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 چکيده
 گیکننهدنييتعدليه  به   هاي کارآفرينانه فعّاليّت محيط کارآفرينی و نقش آن در توسعةبررسی 

هاي اقتصهادي در ليّتفعّااقتصادي يک کشور و شک  دادن ب  توزيع فضايی  موفّقيّتکارآفرينی در 

 وضهعيّتبررسی  ،حاضر پژوهشهدف  ،از اين رو. استزيادي برخوردار  اهمّيّتامروزه از  ،یقلمرو ملّ

کهردن نقهش هريهک از  مشه ّصعملکرد اکوسيستم کهارآفرينی روسهتايی در گهاخ ن سهت و 

ري اطاّلعات، آوجمعخ است. هاي اکوسيستم کارآفرينی در بروز شرايط موجود در گاخ دوّزيرسيستم

 آوريجمهعکه  بهراي  و از آنجااي و پيمايش ميدانی )پرسشنام  و مشاهده( است ب  روش کتاب ان 

آمهاري  جهانی کارآفرينی استفاده شده است؛ لهذا جامعهة ديدبان هاي مورد نياز از پرسشنامةداده

که  در مجمهو   استی )اعضاي شوراهاي اسالمی روستاها و دهياران( شام  خبرگان محلّ ،پژوهش

نفهر به  عنهوان نمونه  بها  246ند ک  با استفاده از روش کهوکران تعهداد شونفر را شام  می 2603

هها از ات پرسشهنام اطاّلعاند. در گاخ ن ست براي تحلي  انت اب شده شدهيبندطبق گيري نمون 

ايج به  دسهت آمهده استفاده شد. نت .اس.اس.پی.اس افزارنرخاي در محيط نمون تک tآزمون آماري 

متعهادل بهودن قهوانين و » سهتميرسيزدو تنها  ،سیرزيرسيستم مورد بر 63نشان داد ک  از ميان 

ی داراي شهرايط نسبت ب  الگوي ملّ ،اطمينان %39با  «هاآموزش کارآفرينی در دانشگاه»و « راتمقرّ

عملکرد مطلوبی ندارنهد.  ،هااز زيرسيستم کيچيه ،ا در مقايس  با الگوي جهانیامّ ؛مطلوب هستند

ها نقش هريک از زيرسيستم ليزرل افزارنرخبا استفاده از روش تحلي  عاملی در محيط  ،خدر گاخ دوّ

ههاي اکوسيسهتمرار گرفهت. نتهايج نشهان داد که  زيردر بروز شرايط موجهود مهورد تحليه  قه

، %59و  36ترتيه  بها به  « فرينیهاي دولت براي کهارآبرنام »و « هاي تجاري و قانونیزيرساخت»

را در عملکهرد نهامطلوب  تهثیيرکمتهرين  %42با « هنجارهاي اجتماعی»تم بيشترين و زيراکوسيس

   .اکوسيستم کارآفرينی روستايی منطق  دارد

اسهتان  م کهارآفرينی، کهارآفرينی روسهتايی،اکوسيستجهانی کارآفرينی،  ديدبان: واژگان کليدي
 .آذربايجان غربی
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 م مقدّ
اقتصتادی یتک کشتور و  تاد دادن بته توزیتی ف تایی  موفّقیّت در  کنندهتعیینکارآفرینی عاملی  ،حاضردر عصر 
رود. بتا وجتود درا ایتن موضتو  از ستوی ( به  مار متی0،6100و سیلوا )فاجیو یهای اقتصادی در قلمرو ملّفعّالیّ 

و  )روبیوبتانون توستعهحتالکشتورهای درویژه هدر بستیاری از کشتورها بت ،سیاستمداران، اقتصاددانان و پژوهشتگران
هتای بخشتی بته جتای دیتدگاه گرفتار دیتدگاه ،کافی به کارآفرینی توجّه(، تخصیص منابی و 6102 ،6لیورت-استبان

ک رویاترد اکوسیستتمیک بتا کارآفرینی، نیاز به وجود ی های بخشی در توسعةسیستمیک بود. با ناکارآمدی سیاس 
 بته کتارآفرینی پتارادایم اکوسیستتم ،نیبنابرا (؛6109 ،9)نادکرادکویچ اصر آن احساس  دای از عنهم تنیدهروابط در

 یافت  ظهتور متداروریفنّتا جدیتد کارهتای و کسب برای ویژهبه های کارآفرینیسیاس  طراحی برای مبنایی عنوان
 ابتدا   تد 3310در ستال  0جیمزمتور توسّتطدر کتارآفرینی کته  (. بحت  اکوسیستتم0939 )قمبرعلی و همااران،

(، مورد استقبال اندیشمندان این حوزه قرار گرف . چراکه محیط و روابط بته طتور ، الف و ب6100 ،1)ماسون و براون
 افتراد، - عناصتر بته ،کتارآفرینی ند. مفهتو  اکوسیستتمکسب و کارهای جدیتد بستیار مهتم هستت موفّقیّ قطی در 
 یتا  تدنکتارآفرین بترای فترد تصتمیم مانی یا امحرّ دارد که  ارها کارآفرین فرد از خارج -مؤسّسات  یا هاسازمان
(. همچنتین 6101و  6100 ،2)آیزنبتر  کارآفرینانته است  کتار کستب و یانتدازراه صتورت در او موفّقیّت  احتمال

 ،دولتی متورد استتفاده قترار گرفت  کته طتی چنتدین مطالعته مؤسّساتها و اکوسیستم کارآفرینی از سوی دانشگاه
 (.6101 و همااران، 7)فرناندز گردید مشخّصهای کسب و کارهای جدید نیز پروژه موفّقیّ آن برای   اهمّیّ
المللتی را بتین مؤسّستاتنهادها و  های کارآفرینانه،فعّالیّ  ةبررسی محیط کارآفرینی و نقش آن در توسع اهمّیّ  

 ،4کتارآفرینی جهتانی بانانی کارآفرینی اس . دیدهجه دیدبان، مؤسّساتنیز درگیر موضو  کرد. از جمله این نهادها و 
 یهتاداده ةارائت و ارزیتابی آن اصتلی که هدف اس  پژوهشی - علمی یهاگروه از دمتشاّ دانشگاهی کنسرسیو  یک

 استبوئی، )آقاجتانی و خلیلتی کشورهاست  کارآفرینانتة یهتافعّالیّ  در خصوص یالمللنیب سطح در معتبر پژوهشی
هتای فعّالیّت  ی کته بتر توستعةمدلی ارائه کرده اس  که  ترایط محتیط ملّت ،سهن منظور، این مؤسّ(. برای ای0930

)دفتتر  دهتدثیرگذارنتد را نشتان متینوآوری و کارآفرینی در جامعته ت  ةکننددیتسهی و  رایط کارآفرینی به طور کلّ
هتای دولت ، وانه متالی، سیاست پشتت»عنصتر اصتلی  3دارای  ،ایتن متدل (.0939ان، جهانی کارآفرینی ایر دیدبان
هتتای دولتت ، آمتتوزف کتتارآفرینی، انتقتتال تحقیتتی و توستتعه، زیرستتاخ  تجتتاری و قتتانونی، قتتوانین ورود، برنامتته

 گیتردگویه متورد ارزیتابی قترار متی 16که از طریی  اس « های فیزیای و هنجارهای اجتماعی و فرهنگیزیرساخ 
 ؛احتی  تده است ی طرّور برای بررسی محیط کارآفرینی در سطح ملّ(. هرچند مدل مذک6106 ،همااران و 3)بوسما

ای اکوسیستم کارآفرینی و ماهی  کارآفرینی روستایی کته ایتن نتو  از کتارآفرینی ماهی  عملارد منطقه توجّها با امّ
 منتاطی بتا روستتایی کتارآفرینی  تیوة اجترای در تنهتا اختالف بلاه) ندارد کارآفرینی عا  مفهو  با تفاوتی هیچ

 در متدیری  ضعف و اماانات کمبود ریسک، بودن مانند باال روستایی مناطی خاصّ و همچنین  رایط (اس   هری
بته ایتن موضتو  کته امتروزه بستیاری از نتواحی  توجّتهبتا  ،و از سوی دیگتر (0947 نجارزاده، و رضوانی) نواحی این

مشتاالت نا تی از رکتود، ایستتایی و  ر حال تجربتة، دتوسعهدرحالدر کشورهای  ویژهبهروستایی در سطح جهانی، 
                                                                                                                                                                                   
1- Faggio & Silva 
2- Rubio- Bañón   & Esteban-Lloret 
3- Nadgrodkiewicz 
4- James Moore 
5- Mason & Brown 
6- Isenberg 
7- Fernandez 
8- Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 
9- Bosma  
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ای اکوسیستتم کتارآفرینی روستتایی (، بررستی عملاترد منطقته6116 ،0کساد اقتصادی هستند )هایلینگ و گرهارد
 نماید.ناپذیر میریزی و رفی مشاالت آن را اجتناببرای برنامه

 در ایجاد و توستعة ت ثیرگذارر ایران، ابعاد محیطی د ویژههکارآفرینی ب در حوزة  دهانجا هرچند بیشتر مطالعات  
در برخی از مطالعات از دیتدگاه  ،؛ با این حالاندپرداخته مسئلهکارآفرینی را فراموف کرده و یا با رویاردی بخشی به 

دهتد کته اکوسیستتم کتارآفرینی بتا بررسی این مطالعات نشان متیسیستمیک برای بررسی آن استفاده  ده اس . 
کته محیطتی  است هتا و رختدادهایی هتا، زیرستاخ ها، ستازمانتعامد میان مرد ، نقش به ماهی  آن، نتیجة توجّه

هایی ماننتد دسترستی همؤلّفاز  ،کنند، این اکوسیستمهای کارآفرینانه ایجاد میفعّالیّ مناسب برای باال بردن سطوح 
هتای هتا و زیرستاخ ، تحقیی و توسعه، سیاس مدارل دوهای کارآفرینی به سرمایه، آموزف کارآفرینی، وجود برنامه

 بتازار، تانولتوژی، متالی، تجاری و قانونی و سهول  قوانین ورود به کتار تشتاید  تده و از طریتی حمایت  اخالقتی،
ستروف  ؛6106 ،6کارآفرینی نقش دارند )رگتد و نتک محیطی در ایجاد و توسعة حمای  و دول  ها، باه اجتماعی،
هماتاری میتان بختش  ،در اکوسیستم کارآفرینی سازهانهیزم(. در همین راستا و در ارتباط با نقش 0661، 9و رامراج

. است فراوانی  اهمّیّ آیند، دارای کارآفرینی به حساب می یبسترسازها که مثل  طالیی خصوصی، دولتی و دانشگاه
زمینته را بترای  ،و کارهتا ر تد کستبو مشتارک  در به مالای ، اندازه  توجّهخدمات نوآورانه با  این بازیگران با ارائة

هتای هدر حتوز ینتیآفرنقش(. آنهتا از طریتی 6101هماتاران،  و نمایند )فرنانتدزپویایی محیط کارآفرینانه فراهم می
  نیّت ،بته عبتارت دیگتر؛ نماینتدات کارآفرینانته متنعام متیدهی نیّخود را در ایجاد و جه  لین نتیجة، اوّاد دهی

