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Entrepreneurship is considered as a key tool for growth and development in many countries. Rural
entrepreneurship can play an important role in reducing spatial inequalities between the center and
the periphery. Given the importance of rural entrepreneurship in the development process, so far in
Iran, many efforts have been made to grow and expand entrepreneurship in rural areas. Despite
many efforts, rural entrepreneurship in Iran faces deep and unplanned challenges. To help develop
entrepreneurship in the future, purpose of this study is to phenomenologically analyze the
challenges faced by entrepreneurs after establishing their business in villages of Iran. This research
is applied and developmental. It is also a qualitative research in terms of the nature of the data. The
chosen approach in data collection and analysis has been phenomenological. The population of this
study included rural entrepreneurs met in the provinces of South Khorasan, Gilan and Markazi in
the period of 2018 to 2020 years. Colaizzi method and MAXQDA.11 software were used to analyze
the interviews. According to the results, in the post-entrepreneurial environment, the challenges of
the villagers are affected by three factors and general contexts, including "macro conditions
governing the country's space", "spatial realities" and "finding the ground for individual failure in
the field of competition". The challenges of rural post-entrepreneurship are a serious threat to the
sustainability of rural entrepreneurial businesses and job creation, partly under the control and
management of the actor (entrepreneur) and partly under the political will and decision-making of
facilitators (government and local governor). Solving post-entrepreneurship problems depends on
the coordinated action of both actors and facilitators to be done within the framework of a bottomup and participatory planning.

Copyright©2021, Geography and Development. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attributionnoncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original
work is properly cited.

Extended Abstract
1- Introduction

R

ural areas in developing countriesspecifically Iran- are nowadays
suffering from various challenges
such as hidden unemployment,
poverty, environmental destruction,
and prolonged inequality in the
distribution of resources and
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opportunities between rural and urban areas which
indicates the failure of past rural development
strategies to offer successful solutions to resolve
these problems. On the other hand, these strategies
have also failed in fair distribution of the profits
resulting from growth and development, and have
led to the emergence and intensification of the
challenges mentioned (Rezvani & Najjarzadeh,
2008: 165). Statistical review of unemployment in
rural areas of the country indicates that out of the
total active population of 7,191,978 people living in
rural areas, 533,341 people are unemployed which
amounts to 16.8% of the total unemployed
population of the country. Besides, out of the total
active population, 6,658,637 people living in rural
areas are employed which amounts to 27.9% of the
total employed population in the country. Over half
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of the population in rural areas are employed in the
agriculture sector which takes up 52.6% of total
employment in these areas. Moreover, 24.7% of
those residing in rural areas are employed in the
industry sector and 22.6% are employed in services.
Among the unemployed population living in rural
areas, 532.693 people are 15 or older among whom
319,987 are 15-29 years old and the rest are older
than 29 (Iran Statistical Center, 2016).
Entrepreneurship is considered a key tool for
growth and development in many countries. Rural
entrepreneurship can play a significant role in the
attenuation of spatial inequalities between centers
and peripheral areas. Considering the importance of
rural entrepreneurship in the process of
development, ample efforts have been paid in Iran
to grow and expand entrepreneurship and create
new businesses in rural areas. Despite the efforts,
the noteworthy point is that rural business and
entrepreneurship are faced with deep challenges in
Iran. The present study seeks to carry out a
phenomenological analysis of the lived challenges
and obstacles of business owners and entrepreneurs
during their economic life in a selection of Iranian
villages to help pave the pave for future initiatives
in the field of rural business and entrepreneurship.
2- Methodology
The present research is an applied study in terms of
the research objective and a qualitative study in
terms of the nature of data. The phenomenology
approach has been selected to collect and analyze
data since entrepreneurship is an integrated process
of lived experiences and lived experiences are quite
difficult to study and most previous research
methods have failed to investigate them. Thus, the
solution of the present research methodology is to
move beyond the paradigms of functionalism in the
field of entrepreneurship to provide a good
understanding of entrepreneurship concepts and the
subsequent environments as well as using
interpretive paradigms and adopting suitable
strategies such as phenomenology (Alvani &
Boudalii, 2010: 33). MAXQDA v.11 software has
been used to analyze data and develop the structural
ma of the qualitative data used in the present study.
3-Discussion and Conclusion
103 codes were extracted out of the contents of
interviews with 41 rural business owners and
entrepreneurs at first. After the elimination and
integration of similar codes, the subject of rural
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business and entrepreneurship environment's lived
challenges and obstacles were coded into 19 initial
themes that were later changed into eight main
themes (including the fluctuation of economic costbenefit, bureaucratic system inconsistencies, the
outflow of benefits to the outside of the
environment, market loss, unfavorable support
services, the inability of institutions and agencies,
the decline of entrepreneurs' professional traits, and
subcultures contradicting development in the
environment).
1-Fluctuation of economic cost-benefit: the
fluctuation of economic cost-benefit is one of the
main themes of rural business and entrepreneurship
environment's lived challenges and obstacles. This
main theme is made up of four subthemes including
"inflation and excessive price fluctuation", "limited
liquidity available to rural entrepreneurs", "shortage
and the unexpected rising price of some basic
equipment and goods due to hoarding", and "some
activities becoming unprofitable over time".
2-The outflow of benefits to the outside of the
environment: outflow of benefits to the outside of
the environment is another main theme of rural
business and entrepreneurship environment's lived
challenges and obstacles. Some entrepreneurship
activities transfer the main part of the capital and
profits obtained to the outside of the rural area and
even out of the reach of the main rural
entrepreneurship elements in terms of the spatial
cycle of accumulated profits and interests resulting
from the work although they create job
opportunities in rural areas and are sources of new
income. Hans Bobek proposed and explained a
theory justifying this mechanism many years ago
(see, Rahnamaei, 1994), and many people
confirmed this theory after testing it. Thus, the
presence of a deep historical root in the system of
the interactions between urban and rural areas has
dragged new entrepreneurs into the same system.
This theme is made up of two sub-themes entitled
“The exploitation of rural workforce in the form of
quasi-entrepreneurial activities" and “Incomplete
entrepreneurial product chain of value in rural areas
and dependency on the cities in the urban region”.
3-Bureaucratic
system
inconsistencies:
bureaucratic system inconsistencies is another main
theme of rural business and entrepreneurship
environment’s lived challenges and obstacles. This
main theme is made up of two sub-themes of
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“Delay or ignorance of some public projects and
promises made by authorities” and “Unawareness
of some newly-appointed managers of specific
entrepreneurial products”
4-Market loss: market loss is another main theme of
rural business and entrepreneurship environment’s
lived challenges and obstacles. This theme is made
up of three initial themes called “Unhealthy
competition of some competitors in the market”,
“Monopoly of some public and quasi-public units
against rural entrepreneurial activities”, and
“Elimination of the activities due to limited growth
of rural entrepreneurial activities compared to urban
activities”.
5-Unfavorable support services: unfavorable
support services are another main theme identified
among rural business and entrepreneurship
environment’s lived challenges and obstacles. The
political economy governing the procedures of the
spatial planning and management of land in Iran is
not strictly specified. Many believe that current
approaches demonstrate a neoliberal framework and
reduced meddling of the government in economic
affairs (see: Zahed Mazandarani, 1993) which has a
history of three decades. On the other hand,
ideological dialogues and their resulting programs
such as resistance economy and social justice
indicate efforts opposing the approaches of market
economy and neoliberalism. Nevertheless, what is
clear is the fact that a dual environment rules the
national economy and the governing development
planning. As a result, the structures and procedures
of land governance have no particular and planned
principle aimed towards a specific direction. This is
why the two sub-themes of "Immediate cessation or
reduction of public agencies' support" and "Poor
insurance services for rural entrepreneurs and their
labor force" are of significance in the environment
of rural business and entrepreneurship.
6-The inability of institutions and agencies: the
inability of institutions and agencies is another main
theme identified among rural business and
entrepreneurship environment’s lived challenges
and obstacles. This theme is made up of three subthemes called “Regulations opposing rural
entrepreneurial activity development”, “Defects in
the rules and weak performance of the institutions
supporting the intellectual rights of entrepreneurial
activities”, and “functional weakness and low
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influence of rural entrepreneurship associations and
unions in pursuing legal and union demands of
entrepreneurs”.
7-The decline of entrepreneurs’ professional traits:
the decline of entrepreneurs’ professional traits is
another main theme of rural business and
entrepreneurship environment’s lived challenges
and obstacles. This main theme is made up of two
sub-themes entitled “Skill and taste stagnation and
under-development in the activities of some
entrepreneurs because of the harsh conflicts
between them and current economic activity
margins” and “Frustration with entrepreneurship
activities because of the rural entrepreneurial
activities’ inability to compete with urban economic
and entrepreneurial activities in terms of expected
benefits”.
8-Subcultures contradicting development in the
environment:
subcultures
contradicting
development in the space is the final main theme of
rural business and entrepreneurship environment’s
lived challenges and obstacles. This main theme
was built based on the theme of “Sexist approach of
the local community and some public executives
with rural entrepreneurial tendencies specific to
women”.
4-Conclusion
According to the result, the challenges in the
atmosphere of rural economic activity sustenance
are influenced by three main factors including "The
macro conditions governing the atmosphere of the
country", "Realities of the place", "Rooting
individual failures in the competitive arena". The
challenges in this arena are considered serious
threats against the sustainability of the employment
and entrepreneurial rural activities a portion of
which is controlled and managed by the actors
(entrepreneur or business owner) and another part is
under the political control and decision-making of
facilitators (the government and local governors).
Resolving the current issues requires the
coordinated and simultaneous action of facilitators
and actors in bottom-up and participatory planning.
Keywords: Political Economy, Rural Development,
Entrepreneuriallife,Business Space,Phenomenology.
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پدیدارشناسی فضای کارآفرینی و کسبوکار روستایی
در مناطق منتخب ایران (با تأکید بر چالشهای زیسته)
دکتر محمد حجیپور
جغرافیا و توسعه ،شمارۀ  ،64پاییز 0411
تاریخ دریافت0911/00/01 :
تاریخ پذیرش0011/11/10 :
صفحات 44-66 :

چکیده
کارآفرینی در بسیاری از کشورها بهعنوان ابزاری کلیدی درجهت رشد و توسعه محسوو مویشوود .کوارآفرینی
روستایی میتواند نقش مهمی در کاهش نابرابریهای فضایی بین مرکز و پیراموون ایفوا کنود .بوا توجوه بوه اهمیوت
کارآفرینی روستایی در فرایند توسعه ،تاکنون در ایران تالشهای زیادی برای رشد و گسوترش کوارآفرینی و ایجواد
کسبوکارهای جدید در روستاها به انجام رسیده است .علیرغم کوششهای صورتگرفته ،یک نکتوۀ اساسوی ایون
است که کارآفرینی و کسبوکارهای روستایی در ایران با چالشهای عمیقوی مواجوه اسوت .در راسوتای کموک بوه
هموارکردن اقدامات آینده در زمینۀ توسعۀ کارآفرینی و هرگونه کسبوکار روستایی ،هدف تحقیق حاضر ایون اسوت
که به تحلیل پدیدارشناسانۀ موانع و چالشهای زیستۀ کارآفرینان و صاحبان کسوبوکوار در زموان حیوات فعالیوت
اقتصادی آنان در روستاهای مناطق منتخب ایران پرداخته شود .این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است .همچنین به
لحاظ ماهیت دادهها ،از نوع تحقیقات کیفی بوه شومار مویرود .رویکورد منتخوب در گوردآوری و تحلیول دادههوا
پدیدارشناسی بوده است .جامعۀ این پژوهش مشتمل بر  40کارآفرین و صاحب کسبوکار روسوتایی در اسوتانهوای
خراسان جنوبی ،گیالن و مرکزی در بازۀ زمانی سالهای  0936تا  0933بودهاست .پیادهسازی دادههوا و تهیوۀ نقشوۀ
ساختار مضامین با کمک نرمافزار مکسکیودا نسخۀ  00و برای تحلیل مصاحبهها از روش کالیزی استفاده شودهاسوت.
براساس نتایج ،در فضای حیات فعالیتهای اقتصادی روستائیان ،چالشها متأثر از سوه عامول و زمینوۀ کلوی شوامل
«شرایط کالن حاکم بر فضای کشور»« ،واقعیتهای مکانی» و «زمینهیابی شکسوت فورد در عرصوۀ رقابوت» اسوت.

واژههای کلیدی:

چالشهای این عرصه تهدید جدی علیه پایداری کسبوکارهای کارآفرینانه و اشتغالزایی روستایی به شمار مویرود

اقتصاد سیاسی ،توسعۀ روستایی ،حیات که بخشی از آن تحت کنترل و مدیریت کنشگر (کارآفرین یا صاحب کسبوکار) و بخشی نیز تحوت ارادۀ سیاسوی و
کارآفرینی ،پدیدارشناسی .فضای کسب و تصمیمگیری تسهیلگران (دولت و حکمرانان محلی) است .حل مشکالت منوط به اقدام هماهنگ و توأمان کنشگران

کار.

و تسهیلگران است تا در چارچو یک برنامهریزی پایین به باال و مشارکتی ،انجام پذیرد.

