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 .1مقدمه

بر همین اساس ،با هد شناخت و تحلی قابلیتهای کارآفرینی

طبق آمار سازمان مل متحد حدود  29درصد جمعیت ک دنیا را

دانشآموختگان روستایی در فرایند توسعه روستایی ،با توجره بره

روستاییان تشکی میدهند که در آسیا و آفریقا این نسبت حتری

وضعیت کنونی ،هد هایی بهمنظرور بررآورده سراختن نیازهرای

به  62درصرد مریرسرد پپوررجر  .)1933 ،روسرتاها برهعنروان

بازار کار و فرایند توسعهی بخش روستایی تدوین شده است.

کوچکتررین واحرد از تقسریمات کشروری ،از اهمیرت ویرههای
برخوردارند .بیشک تالش برای کاهش مسای و مشکالت ایرن

 .2مفهوم و سابقه کارآفرینی

واحدهای اجتمراعی و اسرتقرار مناسر آنهرا در چرخره توسرعه،

شخص کارآفرین ،اساس مفهروم کرارآفرینی اسرت و کرارآفرینی،

نیازمنررد توجرره ویررهه اسررت .تجربیررات توسررعهی روسررتایی در

یک پدیدهی انفرادی یا تیمی است که کارآفرینان پو نه بسترهای

کشورهای مختلف جهان در چند دههی گذشته نشران مریدهرد

محیوی) ،ریشه و منشأ فرایند آن هستند .ایرن تعریرف بره ترأثیر

که این مهم فقط با تزریق سرمایه و فنراوری تحقرق نمرییابرد،

محیط بر کارآفرین شدن فرد توجهی نردارد .طبرق ایرن تعریرف،

بلکه عوام بسیاری از جمله کارآفرینی در آن نقش دارند .توجره

کارآفرینان افرادی هستند کره ویهگری هرای شخصریتی ویرههای

به روحیره کرارآفرینی برین روسرتاییان و از جملره کشراورزان از

دارند .کارآفرینی به معنی ایجاد کس و کار یا شررکت برهعنروان

مهمترین راهکارهرای توسرعه ی روسرتایی محسرو مریشرود

بخشی از رویکرد رفتاری و زمینهای بره کرارآفرینی ،در تضراد برا

پحسینی و سلیمانپور.)1931 ،

رویکرد اول پویهگیها) است .این رویکرد بر اینکه کارآفرین چره

کارآفرینی به عنوان یک مدل توسرعه ی اقتصرادی مریتوانرد در

کاری انجام میدهد ،تمرکز میکند ،نه اینکه کرارآفرین کیسرت.

