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چکیده
اصلیهدف.کننده پایداري کسب و کارهاي روستایی استضمینوجود اکوسیستم کارآفرینی مناسب در مناطق روستایی تا حدود زیادي ت

تحقیق حاضر به روش . آبریز دشت هراز بودضهتحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی در حو،حقیقتاین
. ه استآوري شدجمعها از طریق پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ م گرفته و دادهپیمایشی انجا

گیري از نمونهگیرينفر با بهره182تعداد که اند تشکیل دادهآبریز دشت هرازوضهشالیکاران چندکاره در حرا جامعه آماري تحقیق 
انسانی در يسرمایهيهمؤلفنتایج نشان داد کهم کارآفرینی روستاییاکوسیستموجودسی وضعیتدر برر.شناسایی شدندبرفیگلوله

نتایج،قرار گرفتند. همچنیناولویتترین به ترتیب در پایینمین مالیأسیاست و تيهالفهؤحالی است که ماول قرار دارد. این دراولویت
است که یدر حالاین . دارداول قراراولویتدر بازاريهمؤلفکارآفرینی روستایی،اکوسیستم وضعیت مطلوب سنجشدر نشان داد که 

ترینعمیق. نتایج حاصل از آزمون ویلکاکسون نشان داد،قرار گرفتنداولویتترین مالی و سیاست به ترتیب در پایینتأمینهايمؤلفه
است تعلق دارد.مالی و سیتأمین هاي شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود به مؤلفه
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مقدمه
باشد روستاها میيهاي پنج ساله موضوع توسعههاي مهم در برنامهایران، یکی از سیاست1404اندازچشممطابق با سند 

یک کشور، ضروري و متضمن توسعه پایدار آن يدهندهشکیلزیرنظام تعنوانبهتوجه به مناطق روستایی ). 1382، نامبی(
تواند نقش میکه تابعی از عوامل طبیعی، اقتصادي و اجتماعی است، و پایداري نواحی روستایی )1383(رضوانی، کشور است 

. اگر در جریان پیشرفت و )1396زاده، زاده و عبداهللاشریف؛1383(رضوانی، اي و ملی داشته باشدمؤثري در توسعه منطقه
تأثیر هاي روستایی، بلکه مناطق شهري را تحت حوزهتنهانهاي ایجاد شود آثار و پیامدهاي آن نواحی روستایی وقفهيتوسعه

ملی ایفا ياسی در توسعهنظام و فعالیت ملی، نقش اسيقاعدهعنوانبههاي روستایی دهد، چرا که اساساً حوزهقرار می
تأمین ). بررسی ساختار اقتصادي نواحی روستایی کشور گویاي این است که کشاورزي محور اساسی 1383د (رضوانی، نکنمی

شود. چنین ساختاري در و تنها رکن اقتصادي روستاها را شامل میینترمهمدر اغلب موارد، متأسفانه معیشت به شمار آمده و 
)، ولی امروزه با 1390قابلیت دوام داشت (جوان و همکاران، روستاییان هاي روستا و به اقتصاد بسته و ویژگیگذشته با توجه
,Rantamaki-Lahtinenجهانی شدن ( هاي )، رقابت شدید در بازارهاي جهانی، بحران1383معصوم و همکاران، ؛ قدیري 2009

ي کم بسیاري از محصوالت کشاورزي، منجر به کاهش درآمد کشاورزي و انرژي و سودآوريبازار آشفتهامنیت غذایی، وضعیت 
,Rantamaki-Lahtinen(شده است افزایش عدم اطمینان  انکارناپذیر این وقایع بر نواحی روستایی موجب تأثیر ). 2009

توان در بعاد مختلف را میاي از وجود ناپایداري در انمونه. ه استو اجتماعی گردیدناپایداري ابعاد مختلف طبیعی، اقتصادي
شت هراز جستجو کرد.حوضه آبریز د

در مقایسه بین . هاي ناپایداري در نواحی روستایی وضعیت ناپایدار اشتغال و درآمد روستاییان استترین شاخصمهمیکی از 
واحی روستایی در وضعیت درآمد و اشتغال در ن، و روستایی در منطقه مورد مطالعهوضعیت درآمد و اشتغال جامعه شهري

در منطقه مورد مطالعه یی متوسط درآمد کل ساالنه هر خانوار روستاکه يطوربه؛تر استمقایسه با نواحی شهري پایین
همچنین به لحاظ .بوده استالیرمیلیون259/377در يو متوسط درآمد کل ساالنه هر خانوار شهرالیرمیلیون903/283

نفر در 16/3از میانگین ؛ امارندنفر اشتغال دا35/1متوسط طوربهنفر در هر خانوار روستایی 25/3از میانگین تعداد اشتغال، 
). چنین وضعیت درآمدي و اشتغال در نواحی ب1395ران،یمرکز آمار ا(رندنفر اشتغال دا38/1متوسط طوربههر خانوار شهري 

شود افراد جامعه روستایی میشدن هو موجبات به انحراف کشید)؛1379(ریفکین، روستایی، منجر به مشکالت روحی و روانی 
از سویی دیگر، در نتیجه عدم درآمد کافی و بیکاري روستاییان تغییر کاربري اراضی و مهاجرت به ).1396(شکربیگی و قزوینه، 
1390ساله از سال 5دوره در یکمورد مطالعه يدر منطقه، )الف1394(ایرانمرکز آماربر اساس گزارششهرها شدت گرفت. 

