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چکيده
بررسی محيط کارآفرينی و نقش آن در توسعة فعّاليّتهاي کارآفرينانه به دليه تعيينکننهدگی
کارآفرينی در موفّقيّت اقتصادي يک کشور و شک دادن ب توزيع فضايی فعّاليّتهاي اقتصهادي در
قلمرو ملّی ،امروزه از اهمّيّت زيادي برخوردار است .از اين رو ،هدف پژوهش حاضر ،بررسی وضهعيّت
عملکرد اکوسيستم کهارآفرينی روسهتايی در گهاخ ن سهت و مشه ّص کهردن نقهش هريهک از
زيرسيستمهاي اکوسيستم کارآفرينی در بروز شرايط موجود در گاخ دوّخ است .جمعآوري اطّالعات،
ب روش کتاب ان اي و پيمايش ميدانی (پرسشنام و مشاهده) است و از آنجا که بهراي جمهعآوري
دادههاي مورد نياز از پرسشنامة ديدبان جهانی کارآفرينی استفاده شده است؛ لهذا جامعهة آمهاري
پژوهش ،شام خبرگان محلّی (اعضاي شوراهاي اسالمی روستاها و دهياران) است که در مجمهو
 2603نفر را شام میشوند ک با استفاده از روش کهوکران تعهداد  246نفهر به عنهوان نمونه بها
نمون گيري طبق بنديشده انت اب شدهاند .در گاخ ن ست براي تحلي اطّالعات پرسشهنام هها از
آزمون آماري  tتکنمون اي در محيط نرخافزار اس.پی.اس.اس .استفاده شد .نتايج به دسهت آمهده
نشان داد ک از ميان  63زيرسيستم مورد بررسی ،تنها دو زيرسيسهتم «متعهادل بهودن قهوانين و
مقرّرات» و «آموزش کارآفرينی در دانشگاهها» با  %39اطمينان ،نسبت ب الگوي ملّی داراي شهرايط
مطلوب هستند؛ امّا در مقايس با الگوي جهانی ،هيچيک از زيرسيستمها ،عملکرد مطلوبی ندارنهد.
در گاخ دوّخ ،با استفاده از روش تحلي عاملی در محيط نرخافزار ليزرل نقش هريک از زيرسيستمها
در بروز شرايط موجهود مهورد تحليه قهرار گرفهت .نتهايج نشهان داد که زيراکوسيسهتمههاي
«زيرساختهاي تجاري و قانونی» و «برنام هاي دولت براي کهارآفرينی» به ترتيه بها  36و ،%59
بيشترين و زيراکوسيستم «هنجارهاي اجتماعی» با  %42کمتهرين تهثیير را در عملکهرد نهامطلوب
اکوسيستم کارآفرينی روستايی منطق دارد.

واژگان کليدي :ديدبان جهانی کارآفرينی ،اکوسيستم کهارآفرينی ،کهارآفرينی روسهتايی ،اسهتان
آذربايجان غربی.

* .نویسندة مسئول13030942106 :