جوامع روستایی بهوسیلهی افزایش شغ و درآمد ،ایجاد ثرروت و

طبق ایرن تعریرف ،کرارآفرینی در خر شرک نمریگیررد بلکره

بهبود کیفیت زندگی و جلروگیری از مهراجرت روسرتاییان مرؤثر

شرکتها در شرایط محلری ،صرنعتی و محیوری خاصری امکران

باشد .همچنرین کرارآفرینی بره عنروان یرک راهکرار ،جوانران و

ظهور پیدا میکنند پسیدامیری و هندیجانیفرد.)1930 ،

خانوادههای جوان را به مناطق روستایی جذ مریکنرد و سرب

سررابقهی آمرروزش کررارآفرینی از منظررر کرراتز برره سررال 1362

توسررعهی روسررتایی و بررهدنبررال آن پایررداری روسررتا مرریشررود

برمی گردد .برخی آغاز آموزش کارآفرینی به طور عام را از دانشگاه

).(Anonymous, 2009

هاروارد و از سال  1306می دانند .در اوای دهه هشتاد میالدی در

در کشورهای در حال توسعه بهویهه ایران بخش روستایی بهدلی

آمریکا 944 ،دانشگاه در زمینه کارآفرینی واحردهای درسری ارائره

مغفول واقع شردن امرر توسرعه در آن ،نتوانسرته اسرت از تمرام

میکردند .در دههی نود ،ایرن تعرداد بره  1414رسرید و در سرال

ظرفیتهای موجود در روستا برای پیشرفت و افزایش بهررهوری

 9944 ،9440درس در این زمینه در  1244دانشکده ارائه میشده

استفاده نماید .بنابراین ،زمینههرای فراوانری بررای توسرعهی آن

است .بهعالوه 00 ،مجله و حدود  144بنیاد و مرکز علمی در ایرن

وجود دارد که تحقق آن نیازمند نیروی انسانی توانمند ،خرال و

زمینه فعال هستند .در کانادا مدارس ایالت کِبِک تأکید زیادی برر

نوآور است .توسعهی پایدار و شرتابان بخرش روسرتایی نیازمنرد

کارآفرینی بهعنوان یک فرایند پویا که افراد را بهصورت فردی یرا

نیروی انسرانی کارآمرد ،خرال و کرارآفرین و همچنرین وجرود

گروهی توانمند می سازد ،دارن د ترا آنهرا را بررای ابتکرارات جدیرد

زمینه های رشد و بالندگی اجتماعی است .خروجی نظام مترداول

آماده سازند .در فنالند در سالهای  1334آمروزش کرارآفرینی برا

آموزش روستایی ایران نتوانسته است انتظارات را برآورده سرازد.

اهدا و خط مشی آموزشی در تمام سوو نظام آموزشی ترکیر

مراکز آموزش روستایی به ویرهه در سروو عرالی بررای تربیرت

شده است  .در سوو ابتردایی بیشرتر مباحرا سراده ی نظرری و

نیروی انسانی خرال  ،نروآور و کرارآفرین ضررورتی انکارناپرذیر

کاربردی و در سوو دبیرستان مباحثی مانند بازاریرابی ،آمروزش

است .اگرچره کرارآفرینی تنهرا راهکرار اشرتغالزایری و افرزایش

کس و کار ،صنایع دستی و زراعت ارائه میشرود .در کشرورهای

درآمرردهای مررردم روسررتایی نیسررت ،امررا برریشررک بهترررین و

عضو اتحادیه اروپا آمروزش کرارآفرینی در طری دورهی  1330ترا

بهرهورانهترین بخش آن است.

 1333مدنظر قرار گرفت و تا  9442نیز ادامه یافت.
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ژاپن اولرین کشروری اسرت کره تررویآ کرارآفرینی را از سروح

روستاییان محسو مریشرود و فرصرتهرای مناسربی را بررای

دبیرستان شروع کرد .اکنون  914مؤسسهی بزرگ کارآفرینی در

کاهش خور معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایردار در منراطق

ژاپن فعالیت دارند .بین سرالهرای  1364ترا  1339بریش از 32

روستایی فرراهم مریکنرد .کرارآفرینی روسرتایی ،دارای عناصرر

درصد نوآوری صنعتی این کشور توسط همرین مؤسسرات تولیرد

پایررهای اسررت کرره تمرکررز عمرردهی آنهررا بررر فررراهم کررردن

شد .هند از دههی  1324تاکنون گامهای زیرادی بررای توسرعه

زیرساخت های اساسی روسرتا پسرختافرزاری و نررمافرزاری) و

صنعتی برداشته و ایرن رونرد را افرراد مبتکرر و خبرره برا ایجراد

خدماتی است که کاهش فقر و تسریع زمینههای رشد اقتصرادی

مؤسسات کرارآفرینی شرتا بیشرتری بخشریدند .در سرالهرای

روستا را فراهم میسازد.

 1324تا  1334تعداد  144مؤسسه کارآفرینی هندی شروع بهکار

در بین راهبردهای توسعهی روستایی ،راهبرد راهاندازی کسر و

کرده است .در آمریکا هرر سرال بریش از یرک میلیرون فعالیرت

کارهای کوچک در روستاها بهعنوان یکی از راهبردهرای مبتنری

تجاری جدید توسط افراد و مؤسسات کارآفرین ایجاد میشرود و

بر رویکرد اقتصادی ،از عمدهتررین روشهرای افرزایش کیفیرت

این موضوع موتور محرکهی اقتصاد این کشور بهشرمار مریآیرد.