کتارآفرینی  یستازهانهیزمای که گیرد؛ به گونهابعاد مختلفی از محیط اجتماعی قرار می ت ثیرتح   ،افراد انةکارآفرین
تترین کلیتدی ،دارند که در میتان ایتن بتازیگران نیتز، دولت  کننده یتقومتقابد  ت ثیرو محیط اجتماعی آنها بر هم 

 (.6102همااران،  و 0رود ) یلوعنصر به  مار می

ختورد را بر نقش دول  در اکوسیستم کارآفرینی که در بسیاری از مطالعات این حتوزه نیتز بته چشتم متی ت کید 

و  است کتارآفرینی  عامتد در توستعة تترینمهمکارآفرینی کته  ی توسعةهایی مانند تدوین سند ملّتوان در زمینهمی
بتانای، ایجتاد و تقویت   -رات اداری ای، اصتالح قتوانین و مقترّهمچنین ایجاد مراکز کارآفرینی و ختدمات مشتاوره

هتای متالی و مالیتاتی هتای کتارآفرینی، حمایت ها و آموز گاهو مراکز ر د، ایجاد دانشاده فنّاوریهای علم و پارا

 هتای حتامی کتارآفرینی خالصتهها و ایجاد  باهبانای و ثب   رک  -، کاهش الزامات و مراحد اداری افتهیسازمان
هتا کته دیگتر عنصتر کلیتدی در (. همچنتین دانشتگاه6101همااران،  و 1فلینگر ؛0936مااران، کرد )کردنائیج و ه

آمتوزف کتارآفرینی بته  وبژه در زمینتةهتتا حتدود زیتادی بت رونتدهای کارآفرینانه به  تمار متیفعّالیّ  یبسترساز
  و در وابستتگی بته اقتدامات ها از طریی همااری بتا دولتدانشگاه ،در این زمینه های دول  وابسته هستند؛عملارد

تستهیالت حمتایتی و  ستاندارد آموزف کتارآفرینی و ارائتةالگوی ا ی آموزف کارآفرینی، ارائةدولتی، با تدوین سند ملّ

در را دولت  نقتش حمتایتی و کلیتدی  ،بنابراین؛ (0931 کنند )الوانی و همااران،می ینیآفرنقشمالی از کارآفرینان 
کنتد و کلیتد ایجتاد و آغتاز ستاختار اکوسیستتم کتارآفرینی نیز بازی متی انیبندانشرینی ساختار اکوسیستم کارآف

آمتوزف  وضتعیّ بررسی تطبیقی  ،(. با این وجود6101در ایران( در دس  دول  اس  )انتظاری،  ویژهه)ب انیبندانش
 عنتوان تحت  نتیمعیّ فصتدسر کیچیه کشور دولتی دهد که نهادهایکارآفرینی در ایران و سایر کشورها نشان می

 مشتاهده ایبرنامته نیز کارآفرین زنان برای ،نسب  همین اند، بهندا ته در نظر کنون تا خود هایبرنامه در کارآفرینی
                                                                                                                                                                                   
1- Heilig & Gerhard 
2- Regele & Neck 

3- Suresh & Ramraj 

4- Schillo 

5- Fuerlinger 
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 ستطح در و بودجته قانون هایتبصره محدّ از مالی اعطای تسهیالت به مبادرت محدودی سطح در تنها و اس  نشده

پرست ، اند )استعدی و حتینموده غالتخودا  زنان جمله از خودا تغاالن و برای ز یآمو هایبرنامه اجرای محدودتر

 ،مطلتوب اکوسیستتم کتارآفرینی در جوامتی فعّالیّت بترای  یبسترسازدول  در کلیدی بر نقش  ت کید البتّه(. 0936
ر کشتورهایی گرفتته درتصتو هایپژوهشچراکه نتایج   ود؛با اقتصاد غیر کارآفرین )مانند ایران( مشاهده می عمدتاً

بته عبتارت ؛ های کارآفرینانه است فعّالیّ  دن نقش دول  در تر رنگپویایی دارند، نشانگر کم که اقتصاد کارآفرینانة
 وده که بتا گتذر کتارآفرینی از مرحلتةب ترپررنگکارآفرینی در این جوامی  ، نقش دول  در مراحد ابتدایی توسعةدیگر

هتا، ای از وظایف به بخش خصوصتی، دانشتگاه ود و بخش عمدهتر میرنگاین نقش کم ،وغر د و بل مرحلةد به تولّ

  ود.می واگذارها، اناوباتورها و...  باه
هتای پتیش روی دهتد کته چتالشدر ارتباط با کارآفرینی روستایی در ایران نیز بررسی ادبیات موضو  نشان می 

 تترینمهمفرهنگتی و  -ستهیالت زیربنتایی و موانتی اجتمتاعی بتود تکارآفرینی روستایی را کمبود منتابی متالی، کم
ی زمین، فراهم بودن مناظر و منابی طبیعتی غنتی و فرهنتگ و ستنن محلّت یهای کارآفرینی روستایی را ارزانفرص 

بته همبستتگی  توجّتهبتا  ،اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی ةگانسهکه این عوامد  (0939دهند )کریمی، تشاید می

هتا کمتک نماینتد )تقدیستی و هماتاران، سایر عامد یک عامد به توسعة وضعیّ توانند با افزایش ها، میظرفی  بین
برختی  البتّته ؛دهتدنشتان متینیتز را  آنماهی  عملارد اکوسیستمی  نو  عملارد کارآفرینی روستایی،این  (.0930

 ماننتدرا در بتین عتواملی  تت ثیرکمترین  ،ساختیکه عوامد زیر اس گرفته در این زمینه نشانگر این مطالعات صورت
ستازی، منتدی، ظرفیت   اقتصادی، نیروی انسانی ماهر، توانمندی اقتصتادی و رضتای عوامد اقتصادی و فردی، تنوّ

(. 0930 انتد )والئتی و هماتاران،کارآفرینی روستایی در ایران دا تته و آگاهی در توسعة ینگرندهیآاعتماد به نفم، 

اختی فیزیاتی(، بلاته بته ایتن عوامتد زیرست عمتدتاً) عوامتد زیرستاختی ت ثیرنه به معنای کمتر بودن  ،این موضو 
تم های اخیر، در مقایسه با سایر عوامد و بتازیگران اکوسیستها در سالمناسب زیرساخ  معناس  که به دلید توسعة

ه نیازمنتد سیستمیک کارآفرینی کت عملارد ی ماه نیزو  اندمناسبی برخوردار نبوده کارآفرینی روستایی که از توسعة
تتری رنتگنقش کتم ،هاهمؤلّف، امروزه این عامد در مقایسه با دیگر عوامد و اس اکوسیستم همااری تمامی بازیگران 

 کارآفرینی دارد. ویژه به عنوان یک مانی در توسعةهب

ا تاره آنهتا ای از بته پتاره بتاالیران کته در کارآفرینی روستایی در ااکوسیستم  وضعیّ مربوط به بر مسائد  افزون 
های  غلی در مناطی روستتایی ایتران محتدود  تده دهد که فرص   روستاها در ایران نشان میبه واقعیّ توجّه،  ذ

در مناطی روستایی، هتیچ امیتدی برایشتان وجتود به طوری که مرد  فقیر راهی برای خروج از فقر ندارند و  ؛اس 
گویتای  ،ایتن موضتو  ؛ کته(0930 کنند )تقدیسی و هماتاران،آنها به  هرهای بزر  مهاجرت می ،؛ از این روندارد

بته مشتاالت  توجّتهمورد مطالعته نیتز بتا  ینی روستایی و  هری اس . در منطقةعملارد متفاوت اکوسیستم کارآفر

ری و  ترایط نتامطلوب  ته - روستتا های اقتصادی و مهاجرت گستتردةبرداری مناسب از ظرفی بیااری، عد  بهره
نمود تا با رویاتردی سیستتمی بخشتی از ایتن مشتاالت کته ایجاد و ر د کسب و کارهای جدید روستایی الز  می

حاضتر بته دنبتال ارزیتابی  د مربوط به ف ای کارآفرینی دارند، مورد برسی قترار گیرنتد؛ لتذا پتژوهشریشه در مسائ
ی و جهتانی و همچنتین بررستی د مطالعه در مقایسه با الگوی ملّمور منطقة مطلوبی  اکوسیستم کارآفرینی روستایی

 .اس ها در بروز  رایط موجود آن نقش هریک از زیرسیستم

 هامواد و روش
 07 کیلتومتر مربتی واقتی  تده است  و دارای 113/97ح  ااستان آذربایجان غربی در  تمال غترب ایتران بتا مست

طبتی سر تماری ستال  .با مرکزی   هر ارومیه است  آبادی 9764 و دهستان 013  هر، 92 بخش، 92  هرستان،
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نفتر را روستتاییان  0004196 ،تعتداددارد کته از ایتن   جمعیّتنفتر  9141172استتان این  ،مرکز آمار ایران 0931

 در عشتایر و ایتالت وجتود ،ایتن بتر است  کته افتزون کشاورزی مستعدّ مناطی از یای استان این دهند.تشاید می

 ستایر بته نستب  معتدنی منتابی بترداریبهره و اکتشتاف نظتر از ،با این حال .دارد یتوجّه قابد نقش تاناس دامداری
ر یهای کارآفرینی استتان در کنتار ستابرداری مناسب از ظرفی ندارد که این عد  بهره قرار مطلوبی وضی در هااستان

 .دهدمی روستاییان منطقه نشان خود را در بیااری و مهاجرت گستردة ،عوامد
 )پرسشتنامه و مشتاهده( ای و پیمتایش میتدانیاز مطالعتات کتابخانته ،اتاطاّلعآوری برای جمیحاضر  در مقالة 

 16ر و متغیّت 3کته  تامد  0نتیم)لیارت(  ایپنج گزینه در این پژوهش از پرسشنامةکه  آنجا از استفاده  ده اس .