مقدمه
امروزه مناطق روستایی کشورراا رراوا ترسوه،
ب،ویژه رر ایران از چالشاا متهدر ازجمل :،فقور
بیکار پنهان تخریب محیطزیست توداو اوابرابر
رر ترزیع فرصتاوا و منوابع میوان اوراای وهر و
روسووتایی را و موویبراوود کوو ،بیوواا ر عوود مرفقیووت
راابرراا گذ تۀ ترسهۀ روستایی برا ارائۀ راهاو
مرفقیتآمیوي بورا برطور سواتت آناوا اسوت.
ازسر ری ر ای راابرراا رر ترزیع منوافع ااصو از
ر د و ترسه ،ایوي مرفوق ابورره و منجور بو ،بوروز و
تشوودید چووالشاووا مووذکرر وودهاسووت (رضووراای و
اجارزاره .)544 :5844

از مکاایسماا عمده برا کااش فقر و اوابرابر
رر مناطق کمتر ترسه ،یافت ،تأمی امکااات ا وتاا
مرلد برا افرار بسویار فقیور اسوت (رامواایفضولی و
امکووواران  .)588 :5844کوووارآفرینی رر بسووویار از
کشرراا بو ،عنوران ابويار کلیود ررجهوت ر ود و
ترسه ،محسرب می رر و گفت ،دهاست کو ،ترجو،
بو ،کوارآفرینی روسوتایی مویترااود اقوش مهمووی رر
کااش اابرابر اا فضایی بی مرکي و پیرامورن ایفوا
کنند ()Mayer et al, 2016: 5؛ بو،عبوارتی کوارآفرینی
روستایی ک ،ب ،منيلۀ بو،کوارگیر ارآورااوۀ منوابع و
امکااووات روسووتا ررراسووتا اصوور فرصووتاووا
کسبوکار است عالوهبر ایجار ا وتاا بورا رشور

استادیار جغرافیا و برنامهریزی روستایی ،گروه جغرافیا ،دانشگاه بیرجند ،بیرجند ،ایران
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عظیم روستائیان گامی رر راستا ترسوهۀ روسوتایی
محسرب موی ورر .رر ایو ریودگاه بورتال سوایر
رایافت اایی ک ،ترسهۀ روستایی را بور ورور سورمایۀ
ااساای و مالی از تارج روستا پایو،گوذار مویکننود
تأکید بر اا یيش استهدار اوا کارآفرینااوۀ محلوی و
ر د مؤسسات برمی است (افتخار و سجاسوی :5845
)54؛ ازای رو ضرورت ترج ،بو ،کوارآفرینی روسوتایی
ب،مثاب ،اافظ امنیت ارتصار روستا بایود رر اولریوت
سیاستاا و براام،اا ترسوهۀ روسوتایی رورار گیورر
(راماایفضلی و امکاران .)545 :5844

مطابق با آمار منتشر ده از طور سوازمان ملو
تقریباً  45ررصد از جمهیوت کو رایوا را روسوتائیان
تشکی میراند کو ،رر آسویا و آفریقوا ایو اسوبت
گاای ب 44 ،ررصود مویرسود ( World Population
 .)Prospects, 2015: 8بر طبق اعال مرکي آموار 54
میلیوورن و  448اوويار و  545افوور از جمهیووت فهووا
کشرر رر تابستان  5844مشارکت ارتصار را ت،ااود
ک ،مهار  55ررصد جمهیت فها کشرر بوررهاسوت.
ای و اوور رر بهووار  5844مهووار  55/4ررصوود و رر
تابسووتان  5844مهووار  55/5ررصوود بووررهاسووت.
بیشتری ا تاا کشرر رر تابسوتان  5844رر بخوش
تدمات با  55میلیرن و  444ايار و  44افور مهوار
 54/4ررصد بررهاست و پس از آن جمهیتی بالغ بر 4
میلیرن و  545ايار و  454افر مهوار  85/5ررصود
رر بخش صنهت مشار ب ،کار بررهااد .امچنی ار
ا تاا رر بخش کشاورز  54/5ررصد بوا جمهیتوی
بالغ بر چهار میلیرن و  454ايار و  555افر را وام
می رر .یافت ،اا مرکي آمار ایران اشان میراد کو،
ار مشارکت ارتصار رر میان زاان اسبتب ،مورران
و رر اقاط وهر اسوبتبو ،اقواط روسوتایی کمتور
بووررهاسووت .امچنووی بررسووی رواوود تاییوورات اوور
مشارکت ارتصار ک کشرر اشان میراود کو ،ایو
اتص اسبت ب ،فص مشاب ،سا رب  5/4ررصد و
اسبتب ،فص بهار  5844مهار  5/5ررصود افويایش
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یافت ،است (گويارش فصولی ارتصوار ایوران تابسوتان و بهوار

 54 :5844و  .)58بررسووی آمووار وضووهیت بیکووار رر
منوواطق روسووتایی کشوورر اوواکی از آن اسووت کوو ،از
جمهیت فها  4میلیرن و  545ايار و  444افر رر
روستااا کشرر  488ايار و  855افر بیکار اسوتند
کوو 54۶4 ،ررصوود از کوو جمهیووت بیکووار کشوورر را
رربرموویگیوورر .امچنووی از ک و جمیهووت فهووا 4
میلیرن و  444ايار و  484افر رر منواطق روسوتایی
کشرر اغ استند ک 54/4 ،ررصد از کو جمهیوت
اغ کشرر را ام می رر .ا تاا ِ بویش از ایموی
از جمهیت مناطق روستایی کشرر رر بخش کشاورز
است ک 45/4 ،ررصد از ا تاا ای مناطق را ب ،ترر
اتتصوووا رارهاسوووت؛ امچنوووی  55/4ررصووود از
روستااشینان رر بخش صنهت و  55/4ررصود ایوي رر
بخش تدمات ا تاا راراد .رر بوی جمهیوت بیکوار
روستااشی  485ايار و  448افر رر گروه سونی 54
سا ب ،باال استند ک 854 ،ايار و  444افر رر گروه
سنی  54تا  54سا ررار راراد و مابقی ایي باال 54
سا استند (مرکي آمار ایران .)5844
بررسی پیشینۀ ارداماتی ک ،رر توال سوا اوا
گذ ت ،رر زمینۀ ترسهۀ روستایی ایوران ااجوا وده
اشان میراد ک ،مرضور ترسوهۀ روسوتایی اموراره
ب ،عنران یکی از رغدغ،اا براام،ریيان کشرر مطور
و رر رالب مجمرع ،جلسات و کارگروهاوا مختلو،
ترسط رست اهاا اجرایی ذ ربط مررر پی یر وارع
ده است .تشکی کارگروه اا متهدر طی ش سا
اتیر برا مرضر ترسهۀ ا تاا روستایی با عناوینی
اظیر تشوکی کمیسویرن تخصصوی ترسوهۀ ا وتاا
روستایی رر وزارت کار و امرر اجتماعی ورت تشوکی
کارگروه جهار ارتصار رر سازمان امرر رایار اوا
وزارت کشوورر تشووکی کووارگروه سوواماادای ا ووتاا
روستایی و هراا زیر  55ايار افر رر کمیتۀ امودار
امووا تمینووی(ره) تشووکی سووتار اموواان ی ترسووهۀ
ا ووتاا روسووتایی رر وزارت تهوواون کووار و رفوواه
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اجتماعی و تشکی جلسات اماان ی رر مرکي ترسهۀ
روستایی و مناطق محرو ریاست جمهرر و ...مبوی
گر  ،ا از اردامات رست اه اا اجرایی رر ای رابط،
است.
با رراظرگورفت اامیوت کوارآفرینی روسوتایی رر
فرایند ترسه ،و امچنی سرابق اجرایی مربرط ب ،ای
ارزه یک اکتۀ اساسی غیرراب ااکوار ایو اسوت کو،
فضا کارآفرینی و کسبوکار روسوتایی رر ایوران بوا
چالشاایی مراج ،است (لطفوی  )554 :5844کو ،بو،
اظوور موویرسوود اامی وتِ پوورراتت بوو ،آن بوو،منظوورر
چارهجریی و براام،ریي او ایو مسوائ کمتور از
رویکرر تروی و تشریق جامهوۀ محلوی بو ،راهااوداز
کسبوکوار و کوارآفری ودن آاوان ایسوت؛ بنوابرای
پرسووشاووا رابوو تأموو و جوود فوورارو اظووا
براام،ریي و تصرصاً اهاراوا ارزیواب براامو،اوا
ترسووهۀ ایووران وجوورر رارر؛ ازجملوو ،اینکوو« ،آیووا امووۀ
ارداماتی ک ،منجر ب ،کارآفرینی رر فضوااا روسوتایی
ایووران ووده اتیجوو،بخووش بووررهاسووت؟» «آیووا امووۀ
کارآفرینیاا صررتگرفت ،رر سکرات اهاا روسوتایی
راعدهمند و اصورلی بوررهاسوت؟» «پیاموداا منفوی
کارآفرینیاا روستایی تجرب ،ده رر اوراای مختلو،
ایران کدا است؟» یا اینک« ،چ ،بخشاایی از فراینود
ترسووهۀ کووارآفرینی روسووتایی رر ایووران رچووار ماایووت
اابرااموو،ریووي اسووت؟» ار ووتار پوویشِرو برآینوود
بازریداا میداای و مصااب ،با کارآفرینان روسوتایی
و صاابان کسوبوکاراوا روسوتایی رر ارصویاقواط
کشرر است ک ،منجر ود اومسون بوا پرسوشاوا
پیشی ب ،ای پرسش مهوم پاسوخی پدیدار ناسواا،
راره رر کو ،پوس از ارودا بو ،کوارآفرینی و ایجوار
کسبوکوار رر سوکرات اهاوا روسوتایی رر فراینود
ایات آن کسب وکوار صواابان امور بوا چو ،مرااوع و
مشکالتی مراج ،استند و سود راه فهالیوتاوا کودا
است؟
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مبانی نظری

کوارآفرینی یوک فهالیوت یوا فراینود ااسواای اسوت
( )Leunbach, 2021: 1ک ،رر رایا کنورای بنوا بو،
کارکرر آن رارا اامیت روب،ر د اسوت .بو،اقو از
«سازمان بی المللی کار» 5کارآفری فورر اسوت بوا
مجمرع،ا از ویژگیاایی ک ،ب،طورر مهمور وام
اعتمارب،افس اتیج،گرا ریسکپذیر رابر و آیندهگرا
است (علیدوست و لش رآرا .)4 :5845
کارآفرینی فرایند ایجار ارزیوابی و بهورهبوررار از
فرصووت بوو،منظوورر ترلیوود کاالاووا و توودمتاووا
آتووی ()Shane & Venkataraman, 2000: 221
امراه با صر ورت تالش بسیار و پذیرش تطراوا
مالی روای اجتمواعی بورا بو،رسوتآوررن منوابع
مالی رضایت خصی و استقال است
(.)Askun & Yıldırım, 2011: 664

اکتۀ مهم ای است ک ،راهااداز ار کسبوکوار
را امیتران کارآفرینی تهری ،کرر .رروارع استفاره از
واژۀ کارآفری برا کسی ک ،یک کسبوکوار کرچوک
مرسر مااند وااد پرورش را سبک مرغدار عرق
و گالبگیر رر روسوتااا یوا ایجوار پیتيافرو وی رر
هر راهااداز میکند بسیار متفاوت از مفهر مداظر
جرز رمپیتر است .ورمپیتر مویگریود« :وظیفوۀ
وک راوی و ااقالبوی رر ال ور ترلیود از
کارآفری
طریق ب،کارگیر ارآور یا ب ،مفهر عا تر اسوتفاره
از فناور امتحاناشده برا ترلید یک کواال جدیود
یا ترلید یک کاال ردیمی ب ،روش جدید؛ استفاره از
منابهی جدید از تأمی مرار اولی ،یا بازار جدیود بورا
محصرالت با سازماادای مجدر یوک صونهت اسوت»
(اتکینسرن و لیند .)555 :5844
امروزه مقرلۀ کارآفرینی ب،سرعت رراا گسوترش
اسووت و ترااسووت ،اقووش مهمووی رر زمینووۀ ترسووهۀ
کسبوکار را ت ،با د .اامیت آن ب ،احر است کو،
کارآفرینی را رلب فهالیتاا ترسهۀ ارتصار تهری،
1-)lrn( niintrinnret rnbei ltnoitnnretnI
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کررهااد .یکی از محیطاا رارا رابلیت مناسب بورا
ترسهۀ کارآفرینی محویطاوا روسوتایی اسوت؛ زیورا
روستا رابلیوت زیوار رر ایجوار ااورا کسوبوکوار رر
بخووشاووا سوو،گاا وۀ ارتصووار (کشوواورز صوونهت و
تووودمات) رارر (رووواررمرز و امکووواران )554 :5845؛
ازای رو کارآفرینیِ پایدار ب ،عنران یک استراتژ بورا
ترسه ،ر د و کرفایی رر زمینۀ ارتصوار و مشواغ
روستایی مررر ترج ،محققان است
(.)Soleymani et al, 2021: 125

