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    نقشه راه مبارزه با فقر در چشم انداز توسعه جوامع روستایی
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  goldoost.f@gmail.com کارشناس ارشد مدیریت کشاورزي گروه مدیریت و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت 1
 گروه مدیریت و توسعه دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشتاستاد یار 2
  

گذاران تمامی  شوند، اندیشمندان و سیاست فرسایش محسوب می از آنجاییکه در اکثر مناطق جهان، روستاها از جمله نواحی فقیر درحال   :چکیده
المللی بر این  امروزه صاحبنظران بین. اند ها نموده کشورهاي دنیا توجه خاصی را معطوف به امر توسعه روستایی و رفع مشکالت و معضالت آن

به طور ویژه و مشخص به ) که بسیار مهم هم هستند(هاي کالن توسعه و توسعه اقتصادي  ها و استراتژي اعتقاد هستند که باید جداي از سیاست
هاي فقر و محرومیت و بررسی ابعاد  همه جانبه به پدیده توجه. ها حاکم است نیز پرداخت  اي که بر آن کنی فقر گسترده امر توسعه روستاها و ریشه

کنی  ر ریشهمختلف بروز آن در جامعه، اطالعات گرانبهایی در اختیار مدیران اجرائی کشور قرار خواهد داد که استفاده بهینه از آنها تاثیر بسزائی د
  . این معضل اجتماعی خواهد داشت

تاثیرات فقر و محرومیت در جامعه به وجود شدت، عمق و حساسیت باالي فقر در میان اقشار  در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن بررسی
پذیر جامعه پرداخته شود تا با اهمیت دادن به این موضوع مقدمات کاهش فقر در این گروه به صورت خاص و متجلی شدن آثار مثبت آن در  آسیب

پذیر جامعه در کانون توجه هر گونه سیاستهاي ضد  ه شرایطی فراهم گردد که اقشار آسیباین مهم محقق نخواهد شد مگر اینک. ابعاد ملی باشیم
هاي از کار افتادگی و گسترش خدمات تامین اجتماعی و نیز ایجاد فرصتهاي شغلی براي بیکاران عضو این گروه  اعمال بیمه. فقر قرار گیرند

  . یر از خود بروز دهدترسیم شده در این مس تواند تاثیر به سزائی در اهداف می
  .فقر، محرومیت، توانمندسازي، اشتغال، کارآفرینی - ها کلید واژه

  
   :مقدمه

است که در تمام دوران فقر و محرومیت دو پدیده شومی    
بشریت کم و بیش وجود داشته و در طول تاریخ بر رشد و 
تعالی بسیاري از جوامع بشري سایه افکنده و آینده انسانهاي 

 رغم علیپدیده شوم دو این  ،را به خطر انداخته است بیشماري
 عهنوز در بسیاري از جوامي علمی و صنعتی ها تمامی پیشرفت

رحمانه مسیر  بی و ؛کند یم سالمت و امنیت آنها را تهدید
ي نابودي ها پرتگاه زندگی انسانهاي بیشماري را به سوي

فحشا  ،فساد ،افسردگی ،عقب ماندگی ،بیکاري ،همچون ناتوانی
  ) 18( .دهد سوق می... و

اعم از طبیعی و ( بینی پیشحوادث و سوانح غیرقابل    
عدالتی و  بی اي، هرویدادهاي نامیمون جهانی و منطق ،)یصنعت

تورم و بیکاري از جمله عوامل  ،ناهنجاریهاي اجتماعی
 ،و عواملی همچون تنبلیغیرارادي بوجود آورنده فقرند 

کم همتی و پیروي کور  ،رافه پذیريخ ،خود باختگی ،ناباوري
کورانه از فرهنگ غلط رایج و پافشاري در اجراي سیاستهاي 

تعداد فقرا و کشورهاي استعمارگر از جمله عواملی است که 
و امکان یاري رساندن به آنها را  تر افزون مستضعفین را

  ) 18( .کند میمحدودتر 
به  ،توسعه بعد از جنگ جهانی دوم گرایش حاکم در نظریات   

 دمتوجه مقابله با فقر و بهبود شرایط زندگی مردم بو ،طور کلی
و جوامع انسانی به منظور دستیابی به توسعه پایدار 

 1مدایارا به عنوان کانون و پار سازي ظرفیتو  توانمندسازي
طبق گزارش بانک  یول ) 9( .دید مورد توجه قرار دادندج

یک میلیارد و  بیست و یکم قریب جهانی در شروع قرن
رغم فعالیت سازمانها و نهادهاي لیع دویست میلیون نفر

به منظور فقرزدائی  اي خود رها ی متعددي که فعالیتالملل بین
زیر خط فقر مطلق  ،اند هو گسترش رفاه اجتماعی قرار داد

       .کنند زندگی می
   :رفق فتعری

متفاوت ادبیات رایج جهان فقر با معنا و مفهوم  در فرهنگ و   
   :گردد میمطرح  زیربیان شده که تعدادي به شرح 

   :رمعناي لغتی فق
 ،تهیدستی ،در کتب فرهنگ و لغات فقر را تنگدستی   

   .اند هدرویش و حاجت معنی کرد ،نیازمند
  :تعریف فقر از نظر بانک جهانی

خانوارها یا جامعه در بدست آوردن منابع براي  ،ناتوانی افراد   
   .اي اساسی خودتامین نیازه

  :کارشناسان سازمان مللنظر تعریف فقر از 
فقر یک  ،از دیدگاه کارشناسان فقر شناس سازمان ملل   