نفر کاسته 12876نفر افزوده شد و از جمعیت روستایی در همین دوره پنج ساله 62.016، بر جمعیت شهري 1395تا سال 
مرکز آمار بر اساس گزارش. دهدیتشکیل ممهاجرت روستاییان شده است که بخش قابل توجهی از رشد جمعیت شهري را 

دهد، میتشکیلرا مازندراندرصد از سطح زیر کشت برنج استان5/58حدود بریز دشت هراز که حوضه آ)، درب1394(ایران 
که يطوربه؛یافته استکاهش 1393-94در سال 119159بههکتار132155از1387-88سال زراعی سطح زیر کشت در 

غییر کاربري در درون یا بیرون بخش درصد از سطح زیر کشت برنج در منطقه دشت هراز کاسته شد و به ت8/9به میزان 
اي که شرایط براي کشت برنج بسیار مناسب است، کشاورزي انجامید. این تغییر محسوس در سطح زیر کشت برنج در منطقه

از سوي ،شودموجب فشار بر منابع آب میسویکاز (شالیکاري) تمرکز صرف بر کشاورزي همچنین، باشد.جاي نگرانی می
شود کودها و سموم شیمیایی موجب کاهش تنوع زیستی و فرسایش خاك میموقعیبرویه و مصرف بیيهواسطبهدیگر 

)FAO, منابع آب و خاك را گسترش کشت دوباره برنج در حوضه آبریز دشت هراز فشار مضاعفی بر منابع پایه از جمله ). 2013
هاي سال و از سوي دیگر روند کاهش بارندگی در طی سالدردو بارصورتبهکشت غرقابی برنج سویکاز . به همراه داشت

اخیر سبب شده است که فشار بیش از حد بر منابع آبی در حوضه آبریز دشت هراز و استان مازندران وارد گردد (جلیلی، 
، یستیکاهش تنوع زایجاد فرسایش خاکی و در مسئله ). همچنین1397اي استان مازندران، سهامی آب منطقهشرکت؛1396

موجب افزایش مصرف کودها و در سال)دو بارمجدد برنج (هاي اخیر، کشت برنج در طی سالکشتیرزعلیرغم کاهش سطح 
مثال، در عنوانبه، )الف1395؛ پ1394ایران (مرکز آمارگزارش که مطابق با يطوربه؛)1396شد (جلیلی، شیمیایی سموم 
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، 93در مقایسه با سال زراعی مورد مطالعه يو منطقهایی در استان مازندران میزان مصرف کودهاي شیمی1394سال زراعی 
چنین . گرفتآن در شالیکاري (کشت اول و دوم) مورد استفاده قرار يبخش عمده؛ کهدرصد افزایش داشته است23حدود 

رقمزراعی راهاينظاموتطبیعپایداريکاهشوشدهزراعیوطبیعیهايبومزیستتعادلخوردنوضعیتی موجب بر هم
لذا، مصرف ؛)1397؛ رضایی و همکاران، 1396؛ جلیلی، 1393یگانه و والئی، ؛ محمدي 1387زند (اسکو و همکاران، می

کند.موقع کودها و سموم شیمیایی مقدمات فرسایش خاك و تولید ناپایدار را فراهم میو بیرویهیب
بـر مبنـاي تولیـد و فـروش یـک      عمـدتاً و متنوعیرغساختار اقتصادي تأثیر که تحت شرایط حاضر در حوضه آبریز دشت هراز 

قـرار  تـأثیر  را نیـز تحـت   محیطی یستو زساختارهاي اقتصادي بلکه ساختارهاي اجتماعیتنهانهمحصول خاص به وجود آمده، 
نواحی روستایی حوضه آبریز دشـت هـراز را   در ابعاد مختلف در ثباتی و ناپایداري هاي شغلی، بیداده و در نهایت، کاهش فرصت

کـارآفرینی  مناسب محیطفراهم شدن ،کسب و کارهاي متنوع براي خانوارهاي شالیکاريتوسعهمنظوربه. لذا، ه استمنجر شد
موجـود و مطلـوب   وضـعیت این تحقیـق بـه تحلیـل شـکاف     در از این رو،. )1395(ایزدي و همکاران، اهمیت استحائز بسیار 
.ه شده استپرداختفعالیت چندگانه يدر توسعهمؤثرستم کارآفرینی روستایی اکوسی

هاي مربوط ریزي و ریسکدار برنامه، اشاره به فردي دارد که عهده"کارآفرین"کلمه "اکوسیستم کارآفرینی"يواژهيهدر تجزی
Entreprendreاز کلمـه فرانسـوي   ، 1848در سال یو کارآفرینکارآفریني). واژه1396به بنگاه خود است (داوري و همکاران، 