ارزیتابی اکوسیستتم کتارآفرینی منتاطی مختلتف  به منظور رینیجهانی کارآف دیدبان توسّطو  (0)جدول  اس گویه 
)اع تای  یآمتاری تحقیتی  تامد خبرگتان محلّت عتةلتذا جام استفاده  ده اس ؛ گیرد،جهان مورد استفاده قرار می

استتان از ستوی مرکتز آمتار ایتران،  0931ال ست ةمنتشر تدطبی آمتار  .اس  وراهای اسالمی روستاها و دهیاران( 
نفتر را  9014 ،کته در مجمتو  است نفر دهیتار  0600نفر  ورای اسالمی روستایی و  0437ان غربی دارای آذربایج

گیتری نفتر بته عنتوان نمونته بتا استتفاده از روف نمونته 900تعتداد  ،گردد که با استفاده از روف کوکران امد می

رسی، تماید به مشارک  و میزان آگتاهی فترد اند. در انتخاب این افراد نیز سه معیار دستانتخاب  ده  دهیبندطبقه
کته در  است  هرستان  07که استان آذربایجان غربی دارای  از آنجا نظر قرار گرف . مدّ ا موضو  پژوهشدر ارتباط ب

لتذا بترای  ،بودنتدنفتر  011ها تعداد اع ای  وراهای اسالمی روستتایی و دهیتاران کمتتر از برخی از این  هرستان
)ارومیته و  مرکتزی های ختوی و چالتدران(،) هرستان این استان به سه بخش  مالی مان و هزینه،جویی در زصرفه

هتا در اختیتار  توراها و دهیتاران ایتن و پرسشتنامه6تقستیم  تد )میانتدوآب، مهابتاد و بوکتان( و جنتوبی سلماس(

 .  (0) اد  ها قرار گرف  هرستان

 
 مورد مطالع  ة منطقة. نقش6شک  

                                                                                                                                                                                   
1- National Experts Survey 

نفر،  70نفر، میاندوآب:  40نفر، ارومیه:  69نفر، سلماس:  04نفر، چالدران:  12 ده برای هر  هرستان عبارتند از: خوی انتخاب ةتعداد نمون -6
 نفر. 01نفر و بوکان  16اباد: مه
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 هاي اکوسيستم کارآفرينی روستايیها و گوي شاخص ،ها مؤلّف .6جدول 

 کد گوي  شاخص  مؤلّف

ة 
وان
شت

پ
ی
مال

 

 مالیپشتوانة 

 کارهتای جدیتد و در حتال ر تد؛ ارائتة وجود منابی مالی کافی و در دسترس برای صتاحبان کستب و
ای دولت  از یارانته هایتسهیالت مالی )وا ( به صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛ حمای 

صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د؛ دسترسی صاحبان کسب و کارهتای جدیتد و در حتال 
کستب و کتار(؛ وجتود و  گتذارانبنیانبه غیتر از منتابی متالی ) های خصوصی )فردی(،ر د به سرمایه

آمیتز؛ ای( مخاطرههگذاران )سرمایهدسترسی صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د به سرمایه
 سها . ةمالی کسب و کارهای جدید از طریی عرض ت میناماان 

F1 
 تا

F6 

یس
 
اس

ها
 ی

 
دول

 

 به ینیکارآفر
 ةمسئلعنوان 

 اقتصادی

های حتامی کستب و کارهتای باالی سیاس  اولویّ ارهای جدید؛ های دولتی حامی کسب و کسیاس 
دیتد و در های حامی کستب و کارهتای جی سیاس باال اولویّ ی؛ جدید و در حال ر د برای دول  ملّ

 ی.حال ر د برای دول  محلّ

PO1 
 تا

PO3 

متعادل و 
قانه بودن مشوّ

 هاقوانین و مالیات

هتای مالیتاتی یک هفته(؛ سیاس  حداکثرهای کسب و کارهای جدید )ها و پروانهمجوّزسهول  در اخذ 
هتای بینی و ستازگار بتودن سیاست ود؛ قابد پیشاصولی که باع  افزایش فشار مالی به کارآفرینان نش

مالیاتی و سایر قوانین دولتی در ارتباط با کسب و کارهای جدید؛ عد  وجود بروکراسی اداری، الزامات و 
 دس  و پاگیر در ارتباط با کسب و کارهای جدید. مجوّزرات صدور مقرّ

PO4 
 تا

PO7 

مه
رنا
ب

ها
 ی

 
دول

 

های دول  برنامه
 نیبرای کارآفری

 متؤثّربه کسب و کارهای جدید؛ پشتیبانی  ربطذی مؤسّساتها و های دولتی از طریی سازمانمساعدت
هتای دهندگان کسب و کار از کسب و کارهتای جدیتد؛ تناستب برنامتهو ر د فنّاوریهای علم و پارا

جدید؛ دسترسی و  های دولتی از کسب و کارهایسازمان مؤثّرهای کارآفرینانه؛ حمای  فعّالیّ دولتی با 
حمای  از کستب و کارهتای جدیتد در اهتداف  اولویّ های دولتی؛ سهول  استفاده کارآفرینان از برنامه

 های دولتی.برنامه توسّط ده دنبال

PR1 
 تا

PR6 

ی
رین

رآف
 کا
ف

وز
آم

 

آموزف 
کارآفرینی در 

 مدارس

بته مستائد و  توجّتهز ی مدارس؛ های آمو ، خودکفایی و ابتاار عمد  خصی در برنامهقیّبه خالّ توجّه
به مباح  کتارآفرینی و ایجتاد کستب و  توجّههای آموز ی مدارس؛ تجاری در برنامه -اصول اقتصادی 

 های آموز ی مدارس.کارهای جدید در برنامه

ED1 
 تا

ED3 

آموزف 
کارآفرینی در 

 هادانشگاه

ها به دانشجویان؛ وجود از سوی دانشگاهکسب و کارهای جدید  ایجاد و توسعةبرایهای الز  آموزف ارائة
 ةکسب و کارهای جدیتد؛ ارائت های مدیریتی و تجاری در زمینة ایجاد و توسعةسطح مطلوبی از آموزف

 ها.ای به صورت مداو  از سوی سیستم آموز ی دانشگاهی و حرفههای فنّآموزف

ED4 
 تا

ED6 

ال
تق
ان

 
ی
قی
تح

 و 
عه
وس

ت
 

انتقال تحقیی و 
 توسعه

ها و مراکتز تحقیقتاتی دولتتی بته ستم  تانولوژی، دانش و آگاهی جدید از دانشگاه مؤثّرانتقال اماان 
به تانولوژی و تحقیقتات جدیتد؛  توسّطکسب و کارهای جدید؛ دسترسی کسب و کارهای کوچک و م

ه ؛ تسهیالت مالی دول  بروزبهجدید و  یهافنّاوریتوانایی و اماان دسترسی کسب و کارهای جدید به 
تنی بر های مبگذاری؛ وجود سرمایهروزبهاستفاده از تانولوژی جدید و  به منظورکسب و کارهای جدید 

؛ وجود  رایط مناسب برای مهندسین و دانشمندان مؤثّر ةفنّاورانهای علمی و از طریی حمای  ،فنّاوری
 های نو در کسب و کارهای جدید.برای بالفعد کردن ایده

T1 
 تا

T6 

 
اخ
رس

زی
ی
ها

 
ی 

جار
ت نی

انو
و ق

 

های زیرساخ 
 تجاری و قانونی

حمای  از کسب و کارهای جدید؛ توانتایی متالی  به منظور کنندگاننیت موجود پیمانااران، مشاوران و 
؛ ستهول  کننتدگانت میناستفاده از مشتاوران، پیماناتاران و  سب و کارهای جدید در پرداخ  هزینةک

؛ دسترسی کستب و کارهتای کنندگانت مینمانااران، مشاوران و دسترسی کسب و کارهای جدید به پی
ای و حسابداری؛ دسترسی کسب و کارهای جدید بته ختدمات جدید و در حال توسعه به خدمات حرفه

 کردن حساب، معامالت ارزی خارجی، اعتبارنامه بانای و...(.بانای )چک

IN1 
 تا

IN5 

ود
ور
ن 

وانی
ق

 

 پویایی بازار
النه بازار کاالها و خدمات مصترفی؛ میتزان تغییترات ستاالنه بتازار کاالهتا و ختدمات میزان تغییرات سا

 تجاری؛

R1 
  تا

R2 

 آزادی بازار
سهول  ورود کسب و کارهای جدید به بازارهای جدیتد؛ تتوان متالی کستب و کارهتای جدیتد از نظتر 

کستب و کارهتای  ورود به بازارهای جدید؛ میزان تهدید کسب و کارهای جدید از سوی ةپرداخ  هزین
 اجرایی باال. قابلیّ با  مؤثّرانحصاری  در هنگا  ورود به بازارهای جدید؛ قوانین ضدّ  ده یتثب

R3 
 تا

R6 

 
اخ
رس

زی
 ها

های زیرساخ 
 فیزیای

و فاضالب؛ دسترسی آستان و بتا ه، آب و برق، ارتباطات مناسب مانند جادّ یایزیفهای وجود زیرساخ 
دسترسی به ختدمات  برایمناسب  زمانتمدّ...؛ تباطی مانند اینترن  و تلفن وار کمتر به خدمات هزینة
 د هزینتة... )کمتر از یک هفته(؛ توانایی کسب و کارهای جدیتد در تقبّتاطی مانند اینترن  و تلفن وارتب
ختدمات گتاز،  از یمنتدبهرهمناسب برای  زمانتمدّ...؛ ز خدمات گاز، آب و برق، فاضالب ومندی ابهره

 ... )کمتر از یک ماه(.آب و برق و فاضالب و

PY1 
 تا

PY5 

رها
جا
هن

 

هنجارهای 
اجتماعی و 
 فرهنگی

فرهنگ جامعه به خودکفایی،  توجّهو  اهمّیّ های  خصی کارآفرینانه؛ موفّقیّ فرهنگ اجتماعی حامی 
  و قیّتخالّهای کارآفرینانه از سوی فرهنگ جامعه؛ تشویی استقالل و ابتاارات  خصی؛ تشویی ریسک

 پذیری فرد در زندگی  خصی.ولی فرهنگ جامعه به مسئ ت کیدنوآوری از سوی فرهنگ جامعه؛ 

N1 
 تا

N5 
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از ستوی دیتدبان   تده ارائتهنمونته و آمتار تک tبرای تجزیه و تحلید اطاّلعات نیز در ابتدا با استتفاده از آزمتون  

ینی روستتایی در تطبیتی بتا الگتوی ملّتی و جهتانی در برای سنجش مطلوبی  اکوسیستم کتارآفر جهانی کارآفرینی

هتا در حاکمیت  استفاده  د؛ سپم برای مشخّص  دن نقش هرکدا  از زیرسیستم 0افزار اس.پی.اس.اس.محیط نر 

هتای هر یتک از زیرسیستتم ت ثیر 6افزار لیزرلف ای کارآفرینی موجود با استفاده از روف تحلید مسیر در محیط نر 

 رآفرینی روستایی در توسعة کارآفرینی منطقه مورد بررسی قرار گرف . اکوسیستم کا

 نتايج
 وراهای روستایی و دهیاران( بته ) انیپاسخگواز میان نشان داد که  ،هاات توصیفی به دس  آمده از پرسشنامهاطاّلع

 ،کته از ایتن تعتداددهنتد متیرا مردان تشاید ( %7/37) نفر 991را زنان و تعداد  (%9/9) نفر 00ها تعداد پرسشنامه

و  پلمیدفتوقآنهتا دارای متدرا  %63دارای متدرا دیتپلم و  %14 تتر از دیتپلم،دارای مدرا تحصیلی پتایین 09%

 اند. لیسانم و باالتر بوده

  تدهارائههتای ، پاست مورد مطالعه کارآفرینی در منطقة به منظور ارزیابی مطلوبی  یا عد  مطلوبی  اکوسیستم 

 .ای مورد بررستی قترار گرفت نمونهتک tی و جهانی با استفاده از آزمون ی در تطبیی با الگوی ملّخبرگان محلّ توسّط

هتای متورد بررستی نشتان ی  اخصدارمعنیتایج به دس  آمده از ن ود، نیز مشاهده می 6که در جدول  طورهمان

ی بتا لگتوی ملّتدر ارتبتاط بتا ا  تدهیبررستفرینی اکوسیستم کارآزیرسیستم( زیر 3)تح  قالب  06د که از تعداد دا

آمتوزف کتارآفرینی » و «هتاقانه بودن قوانین و مالیاتمتعادل و مشوّ» هایاکوسیستمتنها زیر 49/0 و 26/0میانگین 

العه از مطلوبیت  الز  مورد مط ی آنها در منطقةنسب  به الگوی ملّ 42/0و  40/0به ترتیب با میانگین « هادر دانشگاه

