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 چكيده  

فعلي كشور، بهترين روش ايجاد اشتغال و حل مسئله بيكاري، توسعه  به اعتقاد كارشناسان و متخصصان، در شرايط

بسياري از محققان با پررنگ نمودن نقش ساختارهاي اقتصاد، تاكيد  نفرهنگ كار و كارآفريني در جامعه است. بنابراي

ها و قشرهاي مختلف جامعه از گذار بر توانمندي سازي گروه ويژه بر كارآفريني به عنوان يكي از عوامل اصلي تاثير

جوامع امروزه كارآفريني بعنوان يك استراتژي و راهبرد در توسعه و شكوفايي و رشد  جمله جوانان دارند.

انساني به جايگزين  بي بديلي تبديل گشته است كه از طريق آن همه ي عوامل و منابع و امكانات يك جامعه 

بصورت خودجوش و از راه قرار گرفتن در يك روند تكاملي در جهت نيل به آرمانهاي بلند اجتماعي بسيج 

 لذا با در نظر گرفتن اهميت نقش گردند. اجتماعي - گرديده تا منشا بسياري از آثار و پيامدهاي مثبت اقتصادي

توسعه و كارآفريني  اهميت و نقش بررسي به پژوهش حاضر تالش داردها، روستادر كارآفريني توسعه و 

اي و تحليلي و منابع كتابخانه-شناسي توصيفيدر اين راستا براي دستيابي به نتيجه از روشبپردازد.  روستايي

كارآفريني در توسعه روستايي نقش بسيار موثري به همراه دارد  يج نشان داد كهنتا اسنادي استفاده شده است.

طق روستايي به در منا توسعه بهبودتوان به مي اساسي توسعه كارآفريني روستايي هاياستراتژيبكارگيري  با و

قر، توسعه كاهش ف ،، باال رفتن سطح رفاه ايجاد شغل در بخش هاي غير كشاورزي، اقتصادي ويژه در زمينة

  دسترسي پيدا كرد. سازي فضاي كارآفريني و ...زايي در روستاها از طريق حاكماشتغال

 كارآفريني روستايي. سعه روستايي،توتوسعه، توسعه پايدار، واژگان كليدي: 
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  مقدمه -1

است. با و مشكالت زيادي روبرو بوده  توسعه روستايي در ايران از گذشته تاكنون با چالش ها، مسائل

قادر به حل  مقتضيات زماني، ديگر ساختار سنتي مديريت در مناطق روستايي توجه به تغيير شرايط و

جديد روستايي مبتني بر مشاركت مردم در امور و  مشكالت نخواهد بود و از سوي ديگر، ساختار مديريت

گسترده دولت نتوانسته است به  تاز پايين به باال به داليل مختلف از جمله بومي نشدن و دخال برنامه ريزي

نظر به اين كه توسعه روستاها نه تنها با حفظ الگوهاي  .برطرف سازد طور كامل مشكالت روستاها را

بلكه همزمان، به همراه تغييرات  بومي در راستاي توسعه پايدار و ايجاد نظم و ثبات ممكن است مديريتي

حد  محيط بيش از ي و الگويي براي رويارويي با تغييراتتغيير ساختار فضايي و مكاني در جهان، ضرورت

با توجه به  ).1394، به نقل از محمدي، 493- 494، صص 1382(منعم و صادقي پور، به نظر مي رسد ضروري

اين كه كشور ما بعد از پيروزي انقالب چندين برنامه توسعه را تجربه مي نمايد و از طرفي ديگر يكي از 

گي در كشور وجود ارزش ها و هنجارهاي بومي و روستايي است، چنين به نظر مي فرهن ويژگي هاي بارز

خط مشي گذاران دولتي و توجه به اين مهم در تدوين برنامه  از سوي"سياست توسعه روستايي"رسد اتخاذ 

   ).1394(محمدي، توسعه ملي مي تواند زمينه ساز توسعه پايدار در كشور گردد

فعلي كشور، بهترين روش ايجاد اشتغال و حل مسئله  خصصان، در شرايطبه اعتقاد كارشناسان و مت

بسياري از محققان با پررنگ نمودن نقش  بيكاري، توسعه فرهنگ كار و كارآفريني در جامعه است. بنابراين

گذار بر توانمندي سازي  ساختارهاي اقتصاد، تاكيد ويژه بر كارآفريني به عنوان يكي از عوامل اصلي تاثير

بنابراين هدف از  ).1396ر جمهري و همكاران، (بوذوهها و قشرهاي مختلف جامعه از جمله جوانان دارندگر

باشد و به اين پژوهش؛ بررسي نقش و اهميت توسعه و كارآفريني روستايي در بهبود مناطق روستايي مي