). از طرفـی کلمـه   1389حسـینی،  امیـري و شـاه  است و به معنی متعهد شدن و بر عهده گرفتن است (صـالحی برگرفته شده
شد. او معتقد بـود، استفاده،1935در سال )Tansley(تنزلیبراي اولین بار در اواسط قرن بیستم میالدي توسط"اکوسیستم"

,Christianباشند (جداکلمهوسیعدر معنايسکونتمحلوزیستمحیطازتوانندنمیزندهموجودات بـه ). اکوسیسـتم 2009
قـرار  تأثیرتحتیطشانمحيواسطهبهزندهموجودات. دارداشارهباشند،تعامل میدرآنباکهمحیطیوهاارگانیسمپیچیدگی

زیسـتگاه بیشـتر بـراي  اکولـوژي اصـطالح کـه جـایی دارد؛زیسـتی علومدرریشهمحیط،ازسیستماتیکيمطالعه. گیرندمی
شناسـان گسـترش یافتـه    و جامعـه غرافیداناندر قلمرو جاخیراً اکولوژي انسان اصطالحی است که . شودمیبردهکاربهحیوانات

راخـود هايکه پرسشاستشدهاستنتاجاريرفتدانشمندانهايتالشازاساسیطوربهنیزاجتماعیاکولوژياست. اصطالح
اکوسیسـتم، رهیافـت بنابراین؛ کنندهدایت میاشفیزیکیواجتماعیمحیطبابشرتعاملدیدگاهبیشترکردنکاملسمتبه

Inselدهد (رخ مییطشانمحکه بین افراد و استهاییتعاملازچارچوبیدربشريرفتارفرضیاتيمطالعه & Moos, 1974 .(
اي در مجلـه  در مقالـه ) James Mooreتوسـط جیمـز مـور (   اولـین بـار  اکوسیسـتم  در حوزه کسب و کار و کارآفرینی، اصطالح

یابد و بر ماهیـت ارتبـاطی   تکامل نمی"خالء"استفاده شد. مور مدعی است که کسب و کار در 1990بازاریابی هاروارد در دهه 
Masonکند (میتأکید داران رمایهمشتریان و س،کنندگانینتأمها با نحوه تعامل شرکت & Brown, ). به این ترتیـب ایـده   2014

هـاي  اي کـه بـا تغییـر در مطالعـات کـارآفرینی مبتنـی بـر ویژگـی        بنیادي اکوسیستم کارآفرینی براي اولین بار ایجاد شد؛ ایده
نگـی، اقتصـادي در فرآینـد کـارآفرینی اسـت،      تر که تلفیقی از نقش نیروهاي اجتمـاعی، فره دیدگاهی وسیعيسوبهشخصیتی 

Doddهمـراه بـود (   & Anderson, Stam؛ 2007 & Spigel, Mason(ماسـون و بـراون  ).2016 & Brown, )، اکوسیسـتم  2014
کـارآفرینی (بـراي   هـاي سـازمان کارآفرینی مرتبط به یکدیگر (کنشگران بالفعل و بالقوه)،کنشگرانازايکارآفرینی را مجموعه

مـالی)  نهادهايدولتی،بخشهايسازمانها،(دانشگاهمؤسساتها)،بانککار،وکسبفرشتگانگذاران،سرمایهها،ال شرکتمث
سـطوح سـریالی، کارآفرینـان تعدادباال،رشدباهايشرکتتعدادکار،وکسبمثال، میزان ایجاد(برايکارآفرینیفرآیندهايو

کـارآفرینی محیطدرعملکرد،مدیریتومداخلهارتباط،ایجادبهغیررسمیورسمیصورتبه) کهغیرهکارآفرینی و طلبیجاه
Masonهسـتند، تعریـف کردنـد (   متکـی محلـی  & Brown, Stam). اسـتم و اشـپیگل (  2014 & Spigel, )، اکوسیسـتم  2016

شده که کارآفرینی مولد را در یـک قلمـرو   اي از کنشگران و عوامل وابسته به یکدیگر و به نحوي هماهنگکارآفرینی را مجموعه
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یـک درفرهنگـی واقتصـادي سیاسـی، اجتمـاعی، عناصرازترکیبیکارآفرینیاکوسیستمکنند، تعریف کردند.خاص فعال می
یسـک رمنظـور بهرا کنشگراندیگرونوظهورکارآفرینانوکنندمیحمایتنوپاهاينوآوريرشدوتوسعهازکههستندمنطقه
,Spigelکنند (میتشویقباالریسکباگذاريجذب سرمایهیامالی وبراي شروع، تأمینکردن لـذا، محـیط اجتمـاعی،    .)2017

اري، توسعه تکنولـوژیکی و  زگهستند. محیط سیاسی، سیاست صنعتی، سیاستمؤثر سیاسی و اقتصادي بر روي رشد کارآفرینی 
هـاي  باشد. بر این اساس تمام برنامـه مشهود میگذاريل دهد که در آن یک سرمایهتواند چارچوبی را تشکیتغییر اجتماعی، می