بتا ستطح  46/0 و 79/0ها به ترتیتب برابتر برای این  اخص هبه دس  آمد t آمارة ،به عبارت دیگر؛ ندبرخوردار هست

جهتانی بتا  بتا الگتوی هستایقما در امّت؛ کنتدمی دییت که مطلوبی  این دو  اخص را  اس  11/1داری کمتر از معنی

 ستند.از مطلوبی  الز  برخوردار نی 74/6 و 06/6میانگین

 ی و جهانیمورد مطالع  در مقايس  با الگوي ملّ روستايی منطقةکارآفرينی هاي ب  دست آمده براي زيراکوسيستم t آمارة .3جدول 

 زيراکوسيستم
ميانگين 
 منطق 

ميانگين 
 یملّ

ميانگين 
 جهانی

با   سايقمدر  t ةآمار
 یالگوي ملّ

با   سايقمدر  t مارةآ
 الگوي جهانی

t 
سطح 

 داريمعنی
t 

سطح 
 داريمعنی

 111/1 -91/0 111/1 -41/0 46/6 71/0 00/0 پشتوانة مالی
 111/1 -02/9 111/1 -16/0 10/6 6 30/0 اقتصادی مسئلةکارآفرینی به عنوان 

 111/1 -12/1 111/1 79/0 06/6 26/0 40/0 هاو مالیات قوانین بودن قانهمشوّ و متعادل
 111/1 -61/0 111/1 -11/0 20/6 92/0 17/0 کارآفرینی برای دول  هایبرنامه

 111/1 -01/0 111/1 -11/0 30/0 02/0 93/0 مدارس در کارآفرینی آموزف
 111/1 -21/1 111/1 46/0 74/6 49/0 42/0 هادانشگاه در آموزف کارآفرینی

 111/1 -07/0 111/1 -21/0 90/6 40/0 73/0 تحقیی و توسعه انتقال
 111/1 -20/0 111/1 -33/0 31/6 41/0 97/0 نیهای تجاری و قانوزیرساخ 

 111/1 -70/9 111/1 -46/9 37/6 9 39/0 پویایی بازار
 111/1 -69/3 111/1 -00/9 10/6 29/0 02/0 آزادی بازار

 111/1 -00/1 111/1 -30/0 41/9 73/9 96/6 های فیزیایزیرساخ 
 111/1 -71/2 111/1 -40/0 46/6 01/6 49/0 هنجارهای اجتماعی و فرهنگی

                                                                                                                                                                                   
1- Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

2- Linear Structural Relations (LISREL) 
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 ترایط  دییتت که بته معنتای  اس ها نشانگر منفی بودن این آماره به دس  آمده برای سایر زیراکوسیستم t آمارة 

 هتای دولت  در زمینتةبرنامته» هتایاکوسیستتمط موجود اس  که از میان آنهتا زیرها در  راینامطلوب این  اخص

 ترین  رایط را دارا هستند.نامطلوب 00/0 و 17/0گین به ترتیب با میان« مالیپشتوانة » و« کارآفرینی

 آن درنتامطلوب  وضتعیّ در حاکمیت  روستتایی های اکوسیستم کتارآفرینی سیستمررسی نقش زیرببه منظور  

تتایج . ن(9)جتدول  ی مورد تجزیه و تحلید قترار گرفت خبرگان محلّ توسّط  دهارائه نظرات نیز، مورد مطالعه منطقة

وجتود و » هتایگویه ،یین اس  که از دیدگاه خبرگان محلّحاکی از ا« مالی پشتوانة» سیستمبرای زیر به دس  آمده

ی متال تت میناماتان »و « آمیتزگتذاران مختاطرهدسترسی صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د به سرمایه

را در ایجتاد  تت ثیربیشتترین  ،70/1و  40/1 تت ثیربه ترتیب با ضتریب « سها  کسب و کارهای جدید از طریی عرضة

عتد  وجتود و دسترستی صتاحبان  ،به عبارت دیگتر؛ مورد مطالعه دارا هستند  رایط نامطلوب کارآفرینی در منطقة

 ةمالی کستب و کارهتای روستتایی از طریتی عرضت ت مینها و نبود اماان گذاریکسب و کارهای روستایی به سرمایه

 .اس وب کارآفرینی دالید  رایط نامطل ترینمهم ،سها 

، دو  تدهیبررست گویتة 7دهد کته از میتان نشان می« های دول سیاس » سیستمس  آمده برای زیرنتایج به د 

 در ستهول »و « یهای حامی کسب و کارهای جدید و در حال ر د بترای دولت  محلّتباالی سیاس  اولویّ » گویة

، 70/1و  72/1 تت ثیربته ترتیتب بتا ضتریب « (هفتته یتک کثرحتدا) دیجد کارهای و کسب هایپروانه و هامجوّز اخذ

هتای برنامته» در ارتبتاط بتا زیرسیستتم را در عد  مطلوبی  اکوسیستم کتارآفرینی روستتایی دارنتد. ت ثیربیشترین 

به کستب  ربطذی مؤسّساتها و های دولتی از طریی سازمانمساعدت» باالی دو گویة ت ثیرگویای  ،نتایجنیز « دول 

دهندگان کستب و کتار از کستب و کارهتای و ر تد فنّتاوریهتای علتم و پارا مؤثّرپشتیبانی »و « و کارهای جدید

آمتوزف کتارآفرینی » سیستمبرای زیر ،یدگاه خبرگان محلّاز دی .اس  76/1 و 49/1 ت ثیربه ترتیب با ضریب « جدید

هتای و ایجتاد کستب و کارهتای جدیتد در برنامتهبته مباحت  کتارآفرینی  توجّه» دو گویة« هادر مدارس و دانشگاه

به ترتیب با ضتریب « های آموز ی مدارستجاری در برنامه -تصادی به مسائد و اصول اق توجّه»و « آموز ی مدارس

 نقش را در ایجاد  رایط نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی دارند. نبیشتری 70/1و  73/1 ت ثیر

متورد بررستی،  گویتة 2نشان داد که از میتان نیز « انتقال تحقیی و توسعه» سیستمزیرتایج به دس  آمده برای ن 

تستهیالت متالی »و « روزههتای جدیتد و بتتوانایی و اماان دسترسی کسب و کارهای جدید به تانولوژی» هایگویه

 و 74/1 تت ثیرب با ضتریب به ترتی« روزههای جدید و باستفاده از تانولوژی به منظوردول  به کسب و کارهای جدید 

 1ی بررست ند.ی دارا هستخبرگان محلّ دگاهیدرا در نامطلوبی  اکوسیستم کارآفرینی روستایی از  ت ثیربیشترین 77/1

ترستی کستب و کارهتای دس» بتاالی دو گویتة ت ثیرنیز حاکی از « های تجاری و قانونیزیرساخ » زیرسیستم گویة

 سب و کارهای جدیتد در پرداخت  هزینتةتوانایی مالی ک»و « ای و حسابداریهتوسعه به خدمات حرفجدید و درحال

در عتد  مطلوبیتت  76/1و  41/1 تت ثیربته ترتیتب بتا ضتتریب « کننتتدگانت میناستتفاده از مشتاوران، پیماناتاران و 

 اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقه اس .

ن نتتایج بته دست  آمتده از پاست  خبرگتا« ار و آزادی بتازارهای بازقوانین ورود: پویایی» سیستمدر ارتباط با زیر 

کارهتای  توان مالی کسب و»و « سهول  ورود کسب و کارهای جدید به بازارهای جدید» باالی دو گویة ت ثیربر  ،یمحلّ

 در عملاترد نتامطلوب79/1و  73/1 تت ثیربته ترتیتب بتا ضتریب « ورود به بازارهتای جدیتد جدید از نظر پرداخ  هزینة

هتای زیرساخ » سیستمات به دس  آمده برای زیراطاّلعتجزیه و تحلید  دارد. ت کیداکوسیستم کارآفرینی روستایی 

 د هزینتةتوانایی کسب و کارهتای جدیتد در تقبّت» ، دو گویةیدهد که از دیدگاه خبرگان محلّنشان مینیز « فیزیای

خدمات گتاز، آب و بترق  از مندیبهرهمناسب برای  زمانتدّم»و « مندی از خدمات گاز، آب و برق، فاضالب و...بهره
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وب عوامتد عملاترد نتامطل تترینمهم ،13/1و  79/1 تت ثیربته ترتیتب بتا ضتریب « ... )کمتر از یک متاه(و فاضالب و

نیتز نشتان داد کته در « اجتماعی -هنجارهای فرهنگی »سیستم بررسی زیر ند.اکوسیستم کارآفرینی روستایی هست

« فرهنگ جامعه به خودکفایی، استقالل و ابتاتارات  خصتی توجّهو  اهمّیّ » ، دو گویةتایی مورد مطالعهمناطی روس

بیشتترین ، 71/1و  47/1 تت ثیربته ترتیتب بتا ضتریب « های  خصی کارآفرینانهموفّقیّ فرهنگ اجتماعی حامی »و 

 کوسیستم کارآفرینی روستایی دارند.را در بروز  رایط نامطلوب ا ت ثیر

 مورد مطالع  لوب محيط کارآفرينی روستايی منطقةها در ايجاد شرايط نامطنقش زيرسيستم .2جدول 

 گوي  زيرسيستم
 ضري 
 تثیير

 داريیمعن

انة
تو
پش

 
ی
مال

 

 11/0 13/1 ؛وجود منابی مالی کافی و در دسترس برای صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د
 17/3 29/1 ؛حبان کسب و کارهای جدید و در حال ر دتسهیالت مالی )وا ( به صا ارائة

 46/4 20/1 ؛ای دول  از صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر دهای یارانهحمای 
های خصوصی )فردی(، )به غیر از منتابی دسترسی صاحبان کسب و کارهای جدید و در حال ر د به سرمایه

 ؛کسب و کار( گذارانبنیانمالی 
21/1 61/3 

هتای( گتذاران )سترمایهوجود و دسترسی صتاحبان کستب و کارهتای جدیتد و در حتال ر تد بته سترمایه
 ؛آمیزمخاطره

40/1 29/01 

 00/01 70/1 ؛سها  ةمالی کسب و کارهای جدید از طریی عرض ت میناماان 

 
اس
سی

 
دول

ی 
ها

 

 11/0 29/1 ؛های دولتی حامی کسب و کارهای جدیدسیاس 
 00/01 24/1 ؛یهای حامی کسب و کارهای جدید و در حال ر د برای دول  ملّی سیاس باال اولویّ 
 34/01 72/1 ؛یهای حامی کسب و کارهای جدید و در حال ر د برای دول  محلّباالی سیاس  اولویّ 

 19/01 70/1 یک هفته(؛ حداکثرهای کسب و کارهای جدید )ها و پروانهمجوّزسهول  در اخذ 
 07/3 26/1 های مالیاتی اصولی که باع  افزایش فشار مالی به کارآفرینان نشود؛سیاس 

 39/4 14/1 ؛های مالیاتی و سایر قوانین دولتی در ارتباط با کسب و کارهای جدیدبینی و سازگار بودن سیاس قابد پیش
 42/2 14/1 رتباط با کسب و کارهای جدیددس  و پاگیر در ا مجوّزرات صدور عد  وجود بروکراسی اداری، الزامات و مقرّ