اي كه در ش و اهميت ويژهدنبال پاسخگويي به اين سوال است: آيا ايجاد و توسعه كارآفريني با توجه به نق

  مناطق روستايي دارد؛ توانسته است بهبود و تقويت مناطق روستايي را به دنبال داشته باشد؟ 

  مباني نظري -2

 درون در نابرابري كنند،مي زندگي فقر در نفر هزاران .تجهان امروز با چالش هاي عظيمي روبروس

. است شده تبديل جدي نگراني يك به جوانان، ردمو در خصوصا بيكاري،. تدر حال افزايش اس كشورها

طلبي،  وخشونت گرايي افراط فزاينده، تعارضات شايع، و شديد طبيعي بالياي جهاني، تبهداش تهديدهاي

 تمدن و علوم اخير دهه چند دستاوردهاي مردم، اجباري كوچ و ربحران هاي مرتبط با زندگي بش تروريسم و

غارت منابع طبيعي و اثرات نامطلوب تخريب اقضي عجيب روبرو ساخته است.با تنمسير توسعه  در را جوامع

جمله بيابان زايي، خشكسالي، فرسايش زمين، كمبود آب شيرين و از بين رفتن تنوع زيستي  محيط زيست از

 جهان، امروز هاي واقعيت لذا و كرد اضافه مهم هاي چالش فهرست به ترا نيز مي بايس در دريا و خشكي
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 خود بهينه و سالم حيات به پايدار توسعه مسائل به توجه بدون توانند نمي ورها،كش كه است آن از حاكي

دليل تالش هاي زيادي در چند دهه اخير و در سطح بين المللي براي حركت به سمت  همين به. دهند ادامه

(اهداف چنان ادامه دارندچالش هاي موجود و پيش روانجام شده و اين اقدامات هم توسعه پايدار و مقابله با

گر چه فقر مشكلي جهاني است، اما بيشترين نماد آن در بخش روستايي باعث ا ).8، ص 1395توسعه پايدار، 

، به نقل از مرادي  33 ص1999چامهوري ،(نواحي روستايي مطرح باشد  شده كه به عنوان مهم ترين مشكل

  ).1384و مطيعي لنگرودي ، 

عرصه  آفرين در غرور شرط حضور آن را ها قلمداد نموده وتعالي ملت بقا و عامل دوام و اگرتوسعه را

 قابليت، پويايي، شاخص شكوفايي، را ملت ها توسعه يافتگي كشورها و و معادالت جهاني تلقي كنيم

راستاي دستيابي به  تالش در مسير توسعه و در حركت شايسته است تا،  مدرنيته بدانيم مدنيت و شايستگي،

 خواهي و آرمان و آگاهي معيار نيز ميزان و جوامع عصر حاضر و در الزامات اساسي حضور ا يكي ازآن ر

 بكار را پتانسيل هاي ملي خود همه اركان و تا بگونه اي كه آنها عالقمندند بيان نماييم. تعالي جويي ملت ها

نمايندكه دراين بين نقش  ازهمه ظرفيت ها وتوانايي هاي خود درجهت تحقق اهداف آن استفاده و گرفته

 اقتصادي و تمامي اجزاي نظام هاي اجتماعي، بهره جويي از يك سو و جمعيتي از و عناصر انساني عوامل و

 در باشد بي گمان چنانچه قرار .آنان به اين پديده دارد  عمق عالقه دگرسوي نشان از زيست محيطي از

 تر وتمام چه سرعت هر مراحل آن با ود وكليه مراتب وپيش گرفته ش توسعه در به رشد و رو جامعه اي مسير

 هم با محلي آن جامعه بسيج گرديده تا عوامل ملي و همه امكانات و بايد نهاده شود سالمت پشت سر با

آنگاه است كه  و نتايج آن منتفع گردد. ابعاد گسترده تر بتواند از همه مواهب و هم در هزينه و صرف كمترين

 سريعترين زمان ممكن خاتمه بخشد، شوم ناشي از توسعه نيافتگي در تبعات ي اثرات وميتواند به همه 

به بهاي  هستي ساقط نموده و از بقاي ملتي را موجوديت و آالم آوري كه ميتوانند مشكالت بغرنج و مسايل و

 سوم به عصردنياي مو بنابراين در .ملي آن جامعه منتهي شود ي سرمايه هاي انساني وهدر همه نابودي و

 اجتماعي، انساني، چندگانه ابعاد شروط بنيادي براي دسترسي به الگوهاي توسعه در يكي از اطالعات،

