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چکیده
در چند دهه اخیر ،کارآفرینی بعنوان یک استراتژي و راهبرد در توسعه و شکوفایی و رشد جوامع انسانی به جایگزین بی
بدیلی تبدیل گشته است که از طریق آن همه ي عوامل و منابع و امکانات یک جامعه بصورت خودجوش و از راه قرار گرفتن
در یک روند تکاملی در جهت نیل به آرمانهاي بلند اجتماعی بسیج گردیده تا منشا بسیاري از آثار و پیامدهاي مثبت
اقتصادي -اجتماعی گردند .در کشور ما نیز توسعه و ترویج کارآفرینی به ویژه در مناطق روستایی یکی از نیازهاي جدي
جامعه بوده و شناسایی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی از ضروریات آن میباشد .به اعتقاد کارشناسان و متخصصان ،در شرایط
فعلی کشور ،بهترین روش ایجاد اشتغال و حل مسئله بیکاري ،توسعه فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه است .بنابراین
بسیاري از محققان با پررنگ نمودن نقش ساختارهاي اقتصاد ،تاکید ویژه بر کارآفرینی به عنوان یکی از عوامل اصلی تاثیر
گذار بر توانمندي سازي گروهها و قشرهاي مختلف جامعه از جمله جوانان دارند .لذا با در نظر گرفتن اهمیت نقش
کارآف رینی روستایی و لزوم توانمندسازي آنان ،پژوهش حاضر تالش دارد به بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی ،به عنوان
یکی از عوامل کلیدي موثر در راستاي تحقق این امر مهم بپردازد .روش مورد استفاده به منظور گردآوري مطالب ،استفاده از
پایگاه هاي اطالعاتی اینترنتی  ،مطالعات کتابخانه اي و اسنادي میباشد .نتایج مقایسه این تحقیق با دیگر تحقیقات صورت
گرفته نشان داد که کارآفرینی از یک سو ،سبب افزایش تولیدات کشاورزي ،نوسازي جامعه روستایی ،افزایش اشتغالزایی در
بخش کشاورزي و تامین امکانات اولیه از جمله غذا ،مسکن و غیره ...شده است و از سوي دیگر ،زمینه را براي سرمایهگذاري
موسسات مالی در جهت ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی روستائیان ،ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاري دورههاي آموزشی
براي راهاندازي کسب و کارهاي غیر کشاورزي شده است.
واژگان کلیدي :کارآفرینی ،اشتغال زآیی ،توسعه پایدار روستایی.

 .دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد
 .دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه فردوسی مشهد
 .3دانشجوي دکتري جغرافیا و برنامه ریزي روستایی دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمهامروزه مناطق روستایی کشورهاي در حال توسعه ،بویژه در کشور ما از چالشهاي متعددي از قبیلل فقلر ،بیکلاري پنهلان،
تخریب محیط زیست ،تدوام نابرابري در توزیع فرصتها و منابع میان نواحی شهري و روستایی رنج میبرند ،که بیانگر علدم
موفقیت راهبردهاي گذشته توسعه روستایی براي ارائه راه حل موفقیت آمیزي براي بر طرف ساختن آنها میباشد (رضوانی و
نجار زاده .) 3 - 6 : 331 ،از طرفی دیگر ،این راهبردها در توزیع منافع حاصل از رشد و توسعه نیز موفق نبوده و منجلر
به بروز و تشدید چالش هاي مذکور شده است ) Azimi, 2013: 1986به نقل از عینالی .)6 : 333،از این رو براي غلبله بلر
مسائل اقتصادي -اجتماعی پیش روي جوامع روستایی در چند دهه اخیر رویکرد کار آفرینی به عنوان یکی از راهبردهاي مهم
توسعه روستایی مورد توجه قرار گرفته است ) .(Chowdhury, 2007: 240به طوري که اقتصاددانان ،کارآفرینان را موتور رشد
و توسعه اقتصادي جامعه میداننلد ) (Schumpeter,1934; Gurol & Astan,2006:25-38و دانشلمندان ملدیریت آنهلا را از
مهمترین عوامل تحول و نوآوريهاي سازمانی در عصرحاضر به شمار میآورند .لذا هر محیطی که افرادش برخوردار از تفکر
و هنر کارآفرینی باشند ،اقتصادي پویا و متنوع خواهند داشت ) .(Maia, 2002با توجه به اهمیت کارآفرینی ،بررسی وضلعیت
اقتصادي گویاي این مطلب است که توسعه و رشد کارآفرینی در امور روستایی ،تنها راه بهبود مشکالت اقتصادي کشورهایی
در حال توسعه و پیشگیري از تسریع شدن آن در آینده میباشد .بدین منظور براي رسیدن به توسعه ملی در کارآفرینی ،زیلر-
ساختی مناسب ضروري است (ورلیندن و دایوت ، 002 ،به نقل از سپه پناه .)6: 33 ،بنابراین حفل جمعیلت روسلتایی و
رونق بخشیدن به رشد آن به منظور رسیدن به ابعاد مختلف توسعه اقتصادي نیازمند کارآفرینی کوچک و متوسط مقیاس است-
) .(Islam, 2009:1به طوري که در نظریههاي اقتصادي ،به فعالیتهاي خودجوش اقتصلادي در قاللب کلارآفرینی در منلاطق
روستایی توجه ویژه میشود .در همین زمینه ،ورتمن معتقد است که توسعة اقتصادي روستایی و کارآفرینی با یکدیگر ارتباط
تنگاتنگ دارند ) .(Heriot and Campbell, 2002:2لذا کارآفرینی میتواند از یک طرف به راهکلاري جدیلد در نظریلههلاي
توسعه براي توانمندسازي و ظرفیتسازي در مناطق روستایی در راستاي دستیابی به توسعة پایدار باشلد ،کله زمینله را بلراي
فعالیتها و تنوع بخشی به درآمد در تولیدات کشاورزي و غیر کشاورزي ،افزایش زیرساختهاي اجتماعی براي انجلام تلوام
تحقیق و توسعه ،افزایش کیفیت نیروي انسانی ،کیفیت مدیریتی ،توسعه آموزش و توسعه تکنولوژي در جوامع روستایی ملی-
شود (سهرابی وفا .)33: 33 ،و از طرف دیگر ،پتانسیلی براي کمک به تنوع بخشی به درآمد و میزان تولیدات کشلاورزي و
غیر کشاورزي روستاییان است و فرصتهاي مناسبی را براي کاهش ریسک معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق
روستایی فراهم میکند و میتواند یکی از زمینههاي مناسب براي ایجاد اشتغال در بخشهاي کشاورزي و غیر کشاورزي باشد
) .(Heidari Sareban,2012بنابراین هدف از این پژوهش ،بررسی عوامل موثر بر رشد کارآفرینی بر تقویت جوامع روسلتایی
در راستاي توسعه پایدار میباشد و به دنبال پاسخگویی به این سوال میباشد :آیا عوامل موثر کارآفرینی توانسته است رشد و
تقویت جامعه روستاییان را به دنبال داشته باشد؟