کارآفرینی روستایی از مهمتری مبااث مطر رر
ارزۀ کارآفرینی رر چند سا اتیر اسوت .کوارآفرینی
روستایی و کارآفرینان روستایی رر اص ایچ تفواوتی
بووا سووایر کارآفرینووان و کووارآفرینی اداراوود .رروارووع
کارآفرینان روستایی امان ویژگیاوایی را راراود کو،
کارآفرینان مناطق ری ر راراد اتّّی ب،رلی بواالبررن
ریسک رر فهالیتاا و محیطاا روستایی؛ امچنوی
بوو،رلیوو کمبوورر امکااووات و ضووه ،موودیریت رر
محیطاا روستایی کارآفرینوان روسوتایی بایود بو،
مراتب ردرت ریسکپذیر بیشتر اسبت ب ،ری ران
را ت ،با ند .پتری  )5445( 5ررتصر کوارآفرینی
روسوتایی مویگریود« :کووارآفرینی بو،عنوران ایرویووی
میترااد منابع ری ر را برا پاس گریی ب،یک تقاضا
بیپاس بازار بسی کند؛ ترااایی تلق و ایجار چیي
از ایچ است؛ فرایند تلوق ارزش بو،وسویلۀ ترکیوب
مجمرعۀ وااد از منوابع رر راسوتا بهورهگیور از
یک فرصت (.)Andrew & et al, 2016: 142
رر تهریفی ری ور کوارآفرینی روسوتایی فهوالیتی
است ک ،ب ،مرر روستایی کمک میکند تا فرصتاوا
را ب ،فهالیوتاوا ارتصوار سوررآور تبودی کننود
(اجفوی کواای و امکواران  .)55 :5845از اظور ری وان
( )5555کووارآفرینی روسووتایی فووراامکننوودۀ زمین وۀ
ا تاا افيایش ررآمد و ترلیود روروت بهبرررانودۀ
1-Petrin

کیفیت زاودگی و کمککننوده بو ،افورار محلوی بورا
مشارکت رر ارتصوار اسوت (.)Henderson, 2002: 52
رر رویکوورر کووارآفرینی روسووتایی کارآفرینووان بایوود
بووو،عنوووران عاموو محووورا ارتصوووار بووو،وسووویلۀ
سیاسووتگووذاران اکرمووتاووا محلووی و ملووی
مؤسسوو،اووا مختلوو ،ترسووه ،بخووش تصرصووی و
«سازماناا مورر اهوار» 5کو ،بو ،اورعی بوا جامهوۀ
روستایی و فهالیتاا ارتصار آن رر ارتباطند ب،کار
گرفت ،راد (.)GTZ, 2003: 9-10
از ریوودگاه آلیسوورن یووک فهالیووت کووارآفرینی
تحووتتووأریر عرام و گراوواگرای ماانوود ویژگوویاووا و
اا یيه اا فورر آمورزش فرانو و آرابورسور
رراای سیاست اا و رااش فنی است ک ،می ترااد آرار
و اتووای مختلفووی را بوو ،لحووای ال راووا رفتووار
ارتصار اجتماعی و جي ایو اوا رربور را وت ،با ود
8
( .)Alison J., 1998: 166از ریودگاه لرررکیپاایودزه
ترسووهۀ کووارآفرینی روسووتایی بوو ،عاموو فران ووی-
اجتماعی محیطی و زیرسواتتی ارتصوار و اهوار
بست ی رارر (اجفیکاای و امکاران .)55 :5845
اتای تحقیقات میوائر و امکواران )5555( 5ایوي
مؤید ای وارهیت برره ک ،باوراا رینی و موذابی از
ری ر عرامو اررگوذار بور ر ود و ترفیوق کوارآفرینی
روستایی بو،ویوژه رر زمینوۀ کشواورز اسوت .مرااوع
زیار برا کارآفرینی روستایی وجرر رارر .ای مرااوع
ووام زیرسوواتتاووا رااووش و ارتباطووات ضووهی،
(Keeble and Vaessen, 1994: 489; Pallares-

 )Barbera et al, 2004: 827ک ،ارتباطات توارجی را
کُنوود و پرايینوو ،موویکنوود رسترسووی محوودور بوو،
امایتاا رولتی ()McElwee & Annibal,2010: 827
رسترسوووی محووودور بووو ،منوووابع ااسووواای و موووالی
( )Wortman,1990:329و بازاراا اسبتاً کرچک کو،
2-)ntnN( niintrinnret teeoiteotn-net
3-Lord Kipanidze
4-Miaoet al
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منجوور بوو ،صوورف،اووا مقیوواد محوودور مووی وورر
( .) Kalantaridis, and Bika, 2006:1563از ریدگاه
پات و چواورا ( )Patel & Chavda, 2013:28مرااوع
ترسهۀ کارآفرینی روستایی عبوارت ااود از )5 :مسوائ
مالی؛ مااند کمبرر زیرساتتاا سرمای،گذار اادا
 )5مسائ بازار؛ مااند ررابت و واسوط،اوا  )8مسوائ
مدیریتی؛ ازجملو ،کمبورر رااوش فنواور اطالعوات
تشریفات راارای و برروکراسی گسترره ارارص ترلیود
و  )5مسائ منابع ااساای؛ مااند کمبورر ایورو کوار
مواار؛ بنووابرای کارآفرینووان رر جرامووع روسووتایی بوو،
امایت برا ایجار یا ر ود فهالیوتاوا تورر ایواز
راراد؛ اما ایو جراموع آموارگی الز را بورا توأمی
ایازاا مررر ررتراست آاان ماانود سورمای ،رااوش

فنی (فناور ) و اطالعات اداراد .رراتیجو ،بورا
کمک ب ،جرامع روستایی رر ترسهۀ یک مود اظور
(تئرریک) کارآفرینی ب ،ناتت متایراا وابسوت ،و
رابطۀ میوان آناوا ایازمنود اسوت ()Allen, 2003: 5؛
بوو،امووی رلی و سوواوئر ( )5444بووا رر اظوور گوورفت
کارآفرینی ب ،عنران ال ر ترسوهۀ ارتصوار ترسوهۀ
روسووتایی را تشووریق کشوواورزان کووارآفری کمووک و
مسوواعدت موودیریتی و فنووی کارآفرینووان روسووتایی
ام واق روسوتایی تودمات ارتبواطی و اطالعواتی
روستایی و مدیریت منوابع طبیهوی تهریو ،مویکنود
( .)Sauer, 1986: 2رر جدو زیر ب ،بررسی گيیدها
از آتری تحقیقوات صوررتگرفتو ،پیرامورن مرضور
مررر بحث پرراتت ،دهاست.

جدول  :0خالصهای از مطالعات انجامشده

محققان

اتای تحقیق

سا
مالی -ارتصار

فران ی -اجتماعی و راارای -اهار

ریفی و امکاران

 5845چهار مااع فرر

یهقربی فراای

عرام فرر و تاارارگی عرام راارای و اقرری عرام مالی و ارتصار
5845
رایط جارافیایی و عرام محیط روستایی.

عرام اهار

و سازماای

یاسرر و امکاران

 5845اا یيش و پشتکار رابلیتاا طبیهی و رابلیتاا فرر

جمینی و امکاران

اتای ای پژواش اشان رار افت عام ارتصار محیطی فرر -مدیریتی اجتماعی -فران ی
 5845زیرساتتی آمرز ی -ترویجی و فنی از مهمتری تهیی کنندهاا ترسهۀ کارآفرینی رر محدورۀ مررر
مطاله ،استند.

راررمرز وامکاران

 5845ادا ت پشترااۀ مالی ابرر پسااداز کافی ادا ت وریق ،و ضام مهتبر

پناای و امکاران

رو رست ،عرام رر راه ترسهۀ کارآفرینی رر ای مناطق اقش راراد .یک رست ،مربرط ب ،عرام رروای
مرجرر رر روستا (فقدان ترااایی مدیریتی کارآفرینان ضه ،ارائۀ آمرزشاا ارربخش فنی و ارف،ا
 5844مشخصابررن اولریتاا سرمای،گذار فراامابررن زیرساتتاا فنی رر روستا و )...و رستۀ رو رر
رابط ،با عرام ب ،کارکرر اظا ارتصار (ترر رکرر و )...مرتبط می رر ک ،مشکالت زیار را برا
ترسهۀ کارآفرینی ایجار کرره است.
سیاسی آمرز ی

ا راری ساماای و
امکاران

اتای ااص از تحلی عاملی منجور ب ،ناسایی پن عام رر رالب مرااع ارتصار
5844
اجتماعی و فران ی د.

جمینی و امکاران

ادا ت پشترااۀ مالی و پسااداز کافی ادا ت وریق ،و ضام مهتبر پایی بررن سطح ریسک عرام
5844
ارتصار اجتماعی فران ی آمرز ی فرر زیرساتتی سیاستگذار و محیطی

لطفی

اتای اشان رار ک ،عراملی مااند عملکرر رساا،اا اظا آمرز ی اظا ارتصار و سیستم برروکراسی کشرر
 5844باعث تاییر رر سبک زادگی ااتظارات ار مهیشت و فران ارتصار و اتی تربیت ارتصار و ایي
وابست ی و عد استقال هر از روستا و اهایتاً کست سیاستاا کارآفرینی روستایی رر ایران دهاست.
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محققان

اتای تحقیق

سا

محمد تمیاره
و عرفانایا

اتای اشان رارهاست ک ،از مهمتری چالشاا مرجرر برا اردا ب ،کارآفرینی ام  :تأمی مالی رولت
5844
یکپارچ ی کارکنان روابط اجتماعی محدوریت بازار و ایرو کار غیرماار بررهاست.

اامد کراستاای
یارآور و هبااهلی
فمی

اتای اشان میراد ک ،اادازۀ ارر متایر بازاریابی ب ،استنار تفسیر اادازۀ ارر کرا تقریباً ضهی ،ارزیابی می رر
و اادازۀ ارر سایر متایراا اتص مررر بررسی (عرام فرر اجتماعی ارتصار و مالی) رر اد مترسط و
 5844مترسط ب ،باال بررهاست .طبق اتای تحقیق ترسهۀ کارآفرینی زاان روستایی امر پریا و چندوجهی برره و
ایازمند ترج ،اميمان ب ،عرام فرر چرن ایرو ااساای تالق امایتاا مالی و ارتصار از زاان
روستایی عرام فران ی و آمرز ی و ارتقا زیرساتتاا محیطی رر روستااا کشرر است.

فالمر و امکاران
Folmer at al

ماگبر و آکپر
& Mugobo
Ukpere

رورو
Duru

ساکسنا
Saxena

اتای ای پژواش با اد ناسایی تهیی کنندهاا کارآفرینی رر روستااا غرب بن ا با استفاره از
رویکرر مهارالت ساتتار اشان رار س تحصیالت وضهیت تأا تهدار محصرالت پشتیباای مالی
5555
تااراره ارآور رروت و وضهیت الی از مهمتری تهیی کنندهاا ترسهۀ کارآفرینی رر محدورۀ مررر
مطاله ،استند.
2102

رریافتند ک ،کارآفرینان روستایی با چالشاایی مااند ادا ت مهارت فنی و تجار کمبرر و ايینۀ باال
مرار تا رسترسی غیرمستقیم و غیرراب اعتمار ب ،تدمات ارتباطی و ام واق و رسترسی محدور ب،
بازاراا مالی و پایدار مراج ،استند.

اتای اشان رار ک ،از چالشاا مهم کارآفرینان فقدان رااش پای ،و فناور است؛ بنابرای پیشنهار
5555
کررهااد ک ،باید تجدیداظر بر بخش آمرزش با تأکید بر علم و فناور صررت گیرر.
کارآفری روستایی با استفاره از منابع کمیاب و با کارآمدتری یره مرجب افيایش سرر و کااش ايین،
 5555می رر .با ترج ،ب ،فقدان آمرزش اکثریت مرر روستایی از ترسهۀ فناور و بازاریابی و ...بیاطال استند.
ترسهۀ کارآفرینی روستایی کلید برا ترسهۀ مناطق روستایی و هراا عقبمااده است.

ب،منظرر رستیابی پایدار رر کارآفرینی و کسبوکاراا رایر رر فضااا روستایی بایستی رر بهد فران ی
و اجتماعی ب ،مسائ مهمی امچرن اعتمار اجتماعی و ار روستی و امدلی رر بی مرر محلی؛ رر بهد
سلیماای و
 5555ارتصار اتصاایی مااند استفاره از امکااات مدیریت ايینۀ محصرالت و تدمات برا ربات تجارت و
امکاران
مدیریت بازار و رر بهد اتالری ایي فافیت تجار و مالی اتالق رر استفاره از منابع بیرلرژیک و مدیریت
منابع ااساای بهبرر یابد .رر ای تصر ترج ،مدیران و سیاستمداران یک ایاز اساسی است.
مأتذ :مطاله ،اسنار تحقیق 5844

از بررسی مطالهات گذ ت ،میتران اتیج ،گرفت ک،
تحقیقات کمتر ب ،مسائ رورۀ ایات کارآفرینی و
کسبوکاراا روستایی و چالشاایی ک ،سد راه است
پرراتت ،دهاست؛ ازای رو تحقیق ااضر رارا
رویکرر بدیع و تمایي اساسی با مطالهات گذ ت،
است.
روش تحقیق
تحقیق ااضر ب ،لحای اد کاربرر است.
امچنی ب ،لحای ماایت رارهاا از ار تحقیقات کیفی
ب ،مار میرور .رویکرر منتخب رر گررآور و تحلی

رارهاا پدیدار ناسی است؛ زیرا کارآفرینی فرایند
یکپارچۀ تجارب زادگی است و تجارب زادگی ررجهت
مطاله ،با ر رار بسیار امراه است و اغلب
روش ناسیاا پیشی ررجهت مدارۀ ای عام با
کست مراج ،دهااد؛ بنابرای راها چالش
روش ناسی مذکرر تروج و فرا رفت از مرزاا
پارارایم کارکررگرایی رر ارزۀ علمی کارآفرینی برا
ای ب ،تبیی و فهم مناسب پدیدهاا کارآفریناا ،و
فضااا پس از آن و امچنی استفاره از پارارایم
مناسب اظیر روش
و استراتژ اا
تفسیر
پدیدار ناسی است (الراای و بررالیی .)88 :5844
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ب،منظرر تحلی رارهاا و تهیۀ اقشۀ ساتتار رارهاا
کیفی مررر استفاره رر ای تحقیق از ار افيار
مکسکیررا اسخۀ  55استفاره دهاست.
پدیدار ناسی ام جنبش فلسفی و ام روش پژواش
کیفی