اين بين بايد  كه در باشداختيار جوامع مي ي عوامل دردرگيري همه فرهنگي ميزان مشاركت و اقتصادي و

. باشد تاثير محوري نقش و واجد ميتواندكه توسعه روستايي بعنوان زيربناي رشد اقتصادي جامعه  نمود اذعان

 كارآمد جايگزيني اقتصاد بي ترديد تحقق تمامي انواع كارآفريني بعنوان ابعاد انقالب عظيم كارآفرينانه و

جهت تحقق اهداف توسعه  تر اقتصادي يكي ازمهمترين راهبردها درمدل هاي قديمي كارآفريني به جاي

ي به خدمت گرفتن همه اين مدل اصل بر چرا كه در ميگردد. ادپيشنه و يافتگي ملت ها مطرح بوده

 ).3، ص 1389(ناظم تقوي، صفري، وري مي باشد جهت ارتقاي سطح بهره هاي انساني جامعه درتوانمندي

ا توجه به نقش اساسي روستاها در توسعه پايدار به خصوص در كشورهاي در حال توسعه بي مناسبت ب

  .ارائه شود  "توسعه روستايي"و  "توسعه پايدار" ،"عهتوس "تعاريفي از نيست تا
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  وسعه ت -1-2

مي باشد كه در يك  از اصطالحات كليدي اقتصاد سياسي و سياست اجتماعي قرن بيستم» توسعه«واژه 

وضعيت برنامه ها در جهت تحول اقتصاد ملي،  معناي وسيع و گسترده به فرايند تغيير اجتماعي يا سطح و

). Derek,et al, 2009: 155( سوم و يا استعماري سابق اشاره دارد افياي كشورهاي جهانبويژه در جغر

زيست محيطي با تاكيد بر و توسعه، توجه به شاخص هاي رشد و تعالي انسان ها در ابعاد اقتصادي، اجتماعي 

  ).1394(گودرزوند چگيني،عوامل ارزش هاي فرهنگي است

ندگي افراد رابطه تنگاتنگي دارد و ناظر بر باال بردن سطح زندگي از توسعه از جمله مفاهيمي است كه با ز

حال از آنجايي كه بخش ). 137، ص 1392 خاني و همكاران،(ميباشد طريق ايجاد شـرايط مطلـوب و بهينـه

اجتناب ناپذير توسعه ملي  عظيمي از جمعيت در مناطق روستايي ميباشند، توسـعه روستايي بخـش

هايي در توسعه روستايي از ديرباز به عنوان يـك واژه هنجاري، داراي سختي). 172ص  ،1385(خاني، است

گيري و تشخيص بوده است و به تبع آن، سيستم اقتصادي و اجتماعي و كالبدي روستايي نيز اندازه ارزيابي و

ه يك فرايند است. اين توسعه در مسير تحول خود هم اكنون ب تر شدهتر و پيچيـدهبا گذشت زمان متنوع

توسعه نيازمند درك درست  فرآيند و رسيدن به هـدف سطحي تبديل شده كه گذر از اينوجهي و چندچند

). hualou long and et al, 2011, 1094 – 1105ت(اقتصادي و اكولوژيكي روستاها اس-اجتماعيساختار 

داري اقتصادي و پيشرفت توسعه متعادل و هماهنگ مناطق، يك پيش نياز بسيار مهم براي حصول پاي

). 1397، به نقل از بيرانوندزاده و همكاران، 1391بگلو و ديگران،  رود (شيخشمار مي يكپارچه كشورها به

سطح قابل قبولي از توسعه  توسعه، رسيدن به حال ويژه دركشورهاي در هاي مهم بهاين امر يكي از دغدغه

  ).1388 ي و احمدي،در ابعاد مختلف براي تمام مناطق ميباشد(رضوان

توسعه در مفهوم كلي خود به معناي ارتقاي سطح مادي و معنوي جامعه انساني و ايجاد شرايط مناسب 

هاي براي تمامي افراد جامعه است. با توجه به اين مفهوم توسعه در برگيرندة جنبه يك زندگي سالم

ا شامل ميشود و در عين حال از نظر فرهنگي است كه تغييرات كمي و كيفي ر اجتماعي، سياسي و-اقتصادي

مقصود مطلوب توسعه، بهبود كيفيت ). 1369 شمار ميرود (رزاقي، داخلي و خارجي از مفاهيم نسبي به

توسعه بايد به شكلي باشد كه منافع اكثريت مردم را در  زندگي همه است؛ بنابراين كوشش براي دستيابي به

كه خود يك فرايند تغيير مطلوب است  عه از فرايند توسعهبر گيرد، در صورتي كه بخش محدودي از جام

