمی دست  به تصادفی یا دقیق تحقیقات
 و دارد بستگی منابع دسترسی و اقتصاد وضعیت نقش، الگوي دوستان، خانواده، شغلی، هايزمینه چون

 دهدمی نشان را مدل این 3 شکل .دارد نقش جدید سازمان یک تولد در زاسرعت رخداد یک همیشه
   .)1989کاراتکو و هدگستز، (

  
  
  
  
  

                                                
1- Bygrave 
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  .وگریيبا امیلیو يدادیرو مدل -3 لشک

  
   :ویگر يبا يدادیرو مدل قوت نقاط
 رشد. و اجرا هايبرنامه و هاياستراتژ نظرگرفتن در   
 نیکارآفر هايارزش و يفرد هايیژگیو نظرگرفتن در.   
 مراحل. تمام در طیمح پررنگ نقش به توجه   
 اهشبکه بودن مدنظر.   
 دولت. استیس بودن مدنظر  
 یمال منابع به توجه.  
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 کنندگانعرضه و انیمشتر به توجه.  
 فرهنگ. بودن مدنظر  

   :ویگر يبا يدادیرو مدل ضعف نقاط
 بازار. هايیدگیچیپ به توجه عدم   
 بزرگ يکارها و کسب با ارتباط به توجه عدم  
  

  يبعد چند ندیفرآ ب)
 کارآفرین فرد شامل عوامل کلیه که دارد پیچیده و بعدي ندچ چارچوبی کارآفرینی دیدگاه، این در

 بر در را سازمان و نظام ساختار، استراتژي، فرهنگ، او، مدیریتی هايسبک و هامهارت ها،ویژگی و
  شود.می پرداخته مذکور هايمدل از برخی به ادامه در .گیرد می
 شخصیتی، هايویژگی محیط، مدل این در ):1985( 1همکاران و تیمونز جفري فرآیندي مدل

 و شده تکیه هافرصت بر گذاريسرمایه توانایی بر و است نظرمد نتایج و اهداف رفتار، ها، انگیزه
  .)1992کولرمیر، ( شودمی پنداشته چندگانه هايترمها داراي کارآفرین

  
   مدل: این قوت نقاط
o کارآفرین. شخصیتی هايویژگی نظرگرفتن در   
o کارآفرین. مدیریت هايشیوه و هامهارت فتننظرگر در   
o هدف. عنوان به جدید ابتکار و نوآوري بودن مدنظر   
o فراست هوشمندي، درك، قدرت، بصیرت، گرایی،هدف مشکل، (حل شناختی عناصر بودن نظرمد 

   شغلی)
o عملکرد. کنترل منظور به بازخورد وجود 

  
  
  

                                                
1- Jeffry Timmons 
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  .همکاران و مونزیت يجفر يندیفرآ مدل -4 شکل

  
   مدل: نیا ضعف نقاط
o بزرگ. يکارها و کسب با ارتباط عدم   
o آن. هايیدگیچیپ و بازار به توجه عدم   

 مدل نیا ،خود زمان ینیکارآفر هايمدل نتریجامع زا یکی ):1988( 1هاورس و چل يندیفرآ مدل
 در گذاريهیسرما قدرت و یشناخت عناصر ،یتیشخص يهایژگیو بر تأکید مدل نیا قوت نقاط از بود.

 که داندمی يفرد را موفق نیکارآفر مدل، این .باشدمی است، منابع زتجهی مخالف که هافرصت
  باشد. داشته را گرانید کمک با کار انجام و يکار هايمیت لیتشک چون یمختلف هايمهارت
 ،سازمان ط،یمح فرد، عنصر چهار شرکت کی جادیا در گارتنر ):1985( گارتنر امیلیو يبعد چند مدل
  .)5 لشک( )1985گارتنر، ( داندمی مؤثر را هاآن نیب ارتباط و ندیفرآ

                                                
1- Chell and haworth 
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  گارتنر: امیلیو يبعد چند مدل قوت نقاط
 عد چندندیفرآ و سازمان ط،یمح (افراد، بودن يب.(  
 نیکارآفر یتیشخص هايیژگیو نظرگرفتن در.   
 تیریمد و يرهبر هايمهارت نظرگرفتن در.   
 بودن نظرمد نقل، و حمل امکانات به یدسترس بودن نظر (مد اساس بر طیمح پررنگ نقش 