پدیدار ناسی فهم

ناتت ،می رر .اد

اصر روش  4مرال،ا «کالیي » 5استفاره دهاست.
کالیي یکی از روشاا مهنیبخشیدن ب ،مصااب،اا
رر روش پدیدار ناسی است ک ،ام افت مرال ،ب،
ر زیر است (میرزایی و امکاران :)45-45 :5844
او

ترصیفات امۀ

رکتکنندگان ب،منظرر

تجرب،اا و ب ،بیان ری ر کش ،جراره و مهنا تجرب،اا

امااساد دن با آناا؛ رو ب ،ارکدا از پروتک اا

ب،منظرر رستیابی ب ،فهمی عمیق و بی االذااای از

رجر و عبارات مهم استخراج می رر؛ سر مهنی یا

دهاست ک ،باید بدون ایچ فرضی

مفهر (تم) ار عبارت مهم ک ،با عنران مفاایم

کندوکاو رر و رور از پیشراور با د تا بنیان تربی

تنظیم ده مطر است ترسط محقق ک میگیرر؛

روش

چهار مفاایم تنظیم ده ررون رست،اا مرضرعی

پدیدار ناسی ب ،بررسی تجربۀ زیستۀ ااسان و فهم

(تماا اصلی) سازماادای می رر؛ پنجم یافت،اا ب،

ماایت پدیدهاا از ای طریق میپررازر (عار و امکاران

ررون یک ترصی ،جامع از پدیدۀ مررراظر تلفیق

 .)444 :5845جامهۀ ای پژواش مشتم بر کارآفرینان

می رر .ترصی ،جامع از پدیدۀ مررر تحقیق ب ،ک

پدیدۀ بررسی
برا

رااش ایجار

رر .ب،طرر تالص،

روستایی مالرات ده رر استاناا

تراسان جنربی

یک بیاایۀ صریح و رو

تنظیم می رر .رر مرالۀ

( هرستاناا رائنات زیرکره ررمیان سرایان بشروی،

آتر اتای ب ،رکتکنندگان بازگررااده می رر و

طبس و فررود) گیالن ( هرستان رضرااشهر و فرم )

ررمررر یافت،اا از آناا سؤا پرسیده می رر .رر ای

ازاد و تنداب)

تحقیق ب،منظرر بررسی اعتبار رارهاا تجيی،وتحلی

و استان مرکي ( هرستان کمیجان

بررهاست .بازۀ زماای پژواش مربرط ب ،سا اا 5844

اطالعات و گيارش اهایی ب ،رو صررت مستقیم و

تا  5844بررهاست .ب ،لحای تهدار افرار مصااب ،ده

مجاز

رر اتتیار  55افر از افرار مررر مطاله،

پس از ااجا مصااب،اا ایم،ساتتاریافت ،با  85افر از

(کارآفرینان روستایی) ررار گرفت ک ،مررر تأیید ایشان

کارآفرینان فها

رر روستااا

مارۀ  )5ا با اظر

ااص

مررر بازرید (جدو

برر.

د؛ اما ررک مطالب

ارائ ،ده رر ای تحقیق را میتران برآیند مصااب،اا
ایم،ساتتاریافتۀ صررتگرفت ،با  55افر از کارآفرینان
روستایی مررر بازرید رر استاناا

کشرر (جدو

مارۀ  )5رااست .مدت زمان مصااب،اا بی  85تا 45
رریق ،بررهاست .ب،منظرر تجيی،وتحلی

مصااب،اا از

1-Colaizzi
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جدول  :2واحدهای کارآفرینی بازدیدشده در راستای تحقیق

ارزهاا کارآفرینی روستایی

روستا

هرستان

پرورش ترمرغ

کلی

رائنات

سرزنروز و پرواربند گرسفند

چاه ند

عبابافی و برابافی

چاهرراز

سرزنروز و آیین،کار

ماهباار

عروسکروز و پرواربند گرسفند

تاجمیر

عرقگیر و پرواربند گرسفند

اس کلن ی

رالیبافی

اازر ت

رالیبافی

رست رران

رالیبافی

باراج ان

ارامت اه برم رر

افی

اهبندان
ررمیان
سربیش،

زیرکره

گلخاا( ،کا ت سبي و صیفیجات)

ای ر

جرراببافی

جر یروان

تنداب

منبتکار و ترلید مب

سمقاور

پرورش بررلمرن

فتح آبار

فناور اطالعات

سقرجرق

ترلید پرره و لراز آن
پرورش ماای

جياق

فنس بافی و کافی اپ /فستفرر

لنجرور

تفرج اه گرر ر ساالی

تازهآبار

تفرج اه گرر ر کراپای،ا

کمیجان
آ تیان

بصر
اصار

ارره

پرورش ماای

زیده

پرورش مرغ برمی

گرراب پس

سنتیسرا و طباتی غذا محلی

رله،رورتان

ترلید و پخش فرآوررهاا لبنی

سیااميگی

تراسان
جنربی

طبس

بشروی،

لراز براي (آیین ،و مهدان)

استان

مرکي

ازاد

رضرااشهر

فرم

گیالن

فت

مأتذ:یافت،اا تحقیق 5844 -44

یافتههای تحقیق
کارآفرینان روستاییِ مررر مطاله ،ب ،لحای جنسویت
 44ررصوود موورر و  55ررصوود زن بووررهااوود .از ایووث
گروهاا سنی ایي عمدۀ آاوان (55ررصود) رر گوروه
سوونی  55-45سووا  84ررصوود رر گووروه سوونی
 85-55سا و  54ررصد رر گروه بویش از  45سوا

بررهااد .بررسوی وضوهیت تحصویلی افورار اشوان رار
(جدو  )5غالب کارآفرینان روسوتاییِ موررر مطالهو،
رارا سرار رر سطح ریپلم بررهااد .سیک  54ررصد
فرقریپلم و باالتر  54ررصود و  54ررصود ایوي رارا
تحصیالت ابتدایی بررهااد.
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جدول  :9ویژگیهای فردی اشخاص مورد مطالعه

اتص
جنسیت

س

تحصیالت

فراواای

ررصد

مرر

84

44

زن

4

55

55-85

54

84

45-55

54

55

بیش از  45سا

4

54

ابتدایی

4

54

سیک

55

54

ریپلم

54

84

فرقریپلم و باالتر

55

54

مأتذ :یافت،اا تحقیق 5844

از محتوورا سووخنان  55کووارآفری و صوواابان
کسب وکار روستایی طی مصااب،اا صوررتگرفتو،
ابتدا  558کد استخراج د ک ،پس از تقلی و ارغوا
کداا مشاب ،رر یکدی ر مسئلۀ مرااع و چالشاوا
زیسووتۀ فضووا کووارآفرینی و کسووبوکووار روسووتایی
ب،صررت  54تم (مضمرن) اولی ،و سوپس رر رالوب 4
تووم اصوولی ( ووام تالطووم ايینوو-،فایوودۀ ارتصووار
زاکش دن منافع ب ،تارج از فضا اااماان ی اظوا

برروکراتیک ازرسوترارن بوازار تودمات پشوتیباای
اووامطلرب ااتراامنوود عاملیووتاووا و اهاراووا افوور
تصووایص ارفوو،ا کووارآفری و تووررهفران و اووا
مهارض ترسه ،رر فضا) ب،رست آمد .رر اراموۀ اقشوۀ
ارتباطی بی مضوامی اولیو ،و اصولی کو ،بو ،کموک
اوور افوويار مکووسکیووررا ترسوویم ووده اشووان راره
دهاست.

شکل  :0ساختار ارتباطی بین مضامین چالشهای زیستۀ فضای کارآفرینی و کسبوکار روستایی در مناطق منتخب ایران

تهی ،و ترسیم :ا اراده 5844
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جدول  :4مضامین چالشهای زیستۀ فضای کارآفرینی و کسبوکار روستایی در مناطق منتخب ایران

مضامی اصلی

مضامی اولی،
ترر و ارسااات بیاد ریمتاا
محدوریت اقدین ی رررسترد کارآفرینان روستایی
کمبرر و گران دن اامتهار برتی کاالاا اولی ،و اروات مررر ایاز ب ،سبب ااتکار

تالطم ايین -،فایدۀ ارتصار

بیصرف ،دن برتی فهالیتاا ب ،مرور زمان
استثمار ایرو کار روستا رر رالب فهالیتاا

ب،کارآفرینی

تکمی اشدن زاجیرۀ ارزش ترلیدات کارآفریناا ،رر فضا روستا و وابست ی ب ،هراا
فراااای،
ب،تأتیرافتارن یا فرامرش دن برتی پروژهاا رولتی و رر اا برتی مدیران
عد آگاای برتی مدیران ارمنصب از محصرالت کارآفرینااۀ بخصر

زاکش دن منافع ب ،تارج از فضا

اااماان ی اظا برروکراتیک

ررابت ااسالم برتی رربا رر بازار
ااحصارطلبی برتی وااداا رولتی و ب،رولتی
اذ فهالیت ب،رلی محدوریت ر د فهالیتاا کارآفریناا ،روستایی رر مقایس ،با
فهالیتاا هر
کااش یا رطع امایت بالفاصلۀ اهاراا رولتی

ازرسترارن بازار

تدمات پشتیباای اامطلرب

ضه ،تدمات بیم،ا کارآفرینان روستایی و ایرو کار آاان
رراای ماایر با ترسهۀ فهالیتاا کارآفریناا ،رر روستا
اقص رراای و ضه ،عملکرر اهاراا پشتیبان از اقرق مالکیت مهنر و فکر
اردامات کارآفریناا،

ااتراامند عاملیتاا و اهاراا

افرذ اادا و ضه ،عملکرر اهاراا صنفی و ااجمنی کارآفرینی روستایی ررتصر
پی یر مطالبات صنفی و اقرری کارآفرینان
ایستایی و عد ر د مهارت و سلیق ،رر فهالیتاا برتی کارآفرینان ب ،سبب ررگیر
دید با ارا ی فهالیت ارتصار جار
سرترررگی و ااامید از عم کارآفریناا ،رر فضا روستایی با کارآفرینی هر یا
فهالیتاا راللی و سرراگراا،
برتررر جنسیتی جامهۀ محلی و برتی مجریان رولتی با گرایشاا تا
زاان رر روستااا
مأتذ:یافت،اا تحقیق5844 :

بحث
اول ،تالطم هزینه -فایدۀ اقتصادی

یکی از تماا اصلی مرااع زیستۀ فضا کوارآفرینی
و کسب وکار روستایی «تالطم ايین-،فایدۀ ارتصار »
بررهاست .ای تم اصلی از چهار تم فرعوی بوا عنواوی
«ترر و ارسوااات بویاود ریموتاوا» «محودوریت
اقدین ی رررسترد کارآفرینان روستایی» «کمبرر و

کارآفرینی

افر تصایص ارف،ا کارآفری

تررهفران اا مهارض ترسه ،رر فضا

گران دن اامتهوار برتوی کاالاوا اولیو ،و اروات
مررر ایاز ب ،سبب ااتکار» و «بیصورف ،ودن برتوی
فهالیتاا ب ،مرور زمان» تشکی دهاست.
تورم و نوسانات بیحود قیموتهوا :از پرتکرارتوری
چالشاا و مرااع یار ده ررتصر فضا کارآفرینی
و کسبوکار از جااب افرار مررر مطاله ،مسوئلۀ تورر
بررهاست؛ چنااک ،مطالهات عدیدها اظیور تهرااوی و
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اجوو،زاره تووریی ( )5844و توواايار و امکوواران
( )5844ایي تاکنرن بر پیامداا منفوی تورر تأکیود
را ووت،ااوود؛ زیوورا آ ووفت ی زیووار رر برااموو،ریووي
ارتصار و برآورراا کارآفرینان ایجار کورره اسوت.
ارسااات بیاد ریمتاا ک ،اا ی از ترر بورره یکوی
از فضااایی ک ،برآورره مقرلۀ «اااطمیناای ترر » ایوي
برره اسوت .ایو مسوئل ،آروار تلو زا رر کسوب وکوار
کارآفرینااووۀ روسووتایی را از جااووب توورر روچنوودان
میکند و فرر را ارآن بیتبرتر از رتوداراا آینوده
موویسووازر؛ بوو،عبووارتیری وور اااطمینوواایاووا را ر وود
میبخشد .ب ،اذعان افرار:
کارآفرین« :امیروام بورا رورۀ پوروار بهود اصوالً
پرلی میمرا ،برا ک ،ب ،اادازۀ امی امسا ام بترام
را را ت ،با م؟» .کوارآفرین« :تیلوی وروتاوا آر
امیروا ،ک ،محصرلش رو بفرو  ،سورر مویکنو ،یوا
ضرر؟ اما تجرب ،اشرن راره امش ضرر برره .چرن ک،
ارچی از محصرالتمرن رو فروتتیم فررا چنود برابور
ده» .کارآفرین« :ارچقدر محصر میفرو یم ک
پر سرمایۀ اولی ،با سورر ترلیود موا اور روش بواام
ب،سختی کفا تهیۀ مرار اولی ،رو راره».
محوودودیت نقوودینگی دردسووترس کارآفرینووان