روش تحقیقتحقیق حاضر از لحاظ هدف ،کاربردي و از لحاظ روش ،توصیفی -تحلیلی میباشد .لذا تحقیقات توصیفی -تحلیلی عالوه
برتصویرسازي آنچه هست ،به تشریح و تبیین دالیل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن میپردازد .براي
جمعآوري دادههاي مورد نیاز و پاسخگویی به هدف مطرح شده در این تحقیق به جمعآوري دادههاي ثانویه (اسنادي) از
طریق مبانی نظري موضوع و سوابق تحقیقات پیشین پرداخته شده است که با استفاده از روش مطالعه کتابخانهاي ،جستجوي
اینترنتی در سایتها و سایر منابع علمی و پژوهشی در رابطه با موضوع تحقیق گردآوري شده است.

- 3پیشینه تحقیق
کارآفرینی موضوع کمابیش جدیدي است که به طور جدي در سالهاي گذشته مطرح شده و نزدیک به یک دهه است که
در کشور ما نیز ،مطالعه در این زمینه آغاز شده است .سیر تکامل فعاالن اقتصادي یا کارآفرینان نشان میدهد که کارآفرینی در
نظریه هاي اقتصادي تبلور یافته و به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت یا موجد ارزش اقتصادي شناخته و از قرن پانزدهم تاکنون
در کانون بحث مکاتب مختلف اقتصادي قرار داشته است .اما سابقه مفهوم کارآفرینی در دانش امروزي به دویست سال پیش
بر میگردد .اولین کسی که این مسئله را مطرح کرد فردي به نام کانتیلون است .این واژه دستخوش تعاریف جدید شده و
ترجمه آن در ایران به معناي همان کسی است که زیربار تعهد میرود .بنابراین تا دهه  330سه موج وسیع ،موضوع
کارآفرینی را به جلو رانده است:
موج اول :انفجار عمومی مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهاي زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهاي آنها ،چگونگی
ایجاد کسب و کار شخصی و شیوههاي سریع پولدار شدن میباشد .این موج از اواسط دهه  320شروع میشود.
موج دوم :این موج که شروع آن از دهه  360بوده شامل ارائه رشتههاي آموزش کارآفرینی در حوزههاي مهندسی و
بازرگانی است که در حال حاضر این حوزهها به سایر رشتهها نیز تسري یافته است.
موج سوم :این موج شامل افزایش عالقمندي دولتها به تحقیقات در زمینه کارآفرینی و بنگاههاي کوچک ،تشویق رشد
شرکتهاي کوچک و انجام تحقیقات در خصوص نوآوريهاي صنعتی میشود که از اواخر دهه  310آغاز شده است
) .(Carswell, G & Rolland‚ L: 2004در همین رابطه کلین ( ،) 001در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که شاخص-
هاي فضایی کارآفرینی از جمله وجود آزادي و انعطافکاري ،حمایتهاي مالی و اقتصادي و حاکم بودن فضاي فرهنگی و
اجتماعی مناسب داراي ارتباط معنیداري هستند و تاثیراتی مثبتی بر کارآفرینی افراد دارد ( .(Kline, 2007کیپانیدزه ( ) 002در
مطالعهاي خود ضمن اشاره به کاهش اشتغال در بخش کشاورزي ،افزایش مهاجرت هاي روستایی را یادآوري میکند .وي
نشان میدهد که توسعهي روستایی به طور روزافزونی با کارآفرینی در ارتباط است و کارآفرینی را به عنوان نیرویی براي رشد
اقتصادي روستا معرّفی میکند ) .(Lordkipanidze, 2005استاهپولو ( ،) 003در مقالهي "کارآفرینی روستایی در اروپا" ،یک
چارچوب تحقیقی و دستور کار که مستخرج از یک کار تحقیقاتی در همین رابطه است ،فرصتها و محدودیتهاي
کارآفرینی روستایی را شناسایی کرده است .شیوههاي برخورد و بهرهبرداري از این فرصتها معرّفی و بر امکان تبدیل
محدودیتهاي موجود در فضاي روستایی به عنوان فرصت ،تأکید شده است ) .(Stathopoulou, 2004: 420فاضل بیگی و
همکاران (  ،) 333در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سیاستهاي تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک

جامعه (از جمله مهارتها و انگیزههاي استفاده از فرصتها) ،تأثیر بسزایی در ارتقاء سطح فعالیتهاي کارآفرینی خواهد داشت .در
این باره دولتها باید پشتیبانیهاي الزم را از جنبههاي مختلف اقتصادي که هادي و حامی افزایش سطوح فعالیتهاي تعاون
وکارآفرینی هستند به عمل آورند .در نهایت سیاستها باید در مسیر توسعه سرمایه گذاري در صنایع روستایی و محرك انگیزه
هاي افراد براي سرمایه گذاري بهینه در مراحل ابتدایی سرمایه گذاري و کارآفرینی باشد.
رضوانی و نجارزاده ( ،) 331در پژوهش خود به بررسی مربوط به تحلیل زمینههاي کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه
نواحی روستایی که در دهستان براآن جنوبی انجام پذیرفته است ،به این نتیجه رسیده اند که میزان آشنایی افراد روستایی
مشارکت داده شده در این مطالعه با زمینهها و مهارتهاي کارآفرینی به میزان بسیار کم اعالم شده است.
فراهانی و همکاران ( ) 330در مقالهي تحت عنوان "نقش کارآفرینی روستایی در توسعه پایدار روستایی" با روش توصیفی-
تحلیلی به این نتیجه رسیدند که از راهکارهاي مهم توسعه و توسعه پایدار روستایی در محدوده مورد مطالعه ایجاد اشتغال و
مهمترین ابزار آن کارآفرینی باعث بیکاري ،افزایش بهرهوري افراد و منابع و در نتیجه سبب افزایش درآمد مردم و جامعه و
در نهایت منجر به پایداري و توسعه پایدار روستایی می شود.
عینالی ( ،) 333در تحقیق خود با عنوان" نقش یکپارچهسازي اراضی در بهبود زمینههاي کارآفرینی کشاورزي در شهرستان
خدابنده ،مطالعه موردي :روستاهاي حوزه خدمات کشاورزي نورآباد" ،با استفاده روشهاي توصیفی -تحلیلی و میدانی به این
نتیجه رسید که پروژههاي انجام گرفته در محدوده مورد مطالعه در ایجاد زمینه براي شکل گیري و توسعه کارآفرینی کوچک
مقیاس کشاورزي موفق بوده اند و مقایسه دیدگاه دو گروه با اراضی یکپارچه و غیر یکپارچه مبین تفاوت معنادار در شاخص
هاي کارآفرینی میباشد که این امر بیانگر تاثیر مثبت اقدامات یکپارچه سازي اراضی پراکنده بهره برداران در یک یا چند نقطه
در بهبود زمینه هاي کارآفرینی کشاورزي است.

- 4مبانی نظری
امروزه در اکثر کشورهاي مختلف توجه خاصی به کارآفرینی و کارآفرینان میشود .تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب
براي توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادي کشورها و به ویژه کشورهاي در حال توسعه به شمار میآید .زیرا یک فعالیت
کارآفرینی با اثربخشی باال منجر به توسعه اقتصادي (از جمله ایجاد اشتغال ،نوآوري در فعالیتها ،رقابت پذیري و  ) ...میشود
) .(Verheul, 2001: 4; Otto, 2009: 25-38و از سویی اگر توسعه روستایی را در یک نگرش همه جانبه و سینوپتیکی بر
اساس نظریه توسعه پایدار ،فرایند افزایش انتخاب مردم ،گسترش دموکراتیک ،تواناسازي مردم به منظور تصمیمگیري براي
شکل دهی به فضاي زیست ،افزایش رفاه و خوشبختی ،گسترش فرصتها و ظرفیتهاي بالقوه ،تواناسازي زنان ،فقرا و
دهقانان مستقل و آزاد براي سازمان دهی فضاي زیست خویش و همچنین تواناسازي براي انجام کار گروهی بدانیم ،در آن
صورت میتوان گفت که توانمندسازي و ظرفیتسازي به عنوان کانون پارادیم جدید مورد توجه بوده است (افتخاري  333به
نقل از سجاسی .) 331 ،لذا با توجه به بحث پارادایم جدید (کارآفرینی) میتوان اظهار کرد که در اکثر کشورهاي مختلف
توجه خاصی به افراد موفق و کارآفرینان میشود و تقویت نوآوريها و موفقیتها و ایجاد بستر مناسب براي این امر از ابزار

هاي پیشرفت اقتصادي کشورها و به ویژه کشورهاي در حال توسعه به شمار میآید .در همین رابطه ،دیدگاهها و تعاریف
مختلفی از کارآفرینی ارائه شده است که میتواند در توسعه روستایی مثمر ثمر واقع شود که در جدول شماره

اشاره شده

است.
جدول شماره  :دیدگاهها و تعاریف مختلف از کارآفرینی

تعاریف

دیدگاه ها
مکتب سوداگري یا مرکانتلیستها
فیزیوکراتها یا طبیعتگرایان
کالسیکها

بازرگانی را که در کار تجارت طال و نقره دست داشتند ،کارآفرین میدانستند
منشا ایجاد ثروت را زمین و فعاالن کشاورزي را کارآفرین میگفتند
عومل اصلی ثروت آفرینی را نیروي کار ،سرمایه و مواد اولیه معرفی کردهاند

دیدگاههای(صاحب نظران)
شومپیتر() 333

تعاریف
کارآفرینی ،را نیروي محرکه اقتصاد میداند که منجر به کشف فرایند چیزي نو و قبول
مخاطرات و منافع آن و آگاهی از فرصت هاي سودآور و کشف نشده میشود
کارآفرینی حاصل برخورد ویژگیهاي فردي کارآفرینان با محیطی است که در آن نشو و نما

مایا ( ) 00

یافتهاند
کانتیلون )) 3132

کسی که ابزارهاي مورد نیاز براي تولید را با ارزشی معین خریداري و آنها را با هم ترکیب و
کاالي جدیدي تولید کند کارآفرین می نامد