E-mail: gholami@ut.ac.ir

48

جغرافيا و پايداري محيط ،سال هفتم ،شمارة  ،32تابستان 6231

مقدّم
در عصر حاضر ،کارآفرینی عاملی تعیینکننده در موفّقیّت اقتصتادی یتک کشتور و تاد دادن بته توزیتی ف تایی
فعّالیّ های اقتصادی در قلمرو ملّی (فاجیو و سیلوا )6100،0به مار متیرود .بتا وجتود درا ایتن موضتو از ستوی
سیاستمداران ،اقتصاددانان و پژوهشتگران ،در بستیاری از کشتورها بتهویژه کشتورهای درحتالتوستعه (روبیوبتانون و
استبان-لیورت ،)6102 ،6تخصیص منابی و توجّه کافی به کارآفرینی ،گرفتار دیتدگاههتای بخشتی بته جتای دیتدگاه
سیستمیک بود .با ناکارآمدی سیاس های بخشی در توسعة کارآفرینی ،نیاز به وجود یک رویاترد اکوسیستتمیک بتا
روابط درهم تنیدهای از عناصر آن احساس د (نادکرادکویچ)6109 ،9؛ بنابراین ،پتارادایم اکوسیستتم کتارآفرینی بته
عنوان مبنایی برای طراحی سیاس های کارآفرینی بهویژه برای کسب و کارهتای جدیتد فنّتاوریمتدار ظهتور یافت
توستط جیمزمتور 0در ستال  0331ابتدا تد
(قمبرعلی و همااران .)0939 ،بحت اکوسیستتم در کتارآفرینی کته ّ
(ماسون و براون ،6100 ،1الف و ب) ،مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار گرف  .چراکه محیط و روابط بته طتور
قطی در موفّقیّ کسب و کارهای جدیتد بستیار مهتم هستتند .مفهتو اکوسیستتم کتارآفرینی ،بته عناصتر  -افتراد،
سازمانها یا مؤسّسات  -خارج از فرد کارآفرین ا اره دارد که محرّا یا مانی تصتمیم فترد بترای کتارآفرین تدن یتا
احتمال موفّقیّت او در صتورت راهانتدازی کستب و کتار کارآفرینانته است (آیزنبتر  6100 ،2و  .)6101همچنتین
اکوسیستم کارآفرینی از سوی دانشگاهها و مؤسّسات دولتی متورد استتفاده قترار گرفت کته طتی چنتدین مطالعته،
اهمّیّ آن برای موفّقیّ پروژههای کسب و کارهای جدید نیز مشخّص گردید (فرناندز 7و همااران.)6101 ،
اهمّیّ بررسی محیط کارآفرینی و نقش آن در توسعة فعّالیّ های کارآفرینانه ،نهادها و مؤسّستات بتینالمللتی را
نیز درگیر موضو کرد .از جمله این نهادها و مؤسّسات ،دیدبان جهانی کارآفرینی اس  .دیدهبان جهتانی کتارآفرینی،4
یک کنسرسیو دانشگاهی متشاّد از گروههای علمی  -پژوهشی اس که هدف اصتلی آن ارزیتابی و ارائتة دادههتای
پژوهشی معتبر در سطح بینالمللی در خصوص فعّالیّ هتای کارآفرینانتة کشورهاست (آقاجتانی و خلیلتی استبوئی،
 .)0930برای این منظور ،این مؤسّسه ،مدلی ارائه کرده اس که ترایط محتیط ملّتی کته بتر توستعة فعّالیّت هتای
کارآفرینی به طور کلّی و رایط تسهیدکنندة نوآوری و کارآفرینی در جامعته ت ثیرگذارنتد را نشتان متیدهتد (دفتتر
دیدبان جهانی کارآفرینی ایران .)0939 ،ایتن متدل ،دارای  3عنصتر اصتلی «پشتتوانه متالی ،سیاست هتای دولت ،
برنامتتههتتای دول ت  ،آمتتوزف کتتارآفرینی ،انتقتتال تحقیتتی و توستتعه ،زیرستتاخ تجتتاری و قتتانونی ،قتتوانین ورود،
زیرساخ های فیزیای و هنجارهای اجتماعی و فرهنگی» اس که از طریی  16گویه متورد ارزیتابی قترار متیگیترد
(بوسما 3و همااران .)6106 ،هرچند مدل مذکور برای بررسی محیط کارآفرینی در سطح ملّی طرّاحتی تده است ؛
امّا با توجّه ماهی عملارد منطقهای اکوسیستم کارآفرینی و ماهی کارآفرینی روستایی کته ایتن نتو از کتارآفرینی
هیچ تفاوتی با مفهو عا کارآفرینی ندارد (بلاه اختالف تنهتا در تیوة اجترای کتارآفرینی روستتایی بتا منتاطی
هری اس ) و همچنین رایط خاصّ مناطی روستایی مانند باال بودن ریسک ،کمبود اماانات و ضعف متدیری در
این نواحی (رضوانی و نجارزاده )0947 ،و از سوی دیگتر ،بتا توجّته بته ایتن موضتو کته امتروزه بستیاری از نتواحی
روستایی در سطح جهانی ،بهویژه در کشورهای درحالتوسعه ،در حال تجربتة مشتاالت نا تی از رکتود ،ایستتایی و
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کساد اقتصادی هستند (هایلینگ و گرهارد ،)6116 ،0بررستی عملاترد منطقتهای اکوسیستتم کتارآفرینی روستتایی
برای برنامهریزی و رفی مشاالت آن را اجتنابناپذیر مینماید.
هرچند بیشتر مطالعات انجا ده در حوزة کارآفرینی بهویژه در ایران ،ابعاد محیطی ت ثیرگذار در ایجاد و توستعة
کارآفرینی را فراموف کرده و یا با رویاردی بخشی به مسئله پرداختهاند؛ با این حال ،در برخی از مطالعات از دیتدگاه
سیستمیک برای بررسی آن استفاده ده اس  .بررسی این مطالعات نشان متیدهتد کته اکوسیستتم کتارآفرینی بتا
توجّه به ماهی آن ،نتیجة تعامد میان مرد  ،نقشها ،ستازمانهتا ،زیرستاخ هتا و رختدادهایی است کته محیطتی
مناسب برای باال بردن سطوح فعّالیّ های کارآفرینانه ایجاد میکنند ،این اکوسیستم ،از مؤلّفههایی ماننتد دسترستی
به سرمایه ،آموزف کارآفرینی ،وجود برنامههای کارآفرینی دول مدار ،تحقیی و توسعه ،سیاس هتا و زیرستاخ هتای
تجاری و قانونی و سهول قوانین ورود به کتار تشتاید تده و از طریتی حمایت اخالقتی ،متالی ،تانولتوژی ،بتازار،
اجتماعی ،باهها ،دول و حمای محیطی در ایجاد و توسعة کارآفرینی نقش دارند (رگتد و نتک6106 ،6؛ ستروف
و رامراج .)6106 ،9در همین راستا و در ارتباط با نقش زمینهسازها در اکوسیستم کارآفرینی ،هماتاری میتان بختش
خصوصی ،دولتی و دانشگاهها که مثل طالیی بسترسازی کارآفرینی به حساب میآیند ،دارای اهمّیّ فراوانی است .
این بازیگران با ارائة خدمات نوآورانه با توجّه به مالای  ،اندازه و مشتارک در ر تد کستب و کارهتا ،زمینته را بترای
پویایی محیط کارآفرینانه فراهم مینمایند (فرنانتدز و هماتاران .)6101 ،آنهتا از طریتی نقشآفرینتی در حتوزههتای
یاد ده ،اوّلین نتیجة خود را در ایجاد و جه دهی نیّات کارآفرینانته متنعام متینماینتد؛ بته عبتارت دیگتر ،نیّت
کارآفرینانة افراد ،تح ت ثیر ابعاد مختلفی از محیط اجتماعی قرار میگیرد؛ به گونهای که زمینهستازهای کتارآفرینی
و محیط اجتماعی آنها بر هم ت ثیر متقابد تقوی کننده دارند که در میتان ایتن بتازیگران نیتز ،دولت  ،کلیتدیتترین
عنصر به مار میرود ( یلو 0و همااران.)6102 ،
ت کید بر نقش دول در اکوسیستم کارآفرینی که در بسیاری از مطالعات این حتوزه نیتز بته چشتم متیختورد را
میتوان در زمینههایی مانند تدوین سند ملّی توسعة کارآفرینی کته مهمتترین عامتد در توستعة کتارآفرینی است و
همچنین ایجاد مراکز کارآفرینی و ختدمات مشتاورهای ،اصتالح قتوانین و مقترّرات اداری  -بتانای ،ایجتاد و تقویت
پاراهای علم و فنّاوری و مراکز ر د ،ایجاد دانشادهها و آموز گاههتای کتارآفرینی ،حمایت هتای متالی و مالیتاتی
سازمانیافته ،کاهش الزامات و مراحد اداری  -بانای و ثب رک ها و ایجاد باههتای حتامی کتارآفرینی خالصته
کرد (کردنائیج و همااران0936 ،؛ فلینگر 1و همااران .)6101 ،همچنتین دانشتگاههتا کته دیگتر عنصتر کلیتدی در
بسترسازی فعّالیّ های کارآفرینانه به تمار متیرونتد تتا حتدود زیتادی بتهوبژه در زمینتة آمتوزف کتارآفرینی بته
عملاردهای دول وابسته هستند؛ در این زمینه ،دانشگاهها از طریی همااری بتا دولت و در وابستتگی بته اقتدامات
دولتی ،با تدوین سند ملّی آموزف کارآفرینی ،ارائة الگوی استاندارد آموزف کتارآفرینی و ارائتة تستهیالت حمتایتی و
مالی از کارآفرینان نقشآفرینی میکنند (الوانی و همااران)0931 ،؛ بنابراین ،دولت نقتش حمتایتی و کلیتدی را در
ساختار اکوسیستم کارآفرینی دانشبنیان نیز بازی متیکنتد و کلیتد ایجتاد و آغتاز ستاختار اکوسیستتم کتارآفرینی
دانشبنیان (بهویژه در ایران) در دس دول اس (انتظاری .)6101 ،با این وجود ،بررسی تطبیقی وضتعیّ آمتوزف
کارآفرینی در ایران و سایر کشورها نشان میدهد که نهادهای دولتی کشور هیچیک سرفصتد معیّنتی تحت عنتوان
کارآفرینی در برنامههای خود تا کنون در نظر ندا تهاند ،به همین نسب  ،برای زنان کارآفرین نیز برنامتهای مشتاهده
1- Heilig & Gerhard
2- Regele & Neck
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5- Fuerlinger
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نشده اس و تنها در سطح محدودی مبادرت به اعطای تسهیالت مالی از محدّ تبصرههای قانون بودجته و در ستطح
محدودتر اجرای برنامههای آموز ی برای خودا تغاالن و از جمله زنان خودا تغال نمودهاند (استعدی و حتیپرست ،
 .)0936البتّه ت کید بر نقش کلیدی دول در بسترسازی بترای فعّالیّت مطلتوب اکوسیستتم کتارآفرینی در جوامتی،
عمدتاً با اقتصاد غیر کارآفرین (مانند ایران) مشاهده می ود؛ چراکه نتایج پژوهشهای صتورتگرفتته در کشتورهایی
که اقتصاد کارآفرینانة پویایی دارند ،نشانگر کمرنگتر دن نقش دول در فعّالیّ های کارآفرینانه است ؛ بته عبتارت
دیگر ،نقش دول در مراحد ابتدایی توسعة کارآفرینی در این جوامی پررنگتر بوده که بتا گتذر کتارآفرینی از مرحلتة
تولّد به مرحلة ر د و بلوغ ،این نقش کمرنگتر می ود و بخش عمدهای از وظایف به بخش خصوصتی ،دانشتگاههتا،
باهها ،اناوباتورها و ...واگذار می ود.
در ارتباط با کارآفرینی روستایی در ایران نیز بررسی ادبیات موضو نشان میدهتد کته چتالشهتای پتیش روی
کارآفرینی روستایی را کمبود منتابی متالی ،کمبتود تستهیالت زیربنتایی و موانتی اجتمتاعی  -فرهنگتی و مهمتترین
فرص های کارآفرینی روستایی را ارزانی زمین ،فراهم بودن مناظر و منابی طبیعتی غنتی و فرهنتگ و ستنن محلّتی
تشاید میدهند (کریمی )0939 ،که این عوامد سهگانة اقتصادی ،اجتماعی و زیرساختی ،بتا توجّته بته همبستتگی
بین ظرفی ها ،میتوانند با افزایش وضعیّ یک عامد به توسعة سایر عامدهتا کمتک نماینتد (تقدیستی و هماتاران،
 .)0930این نو عملارد کارآفرینی روستایی ،ماهی عملارد اکوسیستمی آن را نیتز نشتان متیدهتد؛ البتّته برختی
مطالعات صورتگرفته در این زمینه نشانگر این اس که عوامد زیرساختی ،کمترین تت ثیر را در بتین عتواملی ماننتد
عوامد اقتصادی و فردی ،تنوّ اقتصادی ،نیروی انسانی ماهر ،توانمندی اقتصتادی و رضتای منتدی ،ظرفیت ستازی،
اعتماد به نفم ،آیندهنگری و آگاهی در توسعة کارآفرینی روستایی در ایران دا تتهانتد (والئتی و هماتاران.)0930 ،
این موضو  ،نه به معنای کمتر بودن ت ثیر عوامتد زیرستاختی (عمتدتاً عوامتد زیرستاختی فیزیاتی) ،بلاته بته ایتن
معناس که به دلید توسعة مناسب زیرساخ ها در سالهای اخیر ،در مقایسه با سایر عوامد و بتازیگران اکوسیستتم
کارآفرینی روستایی که از توسعة مناسبی برخوردار نبودهاند و نیز ماهی عملارد سیستمیک کارآفرینی کته نیازمنتد
همااری تمامی بازیگران اکوسیستم اس  ،امروزه این عامد در مقایسه با دیگر عوامد و مؤلّفهها ،نقش کتمرنتگتتری
بهویژه به عنوان یک مانی در توسعة کارآفرینی دارد.
افزون بر مسائد مربوط به وضعیّ اکوسیستم کارآفرینی روستایی در ایران کته در بتاال بته پتارهای از آنهتا ا تاره
ذ ،توجّه به واقعیّ روستاها در ایران نشان میدهد که فرص های غلی در مناطی روستتایی ایتران محتدود تده
اس ؛ به طوری که مرد فقیر راهی برای خروج از فقر ندارند و در مناطی روستایی ،هتیچ امیتدی برایشتان وجتود
ندارد؛ از این رو ،آنها به هرهای بزر مهاجرت میکنند (تقدیسی و هماتاران)0930 ،؛ کته ایتن موضتو  ،گویتای
عملارد متفاوت اکوسیستم کارآفرینی روستایی و هری اس  .در منطقة مورد مطالعته نیتز بتا توجّته بته مشتاالت
بیااری ،عد بهرهبرداری مناسب از ظرفی های اقتصادی و مهاجرت گستتردة روستتا  -تهری و ترایط نتامطلوب
ایجاد و ر د کسب و کارهای جدید روستایی الز مینمود تا با رویاتردی سیستتمی بخشتی از ایتن مشتاالت کته
ریشه در مسائد مربوط به ف ای کارآفرینی دارند ،مورد برسی قترار گیرنتد؛ لتذا پتژوهش حاضتر بته دنبتال ارزیتابی
مطلوبی اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقة مورد مطالعه در مقایسه با الگوی ملّی و جهتانی و همچنتین بررستی
نقش هریک از زیرسیستمها در بروز رایط موجود آن اس .