 توجه ،)مردم فکر طرز( نگفره به توجه ها،دانشگاه با ارتباط به توجه الت،یتسه و نیزم به یدسترس
  .ینیجانش يکاالها از یناش فشارهاي به
 بازار. بکر هايفرصت و دیجد خدمات ای کاال به توجه   

   گارتنر: امیلیو يبعد چند مدل ضعف نقاط
 رشد. و اجرا هايبرنامه و هايياستراتژ عدم   
 بزرگ. يکارها و کسب با ارتباط عدم 

 اثر که شد یمعرف یطیمح یاصل عنصر 4 مدل نیا در ):1994( 1فوگل و یاوالین کپارچهی مدل
  از: عبارتند عوامل نیا دارند. نوپا هايشرکت جادیا ندیفرآ بر کنندهفیتضع ای و بخش قوت

  دولت هاياستیس و کردهایرو  .1
  یاجتماع و ياقتصاد طیشرا  .2
  ینیکارآفر و یشغل هايمهارت  .3
  مالیریغ و یمال هايتیحما  .4
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1- Gnywali and Fogel  
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  .گارتنر امیلیو يبعد چند مدل -5 شکل

  
 از فرد درك براساس که واقعیت براساس نه فردي گیري تصمیم کرد،یرو نیا در :یشناخت کردیرو

 تر متفاوت را اطراف اتفاقات و اشیاء کارآفرینان معتقدند رهیافت این طرفداران افتد. می اتفاق واقعیت
 و داندیم »تفسیري« يعنصر داراي را کارآفرینی کرد،یرو این طرفداران از دلمار کنند. می درك بقیه از

 فرد، یک کهاین براي بنابراین .داندیم وابسته موقعیت و محیط از فرد درك به شدت به را افراد رفتار
 معتقد وي .دارد راآن انجام ییتوانا و است پذیر  امکان رفتاري نینچ باشد معتقد دبای شود کارآفرین

 ها، ویژگی (تجسم »شغل« درباره دیدگاه یک خود ذهن در دارد، کارآفرینانه رفتار قصد که فردي است
 نمود. خواهد مجسم کند) کسب است قادر یا و دارد اختیار در یا را موردنیاز منابع و اهمهارت دانش،
 در فرد قضاوت موجب ،دو این مجموع است. رگذارتأثی عامل یک نیز فرد قبلی تجارب ،این بر افزون
 شناختی رویکرد لذا .)2000دلمار، ( شد خواهد کارآفرینی شروع با رابطه در خود هاي پتانسیل با رابطه
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 بیان شناسی)وان(ر هاویژگی رویکرد از بهتر بسیار را کارآفرینی فرآیند پیچیدگی ،کارآفرینی زمینه در
  .شودمی محسوب کردیرو نیا قوت طانق از زیر میمفاه با کارآفرینی ادبیات بخشیدن وسعت کند. می
 ؛کارآفرین فرد دیدگاه از ویژه موارد اهمیت تعیین در نگرش نقش   
 ؛نیکارآفر فرد رفتاري هايهدف بر نگرش اثر  
 کارآفرینانه؛ فعالیت بروز در اجتماعی، حمایت از فرد درك میزان نقش  
 رفتار؛ پیامدهاي و گیري تصمیم فرآیند در خود رفتار بر او کنترل از فرد درك میزان نقش  
 کارآفرینانه؛ رفتار بروز و انتخاب بر خود هايتوانمندي از فرد درك میزان اهمیت و نقش  
 و کارآفرینانه رفتار انجام بر فردي عالیق و درونی انگیزش تأثیر  
 آن. از فرد تفسیر ينحوه و »محیط و نهزمی« فراوان اهمیت  

 کارآفرینی فرآیند تبیین براي متعددي عناصر و عوامل رویکرد، این در (تلفیقی): اکولوژیکی رویکرد
 -فنی هايمهارت دموگرافیکی، هاي ویژگی فردي، ـ شخصیتی هاي ویژگی شامل که دارد وجود

 دولت حمایتی هاي برنامه و اقتصادي سیاسی، فرهنگی، عوامل کارآفرینانه، هايتوانمندي تخصصی،
 نمود. ارائه کارآفرینی از یکپارچه مدل یک تنها تواننمی که است این بر ،کردیرو نیا اعتقاد د.شو می