مه
رنا
ب

 
دول

ی 
ها

 
 11/0 49/1 ؛به کسب و کارهای جدید ربطذی مؤسّساتها و های دولتی از طریی سازمانمساعدت
 12/00 76/1 ؛و ر ددهندگان کسب و کار از کسب و کارهای جدید فنّاوریهای علم و پارا مؤثّرپشتیبانی 

 19/09 70/1 ؛های کارآفرینانهفعّالیّ تی با های دولتناسب برنامه
 43/7 00/1 ؛های دولتی از کسب و کارهای جدیدسازمان مؤثّرحمای  

 40/06 27/1 ؛های دولتیکارآفرینان از برنامه ةدسترسی و سهول  استفاد
 76/01 14/1 ؛های دول برنامه توسّط ده حمای  از کسب و کارهای جدید در اهداف دنبال اولویّ 

ی
رین

رآف
 کا
ف

وز
آم

 
 و 
س

دار
ر م

د گاه
نش
دا

 ها

 11/0 71/1 ؛های آموز ی مدارس ، خودکفایی و ابتاار عمد  خصی در برنامهقیّبه خالّ توجّه

 10/00 70/1 ؛های آموز ی مدارستجاری در برنامه -به مسائد و اصول اقتصادی  توجّه

 11/06 73/1 ؛های آموز ی مدارسی جدید در برنامهبه مباح  کارآفرینی و ایجاد کسب و کارها توجّه

 21/00 70/1 ؛ها به دانشجویانکسب و کارهای جدید از سوی دانشگاه برای ایجاد و توسعةهای الز  آموزف ةارائ

 02/3 11/1 ؛کسب و کارهای جدید ةایجاد و توسع های مدیریتی و تجاری در زمینةوجود سطح مطلوبی از آموزف

 16/4 10/1 ؛هاای به صورت مداو  از سوی سیستم آموز ی دانشگاههای فنی و حرفهموزفارائه آ

عه
وس

و ت
ی 

قی
تح
ل 
تقا

ان
 

ها و مراکز تحقیقاتی دولتی به ستم  کستب و تانولوژی، دانش و آگاهی جدید از دانشگاه مؤثّراماان انتقال 
 ؛کارهای جدید

10/1 11/0 

 90/4 26/1 ؛به تانولوژی و تحقیقات جدید توسّطدسترسی کسب و کارهای کوچک و م

 94/3 74/1 ؛روزبههای جدید و توانایی و اماان دسترسی کسب و کارهای جدید به تانولوژی

 90/3 77/1 ؛روزبهاستفاده از تانولوژی جدید و  به منظورتسهیالت مالی دول  به کسب و کارهای جدید 

 12/4 13/1 مؤثّر؛های علمی و تانولوژیای از طریی حمای  یفنّاورهای مبتنی بر گذاریوجود سرمایه

 11/2 00/1 رهای جدید؛های نو در کسب و کاوجود  رایط مناسب برای مهندسین و دانشمندان برای بالفعد کردن ایده
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 ها در ايجاد شرايط نامطلوب محيط کارآفرينی روستايی منطقة مورد مطالع نقش زيرسيستم .2ادامة جدول 

ز
 
اخ
رس

ی
ی
نون
 قا
ی و

جار
ی ت

ها
 

 11/0 12/1 ؛حمای  از کسب و کارهای جدید به منظور کنندگانت مینوجود پیمانااران، مشاوران و 

 12/3 76/1 ؛کنندگانت میناستفاده از مشاوران، پیمانااران و  سب و کارهای جدید در پرداخ  هزینةتوانایی مالی ک

 72/4 26/1 ؛کنندگانت مینپیمانااران، مشاوران و  سهول  دسترسی کسب و کارهای جدید به

 01/01 41/1 ؛ای و حسابداریتوسعه به خدمات حرفهحالدسترسی کسب و کارهای جدید و در

 ، معتامالت ارزی ختارجی، اعتبارنامتةکردن حستابدسترسی کسب و کارهای جدید به خدمات بانای )چک

 ؛بانای و...(
00/1 73/2 

 پو
ود:

 ور
ن
وانی

ق
ی 

زاد
و آ
ار 
باز
ی 

یای زار
با

 

 11/0 16/1 ؛بازار کاالها و خدمات مصرفی ةمیزان تغییرات ساالن

 33/7 26/1 ؛بازار کاالها و خدمات تجاری ةمیزان تغییرات ساالن

 33/4 73/1 ؛سهول  ورود کسب و کارهای جدید به بازارهای جدید

 70/4 79/1 ؛ورود به بازارهای جدید رداخ  هزینةتوان مالی کسب و کارهای جدید از نظر پ

 07/4 20/1 ؛هنگا  ورود به بازارهای جدید  ده یتثبمیزان تهدید کسب و کارهای جدید از سوی کسب و کارهای 

 12/7 10/1 ؛اجرایی باال قابلیّ با  مؤثّرانحصاری  قوانین ضدّ

 
اخ
رس

زی
ی
یا
یز
ی ف

ها
 

 11/0 93/1 ؛ه، آب و برق، ارتباطات و فاضالبمناسب مانند جادّ یایزیفهای وجود زیرساخ 

 90/1 16/1 ؛تلفن و... به خدمات ارتباطی مانند اینترن ،کمتر  ةدسترسی آسان و با هزین

 00/1 07/1 ؛... )کمتر از یک هفته(به خدمات ارتباطی مانند اینترن ، تلفن ودسترسی  برایمناسب  زمانتمدّ

 74/1 79/1 ؛...ز خدمات گاز، آب و برق، فاضالب ومندی ابهره د هزینةتقبّ توانایی کسب و کارهای جدید در

 21/1 13/1 ؛فاضالب و... )کمتر از یک ماه( از خدمات گاز، آب و برق، مندیبهرهمناسب برای  زمانتمدّ

ی 
نگ
ره
ی ف

ها
جار

هن
- 

ی
ماع

جت
ا

 

 11/0 71/1 ؛های  خصی کارآفرینانهموفّقیّ فرهنگ اجتماعی حامی 

 62/09 47/1 ؛فرهنگ جامعه به خودکفایی، استقالل و ابتاارات  خصی توجّهو  اهمّیّ 

 20/00 24/1 ؛های کارآفرینانه از سوی فرهنگ جامعهتشویی ریسک

 37/1 91/1 ؛  و نوآوری از سوی فرهنگ جامعهقیّتشویی خالّ

 32/0 63/1 .پذیری فرد در زندگی  خصیولی ئفرهنگ جامعه به مس ت کید

 بحث
ی و جهتانی یی نستب  بته الگتوی ملّتمطلوبی  اکوسیستم کارآفرینی روستا به نتایج به دس  آمده از بررسی توجّهبا 

مطالعته متورد  یستتم از اکوسیستتم کتارآفرینی منطقتةسزیر 01 ، ودنیز مشاهده می 6  ادکه در  طورهمان، آن

 ارةاس  مقتدار آمت مشخّصبه طوری که  ،دهندرا نشان می ی و جهانیبه الگوهای ملّ بسیار نامطلوبی نسب  وضعیّ 

t اکوسیستتم ها منفی بوده که حاکی از عد  مطلوبیت  برای تمامی این زیرسیستم11/1داری کمتر از در سطح معنی

 .  اس مورد مطالعه  کارآفرینی روستایی منطقة

 
 ی و جهانیمقايس  با الگوي ملّ مورد مطالع  در ةمنطق روستايی . الگوي اکوسيستم کارآفرينی3شک  
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، «متالی ةیراکوسیستم پشتتوانز»دهد که در ارتباط با نشان میها اکوسیستمزیر عملاردنتایج به دس  آمده برای  

ستب و متالی ک تت مینهتا و نبتود اماتان گذاریعد  وجود و دسترسی صاحبان کسب و کارهای روستایی به سرمایه

. دلیتد ندتایط نتامطلوب در ایتن زیراکوسیستتم هستدالیتد  تر تترینمهم ،ها س کارهای روستایی از طریی عرضة

ی آفرینی از دیتدگاه خبرگتان محلّترترین عوامد در بروز  رایط نامطلوب کامؤثّربه عنوان  اد دهیهای تشخیص گویه

بودن سوددهی آنهتا گذاران به دلید پایین گذاری در کسب و کارهای روستایی برای سرمایه  سرمایهابیّنیز، نبود جذّ

ستها   یی به منتابی متالی کته از طریتی عرضتةدر عد  دسترسی صاحبان کسب و کارهای روستا ت ثیراس  که این 

( کته عتد  وجتود 6106رامراج )و سروف و  (0939) یمیکرهای این نتایج با یافته اس . مؤثّربسیار  وند، می ت مین

 داننتد منطبتی است .چالش پیش روی کارآفرینتان روستتایی متی نتریمهمهای مالی در نواحی روستایی را حمای 

ای دولت  در قالتب های یارانهمورد مطالعه از حمای  شانگر این اس  که روستاییان منطقةسایر نتایج به دس  آمده ن

 مؤسّستات هتا واز سوی بانک  دهارائههای معمول وا  که مختص به افراد کارآفرین با د محرو  هستند و تنها به وا 

روستتاییان بتا مشتاالت متالی  بیشتتر ،مالی دسترسی دارند. این در حالی اس  که در مناطی روستتایی متورد نظتر

 رممانیتغ باًیتقرهای معمول را نیز برای آنها ند که دریاف  وا رو هستهخود نیز روب ةی در زندگی روزمرّای حتّعمده

دالید مهاجرت جوانتان روستتایی  ترینمهم( یای از ییزاا تغالادی و   اقتص)عد  ایجاد تنوّ این موضو  ؛کرده اس 

ها بتا نتتایج والئتی و این یافته .اس  هرهای خارج از منطقه ی کالن هرهای مرکز  هرستان و حتّ ویژههبه  هرها ب

، منابی متالی الز  و یخودا تغالهای با باال رفتن میزان تسهیالت دریافتی از قبید وا ند که معتقد (0930) همااران

 .اس  ود، منطبی توسعه و گسترف کارآفرینی می برایفردی   غلی موجب افزایش انگیزه و روحیة  کافی، تنوّ

کستب و  ، دولت  عالقتة چنتدانی بترای توستعةیاز دیدگاه خبرگتان محلّت ،«های دول سیستم سیاس زیر»در  

ال ی( فعّتدول  محلّت) یمحلّهای ارگان ،دهد که این موضو های اجرایی خود نشان نمیکارهای روستایی در سیاس 

هتای مجوّز ةبروکراستی اداری در ارائت ،همچنتین از دیتدگاه آنهتا ؛قرار داده است  ت ثیردر امور روستایی را نیز تح  

 تترینمهتمکارآفرینی نیز از جمله  ی مالیاتی و قانونی دول  در زمینةهابینی نبودن سیاس کسب و کار و قابد پیش

 یانتظتار پتژوهشاین نتایج بتا نتتایج نامطلوب کارآفرینی روستایی در منطقه اس .  وضعیّ اداری  -دالید سیاسی 

کند و کلیتد ایجتاد دول  نقش حمایتی و کلیدی در ساختار اکوسیستم کارآفرینی بازی می( که معتقد اس  6101)

هماتاران ر دس  دولت  است  و نتتایج تحقیتی فلینگتر و های ایران دو آغاز ساختار اکوسیستم کارآفرینی در استان

هتای های دولتی مانند بهبود در محتیط نظتارتی و آمتوزف کتارآفرینی، در نظتر گترفتن طترح( که سیاس 6101)

هتا و هتایی کته ارزفوری و سیاست اهتای انتقتال فنّتفعّالیّت تشویی بیشتتر به منظور الین علمی تشویقی برای فعّ

 توند، قرار دهد، باع  پویایی اکوسیستتم کتارآفرینی متی ت ثیررا در ارتباط با کارآفرینی تح  های اجتماعی نگرف

 مطابق  دارد.