زنرردگی بررهشررمار مرریرود پامررینآقررایی .)1936 ،بسرریاری از

دولت انگلستان به دانشگاهها جهت آموزش کارآفرینی از راههای

اقتصاددانان توسعه معتقدند که ضرورت بخش خوداشتغالی قوی

مختلف یارانه پرداخت میکند .دولرت هلنرد نیرز فقرط در 1333

در یک اقتصاد نقش مهمی را در فرایند توسعهی همه جانبه ایفرا

کارکنان بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط را تحرت پوشرش

میکند ،صر نظر از این که یک منبرع درآمرد و اشرتغال بررای

آموزشهای حرفه ای برد و در دانشگاههرای ایتالیرا  311دورهی

ساکنین روستا باشد پ.)Mohapatra et.al, 2007

کس و کار برای  14444نفر برگزار شد.
 .4کاربرد کارآفرینی در توسعه روستایی
 .3کارآفرینی روستایی

اقتصاددانان کارآفرینی را مهم ترین عام توسعهی اقتصرادی در

کارآفرینی روستایی هیچ تفاوتی با مفهوم عام کرارآفرینی نردارد،

روستا میدانند .سیاستمداران کارآفرینی را یک راهبررد کلیردی

بلکه تنها در شیوهی اجرای کارآفرینی روستایی با مناطق شهری

برای جلوگیری از اغتشاش و ناآرامیهای اجتمراعی در روسرتاها

اختال وجود دارد .شرایط خاص منراطق روسرتایی ماننرد براال

برمیشمرند .همچنین روستاییان آن را ابزاری برای بهبود درآمرد

بودن ریسک ،کمبود امکانات و ضعف مردیریت در ایرن نرواحی

خویش و زنان آن را امکرانی بررای اشرتغال در مجراورت محر

باعا میشود که زمینههای کارآفرینی در این نواحی متفاوت برا

سکونت خود برای خودکفایی ،استقالل و تأمین روابط و نیازهای

سایر نواحی باشد پرضوانی و نجارزاده.)1936 ،

اجتمرراعی خررود مرریداننررد ) .(Laukkanen, 2003پیونررد

به این ترتی  ،کارآفرینی در محیط مناطق روسرتایی گسرتردگی

سررازمانیافترره میرران اهرردا توسررعهی روسررتایی و توسررعهی

زیادی دارد و بهدلی تسلط بخرش کشراورزی در اغلر منراطق

کارآفرینی بسیار مهم اسرت و از ترکیر مناسر ایرن اهردا ،

روستایی ،تأکید عمدهی موالعه بر کرارآفرینی کشراورزی اسرت

رفتارهای کرارآفرینی روسرتایی در راسرتای توسرعهی اقتصرادی

زیرا توسرعهی کرارآفرینی روسرتایی ،قرابلیتی بررای کمرک بره

شک میگیرد و این خود محیط کرارآفرینی در روسرتا را بهبرود

تنوعبخشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزی و غیرکشاورزی

میبخشد پرکنالدینافتخاری و همکاران.)1933 ،
کارآفرینان روستایی

اهدا توسعه روستایی
ظرفیتهای توسعه روستایی
توسعه کارآفرینی روستایی
شکل  .1پیوند توسعهی کارآفرینی با توسعهی روستایی
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به هر حال کارآفرینی روستایی در پی یافتن ترکیبری مناسر

همواره برهعنروان اهرمری کراربردی در راسرتای فعرال سراختن

از منابع برای فعالیتهای اقتصادی برای دستیابی به بیشترین

پتانسی های منابع روستایی در نواحی غیرتوسرعه یافتره برهکرار

سود ممکن است .از این جهت تفاوتی برا کرارآفرینی در شرهر

میروند .با توجه به موارد ذکر شده اهمیرت آمروزش برهمنظرور

ندارد جز ایرن کره بایرد آن را در فضرای روسرتا دنبرال کررد

افزایش بهرهوری بهینه از منابع انسانی ،خصوصاً آموزش جوانان

پپترین .)1931 ،زمینه هرای اسرتفاده از کرارآفرینی در نرواحی

روستایی بررای پیشربرد اهردا توسرعه در بخرش کشراورزی و

روستایی بسیار گسترده و متنروع اسرت .درواقرع ایرن نرواحی،

روستایی کامالً روشن است.