 نیازمند مختلف تخصصی - فنی و اقتصادي محیط نیز و محیطی اجتماعی، -اقتصادي شرایط بلکه
 کارآفرینی پدیده به محیطی دیدگاه یک از تا است آن رب سعی و هستند خود خاص الگوهاي و هامدل

 آن مطالعه در که است پیچیده و بعدي چند فعالیت یک ارآفرینیک مذکور رویکرد در شود. نگریسته
 عملی منظور به کارآفرین فرد که چرا ،یردگ قرار نظردم شدت به محیطی و سازمانی عوامل بایستی
   نماید. برداري بهره و کشف ،شناسایی را نیازمورد محیطی منابع بتواند بایستی خود ایده نمودن
 انواع کارآفرینان محیطی نیازهاي شده، ارائه مدل اساس بر ):1378( احمدپور محیطی عوامل مدل

 شده ذکر  اقتصادي و اجتماعی مدیریتی، آموزشی، قانونی، بازاري، تکنولوژي، اعتباري، و مالی نیازهاي
  است.
 به مربوط کارآفرینی توسعه زمینه در پژوهش ترینمهم ):1999( کارآفرینی جهانی نبادیده مدل
 هدف که است پژوهشی -علمی گروه از غیرانتفاعی ائتالفی مرکز این است. کارآفرینی جهانی باندیده

 و هاشمی( است کارآفرینانه هايفعالیت زمینه در المللیبین سطح در معتبر هايداده ارائه و ارزیابی آن
 انگلیس، پژوهاندانش توسط 1997 سال در که مرکز این مهم هايفعالیت از یکی ).1385 ،همکاران
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 کافمن کارآفرینی مرکز حمایت با و لندن بازرگانی مدرسه و بابسون کالج در ایرلند و نالندف آمریکا،
 براي ختلفم رهايکشو هايسیاست بررسی و مطالعه اساس بر پیشنهادهایی هئارا است، شده آغاز

   است. کارآفرینی توسعه
 با هادولت هايبرنامه و هاسیاست رابطه تعیین جهت 1999 سال در کارآفرینی جهانی باندیده

 از مدل این در کارآفرینی جهانی باندیده .نمود ارزیابی و طراحی مفهومی یمدل کارآفرینی، سعهتو
 هايارزش و اقتصادي و قانونی هايزیرساخت پرورش، و آموزش دولت، هايبرنامه و هاسیاست
 کارآفرینانه توانایی و هافرصت ایجاد سبب هک برده نام مهمی عوامل عنوان به یاجتماع و فرهنگی

 در اجتماعی و اقتصادي سیاسی، خاص شرایط تحت پویا کار و کسب فضاي دیگر عبارت به شوند. می
 ).1390 (احمدپور، شودمی کشور هر در اقتصادي درش موجبات و کارآفرینی توسعه موجب جامعه هر

  از: عبارتند مدل این اجزاي
 هايفعالیت که است این بر فرض مدل به توجه با سیاسی: و فرهنگی اجتماعی، (محیط) هايزمینه

 سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هايزمینه و هاویژگی از بستري در جامعه یا کشور یک در کارآفرینانه
 نام سیاسی و اجتماعی فرهنگی، هايمحدودیت را آن لینشتاین که گیردمی صورت جامعه آن بر حاکم
  .است نهاده

 و باشدمی ملی هايچارچوب و شرایط به مربوط بخش دو از یکی بنیادي: هاي)(نیازمندي الزامات
 سنتی) قتصاد(ا تولید عوامل بر مبتنی کشورهاي در کارآفرینی بر مؤثر عناصر ترینمهم از ايمجموعه

 مؤسسات، شامل اساسی الزامات .است سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هايزمینه از ثرأمت و است
  .دشومی بهداشت و ابتدایی آموزش و کالن اقتصاد در ثبات ها،زیرساخت

 که است ملی هايچارچوب و طیشرا به مربوط اجزاي از :ییکارآ )هاي(ارتقادهنده هايکنندهتیتقو
 در نییکارآفر بر مؤثر عناصر نریتمهم بیانگر و است سیاسی و فرهنگی اجتماعی، هايزمینه تأثیر تحت