بندي یک برنامه کـارآفرینی و اتمـام آن بـدون ارتبـاط بـا ملزومـات       کسب و کار بایستی بر مبناي محیط اطراف باشد. چارچوب
هاي کـارآفرینی بـا در نظـر گـرفتن     ، فعالیتباشد. در حقیقتپذیر نمیامکانتکنولوژیکی شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و 

محـیط  يبنـابراین مطالعـه  ؛ کـارآفرینی اسـت  يمثبت با توسـعه يیابد. چرا که محیط کسب و کار داراي رابطهمحیط نظم می
اکوسیسـتم  ).1389سیاسی، اجتماعی و اقتصادي بـراي رشـد کـارآفرینی داراي اهمیـت اساسـی اسـت (خنیفـر و همکـاران،         

عمـدتاً  شـود. ایـن رویکـرد    رویکـرد مناسـب و مثبـت در راسـتاي توسـعه فعالیـت چندگانـه محسـوب مـی         عنوانبهکارآفرینی
,Isenbergدهـد ( گـذار بـر کسـب و کـار را مـورد بررسـی قـرار مـی        تأثیرهایی هستند که عوامـل مختلـف محیطـی    چارچوب

,Isenberg؛2010 ,Spigel؛ 2011 Stamو اشـپیگل ( ). اسـتم  1396؛ داوري و همکـاران،  2017 & Spigel, )، اذعـان دارنـد؛   2016
رغم عدم وجود تعریف مشترك و جامع از اکوسیستم کارآفرینی در میان محققان، مـدل آیزنبـرگ، مـدلی اسـت کـه میـان       علی

ث ابعـاد مشـابهی در بحـ   تقریبـاً  هـاي مختلـف   هـا و گـزارش  گذاران و رهبران محبوبیت بیشتري دارد. از آنجا که مقالـه سیاست
,Isenbergاکوسیستم دارند، از این رو به دلیل شـهرت بیشـتر مـدل آیزنبـرگ (     یکـردي روعنـوان بـه و شـناخته شـدن   )2011

Masonهاي اخیر (گذار در طی سالتأثیر & Brown, رویکرد اصلی پژوهش حاضر، مـورد توجـه قـرار    عنوانبه)، این مدل 2014
,Isenbergآیزنبرگ (گرفت. اکوسیسـتم کـارآفرینی  ،تحت عنوان اکوسیستم کارآفرینی معتقد اسـت ارچوبی)، با تدوین چ2011
هـاي اصـلی اکوسیسـتم    وزهحـ در ایـن چـارچوب،   شـوند.  بنديگروهقلمرو اصلیششدرتوانندمیکهاستعنصرصدهاشامل

.استو بازارانسانیيسرمایهها، حمایتمالی، فرهنگ،تأمین ، شامل سیاستکارآفرینی 
است و در -چه فردي و چه اجتماعی-و روش براي اداره یا بهبود عملکرد هر امري راهسیاست در معناي عام هرگونه :تسیاس

در قالب قوانین و [و چگونگی فعالیت دولت و تعیین شکل و مقاصدمعناي خاص اموري است که به دولت و مدیریت
هایی دستورالعملقوانین و شامل مجموعه هاآفرینی؛ سیاست). در حوزه کار1379شود (نوذري،مربوط می]دستورالعمل

گذاري از بودجه عمومی، یا کاهش در هاي حمایتی براي تشویق کارآفرینان از طریق مزایاي مالیاتی، سرمایههستند که برنامه
تصادي و سیاسی هستند که اقيها، بخش کلیدي زمینهبنابراین، قوانین و دستورالعمل؛ شودو تنظیم میمقررات اداري طراحی 

هاي مالی نظاميافتد. ممکن است این زمینه شامل کاهش موانع قانونی براي تشکیل بنگاه، توسعهدر آن کارآفرینی اتفاق می
سازي باشد. لذا سیاست یکی از هاي حمایتی کارآفرینی و شبکههاي عمومی براي اجراي برنامهاثرگذار یا فراهم کردن صندوق

,Spigelي مهم کارآفرینی است (هاویژگی ,Isenberg). آیزنبرگ (2017 )، سیاست را ترکیب دو عامل دولت و رهبري 2010
نهادها؛ چارچوبچارچوبدردولتاز ساختارهايپشتیبانیومستحکمرهبريهايداند و معتقد است سیاست شامل شیوهمی

,Isenbergپسند است (سرمایهاريذگقانونوهامشوقمقرراتی تواند کند، دولت به تنهایی نمی). همچنین اضافه می2011
اکوسیستم را بسازد و باید بخش خصوصی را مشارکت دهد و اجازه دهد سهم قابل توجهی در موفقیت اکوسیستم داشته باشند 