مواد و روشها
استان آذربایجان غربی در تمال غترب ایتران بتا مستاح  97/113کیلتومتر مربتی واقتی تده است و دارای 07
هرستان 92 ،بخش 92 ،هر 013 ،دهستان و  9764آبادی با مرکزی هر ارومیه است  .طبتی سر تماری ستال
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 0931مرکز آمار ایران ،این استتان  9141172نفتر جمعیّت دارد کته از ایتن تعتداد 0004196 ،نفتر را روستتاییان
تشاید میدهند .این استان یای از مناطی مستعدّ کشاورزی است کته افتزون بتر ایتن ،وجتود ایتالت و عشتایر در
دامداری استان نقش قابد توجّهی دارد .با این حال ،از نظتر اکتشتاف و بهرهبترداری منتابی معتدنی نستب بته ستایر
استانها در وضی مطلوبی قرار ندارد که این عد بهرهبرداری مناسب از ظرفی های کارآفرینی استتان در کنتار ستایر
عوامد ،خود را در بیااری و مهاجرت گستردة روستاییان منطقه نشان میدهد.
در مقالة حاضر برای جمیآوری اطّالعات ،از مطالعتات کتابخانتهای و پیمتایش میتدانی (پرسشتنامه و مشتاهده)
استفاده ده اس  .از آنجا که در این پژوهش از پرسشنامة پنج گزینهای (لیارت) نتیم 0کته تامد  3متغیّتر و 16
گویه اس (جدول  )0و توسّط دیدبان جهانی کارآفرینی به منظور ارزیتابی اکوسیستتم کتارآفرینی منتاطی مختلتف
جهان مورد استفاده قرار میگیرد ،استفاده ده اس ؛ لتذا جامعتة آمتاری تحقیتی تامد خبرگتان محلّتی (اع تای
وراهای اسالمی روستاها و دهیاران) اس  .طبی آمتار منتشر تدة ستال  0931از ستوی مرکتز آمتار ایتران ،استتان
آذربایجان غربی دارای  0437نفر ورای اسالمی روستایی و  0600نفر دهیتار است کته در مجمتو  9014 ،نفتر را
امد میگردد که با استفاده از روف کوکران ،تعتداد  900نفتر بته عنتوان نمونته بتا استتفاده از روف نمونتهگیتری
طبقهبندی ده انتخاب دهاند .در انتخاب این افراد نیز سه معیار دسترسی ،تماید به مشارک و میزان آگتاهی فترد
در ارتباط با موضو پژوهش مدّ نظر قرار گرف  .از آنجا که استان آذربایجان غربی دارای  07هرستان است کته در
برخی از این هرستانها تعداد اع ای وراهای اسالمی روستتایی و دهیتاران کمتتر از  011نفتر بودنتد ،لتذا بترای
صرفهجویی در زمان و هزینه ،این استان به سه بخش مالی ( هرستانهای ختوی و چالتدران) ،مرکتزی (ارومیته و
سلماس) و جنتوبی (میانتدوآب ،مهابتاد و بوکتان) تقستیم تد6و پرسشتنامههتا در اختیتار توراها و دهیتاران ایتن
هرستانها قرار گرف ( اد .)0

شک  .6نقشة منطقة مورد مطالع
1- National Experts Survey
 -6تعداد نمونة انتخاب ده برای هر هرستان عبارتند از :خوی  12نفر ،چالدران 04 :نفر ،سلماس 69 :نفر ،ارومیه 40 :نفر ،میاندوآب 70 :نفر،
مهاباد 16 :نفر و بوکان  01نفر.
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جدول  .6مؤلّف ها ،شاخصها و گوي هاي اکوسيستم کارآفرينی روستايی
مؤلّف

شاخص

پشتوانة مالی

پشتوانة مالی

سیاس های دول

کارآفرینی به
عنوان مسئلة
اقتصادی
متعادل و
مشوّقانه بودن
قوانین و مالیاتها

برنامههای دول

برنامههای دول
برای کارآفرینی

آموزف کارآفرینی

آموزف
کارآفرینی در
مدارس
آموزف
کارآفرینی در
دانشگاهها

انتقال تحقیی و توسعه

انتقال تحقیی و
توسعه

زیرساخ های تجاری
و قانونی

زیرساخ های
تجاری و قانونی

قوانین ورود

پویایی بازار
آزادی بازار

زیرساخ ها

زیرساخ های
فیزیای

هنجارها

هنجارهای
اجتماعی و
فرهنگی

گوي
وجود منابی مالی کافی و در دسترس برای صتاحبان کستب و کارهتای جدیتد و در حتال ر تد؛ ارائتة
تسهیالت مالی (وا ) به صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛ حمای های یارانتهای دولت از
صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛ دسترسی صاحبان کسب و کارهتای جدیتد و در حتال
ر د به سرمایههای خصوصی (فردی)( ،به غیتر از منتابی متالی بنیانگتذاران کستب و کتار)؛ وجتود و
دسترسی صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د به سرمایهگذاران (سرمایههای) مخاطرهآمیتز؛
اماان ت مین مالی کسب و کارهای جدید از طریی عرضة سها .
سیاس های دولتی حامی کسب و کارهای جدید؛ اولویّ باالی سیاس های حتامی کستب و کارهتای
جدید و در حال ر د برای دول ملّی؛ اولویّ باالی سیاس های حامی کستب و کارهتای جدیتد و در
حال ر د برای دول محلّی.
سهول در اخذ مجوّزها و پروانههای کسب و کارهای جدید (حداکثر یک هفته)؛ سیاس هتای مالیتاتی
اصولی که باع افزایش فشار مالی به کارآفرینان نشود؛ قابد پیشبینی و ستازگار بتودن سیاست هتای
مالیاتی و سایر قوانین دولتی در ارتباط با کسب و کارهای جدید؛ عد وجود بروکراسی اداری ،الزامات و
مقرّرات صدور مجوّز دس و پاگیر در ارتباط با کسب و کارهای جدید.
مساعدتهای دولتی از طریی سازمانها و مؤسّسات ذیربط به کسب و کارهای جدید؛ پشتیبانی متؤثّر
پاراهای علم و فنّاوری و ر ددهندگان کسب و کار از کسب و کارهتای جدیتد؛ تناستب برنامتههتای
دولتی با فعّالیّ های کارآفرینانه؛ حمای مؤثّر سازمانهای دولتی از کسب و کارهای جدید؛ دسترسی و
سهول استفاده کارآفرینان از برنامههای دولتی؛ اولویّ حمای از کستب و کارهتای جدیتد در اهتداف
دنبال ده توسّط برنامههای دولتی.
توجّه به خالّقیّ  ،خودکفایی و ابتاار عمد خصی در برنامههای آموز ی مدارس؛ توجّته بته مستائد و
اصول اقتصادی  -تجاری در برنامههای آموز ی مدارس؛ توجّه به مباح کتارآفرینی و ایجتاد کستب و
کارهای جدید در برنامههای آموز ی مدارس.
ارائة آموزفهای الز برایایجاد و توسعة کسب و کارهای جدید از سوی دانشگاهها به دانشجویان؛ وجود
سطح مطلوبی از آموزفهای مدیریتی و تجاری در زمینة ایجاد و توسعة کسب و کارهای جدیتد؛ ارائتة
آموزفهای فنّی و حرفهای به صورت مداو از سوی سیستم آموز ی دانشگاهها.
اماان انتقال مؤثّر تانولوژی ،دانش و آگاهی جدید از دانشگاهها و مراکتز تحقیقتاتی دولتتی بته ستم
کسب و کارهای جدید؛ دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسّط به تانولوژی و تحقیقتات جدیتد؛
توانایی و اماان دسترسی کسب و کارهای جدید به فنّاوریهای جدید و بهروز؛ تسهیالت مالی دول به
کسب و کارهای جدید به منظور استفاده از تانولوژی جدید و بهروز؛ وجود سرمایهگذاریهای مبتنی بر
فنّاوری ،از طریی حمای های علمی و فنّاورانة مؤثّر؛ وجود رایط مناسب برای مهندسین و دانشمندان
برای بالفعد کردن ایدههای نو در کسب و کارهای جدید.
وجود پیمانااران ،مشاوران و ت مینکنندگان به منظور حمای از کسب و کارهای جدید؛ توانتایی متالی
کسب و کارهای جدید در پرداخ هزینة استفاده از مشتاوران ،پیماناتاران و ت مینکننتدگان؛ ستهول
دسترسی کسب و کارهای جدید به پیمانااران ،مشاوران و ت مینکنندگان؛ دسترسی کستب و کارهتای
جدید و در حال توسعه به خدمات حرفهای و حسابداری؛ دسترسی کسب و کارهای جدید بته ختدمات
بانای (چککردن حساب ،معامالت ارزی خارجی ،اعتبارنامه بانای و.)...
میزان تغییرات ساالنه بازار کاالها و خدمات مصترفی؛ میتزان تغییترات ستاالنه بتازار کاالهتا و ختدمات
تجاری؛
سهول ورود کسب و کارهای جدید به بازارهای جدیتد؛ تتوان متالی کستب و کارهتای جدیتد از نظتر
پرداخ هزینة ورود به بازارهای جدید؛ میزان تهدید کسب و کارهای جدید از سوی کستب و کارهتای
تثبی ده در هنگا ورود به بازارهای جدید؛ قوانین ضدّ انحصاری مؤثّر با قابلیّ اجرایی باال.
وجود زیرساخ های فیزیای مناسب مانند جادّه ،آب و برق ،ارتباطات و فاضالب؛ دسترسی آستان و بتا
هزینة کمتر به خدمات ارتباطی مانند اینترن و تلفن و...؛ مدّتزمان مناسب برای دسترسی به ختدمات
ارتباطی مانند اینترن و تلفن و( ...کمتر از یک هفته)؛ توانایی کسب و کارهای جدیتد در تقبّتد هزینتة
بهرهمندی از خدمات گاز ،آب و برق ،فاضالب و...؛ مدّتزمان مناسب برای بهرهمنتدی از ختدمات گتاز،
آب و برق و فاضالب و( ...کمتر از یک ماه).
فرهنگ اجتماعی حامی موفّقیّ های خصی کارآفرینانه؛ اهمّیّ و توجّه فرهنگ جامعه به خودکفایی،
استقالل و ابتاارات خصی؛ تشویی ریسکهای کارآفرینانه از سوی فرهنگ جامعه؛ تشویی خالّقیّت و
نوآوری از سوی فرهنگ جامعه؛ ت کید فرهنگ جامعه به مسئولی پذیری فرد در زندگی خصی.

کد
F1
تا
F6

PO1
تا
PO3
PO4
تا
PO7

PR1
تا
PR6
ED1
تا
ED3
ED4
تا
ED6

T1
تا
T6

IN1
تا
IN5
R1
تا
R2
R3
تا
R6
PY1
تا
PY5
N1
تا
N5
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برای تجزیه و تحلید اطّالعات نیز در ابتدا با استتفاده از آزمتون  tتکنمونته و آمتار ارائته تده از ستوی دیتدبان
جهانی کارآفرینی برای سنجش مطلوبی اکوسیستم کتارآفرینی روستتایی در تطبیتی بتا الگتوی ملّتی و جهتانی در
محیط نر افزار اس.پی.اس.اس 0.استفاده د؛ سپم برای مشخّص دن نقش هرکدا از زیرسیستمهتا در حاکمیت
ف ای کارآفرینی موجود با استفاده از روف تحلید مسیر در محیط نر افزار لیزرل 6ت ثیر هر یتک از زیرسیستتمهتای
اکوسیستم کارآفرینی روستایی در توسعة کارآفرینی منطقه مورد بررسی قرار گرف .