 ییکارآ ها،بازارکاال ییکارآ عالی، آموزش مؤلفه: شش شامل است. محور ییکارآ اقتصاد با کشورهاي
  بازار. اندازه و فناوري آمادگی مالی، بازار پیچیدگی کار، نیروي بازار
 محور نوآوري هاياقتصاد در و است نانهکارآفری هايچارچوب و طیشرا انگریب :ینیکارآفر و ينوآور

 هايزمینه تأثیر تحت و شوندمی شناخته کشورها در نییکارآفر توسعه در دخیل عوامل نتریمهم از
 دولتی، هايمشیخط نانه،کارآفری مالی تأمین :مؤلفه نه شامل .دندار قرار سیاسی و فرهنگی اجتماعی،
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 قانونی و تجاري رساختیز توسعه، و تحقیق انتقال نی،یکارآفر آموزش دولت، نیکارآفری هايبرنامه
 هنجارهاي و نییکارآفر براي کیفیزی هايساخت ریز داخلی، بازارهاي به ورود نی،یکارآفر براي

  .فرهنگی -اجتماعی
  

  
  .ینیکارآفر یهانج باندهید یمفهوم مدل -6 شکل

  
 هاينیازمندي از بیشتر و هستند کارآفرینی در مؤثر و اصلی سازوکار اولین شده: تثبت هايشرکت
 کشورها در المللیبین کار و کسب دارعهده پذیرند.می تأثیر کارآیی کنندهتقویت عوامل نیز و بنیادي
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 کشور کالن اقتصاد در ثبات و هاتزیرساخ مانند عمومی شرایط اگر که است این بر فرض و باشندمی
 شکل را اصلی اقتصاد که بزرگ هايشرکت المللیبین رقابت توان یابد، توسعه متناسب ايگونه به

   د.کنمی پیدا افزایش دهند، می
 ملی اقتصاد رشد مؤثر عامل دو از یکی شده تثبیت هايشرکت رشد یا جدید: و کوچک هايشرکت

 اقتصاد سطح در خدمات و کاالها براي ،هاشرکت این توسعه و رشد با .است فنی و شغلی نوآوري و
   .دشومی فراهم ملی اقتصاد رشد شرایط و آمده وجود به تقاضا ملی،

 در کارآفرینی نقش ملی، اقتصاد رشد در محرك و اصلی کارسازو دومین و تمرکز کانون کارآفرینی:
 است اصلی عنصر سه شامل مدل طبق آفرینیکار بخش است. جدید کارهاي و کسب رشد و ایجاد
  .کارآفرینانه اشتیاق و هافعالیت ها،گرایش شامل:
 هايفعالیت از حاصل نتایج عنوان به فنی و شغلی نوآوري ملی، اقتصاد رشد ملی: اقتصاد رشد

 از است ايمجموعه که است شده مطرح مدل این در کارآفرینی نهایی هدف عنوان به و کارآفرینانه
 طول در کشورها اقتصادي هايخروجی کل مثبت روند محاسبه براي شده گرفته کار به معیارهاي

  .است بیکاري یا اشتغال میزان داخلی، ناخالص تولید شامل که زمانی هاي دوره
 تحوالت تاکنون آغاز از ،انسانی مولد جوامع نخستین عنوان به يکشاورز جوامع :يکشاورز تحوالت

 زمانی فاصله در کشاورزي علوم در بزرگ انقالب سومین اوج در اکنون .انددیده ودخ به را گوناگونی
 از استفاده ساخت. خواهد دگرگون را الیافی و غذایی مواد تولید نهایت در که مهستی سال 200 از کمتر

 کهآن حال ،نمود ممکن را محصوالت انبوه تولید نوزدهم قرن اواخر در صنعتی انقالب در آالت ماشین
 عملکرد و خیزي حاصل جدي پیشبرد براي را شیمی علم هاي پیشرفت ،1960 دهه سبز انقالب

 هاي پیشرفت از ناشی زیستی فناوري علوم در جاري انقالب گرفت. کار به عمده زراعی محصوالت
 پیشبرد و هادام ،گیاهان ژنتیک استعداد رساندن حداکثر به در را یامکانات زیستی، بنیادي علوم در اخیر