   .پدیده چند بعدي است
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   :يتعریف فقر در فرهنگ و ادبیات اقتصاد
ي ها در فرهنگ ادبیات اقتصادي کلمه فقر بیشتر با پسوند   

معنی و مفهوم شود که هر کدام  مطلق و نسبی دیده می
  )18(  .متفاوت با دیگري دارد

ü 2فقر مطلق   
هرگاه شخصی از تامین نیازهاي اولیه زندگی خود و افراد    

به عبارت دیگر  .اش ناتوان باشد فقیر است تحت سرپرستی
ي  هرگاه شخصی از آن میزان کالري یا پروتئین که براي ادامه

ر مطلق شده دچار فق ،حیات سالم الزم است برخوردار نباشد
میزان درآمدي فقر مطلق عبارت است از در این تعریف  .است

.. .اقتصادي و ،اجتماعی ،ي فرهنگیها که با توجه به زمینه
براي تامین حداقل نیازهاي ضرروري افراد  ،جامعه مورد مطالعه

  ) 17و18( .الزم است
ü  ینسبفقر:  

ی الزم ممکن است فرد یا گروهی از افراد یک کشور از توانای   
ولی به لحاظ  ،براي تامین نیازهاي اولیه زندگی برخوردار باشند

 اي هاین که درآمد و سطح زندگی آنان از متوسط درآمد جامع
باشد این گروه نسبت به  تر کنند پایین می یکه در آن زندگ

  )18(  .برند می رسایر افراد جامعه در فقر نسبی به س
ü سفقر نف:  

با فقر نسبی یا مطلق دست به گریبان در مقابل افرادي که    
شود که بعضی از افراد جامعه دچار فقر  هستند مشاهده می

این افراد با وجود توانگري و برخورداري از  ،نفس هستند
 .گیرند میتنگ زندگی را بر خود و خانواده  ،ي ماديها سرمایه

کنند و  تمام عمر مانند گدایان زندگی می ،این افراد طماع
  )18(  .گذارند می را براي دیگران باقی انمالش
   :ري مختلف فقها جلوه

فقر شناسی صرف نظر از  نجامعه شناسان و کارشناسا   
عوامل موثر در بروز و ظهور فقر از نظر شکلی براي فقر اشکال 

  :مختلفی قائلند که مهمترین آنها عبارتند از
  ) 18(روحی و ذهنی و اقتصادي  ،جسمی ،فقر فرهنگی

  :آمدهاي فقر و پی آثار
وجود فقر همراه با محرومیت و یا فقري که در اثر محرومیت    

که وجود داشته باشد آثار و  اي هو ناتوانی در هر جامع
 ،پیامدهاي ناگواري به همراه دارد که کمترین آن ناتوانی

فساد و عقب  ،هنجار شکنی ،افسردگی ،بیکاري، بیماري
ثار و پیامدهاي این پدیده در آ .باشد میماندگی فرد و جامعه 

                                                             
٢ Absolute poverty 

و اقتصادي  ،جتماعیا شکلهاي مختلف فردي، فرهنگی،
  ) 18( .مل و بررسی استأقابل تسیاسی 

  :آثار فردي فقر
ي فقر در حوزه فردي بسیار خطرناك و ها آمد آثار و پی   

فقر، اعتبار و جایگاه اجتماعی فرد را کاهش  .استشکننده 
 ،باعث افسردگی ،دهد میتحلیل  ناتوانی اقتصادي را ،دهد می

روحی و روانی فرد  ،خود باختگی و ضعف جسمی ،گوشه گیري
  ) 18( .شود و خانواده وي می

   :آثار فرهنگی فقر
کاهش باورهاي دینی و  ،کاهش بنیه علمی ،رشد بیسوادي   

اعتمادي و  بی ،ي پسندیده انسانیها کاهش خصلت ،اعتقادي
آثار نامطلوب فقر در ات را از جمله اعتنایی به قوانین و مقرر بی

  ) 18( .توان برشمرد میحوزه فرهنگی 
  :آثار اجتماعی فقر

از  ،توان از آن یاد کرد میکه از مهمترین آثار اجتماعی فقر    
بی  ،بی اعتبار شدن فرد و خانواده ،دست رفتن کرامت انسانها
و افزایش اضطراب  ،هنجار شکنی ،اعتنایی به قوانین و مقررات

 ،رشد افسردگی و گوشه گیري ،ي روحی و روانیها ناراحتی
تکدي گري  ،اعتیاد، فحشا ،سرقت ،ولگردي(افزایش بزهکاري 

  ) 18( )نو امثال آ
   :آثار اقتصادي فقر

کاهش  ،کاهش تولید ناخالص ملی ،عدم توسعه، بیکاري   
کاهش بنیه مالی  ،ي دولتها افزایش هزینه ،درآمد دولت

 .تکدي گري و امثال آن ،دگی و رشد فحشاعقب مان ،کشور
)18 (  

   :آثار سیاسی فقر
توان دولت براي  ،که فقر عمیق و گسترده شود اي هدر جامع   

یابد به همین جهت  میرفع مشکالت مردم به شدت کاهش 
شود و فقر همراه  میفاصله بین مردم و حاکمان بیشتر و بیشتر 
 واري همچون بیبا جدائی دولت و ملت و پی آمدهاي ناگ

افزایش کینه و دشمنی  ،نافرمانی اجتماعی ،ادي به دولتماعت
ي ها بی اعتقادي و کارشکنی در برنامه ،نسبت به حاکمان

ي حکومت را همراه ها دولت و در نهایت سست شدن پایه
خواهد داشت که این وضعیت بسیار خطرناك و موجب نفوذ 