نتايج
اطّالعات توصیفی به دس آمده از پرسشنامهها ،نشان داد که از میان پاسخگویان ( وراهای روستایی و دهیاران) بته
پرسشنامهها تعداد  00نفر ( )%9/9را زنان و تعداد  991نفر ( )%37/7را مردان تشاید متیدهنتد کته از ایتن تعتداد،
 %09دارای مدرا تحصیلی پتایینتتر از دیتپلم %14 ،دارای متدرا دیتپلم و  %63آنهتا دارای متدرا فتوقدیپلم و
لیسانم و باالتر بودهاند.
به منظور ارزیابی مطلوبی یا عد مطلوبی اکوسیستم کارآفرینی در منطقة مورد مطالعه ،پاست هتای ارائه تده
توسّط خبرگان محلّی در تطبیی با الگوی ملّی و جهانی با استفاده از آزمون  tتکنمونهای مورد بررستی قترار گرفت .
همانطور که در جدول  6نیز مشاهده می ود ،نتایج به دس آمده از معنیداری اخصهتای متورد بررستی نشتان
داد که از تعداد ( 06تح قالب  3زیرسیستم) زیراکوسیستم کارآفرینی بررستی تده در ارتبتاط بتا الگتوی ملّتی بتا
میانگین  0/26و  0/49تنها زیراکوسیستمهای «متعادل و مشوّقانه بودن قوانین و مالیاتهتا» و «آمتوزف کتارآفرینی
در دانشگاهها» به ترتیب با میانگین  0/40و  0/42نسب به الگوی ملّی آنها در منطقة مورد مطالعه از مطلوبیت الز
برخوردار هستند؛ به عبارت دیگر ،آمارة  tبه دس آمده برای این اخصها به ترتیتب برابتر  0/79و  0/46بتا ستطح
معنیداری کمتر از  1/11اس که مطلوبی این دو اخص را ت یید میکنتد؛ امّتا در مقایسته بتا الگتوی جهتانی بتا
میانگین 6/06و  6/74از مطلوبی الز برخوردار نیستند.
جدول  .3آمارة  tب دست آمده براي زيراکوسيستمهاي کارآفرينی روستايی منطقة مورد مطالع در مقايس با الگوي ملّی و جهانی

زيراکوسيستم

ميانگين
منطق

ميانگين
ملّی

ميانگين
جهانی

پشتوانة مالی
کارآفرینی به عنوان مسئلة اقتصادی
متعادل و مشوّقانه بودن قوانین و مالیاتها
برنامههای دول برای کارآفرینی
آموزف کارآفرینی در مدارس
آموزف کارآفرینی در دانشگاهها
انتقال تحقیی و توسعه
زیرساخ های تجاری و قانونی
پویایی بازار
آزادی بازار
زیرساخ های فیزیای
هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

0/00
0/30
0/40
0/17
0/93
0/42
0/73
0/97
0/39
0/02
6/96
0/49

0/71
6
0/26
0/92
0/02
0/49
0/40
0/41
9
0/29
9/73
6/01

6/46
6/10
6/06
6/20
0/30
6/74
6/90
6/31
6/37
6/10
9/41
6/46

آمارة  tدر مقايس با
الگوي ملّی

آمارة  tدر مقايس با
الگوي جهانی

t

سطح
معنیداري

t

سطح
معنیداري

-0/41
-0/16
0/79
-0/11
-0/11
0/46
-0/21
-0/33
-9/46
-9/00
-0/30
-0/40

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

-0/91
-9/02
-1/12
-0/61
-0/01
-1/21
-0/07
-0/20
-9/70
-3/69
-1/00
-2/71

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

)1- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS
)2- Linear Structural Relations (LISREL
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آمارة  tبه دس آمده برای سایر زیراکوسیستمها نشانگر منفی بودن این آماره اس که بته معنتای ت ییتد ترایط
نامطلوب این اخصها در رایط موجود اس که از میان آنهتا زیراکوسیستتمهتای «برنامتههتای دولت در زمینتة
کارآفرینی» و «پشتوانة مالی» به ترتیب با میانگین  0/17و  0/00نامطلوبترین رایط را دارا هستند.
به منظور بررسی نقش زیرسیستمهای اکوسیستم کتارآفرینی روستتایی در حاکمیت وضتعیّ نتامطلوب آن در
منطقة مورد مطالعه نیز ،نظرات ارائه ده توسّط خبرگان محلّی مورد تجزیه و تحلید قترار گرفت (جتدول  .)9نتتایج
به دس آمده برای زیرسیستم «پشتوانة مالی» حاکی از این اس که از دیدگاه خبرگان محلّی ،گویههتای «وجتود و
دسترسی صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د به سرمایهگتذاران مختاطرهآمیتز» و «اماتان تت مین متالی
کسب و کارهای جدید از طریی عرضة سها » به ترتیب با ضتریب تت ثیر  1/40و  ،1/70بیشتترین تت ثیر را در ایجتاد
رایط نامطلوب کارآفرینی در منطقة مورد مطالعه دارا هستند؛ به عبارت دیگتر ،عتد وجتود و دسترستی صتاحبان
کسب و کارهای روستایی به سرمایهگذاریها و نبود اماان ت مین مالی کستب و کارهتای روستتایی از طریتی عرضتة
سها  ،مهمترین دالید رایط نامطلوب کارآفرینی اس .
نتایج به دس آمده برای زیرسیستم «سیاس های دول » نشان میدهد کته از میتان  7گویتة بررستی تده ،دو
گویة «اولویّ باالی سیاس های حامی کسب و کارهای جدید و در حال ر د بترای دولت محلّتی» و «ستهول در
اخذ مجوّزها و پروانههای کسب و کارهای جدید (حتداکثر یتک هفتته)» بته ترتیتب بتا ضتریب تت ثیر  1/72و ،1/70
بیشترین ت ثیر را در عد مطلوبی اکوسیستم کتارآفرینی روستتایی دارنتد .در ارتبتاط بتا زیرسیستتم «برنامتههتای
دول » نیز نتایج ،گویای ت ثیر باالی دو گویة «مساعدتهای دولتی از طریی سازمانها و مؤسّسات ذیربط به کستب
و کارهای جدید» و «پشتیبانی مؤثّر پاراهتای علتم و فنّتاوری و ر تددهندگان کستب و کتار از کستب و کارهتای
جدید» به ترتیب با ضریب ت ثیر  1/49و  1/76اس  .از دیدگاه خبرگان محلّی ،برای زیرسیستم «آمتوزف کتارآفرینی
در مدارس و دانشگاهها» دو گویة «توجّه بته مباحت کتارآفرینی و ایجتاد کستب و کارهتای جدیتد در برنامتههتای
آموز ی مدارس» و «توجّه به مسائد و اصول اقتصادی  -تجاری در برنامههای آموز ی مدارس» به ترتیب با ضتریب
ت ثیر  1/73و  1/70بیشترین نقش را در ایجاد رایط نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی دارند.
نتایج به دس آمده برای زیرسیستم «انتقال تحقیی و توسعه» نیز نشان داد که از میتان  2گویتة متورد بررستی،
گویههای «توانایی و اماان دسترسی کسب و کارهای جدید به تانولوژیهتای جدیتد و بتهروز» و «تستهیالت متالی
دول به کسب و کارهای جدید به منظور استفاده از تانولوژیهای جدید و بهروز» به ترتیب با ضتریب تت ثیر  1/74و
1/77بیشترین ت ثیر را در نامطلوبی اکوسیستم کارآفرینی روستایی از دیدگاه خبرگان محلّی دارا هستند .بررستی 1
گویة زیرسیستم «زیرساخ های تجاری و قانونی» نیز حاکی از ت ثیر بتاالی دو گویتة «دسترستی کستب و کارهتای
جدید و درحالتوسعه به خدمات حرفهای و حسابداری» و «توانایی مالی کسب و کارهای جدیتد در پرداخت هزینتة
استتفاده از مشتاوران ،پیماناتاران و ت مینکننتتدگان» بته ترتیتب بتا ضتتریب تت ثیر  1/41و 1/76در عتد مطلوبیت
اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقه اس .
در ارتباط با زیرسیستم «قوانین ورود :پویاییهای بازار و آزادی بتازار» نتتایج بته دست آمتده از پاست خبرگتان
محلّی ،بر ت ثیر باالی دو گویة «سهول ورود کسب و کارهای جدید به بازارهای جدید» و «توان مالی کسب و کارهتای
جدید از نظر پرداخ هزینة ورود به بازارهتای جدیتد» بته ترتیتب بتا ضتریب تت ثیر  1/73و 1/79در عملاترد نتامطلوب
اکوسیستم کارآفرینی روستایی ت کید دارد .تجزیه و تحلید اطّالعات به دس آمده برای زیرسیستم «زیرساخ هتای
فیزیای» نیز نشان میدهد که از دیدگاه خبرگان محلّی ،دو گویة «توانایی کسب و کارهتای جدیتد در تقبّتد هزینتة
بهرهمندی از خدمات گاز ،آب و برق ،فاضالب و »...و «مدّتزمان مناسب برای بهرهمندی از خدمات گتاز ،آب و بترق
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و فاضالب و( ...کمتر از یک متاه)» بته ترتیتب بتا ضتریب تت ثیر  1/79و  ،1/13مهمتترین عوامتد عملاترد نتامطلوب
اکوسیستم کارآفرینی روستایی هستند .بررسی زیرسیستم «هنجارهای فرهنگی  -اجتماعی» نیتز نشتان داد کته در
مناطی روستایی مورد مطالعه ،دو گویة «اهمّیّ و توجّه فرهنگ جامعه به خودکفایی ،استقالل و ابتاتارات خصتی»
و «فرهنگ اجتماعی حامی موفّقیّ های خصی کارآفرینانه» بته ترتیتب بتا ضتریب تت ثیر  1/47و  ،1/71بیشتترین
ت ثیر را در بروز رایط نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی دارند.
جدول  .2نقش زيرسيستمها در ايجاد شرايط نامطلوب محيط کارآفرينی روستايی منطقة مورد مطالع
زيرسيستم