 چنین شاهد نیز ایران کشاورزي عرصه این در .نمود فراهم کشاورزي هاي نظام بلندمدت پایداري
   .است بوده مداومی تغییرات
 بازار، در دگرگونی ،تجاري آزادسازي نظیر هایی چالش با ایران کشاورزي :يکشاورز يها چالش
 زمینه در پیشرفت جهانی، بازارهاي در رقابت افزایش تولیدکننده، از دولت هاي حمایت کاهش
 ساختار سازي کوچک و سازي خصوصی هاي سیاست کشاورزي، فناوري زیست مرتبط، هاي فناوري
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 ،سیل نظیر اقلیمی و اکولوژیکی مشکالت ،کشاورزي کار ازارب در دگرگونی نتیجه در و دولت
  .دبو خواهد و بوده مواجه مشتریان تقاضاي و ذائقه در تغییر و خشکسالی
 جمعیت، رشد شدن، (جهانی بازار در گرفته صورت تغییرات :يکشاورز ینیکارآفر ضرورت
 (حرکت کشاورزي هاي سیاست بازار)، شدن رقابتی غذایی، امنیت شاورزي،ک کار بازار در دگرگونی

 مباحث کاري، کم و بیکاري یش(افزا جامعه خود و بازار) بر مبتنی تجاري کشاورزي سوي به
 را کشاورزي در کارآفرینی ضرورت که هستند عواملی از طبیعی) منابع زیستی، تنوع ،محیطی زیست

 اقتصادي، تغییرات دستخوش روستایی جوامع که اندازه همان به .سازد می نمایان پیش از بیش
 کارآفرینی نقش شود، می تر فناورانه کشاورزي صنعت و گردند می جغرافیایی و سیاسی ،اجتماعی

 از متعدد مشکالت اساس بر عبارتی به .گردد می تر پررنگ روستاها دوباره دهی شکل در کشاورزي
 کشاورزي، در گذاري سرمایه جذابیت عدم منابع، و افراد پایین وري بهره )فصلی و (کامل بیکاري جمله

 توان می را کشاورزي کارآفرینی توسعه شهري، مناطق به رویه بی جرتمها و کار و کسب فضاي ضعف
 اعتقاد به که چرا گرفت نظر در روستایی مناطق در اقتصادي سکون با مبارزه مهم رابزا یک عنوان به

 طیمح آوردن وجود هب و اپخرده يکشاورز ساختار دیتجد و ينوساز موجب )2005( الويمک
 اساس بر لذا .شودمی ییروستا مناطق در دیجد مشاغل توسعه و جادیا منظور به نوین يکشاورز
 ضرورتی ،يکشاورز بخش در يساختار یدگرگون ،يکشاورز بخش رويشیپ هايچالش و تحوالت
   است. ناپذیراجتناب

  
 شنهادپی و گیرينتیجه

 و مفهوم نیا بودن نوپا يایگو ،يکشاورز ینیکارآفر مدل رامونیپ پیشین، قاتیتحق بر يمرور
 فضایی -مکانی هايتفاوت اساس بر ،یبوم و یعلم منابع نیتأم به نیاز بنابراین .است آن نشدن نهینهاد

 روپیش مطالعه در شود.می احساس قویاً يکشاورز ینیکارآفر عهتوس از تیحما و یسامانده منظور به
 مناسب مدل و کردیرو کارآفرینی، توسعه زمینه در عام هايمدل و رویکردها تحلیل با شده تالش
 براي باشد راهی نقشه که هدف این با ؛گردد انیب آن چرایی و شناسایی کشاورزي ینیکارآفر توسعه

 هايبرنامه نیتدو و هاتفعالی هیسازماند منظور به کشاورزي کارآفرینی توسعه عرصه مخاطبان
   .اتیعملی
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 روستایی داقتصا سکون به را پاسخ بهترین يرویکرد چه اساس بر کشاورزي کارآفرینی توسعه اما
   ؟داد خواهد
 بخش نیازهاي به پاسخ بهترین تواندمی اکولوژیکی رویکرد با نگاه ،مطالعه این تحلیل اساس بر

 هاي ویژگی شامل ،متعدد عناصر و عوامل داشتن نظر در با رویکرد این که چرا ؛باشد کشاورزي
 کارآفرینانه، هايتوانمندي تخصصی، -فنی هايمهارت دموگرافیکی، هاي ویژگی فردي، - شخصیتی