هتای ارتباط مستقیمی با ضعف سیاست « های دول زیرسیستم برنامه»عد  مطلوبی  نتایج نشانگر این اس  که  

های دولت  اثبتات  تد، اکوسیستم سیاس سی زیرکه در برر طورهمانی دارد. دولتی در ارتباط با کارآفرینی روستای

 تترینمهماز جملته  ،های الز  در این زمینه است های حامی کارآفرینی روستایی که اساس ایجاد برنامهیاس سنبودِ 

هتای سایر ابعتاد را در برنامته رواریزنجبه طور  ،. این  رایطاس دالید نامطلوب بودن اکوسیستم کارآفرینی روستایی 

روستتایی و  هتای کارآفرینانتةفعّالیّت ها با قائد  دن به کارآفرینی روستایی، همسو کردن برنامه اولویّ مانند دولتی 

هتای پتاراستو، دیگتر قرار داده است . از  ت ثیرهای حمایتی از کارآفرینی روستایی را تح  به برنامه توجّهدر نتیجه 

کتارآفرینی  رآفرینانة روستتاها و توستعةهای کاچندانی به فرص  جّهتودر ایران با رویاردی  هرگرایانه  فنّاوریعلم و 

باع  عتد  دسترستی روستتاییان و  ،ی، کار ناسی و ترویجی ندارند که این موضو های فنّروستایی از طریی حمای 



 6231، تابستان 32، سال هفتم، شمارة يا و پايداري محيطجغراف 38
 

( کته 0936) رانهای کردنائیج و هماتااین نتایج با یافته ده اس .های کارآفرینانه نیز  کارآفرینان روستایی به برنامه

کتارآفرینی و ایجتاد مراکتز کتارآفرینی و ختدمات  عامتد در توستعة تترینمهمکارآفرینی را  ی توسعةتدوین سند ملّ

و مراکتز ر تد، ایجتاد  فنّتاوریهتای علتم و بانای، ایجاد و تقوی  پتارا -رات اداری ای، اصالح قوانین و مقرّمشاوره

 -، کتاهش الزامتات و مراحتد اداری افتتهیسازمانهای مالی و مالیاتی حمای های کارآفرینی، ها و آموز گاهدانشاده

 دانند، مطابق  دارد.های حامی کارآفرینی میها و ایجاد  باهبانای و ثب   رک 

موضو  آموزف کتارآفرینی در متدارس ختارج  الز  به ذکر اس  که« زیرسیستم آموزف کارآفرینی»در ارتباط با  

کته  است های کشتور ی اس  که مربوط به سیستم آموز ی در مدارس و دانشگاهای مشالی ملّههای منطقاز بررسی

هنگتامی کته بتا مشتاد  ،ختورد. ایتن موضتو ت بیشتری به چشم متیدر مناطی روستایی با  دّ ،این مشاد دامنة

 ، توده همتراه متیروستاییان منطقت طی راهنمایی و دبیرستان برای بیشتردر مقا ویژههسختی دسترسی به مدارس ب

  هتای امنیّتآمتوزان، آمتوزف  تیوه  و نوآوری در دانشقیّ. پرورف خالّدهدافزایش میمورد نظر را  مسئلة اهمّیّ 

در مناطی روستایی کته ماهیت  کستب و کارهتای  ویژههای بی و حرفههای فنّآموزف مالی و مدیری  اقتصادی، ارائة

هتای ایجتاد کستب و کارهتای جدیتد طلبد و آموزف  ناسایی فرصت ا میها رت این نو  آموزفاین مناطی به  دّ

  بخشیدن به اقتصاد منتاطی روستتایی است ، ل اقتصادی که امروزه  رطی ضروری برای تنوّخصوص در بخش اوّهب

ایتن  قترار گیترد. توجّتههتا متورد متدارس و دانشتگاهباید ی به طور خاص در ی به طور عا  و سطح محلّدر سطح ملّ

 یی آمتوزف کتارآفرینی، تتدوین ستند ملّتبنیاد ملّت ت سیمطرح ( که 0931همااران )های الوانی و با یافته ،هافتهیا

هتای هتا و ضترورتالگوی استاندارد آموزف کارآفرینی در ایتران را ازجملته چتالش آموزف کارآفرینی در ایران، ارائة

 آموز تی دولتتی انتد نهادهتای( که ثابت  کترده0936) پرس های اسعدی و حیو یافته دانندکارآفرینی می ةتوسع

 اند، مطابق  دارد.ندا ته در نظر کنون تا خود هایبرنامه در کارآفرینی عنوان با نیمعیّ سرفصد کیچیه کشور

عد  توانایی و اماان دسترستی کستب و کارهتای جدیتد بته نیز، « زیرسیستم انتقال تحقیی و توسعه» ةدر زمین 

استتفاده از  بته منظتورو نبود و یا ضعف تسهیالت مالی دول  به کسب و کارهای جدید  روزهجدید و بهای تانولوژی

هتا و تحقیقتات در کنار عواملی مانند نبود یا سختی دسترسی روستاییان به تانولتوژی ،روزههای جدید و بتانولوژی

انتد تتا باع   ده ،ی و دانش به مناطی روستاییتانولوژ مؤثّرو نهادهای دولتی به انتقال  مؤسّسات توجّهجدید، عد  

های جدید خود نیز محرو  با ند. بخشتی از از به فعد درآوردن ایده ،روستاییان عالوه بر محرو  بودن از این اماانات

چراکه برای انتقتال تانولتوژی،  ؛های دولتی دارندهای دولتی و برنامههای سیاس ریشه در زیرسیستم ،این مشاالت

های کارآفرینانه در مناطی روستتایی ابتتدا بایتد برداری از فرص ی و مالی و دانش و آگاهی برای بهرههای فنّی حما

 پژوهشتگرانهتای دیگتر عالوه بر مطابق  با یافته ،این نتایج ریزی  ود.گذاری و برنامهسیاس  اد دهیهای در زمینه

هتای بتا یافتته ،و آموزف کتارآفرینی ذکتر  تدمالی  ، پشتوانةهای دول ها و برنامهکارآفرینی که در قسم  سیاس 

هتا را بته عنتوان همااری میان بخش خصوصی، مراکز ر د، بخش دولتتی و دانشتگاه( که 6101همااران )فرناندز و 

 کنند، مطابق  دارد.می معرّفیاکوسیستم کارآفرینی  موفّقیّ عواملی ضروری برای 

تترین عوامتد اکوسیستتم امتروزه یاتی از کلیتدی« های تجاری و قانونییرساخ زیرسیستم ز»به ایناه  توجّهبا  

در مناطی روستایی ایران به طور عا  و مناطی روستایی آذربایجان غربتی بته  ،رود؛ با این وجودکارآفرینی به  مار می

دسترسی بته پیماناتاران و و نبود یا سختی  سوکیای، مالی و حسابداری از حرفه ی وهای فنّمشاوره ، ارائةطور خاص

  پتایین کستب و کارهتای در کنتار تنتوّ ،این عوامد مشالی فراگیر و قابد مشاهده اس . ،سودیگر از  کنندگاننیت م

  تغلی موجتب افتزایش انگیتزه و روحیتة  تنتوّ معتقدند( که 0930همااران )های والئی و که مطابی یافته روستایی

گذاری در ایتن نتو  کستب و کارهتا   سرمایهابیّنبود جذّهمچنین  ود؛ می یتوسعه و گسترف کارآفرین برایفردی 
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مالی( و طوالنی بودن مسیر تولید تا مصرف در اقتصتاد روستتایی )وجتود  کنندگاننیت م ویژهه)ب کنندگانت مینبرای 

دالیتد  ترینمهمعنوان  الن واسطه( برای تولیدکنندگان روستایی و نبود قوانین حامی تولیدکنندگان روستایی؛ بهدالّ

ی قانونی در عد  مطلوبیت  عملاترد اکوسیستتم کتارآفرینی روستتایی از ستوی خبرگتان محلّت -زیرساختی تجاری 

تدوین و تصویب قوانین حمای  از کستب و کتار را ( که 0939) یمیکر پژوهشها با نتایج این یافته اند. ناسایی  ده

نبتودِ ( کته 6101) هتای رگتد و نتکو یافتته کنتدمتی معرّفتینی روستایی کارآفری موفّقیّ به عنوان عامد مهم در 

ای کرده و ایتن عنصتر را از عناصتر پایته معرّفیکارآفرینی  و قانونی را از جمله مشاالت توسعةهای تجاری زیرساخ 

هتدای   و مشتاوره ( کته ارائتة0936) پرست های اسعدی و حتیو یافته دنکنمی معرّفیبرای اکوسیستم کارآفرینی 

د، نتداننی الز  متییکتارآفر ستعةهای دولتی برای سهول  روند تواز سوی ارگان ویژههرا ب هافرص  کشف و مندنظا 

 مطابق  دارد.

در منتاطی روستتایی متورد  دهد کهنتایج نشان می« ورود )پویایی و آزادی بازار( نینازیرسیستم قو»در ارتباط با  

هتای روستتایی بیشتتر در بختش بترداری از فرصت تی بوده و  اد بهرهسنّ ه،عمدور به طاقتصاد روستایی  ،مطالعه

بته  یبخشت تنوّ خصوصتی در زمینتة مؤسّستاتو تالف چندانی از ستوی دولت  و  اس زراع ، باغداری و دامداری 

رقابت  بتا خصتوص در ههای  غلی جدید بتوارد  دن به زمینه ،لذا برای روستاییان منطقه ؛گیرداقتصاد صورت نمی

در کنار عامد عد  دسترسی مناستب بته منتابی متالی و  ،ه اس . این عامد د رممانیغ باًیتقرمشاغد مشابه  هری 

مالی مناسب کته ت تمینی بتر تهدیتد پتایین ایتن  ةعد  پشتوان ،یفقر نسبی گسترده در این روستاها و در حال  کلّ

رقاب  را فراهم نماید را با مشاد مواجه کرده است . همستو کسب و کارها از سوی همتایان  هری آنها با د و اماان 

کته حتامی  متؤثّرانحصتاری  قتوانین ضتدّ پویایی الز  در بازار کسب و کارهای روستایی و نبودِ نبودِ ،با این مشاالت

جملته بازار محصوالت روستایی را فراهم نمایتد، از  تغییرات ساالنةبینی کارهای روستایی بوده و اماان پیش کسب و

ی بته  تمار در عملارد نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی منطقه از دیدگاه خبرگان محلّ ت ثیرگذاردیگر عوامد 

تحقیقتات مشتابه کته در قستم   توسّتطعالوه بر مطابق  با نتایج به دس  آمده در ایتن زمینته  ،این نتایج روند.می

انتگ هتای قانونی ذکر  د، با یافتته -های تجاری و زیرساخ  الیم ، پشتوانةهای دولتیها و برنامهمربوط به سیاس 

 را به عنتوان متوانعی در راه توستعة بازار کننده و اندازةهای عمومی، عوامد یاپارچهسیاس به  یتوجّهبی( که 6101)