(  Archibong, 2004: 29؛ Hisrich & et al., 2005: 8؛ Lordkipanidze, 2005: 25؛( Mohapatra & et al., 2007: 163
(گاسون ، 33 ،به نقل از ایمانی) 3 : 333 ،

بعضی از دانشمندان نظیر شومپیتر ،کارآفرین را مهمترین عامل توسعه اقتصادي دانستهاند .وي معتقد است کارآفرین یک مدیر
صاحب فکر و ابتکار است که همراه با خالقیت ،ریسکپذیري ،هوش ،اندیشه و وسعت دید ،فرصتهاي طالیی میآفریند .او
قادر است که با نوآوریها تحول ایجاد کند و یک شرکت زیانده را به سوددهی برساند ) .(Peak & Marshall, 2006بنابراین
ف رآیند کارآفرینی از اجزا و عناصري تشکیل شده است که در جدول شماره به آن اشاره میشود.
جدول شماره  :عناصر تشکیل دهنده کارآفرینی

کارآفرین

فردي که تصمیم آگاهانه میگیرد تا کار جدیدي را شروع کند

فرصت

فرصت هاي موجود در بازار را شناسایی کرده و به آنالیز آن میپردازد

ساختار

کارآفرین تصمیم می گیرد به طور فردي یا تضامنی یا شرکت سهامی کار را آغاز کند

منابع
استراتژي

شامل شناسایی منابع حمایت کننده براي سرمایهگذاري (مانند دولت) و جلب نظر آنها میباشد
هدفهاي کلی کار ،استراتژیها و برنامههاي اجرایی معین و اجرا میشوند
Peak & Marshll, 2006

به طور کلی ،کارآفرینی را میتوان فرآیندي پویا نامید که به بهرهگیري از نیرو و انگیزه افراد در جهت خلق و اجراي ایدههاي
نو و همچنین راه حلهاي کاربردي نیاز دارد ) .(Kuratko & Hodgetts, 2007: 4در چنین فضاهاي ایجاد شده ،کارآفرینی
فردي میتواند به عنوان عامل رشد و توسعه و یکی از مهمترین شاخصهاي تاثیرگذار در دستیابی به آینده مطلوب روستایی
مطرح باشد ) .(Clark, 2004به طوري که توسعهي درون زا را براي جوامع روستایی فراهم میکند تا با آیندهشان بیشتر درگیر

شوند و به رها کردن توان بالقوه درونی جوامع محلی بپردازد ) .(Stockdale, 2006: 356بنابراین در جوامع روستایی ،افراد
موفق در مقام کارآفرین ،میتوانند عوامل مختلف تولید را گرد آورند و با تالش و کوششهاي خالقانه خود ،فعالیتها را به
موفقیت سوق دهند .بدیهی است که انگیزه فعالیتهاي کارآفرینی نفع شخصی است ،اما ایجاد فضاي مناسب براي کارآفرینی
در سطح محلی (روستا) ،منافع منطقهاي و ملی را نیز به دنبال دارد .به همین جهت امروزه صاحب نظران توسعه روستایی
معتقدند که براي تحقق توانمندسازي جامعه روستایی ،تصمیمگیري و مدیریت روستایی بایستی در داخل خود جامعه محلی
صورت گیرد و عوامل بیرونی نقش تسهیلگري را ایفا کنند ) .(Najarzadeh et al, 2009:161در مناطق مختلف دنیا به ویژه
در کشورهاي در حال توسعه ،اصلیترین کسب و کارها در اختیار روستاییان قرار دارد و آنها اصلیترین ایفا کنندگان نقش در
اقتصاد کشورهاي خود به شماره میروند ) .(Markley, 2005; Poza, 2007:14توسعهي روستایی لزوما انتقال بخشی از
ساختار اقتصاد روستایی به کسب و کارهایی غیر از کشاورزي است .لذا اجتماعات روستایی داراي مزیتهاي زیادي در حوزه
کارآفرینی بوده و در مقایسه با شهر داراي مزیتهاي طبیعی ،تاریخی ،فرهنگی و تفریحی به منظور ارتقاء کیفیت زندگی و
دسترسی کارآفرینان به فرصتهاي محلی است ) .(Dabson, 2001: 42بنابراین تعاریف مختلفی از کارآفرینی روستایی در بین
جامعه شناسان و برنامه ریزان وجود دارد که در جدول شماره  3به طور خالصه به تعدادي از آنها اشاره خواهیم کرد.

جدول شماره  :تعاریف کارآفرینی روستایی از دیدگاههای صاحب نظران
تعاریف کارآفرینی روستایی

محقق

 پتانسیلی براي کمک به تنوع بخشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزي و غیرChowdhury,2007: 240

کشاورزي روستاییان
 فرصتهاي مناسبی را براي کاهش ریسک معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار درمناطق روستایی
 -فراهم کردن توسعهي درون زا و استفاده از توانمندي هاي بالقوه درونی در جوامع

Stockdale, 2006

روستایی
 فرصتهاي مناسبی را براي کاهش ریسک معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار درمناطق روستایی
کارآفرینی روستایی با قوه تفکر خالقه ،بهره گیري سازمان یافته از منابع موجود،شناسایی فرصت ها و توانایی پذیرش ریسک در ارتباط است
 -بکارگیري نوآورانه منابع و امکانات روستا در راستاي شکار فرصت هاي کسب و کار

Tariq Khan, 2012: 15

به نقل از عینالی63 : 33 ،
McKibben, 2007: 49

 زمینه کسب و کارهاي متنوع و کوچک اقتصاد روستایی در برابر تغییرات اقتصادي -منجر به شکل دهی فعالیت هاي اقتصادي کوچک مقیاس و جدید با سرمایه فردي-