پشتوانة مالی
سیاس های دول
برنامههای دول
آموزف کارآفرینی در مدارس و
دانشگاهها
انتقال تحقیی و توسعه

وجود منابی مالی کافی و در دسترس برای صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛
ارائة تسهیالت مالی (وا ) به صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛
حمای های یارانهای دول از صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛
دسترسی صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د به سرمایههای خصوصی (فردی)( ،به غیر از منتابی
مالی بنیانگذاران کسب و کار)؛
وجود و دسترسی صتاحبان کستب و کارهتای جدیتد و در حتال ر تد بته سترمایهگتذاران (سترمایههتای)
مخاطرهآمیز؛
اماان ت مین مالی کسب و کارهای جدید از طریی عرضة سها ؛
سیاس های دولتی حامی کسب و کارهای جدید؛
اولویّ باالی سیاس های حامی کسب و کارهای جدید و در حال ر د برای دول ملّی؛
اولویّ باالی سیاس های حامی کسب و کارهای جدید و در حال ر د برای دول محلّی؛
سهول در اخذ مجوّزها و پروانههای کسب و کارهای جدید (حداکثر یک هفته)؛
سیاس های مالیاتی اصولی که باع افزایش فشار مالی به کارآفرینان نشود؛
قابد پیشبینی و سازگار بودن سیاس های مالیاتی و سایر قوانین دولتی در ارتباط با کسب و کارهای جدید؛
عد وجود بروکراسی اداری ،الزامات و مقرّرات صدور مجوّز دس و پاگیر در ارتباط با کسب و کارهای جدید
مساعدتهای دولتی از طریی سازمانها و مؤسّسات ذیربط به کسب و کارهای جدید؛
پشتیبانی مؤثّر پاراهای علم و فنّاوری و ر ددهندگان کسب و کار از کسب و کارهای جدید؛
تناسب برنامههای دولتی با فعّالیّ های کارآفرینانه؛
حمای مؤثّر سازمانهای دولتی از کسب و کارهای جدید؛
دسترسی و سهول استفادة کارآفرینان از برنامههای دولتی؛
اولویّ حمای از کسب و کارهای جدید در اهداف دنبال ده توسّط برنامههای دول ؛

ضري
تثیير
1/13
1/29
1/20

0/11
3/17
4/46

1/21

3/61

1/40

01/29

1/70
1/29
1/24
1/72
1/70
1/26
1/14
1/14
1/49
1/76
1/70
1/00
1/27
1/14

01/00
0/11
01/00
01/34
01/19
3/07
4/39
2/42
0/11
00/12
09/19
7/43
06/40
01/76

توجّه به خالّقیّ  ،خودکفایی و ابتاار عمد خصی در برنامههای آموز ی مدارس؛

1/71

0/11

توجّه به مسائد و اصول اقتصادی  -تجاری در برنامههای آموز ی مدارس؛

1/70

00/10

توجّه به مباح کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای جدید در برنامههای آموز ی مدارس؛

1/73

06/11

ارائة آموزفهای الز برای ایجاد و توسعة کسب و کارهای جدید از سوی دانشگاهها به دانشجویان؛

1/70

00/21

وجود سطح مطلوبی از آموزفهای مدیریتی و تجاری در زمینة ایجاد و توسعة کسب و کارهای جدید؛

1/11

3/02

ارائه آموزفهای فنی و حرفهای به صورت مداو از سوی سیستم آموز ی دانشگاهها؛

1/10

4/16

اماان انتقال مؤثّر تانولوژی ،دانش و آگاهی جدید از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی به ستم کستب و
کارهای جدید؛

1/10

0/11

دسترسی کسب و کارهای کوچک و متوسّط به تانولوژی و تحقیقات جدید؛

1/26

4/90

توانایی و اماان دسترسی کسب و کارهای جدید به تانولوژیهای جدید و بهروز؛

1/74

3/94

تسهیالت مالی دول به کسب و کارهای جدید به منظور استفاده از تانولوژی جدید و بهروز؛

1/77

3/90

وجود سرمایهگذاریهای مبتنی بر فنّاوری از طریی حمای های علمی و تانولوژیای مؤثّر؛

1/13

4/12

وجود رایط مناسب برای مهندسین و دانشمندان برای بالفعد کردن ایدههای نو در کسب و کارهای جدید؛

1/00

2/11

گوي

معنیداري
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زیرساخ های تجاری و قانونی
قوانین ورود :پویایی بازار و آزادی
بازار
زیرساخ های فیزیای
هنجارهای فرهنگی -
اجتماعی

وجود پیمانااران ،مشاوران و ت مینکنندگان به منظور حمای از کسب و کارهای جدید؛

1/12

0/11

توانایی مالی کسب و کارهای جدید در پرداخ هزینة استفاده از مشاوران ،پیمانااران و ت مینکنندگان؛

1/76

3/12

سهول دسترسی کسب و کارهای جدید به پیمانااران ،مشاوران و ت مینکنندگان؛

1/26

4/72

دسترسی کسب و کارهای جدید و درحالتوسعه به خدمات حرفهای و حسابداری؛

1/41

01/01

دسترسی کسب و کارهای جدید به خدمات بانای (چککردن حستاب ،معتامالت ارزی ختارجی ،اعتبارنامتة
بانای و)...؛

1/00

2/73

میزان تغییرات ساالنة بازار کاالها و خدمات مصرفی؛

1/16

0/11

میزان تغییرات ساالنة بازار کاالها و خدمات تجاری؛

1/26

7/33

سهول ورود کسب و کارهای جدید به بازارهای جدید؛

1/73

4/33

توان مالی کسب و کارهای جدید از نظر پرداخ هزینة ورود به بازارهای جدید؛

1/79

4/70

1/20

4/07

قوانین ضدّ انحصاری مؤثّر با قابلیّ اجرایی باال؛

1/10

7/12

وجود زیرساخ های فیزیای مناسب مانند جادّه ،آب و برق ،ارتباطات و فاضالب؛
دسترسی آسان و با هزینة کمتر به خدمات ارتباطی مانند اینترن  ،تلفن و...؛
مدّتزمان مناسب برای دسترسی به خدمات ارتباطی مانند اینترن  ،تلفن و( ...کمتر از یک هفته)؛

1/93
1/16
1/07

0/11
1/90
1/00

توانایی کسب و کارهای جدید در تقبّد هزینة بهرهمندی از خدمات گاز ،آب و برق ،فاضالب و...؛
مدّتزمان مناسب برای بهرهمندی از خدمات گاز ،آب و برق ،فاضالب و( ...کمتر از یک ماه)؛

1/79
1/13

1/74
1/21

فرهنگ اجتماعی حامی موفّقیّ های خصی کارآفرینانه؛
اهمّیّ و توجّه فرهنگ جامعه به خودکفایی ،استقالل و ابتاارات خصی؛

1/71
1/47

0/11
09/62

تشویی ریسکهای کارآفرینانه از سوی فرهنگ جامعه؛

1/24

00/20

تشویی خالّقیّ و نوآوری از سوی فرهنگ جامعه؛

1/91

1/37

ت کید فرهنگ جامعه به مسئولی پذیری فرد در زندگی خصی.

1/63

0/32

میزان تهدید کسب و کارهای جدید از سوی کسب و کارهای تثبی

ده هنگا ورود به بازارهای جدید؛

بحث
با توجّه به نتایج به دس آمده از بررسی مطلوبی اکوسیستم کارآفرینی روستایی نستب بته الگتوی ملّتی و جهتانی
آن ،همانطور که در اد  6نیز مشاهده می ود 01 ،زیرسیستتم از اکوسیستتم کتارآفرینی منطقتة متورد مطالعته
وضعیّ بسیار نامطلوبی نسب به الگوهای ملّی و جهانی را نشان میدهند ،به طوری که مشخّص اس مقتدار آمتارة
 tدر سطح معنیداری کمتر از 1/11برای تمامی این زیرسیستمها منفی بوده که حاکی از عد مطلوبیت اکوسیستتم
کارآفرینی روستایی منطقة مورد مطالعه اس .