روسووتایی :از برآینووداا توورر رر جامهوو ،و وورایط
ااپایدار ریمتاوا توم فرعوی محودوریت اقودین ی و
کمبرر آن برا کارآفرینان پدیدار دهاسوت .بنوا بو،
اظر کارآفرینان ترر سبب ده تا ام وضهیت ترلیود
و فروش کنرای با چالش مراجو ،با ود و اوم امکوان
گسووترش و ترسووهۀ فهالیووت را بووا محوودوریت جوود
مراج ،سازر؛ زیرا اجم اادوتتۀ سرمای،ا کارآفرینان
غالباً کفا ارسااات ریمتی امیکند و برتی را بورا
ایات و پایدار کسبوکار ان روااۀ اظا بوااکی بورا
رریافت تسهیالت گرانریمت می کند .ای رر اقیقت
امووان از چالوو ،بوو ،چوواه افتووارن رر فضووا تووررمی و
اااطمیناای تررمی ااکم است؛ بو،گراو،ا کو ،اذعوان
را ت،ااد:
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کووارآفرین« :امووۀ سوورمای،ا کوو ،را ووتم رو بوورا
راهااداز کارگاه ترج کرر تا میار کار سرر بوده و
چیي پسااداز کنم ک ،میبینی ریمت مفتر و آاو
و مرار اولی ،گرون د و ارچی پسااداز د امرام
کفا امیره» .کوارآفرین« :گوررش موالی کاراوا
روستایی تیلی ورتا کم .»،کارآفرین« :کار رااوش و
تکنرلرژ باالیی میتورار کو ،بایود آ .پوی توارجی
بخر و تیلی از ايین،اا بو ،رالره توا بتورام ترلیود
محترا بکنم و ترلید محصرلم رو گسترش بد تورر
ای سرمایۀ الز رو ادار ».
کمبود و گرانشدن نامتعارف برخی کاالهای اولیوه و

ادوات مورد نیاز بوه سوبب احتکوار :بنوا بو ،اذعوان
کارآفرینان روستایی ر د ریموت بسویار از کاالاوا
اجناد و ابيارآالت اید متأرر از ترر با د؛ اموا یوک
عام مهم و اررگذار ری ر ااحصار و ااتکار ای اروال
است ک ،از جااب بسیار از سررجریان باافرذ صررت
میگیرر .ب،طرر امرا ،گفت ،د:
کارآفرین« :تماد گرفتم رفتر فوروش کارتااو ،بورا
ترید مفتر گفت اداریم عصر یکوی بهوم زاو زر
گفت ک ،اگر مفتر میترا م رار با ریمت باالتر
از کارتاا .»!،کارآفرین« :بورا ترسوهۀ وااود پورورش
ترمرغ یکی از وسایلی ک ،ایواز رار تهیوۀ رسوت اه
«ااکرباسیرن» است ک ،رر ک منطق ،ابرر و بهود از
چند ماه پی یر باالتره از تبریي با چنودبرابر ریموت
یک افر ب ،م فروتت» .کارآفرین« :االن بورا تریود
کرر یمیایی اورۀ رولتی زا میزای ب ،اابار جهوار
میگ اداریم چرن ریموتش  84اويار ترمااو ،بورارر
زام یک افر رو پیدا کرره می  ،ار چقدر مویتورای
بیای ببری کیس،ا  45ايار ترمان! م ر رولت کرر
یمیایی ترلید امیکن،؟ پس چرا تررش اوداره اموا
بازار راره؟»
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بیصرفهشدن برخی فعالیتها به مرور زموان :یکوی
ری ر از تبهات ارسااات ریمتاا ای اسوت کو ،بورا
برتووی ترلیوودات اسووبت ايینوو ،بوو ،ررآموود عایوود
ترلیدکننووده ترجیوو،پووذیر ایسووت و کووار را از صوورفۀ
ارتصار تارج میسازر .رر اقیقت یوا وابسوت ی بو،
مرار اولی ،تارج از مکان یا رستگذا وت محتکوران
بررو عرضۀ مرار اولی ،یا اضرر رال اا و مفتبور
زامات رورۀ ترلید کارآفرینان سبب می ورر برتوی
کسبوکاراا از ایث ارتصار تا سطح اقطۀ سرب،سر
برور و فارد عاید بورا فهواالن با ود؛ بو،طررمثوا
گفت ،د:
کارآفرین« :م برا پرورش ماای ري آال امسوا بایود
ايینۀ ترراا و بچ،ماای تا سو ،برابور ریموت سوا
رب پر بد ؛ اما ریمت ار کیلر ماای اسبت ب ،ربو
س ،برابر اشده! ب،عوالوه االن ايینوۀ کوارگر رو برابور
ده اما ریمت ار کیلر ماای کمتر از یکوایم برابور
ر ود را وت،؛ یهنوی ر ود ریموت محصورلم از ر ود
فاکترراا ايین،ایم کمتر برره .اتی از سرب،سر اوم
کمتر ده؛ با ای ام ،سرمای،ا ک ،مو گذا وتم».
کارآفرین« :اواقدر جنس اوامرغرب چینوی وارر بوازار
کررن ک ،ریمت محصرالت براي ما ک ،باکیفیوتتور
ام است ب ،اون ریمت امیصرف ،ترلیدش».
دوم ،زهکششدن منافع به خارج از فضا

از ری ر تماا اصلی مرااع زیستۀ فضا کوارآفرینی
و کسبوکار روستایی «زاکش دن منافع ب ،تارج از
فضا» بررهاست .برتی فهالیتاا کارآفرینی علیرغم
اینک ،فرصتاا والی رر اوراای روسوتایی ایجوار
میکند و مح کسب ررآمد جدید است؛ اما از ایوث
چرتۀ فضایی اابا ت سورر و منوافع ااصو از کوار
مشااده می رر ک ،عمدتاً سرمای ،و سورر ااصو را
ب ،تارج از فضااا روستایی ااتقا میراود و اتوی
از رست اصلیتری عناصر کارآفرینی رر روستا توارج
میسازر .اظریۀ ترجی،کنندۀ ای سوازوکار را سوا اوا
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رب اااس بربک جارافیدان آلماای (رجور کنیود بو:،

رانمایی  )5848ارائ ،و تبیی کرر و افورار زیوار رر
ارصیاقاط ایران با آزمورن ایو اظریو ،بو ،تأییود آن
رسیداد؛ بنابرای وجرر یک ریشۀ عمیوق تواریخی رر
اظا مناسبات و پیراداا بی وهر و روسوتا سوبب
ده تا کارآفرینیاوا جدیود ایوي بو ،اموان ورطو،
کشیده راد .ای تم تشکی یافت ،از رو تم فرعوی بوا
مرضوورعات «اسووتثمار ایوورو کووار روسووتا رر رالووب
فهالیتاا ب،کارآفرینی» و «تکمی اشدن زاجیورۀ
ارزش ترلیووودات کارآفرینااووو ،رر فضوووا روسوووتا و
وابست ی ب ،هراا فراااای »،بررهاست.
استثمار نیروی کار روسوتا در قالوب فعالیوتهوای

شبهکارآفرینی :بسیار از فهالیتاا کارآفرینی بو،
ظاار و اید باط ب،رابا ایجار فضا کسبوکار رر
روستا و رراتیج ،منفهوت اوداکثر بورا روسوتائیان
است منتها وجرر جریااوات و مناسوبات اامتهوار از
پویش برروورار رر فضووااا سووبب موی وورر کوو ،منووافع
ادارلی عاید روستائیان کارآفری رر؛ ب،گراو،ا کو،
برتی اذعان را ت،ااد:
کووارآفرین« :کووارگر رر روسووتا زامووت ترلیوود رو
موویکشوو ،امووا رال و فرو ووندۀ ووهر سووررش رو
میبره»« .ب ،اسم کارآفرینی یک افر از ااوالی کو ،رر
هر زادگی میکن ،رات روستا کارگاه بافت روالی و
رالیچ ،راه ااداتت ،ک ،ار تخت ،فورش  4متور رو رر
هر  4میلیرن یا  4میلیرن ترمان ممکن ،بفرو  ،اما
از او تا آتر ک ،ا اه میکنی میبینی مير م کارگر
از ای فرش چند میلیرای اهایتاً  855توا  455اويار
ترماا ،ک ،اون ام بهد از بافت فرش ام ،رو یکجا بو،
ما میدن» .کارآفرین« :پسرعمر از هر اومده اینجوا
ب ،اسم کارآفری از رو چاه آبی ک ،ریک بورره وا
گرفت ،برا پرورش ماای سررآبی راه ااداتت و بهود از
رو س ،روره ترلید ک ،انرز پور تیلوی از کوارگرا رو
ام اداره فروتت ب ،یکی از ااالی بدبخت و االن پر
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رو برر هر برا تررش زمی تریده موی
سرر کرره».
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چنودبرابر

تکمیلنشدن زنجیرۀ ارزش تولیدات کارآفرینانه در
فضای روستا و وابسوتگی بوه شوهرهای فراناحیوه:

برتی کسبوکاراا کارآفریناا ،رر روستااا ایازمند
تکمی دن زاجیرۀ ارزش رر امان فضوا اسوتند توا
سرر اداکثر را اصیب کارآفرینان و فضا سازاد؛ اموا
رر عم ب،رلی عد استقرار بخش تکمیلی ترلیود آن
محصر ِ بخصر ام سورر اصولی (ررآمود و تهودار
فرصتاا الی) ب ،بیرون روستا منتق می ورر و
ام کارآفرینوان چنودان منتفوع اموی وراد؛ رر ایو
تصر گفت ،د ک:،
کارآفرین« :رر روسوتا (سومقاور از ترابوع هرسوتان
کمیجان استان مرکي ) کارگاهاا منبتکار زیاره
و ما اسی مبلمان میي و صندلی و ایو اوا رو تهیو،
میکنیم؛ میره اصفهان روی،کربی میشو ،چنود برابور
ریمت فروتت ،می  .،روستا ما بِراده منتهوا بورا
رویوو،کووربی مبلمووان وابسووت ،بوو ،اصووفهان اسووتیم».
کارآفرین« :را ترلید ودۀ تورر رو بورا فوروش و
تصرصا کشتار باید ببر توارج از هرسوتان (مرکوي
ً
استان) تا اواجا رامپي کی مهاین ،کن ،بهود برگورروام
رات هرستان .یهنی  555کیلرمتر باید را جاب،جا
بش ،برا اینک ،اینجا رامپي کی هب ،اداره و م کلوی
ايینۀ ام واق و اُفت گر ت را بد ».
ریبوا وا امو،
کارآفرین« :تور هرسوتان موا تق ً
رامدار است؛ اما رر ک هرستان یک کشتارگاه یا
سررتاا ،ایست .امو ،بایود  555کیلورمتر بو ،مرکوي
استان برره بش ،ک ،برا ما کلی ايین ،راره».
سوم ،ناهماهنگی نظام بوروکراتیک

یکی ری ور از توماوا اصولی مرااوع زیسوتۀ فضوا
کارآفرینی و کسبوکار روستایی «اواامواان ی اظوا
بروکراتیک» برره است .ای تم اصلی از رو توم فرعوی

با عناوی «ب،تأتیرافتوارن یوا فرامورش ودن برتوی
پووروژهاووا رولتووی و روور اووا برتووی موودیران» و
«عد آگاای برتوی مودیران ارمنصوب از محصورالت
کارآفرینااۀ بخصر » ک یافت ،است.
بهتأخیرافتادن یا فراموششدن برخوی پوروژههوای

دولتی و قولهای برخی مدیران :برتی از کارآفرینان
روستایی ب،منظورر تکمیو زاجیورۀ ارزش و افويایش
سرر ااص از ترلید رر روستا پیش از عملیاتیکررن
کسووبوکار ووان رر روسووتا روور اووایی از مسووئرالن
رریافت را ت،ااد ک ،ب ،مورور زموان برتوی عملیواتی
اشووده یووا بوو،واسووطۀ مسووائلی امچوورن تحووریماووا
جاب،جایی مدیران و ...آن پروژه اجرایوی اشوده اسوت؛
ب،گرا،ا ک:،
کارآفرین« :ی ،روز ک ،طر ترجیهی کسوب وکوار
رو تصریب میکرر ب ،م گفتند اگر کار توررت رو
گسترش بد ما وااود فوراور گر وت بورا ایو
بخش و راستان راهااداز میکنیم تا تر ۀ فرآور
گر ت مرغ و بررلمرن راه بیفت .،االن پون سوال ،کو،
ایچکس ارفی از ایجار وااد صنهتی فرآور گر ت
مرغ و ماکیان امویزاو ،و مو مجبورر محصور رو
تا فرو ی کنم» .کوارآفرین« :رورار بورر اعتبوارات
ویژه رر اظر ب یرن و ترر رولت اوم سورمای،گوذار
کند تا وااداا فرآور گ محمود راه بیفتو ،رو
بووار توور جلس وۀ اسووتاادار گفووت و اوموودن اینجووا
[روستا] سخنراایکررن اما ايریک رو سال ،ک ،اویچ
تبر ایست و ترلیدکنندهاوا گو محمود رارن
ااامید می با ای ايین،اا ام و اابار».
عدمآگاهی برخی مودیران نومنصوب از محصووالت