)Isenberg, McKagueو همکاران (کاگومحققان مختلفی از جمله مک). 2010 et al., Movahediهمکاران (و )، موحدي2017

et al., Yaribeigiو همکاران ()، یاربیگی2017 et al., Alvarezو همکاران (آلوارز)، 2014 et al., داوري و همکاران )، 2011
قیداري و همکاران )، سجاسی1395)، قمبرعلی و همکاران (1395)، طغرایی و همکاران (1395ایزدي و همکاران ()، 1396(
کارآفرینی يدر توسعهمؤثرهاي مهم محیط کارآفرینی و یکی از شاخصهعنوانبه) سیاست را 1393زاده و همکاران ()، عبداهللا1393(

ند.اهقلمداد کردروستایی 
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,Stamهاي کارآفرینانه بسیار ضروري است (گذاري در طرحدسترسی به منابع مالی براي سرمایه:مالیتأمین  ). به اعتقاد 2015
,Isenbergآیزنبرگ ( ,World Economic Forum) و مجمع جهانی اقتصاد (2010 یکی از ارکان مهم عنوانبهمالی ي)، سرمایه2013

Marshallاست (شخصی_کارآفرینی فقدان منابع مالی اکوسیستم کارآفرینی است. یکی از مشکالت اصلی کارآفرینان در فرآیند &

Samal, و کارآفرینان ترین منبع مالی خارجی براي بسیاري از کسب و کارهاي کوچک و متوسطایجهاي بانکی ر). از این رو، وام2006
,OECDاست ( ,Isenbergآیزنبرگ (اعتقاد). به 2015 گذاريسرمایهبودجههاي خرد، تأمینمالی شامل وامي)، سرمایه2011
گذار در عملکرد کارآفرینان توسط محققان از جمله تأثیري هایکی از مؤلفهعنوانبهمنابع مالی گذاران است.سرمایهوپذیرریسک

Movahediو همکاران (موحدي et al., Yaribeigiو همکاران ()، یاربیگی2017 et al., Alvarezو همکاران (آلوارز)،2014 et al.,

)، 1393زاده و همکاران (عبداهللا)، 1394کانی و همکاران ()، نجفی1395ایزدي و همکاران ()، 1396داوري و همکاران ()،2011
.استمورد توجه قرار گرفته )، 1390و حسینی (الدینی)، شمس1393فراهانی و همکاران (

,Spigelاشپیگل (:فرهنگ ي اساسی در مورد کارآفرینی در یک منطقه هاههاي فرهنگی؛ باورها و دیدگا) معتقد است، ویژگی2017
کارآفرینی در یک فرهنگ دو ویژگی اصلی فرهنگی اکوسیستم کارآفرینانه است. فرهنگ يهیخچهاي فرهنگی و تار. نگرشباشدمی

را براي کارآفرینان شکست خورده فراهم کند. این کارآفرینان، اغلب باشد که فرصت و امکان شروع دوبارهياگونهبهکسب و کار باید 
شود (داوري و همکاران، در آینده میهاآنموجب افزایش احتمال موفقیت هاي کاري باالتري برخوردارند، این امراز تجربه و شبکه

,Isenberg). فرهنگ در اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ (1396 هاي موفق و هنجارهاي اجتماعی است.)، شامل عناصر نمونه2011
Morales(مورالس و ولیال & Velilla, بان جهانی کارآفرینی، گزارش داد، محیط ههاي دیددر تحقیقی با استناد به داده)،2018

Movahediو همکاران (هاي کارآفرینانه مؤثر است. محققان مختلف از جمله موحديفرهنگی بر روي تصمیم et al., )، یاربیگی2017
Yaribeigiو همکاران ( et al., Alvarezو همکاران ()، آلوارز2014 et al., کانی و همکاران نجفی)، 1396داوري و همکاران ()، 2011

تأکیدروستایی هاي کارآفرینی در توسعه فعالیتمؤثر عامل عنوانبه)، بر محیط فرهنگی 1393زاده و همکاران ()، عبداهللا1394(
داشتند.
,Isenbergهاي حمایتی) و زیرساخت سه عنصر مهم حمایتی هستند (نهادهاي غیردولتی، اصناف (تخصص:هاحمایت ). طراحی 2011

هاي حمایتی مورد نیاز براي فعالیت کارآفرینان از عناصر اصلی اختو تدوین سازوکارهاي حمایت از کارآفرینی و فراهم کردن زیر س
Lordkipanidzeباشد (کارآفرینی میيهاي توسعهبرنامه et al., نهادهاي غیردولتی، ها،شامل زیرساختها حمایت).2005

و همکاران یاربیگیکه در تحقیقات مختلف از جمله استحسابداريوقانونیزش در بعد آموهمچونايحرفههايحمایت
)Yaribeigi et al., Shao-quanو همکاران ()، شاوکوان2014 et al., Driesو همکاران ()، درایز2013 et al., و همکاران )، آلوارز2011
)Alvarez et al., )، فراهانی و همکاران 1394کانی و همکاران ()، نجفی1395ی و همکاران (طغرای)، 1396داوري و همکاران ()، 2011
.اندمورد توجه قرار گرفته) 1390مکرر ()، جوان و حیدري1393قیداري و همکاران ()، سجاسی1393(