شک  .3الگوي اکوسيستم کارآفرينی روستايی منطقة مورد مطالع در مقايس با الگوي ملّی و جهانی
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نتایج به دس آمده برای عملارد زیراکوسیستمها نشان میدهد که در ارتباط با «زیراکوسیستم پشتتوانة متالی»،
عد وجود و دسترسی صاحبان کسب و کارهای روستایی به سرمایهگذاریهتا و نبتود اماتان تت مین متالی کستب و
کارهای روستایی از طریی عرضة سها  ،مهمتترین دالیتد ترایط نتامطلوب در ایتن زیراکوسیستتم هستتند .دلیتد
تشخیص گویههای یاد ده به عنوان مؤثّرترین عوامد در بروز رایط نامطلوب کارآفرینی از دیتدگاه خبرگتان محلّتی
نیز ،نبود جذّابیّ سرمایهگذاری در کسب و کارهای روستایی برای سرمایهگذاران به دلید پایین بودن سوددهی آنهتا
اس که این ت ثیر در عد دسترسی صاحبان کسب و کارهای روستایی به منتابی متالی کته از طریتی عرضتة ستها
ت مین می وند ،بسیار مؤثّر اس  .این نتایج با یافتههای کریمی ( )0939و سروف و رامراج ( )6106کته عتد وجتود
حمای های مالی در نواحی روستایی را مهمترین چالش پیش روی کارآفرینتان روستتایی متیداننتد منطبتی است .
سایر نتایج به دس آمده نشانگر این اس که روستاییان منطقة مورد مطالعه از حمای های یارانهای دولت در قالتب
وا که مختص به افراد کارآفرین با د محرو هستند و تنها به وا های معمول ارائه ده از سوی بانکهتا و مؤسّستات
مالی دسترسی دارند .این در حالی اس که در مناطی روستتایی متورد نظتر ،بیشتتر روستتاییان بتا مشتاالت متالی
عمدهای حتّی در زندگی روزمرّة خود نیز روبهرو هستند که دریاف وا های معمول را نیز برای آنها تقریباً غیترممان
کرده اس ؛ این موضو (عد ایجاد تنوّ اقتصادی و ا تغالزایی) یای از مهمترین دالید مهاجرت جوانتان روستتایی
به هرها بهویژه هرهای مرکز هرستان و حتّی کالن هرهای خارج از منطقه اس  .این یافتهها بتا نتتایج والئتی و
همااران ( )0930که معتقدند با باال رفتن میزان تسهیالت دریافتی از قبید وا های خودا تغالی ،منابی متالی الز و
کافی ،تنوّ غلی موجب افزایش انگیزه و روحیة فردی برای توسعه و گسترف کارآفرینی می ود ،منطبی اس .
در «زیرسیستم سیاس های دول » ،از دیدگاه خبرگتان محلّتی ،دولت عالقتة چنتدانی بترای توستعة کستب و
کارهای روستایی در سیاس های اجرایی خود نشان نمیدهد که این موضو  ،ارگانهای محلّی (دول محلّتی) فعّتال
در امور روستایی را نیز تح ت ثیر قرار داده است ؛ همچنتین از دیتدگاه آنهتا ،بروکراستی اداری در ارائتة مجوّزهتای
کسب و کار و قابد پیشبینی نبودن سیاس های مالیاتی و قانونی دول در زمینة کارآفرینی نیز از جمله مهتمتترین
دالید سیاسی  -اداری وضعیّ نامطلوب کارآفرینی روستایی در منطقه اس  .این نتایج بتا نتتایج پتژوهش انتظتاری
( )6101که معتقد اس دول نقش حمایتی و کلیدی در ساختار اکوسیستم کارآفرینی بازی میکند و کلیتد ایجتاد
و آغاز ساختار اکوسیستم کارآفرینی در استانهای ایران در دس دولت است و نتتایج تحقیتی فلینگتر و هماتاران
( )6101که سیاس های دولتی مانند بهبود در محتیط نظتارتی و آمتوزف کتارآفرینی ،در نظتر گترفتن طترحهتای
تشویقی برای فعّالین علمی به منظور تشویی بیشتتر فعّالیّت هتای انتقتال فنّتاوری و سیاست هتایی کته ارزفهتا و
نگرفهای اجتماعی را در ارتباط با کارآفرینی تح ت ثیر قرار دهد ،باع پویایی اکوسیستتم کتارآفرینی متی توند،
مطابق دارد.
نتایج نشانگر این اس که عد مطلوبی «زیرسیستم برنامههای دول » ارتباط مستقیمی با ضعف سیاست هتای
دولتی در ارتباط با کارآفرینی روستایی دارد .همانطور که در بررسی زیراکوسیستم سیاس های دولت اثبتات تد،
نبودِ سیاس های حامی کارآفرینی روستایی که اساس ایجاد برنامههای الز در این زمینه است  ،از جملته مهمتترین
دالید نامطلوب بودن اکوسیستم کارآفرینی روستایی اس  .این رایط ،به طور زنجیروار سایر ابعتاد را در برنامتههتای
دولتی مانند اولویّ قائد دن به کارآفرینی روستایی ،همسو کردن برنامهها با فعّالیّت هتای کارآفرینانتة روستتایی و
در نتیجه توجّه به برنامههای حمایتی از کارآفرینی روستایی را تح ت ثیر قرار داده است  .از دیگتر ستو ،پتاراهتای
علم و فنّاوری در ایران با رویاردی هرگرایانه توجّه چندانی به فرص های کارآفرینانة روستتاها و توستعة کتارآفرینی
روستایی از طریی حمای های فنّی ،کار ناسی و ترویجی ندارند که این موضو  ،باع عتد دسترستی روستتاییان و
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کارآفرینان روستایی به برنامههای کارآفرینانه نیز ده اس  .این نتایج با یافتههای کردنائیج و هماتاران ( )0936کته
تدوین سند ملّی توسعة کارآفرینی را مهمتترین عامتد در توستعة کتارآفرینی و ایجتاد مراکتز کتارآفرینی و ختدمات
مشاورهای ،اصالح قوانین و مقرّرات اداری  -بانای ،ایجاد و تقوی پتاراهتای علتم و فنّتاوری و مراکتز ر تد ،ایجتاد
دانشادهها و آموز گاههای کارآفرینی ،حمای های مالی و مالیاتی سازمانیافتته ،کتاهش الزامتات و مراحتد اداری -
بانای و ثب رک ها و ایجاد باههای حامی کارآفرینی میدانند ،مطابق دارد.
در ارتباط با «زیرسیستم آموزف کارآفرینی» الز به ذکر اس که موضو آموزف کتارآفرینی در متدارس ختارج
از بررسیهای منطقهای مشالی ملّی اس که مربوط به سیستم آموز ی در مدارس و دانشگاههای کشتور است کته
دامنة این مشاد ،در مناطی روستایی با دّت بیشتری به چشم متیختورد .ایتن موضتو  ،هنگتامی کته بتا مشتاد
سختی دسترسی به مدارس بهویژه در مقاطی راهنمایی و دبیرستان برای بیشتر روستاییان منطقته همتراه متی تود،
اهمّیّ مسئلة مورد نظر را افزایش میدهد .پرورف خالّقیّ و نوآوری در دانشآمتوزان ،آمتوزف تیوههتای امنیّت
مالی و مدیری اقتصادی ،ارائة آموزفهای فنّی و حرفهای بهویژه در مناطی روستایی کته ماهیت کستب و کارهتای
این مناطی به دّت این نو آموزفها را میطلبد و آموزف ناسایی فرصت هتای ایجتاد کستب و کارهتای جدیتد
بهخصوص در بخش اوّل اقتصادی که امروزه رطی ضروری برای تنوّ بخشیدن به اقتصاد منتاطی روستتایی است ،
در سطح ملّی به طور عا و سطح محلّی به طور خاص در باید متدارس و دانشتگاههتا متورد توجّته قترار گیترد .ایتن
یافتهها ،با یافتههای الوانی و همااران ( )0931که طرح ت سیم بنیاد ملّتی آمتوزف کتارآفرینی ،تتدوین ستند ملّتی
آموزف کارآفرینی در ایران ،ارائة الگوی استاندارد آموزف کارآفرینی در ایتران را ازجملته چتالشهتا و ضترورتهتای
توسعة کارآفرینی میدانند و یافتههای اسعدی و حیپرس ( )0936که ثابت کتردهانتد نهادهتای آموز تی دولتتی
کشور هیچیک سرفصد معیّنی با عنوان کارآفرینی در برنامههای خود تا کنون در نظر ندا تهاند ،مطابق دارد.
در زمینة «زیرسیستم انتقال تحقیی و توسعه» نیز ،عد توانایی و اماان دسترستی کستب و کارهتای جدیتد بته
تانولوژیهای جدید و بهروز و نبود و یا ضعف تسهیالت مالی دول به کسب و کارهای جدید بته منظتور استتفاده از
تانولوژیهای جدید و بهروز ،در کنار عواملی مانند نبود یا سختی دسترسی روستاییان به تانولتوژیهتا و تحقیقتات
جدید ،عد توجّه مؤسّسات و نهادهای دولتی به انتقال مؤثّر تانولوژی و دانش به مناطی روستایی ،باع دهانتد تتا
روستاییان عالوه بر محرو بودن از این اماانات ،از به فعد درآوردن ایدههای جدید خود نیز محرو با ند .بخشتی از
این مشاالت ،ریشه در زیرسیستمهای سیاس های دولتی و برنامههای دولتی دارند؛ چراکه برای انتقتال تانولتوژی،
حمای های فنّی و مالی و دانش و آگاهی برای بهرهبرداری از فرص های کارآفرینانه در مناطی روستتایی ابتتدا بایتد
در زمینههای یاد ده سیاس گذاری و برنامهریزی ود .این نتایج ،عالوه بر مطابق با یافتههتای دیگتر پژوهشتگران
کارآفرینی که در قسم سیاس ها و برنامههای دول  ،پشتوانة مالی و آموزف کتارآفرینی ذکتر تد ،بتا یافتتههتای
فرناندز و همااران ( )6101که همااری میان بخش خصوصی ،مراکز ر د ،بخش دولتتی و دانشتگاههتا را بته عنتوان
عواملی ضروری برای موفّقیّ اکوسیستم کارآفرینی معرّفی میکنند ،مطابق دارد.
با توجّه به ایناه «زیرسیستم زیرساخ های تجاری و قانونی» امتروزه یاتی از کلیتدیتترین عوامتد اکوسیستتم
کارآفرینی به مار میرود؛ با این وجود ،در مناطی روستایی ایران به طور عا و مناطی روستایی آذربایجان غربتی بته
طور خاص ،ارائة مشاورههای فنّی و حرفهای ،مالی و حسابداری از یکسو و نبود یا سختی دسترسی بته پیماناتاران و