 داند، مطابق  دارد.کارآفرینی می

متورد  در منتاطی روستتایی «ای فیزیاتیهتزیرستاخ زیرسیستم »نتایج به دس  آمده برای  مطلوبی  با وجود 

 عمتدتاًکشی آب و برخورداری از برق، فقر نسبی حاکم در مناطی روستایی که ، لولهونقدحمدمانند سیستم  ،مطالعه

 های اقتصتادی ایتن منتاطی و بته واستطة آن فقتر نستبی گستتردةبرداری از فرص تی بودن  اد بهرهریشه در سنّ

اکثتر  بته ایناته توجّتهبتا . است ر آنهتا د توار مندی از این ختدمات بترای بیشتتبهره ینةد هزاماان تقبّ ،روستاییان

 نترنت یاروستاهای متورد مطالعته(، فاضتالب و  %11حدود ثاب  )مورد مطالعه از نعم  گاز، تلفن  روستاهای منطقة

ورود بته بازارهتای  ه الزمتة  وجود ضرورت استفاده برای بیشتر روستتاییان( کته امتروزآگاهی و عدنابه دلید  عمدتاً)

، ایتن عوامتد است تتر انی طوالنیهاین خدمات نسب  به معیار ج مجوّزاخذ  زمانتمدّجدید هستند، محرو  بوده و 

 هتای تقدیستی و هماتارانبه یافتته توجّهبا  ،این نتایج دا ته اس . مسئلهی به نقش زیادی در دیدگاه خبرگان محلّ

بته ایتن  توجّته، لزو  اس  را بر کارآفرینی دا ته ت ثیراختی در روستاها بیشترین  اخص زیرسند ( که معتقد0930)

 نماید.می اهمّیّ بعد را حائز 

فرهنتگ جوامتی روستتایی ، «اجتماعی -زیرسیستم هنجارهای فرهنگی »در ارتباط با  ،یاز دیدگاه خبرگان محلّ 

ر روستتاهای متورد مطالعته جتزوی از یی کته در بیشتتویژه جوانان روستاهبه خودکفایی و استقالل  خصی افراد و ب
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ل تی در بختش اوّپتدری را پذیرفتته و بته  تاد ستنّ پیشتة اکثراًروند و در این مورد نیز اقتصاد خانواده به  مار می

 توند، از زندگی ختود متی مجبور به ترا روستای محدّ ، ده و یا برای گریز از این  رایط فعّالیّ اقتصادی مشغول 

 ،رونتد. در کنتار ایتن عوامتددالید  رایط نامطلوب عملارد اکوسیستم کارآفرینی روستایی بته  تمار متی رینتمهم
هتای هتا و نتوآوری قیّکه مانعی بزر  در مسیر  اوفایی خالّ اد دهیتی در مناطی روستایی سنّ عمدتاًر ط تفاّتسلّ

 ی پتم از ازدواج( بته ختانوادة)حتّت ن روستتاهااقتصادی جوانان ساکن ایو همچنین وابستگی  اس جوانان روستایی 
هتای ایجتاد کستب و کارهتای   پایین اقتصاد روستایی، عد  آموزف الز  در استتفاده از فرصت به دلید تنوّ ،پدری

دالیتد عملاترد ضتعیف اکوسیستتم کتارآفرینی دیگتر به عنوان  تی حاکم بر جامعهی و هنجارهای سنّجدید روستای

مشتابه کته در  هتایپژوهشهای بر مطابق  با یافته افزون ،این نتایج .رودبه  مار میی ن محلّروستایی از نظر خبرگا
 تترینمهمفرهنگی را از  -( که موانی اجتماعی 0939) های کریمیبا یافتهد، وزف کارآفرینی به آنها ا اره  بخش آم

 کند، مطابق  دارد.می معرّفیهای کارآفرینی روستایی چالش
دهتد کته تمتا  متورد مطالعته نشتان متی اکوسیستم کتارآفرینی روستتایی منطقتة وضعیّ بررسی  ،در مجمو  

 ،منفی در عملارد مطلوب اکوسیستتم کتارآفرینی روستتایی هستتند کته در ایتن میتان ت ثیرها دارای اکوسیستمزیر

را در  تت ثیربیشتترین « یهتای دولت  بترای کتارآفرینبرنامه»و « های تجاری و قانونیزیرساخ » هایزیراکوسیستم
هنجارهتای »هتای در ایتن زمینته مربتوط بته زیراکوسیستتم تت ثیرکمتترین  ،عملارد نامطلوب آن دارند. در مقابتد

 6(، ژائتو6113) 0بتا نتتایج کتار برنتارد و میتاد ،(. ایتن نتتایج0)جتدول  اس « های فیزیایزیرساخ »و « اجتماعی
 بوروکراستی اداری، ویژه در زمینتةههای دولتتی مناستب بتبرنامه که نبودِ( 6106) 9احمد و خاویر ( و زامبری6100)

ای ای و مشتاورهو دسترستی کارآفرینتان بته ختدمات حرفته انتقتال آن و ستطح توستعه و تحقیی داخلی، ثبان بازار

ی دارد. در همختوان ،دانندکارآفرینی می محیط برای محدودکننده عوامد جمله های تجاری و قانونی( را از)زیرساخ 
(، قنبتری و 0932گرفته در ایران نیز، نتایج به دس  آمده با نتتایج کتار داوری و هماتاران )های صورتمیان پژوهش

هتا و اکوسیستتم کتارآفرینی در ایتران سیاست  وضعیّ ( که با بررسی 0932( و ریاحی و همااران )0931همااران )
هتا مالی و عملارد نامطلوب دانشتگاه ی، آموزف کارآفرینی، پشتوانةاهای تجاری و حرفههای دولتی، زیرساخ برنامه

اند و بر لتزو  تتدوین انتقال تحقیی و توسعه را از جمله مشاالت اکوسیستم کارآفرینی ایران  ناسایی کرده در زمینة

بتتتا توجّتتته بتتته    .اس دارند، همسو  ت کیدبه رویارد سیستمی  توجّههای جامی در این زمینه و ها و سیاس برنامه
های کارآفرینی روستایی، متدل متورد نظتر از بترازف  ده برای نقش زیراکوسیستمهای برازف مدل طرّاحی اخص

 (.1)جدول  اس مناسب برخوردار 

 هاي مورد بررسی در ايجاد شرايط نامطلوب محيط کارآفرينی روستايی. نقش زيرسيستم4 جدول
 داريیمعن تثیيرضري   زيرسيستم

 09/2 19/1 نانیمالی کارآفر نةپشتوا
 41/2 29/1 کارآفرینی ةهای دول  در زمینسیاس 
 62/4 71/1 کارآفرینی ةهای دول  در زمینبرنامه

 60/2 03/1 هاآموزف کارآفرینی در مدارس و دانشگاه
 11/2 22/1 انتقال تحقیی و توسعه

 92/7 30/1 های تجاری و قانونیزیرساخ 
 24/1 11/1 ایی و آزادی بازار(پویورود )قوانین 

 13/0 03/1 یایزیفهای زیرساخ 
 73/1 09/1 اجتماعی -هنجارهای فرهنگی 

                                                                                                                                                                                   
1- Bernardez & Mead 
2- Zhao 
3- Zamberi Ahmad & Xavier 
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 هاي برازش مدل پژوهش. شاخص9 جدول

 برآورد ميزان استاندارد هاشاخص

 124/1 0کمتر از  0میانگین مربعات خطاهای تخمین ةریش

 31/1 3/1حداقد  6بترازف تطبیتی

 39/1 3/1حداقد  9زایشیبرازندگی اف

 30/1 3/1حداقد  0 تدهبرازنتدگی هنجتار

 
 يدارمعنیدر حالت  آنهاي اکوسيستم کارآفرينی روستايی در عملکرد نامطلوب نقش زيرسيستم .2شک  

 گيرينتيج 
بته  توجّته ،یای و محلّتی، منطقتهمندی از مزایای آن در سطوح ملّبرای عملارد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی و بهره

نظر دا ته است . نتتایج  حاضر نیز این رویارد را مدّ نماید که پژوهشابعاد گوناگون آن در ارتباط با یادیگر الز  می

به دس  آمده از بررسی اکوسیستم کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان غربی عد  عملارد مطلتوب آن را نشتان 

بررستی دالیتد آن را از ستطح  ی، در برختی متوارد دامنتةآن از الگتوی ملّتبته پیتروی  توجّهبا  ،دهد. این موضو می

، ایجتاد ال در این مناطیبه ماهی  کسب و کارهای روستایی و نهادهای فعّ توجّهچراکه با  برد؛ای نیز فراتر میمنطقه

دولتتی وابستتگی مستقیم عملارد اکوسیستم کارآفرینی اس  به اقدامات و متداخالت  و توسعة کارآفرینی که نتیجة

                                                                                                                                                                                   
1- RMSEA  

2- CFI 

3- IFI 

4- NFI 



 6231، تابستان 32، سال هفتم، شمارة يا و پايداري محيطجغراف 34
 

مورد مطالعه، این موضو  بیشترین اثتر ختود را در ضتعف عملاترد زیراکوسیستتم  . در منطقةدهدرا نشان میزیادی 

دسترستی  ،دهد و گویای این اس  که در مناطی روستایی متورد مطالعتهنشان می« قانونی -های تجاری زیرساخ »

محتدود بختش دولتتی و خصوصتی در ایتن زمینته بتا  فعّالیّ دلید به  و مشاوره یآموزمهارتروستاییان به اماانات 

کته  دا ت  توجّتهبایتد . نتددارمشابهی را عملاردی  وضعیّ ها نیز سایر زیراکوسیستمرو اس . همشاالت زیادی روب

 مواجتهگرفته در این حتوزه بتا آن تحقیقات صورت ، ا تباهی اس  که بیشترابررسی منفرد یک عامد به صورت مجزّ

عملاترد ستایر  ارتبتاط بتا اکوسیستتم کتارآفرینی را بایتد در بر عملارد کتدّ اد دهیزیراکوسیستم  ت ثیرلذا  ؛تندهس

مهتار  مسائد و ارائة راهاارهایی به منظور یابیشهیردر این بخش برای  ،ها بررسی کرد. برای این منظورسیستماکوزیر

 -هتای زیرستاختی، سیاستی هتا در حتوزهاین زیراکوسیستم عّالیّ فها و عملارد آنها، زیراکوسیستم در ارتباط باآنها 

 .فرهنگی تشریح  ده اس  - قانونی، اقتصادی و آموز ی

های فیزیاتی و نتر  زیرساخ  ،لاوّ ی باید در درجةبرای مهار عد  عملارد مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستای 

های دولتتی وابستته ها و سیاس ت به برنامهبه  دّقانونی  -در کنار عوامد سیاسی ایجاد و تقوی   وند. این موضو  

 اولویّت ...( در و ITهتا و ههای فیزیای و نر  )مانند جادّزیرساخ  های دولتی، ارائةها و برنامهسیاس  زمینة. در اس 

طلوبیت  نستبی هتا از ممورد مطالعه، این  اخص نسب  به سایر  تاخص به  رایط منطقة توجّهل قرار دارند که با اوّ

چراکته ماهیت  کستب و کارهتای متدرن بته  ؛خاصی به ابعاد غیر فیزیاتی  تود توجّها الز  اس  امّ؛ اس برخوردار 