کارآفرینانووۀ بخصوووص :رر برتووی کسووبوکاراووا
کارآفریناا وۀ روسووتایی اوورآور و تکنیکووا بووررن آن
فهالیت از ویژگی ذاتی کار ب ،مار مویرور کو ،ررا
سازوکار آن فهالیت و ام ویژگیاا بخصر آن کار
جدید از جااب مدیران اجرایی بنا ب ،تفاوت تخصوص
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مقدور اخرااود بورر .ایو امور مورااهی را بور سور راه
کارآفرینان ررار میراد؛ ب،گرا،ا ک ،گفت ،د:
کووارآفرین« :موو جووراای اسووتم کوو ،بووا موودرا
کار ناسی ار د کامپیرتر و طرااوی اور افويار محو
زاوودگیم روسووتا مح و ترلوود اسووت .بوورا ترلیوود
محتوورا آموورزش الکتروایووک بوو،صووررت چندزبااوو،
طرااووی اوور افوويار را ووتم کوو ،مشووابهش فقووط رر
اا لستان و آمریکوا اسوت .چنود افور از جوراناوا
تحصی کوررۀ روسوتا امکوار رارن و ررآمودش بود
ایست ب ،اد ک ،تیلیا مشتاق دن با ما امکوار
را ووت ،با و  .سووا گذ ووت ،پووس از کلووی رواوودگی
تراستم مسئرلی هرستان رو اسوبتبو ،اور کوار و
فرایدش ترجی ،کنم .ب،رلی اینک ،ایاز ب ،چرتۀ ارز
راره کار رو او ربر امویکوررن؛ اموا یوک مسوئر
تر فکر تراست کمک بکن ،و ری ران رو رااع کرریم.
بهد ک ،کار ب ،عملیاتیکررن امایتاا رسید تیلوی
از مسئرالن جاب،جا دن و اواوایی کو ،توازه اومودن
اصال با ای کار آ نایی ک ،اودارن موی ربطوی بو،
ً
روستا اداره و کال ررش میکن  .اا ار اموۀ کاراوا
تکنرلرژیک و فناوراا ،باید فقط رر هر ااجا بش»!،
چهارم ،ازدستدادن بازار

از ری ر تماا اصلی مرااع زیستۀ فضا کارآفرینی و
کسبوکار روسوتایی «ررابوت ااسوالم برتوی رربوا رر
بازار» بررهاست .ای تم تشکی یافت ،از سو ،مضومرن
اولی ،با عنران «ررابت ااسوالم برتوی رربوا رر بوازار»
«ااحصارطلبی برتی وااداا رولتی و ب،رولتی رر
مقاب فهالیتاوا کوارآفرینی روسوتایی» و «اوذ
فهالیووت بوو،رلیوو محوودوریت ر وود فهالیووتاووا
کارآفرینااووۀ روسووتایی رر مقایسوو ،بووا فهالیووتاووا
هر » بررهاست.
رقابت ناسوالم برخوی رقبوا در بوازار :سورمای،رار
رفارتی یکی از مسائ مبتال ب ،ارتصوار فضوا کشورر
ایران است .ای امر باعث می رر ک ،اورکس بیشوتر
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افورذ رارر بترااود بیشوتر رر بوازار جورالن راوود و از
رااتاا اطالعاتی بیشوتر سورر بو،رسوت مویآورر.
ب،گرا،ا ک ،گفت ،د:
کووارآفرین« :رر کوو هرسووتان تنهووا ترلیدکننوودۀ
گر ت ترمرغ م استم؛ اما محصرلم رو باید تهران
و اصفهان بفرو م یهنی  5555کیلرمتر اون طر  .یوا
االن رر افاااستان بهتری بازار فروش برا گر وت و
پرسوت وترمرغ اسوت امووا بو ،مو مجورز فووروش
اموویرن .یهنووی سووا او رارن امووا از سووا بهوود
بهاا،اا زیار گرفت و مجرز رو بورا فوروش رر
استان و صاررات ب ،افاااستان لار کرراود .پی یور کو،
د فهمید فوالن آ ونا آرایوان تور هرسوتان
ری ۀ استان ترلید ترمرغ راره اواور جوای يی مو
کررن!»
کارآفرین« :رر روستا زرار  ،و بصر گفتنود موا
مرغووربتووری مصوونرعات براجووی و مسووی رو ترلیوود
میکنیم اما وارراتچیاوا اواقودر کواال بویکیفیوت
چینی ریخت رات بازار ک ،محصور موا تور بوازار
تهران یا ب ،فروش امیره یوا جونس چینوی بو ،اسوم
محصر ما فروش میره».
انحصارطلبی برخی واحدهای دولتی و شوبهدولتوی:

یکی از آفتاا مهم کسبوکار بخوش تصرصوی رر
ارتصار ایوران ااحصوارطلبی از جااوب بخوش رولتوی
است .رر ایو تصور اایوبرئویس اتواق بازرگواای
صنایع مهارن و کشاورز تراسان رضر ایي اذعوان
را ت ،است ک« :،کشورر موا رر واتصاوا بهبورر
محیط کسبوکار رر عرصۀ بی المللی رتبوۀ مطلوربی
ادارر؛ ب،طرر ک ،جای اه ایران رر برتوی از اورزهاوا
پایی تر از کشرراا کمتر ترسه ،یافتو ،اسوت .ا واه
ااحصارطلبااۀ بخوش رولتوی و عود مشوارکت بخوش
تصرصی ب،عنران صاابان وارهوی ارتصوار رر فراینود
رایط مرجرر را منجور
تصمیمگیر و تصمیمساز
دهاست» (سیارت  .)5844رایط ااحصارآلرر کنرای
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رر فراینوود کووارآفرینی اووم پوویش از آغوواز بوو ،اروودا
کارآفریناا ،و ام پس از کارآفرینی مشوک زا اسوت و
میترااد منجر ب ،رکرر فهالیتاوا و عالرو،منودان بو،
کارآفرینی رر .رر ای تصر گفت ،دهاست:
کووارآفرین« :اگوور کسووی موودرا لیسووااس یووا اتووی
رکترا گرر ر را ت ،با  ،امیترا ،بورا گورفت
مجرز رفتر گرر ر یا ترر اردا کن ،و فقوط کسوی
میتراو ،کو ،سوابقۀ کوار و بیمو ،تور آژااوساوا
گرر ر را ت ،با  .»!،کارآفرین« :مو رفوتم بورا
ترسهۀ رسترراام ب ،سمت جن ی ،چندصد متر از
جن لباای و اراره منابع طبیهی ب یر و اتی اجارهش
رو ام بود گفوت امیشو .،موی منوابع طبیهوی و
جن صدم ،میبین،؛ ترر رن ررتتان رو کنودن و
مجمتع تفریحوی بورا کارمندا ورن زرن!» کوارآفرین:
«رر اهبندان مراتع ما بهتری محصور آااورزه رو رر
مراتع راره منابع طبیهی می  ،رط واگوذار مرتوع
برا بررا ت آاارزه فقط واگذار بو،صوررت ميایوده
است ک ،اون ام امیش ،یک افور متصو بو ،رولوت
ميایدۀ ک آاارزۀ اهبندان و بشروی ،رو براده میش ،و
روستائیان می کارگرش بورا بررا وت سو ،مواه
آاارزه از مرتع .م اواقدر سرمای ،ادار ک ،ک آاارزۀ
استان رو رر ميایده بررار مراتع رو تقسیم کون بو،
م بدن توا امینجوا فورآور ش رو ااجوا بود الز
ابا  ،صاررات تا بش ،ب ،اندوستان و پاکستان».
حذف فعالیت بهدلیل محدودیت رشد فعالیوتهوای
کارآفرینانۀ روستایی در مقایسوه بوا فعالیوتهوای

شهری :برتی کسب وکاراا روستایی رارا تشابهی
با فهالیتاا هر است ک ،رر ایو ررابوتپوذیر
بی فضایی وهراا بو ،سوبب بسویار از رااوتاوا و
مجاورتاا امکان ترفیق بیشوتر بورا کارآفرینوان
فراام میسازاد .ب،طرر ک ،اذعان دهاست:
کووارآفرین« :بوو ،ووهر اووا اووم مجوورز راهااووداز
کسب وکار م رو میرن؛ اون اوا تور وهرااوا
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صنهتی با زیرساتتاا آماره و محدوریت تیلی کم
برا افيایش مقیاد کار رن میترا از م بیشتر و
پربازرهتر ترلید کن  .ای ده ک ،برتی از افرار تور
روستا فهالیت کارآفرینااۀ ترر رن رو جمع کررن یوا
ب ،هر بررن یا کالً تهطی کررن».
پنجم ،خدمات پشتیبانی نامطلو

ررتصر چوالشاوا زیسوتۀ فضوا کوارآفرینی و
کسبوکار روستائیان یکوی ری ور از مضوامی اصولی
ناتت ،ده «تدمات پشتیباای اامطلرب» اسوت .رر
ایران ارتصار سیاسی ااکم بر رواود اظوا مودیریت و
کووامال
ً
برااموو،ریووي فضووا سوورزمی رارا االووت
مشخصووی ایسووت .بوو ،اعتقووار بسوویار رویکرراووا
مرجوورر مبووی تبهیووت از چ وارچرب ائرلیبرالیسووم و
کااش مداتل،گور رولوت رر امورر ارتصوار بورره
(رجر کنید ب :،زااود مازاودراای  )5845کو ،سوابق،ا
اودور سو ،راو ،رارر؛ ازسور ری ور گفتمواناوایی
ایدئرلرژیک و براامو،اوا منوت از آن اظیور ارتصوار
مقاومتی و عدالت اجتماعی بیانگور تال وی مخوال،
رویکرر ائرلیبرالیسم و ارتصار بازار است .بو،اراوا
آاچ ،ک ،رو است ایو وارهیوت بورره کو ،فضوا
روگاا،ا بر ارتصار کشرر و براام،ریي ترسهۀ اواکم
است .رر اتیجۀ ای امر ساتتاراا و فراینوداا ارارۀ
سرزمی رارا اصر و اسلرب تا براام،ریي ده
ررجهت یک امور رطهوی ایسوت؛ بو،اموی رلیو رر
فضا کوارآفرینی و کسوبوکوار از منظور روسوتائیان
مررر مطاله ،رو مضمرن فرعی با عناوی «کوااش یوا
رطع امایوت بالفاصولۀ اهاراوا رولتوی» و «ضوه،
تدمات بیم،ا کارآفرینوان روسوتایی و ایورو کوار
آاان» راب ترج ،بررهاست.
کاهش یا قطع حمایت بالفاصلۀ نهادهای دولتی :گریا
بوورا بسوویار از رسووت اهاووا اجرایووی و عناصوور
برروکراتیک رر کشرر ایران ای گرا ،تهری ،وده کو،
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تنهووا بوورا راهااووداز یووک وورکت کارگوواه یووا اوور
کسب وکار کارآفری محرر و فناوراا ،مسئرلیت راراد و
بالفاصل ،پوس از ایجوار آن ری ور ابایسوتی امایوت
تاصی را لحای کرر .تجربۀ کارآفرینان روستایی ایو
را میگرید ک:،
کارآفرین« :با سرمای،ا ک ،از ابتدا را وتم ترااسوتم
یکسا و ایم بدون ایاز بو ،بیورون مخوارج را توأمی
کنم ک ،ترر باعث د پرلم کم ورر و رفوتم رابوا
رریافت تسهیالت ارزانریمت؛ اموان بوااکی کو ،او
پیشنهار کمک راره برر .منتها م چرن ایاز ادا وتم
بوورا راهااووداز رر کوورر االن پووس از راهااووداز
کسوبوکوار می و ،مثو مشوتریان عوار برتوررر
میکنم و ار ارارها ک ،رفتم تورجهی امویکون توا
بترام کسبوکار رو سرپا ا  ،رار ».
ضعف خدمات بیمهای کارآفرینان روستایی و نیروی

کار آنان :بیم ،رر پی افظ ررآمد افرار رر برابر تطور
پیر و مرگ فرر اصلی تطر بیمار و ازکارافتارگی
و تطر بیکار است؛ ازای رو امر مهم رر پایودار
فهالیتاا ارتصار و ااتموا افورار بو ،آن فهالیوت
ب ،مار میرور ک ،کوارآفرینی از آن جملو ،اسوت .رر
بررسی مسئلۀ بیم ،ایي امانگرا ،کو ،اتوای تحقیوق
رضراای و عيیي ( )5845اشوان رارهاسوت مورارر
ازجمل :،ضه ،مقررات و روراای پشوتیباایکننوده از
کارآفرینان کماطالعی افرار از تدمات و پر ش بیم،
رر ارر تبلیاات اادا و اعتموار اواچیي بو ،کوارگياران
بیم ،یکی از مسائ جد است ک ،رر فضا فکر و
ذانی بسیار از کارآفرینان روسوتایی بررورار اسوت؛
زیرا رر بی کارآفرینان روستایی عدها اعتقار راراود
ک ،تدمات بیم،ا تا و رابو ترجو ،بورا ایشوان
وجرر ادارر و اتی ایرو کار تحوتامور ایشوان ایوي
امی رغدغ ،را امراره رارر؛ ب،طررمثا گفت ،د:
کارآفرین« :م ک ،کارآفرینی و ا تااليایی مویکونم
فووررا مشووکلی بوورا پوویش بیووار کوو ،اتوورام باالسوور
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کسبوکار واستم زن و بچ،اا مهط یک لقم ،اورن
می  .تیلی ورتا اساب ک ،مویکنوی اگور کوارگر
یک جایی با ی ک ،بیم ،کن تر رو فررا کو ،از کوار
افتار پر توربی رسوتت رو مویگیوره .مااوا بایود
پرالمورن رو جمووع کنوویم بورا روز مبووارا تووا از کیسوو،
بخرریم».
کارآفرین« :بیم،ا ک ،روسوتائیان رو تحوت پر وش
ررار میده م کوارآفری و فورر عوار فرروی بوراش
اداره و رراهایت پرلی ک ،میخار بده بهد بازاشست ی
چقدر م ،؟ اواقدر پرلی ایسوت» .کارآفرین« :موی
صندوقاا بازاشست ی ور سکت ،است پر منر از
میگیرن مو کو ،انورز  54سوال،ا چو ،تضومینی
است فررا ک 45 ،سال ،د پرلی تر بیم ،با  ،ک،
بخران ب ،م اقرق بازاشست ی بدن؟».
ششم ،ناتوانمندی عاملیتها و نهادها