  ) 18( .شود میبیگانگان 
  :برآورد میزان فقر

 يها برنامه متنظی اولین قدم درشناسایی دقیق افراد فقیر    
تبیین و کاربرد  ،فیبراي این منظور تعر .مبارزه با فقر است

فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را  گیري اندازهشاخصی براي 
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فقر به دو  گیري اندازه .رسد مینمایان سازد ضروري به نظر 
  ) 17( .دلیل اساسی مهم است

انواع کمکها به اقشار محروم و  3يد سازهدفمن )1
 پذیر آسیب

بررسی روند و نحوه شدت فقر در طول زمان و یا در  )2
 مکانهاي مختلف 
شناسایی افراد فقیر از اواسط  4با انتشار مطالعات آقاي سن

ین معیار فقر که مورد تر عمده نقبل از آ .میالدي آغاز شد 70
ود که در استخراج آن تنها نسبت فقرا ب ،گرفت میبرآورد قرار 

در این روش درصد فقراي  .تعیین یک خط فقر اهمیت داشت
جامعه نسبتی از اعضاي نمونه مورد بررسی را به خود 

  ) 17( .گرفتند میدادند که زیر این خط قرار  می اختصاص
  :خط فقر

به عنوان مهمترین شاخص بیان کننده وضعیت  خط فقر   
درآمد است که با آن نده سطحی از نشان ده ري فقیها خانواده
توان نیازهاي اضطراري براي گذراندن زندگی را فراهم  می
خط فقر در کشورهاي مختلف و حتی در مناطق مختلف  .نمود

یک کشور متفاوت است و عوامل مختلفی در محاسبه آن نقش 
که از اهمیت فراوانی ي این شاخص ها از مهمترین کاستی .دارد

موضوعی  ،عدم بیان عمق و شدت فقر استت نیز برخوردار اس
که پژوهشگران علوم اجتماعی را برآن داشت که در جهت 

از بارزترین روشها  ،برطرف نمودن این محدودیت تالش نمایند
توان به استفاده از شاخصهاي گروه  میبراي برآورد شدت فقر 

FGT5 با مد   6زبصورت نامتمرک صدر این شاخ. اشاره نمود
ي ها جامعه مورد بررسی را به گروه ،دادن خط فقر نظر قرار

 مختلفی تقسیم و میزان سهم هر یک را در فقر عمومی برآورد
  ) 17( .نمایند می

  7رنقطه اصابت فق
 qهرگاه تعداد اعضاي مجموعه خانوارهاي زیر خط فقربرابر    

یا نقطه  8رباشد رایجترین شاخص فقر به نام نسبت سرشما
که با استفاده از آن  .آید میت زیر به دست اصابت فقر به صور

  ) 17( .گردد میدرصد خانوارهاي فقیر محاسبه 
=  H 

H  =در صد خانوار فقیر  

                                                             
٣ targetting 
٤ sen 1976    

٥ Fostestr, Greere, Thorbeke, 1984 
٦ Noncentral  

٧ Incidence poverty point  
٨ Headcount ratio  

n  = تعداد کل خانوار مورد مطالعه  
q  = دارندتعداد خانوارهایی که درآمدي کمتر از خط فقر .  

معه را اگر چه این نسبت تصویري ساده از میزان فقر در جا
دهد ولی هیچ نشانی از عمق و شدت آن به دست  مینشان 

براي نشان دادن شدت یا عمق فقر از شاخص  .دهد مین
  ) 17( .شود میدیگري به نام شکاف فقر استفاده 

  9رشکاف فق
ي بیان کننده شدت و عمق فقر ها یکی از مهمترین شاخص   

فاصله جامعه است که بیان کننده  پذیر آسیبشار قدر بین ا
که براي محاسبه . دهد میبین درآمد و هزینه یک فرد را نشان 
خط  –ر آمد کل د( .شود آن از یک فرمول ساده استفاده می

صله بین درآمد و هزینه بیشتر شود هرچه فا )رشکاف فق= فقر 
شکاف فقر بزرگتر و هرچه کمتر شود شکاف فقر کوچکتر 

   .است
توان ناشی از دو  میرا  شکاف فقر در یک جامعه ،به عقیده سن
  امر دانست؛

شکافی که از اختالف متوسط درآمد فقرا و خط فقر  .1
  .شود میبر گرفته 

   .آید میتوزیع درآمد به وجود شکافی که از نابرابري  .2
ي اقتصادي معموالً افراد جامعه را به ده دهک ها در بررسی

 کنند در این تقسیم بندي فقرا و نیازمندان میدرآمدي تقسیم 
در دهکهاي اول تا سوم قرار دارند که از بارزترین ویژگیهاي 
 ،خانوارهاي دهکهاي اول و دوم عالوه بر درآمد ناچیز

 سرپرستی بیبیماري و  ،ناتوانی ،محدودیتهایی همچون بیکاري
ي مذکور را ها توان نام برد که شکاف فقر در دهک میرا 

 قامل سورا به سمت فقر ک ها دهافزایش داده و این خانوا
    .دهند می

  gi=(z – yi )             ام به صورت iشکاف فقر براي خانواده 
Yi  = درآمد خانوارi   ام  
z  = خط فقر  

  = g            مجموع خانوارهاي فقیر به
 .آید میبه دست  10رنسبت شکاف فقبر خط فقر  gاز تقسیم 

را به صورت زیر نشان  11دنسبت شکاف درآم ،سن آقاي
  :دهند می

 