قترار دارد کته در  یگذارقانون  . در سطح دیگر، حوزةهای فیزیای وابسته اسهای نر  بیشتر از زیرساخ زیرساخ 

عامتد  تترینمهمبه کسب و کارهای روستایی  مجوّز و سهول  ارائةاهش بروکراسی اداری دول  به ک توجّه ،این زمینه

هتای معافیت هتا و ماننتد حمایت  ،مستائد متالی های قانونی در زمینةرود. در کنار این عوامد، سیاس به  مار می

  ود.اقتصادی به آن پرداخته می ار دارند که در بح  مربوط به حوزةقر مالیاتی

هتای کستب و وا  ةدهنتدارائه مؤسّستاتبه ضعف مالی روستتاییان، ایجتاد و تقویت   هتوجّاقتصادی، با  در حوزة 

ماننتد  ،هتای دولتتیارگتان الی کسب و کارهای روستتایی در بدنتةهای حامی مو بخش مؤسّساتکارهای روستایی، 

تترویج فرهنتگ  ومتالی کستب و کارهتا  تت مینعتالوه بتر  ،این موضو  ؛ کهنمایدها و ادارات دولتی ضروری میبانک

هتای کارآفرینانته، دستتاورد فعّالیّت ورود به عرصته  برایآنها  درالز   انگیزی ایجادکارآفرینی در مناطی روستایی و 

و...( در  ترو   نختانواده، دوستتان، بستتگا) یختانوادگهتای اقتصادی دیگر نیز دارد و آن اماان استفاده از سترمایه

هتای قمشتوّ ،همچنین در این زمینه ؛اس گذاری کارآفرینانه سرمایه د انگیزةهای روستایی از طریی ایجاکسب و کار

ند کته در بستیاری از کشتورها در توسعة کارآفرینی هست مؤثّرهای مالیاتی از جمله موارد قانونی قانونی مانند معافی 

 رود.دول  به  مار می ةکارآفرینان هایمساعدتاز 

ری از مستائد و مشتاالت کتارآفرینی ماننتد عتد  دسترستی بته مشتاوران و بسیا ، ریشةمورد مطالعه در منطقة 

و  صتانهتای کارآفرینتان و متخصّها و  باهاز طریی آ نایی با کانال ای )مدیری  مالی، حسابداری و...خدمات حرفه

هتا بته هجلتب سترمای هتایها و مهارتروف آموزفمالی الز  ) سرمایة ت مین(، مجازی یآموزمهارتهای سایر روف

عتد  آگتاهی کارآفرینانتة جامعته  های دولتی که بیشتتر ازها و برنامهمساعدت موفّقیّ  و های نو(کسب و کار و ایده

آمتوزف کتارآفرینی  نمود کته توجّهگیرند، مربوط به عملارد نامطلوب زیراکوسیستم آموزف اس . باید می سرچشمه

بتیش از آناته یتک مشتاد  ،است  ، دانشگاه و بخش خصوصی و انتقال تحقیی و توسعه که از وظایف مشترا دول

عملارد مطلوب زیراکوسیستم فرهنگتی برای  ی رطشیپکه ی اس . در این زمینه ی با د، مشالی در سطح ملّمحلّ

هتای برنامته توان با ارائةدول  به اصالح سیستم آموز ی کشور، می توجّهضمن لزو  رود، اجتماعی نیز به  مار می -

های روستایی اقتدا  نمتود. از ها و  رک ال در مناطی روستایی مانند تعاونیی کارآفرینی از طریی نهادهای فعّترویج
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تتوان بتا تحقیتی و توستعه و در سطح استان و دانشگاه ارومیه، متی فنّاوریبا ایجاد و تقوی  پارا علم و  ،سوی دیگر

کستب و  دهنتدةهمچنین با ایجاد مراکتز  تتاب ؛دا  کردآن به مناطی روستایی و کسب و کارهای مربوطه اق انتقال

در منتاطی  ویژههای و یا ترویج استفاده از اناوباتورهتای مجتازی بتی و حرفههای فنّها و آموز گاهکارها در دبیرستان

 هتای کتارآفرینی و انتقتالای از مسائد مربوط به آمتوزف مهتارتروستایی دارای دبیرستان و آموز گاه، بخش عمده

هتای آمتوزف کتارآفرینی در نظتا  این موضو  نیتز وجتود سرفصتد  رطشیپگردد. دانش به روستاییان مرتفی می

ای نیز عالوه بر استفاده از نهادهتای مردمتی و خصوصتی در . در سطح منطقهاس آموز ی کشور )آموزف اجباری(، 

هتای ه مناطی روستتایی، برگتزاری کتالستوان با تدوین کتب درسی مخصوص ب، میی()کارآفرینان محلّ امر آموزف

ی هتای استتانی کته بته زبتان محلّت باه ویژهههای عمومی بهای مجازی از طریی رسانهآموز ی کارآفرینی، آموزف

هرچنتد حاصتد  آفرینانته در ایتن زمینته اقتدا  کترد؛فرهنگ کار شاید نهادهای فرهنگی با هدف توسعةند و تهست

اصتالح  از جملتهختود را در فرهنتگ جامعته  تت ثیرارآفرینی در ایتن حتوزه بیشتترین بازیگران اکوسیستم ک فعّالیّ 

به عنتوان بخشتی از اقتصتاد  پسرخصوص فرزندان هر افراد جوان بتی حاکم بر مناطی روستایی مانند تصوّفرهنگ سنّ

  و قیّترس از خالّآن تت در پتی آنخانواده، عد  استقبال از استقالل اقتصادی جوانان روستایی و ترس از  است  و 

ا دستتاوردهایی نیتز در امّت ؛روستایی نشان خواهتد داد های کارآفرینانةفعّالیّ و تشویی   یحمانوآوری روستاییان و 

 هتا و بختش خصوصتی در زمینتةبر خواهد دا   که ایجاد و استفاده از مزایای  باههای اقتصادی و قانونی درحوزه

 آیند. آنها به حساب می های حقوقی از جملةو آگاهی یگذارهیسرمای، مال ت مینمانند  ،اقتصادی و قانونی

، عملاترد مطلتوب اکوسیستتم کتارآفرینی اد دهیهای عملارد هریک از بازیگران اکوسیستم کارآفرینی در حوزه 

 ، هتا و عملاترد آنهتا در پتی خواهتد دا ت . از آنجتا کته دولتروستایی را از طریی پویایی هریک از زیراکوسیستتم

ابتاار عمد کتارآفرینی  مورد مطالعه  ناسایی  ده اس  و سیستم کارآفرینی روستایی در منطقةعنصر اکو ترینمهم

ی کارآفرینی روستایی و پویایی اکوسیستتم آن منتوط بته ح تور و در دستان دول  اس  و تحقّ منطقهروستایی در 

 ،هتای ختودهتا و سیاست دول  با برنامه ،لین قد ا در اوّ؛ لذا الز  اس  تاس ال دول  در تمامی ابعاد آن عملارد فعّ

نیتز در  افتتهیتوسعهی در کشورهای با اقتصاد حتّ ،. این موضو سایر بازیگران فراهم نماید فعّالیّ راه را برای ح ور و 

 کارآفرینی از ضروریات  ناخته  ده اس . ة توسعةلیّمراحد اوّ

 منابع

کنفهران  کتارآفرینی،  در GEM یها تاخص از مفهتومی متدلی ( ارائتة0930صتابر ) آقاجانی، حسنعلی؛ خلیلتی استبوئی،

 .0-61، دانشگاه مازندران، صص. انيبندانشکارآفرينی و مديريت کس  و کارهاي 

 ارائتة و کشتورها ستایر و ایتران در کتارآفرینی یهتاآموزف تطبیقی مطالعة (0936)فاطمه  پرس ،حی خاتون؛اسعدی، نرجم

 اجتمهاعی، ماهنامهة بهزیستتی، ستازمان پو تش تح  خانوار سرپرس  زنان به کارآفرینی مؤثّر آموزف راهاارهای

 .00-12 صص. ،026 ،جامع  و کار فرهنگی و علمی اقتصادي،

 کتارآفرینی آمتوزف نظتا  در گذاریمشتی ختطّ (0931) محمدحسین رحمتی، عادل؛ آذر، سیدمحمد؛ مقیمی، مهدی؛ الوانی،

 .0-91 صص. ،001 ،جامع  و کار ماهنامة ایران،

 نتواحی کتارآفرینی توستعة هایزمینته در مؤثّر عوامد تحلید( 0930) محمدمهدی ها می، صدیقه؛ ها می، احمد؛ تقدیسی،

 .49-34 ، صص.(00) 0 ،محيطی مطالعات و جغرافيا روستایی،

توسهعة متدل آیزنبتر ،  بتر استاسینی ایران ( عوامد اکوسیستم کارآفر0932داوری، علی؛ سفیدبری، لیال؛ باقرصاد، وجیهه )

 .011-061(، صص. 0) 01، کارآفرينی



 6231، تابستان 32، سال هفتم، شمارة يا و پايداري محيطجغراف 699
 

 ینیکتارآفر جهتانی دیتدبان متدلبتر استاس  ایتران در کارآفرینی های اخص ارزیابی( 0939) کارآفرینی جهانی دیدبان دفتر

 .اجتماعی تثمين و کار مؤسّسة، (6100 برنامة نتایج)

 نتواحی توستعة فراینتد در روستتاییان کتارآفرینی هتایزمینته تحلیتد و بررسی( 0947)محمد  نجارزاده، محمدرضا؛ رضوانی،

 .020-046(، صص. 6) 0 ،کارآفرينی توسعة روستایی،

( بررستی وضتعیّ  اکوسیستتم کتارآفرینی در ایتران، 0932ریاحی، پریسا؛ امیری، معصومه؛ صادقی، سولماز؛ خدامی، ملیحته )

 .41-013صص.  (،06) 0، مديريت بازار کار ايران

 پتارادایم: کتارآفرینی اکوسیستتم راهبترد (0939) کیتومر  زرافشانی، امیرحسین؛ بیگی،علی حسین؛ آگهی، رضوان؛ قمبرعلی،

 .60-94 صص. (،9) 0 ،کشاورزي کارآفرينی نشرية کارآفرینی، توسعة جدید

هتا در تطتابی بتا واکتاوی محتتوای سیاست ( 0931بیگی، امیرحسین؛ زرافشانی، کیومر  )قنبری، رضوان؛ آگهی، حسین؛ علی

 .93-14(، صص. 0) 3، توسعة کارآفرينیابعاد اکوسیستم کارآفرینی، 

 توسهعة نشهريةایتران،  در کارآفرینی توسعة ساختاری راهاارهای( 0936) ماجد بهامین، محمدرضا؛ زالی، اسداهلل؛ کردنائیج،

 .31-000 ، صص.(6) 2 ،کارآفرينی

 .010-003 صص. (،9) 0 ،کشاورزي در کارآفرينی ،هافرص  وها : چالشروستایی کارآفرینی( 0939) سعید کریمی،

 بتر ت کید با روستایی پایدار توسعة بر مؤثّر عوامد ( تحلید0930نوید ) صفری، آذر، رضا؛ منافی عبدالهی، عبداهلل؛ محمد؛ والئی،

(، 03) 1، يامنطقه  يزيربرنامه  ،(میانتدوآب  هرستتان- تمالیآباد مرحم  دهستان: موردی مطالعة) کارآفرینی

 .003-026صص. 
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