,Isenberg(به اعتقاد آیزنبرگ: انسانیيسرمایه ستم کارآفرینی است. یکی از ارکان مهم اکوسیعنوانبهانسانی ي) سرمایه2011
,Isenberg(انسانی در اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگيسرمایه آموزشی است. مارشال و مؤسسات ، داراي دو وجه نیروي کار و )2011

Marshallسامال ( & Samal, ناشی ) معتقدند، در فرآیند کارآفرینی یکی از مشکالت مهمی که کارآفرینان با آن مواجه هستند، 2006
,Wolfe(. در این راستا ولففقدان دانش و مهارت استاز  يهتوانند به توسع) معتقد است، مراکز آموزشی تا حد زیادي می2005

Movahediو همکاران (موحديمحققان مختلفی از جمله .کنندیه انسانی یک منطقه کمک سرما et al., و همکاران )، یاربیگی2017
)Yaribeigi et al., Shao-quanو همکاران (کوان)، شاو2014 et al., Alvarezو همکاران ()، آلوارز2013 et al., )، هوگن و ویک2011
)Haugen & Vik, )، فراهانی و همکاران 1394کانی و همکاران ()، نجفی1395ایزدي و همکاران ()، 1396داوري و همکاران ()، 2008
ند.اهداشتتأکیدرینی روستایی کارآفيانسانی در توسعهير نقش سرمایهب)،1393(

اکوسیستم کارآفرینانه يهها در محدود، بخش کلیدي در فراهم کردن فرصتالمللیینبقابلیت دسترسی به بازارهاي محلی و :بازار
,Isenberg). به اعتقاد آیزنبرگ (1396است (داوري و همکاران،  ,World Economic Forum) و مجمع جهانی اقتصاد (2010 2013 ،(

يهها دو عنصر تشکیل دهندیکی از ارکان مهم اکوسیستم کارآفرینی است. مشتریان و شبکهعنوانبهالمللی بازارهاي محلی و بین
,Isenberg(بازار هستند. مشتریان اولیه نقش کلیدي در اکوسیستم کارآفرینانه دارند بر تأثیرها از طریق ). از سوي دیگر، شبکه2011
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هاي اجتماعی کارآفرینان شامل روابط دارند. شبکههاآنهاي کارآفرینانه زیادي بر روي فعالیتتأثیراي کارآفرینان، هروي تصمیم
Klyverرسمی و اجتماعی از جمله آشنایان، دوستان و خانواده هستند ( & Foley, کند تا ها به کارآفرینان کمک می). شبکه2012

هاي توزیعی، و به کانالاندازي کسب و کار را به دست آورندرا کسب کنند، منابع الزم براي راهبازار را بشناسند، دانش فنی الزم 
Greveکنندگان دسترسی داشته باشند (تأمینمشتریان و  & Salaff, 2003; Spigel, هاي مهم در لفهیکی از مؤعنوانبهبازار ).2017

Yaribeigiو همکاران (هاي مختلف از جمله یاربیگیهاي کارآفرینانه روستایی در پژوهشتوسعه فعالیت et al., )، آلوارز و 2014
Alvarezهمکاران ( et al., ,Lu and Tao)، لو و تاو (2013 Driesو همکاران ()، درایز2010 et al., )، 1396داوري و همکاران ()، 2011

آنچهاست. با توجه به مورد توجه قرار گرفته ) 1394مکاران (کانی و ه)، نجفی1395)، طغرایی و همکاران (1395ایزدي و همکاران (
.ارائه شد1نگاره گفته شد چارچوب نظري تحقیق در قالب 

,Isenberg(چارچوب نظري تحقیق-1نگاره  2011(
پژوهشروش 

به لحاظ دامنه کنترل پژوهشحاضر به لحاظ ماهیت، کمی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش
ریزان و ذینفعان در توسعه روستایی تواند مورد استفاده برنامهمینتایج این پژوهشکه است. از آنجایی آزمایشی غیرمتغیرها، از نوع 

از نوع توصیفی ونیز در دسته تحقیقات اب شده خقرار گیرد، به لحاظ هدف، کاربردي است. با توجه به موضوع تحقیق، روش انت
جامعه آماري این پژوهش شامل شالیکارانی هستند که در کنار شالیکاري حداقل یک کسب و کار در نواحی . گیردقرار میاي مقایسه

به ،که اشاره شدطورهمان. ))Pluriactive Rice Farmers(شالیکاران چندکاره(کردند ياندازراهدر حوضه آبریز دشت هراز روستایی 
)، شامل 1حوضه آبریز دشت هراز (نقشه آبریز دشت هراز در استان مازندارن اجرا گردید. يدر حوضهن پژوهش ای،لحاظ جغرافیایی

، محمودآباد و نور است.کناریدونفرمناطق آمل، بابل، بابلسر، 
,McElweeبا توجه به تعریف مک الوي ( و کارهاي بندي انواع کسب) از انواع کسب و کارهاي روستایی و همچنین طبقه2008