یکی ری ر از مضامی اصلی ناتت ،ده ررتصر
چالشاا زیسوتۀ فضوا کوارآفرینی و کسوب وکوار
روستائیان «ااتراامند عاملیتاوا و اهاراوا» اسوت.
ای مضمرن متشک از س ،مضمرن فرعی بوا عنواوی
«رراای ماایر با ترسوهۀ فهالیوتاوا کارآفرینااو ،رر
روستا» «اقوص روراای و ضوه ،عملکورر اهاراوا
پشتیبان از اقرق مالکیت مهنور و فکور ارودامات
کارآفرینااوو »،و «افوورذ ااوودا و ضووه ،عملکوورر
اهاراووا صوونفی و ااجمنووی کووارآفرینی روسووتایی
ررتصوور پی یوور مطالبووات صوونفی و اقوورری
کارآفرینان» بررهاست.
قوانین مغایر با توسعۀ فعالیتهوای کارآفرینانوه در

روستا :برتی رراای وضع ده متناسب بوا ورایط و
وارهیتاا مکاای رر روستااا ایست یوا رر مورارر
ایي ررااینی برا پیش یر از اابسواماایاوا آینوده
تدبیر اشدهاست .ب،گرا،ا ک ،گفت ،دهاست:
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کارآفرین« :وااد پرورش بررلمرن م بایستی مالیات
بوده .تووب تربوو ،امووا اگور بخووا از تخفیوو ،مالیوواتی
بهوورهمنوود بشووم بایوود توور فاکترراووا فرو ووم کوود
ارتصار تریدار رو ررج کنم .اینجا تر روستا تیلیا
کد ملی رن رو افظ ایست م از تریداران جيئوی
و روستایی ک ،رالب تریداراا اسوت کود ارتصوار
چطرر ب یر ؟ اصوال رارن کو ،ب یور و تور فواکترر
بيام؟ م چکار کنم؟ بهشرن افرو م ک ،ترلیود بو،
فروش امیره فاکترر فروش اد امیتورام از تخفیو،
مالیاتی استفاره کنم!»

مقاصد گرر ر از گالیو،اوا مشوهرر اورآوران و
رایرکننوودگان کسووبوکاراووا مبتکرااوو ،رر اوورزۀ
گرر ر ای است ک ،پس از اجرا ایوده از جااوب
ام ان تقلید می رر؛ ب،طررمثا گفت ،د ک:،
کارآفرین« :م امروز تر برم رریم کار ااجا بد
یا طرای رو پیاره کونم بوا اینکو ،کلوی اوم ممکنو،
سووختی بکشووم تووا اون کووار بشوو ،یووا اشوو ،بهوودش
امسووای،ا بوودون مهطلووی از رو کووار موو کپووی
میکن« »!،م اولی کافی اپ روستایی رو با کموک
مووارر راه ااووداتتم کوو ،توورش فسووتفوورر اووم سوورو
میکنیم رر ک اسوتان امچوی چیوي ابورر االن
تر روستا تررمرن رو افر ری و ،اوم کوارمرن رو
تقلید کررن .می روز رو تدا میوده اموا از طور
م ک ،کلی سختی براش کشید براش تیلی ايین،
کرر تا تراستم تر ک روسوتااا اطورا وهرت
پیدا کرر (براد بش )،روافر ری  ،رفت ورور آبوار
یکی مث کار م راه ااداتت ک ،مشتر اا مو از
جااا ری  ،کم ده».

حقوق مالکیت معنوی و فکری اقدامات کارآفرینانه:

نفوذ اندک و ضعف عملکوردی نهادهوای صونفی و

از ابياراا مهم برا ترسهۀ ارتصار و ایجار رروت رر
ررن ااضر ک ،برپایۀ ارآور رااش پای،ا و تالریوت
براام،ریي و عم می رر اقرق مالکیت فکر است
ک ،رر کشورراا جهوان سور ازجملو ،کشورر ایوران
کمتر بدان ترج ،دهاست ( .)Idris, 2003: 18یکوی از
راجشاا اصلی برتی کارآفرینوان فهوا روسوتایی
بوو،ویووژه رر اوورزهاووا اظیوور گرر و ر و فنوواور
اطالعات ای است ک ،ایچگرا ،رعایت اوق مالکیوت
افکار و ایدهاا صررت امیگیرر؛ رراقیقوت انورز رر
کشرر ما فران ساز جامع صررت ا رفت ،است کو،
ایدهاا افرار امان سرمای،اا فکور اسوتند کو،
ارزش مووار و مهنوور رارر و بایسووتی رر تملووک
ب،وجررآوراده(گان) آن با د؛ جالب ترج ،ایو اسوت
ک ،رراای ایوي چنودان رابلیوت بخصرصوی اودارر .رر

انجمنی کارآفرینی روستایی در خصووص پیگیوری

کارآفرین« :تر

هر ورتی ماوازه مویزاوی پروااو،

کسبت رو رئیس اتحاری ،ب ،رطی میره ک ،اطرافت
ربال از اون صن ،ماازه ايره با  ،چرا اباد [ابایود]
ً
تر روستا راارای با و ،کو ،مشوخص کنو ،اوداکثر
چندتا کار مث ام می  ،رایر کرر؟! اوام کار موا کو،
تدماتیوو( ،ا وواره بوو ،توودمات گرر و ر اسووت) و
مشتر عمدتاً از هر و روستااا ری  ،میار».
نقص قوانین و ضعف عملکرد نهادهوای پشوتیبان از

مطالبووات صوونفی و حقوووقی کارآفرینووان :یکووی از
رااکاراا رفا از اقرق پیشبرر ااودا

مطالبوات

تراست،اا و منافع مشترا افرار یک صن ،تشک اوا
یا ااجم اا صنفی ب،عنران خصویتاوا اقور
استند (مسیبی و امکواران  .)555 :5844رراقیقوت
ااجم اا ب،عنران اهاراا واسوط ،میوان اکرموت و
فرر سبب می رر تا جامهۀ مدای تحقق یابد (ا ور

 .)54 :5844رر ایووران اهاراووایی امچوورن مجمووع
کارآفرینان ایوران کواارن کارآفرینوان ایوران ااجمو
علمی کارآفرینان ایران ااجم ملی زاان کوارآفری و
ااجم کارآفرینان فالن هرستاای رایر است؛ بررسی
ای اهاراا از ایث گيارش عملکرر و ب،ویژه مراجهات
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ب ،کارآفرینان روستایی ااکی از ای برره ک ،رویکورر
غالب ای اهاراا صنفی ب،سر ارتبواط کارآفرینوان
بووا موورر و پژواش و ران اسووت؛ بوو،عبووارتی میوويان
مطالب،گر ای اهار از اکرمت و ب،ویژه رست اهاا
سیاستگذار چندان راب ترجو ،ایسوت آن اوم توا
اد کو ،گالیو،اوا عمیقوی از جااوب کارآفرینوان
وجرر رارر .اردا ب ،واررات محصرالتی ک ،کارآفرینان
رر رست ترلید راراد و استمرار ای

رایط بوا وجورر

تووذکرات مکوورر بوو ،مسووئرالن اشوواای از ااکارآموود
اهاراا صنفی کارآفرینی رارر؛ ب،طررمثا اظهوارات
کارآفرینان روستایی بدی

ر برره ک:،

کارآفرین« :سرمای ،عمر آینده آبرو و کالً ام،چیوي
ترر رو مث یک رمارباز ریسک کرر ؛ ب ،کجوا رلوم
گر با ،؟ رولتوی کو ،اینقودر مورر رو تشوریق بو،
کارآفرینی میکن ،کجا برا کوارآفری اا وی ،امو
ساتت،؟ اا ی ،ام ام ا یم کجا کوار کورره کو،
ریسک ما کمتر بش،؟ ب،عنران کارآفری باراا ب ،جهار
و رامپي کی رفتم گفتم گرسوفندامر مویاوداز تور
رورترا ،یا آتیششورن مویزاوم چورا اورروز ریموت
اهووارهاووا بوواال پووایی میووار؟ چوورا گر ووت رو از م و
امیترید؟ ترلید کرر الار از بخرید».
کارآفرین« :باراا رفتم فرماادار

هررار و جهوار

گفتم تر بوازار روز بو ،موا یوک غرفو ،بودی توا موا
ترلیدکننوودهاووا موواای تررموورن محصوورلمرن رو
بفرو یم؛ مجبرر اشیم ب ،اص ،ریمت بوازار بو ،رال
بدیم! می

بیار ارکس تررش مجيا یک غرف ،تکوی

اجاره کن ،اوارروت اجواره میلیورای بوده .موی م پوس
امایت ما کجاست؟ چقودر سورر مویکونم توا بورا
فروش ماایاا اجاره میلیرای ماازه تر

هر بود ؟!

یکی از ااالی ک ،امی کوار رو راره از طریوق کواارن
ااجم کارآفرینان هرستان و استان پی یر د فقط

اام،ا ار میکررن و آترش اوم گفوت زور موا بو،
هررار امیرس.»،
هفتم ،افول خصایص حرفهای کارآفرین

یکی ری ر از مضامی اصلی ناتت ،ده رر تصور
چالشاا زیسوتۀ فضوا کوارآفرینی و کسوب وکوار
روسووتائیان «رکوورر تصووایص ارفوو،ا کووارآفری »
ناتت ،د .ایو توم متشوک از رو مضومرن فرعوی
«ایستایی و عد ر د مهارت و سلیق ،رر فهالیتاوا
برتی کارآفرینان ب،سبب ررگیر دید بوا ارا وی
فهالیووت ارتصووار جووار » و «سوورترررگی از عم و
کارآفرینی ب ،سبب بازماادگی فهالیتاا کارآفرینااۀ
روستایی رر ررابوت بوا کسوبوکاراوا کوارآفرینی و
فهالیتاا ارتصوار وهر از ایوث منوافع موررر
ااتظار» بررهاست.
ایسووتایی و عوودمرشوود مهووارت و سوولیقه در
فعالیتهای برخی کارآفرینان بهسبب درگیوری
شدید با حواشوی فعالیوت اقتصوادی جواری :از
عرام اررگذار بر رفتوار کارآفرینااو ،سورمایۀ ااسواای
ناتت ،دهاست .سرمایۀ ااساای ا،تنهوا بور ترااوایی
افرار رر کش ،ارزیابی و بهرهبررار از فرصوت توأریر
میگذارر بلک ،بر رصد و رفتار افرار ایي اررگذار است.
رر اقیقووت سوورمایۀ ااسوواای کمووک موویکنوود تووا
کارآفرینان امۀ منابع مفید ازجمل ،سرمایۀ فیيیکی و
مالی را رااتتر کسب کنند و رااوش و مهوارتاوا
جدید ب ،رست آوراد (اسوی پورر و عبوداللهی :5845

)555؛ ازایوو رو ایوواز اسووت تووا پیرسووت ،کارآفرینووان
روستایی اتی پس از راهااداز کسبوکار بو،رابوا
تقریت سرمایۀ ااسواای با وند و ایو از بایسوت،اوا
ارف،ا یک کوارآفری مرفوق بو ،ومار مویرور کو،
امیش ،از و مررر ااتظار است .علیرغم اامیت ایو
مرضوور چووالشاووا و مشووقتاووایی کوو ،راهبوور
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کسبوکاراوا کارآفرینااو ،بو ،اموراه رارر ازجملو،
موورارر کوو ،پیشووتر بر وومرره وود برتووی افوورار را
برتال می باطنی از مسیر مهارتآمرز ای کوار
و آ نایی با فنرن جدید ارزۀ کارآفرینی ان بو ،رور
میسازر ک ،رکرر رر جنب،اا سرمایۀ ااساای افرار
محسرب می رر؛ ب،طررامرا ،گفت ،د:
کارآفرین« :یوک رورۀ آمورزش تخصصوی رر اموارات
برگيار د ک ،برا تأمی ايینۀ سفر مجبرر برر وا
ب یر اموا برروکراسوی ارار اواقودر پیچیوده بورر و
طر کشید ک ،اتراستم برا زمان تهیی وده پور
رو آماره کنم» .کارآفرین« :اواقدر ب و روز ب ،فکور
ای استیم ک ،کاراوا روزموره رو چطورر مودیریت
کنیم؟ جراب چوکاوا رو چطورر بودیم؟ بوا مشوتر
چطرر کنار بیایم و از ای جرر ارفا ک ،وروت امیشو،
یک رورۀ آمرز ی بر ».
سرخوردگی و ناامیدی از عمل کارآفرینانه در فضوای
روستایی با کارآفرینی شهری یا فعالیتهای داللوی و