محیوی بکر برای بروز کارآفرینی محسو میشوند پرضوانی

قب از آموزش جوانان روستایی با هد افزایش سوح اطالعات

و نجارزاده.)1936 ،

و مهارت علمی و فنی آنان ،الزم است نیازهای آنران شناسرایی

در این میان بهدلی این کره کشراورزی از بخرشهرای اساسری

شود و این آموزش متناس با نیازهایشران پریش رود .بنرابراین

اقتصرراد کشررور اسررت رشررد و توسررعهی آن ،مبنررای راهیررابی

نخستین مرحله در برنامهریرزی آموزشری ر ترویجری شناسرایی

سرمایهگذاری ،اشتغال و ارائه خدمات به سمت مناطق روسرتایی

نیازهرای آموزشری جامعررهی هرد مرریباشررد

و کاهش بیکاری و اشتغالزایی این بخش میشود و زمینرهسراز

).Martin, 2011

رشد و توسعهی سایر بخشها از جمله صنعت ،خدمات ،حمر و

برنامههای توسعه روستایی باید به مرواردی همچرون ایجراد

نق و انرژی میشود پشکویی .)1930 ،فعالیتهرای مربروب بره

اشررتغال ،توسررعهی اجتمرراعی ،کرراهش مهرراجرت برره شررهر،

بخش کشاورزی از جمله زراعت ،باغداری ،پررورش انرواع دام و

افزایش سوح رفاه و آموزش و تربیت نیرروی انسرانی مراهر

طیور و زنبور عس و فعالیتهای جنگ داری ،آبخیزداری ،حفر

توجرره داشررته باشررد .البترره پایررداری برنامررههررای توسررعهی

منابع طبیعی و محیطزیست مهم ترین زمینههای بروز کارآفرینی

روستایی زمانی است که خود مردم روستا با اتکا به خود ،آن

در نواحی روستایی است پرضوانی و نجارزاده.)1936 ،

را اجرا نمایند پبهرامی.)1939 ،

یافتههای علمی نشان میدهد با گسترش و توسعهی کرارآفرینی

امروزه ،توسعهی روستاها در مقایسه با گذشته پیوند گستردهتری

در مناطق روستایی ،زمینهی بهرهمنردی روسرتاییان از کاالهرا و

با مفهوم کارآفرینی یافته است .کارآفرینی در نواحی روستایی در

خدمات رو به فزونی مریگرذارد و در نهایرت ،رشرد اقتصرادی و

جستوجوی ترکی واحدی از منابع موجود هرم در درون و هرم

& (Bantel

بیرون از فعالیتهای کشاورزی است و در پی خلق فرصتهرای

متعاق آن توسرعهی روسرتایی محقرق مریشرود

& (Ghimire

).Jachson, 2000

جدید جهت ایجاد کس و کار و درآمدزایی است.

بنابراین ،در راسرتای توانمندسرازی و ظرفیرتسرازی و افرزایش

اقتصاددانان معتقدند کارآفرینی سه نتیجهی مفیرد بررای جوامرع

زمینهی فعالیتهای مشارکتی در نواحی روستایی ،ضررورت دارد

دارد پ:)Kader, 2007

عوام و دالی تأثیرگذار بر موفقیت افراد روستایی و زمینههرای

 .1اشتغال مفید ،پایدار و مولد

افزایش کارآفرینی در جهت بهبود وضعیت اقتصرادی روسرتاییان

 .9نوآوریهای تأثیرگذار در عرصه اقتصرادی،

در نواحی روستایی بررسی شود .توسعهی کارآفرینی در روسرتاها

اجتماعی و زیست محیوی
 .9ثروت و رفاه

همچنین تأثیر زیادی در کاهش مهاجرت روستاییان بره شرهرها

در اغلر منرراطق روسررتایی جهرران شررغ اصررلی روستانشررینان

دارد )هزار جریبی.)1930 ،

کشاورزی است .در مناطق روستایی ،مشاغ غیرکشراورزی هرم

امروزه ،جوانان روستایی بخش عظیمی از جمعیت و نیرروی کرار

یافت میشوند ،اما آنها از لحاظ اقتصادی در درجهی دوم اهمیت

جامعه را تشکی میدهند و بهعنوان بازوی کار در بهبود وضعیت

قرار دارند ،حتی در برخی نقاب ،کشاورزی جنبره کرار و کسر و

اقتصادی و اجتماعی خانوادههای روستایی نقش ارزندهای دارنرد.