DeRosaروستایی توسط دي روسا ( et al., Morris)، موریس و همکاران (2019 et al., & Vikو ویک و مک الوي ()2017

McElwee, )، کشاورزان چندکاره بسیار متعدد هستند. لذا، علیرغم مراجعه به مراکز رسمی از جمله مرکز آمار ایران، سازمان 2011
معدن استان مازندران، آمار دقیق و جامعی از جامعه آماري ،تجارت،صنعتوو سازمانون روستاییجهاد کشاورزي، سازمان تعا

مورد يتعیین حجم نمونهمنظوربهبنابراین، با توجه به ناشناخته بودن جامعه آماري شالیکاران چندکاره، ؛ هدف به دست نیامد
,Israel) استفاده شده است (1مطالعه از رابطه ( ,Singh & Masuku؛ 1992 ). مبتنی بر فرمول مورد 1396داوري و همکاران، ؛2014

آبریز دشت يهضنفر محاسبه شد. بدین ترتیب، با مدنظر قرار دادن نواحی روستایی حو196نظر، حجم نمونه شالیکاران چندکاره 
مساوي توزیع شد. از این میان، طوربهمنطقه هدفمند و با استفاده از تکنیک گلوله برفی در بین ششصورتبهپرسشنامه 198هراز، 
پرسشنامه برگشت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.182
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Z= %95سطح اطمینان  = 96/1
p= نسبت صفت متغیر در جامعه = 5/0
q= 1- p= 5/0
e= سطح دقت = 07/0

تحقیق شامل دو يها استفاده شد. پرسشنامهآوري دادهجمعمنظوربهدستیابی به هدف تحقیق، از ابزار پرسشنامه منظوربه
اي شالیکاران چندکاره از جمله سن، جنس، سطح تحصیالت، نوع رفههاي فردي و حبخش اصلی بود. بخش اول شامل ویژگی

کسب و کار در کنار شالیکاري و غیره بود. بخش دوم به ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی 
,Isenberg(کارآفرینی آیزنبرگ اختصاص داشت. در این بخش متکی بر مدل اکوسیستم  34،ع مختلفمنابو بررسی)2011

4انسانی با يگویه، سرمایه10گویه، حمایت با 7گویه، فرهنگ با 3مالی با يگویه، سرمایه5حیطه (سیاست با 6آیتم در 
مطرح گردید که در سمت راست سؤال34،در بخش دوم پرسشنامه،گویه) استخراج گردید. به عبارتی5گویه و بازار با 

سنجش منظوربهتا حدودي مناسب، نامناسب، کامالً نامناسب) ف لیکرت (کامالً مناسب، مناسبقالب طیستون در5، سؤاالت
، سؤاالتاستخراج وضعیت مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی در سمت چپ منظوربهوضعیت موجود طراحی گردید. همچنین 

بررسی روایی ابزار تحقیق از نظر منظوربهراحی گردید. پنج ستون در قالب طیف لیکرت (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) ط
قرار گرفت. پس از مطالعههاآنمحقق ساخته در اختیار تعدادي از يکه پرسشنامهصورتینبدمتخصصان روستایی استفاده شد. 

مطرح کردند. بر این همطرح کردن سؤاالت و همچنین ساختار پرسشنامي، نحوهسؤاالتدر خصوص نوع هابرخی نکات و پیشنهاد
نفر از شالیکاران چندکاره قرار 30اساس اصالحات الزم انجام شد و پرسشنامه براي بررسی پایایی ابزار تحقیق آماده و در اختیار 

در پایایی ابزار تحقیق ،) مورد سنجش قرار گرفت. بر این اساسαگرفت. پایایی ابزار پژوهش با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ (
) و بازار =77/0αانسانی (ي)، سرمایه=73/0αها ()، حمایت=65/0α)، فرهنگ (=61/0α)، تأمین مالی (=53/0αهاي سیاست (حیطه

)65/0α=) بدست آمد که مطابق با تابر (Taber, 24نسخه SPSSافزارنرمها از تجزیه و تحلیل دادهمنظوربه)، مورد تأیید است. 2017
تحلیل شکاف منظوربهاز مد، میانه، میانگین و انحراف معیار استفاده شد. همچنین ،هاي آماريي توصیف دادهاستفاده شد. برا

کسون بهره گرفته شد.میانگین ویلکااز آزمون مقایسه،وضعیت موجود و مطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی

)1391ه (مرکز آمار ایران، موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالع-1نقشه 
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و بحثهایافته
اي شالیکاران چندکارههاي فردي و حرفهویژگی

70سال و بیشینه 22با کمینه هاآنشالیکاران چندکاره حاکی از آن است که میانگین سنی يآوري شده از جامعهاطالعات جمع
هستند. میانگین %) 1/95(مرد هاآن. بر اساس جنسیت، اغلب هستندسالیانم) %88/70(هاآنسال است و بیشتر 44حدود سال،
سال است. میانگین ایجاد شغل در کسب و کار کارآفرینانه 68/11و 20به ترتیب هاآنو کسب و کار کارآفرینانه يکاربرنجيسابقه