ت مینکنندگان از دیگر سو ،مشالی فراگیر و قابد مشاهده اس  .این عوامد ،در کنتار تنتوّ پتایین کستب و کارهتای
روستایی که مطابی یافتههای والئی و همااران ( )0930که معتقدند تنتوّ تغلی موجتب افتزایش انگیتزه و روحیتة
فردی برای توسعه و گسترف کارآفرینی می ود؛ همچنین نبود جذّابیّ سرمایهگذاری در ایتن نتو کستب و کارهتا
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برای ت مینکنندگان (بهویژه ت مینکنندگان مالی) و طوالنی بودن مسیر تولید تا مصرف در اقتصتاد روستتایی (وجتود
دالّالن واسطه) برای تولیدکنندگان روستایی و نبود قوانین حامی تولیدکنندگان روستایی؛ به عنوان مهمترین دالیتد
زیرساختی تجاری  -قانونی در عد مطلوبیت عملاترد اکوسیستتم کتارآفرینی روستتایی از ستوی خبرگتان محلّتی
ناسایی دهاند .این یافتهها با نتایج پژوهش کریمی ( )0939که تدوین و تصویب قوانین حمای از کستب و کتار را
به عنوان عامد مهم در موفّقیّ کارآفرینی روستایی معرّفتی متیکنتد و یافتتههتای رگتد و نتک ( )6101کته نبتودِ
زیرساخ های تجاری و قانونی را از جمله مشاالت توسعة کارآفرینی معرّفی کرده و ایتن عنصتر را از عناصتر پایتهای
برای اکوسیستم کارآفرینی معرّفی میکنند و یافتههای اسعدی و حتیپرست ( )0936کته ارائتة مشتاوره و هتدای
نظا مند و کشف فرص ها را بهویژه از سوی ارگانهای دولتی برای سهول روند توستعة کتارآفرینی الز متیداننتد،
مطابق دارد.
در ارتباط با «زیرسیستم قوانین ورود (پویایی و آزادی بازار)» نتایج نشان میدهد که در منتاطی روستتایی متورد
مطالعه ،اقتصاد روستایی به طور عمده ،سنّتی بوده و اد بهرهبترداری از فرصت هتای روستتایی بیشتتر در بختش
زراع  ،باغداری و دامداری اس و تالف چندانی از ستوی دولت و مؤسّستات خصوصتی در زمینتة تنوّ بخشتی بته
اقتصاد صورت نمیگیرد؛ لذا برای روستاییان منطقه ،وارد دن به زمینههای غلی جدید بتهخصتوص در رقابت بتا
مشاغد مشابه هری تقریباً غیرممان ده اس  .این عامد ،در کنار عامد عد دسترسی مناستب بته منتابی متالی و
فقر نسبی گسترده در این روستاها و در حال کلّی ،عد پشتوانة مالی مناسب کته ت تمینی بتر تهدیتد پتایین ایتن
کسب و کارها از سوی همتایان هری آنها با د و اماان رقاب را فراهم نماید را با مشاد مواجه کرده است  .همستو
با این مشاالت ،نبودِ پویایی الز در بازار کسب و کارهای روستایی و نبودِ قتوانین ضتدّ انحصتاری متؤثّر کته حتامی
کسب و کارهای روستایی بوده و اماان پیشبینی تغییرات ساالنة بازار محصوالت روستایی را فراهم نمایتد ،از جملته
دیگر عوامد ت ثیرگذار در عملارد نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقه از دیدگاه خبرگان محلّی بته تمار
توستط تحقیقتات مشتابه کته در قستم
میروند .این نتایج ،عالوه بر مطابق با نتایج به دس آمده در ایتن زمینته ّ
مربوط به سیاس ها و برنامههای دولتی ،پشتوانة مالی و زیرساخ های تجاری  -قانونی ذکر د ،با یافتتههتای انتگ
( )6101که بیتوجّهی به سیاس های عمومی ،عوامد یاپارچهکننده و اندازة بازار را به عنتوان متوانعی در راه توستعة
کارآفرینی میداند ،مطابق دارد.
با وجود مطلوبی نتایج به دس آمده برای «زیرسیستم زیرستاخ هتای فیزیاتی» در منتاطی روستتایی متورد
مطالعه ،مانند سیستم حمدونقد ،لولهکشی آب و برخورداری از برق ،فقر نسبی حاکم در مناطی روستایی که عمتدتاً
ریشه در سنّتی بودن اد بهرهبرداری از فرص های اقتصتادی ایتن منتاطی و بته واستطة آن فقتر نستبی گستتردة
روستاییان ،اماان تقبّد هزینة بهرهمندی از این ختدمات بترای بیشتتر آنهتا د توار است  .بتا توجّته بته ایناته اکثتر
روستاهای منطقة مورد مطالعه از نعم گاز ،تلفن ثاب (حدود  %11روستاهای متورد مطالعته) ،فاضتالب و اینترنت
(عمدتاً به دلید ناآگاهی و عد وجود ضرورت استفاده برای بیشتر روستتاییان) کته امتروزه الزمتة ورود بته بازارهتای
جدید هستند ،محرو بوده و مدّتزمان اخذ مجوّز این خدمات نسب به معیار جهانی طوالنیتتر است  ،ایتن عوامتد
نقش زیادی در دیدگاه خبرگان محلّی به مسئله دا ته اس  .این نتایج ،با توجّه به یافتتههتای تقدیستی و هماتاران
( )0930که معتقدند اخص زیرساختی در روستاها بیشترین ت ثیر را بر کارآفرینی دا ته اس  ،لزو توجّته بته ایتن
بعد را حائز اهمّیّ مینماید.
از دیدگاه خبرگان محلّی ،در ارتباط با «زیرسیستم هنجارهای فرهنگی  -اجتماعی» ،فرهنتگ جوامتی روستتایی
به خودکفایی و استقالل خصی افراد و بهویژه جوانان روستایی کته در بیشتتر روستتاهای متورد مطالعته جتزوی از
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اقتصاد خانواده به مار میروند و در این مورد نیز اکثراً پیشتة پتدری را پذیرفتته و بته تاد ستنّتی در بختش اوّل
اقتصادی مشغول فعّالیّ ده و یا برای گریز از این رایط ،مجبور به ترا روستای محدّ زندگی ختود متی توند ،از
مهمترین دالید رایط نامطلوب عملارد اکوسیستم کارآفرینی روستایی بته تمار متیرونتد .در کنتار ایتن عوامتد،
تسلّط تفاّر عمدتاً سنّتی در مناطی روستایی یاد ده که مانعی بزر در مسیر اوفایی خالّقیّ هتا و نتوآوریهتای
جوانان روستایی اس و همچنین وابستگی اقتصادی جوانان ساکن این روستتاها (حتّتی پتم از ازدواج) بته ختانوادة
پدری ،به دلید تنوّ پایین اقتصاد روستایی ،عد آموزف الز در استتفاده از فرصت هتای ایجتاد کستب و کارهتای
جدید روستایی و هنجارهای سنّتی حاکم بر جامعه به عنوان دیگتر دالیتد عملاترد ضتعیف اکوسیستتم کتارآفرینی
روستایی از نظر خبرگان محلّی به مار میرود .این نتایج ،افزون بر مطابق با یافتههای پژوهشهتای مشتابه کته در
بخش آموزف کارآفرینی به آنها ا اره د ،با یافتههای کریمی ( )0939که موانی اجتماعی  -فرهنگی را از مهمتترین
چالشهای کارآفرینی روستایی معرّفی میکند ،مطابق دارد.
در مجمو  ،بررسی وضعیّ اکوسیستم کتارآفرینی روستتایی منطقتة متورد مطالعته نشتان متیدهتد کته تمتا
زیراکوسیستمها دارای ت ثیر منفی در عملارد مطلوب اکوسیستتم کتارآفرینی روستتایی هستتند کته در ایتن میتان،
زیراکوسیستمهای «زیرساخ های تجاری و قانونی» و «برنامههتای دولت بترای کتارآفرینی» بیشتترین تت ثیر را در
عملارد نامطلوب آن دارند .در مقابتد ،کمتترین تت ثیر در ایتن زمینته مربتوط بته زیراکوسیستتمهتای «هنجارهتای
6
اجتماعی» و «زیرساخ های فیزیای» اس (جتدول  .)0ایتن نتتایج ،بتا نتتایج کتار برنتارد و میتاد ،)6113( 0ژائتو
( )6100و زامبری احمد و خاویر )6106( 9که نبودِ برنامههای دولتتی مناستب بتهویژه در زمینتة بوروکراستی اداری،
ثبان بازار داخلی ،تحقیی و توستعه و ستطح انتقتال آن و دسترستی کارآفرینتان بته ختدمات حرفتهای و مشتاورهای
(زیرساخ های تجاری و قانونی) را از جمله عوامد محدودکننده برای محیط کارآفرینی میدانند ،همختوانی دارد .در
میان پژوهشهای صورتگرفته در ایران نیز ،نتایج به دس آمده با نتتایج کتار داوری و هماتاران ( ،)0932قنبتری و
همااران ( )0931و ریاحی و همااران ( )0932که با بررسی وضعیّ اکوسیستتم کتارآفرینی در ایتران سیاست هتا و
برنامههای دولتی ،زیرساخ های تجاری و حرفهای ،آموزف کارآفرینی ،پشتوانة مالی و عملارد نامطلوب دانشتگاههتا
در زمینة انتقال تحقیی و توسعه را از جمله مشاالت اکوسیستم کارآفرینی ایران ناسایی کردهاند و بر لتزو تتدوین
برنامهها و سیاس های جامی در این زمینه و توجّه به رویارد سیستمی ت کید دارند ،همسو اس  .بتتتا توجّتتته بتتته
اخصهای برازف مدل طرّاحی ده برای نقش زیراکوسیستمهای کارآفرینی روستایی ،متدل متورد نظتر از بترازف
مناسب برخوردار اس (جدول .)1
جدول  .4نقش زيرسيستمهاي مورد بررسی در ايجاد شرايط نامطلوب محيط کارآفرينی روستايی
ضري تثیير معنیداري
زيرسيستم
2/09
1/19
پشتوانة مالی کارآفرینان
2/41
1/29
سیاس های دول در زمینة کارآفرینی
4/62
1/71
برنامههای دول در زمینة کارآفرینی
2/60
1/03
آموزف کارآفرینی در مدارس و دانشگاهها
2/11
1/22
انتقال تحقیی و توسعه
7/92
1/30
زیرساخ های تجاری و قانونی
1/24
1/11
قوانین ورود (پویایی و آزادی بازار)
0/13
1/03
زیرساخ های فیزیای
1/73
1/09
هنجارهای فرهنگی  -اجتماعی
1- Bernardez & Mead
2- Zhao
3- Zamberi Ahmad & Xavier
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جدول  .9شاخصهاي برازش مدل پژوهش
شاخصها
ریشة میانگین مربعات خطاهای تخمین
6
بترازف تطبیتی
9
برازندگی افزایشی
0
برازنتدگی هنجتار تده