 G =    

                                                             
9 Poverty gap 
10 Poverty gap ratio 
11 Income gap ratio 
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دهنده آن است که براي از بین بردن کامل  نسبت فوق نشان
درآمد خانوارهاي فقیر جامعه به طور متوسط چقدر باید  ،فقر

این شاخص عمق فقر را به طور کلی نشان میدهد  .افزایش یابد
  .ولی از بیان توزیع شدت فقردر میان افراد فقیر عاجز است

نسبت به توزیع مجدد درآمد در  G, Hهیچ یک از دوشاخص 
این بدان معنی است  و ؛داخل خانوارهاي فقیر حساس نیستند

با  رکه اگر قسمتی از درآمد یک خانوار بسیار فقیر را به خانوا
  ) 17( .فقر کمتر بپردازیم شاخص فوق تغییري نخواهدکرد

   :ضریب جینی
ه نشان دهنده توزیع ضریب جینی شاخص دیگري است ک   

به منظور  و) هسنجش نابرابري درآمد جامع(درآمد افراد است 
ضریب  .گیرد مینشان دادن شاخص فقر مورد استفاده قرار 

جینی عددي است بین صفر و یک که در آن صفر به معنی 
توزیع کامال برابر درآمد یا ثروت و یک به معناي نابرابري 

 Gو  Hکیبی از تر در واقعاین شاخص  .استمطلق در توزیع 
نشان  Sبوده که نسبت به توزیع درآمد حساس است و با حرف 

   :آید میو از طریق فرمول زیر به دست  ،شود داده می
S= H [G + (1-G) d]  

  ) 17( .معرف ضریب جینی توزیع درآمد است dدر این فرمول 
  :توانمندسازي

بعاد ا( یزیست محیطاقتصادي و  ،اجتماعی ،تحوالت علمی   
این واقعیت را مشخص نموده که پایداري  )يضرروي پایدار

 ،سکونتگاههاي انسانی در بروز سه عنصر راهبردي کامیابی
که این سه عنصر با ) 9و  5(خوشبختی و سالمتی نهفته است 

حق شهروندي و حق  ،در نظر گرفتن حق توسعه یافتگی
)  1980 از دهه(زندگی شرافتمندانه از دوره سوم حقوق بشر 
از تحقق آنها که  ،جزو حقوق همبستگی قلمداد شده است

بنابرین شایسته است . رود میحاکمیتی دولتها به شمار وظایف 
تا جوامع  ،که در سیاستها و راهبردهاي به نحوي بازنگري شود

 .دنانسانی موفق به بروز شایستگیهاي خود در این ارتباط باش
در بازنگري سیاستها  ،یکی از راههاي تجربه شده در جهان

هاي موجود در توانکه با تکیه بر  .توجه به کارآفرینی است
اوقات  ،جوامع روستایی و شهري از طریق فعالیتهاي گردشگري

به ... ومدیریت میراث فرهنگی و تولید غذاي با کیفیت  ،فراغت
بر مسائل و  غلبهتواند باعث  میي جدید ها رصتفعنوان 

مهاجرت و کاهش  ،فقر ،بیکاري ازجمله ،مشکالت موجود
بسترهایی براي آمادگی  ،آسیبها باشد و ظرفیتی براي کار

پذیرش مسئولیتها در چهارچوب رسالت  جهتذهنی و فکري 
 .شود میچشم انداز ملی و اهداف سکونتگاههاي انسانی تلقی 

)9 (   

با چنین نگرشی به جوامع انسانی و رسالت آن در شرایط امروز 
هاي بکر توانمخصوصاً مناطق روستایی که از  ،رو فرداي کشو

 توانمندسازي،ي ها نه تنها زمینهباشند  میزیادي برخوردار 
سازمانها و جوامع  ،گروهها ،سازي افراد و قابلیت سازي ظرفیت
هبردي توسعه پایدار ملی اکه از مفاهیم کلیدي و ر ،انسانی

ر این شود بلکه شیوه مدیریت کار و زندگی د می است فراهم
شود که این همان  میجوامع به دست ساکنان آن نیز تقویت 

 ،ي رسیدن به موفقیت و دستیابی به کامیابیها شیوه
که از اهداف راهبردي  .خوشبختی و سالمتی است

  ) 9( .رود میسکونتگاههاي انسانی به شمار 
  
  

  

  

  

  

، سه رکن پایداري، نشان دهنده روابط متقابل بین )1(شکل 
  محیطی، اقتصادي و اجتماعیتزیس اجزاء

  :توانمندسازيتعریف 
ارائه  ،12يتوانمندسازي متفاوت در خصوص ها فرض پیش   

ولوند ه(سازد  می لتعریف مشخصی در ارتباط با آن را مشک
 در مدیریتی فن یک عنوان به توانمندسازي امروزه .) 1997
 رکا به سطح جهانی در ها سازمان در کار و کسب نیاز به واکنش
 ،)1994فوي،  ؛1993 جانسون، ؛1993 بري،(شود  می گرفته

 داند می افرادي به اعطاي قدرت را توانمندسازي) 1977( انترک
 یک در را قدرت او .دارند حضور سازمان ناکارآمد نقاط در که

 و قدرت فاقد افراد آن انتهاي یک که در کند می تجسم پیوستار
 تبا و باربی .گیرند می قرار توانمند افراد دیگر انتهاي در
 دانند می افرادي به مسئولیت اعطاي عمل را آن)  28:1991(
 معتقد ) 1993( رفیش .دارند وکار سر مسائل با نزدیک از که
حساب  به مهم متغیر سه از تابعی توان می را توانمندسازي است
  ) 10(ـ اطالعات  3منابع  ـ 2 راختیا ـ 1: آورد
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و  ها ارکت کامل مردم در تصمیمیعنی مش توانمندسازي   
 Human(. دهد میفرآیندهایی که به زندگی شان شکل 