Mohapatra & et al,
2007: 163

گروهی
منبع :یافتههاي تحقیق با استفاده از منابع قابل دسترس

بنابراین کارآفرینان روستایی بر خالف کارآفرینان شهري میتوانند بر روي کسب و کارهاي سبز ،کشاورزي ارگانیک،
اکوتوریسم و انرژي هاي تجدیدپذیر سرمایه گذاري کنند ) .(California Center for Regional Leadership, 2005لذا حضور
کسب و کارهاي متنوع و کوچک میتواند اقتصاد روستایی را در برابر تغییرات اقتصادي ملی محافظت نماید .مردم محلی می
توانند از مهارتها ،استعدادها و منابع شان براي فعالیتهاي کارآفرینانه استفاده نمایند که این کسب و کارهاي کوچک با
جهت گیري محلی ،مشوق دانش بومی بین ساکنان است .هنگامی که ،کارآفرینان محلی هستند ،بیشتر احتمال دارد که
مالحظات زیست محیطی را در فعالیت هاي خود رعایت نمایند (.(McKibben, 2007: 49

تقویت کارآفرینی در جامعه اهمیت زیادي به دنبال دارد و بر مبناي پژوهشها این امر میتواند عامل مهمی براي رشد
اقتصادي باشد .هر چند کارآفرینی میتواند آثار مثبت متعددي در جوامع روستایی داشته باشد ،ولی خود نیز به عنوان یک
پدیده اجتماعی -اقتصادي و فرهنگی وابسته ،متاثر از زمینهها ،عوامل و مهارتهاي مختلفی است .در واقع ظهور کارآفرینی
در یک جامعه وابسته به زمینه و عواملی است که در شکلگیري آن تاثیر ویژه دارند .به طور کلی عوامل موثر بر کارآفرینی را
می توان به  2گروه تقیسم بندي کرد:
 داشتن شرایط اقتصادي و بازار که شامل ( :منابع مالی ،نیروي کار ،تسهیالت فیزیکی ،زیر ساخت هاي اقتصادي،خدمات تخصصی و محیط اقتصادي کالن)
 داشتن ساختار پویایی صنعت که شامل( :اندازه ،رشد و ساختار بازار ،صنعت و استراتژي شرکت هاي بزرگ)؛ - 3ایجاد چارچوب قانون و مقررات (سیستم مالیاتی ،سیستم حقوقی و سیاست هاي حمایتی دولت)؛

 - 3داشتن سرمایه اجتماعی (فرهنگ مشوق کارآفرینی ،نهادهاي پشتیبان ،سیستم آموزشی و شبکه کارآفرینی)؛
 - 2جنبههاي شخصیتی (تجربه کاري ،تحصیالت ،تمایل به مخاطره و کار سخت ،انعطاف پذیري ،میزان دارایی ها ،سن
و جنسیت) .همچنین کارآفرینی به عنوان یک پدیده ي مهم اجتماعی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد .برخی صاحب
نظران شرایط اقتصادي را موجب کارآفرینی دانسته و معتقدند که کارآفرینی نیروي اصلی توسعهي اقتصادي محسوب شده و
تغییر و نوآوري ،رشد تولید خدمات را به همراه دارد .در مقابل روان شناسان با بررسی ویژگیهاي شخصیتی و با تفاوت قائل
شدن بین کارآفرینی ،مدیران و غیر کارآفرینان ،به بررسی ویژگیهاي روان شناختی کار آفرینان پرداخته اند .از مهمترین
ویژگیهاي مورد توافق آنان می توان به توفیق طلبی تمایل به پذیرش مخاطره ،تحمل ابهام ،استقالل طلبی ،مرکز کنترل درونی،
انرژي زیاد ،انگیزه و تعهد اشاره کرد .اما جامعه شناسان ،کارآفرینی را یک پدیدهي اجتماعی در نظر گرفته و به بررسی رابطه-
ي متقابل بین کارآفرینان و سایر بخشها و گروههاي جامعه میپردازند .دانشمندان مدیریت نیز به تشریح مدیریت کارآفرینی
و ایجاد جو و محیط کارآفرینانه در سازمانها توجه دارند (حیدر مکرز و محبی .) 3- : 33 ،بنابراین با توجه به عوامل
موثر در توسعه کار آفرینی ،جوامع محلی میتوانند از یک سو ،فرصتهاي جدیدي را براي خود ایجاد کنند و درآمدشان را
بهبود بخشند و از سوي دیگر ،دارایی و سرمایه خود را افزایش دهند و زمینهي استاندارد زندگی در جوامع روستایی را در
اقتصادي جدید در کسب و کارهاي کوچک و متوسط ارتقاء دهند ( Henly, 2002به نقل از هاشمی و همکاران-33 : 330 ،
 .) 3لذا تجربه چند کشور که در آنها کارآفرینی روستایی توانسته است موثر واقع شوند و زمینه پایدار روستاها را فراهم کنند
در جدول شماره  3ذکر شده است.
جدول شماره  :4تجربه کشورهای موفق در زمینه توسعه کارآفرینی روستایی

محقق

کشور

ناظم تقویی و صفري،
()2-6: 333

زمینه هاي ایجاد شده در مناطق روستایی
اجراي برنامه هاي کارآفرینی در این کشور سبب افزایش توان تولیدات کشاورزي ،نوسازي

هند

جامعه روستایی ،افزایش اشتغال زایی در بخش کشاورزي و غیر کشاورزي و تامین امکانات
اولیه از جمله غذا ،مسکن ،آموزش از برنامههاي عمده توسعه روستایی در هند شده است.

افتخاري و سجاسی
قیداري

برنامه هاي کارآفرینی در این کشور زمینه تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی را براي
امریکا

() 0- 03 : 333

ایجاد کسب و کارهاي جدید فراهم کرده است و از سوي دیگر ،سبب تشویق کسب و کارهاي
موجود به توسعه فعالیت ها و حرکت به سمت تحقق ایده هاي جدید و کارآمد شده است.