0

ميزان استاندارد

برآورد

کمتر از 0
حداقد 1/3
حداقد 1/3
حداقد 1/3

1/124
1/31
1/39
1/30

شک  .2نقش زيرسيستمهاي اکوسيستم کارآفرينی روستايی در عملکرد نامطلوب آن در حالت معنیداري

نتيج گيري
برای عملارد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی و بهرهمندی از مزایای آن در سطوح ملّی ،منطقتهای و محلّتی ،توجّته بته
ابعاد گوناگون آن در ارتباط با یادیگر الز مینماید که پژوهش حاضر نیز این رویارد را مدّ نظر دا ته است  .نتتایج
به دس آمده از بررسی اکوسیستم کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان غربی عد عملارد مطلتوب آن را نشتان
میدهد .این موضو  ،با توجّه بته پیتروی آن از الگتوی ملّتی ،در برختی متوارد دامنتة بررستی دالیتد آن را از ستطح
منطقهای نیز فراتر میبرد؛ چراکه با توجّه به ماهی کسب و کارهای روستایی و نهادهای فعّال در این مناطی ،ایجتاد
و توسعة کارآفرینی که نتیجة مستقیم عملارد اکوسیستم کارآفرینی اس به اقدامات و متداخالت دولتتی وابستتگی
1- RMSEA
2- CFI
3- IFI
4- NFI
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زیادی را نشان میدهد .در منطقة مورد مطالعه ،این موضو بیشترین اثتر ختود را در ضتعف عملاترد زیراکوسیستتم
«زیرساخ های تجاری  -قانونی» نشان میدهد و گویای این اس که در مناطی روستایی متورد مطالعته ،دسترستی
روستاییان به اماانات مهارتآموزی و مشاوره به دلید فعّالیّ محتدود بختش دولتتی و خصوصتی در ایتن زمینته بتا
مشاالت زیادی روبهرو اس  .سایر زیراکوسیستمها نیز وضعیّ عملاردی مشابهی را دارنتد .بایتد توجّته دا ت کته
بررسی منفرد یک عامد به صورت مجزّا ،ا تباهی اس که بیشتر تحقیقات صورتگرفته در این حتوزه بتا آن مواجته
هستند؛ لذا ت ثیر زیراکوسیستم یاد ده بر عملارد کتدّ اکوسیستتم کتارآفرینی را بایتد در ارتبتاط بتا عملاترد ستایر
زیراکوسیستمها بررسی کرد .برای این منظور ،در این بخش برای ریشهیابی مسائد و ارائة راهاارهایی به منظور مهتار
آنها در ارتباط با زیراکوسیستمها و عملارد آنها ،فعّالیّ این زیراکوسیستمهتا در حتوزههتای زیرستاختی ،سیاستی -
قانونی ،اقتصادی و آموز ی  -فرهنگی تشریح ده اس .
برای مهار عد عملارد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی باید در درجة اوّل ،زیرساخ های فیزیاتی و نتر
ایجاد و تقوی وند .این موضو در کنار عوامد سیاسی  -قانونی به دّت به برنامهها و سیاس های دولتتی وابستته
اس  .در زمینة سیاس ها و برنامههای دولتی ،ارائة زیرساخ های فیزیای و نر (مانند جادّههتا و  ITو )...در اولویّت
اوّل قرار دارند که با توجّه به رایط منطقة مورد مطالعه ،این اخص نسب به سایر تاخصهتا از مطلوبیت نستبی
برخوردار اس ؛ امّا الز اس توجّه خاصی به ابعاد غیر فیزیاتی تود؛ چراکته ماهیت کستب و کارهتای متدرن بته
زیرساخ های نر بیشتر از زیرساخ های فیزیای وابسته اس  .در سطح دیگر ،حوزة قانونگذاری قترار دارد کته در
این زمینه ،توجّه دول به کاهش بروکراسی اداری و سهول ارائة مجوّز به کسب و کارهای روستایی مهمتترین عامتد
به مار میرود .در کنار این عوامد ،سیاس های قانونی در زمینة مستائد متالی ،ماننتد حمایت هتا و معافیت هتای
مالیاتی قرار دارند که در بح مربوط به حوزة اقتصادی به آن پرداخته می ود.
در حوزة اقتصادی ،با توجّه به ضعف مالی روستتاییان ،ایجتاد و تقویت مؤسّستات ارائهدهنتدة وا هتای کستب و
کارهای روستایی ،مؤسّسات و بخشهای حامی مالی کسب و کارهای روستتایی در بدنتة ارگتانهتای دولتتی ،ماننتد
بانکها و ادارات دولتی ضروری مینماید؛ که این موضو  ،عتالوه بتر تت مین متالی کستب و کارهتا و تترویج فرهنتگ
کارآفرینی در مناطی روستایی و ایجاد انگیزی الز در آنها برای ورود به عرصته فعّالیّت هتای کارآفرینانته ،دستتاورد
اقتصادی دیگر نیز دارد و آن اماان استفاده از سترمایههتای ختانوادگی (ختانواده ،دوستتان ،بستتگان و )...در ترو
کسب و کارهای روستایی از طریی ایجاد انگیزة سرمایهگذاری کارآفرینانه اس ؛ همچنین در این زمینه ،مشتوّقهتای
قانونی مانند معافی های مالیاتی از جمله موارد قانونی مؤثّر در توسعة کارآفرینی هستند کته در بستیاری از کشتورها
از مساعدتهای کارآفرینانة دول به مار میرود.
در منطقة مورد مطالعه ،ریشة بسیاری از مستائد و مشتاالت کتارآفرینی ماننتد عتد دسترستی بته مشتاوران و
خدمات حرفهای (مدیری مالی ،حسابداری و ...از طریی آ نایی با کانالها و باههتای کارآفرینتان و متخصّصتان و
سایر روفهای مهارتآموزی مجازی) ،ت مین سرمایة مالی الز (آموزف روفها و مهارتهتای جلتب سترمایههتا بته
کسب و کار و ایدههای نو) و موفّقیّ مساعدتها و برنامههای دولتی که بیشتتر از عتد آگتاهی کارآفرینانتة جامعته
سرچشمه میگیرند ،مربوط به عملارد نامطلوب زیراکوسیستم آموزف اس  .باید توجّه نمود کته آمتوزف کتارآفرینی
و انتقال تحقیی و توسعه که از وظایف مشترا دول  ،دانشگاه و بخش خصوصی است  ،بتیش از آناته یتک مشتاد
محلّی با د ،مشالی در سطح ملّی اس  .در این زمینه که پیش رطی برای عملارد مطلوب زیراکوسیستم فرهنگتی
 اجتماعی نیز به مار میرود ،ضمن لزو توجّه دول به اصالح سیستم آموز ی کشور ،میتوان با ارائة برنامتههتایترویجی کارآفرینی از طریی نهادهای فعّال در مناطی روستایی مانند تعاونیها و رک های روستایی اقتدا نمتود .از
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سوی دیگر ،با ایجاد و تقوی پارا علم و فنّاوری در سطح استان و دانشگاه ارومیه ،متیتتوان بتا تحقیتی و توستعه و
انتقال آن به مناطی روستایی و کسب و کارهای مربوطه اقدا کرد؛ همچنین با ایجاد مراکتز تتابدهنتدة کستب و
کارها در دبیرستانها و آموز گاههای فنّی و حرفهای و یا ترویج استفاده از اناوباتورهتای مجتازی بتهویژه در منتاطی
روستایی دارای دبیرستان و آموز گاه ،بخش عمدهای از مسائد مربوط به آمتوزف مهتارتهتای کتارآفرینی و انتقتال
دانش به روستاییان مرتفی میگردد .پیش رط این موضو نیتز وجتود سرفصتدهتای آمتوزف کتارآفرینی در نظتا
آموز ی کشور (آموزف اجباری) ،اس  .در سطح منطقهای نیز عالوه بر استفاده از نهادهتای مردمتی و خصوصتی در
امر آموزف (کارآفرینان محلّی) ،میتوان با تدوین کتب درسی مخصوص به مناطی روستتایی ،برگتزاری کتالسهتای
آموز ی کارآفرینی ،آموزفهای مجازی از طریی رسانههای عمومی بهویژه باههتای استتانی کته بته زبتان محلّتی
هستند و تشاید نهادهای فرهنگی با هدف توسعة فرهنگ کارآفرینانته در ایتن زمینته اقتدا کترد؛ هرچنتد حاصتد
فعّالیّ بازیگران اکوسیستم کارآفرینی در ایتن حتوزه بیشتترین تت ثیر ختود را در فرهنتگ جامعته از جملته اصتالح
فرهنگ سنّتی حاکم بر مناطی روستایی مانند تصوّر افراد جوان بهخصوص فرزندان پسر به عنتوان بخشتی از اقتصتاد
خانواده ،عد استقبال از استقالل اقتصادی جوانان روستایی و ترس از است و در پتی آن آن تترس از خالّقیّت و
نوآوری روستاییان و حمای و تشویی فعّالیّ های کارآفرینانة روستایی نشان خواهتد داد؛ امّتا دستتاوردهایی نیتز در
حوزههای اقتصادی و قانونی دربر خواهد دا که ایجاد و استفاده از مزایای باههتا و بختش خصوصتی در زمینتة
اقتصادی و قانونی ،مانند ت مین مالی ،سرمایهگذاری و آگاهیهای حقوقی از جملة آنها به حساب میآیند.
عملارد هریک از بازیگران اکوسیستم کارآفرینی در حوزههای یاد ده ،عملاترد مطلتوب اکوسیستتم کتارآفرینی
روستایی را از طریی پویایی هریک از زیراکوسیستتمهتا و عملاترد آنهتا در پتی خواهتد دا ت  .از آنجتا کته دولت ،
مهمترین عنصر اکوسیستم کارآفرینی روستایی در منطقة مورد مطالعه ناسایی ده اس و ابتاار عمد کتارآفرینی
روستایی در منطقه در دستان دول اس و تحقّی کارآفرینی روستایی و پویایی اکوسیستتم آن منتوط بته ح تور و
عملارد فعّال دول در تمامی ابعاد آن اس ؛ لذا الز اس تا در اوّلین قد  ،دول با برنامههتا و سیاست هتای ختود،
راه را برای ح ور و فعّالیّ سایر بازیگران فراهم نماید .این موضو  ،حتّی در کشورهای با اقتصاد توسعهیافتته نیتز در
مراحد اوّلیّة توسعة کارآفرینی از ضروریات ناخته ده اس .
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