نوعی صنعت را پیدا کرده است پگ محمدی.)1939 ،

بنابراین لزوم توجه به نیازهای قشر جوامرع روسرتایی و هردایت
آنها در افزایش تواناییهرا و مهرارتهرای فنری و اجتمراعی برر
هیچکس پوشریده نیسرت پشرهبازی .)1969 ،جوانران روسرتایی
13
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 .5سیاست گتتراری بتترای توستتعهی کتتارآفرینی در

مح ریط بکررری برررای بررروز کررارآفرینی محسررو مرریگردنررد.

روستا

فعالیتهای مربوب به بخش کشاورزی از جمله زراعت ،باغداری،

از جمله سیاستها و راهکارهای مهمی که میتواننرد در فراینرد

گلخانه ،پرورش انواع دام و طیرور ،زنبرور عسر و فعالیرتهرای

کارآفرینی کشراورزی اثرر داشرته باشرند و منجرر بره توسرعهی

جنگرر داری ،آبخیررزداری ،حفرر و توسررعهی محرریطزیسررت،

کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شوند ،عبارتند از:
 .1توسعه زیرساختهای اجتماعی
 .9انجام توأم تحقیق و توسعه
 .9افزایش کیفیت نیروی انسانی
 .0افزایش کیفیت مدیریت
 .1توسعه آموزش پبا تحریک انگیزهها ،پرورش
ویهگیها و آموزش مهارتها)
 .2توسعه فناوری پاحمدپورداریانی.)1934 ،

توسعهی صنایع روستایی و صنایع تبدیلی از جمله صنایع خانگی،

کشاورزی و نواحی روستایی است .درواقع کلیرهی اقرداماتی کره

باید گفت که خلق کس و کارهای جدید در قلمرو کشراورزی و

میتواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به ایجاد اشتغال و درآمد و

روستایی در محیط مناسبی مشتم بر تأمین کمکهای مالیاتی،

بهره برداری مولو و پایدار به نیازهای جامعه روستایی و بخش

اعوررای زم رین ،تسررهیالت بررانکی و غیررره امکررانپررذیر اسررت

کشاورزی توجه نمروده و بره بهبرود کیفیرت زنردگی در نرواحی

).(Wortman, 1990

روستایی و مناطق کشاورزی یاری رسرانند در قلمررو کرارآفرینی

زمینههای استفاده از کارآفرینی در نواحی روسرتایی و در بخرش

بخش کشاورزی و روستایی قرار میگیرند پسلجوقی.)1939 ،

دستی ،کارگاهی و کارخانهای ،گردشگری روستایی و عشرایری،
فعالیتهای مربوب به عشایر ،مسکن روستایی ،مکانیزاسریون در
کشاورزی ،اصال روشهای آبیاری و توسعهی روشهای نروین
آن ،ماشینآالت کشاورزی ،اجرای طرر هرای بهسرازی محریط
روستاها و ...مهم تررین زمینرههرای برروز کرارآفرینی در بخرش

کشاورزی بسیار گسرترده و متنروع اسرت .درواقرع ایرن نرواحی،

توسعه

توسعه

عوامل بیرونی

اجتماعی

اقتصادی

عوامل درونی

تهدیدها

ضعفها

قوتها

روستایی

فرص ها

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی
روستایی

توسعه

توسعه

محیطی

نهادی

شکل  .2عوامل مؤثر در توسعه کارآفرینی روستایی و کشاورزی (رکنالدین افتخاری و سجاسی قیداری.)1317 ،

بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که کارآفرینی روستایی راهکاری