  .توان آن را توسعه ناميدمند شوند نميبهره

 ي يكي از مهمترين و اصلي ترين دغدغه اي كشورهاي مختلف را شكل داده و ازيروستا و محيط روستا

مهمي از فرايند  از اساسي ترين محورهاي توسعه را شامل مي شود. توسعه روستايي بخش سوي ديگر يكي

به ويژه در كشورهاي در حال توسعه را به خود اختصاص ميدهد. اگر قرار است توسعه انجام  توسعه ملي
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از مناطق روستايي و به طور اخص از بخش كشاورزي آغاز شود. چرا  به طور اعم گيرد و مستمر باشد بايد

ه تماماً ريشه در ركود و سر قهقرايي زندگي حال رشد و بيكاري فزايند كه مسائل فقر گسترده، نابرابري در

توان مطابق شكل زير اين با توجه به مفاهيم اصلي توسعه، مي ).1368 اقتصادي مناطق روستايي دارد( تودارو،

  مفاهيم را نشان داد:

  مفاهيم اصي توسعه: 1شكل 

  

  ) 1397، به نقل از بيرانوند زاده و همكاران، 1368منبع: ( تودارو، 

  رپايداوسعه ت -2-2

شخصي  معتقد است توسعه پايدار فرآيندي است كه از طريق آن اعضاء يك جامعه قابليت هاي كورتون 

 و نهادي خود را براي بسيج منابع و مديريت آنان افزايش مي دهند تا مطابق با آرمان هاي خود به اعتالء

  .)1394از محمدي، ، به نقل korton,1990(كيفيت زندگي با توزيعي عادالنه دست يابند

سازي رفاه براي نسل امروز منجر به بهينه توسعه پايدار به زبان فني، مسيري از توسعه است كه در آن

طي آن مردم يك  آينده نمي شود. به عبارتي ديگر، توسعه پايدار فرآيندي است كه كاهش رفاه نسل هاي

 زندگي خود را ارتقاء مي بخشند، بدون آنمي سازند و سطح  خود را برآورده كشور و يا يك محل نيازهاي

هاي هاي آتي را براي تامين خواست سرمايه كه از منابعي كه به نسل هاي آينده تعلق دارد، مصرف كنند و

امكان حفظ منابع (اعم از  نابراين، توسعه را زماني پايدار مي خوانيم كه مخرب نباشد ود. بآني به هدر دهن

، 182-187، صص 1388زاهدي،(فراهم آورد  را براي آيندگان )و ...  كي، جانوريخاك، آب، هوا، منابع ژنتي

  ).1394به نقل از محمدي، 
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ناطق روستايي جهت بهبود كيفيت زندگي و م م جهت كمك به مرد لاص نتوسعه پايدار روستايي مهمتري

ي شناخت توان محيط در راستاي توسعه پايدار روستاي مگان نخستي .خالي شدن روستاها است پيشگيري از

هاي توسعه اي است پس از شناخت توان منطقه جهت اجراي طرح، آموزش زيستي منطقه جهت اجراي طرح

  ).1397( همتي، پذيرا، روستا داراي اهميت زيادي استم روستاييان و اجراي طرح با مشاركت خود مرد

  

  ابعاد به هم پيوسته توسعه پايدار: 2شكل 

  

  ) 1397به نقل از همتي، پذيرا،  ، zeller, 2009منبع: ( 

  توسعه روستايي -3-2

روستايي (محل كار و زندگي) است. صنايع كشاورزي و  توسعه روستايي فرآيند آباد شدن مناطق 

روستايي و كمك به عمران و  همواره به عنوان يكي از فعاليت هاي محوري و موثر در توسعه روستايي

و توسعه  بود وضع اقتصادي و اجتماعي روستانشينان و كمك به عمرانبه توسعه پايدار روستاها در جهت

روستانشينان از طريق مشاركت مردم در سرمايه  پايدار روستاها در جهت بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي

كشاورزي، تنوع بخشي به  نمودن زمينه اشتغال و افزايش درآمد براي آنها، پشتيباني از بخش گذاري، فراهم

و خالقيت و ارتقاء دانش فني آنها نقش موثري را ايفا مي  هاي اقتصادي در روستاها، رشدفعاليت 

  ).1394، به نقل از محمدي، 228-224، صص1384ابدي، (عدنماي

يكپارچه  هاي ملي طراحي گردد. چرا كه توسعه پايدار وتوسعه روستايي بايد در چارچوب كلي سياست

است كه شواهد  اي، شهري و روستايي است. اين در حاليوح منطقهملي، معطوف به توسعه پايدار در سط

توجهي شده و  كم نشان ميدهد به توسعه روستايي، به تناسب سهم، جايگاه و كاركرد آن در اقتصاد ملي،