میرزا امینی

این کشور براي حل مشکالت مهاجرت روستائیان  ،اقدام به تاسیس و راه اندازي شرکت هاي

() 33- 6 : 333

کوچک تولیدي و صنعتی در روستا و شهرك ها نمود .به طوري که سبب شد موسسات مالی و
چین

اعتباري روستایی نقش مهمی در راه اندازي و پیشرفت این شرکت ها ایفا کنند .لذا این
موسسات با اعطاي وام و تسهیالت به کارآفرینی روستایی ،آنان را تشویق به راه اندازي شرکت
ها صنعتی و تولیدي کرده اند.

ناظم تقوي و صفري

با اجراي برنامه هاي صنعتی س ازي روستاها که بخش عمده اي از فعالیت هاي آن به توسعه

() 2: 333

کارآفرینی روستایی ،اختصاص داشت؛ گامهاي موثري در جهت توسعه اشتغال روستائیان
مالزي

فراهم گردید؛ به طوري که در این برنامهها با ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاري دوره هاي
آموزشی ،روستائیان به راه اندازي کسب و کارهاي غیر کشاورزي تشویق شدند و زمینه بسیاري
را براي کارآفرینی مردم محلی فراهم کرده است.

وزرات جهادسازندگی،

با اجراي برنامه هاي خود اشتغال و توسعه روستایی در این کشور زمینه استقرار صنایع هاي

(  )13-33 : 31به

کوچک فراهم شد و مردم توانسته در فعالیت هاي کشاورزي و غیر کشاورزي مشغول به کار

نقل از نور بخش،

ژاپن

33

شوند و زمینه هاي کارآفرینی در مناطق روستایی فراهم کنند به طوري که زمینه را براي سرمایه
گذاري موسسات مالی در جهت ارتقاء بهبود کیفیت زندگی روستائیان و اشتغال زآیی آنها
فراهم کرد.

رضویان
(- 0 : 313

اندونزي برنامه هاي توسعه ایالتی  ،که در اواسط دهه ي 310طراحی و در سال  313آغاز
گردید زمینه را براي ایجاد ظرفیت و توانایی برنامه ریزي در سطوح کارآفرینی روستایی از یک

)
اندونزي

سو و از سوي دیگر ،زمینه را براي ایجاد صنایع روستایی در کوچک مقیاس تا حدي که اهالی
مناطق روستایی قادر به مشارکت و همکاري فعال در برنامه ریزي و اجراي آن باشند فراهم
کرده است.

احمد پور داریانی و

در این کشور کمیته مشاوره آموزش و کارآفرینی بستري را در جهت توسعه مناطق روستایی

همکاران () 3 : 333

فراهم کرد و توانست زمینه را براي گسترش حمایت و آگاهی در ساختار آموزش (دانش
هلند

آموزان ،معلمان و مؤسسات) جامعه کسب و کار روستایی ایجاد نمایند تا آگاهی و مهارت هاي
فنی و تشویق مردم براي حرکت به سوي راه اندازي یک کسب و کار در جوامع روستایی
فراهم کند.
منبع :یافتههای تحقیق3 ،

با استفاده از منابع دسترس

با توجه به اهمیت موضوع و مسئله مطرح شده از دیدگاههاي مختلف (صاحب نظران) ،اثرات کارآفرینی روستایی در
جوامع محلی را میتوان به شرح زیر بیان کرد که عبارتند از:


عوامل اجتماعی

روستاها با وجود توانمندیهاي فرهنگی ،ساختارهاي اجتماعی متنوع و کارآمد ،نوع و شیوه زندگی منحصر به فرد روستایی
با خصلتهایی چون خودکفایی و توانمندي قادرند ضمن ایجاد ثبات اجتماعی ،فرهنگی و منطقهاي ،در تحقق فرایند توسعه
ملی کشورها مؤثر باشند (فاضل بیگی .)31: 333 ،زیرا موجب اشتغال ،کاهش اضطرابهاي اجتماعی و بهره برداري از منابع
را براي بهرهوري عظیم ملی فراهم میآورد .کارآفرینی ،سود اجتماعی را از طریق دولت عاید جامعه میکند که به نوعی نشان
دهنده توسعه اجتماعی -اقتصادي جامعه است (هاشمی و همکاران .) 3-31 : 330 ،لذا کارآفرینی در طی دهه گذشته به
یک رفتار اجتماعی مطلوب تبدیل شده ،به طوري که امروزه هدف بسیاري از کشورها ،برنامه ریزي بر توسعه آن به عنوان
یک تغییر اجتماعی است.


عوامل محیطی

کارآفرینی به لحاظ محیطی و زیر ساختها میتواند در توسعه روستایی موثر باشد .چرا که جوامع روستایی به دلیل ماهیت
وجودي و کارکردي به عنوان یکی از فعالیتهاي مهم روستایی در محیط طبیعی و در یک فضایی باز و متاثر از عوامل
طبیعی ،مانند نوع خاك و اقلیم انجام میشود .در نتیجه توجه به عوامل محیطی در توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزي
اهمیت باالیی به منظور کاهش مخاطرات محیطی ،استفاده مناسب از منابع و ...دارد ( افتخاري و همکاران.)36 : 333 ،