سوداگرانه :کارآفرینی با رایط و مشکالت پیچیدها
امراه است ک ،اگر ناتت ،و مودیریت اشورر سوبب
رلسرر کارآفری می رر .رر اقیقت میتران گفوت
رر اوور لحظوو ،از مسوویر برپووایی و ارامووۀ فهالیووت
کارآفریناا ،تکاا،اا و رایطی ب،وجورر مویآیود کو،
مرجی از ااامید را میترااد ب ،امراه را ت ،با د .رر
برتررر با ای ورایط تقریوت روایوۀ کارآفرینااو ،و
چ را ی مراجه ،با ااامید و عبرر بوا صوالبت از آن
مهارتی است کو ،از تصولتاوا ارفو،ا اور فورر
کارآفری ب ،مار میرور .میيان تاب و تحمو افورار
رر رایط گرااگرن تابع عرامو عدیودها اسوت کو،
اهایتاً براساد آن میتران گفت ار فرر تا چ ،میويان
توووابآور رر مقابووو اموووراج ااامیووود رارر .رر
بررسیاا صررتگرفت ،از عرام بوارز ااامیدسواز رر
بط جامهۀ کارآفرینان مقایسو ،بوا منوافع عایود از
کارآفرینی هر و فهالیتاا سرراگراا ،بو،اسوبت
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میوويان کووار و سوورمایۀ تخصوویصیافتوو ،بووررهاسووت.
ب،طرر ک ،برتی کارآفرینان روستایی مهتقداد منافع
ااص از ای امر چندان رااعکننوده ابورره و میويان
عراید ب،رستآمده رر سطح ااتظار ایست .رر تحلیو
ای و وورایط بایسووتی اذعووان را ووت بخشووی از ای و
وارهیت ب ،رایط سرمای،رار برروکراتیوک و رااتوی
ااکم بر کشورر بوازمیگوررر کو ،اساسواً ترلیود را رر
مقایس ،با فهالیوتاوا سورراگراا( ،تریود و فوروش
زمی و مستاالت یا ارز یوا سوک ،و طوال یوا تورررو)
بسوویار بوویرواووق جلووره موویراوود؛ علووت ری وور آن
اعتمارب،افس پایی و تحلی ااصحیح از منافع ترسط
عدها اادا از کارآفرینوان اسوت کو ،گااواً ورایط
لحظ،ا یا منافع غیراجتماعی و صرفاً فرر را ممک
است رر اظر را ت ،با ند .رر ار صررت آاچ ،مسولم
است رتنۀ ضوه ،رر روایوۀ ارفو،ا کوارآفری از
اپیدمیاایی است ک ،ارآن ب ،سوراغ یوک کوارآفری
میرور .رر ای تصر اذعان دهاست ک:،
کارآفرین« :ک پورلی رو کو ،اینجوا سورمای،گوذار
کرر اگر زمینی رات هر میتریود االن اودار
س ،برابر ده برر؛ اون ام بدون رغدغو ،و اسوترد».
کارآفرین« :ررست ،کو ،سورمای،گوذار تور روسوتا
باعث می و ،بوا پور کمتور یوک کسوبوکوار راه
بنداز اما رر عرض تر هر تر بو ،بوازار فوروش و
مشتر ايریکتر و ااست برا بازگشوت سورمای ،و
سررت بیشتره».
هشتم،خردهفرهنگهای معارض توسعه در فضا

یکی ری ر از مضامی اصلی ناتت ،وده ررتصور
چالشاا زیسوتۀ فضوا کوارآفرینی و کسوب وکوار
روستائیان «توررهفرانو اوا مهوارض ترسوه ،رر
فضا» ناتت ،د .ای تم بر پایۀ مضومرن «برتوررر
جنسیتی جامهۀ محلوی و برتوی مجریوان رولتوی بوا
گوورایشاووا تووا کووارآفرینی زاووان رر روسووتااا»
تشکی یافت ،است.
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برخورد جنسیتی جامعۀ محلوی و برخوی مجریوان
دولتی با گرایشهوای خواص کوارآفرینی زنوان در

روستاها :عام فران از جای اه ویوژها رر ترسوه،
برتوورررار اسووت (کوور پوورر و یرسووفراد .)555 :5845
فرانووو و زیر وووات،اوووا آن کووو ،بوووا عنوووران
تررهفران اا یار می رر مویترااود صوحن،گورران
اصلی رتداراا اجتماعی فضااا جارافیایی با ود.
یکی از مسائ مهم ذی فران و باوراا اجتمواعی
رر کشوورر ایووران اقووشپووذیر زاووان رر محوویط
کسب وکار ب،ویوژه فهالیوتاوا ارتصوار روسوتااا
است؛ تاجاییک ،اگر رر گذ وت ،اعتقوار راسو وجورر
را ت ک ،فضا روسوتا مررااو ،اسوت و مرراا وی رر
روستا از اامیت و وزن ویوژها برتورررار اسوت اموا
امروز زاان روستایی یکی از ورکا و رسوتااودرکاران
مهووم ترس وهۀ روسووتایی محسوورب ووده و از جای وواه
ویژها رر فرایند ترسه ،برترررار استند (علیرضااژار
و بنیاا م  .)45 :5845رر ای چارچرب ااتظار غالب
جامه ،بر ای است ک ،زاوان ایوي اضورر پررا وی رر
عرصۀ کارآفرینی روستایی را ت ،با ند .رااد اشان
رار ا،تنها جریان ااکم بر برتوی فضوااا روسوتایی
مرافق و امراه با کارآفرینی زاان ایسوت بلکو ،رارا
اادیش،ا کامالً مخال ،و مهارض با اقش کارآفرینااوۀ
زاان روستایی رر رالوب برتوی فهالیوتاوا ارآمودۀ
روستا اسوتند .رراقیقوت مویتوران گفوت ارگراو،
ارآور و راهااوداز کسوب وکوار جدیود رر فضوااا
روستایی ترسط زاان ایي چندان مررر پسند و مرافوق
عموور جامهوو ،ایسووت کوو ،بوو ،اوورعی مؤیوود وجوورر
تررهفران اایی مهارض با ترسهۀ فضا است .رر ای
تصر گفت ،د:
کارآفرین« :ورتی ک ،ایدۀ راهااداز یک کافی واپ و
فستفرر رر روستا ب ،ذاونم رسوید بخشوی از تااوۀ
پدر را تبدی ب ،یک محیط کسوب تجوار کورر .
برا رریافت تسهیالت و رریافت مهرفیاام ،ب ،بااک
ب ،رایوار ربلوی مراجهو ،کورر کو ،مخالفوت علنوی

ادا ت اما امراای ام اکرر .ب ،ررا مراجه ،کورر
اعضووا ووررا یووک روز گفووت کووافی وواپ مح و
ررارگذا ت رتتر پسرااست و مکاای موی و ،بورا
ااحرافات اتالری و گناه جروناا روستا .ایدۀ تربی
ایست! اتراستم وا ب یر بوا رورض تراسوتم توا اود
زیار کار رو پیش ببر ک ،رایار عرض د و رایوار
جدید از ایده استقبا کرر و م رو ب ،بااوک مهرفوی
کرر .باالتره تراستم راه بنوداز و االن مرفقو .،البتو،
انرز ام تیلی از مرراا روستا مخال ،رایر بورراش
استند .بهداً اوم ونید رایوار جدیود رو کو ،منور
امایت کرره برر تهدیودش کوررن کو ،اگور روبواره
امایتش کنی برکنارت میکنیم!»
نتیجه
کووارآفرینی از پووروژهاووا و رااکاراووا تأیید ووده
تصرصاً رر جهان پیشرفت ،بورا ترفیوق رر ترسوهۀ
فضااا جارافیایی ازجملو ،روسوتااا اسوت .بور ایو
بنیار اشر و ترسوهۀ آن یکوی از تطیرتوری ااودا
رولتاا مدیران و اکمرااان محلی اسوت .سوابق بور
ای تاکنرن رر کشرر ایران تالشاا ایان تورجهی
ب،منظرر ر ود و گسوترش کوارآفرینی روسوتایی بو،
منص ،رسیده است؛ ب،گرا،ا ک ،رر زمان ااضر یوک
پرسش اساسی بایستی پاس راره رر تا ارامۀ راه بوا
تالطم کمتر مراج ،با د و آن ام ای پرسوش کو:،
روسووتائیاای کوو ،اوودایت ووداد و امووروز بوو،عنووران
کارآفرینان یا ا تاا آفرینان عرصۀ روستایی وناتت،
مووی ووراد پووس از کووارآفری وودن و راهااووداز
کسبوکار تریش با چ ،چالشاایی رست ب ،گریبان
استند؟
فرجا کنکاش صررتگرفت ،مؤید ای وارهیت برر
ک ،رر فضا کوارآفرینی و کسوب وکوار چوالشاوا
روستائیان رر پیراد با س ،عام و زمینوۀ کلوی اسوت:
اولی عام « رایط کالن اواکم بور فضوا کشورر»
است .ب،عبارتی آیا ارتصوار سیاسوی اواکم بو،سور
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جاابرار از فهالیتاا مرلد (اظیر کسب وکاراوا
کارآفرینااۀ روستایی) برره یا بخش غیرمرلود و رااتوی
ترااست ،بر فهالیتاا مرلد سای ،اادازر و فراینداوا
اظووا برروکراسووی و ارار کشوورر را بوو ،افووع توورر
مدیریت کند؟ اینک ،رولوت و مودیران ار ود توا چو،
میيان ترااست،ااود از تکااو،اوا ارتصوار رر فضوا
کشرر جلرگیر کنند تا مورجسورار -یوا بو ،سوخ
ری ر ارسانگیراوا -از سور رااوتتوراران رولتوی و
ب،رولتی ر اداود توأریر بسويایی رر چوالشاوا
پیشرو کارآفرینان و صاابان کسبوکوار روسوتایی
ِ
رارر .گوواای ایوو موورجسوورار اووا بووا تصووریب یووا
عد تصریب یک بخشنام ،یا رستررالهم رر سوازوکار
ارار اظا رولتی است ک ،میترااد رریبی سرسوخت
و پنهان از رید برا کارآفرینوان روسوتایی با ود کو،
تبهات جبرانااپوذیر رارر .رراقیقوت اور عملکورر
اظا براام،ریي و تصمیمسواز کشورر کو ،منجور بو،
گرانتما دن کارآفرینی ده کارآفرینان روسوتایی
با چالشاا جد مراج ،دهااد.
عام رو «وارهیتاا مکاای» است .بسیار از
اقووایق مکوواناووا جارافیووایی اظیوور وابسووت ی و
پیراداا هر-روستا یا ویژگیاا فران وی اواکم
بر فضا ریش ،رر تاری فران و اظوا مناسوبات آن
رارر؛ ازایوو رو اوور رتوودار جدیوود رر یووک فضووا
ماانود کوارآفرینی روسوتایی بودون وک
ِ
جارافیایی
متأرر از چارچرباا از پیش برررار است؛ ب،عبوارتی
رر برتی از روستااا مناسوبات اسوتثمار روسوتا بوا
هر یا تررهفران اا مهارض بوا ترسوه ،برچیوده
اشوودهاسووت .ایجووار کووارآفرینی منجوور بوو ،تقریووت
بنیاناا رویوۀ ربلوی وده اسوت .اموروزه تیلوی از
کووارآفرینیاووا و کسووبوکاراووا روسووتایی رروارووع
کااا اا جدید تروج سرمای ،و اابا وت ی روروت از
روستا ب ،افع فضااا هر رر مناطق اسوت و ایو
یهنی او،تنهوا رر برتوی اقواط کوارآفری روسوتایی
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سررمند ا برا «روستا» ادارر و ترسهۀ روسوتایی
اتیجۀ آن اخرااد برر بلک ،ایات پایدار کوارآفرینی و
کسب وکاراا روستایی ایي جا ترریود جود رارر.
ای مسئل ،ایي از جااب توررهفرانو اوا محلوی و
مهارض با ترسه ،تهدید روچندان می رر.
سرمی عام ایوي «زمینو،یوابی کسوت فورر رر
عرصوۀ ررابووت» اسووت .اوورآور تالریووت ریسووک و
ررابتپذیر از کلموات کلیود رر اربیوات تئورر و
عملی کارآفرینی است .ای بدان مهناست ک ،رر ورا
کارآفرینی بایستی بر ایو بنیاراوا موداومت را وت؛
ب،عبارتری ر کارآفرینی و ا وتاا زایوی رر روسوتااا
فقط با یکبار ارآور تالریوت و ریسوک یوا ررابوت
پدیدار می رر؛ اما تضمی ایوات و پایودار آن بور
استمرار تالریت ریسک و ررابتپذیر است .برآینود
رااد ب،رستآمده ای برر کو ،رر تجوارب مرجورر
ارگاه کارآفری روستایی اترااست ،منحنی مالااوا و
وواتصاووا کارآفرینااوو ،را روبوو،ر وود ا وو ،رارر
تکاا،اا اامطلرب ارتصار بر کسوبوکوار فورر وارر
دهاست.
رراهایت میتران اذعان را ت ک ،چالشاوا فضوا
کارآفرینی و کسب وکار روستایی تهدید جود علیو،
پایوودار کسووبوکاراووا کارآفرینااوو ،و ا ووتاا زا
روسوتایی بوو ،ومار موویرور کو ،بخشووی از آن تحووت
کنتر و مدیریت کنشگر (کوارآفری ) و بخشوی ایوي
تحووت ارارۀ سیاسووی و تصوومیمگیوور تسووهی گووران
(رولت و اکمرااان محلی) است .فائقآمدن بر مرااع و
چالشاا فضا کارآفرینی و کسوب وکوار روسوتایی
ک ،ار کدا بو،تنهوایی مویترااود بنیوار گورایش بو،
کارآفرینی رر بط جامهۀ روستایی را بورا اسو اوا
براادازر منرط ب ،اردا اماان و ترأمان کنشگران
و تسهی گران است تا رر چارچرب یک براامو،ریوي
پایی ب ،باال و مشارکتی ااجا پذیرر.
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