حاصل از رشد و توسعه  هاي روستايي در شرايطي كامالً نابرابر از جهت دسترسي به فرصتها و منافعحوزه
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در جهت بالندگي جوامع  اقتصادي و سرزميني -هاي اجتماعيتعادل رو تعديل عدمند. از ايناقرار گرفته

 رضواني،(اجتنابناپذير محسوب ميشود  روستايي و تسهيل رشد و ارتقاي اين جوامع، ضرورتي اساسي و

1383.(  

  ي روستاييي متفاوت در توسعههاي دو انگارهويژگي: 1جدول 

 انگاره سنتي و قديم پيدايش انگاره جديد و در حال

 تأكيد بر رشد كيفي، توجه به عدالت اجتماعي و

 محيط زيست

 حصول به رشد اقتصادي به هر قيمت

 توسعه توسط دولت براي مردم توسعه با مردم و براي مردم

 سازماندهي توسعه توسط تشكلهاي مردمي و محلي

 با تأكيد بر توانا سازي مردم

 سازمانهاي بزرگ و سازماندهي توسعه توسط

 متمركز

 انتقال فن آوري از كشورهاي غني و توسعه يافته )ايجاد فن آوري مناسب و محلي )بومي

 نقش دولت به عنوان ايجاد كنندهي چارچوبهاي

 قانوني، توانا سازي و مشوق سازمانهاي محلي و

 مدني

 نقش دولت به عنوان توليد كنندهي خدمات، مجري

 دهي اصليپروژهها و نظارت كنن

 امنيت اجتماعي از طريق ايجاد نهادهاي محلي و با

 تأكيد بر حفظ هويت گروههاي اجتماعي و قومي

 امنيت اجتماعي از سوي دولت تأمين ميشود

 سازماندهي شبكهاي و دو سويه و كلي نگرش با تأكيد

 بر منافع محلي و ملي براساس تعامل سازمانهاي

 مردمي با دولت

 دون تأكيد بر منافع محليتأكيد بر منافع ب

 سازماندهي يك سويه، از باال به پايين و بخشي -

 توانا سازي محيطي براي ر شد و توسعهي فعاليتها و

 توليد دانش محور

 دادن يارانه براي فعاليتهاي اقتصادي توسط دولت

  

  )1393صنعت ايران، ، به نقل از مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه علم و 1392-: محمد حسين عمادينبعم(
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توسعه  نكته قابل توجه اينجاست كه چنانچه قرار باشد در يك منطقه روستايي مسير رو به رشدي جهت

براي حل  و در نهايت توسعه ملي در پيش گرفته شود، بايد همه امكانات و عوامل ملي و محلي آن منطقه

شود. دنياي در حال  د و متفاوتي ارائهحلهاي جديمشكالت و تنگناهاي موجود صرف گردد و الگوها و راه

طور كارآمد با  جامعه را به تحول امروز، موفقيت را از آن جوامعي ميداند كه با ايجاد بسترهاي الزم، منابع

اقتصادي و افزايش ثروت جامعه،  افزوده و تسريع رشد و پيشرفت گذاري مولد به سوي ايجاد ارزشايهسرم

انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني  ينكه اگر بسترهاي الزم منابعمديريت و هدايت نمايد. ضمن ا

ارزشمند، ساير منابع را به سوي ايجاد ارزش و حصول  مولد تجهيز كند تا آنها با استفاده از اين توانمندي

-ت ويژهدر روستاها از اهمي توسعه نيز تسهيل ميگردد. اين امر رشد وتوسعه، مديريت و هدايت كنند، فرايند

رويكرد كارآفريني و در واقع به خدمت گرفتن كارآفريني روستايي  هاي توسعه بااي برخوردار است. برنامه

درستي طرحريزي  اي هستند و اگر بهمهمي درجهت نيل به اهداف توسعه در راستاي توسعه روستا، ابزار

با توجه به تعاريف و ديدگاههاي  .كنندتوسعه اقتصادي را تسريع و تسهيل مي شوند، دستيابي به رشد و

ترين خصوصيات توسعه روستايي را مطابق توان مهممختلف در مورد مفهوم توسعه و توسعه روستايي، مي

  شكل زير نشان داد:

  هاي اصلي توسعه روستاييخصوصيات و ويژگي: 3شكل 

  

  ) 1397، به نقل از بيرانوند زاده و همكاران، 1365منبع: ( اسكاپ، 

  يي كارآفريني روستا -4-2

رشد جوامع انساني به جايگزين  شكوفايي و توسعه و راهبرد در امروزه كارآفريني بعنوان يك استراتژي و