 .6موانع و محدودی های گسترش کارآفرینی

جدید در نظریههای توسعه برای توانمندسازی و ظرفیتسرازی

در مناطق روستایی ،بهرغم وجود افرراد خرال  ،نروآور و کوشرا،

در مناطق روستایی در جهت کاهش شکا شهر و روستا ،ایجاد

سبک فعالیت کارآفرینانره نهادینره نشرده اسرت ،زیررا موانرع و

فرصتهای برابر اقتصادی ،اجتماعی ،محیوی و نهادی میباشد

محدودیتهرای گونراگونی ماننرد ناآشرنایی از عردم پرذیرش و

و ابرزاری مهرم بررای رسریدن بره توسرعه پایردار اسرت

تشرویق و نیرز ترأمین مرالی کشراورزان ،ارائرهی پیشرنهادها و

پرکنالدینافتخاری و همکاران.)1933 ،

طر های بدون نقشهی قبلی و طراحی نشده ،عدم پاسخ سرریع
به ایدهها و پیشنهادهای جدید و فقدان سیستم پیشنهادها ،عردم
5
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اطمینان از سرقت ایدهها ،فقدان دورنمای مشرترك از نروآوری،

جنگلی و مرتعی ،بهبود مدیریت و اصال شیوههرای تولیرد در

وجود تنش و نارضایتی ) ،(Heritot, 2002عردم دسترسری بره

بخشهرای کشراورزی ،توسرعهی صرنایع تبردیلی زودبرازده در

اطالعات موثرق و شرفا  ،سراختار مکرانیکی ،فقردان فرهنر

مناطق مستعد ،اقتصادی نمودن کاالهای کشاورزی و روسرتایی،

حمایرت از کرارآفرینی ،فاصرله برا برازار و خردمات ،شرکا در

دستیابی همگانی بره آمروزش هرای مقردماتی ،تررویآ و بهبرود

دسترسی به سرمایه ،کاهش فرصتهای شبکهای و ارتبراطی ،و

شکا های طبقاتی و ارتقرای توانمنردیهرای زنران روسرتایی،

نبود خوشههای صنعتی تسریعکنندهی نوآوری ،گسسرتگیهرای

ارتقررای سرروح سررالمت ،ایجرراد محرریطهررای زنرردگی مفررر و

درونی میان جامعهی روستایی ،ناآگاهی از چگرونگی اسرتفاده از

نشابانگیز ،حمایت مؤثر از تشکی و توسعهی تعاونیها و ایجراد

دانش ،منابع و شبکههای موجود بررای ورود بره محریط جدیرد

و گسترش مجتمع های تعراونی روسرتایی ،تشرکی گرروه هرای

) ،(Edward & Stuart, 2004همه سب انردك برودن تعرداد

پررسانررداز خررودگردان برررای تررأمین بخشرری از نیازهررای مررالی

افراد کارآفرین در بین روستاییان شده است.

پروژه هرای کرارآفرینی ،ایجراد سیسرتم هرای اعتبراری کوچرک
بهمنظور ارائهی تسهیالت مث تأسیس بانرک روسرتایی ،ایجراد

 .7راهکارهای مؤثر جه

گستترش کتارآفرینی در

مراکز آموزشی تلفیقی بهمنظور ارائهی خدمات آموزش و مشاوره

مناطق روستایی

در زمینههای مختلف بازاریابی ،مراقبت از حیوانات اهلی ،صرنایع

در خصروص راهکارهرای الزم بررای توسرعهی کرارآفرینی در

دستی و سایر مهارتهای مورد نیاز.

مناطق روستایی نظریات گوناگونی مور شده که به برخری از
آنها اشاره میگردد:

 .8نتیجهگیری

فرجیسبکبار و همکاران پ )1933سیاستها و راهکارهای مهمی

با توجه به راهکارهای ارائره شرده جهرت تقویرت کرارآفرینی در

را که میتواند در فرایند کرارآفرینی روسرتایی ،شرک مرؤثری

مناطق روستایی ،میتوان نتیجه گرفرت کره عوامر اساسری و

داشته باشند و منجر به توسعهی کارآفرینی در مناطق روستایی

مهم در رسیدن به توسعهی کارآفرینی در مناطق روستایی شام
این موارد میشوند :الف .توسعهی فرهن

گردند شام موارد زیر میداند:

کارآفرینی ،که نروعی

 .1توسعه زیرساختهای اجتماعی

فرهن

 .9انجام توأم تحقیق و توسعه

میکند

 .9افزایش کیفیت نیروی انسانی

ج .تشویق روستاییان به مشارکت فعاالنه در طر های کارآفرینی

 .0افزایش کیفیت مدیریت

روستایی و د .تشویق سازمانهای دولتی و غیردولتی به حمایرت

 .1توسعهی آموزش پبرا تحریرک انگیرزههرا،

اجتماعی است که رفتار کارآفرینانه را تشوبق و حمایرت
 .ایجاد بستر الزم برای تربیت کارآفرینران روسرتایی

از فعالیتهای کارآفرینی در روستاها.

