
 کسب و کار روستايي

 ة توسعةهاي رواج دهند  مؤسسات و شخصيت. كارآفريني سرو كار داردة روستايي بيش از گذشته با پديدةاكنون توسع

ی روستايي را تسريع بخشد  دانند كه مي تواند فرايند توسعه بردي مي ی راه ی يك مداخله روستايي، كارآفريني را به منزله

هاي توسعه،  آژانس. هاي اقتصادي روستايي نيز توافق دارند ي آنها بر نياز به گسترش بنگاهرسد كه همگ اما به نظر مي

برد كليدي براي  مداران آن را همچون يك راه زاي بزرگ، سياست كارآفريني روستا را به عنوان يك نيروي اشتغال

به اين ترتيب، .دانند بود درآمد خويش مياي براي به جلوگيري از ناآرامي در مناطق روستايي، و كشاورزان، آن را وسيله

اي براي بهبود كيفيت زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و  ها به عنوان وسيله كارآفريني از نقطه نظر تمام اين گروه

ی  گيري كارآفرينانه در قبال توسعه در شرايط وجود يك سمت. گردد ابزاري براي تثبيت اقتصاد و محيطي سالم تلقي مي

بدون . گردد كه كارآفريني، يك نيروي مركزي براي نيل به رشد و توسعه اقتصادي است يي، اين موضوع پذيرفته ميروستا

ی  تواند به تنهايي به توسعه شود؛ با اين حال، پذيرش اين نكته نمي آن، ديگر عوامل توسعه به هدر رفته و تلف مي

فريني در نواحي روستايي در جستجوي تركيب واحدي از منابع، كارآ. هاي اقتصادي بيانجامد روستايي و پيشبرد فعاليت

هاي متنوعي از كاربردهاي غيركشاورزي منابع موجود  مثال. هاي كشاورزي است هم در درون و هم در خارج از فعاليت

ه هاي نه چندان وابسته ب هايي از تنوع بخشي به فعاليت گردشگري، آهنگري، درود گري، ريسندگي و مثال: همچون

ارد كه هاي محلي وجود د هاي موجود و توانمندي هاي منابع آب، اراضي جنگلي، ساختمان، مهارت كشاورزي در زمينه

تسهيالت : هايي همچون ی اين منابع در رشته فعاليت تركيب كارآفرينانه. همگي با كارآفريني روستايي متناسب است

در سطح ( هاي صنعتي اي، خرده فروشي و عمده فروشي، فعاليت گردشگري، ورزش و اوقات فراغت، آموزش فني و حرفه

هاي چوبي و  همچون گوشت، شير، فرآورده(   با ارزش افزوده باالاي، توليدات ، خدمات مشاوره)مهندسي و استاد كاري

  .يابد هاي خارج از مزرعه تجلي مي ساير فعاليت

پترين . كارآفريني روستايي اساساً تفاوتي با كارآفريني در شهر ندارد جز اينكه بايد آن را در فضاي روستا تصور نمود 

  :نمايد ذيل تعريف ميكارآفريني روستايي را مجموع سه گزاره ) ١٩٩٤(

  كند پاسخ بازار بسيج مي نيرويي كه ساير منابع را براي پاسخگويي به يك تقاضا بي .١

  توانايي خلق و ايجاد چيزي از هيچ .٢

  گيري از يك فرصت فرآيند خلق ارزش به وسيله امتزاج مجموعه واحدي از منابع درراستاي بهره .٣



  :وله كارآفريني روستايي بكار برد عبارتست ازتوان براي تعريف مق آنچه در مجموع مي

  “و كار هاي كسب  بكارگيري نوآورانه منابع و امكانات روستا در راستاي شكار فرصت”

 نفر بوده و با ٢٠-١٠ي کوچک روستاها، در مقياسي کوچک هستند و اغلب بين  اين نوع کسب و کارها با توجه به اندازه

با توجه به تغييرات عصر کنوني و . شاورزي و کارگاهي از کارايي خاصي برخوردارندهاي ک توجه به غالب بودن فعاليت

اند و انواع کسب وکارهاي  دچار تغيير و تحول شده ي اطالعاتي، کسب و کارهاي روستايي نيز در نوع ورود به جامعه

  .شود در آن ديده مي فناوري اطالعات  خدماتي، توليدي، صنعتي و

 