Develwpment (  
و  ها فرآیندي است که باعث افزایش ظرفیت توانمندسازي   

را  ها شود و انتخاب می ببراي انتخا ها ي افراد یا گروهها سرمایه
(  .دهد میو اعمال مطلوب سوق  ها سوي نتیجهبه 

2005Alosp and Heinsobn, .( )7 (  
  :افراد نیازمند با محوریت اشتغال توانمندسازي

با بررسی مزایا و ابعاد مختلف ایجاد اشتغال در بین    
ي ها ایجاد فضاي مناسب براي انجام فعالیت هنیازمندان جامع

افراد نقش بسزایی ایفا  توانمندسازيمختلف کسب و کار در 
توان  میهدافی که براي این مهم نماید که در این مجال به ا می

  ) 22و  19( .شود تصور نمود پرداخته می
ي افراد نیازمند از ها آموزش و ارتقاء سطح آگاهی .1

 ،ي زندگیها مهارت ،طریق افزایش توان فکري
 آنها  ي کسب و کارها مهارتهاي اجتماعی و مهارت

تا  دي مستع ها افزایش توان اقتصادي افراد و خانواده .2
فایی کامل به نحوي که آثار فقر و مرز خودک

محرومیت از زندگی فردي و خانوادگی ایشان محو 
  .گردد

 اشاعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه  .3
  :نقش آموزش در توانمندي افراد نیازمند

در بررسی رفتار کارآفرینان به این نتیجه دیوید مک کللند    
ل در دوران کودکی شکتوفیق رسید که روحیه انسان براي 

توان با یک برنامه صحیح  میولی در عین حال  ،گیرد می
 .آموزشی روحیه خالق و رسالت کاري را در افراد به وجود آورد

شناخته  اي هامروزه کارآفرینی به عنوان یک علم میان رشت
نقطه دستیابی به که اهمیت آموزش در آن به منظور شود  می

مچون تمایل به ه ،آغازي در بهبود و انگیزش گرایشهاي افراد
تعهد به  ،تمایل خطر پذیري ،ابتکار ،فرصت جویی ،استقالل

، برهیچ کس پوشیده کار و لذت بردن از عدم قطعیت و ابهام
ي صحیح تعلیم و تعلم در ها براي این منظور برنامه. نیست

شود که در جامعه کوشش  میجوامع مترقی به نحوي عملیاتی 
براي این منظور  .ادینه گرددبراي بهبود معاش یا اخالق کار نه

ین روش تر به عنوان کاربرديي زندگی ها آموزش دادن مهارت
 ،شود ي آموزشی قرار داده میها در اولویت برنامهآموزش 
ي ابزاري ها از برنامه اي همجموعمجتمل بر  یي زندگها مهارت

ي ها و استعداد ها مناسب و در دسترس براي پرورش جنبه
رد نیاز جوامع مخصوصاً دانش آموزان جهت ورود به جامعه مو

موضوعات آموزشی نوع و نحوه ارائه اثر بخش . رود میبه شمار 

ردد گکه نه تنها باعث اتالف وقت نبه نحوي باید انتخاب شود 
بیت نسلی توانمند جهت تحقق اهداف کالن تر بلکه مقدمات

   ) 22و  2و  8( .نمایدفراهم  ار کشور
   :یهاي زندگمهارت

 ارتقاء منظور به هستند که مهارتهایی زندگی مهارتهاي   
 مدیریت، درك ،گیري تصمیم قدرت افزایش ارتباطات، سطح
 در .گیرد می قرار استفاده مورد گروه در کارکردن و خود

 تدریس و موضوعاتی رهامحو زندگی، آموزش مهارتهاي
  ) 22و  8( .دکنن می کمک زندگی ارتقاء کیفیت به که گردد می
ي زندگی جهت ها ي تدریس مهارتها ین روشتر از اثر بخش   

توان به دو روش  می ها ایجاد و تغییر نگرش ،در انتقال سهولت
  :اشاره نمود

  از روش بازي استفاده  .1
 ایفاي نقش از طریق برگزاري کارگاه آموزشی  .2

در شرایط فعلی که آموزش اغلب مهارتهاي زندگی و    
با  و ؛کانونی در جامعه ما متولی رسمی ندارد يها شایستگی
ارس و ي رسمی و اصلی مدها متعددي در برنامه يها محدودیت
و  ها یم که زمینه پرورش جنبهروبرو هست ها دانشگاه
ي مورد نیاز جهت ورود افراد به جامعه را فراهم ها استعداد

نماید توجه به ارتقاء سطح آگاهیهاي افراد فقیر جامعه  مین
 بایداست که در تدوین برنامهاي آموزشی  اي هتوجه ویژازمند نی

زیرا افراد فقیر به لحاظ مشکالت  .مد نظر قرار داده شود
جاي ه دهند ب میترجیح  ،اقتصادي و نیاز شدید به درآمد

 ،درمان ،پوشاك ،تحصیل براي تامین نیازهاي ضروري مثل غذا
بسیاري از موارد در که متاسفانه  .سرپناه و غیره تالش نمایند

به وجود آورنده محیطی است که افراد جامعه داراي بیسوادي 
نداشتن تخصص و مهارت کافی هستند که  ،کم سوادي ،محض