پرورش ویهگیها و آموزش مهارتها)

امروزه ،واحدهای اقتصادی فعال در روستاها ،نیازمند آشرنایی برا

 .2توسعهی تکنولوژی.

طیف وسیعی از دانشها و مهارتها هستند و روستاییان ،بهویرهه

از دیدگاه رکنالدین افتخراری و همکراران پ )1933مهرمتررین

جوانان روستایی اغل از سوح مهرارت کمترری در ایرن زمینره

راهکارهای تقویتکنندهی کارآفرینی محلری عبارتنرد از ایجراد

برخوردارند .برگزاری دورهی آموزش کارآفرینی و ارائهی مشاوره

محیط و زمینههای پیش از کارآفرینی پظرفیرتسرازی) ،ایجراد

در این زمینه ،از سیاستهرای عمردهی توسرعهی کرارآفرینی در

زمینهی خودباوری پتوانمندسازی) ،شدتبخشی به رشد از طریق

روستاها میتواند باشد .مهارتهای مورد نیاز که تأکید مریشرود:

تحركبخشی.

مهررارتهررای علمرری و فنرری ،براسرراس نرروع فعالیررت صررنعتی،

شرفقت و همکراران پ )1933عنروان نمودنرد کره راهبردهرای

مهارتهای مدیریتی و مهارتهای کارآفرینی است.

بلندمدت توسعهی کارآفرینی روستایی عبارتند از :ایجاد شررایط

توسررعهی زیرسرراختهررای کررارآفرینی ،فررراهم آوردن امکرران

ویهه برای معکوس نمودن روند مهاجرت ،اصال و تغییر الگوی

دسترسی به سرمایه بهخصوص سرمایههای مخاطرهپذیر ،اعوای

توزیع و مصر انرژی ،توسعه و بهینهسازی شبکههای حمر و

وام به کارآفرینان ،توسعهی امکانرات حمر و نقر و گسرترش

نق  ،ممنوعیت تغییر کاربری اراضی باغی ،زراعی و عرصههای
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 .10شررفقت ،ا .درویررش . ،نامرردار ،ع .و غالم ری ،ر .پ« ،)1933مجموعتته

سیستمهای اطالعاتی و ارتباطی ،اتصال بره منرابع اطالعرات و

مقاالت همایش ملتی توستعه اایتدار روستتایی بتا تأکیتد بتر بشتش

دانش همگانی ،گسترش امکانات زندگی در روستاها و مواردی از

کشاورزی» ،بجنورد ،ص 964
 .11فرجرریسرربکبار . ،برردری ،س .سجاسرریقیررداری . ،صررادقلو ،ب .و
شهدادیخواجهعسگر ،ع« .اولوی بندی توستعهی کتارآفرینی در منتاطق
روستایی با استفاده از تکنیک ارومتی» ،موالعه مروردی :دهسرتان حومره
بخش مرکزی شهرسرتان خدابنرده اسرتان زنجران ،فصرلنامه پرهوهشهرای
جغرافیای انسانی ،ش  ،61ص .19
 .12گ محمردی . ،پ« ،)1939انتقتال تکنولتوژی مناستب در روستتا»،
نشریه جهاد.
 .16هزارجریبی ،ج .پ« ،)1930کارآفرینی» ،تهران ،پهوهشکده امور اقتصادی.

این قبی  ،زمینه را برای توسعهی کارآفرینی در روسرتاها فرراهم
میکند .در این زمینه کشورها ،سیاسرتهرای عمردهای را بررای
ایجاد زیرساخت های کارآفرینی فراهم میکننرد کره عبارتنرد از:
اعوای تخفیفهای مالیاتی ،حمایت از صنایع کوچک و متوسرط
برای مدرنیزه شدن ،تشویق صنایع کوچک و متوسط به توسعهی
همکاری و تشکی شبکه.

18. Anonymous, (2009), “Rural skills training: A
generic manual on training for rural economic
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