امكانات يك جامعه بصورت خودجوش  منابع و ي عوامل وطريق آن همه است كه از بي بديلي تبديل گشته

هاي بلند اجتماعي بسيج گرديده تا منشا رمانجهت نيل به آ در تكاملي يك روند گرفتن درر راه قرا از و
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موضوعي كه درخصوص اهميت كارآفريني . گردند اجتماعي- پيامدهاي مثبت اقتصادي بسياري ازآثار و

ي اهميتش عليرغم همه كه آن چيزي است وارتباط مستقيم آن بااعتالي ملي يك ملت بايدجدي تلقي گردد

كارآفريني  "جز اهميت دادن به نقش آن چيزي نشده است و توجه درخوري به آن ي ايراني جامعه در

محورهاي استراتژيك كشاورزي  روستاها را اگر هاي روستايي نميباشد.ساكن درمحيط "روستايي وكارآفرينان

 آن نقش بي نظير به افزايش گذاشته است به به آن رو هاي غذايي جامعه بدانيم كه نيازفرآورده توليدات و و

 و شكوفايي پي خواهيم برد و درك خواهيم كرد كه ناديده گرفتن سهم روستا رشد و وپيشرفت  در

پي خواهد نهاد همانند آن چيزي كه امروزه تحت عنوان  در تبعات ناگواري را روستانشينان هزينه ها و

هاي اجتماعي ها و اضطرابنظميباعث بي اقتصادي برگرده جامعه سنگيني نموده و-معضالت اجتماعي

بروز  نيز ها واخالقيبد ناهنجارهاي رفتاري، كج خلقي هاي اجتماعي و ها،امني دراشكال مختلف بويژه نا

بسياري  شهرها وكالن اطرافر د نشينيهحاشي ميزان افزايش مهاجرت، رويهبي همچون رشد هاي شوميپديده

  ).4، ص 1389(ناظم تقوي، صفري، باشد مي مشكالت ديگر

پيشران توسعه اقتصادي  قدمتي چهارصد ساله دارد. اقتصاددانان كارآفريني را مهمترينكلمه كارآفريني 

اغتشاشات و ناآرامي در روستاها،  روستاها، سياستمداران آن را يك استراتژي كليدي براي جلوگيري از

ل در مجاورت زنان آن را امكاني براي اشتغا كشاورزان و روستاييان آن را ابزاري براي بهبود درآمد خويش و

كاستن از نيازهاي اجتماعي آنان را در پي داشته باشد،  محل سكونت خود كه ميتواند خودمختاري، استقالل و

مفهوم كارآفريني به اقتصاددانان نسبت داده شده است. ارزش و  اعتبار و توسعه اوليه). 1381پترين، (ميدانند 

باورهاي آنان روشن و مشخص است. اجتماع سالم، روزمره مردم و  جايگاه اقتصاد و نقش آن در زندگي

اصل براي سالمت اقتصاد يك جامعه، اصل افزايش و رشد ثروت ملي و تكثير  اقتصاد سالم ميخواهد و اولين

البته نقش كارآفريني در توسعه اقتصادي، از اقتصادي به ). 1392راهبردي توسعه روستايي،  برنامه( توليد است

 .نابع مادي، فضاي صنعتي و تفاهم سيستم سياسي با كاركرد كارآفرينانه متفاوت استديگر برحسب م اقتصاد

ارتقاي  اي اساسي برايزمينهكارآفريني با ايجاد فرصتهاي شغلي، توليد ثروت و بهبود شرايط اقتصادي، پيش

به توليد منجر  هاي اساسي كارآفريني استبر اين نوآوري كه از مشخصه سطح توسعه جامعه است. عالوه

مردم افزايش يافته  اين ترتيب قدرت انتخاب تر شده و بهمحصوالت جديد و ارايه خدمات جديدتر و متنوع

  ).1385كيا،  سعيدي(و زندگي سادهتر ميشود 

حدود  هاي توليد مواد حياتي و رفع نيازهاي اساسي هر جامعه هستند وروستاها يكي از مهمترين پايگاه

درواقع  ).1392 برنامه راهبردي توسعه روستايي،(رزي در روستاها توليد ميگردد درصد توليدات كشاو 96

خود شروع  كارآفريني فرآيندي است كه در آن كارآفرين، فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه

لي آميز، تأمين مامخاطره گذاريكه شامل تحليل فرصتها، آغاز و رشد يك سرمايه(Drucker, 1985). ميكند

  (Fry, 1993). و احتماالً كسب موفقيت و سودآوري حاصل از آن ميباشد
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 گذاري در كارآفريني ميتواند با ايجاد جو رقابتي در بين روستاييان، عامل ترغيب و تشويق سرمايه