از هوشمندانه بنابراین با استفاده  .همگی از ابعاد بارز فقرند
تمامی ابزارهاي آموزشی موجود در جهت ارتقاء سطح 

مخصوصاً فرزندان آنها در  ،جامعه توانائیهاي افراد نیازمند
استفاده  بایدي فقر زدائی ها راستاي عملیاتی نمودن برنامه

ي آموزشی به منظور ها زیرا بدون در نظر گرفتن شاخص .نمود
ویژگیهاي کارآفرینانه در جامعه ارتقاء توانائیهاي زندگی و 

در  .یابد میامکان تحقق اهداف فقرزدائی به درستی تحقق ن
مراقبتهاي آموزشی از اهمیت  ،پذیر بآسیخصوص اقشار 

باید اطمینان حاصل شود افراد فقیر از  ،بسیاري برخوردار است
همچنین باید دقت  .کنند میبه خوبی استفاده  ها این برنامه

شود که میزان غیبت این افراد با غیبت و حضور دیگر طبقات 
   ) 19و  22( .ي نداشته باشددار معنیاجتماعی اختالف 
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  :ازي کسب و کار در توانمندي افراد نیازمنداند هانقش ر
حرومیت فرد از مفقر و ناتوانی یکی از عوامل بیکاري و    

و درآمد کافی براي معاش و زندگی  13داشتن کسب وکار
این قشر عموماً از استعداد و  .در جامعه استآبرومندانه 

توانمندیهاي بالقوه خوبی برخوردارند که زیر خاکستر فقر 
این افراد کسانی هستند که به دالیل مختلف  .اند ههان ماندپن

سرپرست و افراد بازمانده از  .اند هبه فقر ناخواسته گرفتار شد
ها اکثراً بیکار و  هاین خانواد آموخته دانشتحصیل و حتی افراد 

ازي کسب و کار اند هبستر را نبنابرین فراهم نمود .سرگردانند
ارزه با فقر موجب خرید و فروش به عنوان بازوي توانمند مب

تولید یا عرضه خدمات به منظور به دست آوردن سود  ،کاال
بر خالف باور عمومی تنها هدف ایجاد کسب و کار  ،خواهد شد

براي  اي هوسیل بلکه خود ،به دست آوردن سود اقتصادي نیست
   .شود میساختن انسان است و مراحلی از کمال انسان محسوب 

با خرید و فروش فعالیتی است که کسب و کار  بنابراین     
ي خدمات، به منظور به دست  کاالها، تولید کاالها یا عرضه
 :ویژگیهاي کسب و کار، عبارتند از .آوردن سود، سر و کار دارد

 ) 18و 19و  21(
  فروش یا انتقال کاالها و خدمات براي کسب ارزش. 1
  ي کاالها و خدمات معامله. 2
  تمعامال تکرار. 3
  )ي امور کسب و کار قدرتمندترین محرك ادارهمهمترین و (ي سود  انگیزه. 4
، کسب و کار، همیشه بر آینده خطرپذیريفعالیت توأم با . 5

از این رو، . متمرکز است و عدم اطمینان، ویژگی آینده است
  .است خطرپذیريهمواره کسب و کار توأم با 

راي کسب و کار بیان ف و متغییرهایی که بیبا توجه به تعار   
ي متعددي تقسیم بندي ها در قالبرا کسب و کارها  ،شود می
بر اساس  رکسب و کا هاآنه در یکی از بارزترین ک ،اند هنمود

  ) 3( :گردد میتقسیم  زیربه شرح قلمرو فعالیت 
 14یکسب و کار خانگ .1
 15یکسب و کارهاي خانوادگ .2
 16یکسب و کار روستای .3
 17یکسب و کار اینترنت .4
 18طو متوسکارهاي کوچک  کسب و .5
  19گکسب و کارهاي بزر .6
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موضوعات مهمی هستند که  قهر یک از کسب و کارهاي فو   
 ،قرار گیرد نگذارا ران و سیاستباید در کانون توجه پژوهشگ

منابع متعددي درباره آنها تولید و در اختیار جامعه  وکتابها 
ی این برگزاري هوشمندانه کالسهاي آموزشبا  اقرار داده شود ت

بتوانند با انجام که  ،قابلیت در افراد بیکار جامعه بوجود آید
مقدمات  ،ي مورد نیازها دادن پژوهشهاي علمی و کسب مهارت

این  .نیاز خود را بدست آوردمورد  20رتدوین طرح کسب وکا
  :باشد می زیرطرح داراي چهار عمل اصلی به شرح 

کند که جوانب و  میبه مدیر یا کارآفرین کمک  .1
متمرکز  ،پیشرفت پروژه یا کسب و کارش را مشخص

 .و بررسی کند
کند  مییک چهار چوب منطقی و حساب شده ایجاد  .2

تا درآن یک حرفه بتواند توسعه یابد و تدابیر مربوطه 
  .کند میبه آن حرفه را در چند سال آینده دنبال 

بعنوان ماخذ و مبنایی براي مذاکره با اشخاص ثالث  .3
سرمایه  ،بانکها ،دفاتر نمایندگی ،مانند سهامداران

   .رود میبکار  ... وگذاران 
معیاري را براي سنجش وضعیت واقعی کسب و کار  .4

 .دهد میدر برابرآنچه که باید باشد، ارائه 
   :کارآفرینی

شود که در ایران تفاوت  مشاهده می ها متاسفانه در بررسی   
واژه  .ندشو میکسب و کار قائل ن و 21چندانی بین کارآفرینی

توان به مفهوم  میاش ن که از کلمه ،است نو اي هکارآفرینی واژ
این واژه به جاي کلمه  .واقعی آن دست یافت