فیلیپس پیشنهاد میکند که موقعیتهاي روستایی قابل دستیابی ارائه دهنده یک رابطه احتماال منحصر به فرد و مکمل میان
دستیابی به خروجیهاي مالی و تکنولوژیکی در سطح منظومه شهري میباشند .به عبارت دیگر ،وجود منابع طبیعی مهم،
شرایط اقلیمی و جانشین توپوگرافی منطقه و همچنین منظرهها با ارائه فرصتهایی براي استفاده و بهرهبرداري عظیم به لحاظ
محیط زیست از منابع بر فعالیت کارآفرینانه تاثیر میگذارند .دوري و نزدیکی ،حفاظت از مناظر منحصر به فرد و ویژگیهاي
محیطی ،سنتهاي مهم یا شیوههاي سنتی و قدیمی تولید را تسهیل میبخشند که ممکن است منجر به فرصتهاي کارآفرینانه
شوند ) .(Deunert, 2006:126بدین ترتیب اگر توسعه را به معناي تعامل بهنجار نظامهاي اکولوژیکی ،اقتصادي و اجتماعی
بدانیم ،در این صورت روستا و مناطق روستایی نقش اساسی در تحقق توسعه پایدار کشور ایفا مینمایند (طاهرخانی و رکن
الدین افتخاري.) 333 ،


عوامل اقتصادی

تولیدات کشاورزي و صنایع دستی ،نقش مهمی در اقتصاد ملی دارند .رشد باالي بخش کشاورزي در سالهاي اخیر نشان-
دهنده وجود ظرفیتهاي بالقوه زیاد این بخش براي افزایش تولید و توسعه بیشتر است و در بسیاري از موسسات ملی و بین
المللی مجددا بر کاهش فقر و توسعه روستایی تاکید میشود ) .(Colette et al., 2005به همین دلیل ،توسعه اقتصادي در مناطق
روستایی نیازمند راهبردهاي جدیدي است که این امر با توسعه کارآفرینی و تواناسازي سیاستهاي محیطی ممکن میشود
) .(Davis, 2004:12بنابراین امروزه تالشهاي مردم مناطق روستایی براي دستیابی به پایداري اقتصادي میتواند با استفاده از
کارآفرینی محلی افزایش یابد ،زیرا تمرکز بر منابع اقتصادي محلی از طریق توسعه کارآفرینی محلی یکی از شیوههاي توسعه
اقتصادي این مناطق است.


عوامل نهادی

کارآفرینی میتواند بدون گرفتن نقش سازمان و نهادهاي گوناگون انجام شود ،زیرا هر گونه فعالیتی به نوعی به سازماندهی
و تشیکالت در سطوح مختلف ،چه ملی و چه محلی نیاز دارد .دولت ،سازمان و ارگانهاي ذي ربط آن ،از جمله این نهادها
هستند و از طرفی دیگر ،نهادهاي غیر دولتی محلی هم که به صورت خود جوش شکل گرفتهاند ،که داراي تاثیر گذاري باالیی
در رشد و گسترش فعالیتهاي کارآفرینی دارند .به همین علت از دیدگاه ما ارتباط پیچیدهاي بین عناصر بخش عمومی و
خصوصی و فعالیتهایی که همگی با هم به کارآفرینی منجر میشود ،وجود دارد ).(Lordkipanidze, 2002: 30

- 6نتیجه گیری و پیشنهادات
کارآفرینان موتور محرکه توسعه اقتصادي هستند و در توسعه کشاورزي و باالخص توسعه روستایی جایگاه ویژه اي دارند.
توسعه روستایی را نیز میتوان عاملی در بهبود شرایط زندگی افراد متعلق به قشر کم درآمد ساکن روستا و خودکفا ساختن
آنان در روند کلی توسعه یک کشور دانست .لذا با توجه به مفهوم کارآفرینی و توسعه روستایی میتوان ارتباط این دو را
فهمید وآنها را مکمل همدیگر قرار داد .در مبانی نظري به این امر اشاره شد که توسعه روستایی جایگاه ویژهاي در بحث
توسعه پایدار دارد ،لذا در عصر حاضر کارآفرینی با داشتن منافعی از جمله ایجاد اشتغال ،بهبود کیفیت زندگی ،توزیع متناسب