گردد  وكارهاي جديد در مناطق روستايي روستاها شود و از اين رهگذر باعث اشتغالزايي و تشويق به كسب

مناسب درآمد و  زندگي روستاييان را بهبود بخشد. ضمن اين كه كارآفريني ميتواند منجر به توزيع و كيفيت

را به همراه داشته باشد  اي گردد و در نهايت توسعه اقتصادي، اجتماعي و رفاه در روستاهاايجاد تعادل منطقه

، به نقل از 1379طاهرخاني،  ؛1380ميرزا اميني، (كه يكي از نتايج آن كاهش پديده مهاجرت به شهرها است 

  ).1396فالح حقيقي، 

 هاي كسبشكار فرصت كارگيري نوآورانه منابع و امكانات روستا در راستاي كارآفريني روستايي همان به

وري افراد و منابع، افزايش كارآفريني روستايي، كاهش بيكاري، افزايش بهره ).1381پترين، (وكار است 

عنوان  قتصادي و توانمندي جامعه روستايي را در پي دارد و بدينسان از آن بهوضعيت ا درآمد، بهبود

در واقع كارآفريني روستايي راهبردي . ميبرند ر تسريع جريان توسعه روستايي ناممناسب و مؤثر د راهكاري

 هاي مستمركشورها محسوب ميشود. وجود حمايت اجتماعي روستاها در بسياري از -براي توسعه اقتصادي

در مناطق روستايي، تشويق كارآفرينان روستايي و ... ميتواند  از كارآفرينان روستايي، توسعه بسترهاي مناسب

توسعه روستايي و ايجاد اشتغال مفيد، افزايش درآمد و مشاركت و اتكا  راهكار عملي و مناسب براي اهداف

در سطح جامعه روستايي كه عمدتاً از معضالت اجتماعي و اقتصادي فراوان  به نفس روستائيان باشد. وجود

اندركاران و مديران جامعه روستايي را  اشتغال و فعاليت نشأت ميگيرد، دست هاي تازه جهتنبود زمينه

  ).petrin, 1994(استكارآفريني كرده  متوجه اشتغالزايي و

  يكارآفرين ةپيشين -5-2

، به نقل از ايزدي و 1390يرزا اميني، م(مطرح شد  1709از سال  يكارآفرينه ، واژيغربي در كشورها

 يهـايافـت و در دهـه يرونـق بيـشتر يواژه در مطبوعات اجتماع اين 1970و  1960ةدر ده ).1392برزگر، 

ي در قرن بيستم، اين مفهـوم بـرا ).30، ص1388ير، دلجوي شه( پيدا كرد يجهان كاربردي 1990 و1980

حاضر،  قرن ياز ابتدا ).4، ص 1383 ،يو ميرزاي يتبريز يحسن(م تروت يا ايجاد خدمات به كار رفثتوليد 

 ).25، ص 1383 ،يو ميرزاي يتبريز يحسن( ماضافه شد يو ابتكار نيز به تعريف كارآفرين يمفهوم نوآور

ي در متـون علمـ ياهميت چنـدان ميالدي 1980 ةتا ده يروستاي ينشان ميدهند كه كارآفريني مطالعات جهـان

مطالعه  يشهر بـا كارآفرينـان ييكسان ةد تفاوتهاي بسيار، در دستبا وجو  يت و كارآفرينان روستاينداشته اس

هاي توسعه هرم توسعه كارآفريني روستايي بر اساس سياست ).Gulumser et al., 2009, 1(شدند يم

  روستايي اتحاديه اروپا به شرح زير است:
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  هرم توسعه كارآفريني :4شكل 

  

  )1396، به نقل از فالح حقيقي، Ec, 2011 بع: ( من

  تحقيقروش  -3

تحليلي و ابزار تجزيه و تحليل استفاده از آمار  –تحقيق حاضر بر اساس ماهيت و روش توصيفي 

 . اطالعات از منابع كتابخانه اي و اسنادي استفاده شده است استنباطي مي باشد و براي جمع آوري

  اتگيري و پييشنهادنتيجه -4

و  توسعه روستايي شامل يك رويكرد چند بعدي، با در نظر گرفتن ابعاد اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي

روستايي،  يكي از عوامل مهم اثرگذار بر توسعه .محيطي با محوريت روستا و مسائل مبتال به آن است زيست

عدالت اجتماعي  ل آن ترويجتوسعه اشتغال و كارآفريني براي دستيابي به اهداف توسعه اقتصادي و به دنبا