ENTREPRENEURSHIP   بکار رفته و در اصل از زبان
نه تنها به عبارت دیگر  .فرانسه به دیگر زبانها راه یافته است

ارآفرینی کهنوز در فارسی معادل دقیقی براي انتقال مفهوم 
 .اندازد میشنونده ناآشنا به آن را به اشتباه واژه این نداریم و 

نماید که جامعه را باید به سمت بازگشت به  میبلکه چنین 
و توجه به  Entrepreneurshipمفهوم راستین 

ه جاي دو واژه کارآفرینی و ب( آفرینان آفرینی و ارزش ارزش
  ) 11( .وق دهیمس )تجمه شده استر تکارآفرینان که نادرس

ي ها آفرینی کارآفرینی بنیاد و شالوده توسعه است که با ارزش
و جامعه در سطح  ها سازمان ،اقتصادي و معنوي براي افراد

فرهنگی و  ،اجتماعی ،کلی و فراملی و پیامدهاي اقتصادي
ي روز جامعه ها تواند پاسخگوي بسیاري از چالش میسیاسی 
هاي انسان از رفتارهاي اقتصادي همه رفتار ،در این معنا .باشد
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تواند کارآفرینانه یا  می ،و اجتماعی و سیاسی گرفته تا فرهنگی
   .غیرکارآفرینانه باشد

ولی توجه  ،به درازاي تاریخ بشر دارد اي هکارآفرینی ریش   
آکادمیک به موضوع کارآفرینی به عنوان یک حوزه علمی 

رد کانتیلون در ریجا .باشد مینوظهور داراي سابقه چندانی ن
عوامل از براي اولین بار کارآفرین را به عنوان یکی  1730سال 

 ،ي اقتصادي مطرح کردها در توسعه فعالیت اقتصادي موثر
مطالعات ژوزف شومپیتر شخصیت برجسته مکتب اتریش که 

روارد و دوران ها ههمزمان با پذیرش کرسی استادي از دانشگا
ختیار جامعه قرار داده شد در ا 1934رکود اقتصادي در سال 

که در  ینظریاتي اقتصادي و کارآفرینی و  در مورد توسعه
تاثیر بسزائی بر تحقیقات  .نمودندارائه خصوص کارآفرینی 

پدر علم کارآفرینی داشته بنحوي که وي را این علم بعدي 
شومپیتر با مفهوم تعادل عمومی یک نظام تجاري  .نامند می

ارائه شده بود و در آن کاالها و  ایستا که از سوي والرس
شد،  میخدمات مولد بین تولیدکنندگان و فروشندگان مبادله 

او استدالل کرد که نظام تجاري به  ،با این وجود. موافق بود
سمت تغییر گرایش دارد و کارآفرین ایفا کننده نقش اساسی 

شومپیتر به جاي مشاهده  .در تغییر این نظام تجاري است
که بطور منظم در جهت تعادل  ها قابتی نئوکالسیکبازارهاي ر
بازارهاي آشفته را  ،کنند می تقاضا انجام وظیفهعرضه و 

مشاهده کرد که بواسطه حضور منظم کارآفرینان به حرکت در 
این کارآفرینان با استفاده از نوآوریهائی در کسب و  .آمدند می

از شوند که زمینه چالش با تعدادي  می کار وارد بازار
 .آورد میکنندگان حاکم بر بازار را براي آنها بوجود  عرضه

دانست و کار  میبنابراین مشخصه کارآفرین را شومپیتر نوآوري 
، این بدان معنی تعریف کرد 22یک کارآفرین را تخریب خالق

است که کارآفرین ، تعادل ایستا را در اقتصاد تخریب و تعادل 
بر  .است ، ایجاد می کند  پویایی را که الزمه توسعه اقتصادي

کند که تعادل پویا از طریق نوآوري و  می هاین اساس او اشار
سالم این دو مشخصه یک اقتصاد  کهگردد  میکارآفرینی ایجاد 

  ) 2(  .هستند
موتور  شومپیتر کارآفرین نیروي محرکه و بر طبق نظر   

نقش آنها را به دلیل نوآوري یا  و ؛باشد میتوسعه اقتصادي 
نقش مدیران و افرادي که کسب  اباز مواد  اي هکیب تازتر دیجاا

  .نمایند را جدا نمود میو کار ایجاد 
کارآفرینی  زیري ها وي نوآوري در هر یک از زمینه از نظر

  :شود میمحسوب 
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  ارائه کاالي جدید -
  یند تولیدآارائه روشی جدید در فر -
  گشایش بازاري تازه -
  یافتن منابع جدید -
   اد هرگونه تشکیالت جدید در صنعتایج -

 ي به عنوان یک حوزه علمی نوظهور در دهه کارآفرینی   
در نتیجه تحوالت شدید به صورت بالقوه هشتاد هفتاد و 

 ،ساختاري محیط فعالیتهاي اقتصادي که مشخصه اصلی آن
عدم قطعیت در شناخت نتایج و پیامدهاي این تغییرات بوده 

به ارهاي کوچک با اقبال دانشمندان ازي کسب و کاند هبا را
ي دانشگاهی مطرح شد و هم اکنون مدعی  عنوان یک حوزه

ي مطالعاتی ها یک حوزه دانشگاهی مشروع و مقبول با گرایش
 ،در حوزه کارآفرینی موارد خالقیت .و کاربردي متعدد است

ي از آن و خلق ارزش از بردار بهره ،تشخیص فرصت ،نوآوري
شود که  میي کارآفرینانه محسوب ها تعوارض ذاتی فعالی