 یکپارچه مدل یک به اعتقاد عدم و دولت حمایتی هاي برنامه و اقتصادي یاسی،س فرهنگی، عوامل
 -فنی و اقتصادي محیط نیز و محیطی اجتماعی، -اقتصادي شرایط تأثیر به اعتقاد بلکه ،کارآفرینی
 خواهد مناسب و شایسته رویکردي ،طلبندمی را خود خاص الگوهاي و هامدل که گوناگون تخصصی

 بودن فراهم کشاورزي، کارآفرینی جمله از انه،کارآفرین فعالیت هر تحقق در که نجاستای نکته بود.
 مروزا که است چیزي این است، ضروري هافعالیت از دست این انجام الزامات از برخی و زمینه

 سیاسی و فرهنگی اجتماعی، اقتصادي، کلی عوامل به فضا این است. گرفته نام »کارآفرینی فضاي«
 خدمات وجود نیز و کارآفرینانه هايفعالیت شدن دارعهده در افراد توانایی و تمایالت بر رتأثیرگذا
 چند نگاه با ،اکولوژیکی رویکرد محیطی دیدگاه دارد. اشاره کنندمی تسهیل را تولید فرآیند که حمایتی

 در قویاً را »آفرینیکار فضاي« عبارتی به محیطی و سازمانی عوامل کارآفرینی، پدیده به پیچیده و بعدي
  .رددا نظر

  چرا؟ و باشد تواندمی مدل کدام يکشاورز کارآفرینی توسعه مناسب مدل
 این اساس بر -کشاورزي کارآفرینی توسعه مناسب مدل شد، آورده هامدل تحلیل در که طورهمان

 همچون رینیکارآف مقوله با خود، تجربی و علمی زمینه اساس بر نظرانصاحب برخورد که تعبیر
 لمس که عضوي با متناسب کدام هر و شوندمی مواجه موجودي با که است نابینایی افراد برخورد

 بین دیدگاه داشتن نیازمند کارآفرینی موضوع کامل درك لذا ،پردازندمی آن توصیف به نمایند می
 -علمی گروه تجربی و علمی يزمینه اساس بر که است کارآفرینی جهانی باندیده مدل -است اي رشته

 مهمی عوامل که (چرا است ترکامل دیگر هايمدل به نسبت و شده ارائه ،ايرشته بین پژوهشی
 و اقتصادي و قانونی هايزیرساخت پرورش، و آموزش دولت، هايبرنامه و هاسیاست همچون

 عبارتی به و نددامی کارآفرینانه توانایی و هافرصت ایجاد موجب را اجتماعی و فرهنگی هاي ارزش
 سبب جامعه، هر در اجتماعی و اقتصادي سیاسی، خاص یطشرا تحت را پویا کار و کسب فضاي
 در مدل این که چرا( واحد و مطلق مدلی صورت به نه اما ؛)داندمی اقتصادي رشد و کارآفرینی توسعه
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 شرایط سطح، به هتوج با میدانی پژوهش هر در دارد ضرورت بلکه است) شده طراحی ،آلایده شرایط
 مدل ،باال جامعیت با مدل این داشتن نظر در اب ؛فضایی -مکانی هايتفاوت و بومی استعدادهاي و

  .گردد اجرا و طراحی کشاورزي کارآفرینی توسعه مناسب
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Abstract 

Rural development expertise, apart from policies and strategies of macro-
economic development, believe special payment is necessary on the development 
of rural areas and widespread poverty eradication them. Why so economists believe 
the most important factor of economic development of rural areas and the 
agricultural sector is related to poverty alleviation, and politicians believe that, this 
would be key strategy to prevent social harms in rural areas. Given that one of the 
important sectors in rural development, is entrepreneurship development in 
agriculture. Based on this review analytical, aims to evaluate the approaches and 
models of entrepreneurship development, including: Economic approaches, 
psychology, sociology, cognitive and ecological (compilation) and 
entrepreneurship development models; then presentation and explanation of the 
approach and appropriate model of agricultural entrepreneurship development is 
conducted.  The analysis showed that ecological approach, with a multidimensional 
perspective and Global Entrepreneurship Model of entrepreneurship not as an 
absolute model; but based on spatial differences will be appropriate for the 
development of entrepreneurship in the agricultural sector. 
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