 هاي ملي طراحي گردد. چرا كه توسعه پايدار وتوسعه روستايي بايد در چارچوب كلي سياست. است

است كه  اي، شهري و روستايي است. اين در حالييكپارچه ملي، معطوف به توسعه پايدار در سطوح منطقه

توجهي  كم گاه و كاركرد آن در اقتصاد ملي،دهد به توسعه روستايي، به تناسب سهم، جايشواهد نشان مي

حاصل از رشد و  هاي روستايي در شرايطي كامالً نابرابر از جهت دسترسي به فرصتها و منافعشده و حوزه

در جهت بالندگي  اقتصادي و سرزميني -هاي اجتماعيتعادل رو تعديل عدماند. از اينتوسعه قرار گرفته

. شودناپذير محسوب مياجتناب ارتقاي اين جوامع، ضرورتي اساسي وجوامع روستايي و تسهيل رشد و 
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 جامعه را به دنياي در حال تحول امروز، موفقيت را از آن جوامعي ميداند كه با ايجاد بسترهاي الزم، منابع

اقتصادي و افزايش  افزوده و تسريع رشد و پيشرفت گذاري مولد به سوي ايجاد ارزشطور كارآمد با سرمايه

انساني خود را به دانش و  روت جامعه، مديريت و هدايت نمايد. ضمن اينكه اگر بسترهاي الزم منابعث

ارزشمند، ساير منابع را به سوي ايجاد  مهارت كارآفريني مولد تجهيز كند تا آنها با استفاده از اين توانمندي

در  سهيل ميگردد. اين امرتوسعه نيز ت توسعه، مديريت و هدايت كنند، فرايند ارزش و حصول رشد و

رويكرد كارآفريني و در واقع به خدمت  هاي توسعه بابرنامهاي برخوردار است. روستاها از اهميت ويژه

اي هستند و جهت نيل به اهداف توسعه مهمي در گرفتن كارآفريني روستايي در راستاي توسعه روستا، ابزار

  . كنند توسعه اقتصادي را تسريع و تسهيل مي وريزي شوند، دستيابي به رشد درستي طرح اگر به

  بهبود توسعه در مناطق روستايي از طريق ايجاد كارآفريني: 5شكل شماره 

  

  منبع: نگارنده

نيست، اما نسبت به ساير  توسعه كارآفريني تنها استراتژي مناسب براي توسعه اقتصادي روستاها

شركتهاي  تر است. با توسعه كارآفريني و ايجادايي مناسبها هزينه كمتري دارد و براي محيط روستاستراتژي

 كوچك كارآفرين، روستاييان به كاالها و خدمات مورد نياز خود دست مييابند و اين امر تاثير زيادي در رشد

همچون شهرها، مملو از فرصتهاي  روستاها نيز. اقتصادي روستاها و كاهش پديده مهاجرت به شهرها دارد

وكارهاي جديد و  موقع از اين فرصتها و ايجاد كسب برداري به هستند كه كشف و بهره هجديد و كشفنشد

بنابراين با توجه  .مزاياي اقتصادي چشمگيري براي روستاييان به همراه آورد پذير بر مبناي آن، ميتواندرقابت

طور در زير به قرار مي گيرد كه  مطرح شده مورد تاييد تحقيق سوالمطالعات صورت گرفته در اين  به

  :اشاره ميشود روستايي و كارآفرينيدر زمينه توسعه  پيشنهادخالصه به چند 
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  كشاورزير هاي غيبخش اشتغال در ايجاد •

  توسعه ي فناوري هاي جديد  جذب و بر تاكيد •

  تربيت نيروي انساني ماهر آموزش و •

  وكارهاي جديد تشويق و حمايت از كارآفرينان روستايي براي ايجاد كسب •

هاي جديد و ها و حركت به سمت تحقق ايدهوكارهاي موجود به توسعه فعاليت شويق كسبت •

  كارآمد

  شهرسازي روستا توسعه اجتماعي و •

  كنترل جمعيت •

 سطح رفاه افزايش •

 و مديريت صحيح هاي دقيقريزيبرنامهاز طريق فيت زندگي در مناطق روستايي بهبود كي •

با ترويج مديريت پايدار كه باعث  در مناطق روستايي زيستتمركز برحفظ و ارتقاي كيفيت محيط •

 شوداشتغال متعادل در مناطق روستايي مي

 ناب در مناطق روستايي يهاكشف و ارزيابي فرصت •

 ياجرا تسهيل برايفعاليت كارآفريني روستايي  يموانع موجود بر سر راه دريافت مجوزهابرداشتن  •

  مربوط به كارآفريني قـوانينو روستايي ر كا ياشتغال نيرو يهابرنامه
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