کارآفرینی یک  .پی دارندغایت واحدي به نام خلق ارزش را در 
پدیده چند بعدي و با سطوح تحلیل چندگانه است که به 

ماهیت میان  .به وجود آمده است اي هصورت میان رشت
 ،اقتصاد :به معنی وجود رویکردهاي مختلف از قبیل اي هرشت

مردم  ،تاریخ ،مالی ،مدیریت ،شناسی جامعه ،روانشناسی
تولید که نتیجه آن  ،است... وفیزیک  ،زیست شناسی ،شناسی
و کاربردها براي این  ها ي نظریه ي گوناگون در عرصهها بینش

ي مختلف به ها کیب بینشتر وبراي تولید  .حوزه نوپا است
ي خاص ها دست آمده از رویکردهاي متفاوت به روش شناسی

  ) 20( .ي مختلف نیاز داریمها رویکرد و متناسب با
  جامعه توانمندسازينقش اشاعه فرهنگ کارآفرینی در 

ها، هنجارها و  ها، نگرش ارزش ي فرهنگ به مفهوم مجموعه...
 ؛دهند رفتارهایى است که هویت یک جامعه را تشکیل می

 ي کارآفرینان به عنوان بخشى از جامعه پیرامونى، از مجموعه
ها، هنجارها و رفتارهاى متمایزى برخوردارند  ها، نگرش ارزش
در . الق نمودتفرهنگ کارآفرینى ا  توان به آن خرده که مى
اگرچه ي انجام گرفته مشاهده شده است که ها بررسی

 ،ها و باورهایى متمایز از افراد جامعه دارند کارآفرینان، ارزش
 .ولى فرهنگ کارآفرینى متأثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است

افراد جامعه  ،در واقع هر چه ارزشها و عقاید موجود در جامعه
خالق و یادگیرى و  ي را به کار، تولید مداوم، فکر و اندیشه

فرهنگ کارآفرینى  ،در آن جامعه ؛کسب دانش سوق دهد
شود و یا به عبارتى در  اشاعه یافته و درون افراد نهادینه مى

نوآورى و  این جامعه افراد بیشترى دست به خالقیت،
شوند که  زنند و افراد کارآفرین بیشترى موفق مى کارآفرینى مى
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در چنین  .هاى نوین خود را در جامعه محقق سازند ایده
نظري  –شرایطی توسط افراد جامعه موضوع و قلمرو فکري 

 ،کارآفرینی در ابعاد مختلف خود در جامعه نهادینه شده
کیب شده و یک ترر زاو نیازهاي با ها فناوري و دانش با فرصت

وحدت موضوعی با توجه به نواقص موجود در بازار به وجود 
ه شد دانش وآید که نتیجه آن یکپارچگی و سازگاري بازار  می

از ویژگیهاي بارز این  .کنند میبازار را پر و شکاف میان علم و 
 ي جامعه«ت جامعه این است که با سرعتی شتابان به سم

اى که در آن منابع فیزیکى و  معهرود، جا پیش مى» دانشى
مادى مزیت خود را نسبت به منابع فکرى و علمى از دست 

آن  ياصلى آن، استعداد و خالقیت اعضا ي داده و سرمایه
از این منظر اشاعه فرهنگ کارآفرینی . رود جامعه به شمار مى

ي ها داراي دستاوردهاي مفیدي است که باعث بروز نقش
  ) 11و  5(شود  میق در جامعه موثري توسط افراد خال

  :گیري نتیجه
از  پذیر آسیبتوجه به اشاعه فرهنگ کارآفرینی در اقشار    

ضروریات دستیابی به اهداف توانمندسازي جهت دستیابی به 
آرمانهاي کرامت انسانی است زیرا در بررسیهاي انجام گرفته از 
تجارب کشورهاي مختلف مشخص شده است که رابطه 

ارآفرینی و ایجاد اشتغال به نحوي است که هر گاه تنگاتنگ ک
ي کارآفریتی در یک جامعه کند و آهسته شود نرخ ها فعالیت

توسعه کارآفرینی . یافت آن جامعه فزونی خواهددر بیکاري 
عبارت است از افزایش احتمال و نرخ وقوع رفتار کارآفرینانه در 

ي ها صتبه عبارت دیگر افزایش فر ،کلیه ابعاد کارآفرینی
افزایش عالقه و انگیزه نیازمندان  زعبارت است اکارآفرینی 

آنها  توانمندسازيي کارآفرینانه و ها جامعه براي انجام فعالیت
   .کارآفرینیي ها موفقیت در اجراي فرآیند براي

 ،اجتماعی ،امکان توسعه اقتصاديبدون توجه به کارآفرینی    
براي  .ود نداردوج يا هسیاسی و فرهنگی براي هیچ جامع

 ،رسیدن به این هدف نهائی و توسعه همه جانبه و پایدار جامعه
 ي زیربا استفاده از رویکردها توانمندسازيو  سازي ظرفیت
استفاده از  بامبتنی بر دانش  اي هتواند جامعه را بسوي توسع می

ي ها خواسته استفاده بهینه از سرمایه ،ي جامعهها کلیه سرمایه
در این راستا هدایت اقشار مختلف به  .هداجتماعی سوق د

هاي موجود جهت طراحی ساختار توانسمت استفاده از تمامی 
ناحیه محوري و افزایش اختیارات در مقیاس کوچک در نظام 

 .باشد می یمدیریتارزنده پیچیده اجتماعی یکی از راهکارهاي 
  ) 9و  7و 6و  4(
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