درآمد ،کمک به حل معضالت اجتماعی ،ایجاد رفاه اجتماعی از طریق دولت و مردم و همچنین استفاده از منابع و فعال شدن
براي بهرهبرداري عظیم ملی ،عامل مهمی در توسعه و رفاه ملل مختلف بوده و میباشد .بنابراین مسأله کارآفرینی از دیر باز
وجود داشته و همیشه عامل مهمی در شکوفایی و توسعه روستاها قلمداد میشده است.
همان طوري که بیان شد کارآفرینی در توسعه مناطق روستایی در چند دهه اخیر منجر به توسعه پژوهشهاي زیادي در جهت
کاربردي بودن این علم شده است به طوري که کیپانیدزه ( ) 002در مطالعهاي خود به این نتیجه رسید که توسعهي روستایی
به طور روزافزونی با کارآفرینی در ارتباط است و کارآفرینی را به عنوان نیرویی براي رشد اقتصادي روستا معرّفی میکند
) .(Lordkipanidze, 2005استاهپولو ( ،) 003در مطالعه خود یک چارچوب تحقیقی و دستور کار که مستخرج از یک کار
تحقیقاتی در همین رابطه ارائه داده است و فرصتها و محدودیتهاي کارآفرینی روستایی را شناسایی کرد و راهکارهاي را
براي آن پیشنهاد داد ) .(Stathopoulou, 2004: 420در ایران فاضل بیگی و همکاران ( ،) 333در پژوهش خود به این
نتیجه رسیدند که سیاستهاي تقویت ظرفیت فرهنگ تعاون و نظام تعاونی یک جامعه (از جمله مهارتها و انگیزههاي استفاده از
فرصتها) ،تأثیر بسزایی در ارتقاء سطح فعالیتهاي کارآفرینی خواهد داشت .رضوانی و نجار زاده ( ،) 331در پژوهش خود به
بررسی مربوط به تحلیل زمینههاي کارآفرینی روستاییان در فرایند توسعه نواحی روستایی که در دهستان براآن جنوبی انجام
پذیرفته است ،میزان آشنایی افراد روستایی مشارکت داده شده در این مطالعه با زمینهها و مهارت هاي کارآفرینی به میزان
بسیار کم اعالم شده است .بنابراین این تحقیقات صورت گرفته با پژوهش حاضر همسویی خاصی دارد .لذا به منظور بررسی
عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در جوامع محلی روستایی تحقیق حاضر به صورت کتابخانهاي (توصیفی -تحلیلی) انجام
گرفته است .یافتههاي تحقیق نشان داد که کارآفرینی نقش موثري در توسعه مناطق روستایی به همراه دارد به طوري که در
ابعاد اجتماعی موجب (اشتغال ،کاهش اضطرابهاي اجتماعی و بهره برداري از منابع ملی و سود اجتماعی در جامعه می
شود ،که به نوعی نشان دهنده توسعه اجتماعی -اقتصادي جامعه) است .در ابعاد محیطی منجر به (کاهش مسائل زیست
محیطی ،همبستگی با طبیعت و استفاده مفید از فضاهاي آن ،کاهش مخاطرات محیطی و استفاده مناسب از منابع می شود) .در
ابعاد اقتصادي سبب (بهره گیري از تولیدات کشاورزي و صنایع دستی ،افزایش باالي بخش کشاورزي و کیفیت محصوالت
براي بازاریابی و غیره  ...را به دنبال دارد و در ابعاد نهادي سبب (افزایش همکاري بین سازمان و نهادهاي مشارکت مردمی در
توسعه روستاها ،گسترش شبکههاي اجتماعی و افزایش انگیزه و بهره گیري از استعداد نیروي هاي انسانی ) میشود .بنابراین
با توجه به نتایج این تحقیق و مقایسه آن با دیگر نتایج تحقیقات بررسی شده بر روي عوامل موثر بر رشد کارآفرینی در مناطق
روستایی میتوان گفت که کارآفرینی از یک سو ،سبب افزایش توان تولیدات کشاورزي ،نوسازي جامعه روستایی ،افزایش
اشتغالزایی در بخش کشاورزي و غیر کشاورزي ،تامین امکانات اولیه از جمله غذا ،مسکن ،آموزش و برنامههاي عمده
توسعه روستایی را به دنبال داشته است و از سوي دیگر زمینه را براي سرمایه گذاري موسسات مالی در جهت ارتقاء بهبود
کیفیت زندگی روستائیان ارائه خدمات مشاوره و نیز برگزاري دوره هاي آموزشی روستائیان ،راه اندازي کسب و کارهاي غیر
کشاورزي و  ...را به دنبال داشته است .بنابراین با توجه به شواهد این تحقیق و مطالعات صورت گرفته در این تحقیق سوال
مطرح شده مورد تایید قرار می گیرد که در زیر به طور خالصه به چند راهکار در زمینه توسعه روستایی اشاره میشود:
 تشویق و حمایت از کارآفرینان روستایی براي ایجاد کسب و کارهاي جدید؛ تشویق کسب و کارهاي موجود به توسعه فعالیت ها و حرکت به سمت تحقق ایده هاي جدید و کار آمد؛ - 3توسعه فرهنگ کارآفرینی که رفتار کارآفرینانه را تشویق و حمایت کند؛

 - 3ایجاد بستر الزم براي تربیت کارآفرینان؛
 - 2تشویق روستائیان به مشارکت فعاالنه در طرحهاي کارآفرینی روستایی؛
 - 6تشویق سازمانهاي دولتی و غیر دولتی به حمایت از فعالیتهاي کارآفرینی در روستاها؛
 - 1آموزش کارآفرینی ؛
 - 3راه اندازي و اداره یک واحد اقتصادي فعال در روستاها  ،نیازمند آشنایی با طیف وسیعی از دانش ها و مهارت
هاست و جوانان روستایی اغلب از سطح مهارت کمتري در این زمینه برخوردارند؛
 - 3برگزاري دوره هاي آموزشی کارآفرینی و ارائه مشاوره در این زمینه ،از سیاستهاي عمده توسعه کارآفرینی در
روستاهاست .در این برنامه هاي آموزشی بر چهار گروه از مهارتهاي مورد نیاز کارآفرینان تاکید می شود:
الف  -مهارتهاي علمی و فنی  ،بر اساس نوع فعالیت صنعتی؛
ب  -مهارتهاي مدیریت  ،شامل مدیریت مالی  ،بازاریابی  ،اداري و امور کارکنان؛
ج  -مهارتهاي کارآفرینی  ،شامل توانایی تشخیص و استفاده از فرصتهاي جدید در بازار و ارائه راه حلهاي
نوآورانه در مقابله با چالشها؛
د  -مهارتهاي کارکنان ،شامل :خوداتکایی  ،اعتماد به نفس  ،خالقیت  ،مسئولیت پذیري و ...
- 0توسعه زیر ساختهاي کارآفرینی؛ فراهم آوردن امکان دسترسی به سرمایه به خصوص سرمایه هاي مخاطره پذیر،
اعطاي وام به کارآفرینان ،توسعه امکانات حمل و نقل و گسترش سیستمهاي اطالعاتی و ارتباطی ،اتصال به منابع
اطالعات و دانش همگانی ،گسترش امکانات زندگی در روستاها و ...مواردي از این دست ،زمینه را براي توسعه
کارآفرینان در روستاهاي کشور فراهم می کند .در این زمینه چند راهبرد مهم را که حائز اهمیت است و می تواند
موثر واقع شود را ذکر می کنیم :
الف ) اعطاي تخفیف هاي مالیاتی؛
ب ) حمایت از صنایع کوچک و متوسط براي مدرنیزه شدن؛
ج ) تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعه همکاري و تشکیل شبکه.
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