هاي خدمات کلی در بخشطوربهالیکاري، . همچنین نتایج حاکی از آن است که شالیکاران چندکاره عالوه بر شباشدنفر می4بیش از 
درصد کسب و کارهاي ایجاد شده 7/68که يطوربه) فعال هستند. يکاربرنجکشاورزي (به غیر از بخش روستایی، صنایع روستایی و 

پرورش گل، ) است. این کسب و کارها شامل تولید و کشت انواع سبزیجات، تولید و يکاربرنجمربوط به بخش کشاورزي (به غیر از 
درصد است. این کسب و کارها شامل 3/25،روستاییاست. کسب و کار ایجاد شده در بخش خدماتغیره، پرورش قارچ و باغداري

درصد کسب و کارهاي 6بخش صنایع روستاییهستند. غیرهو اي کشاورزيخدمات فنی و مشاورهفرآوري محصوالت کشاورزي،
براي انواع محصوالت کشاورزي و تولید سبد پالستیکی هستند.تولید گونیشامل ه است که ایجاد شده را به خود اختصاص داد

تحلیل اکوسیستم کارآفرینی روستایی
سیاستيهمؤلفبندي و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب اولویت
نشان داده شده است. 1در جدول سیاست يهمؤلفهاي مربوط به گویهبین وضعیت موجود و مطلوب شکافتحلیل و بندياولویت
در 02/2با میانگین کسب و کار يقوانین معافیت مالیاتی براي ایجاد و توسعه،در وضعیت موجوددهد میکه نتایج نشان طورهمان

در يبنداولویت. نتایج گرفتپنجم قرار اولویت در 51/1با میانگین کسب و کار يهاي مناسب جهت توسعهو فرصتاولاولویت
با میانگین ها) از صاحبان کسب و کار ورشکسته داريها، بخشیت دولت محلی (فرمانداريدهد، حمابخش وضعیت مطلوب نشان می

. در تحلیل شکاف قرار گرفتپنجم اولویتدر 33/3با میانگین کسب و کار يهاي مناسب جهت توسعهو فرصتاولاولویتدر 58/3
هاي همه گویهفرینی روستایی در اکوسیستم کارآمطلوب و موجودوضعیتبیننشان داد که تایج ن،موجود و مطلوبوضعیتبین 
در به عبارتی، امتیاز وضعیت مطلوب در مقایسه با امتیاز وضعیت موجود در هر گویه.داري وجود دارداختالف معنیسیاست يهمؤلف
یت دولت حماگویه ،مطلوب و موجودیتدهد، بین وضعنتایج نشان میکهطورهمانداري باالتر است.معنیطوربهسیاست يهمؤلف

يبه عبارتی، فاصلهوجود دارد. بیشترین شکاف ) Z=- 53/10ها) از صاحبان کسب و کار ورشکسته (داريها، بخشمحلی (فرمانداري
) از صاحبان کسب و کار ورشکسته هاداريها، بخشحمایت دولت محلی (فرماندارييامتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود گویه

يهمؤلفهاي در بین گویههمچنین ها است. وضعیت مطلوب و موجود سایر گویهامتیاز بین يفاصلهبیشترین میزان نسبت به 
) Z=- 36/9(کمترین شکافکسب و کار جدیديهبین وضعیت مطلوب و موجود قوانین معافیت مالیاتی براي ایجاد و توسع،سیاست

.داردوجود
)n=182(سیاست يهمؤلفهاي گویهبین وضعیت موجود و مطلوب شکافتحلیل و بندياولویت-1جدول 

سیاستيهمؤلف
مقایسه میانگین (ویلکاکسون)آمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداد اولویتمعیار

هانمونه
رتبه 
Zمتوسط

سطح 
داريمعنی

کسب و يهیجاد و توسعقوانین معافیت مالیاتی براي ا
کار جدید

02/288/011479/4436/9موجود
-001/0 45/320/1413255/76مطلوب

هاي کسب و کار سهولت در اخذ مجوزها و پروانه
ربطيذهاي جدید از ارگان

/86/179/02950/3029موجود
10-

001/0
55/318/1214340/79مطلوب

ها) از ها و بخشداريی (فرمانداريحمایت دولت محل
يههاي تحقیق و توسعه براي ایجاد و توسعبخش

هاي جدیدکسب و کار

76/190/031238/5169/9موجود
-

001/0
52/333/1314118/79مطلوب

ها) از داريها، بخشحمایت دولت محلی (فرمانداري
صاحبان کسب و کار ورشکسته

/68/172/04700/2053موجود
10-

001/0
58/323/1114523/79مطلوب

/51/163/05944/3737موجودکسب و کاريهاي مناسب جهت توسعهفرصت
10-

001/0
33/325/1514853/81مطلوب
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تأمین مالیيهمؤلفبندي و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب اولویت
نشان داده 2مالی در جدول تأمینيهمؤلفهاي مربوط به ین وضعیت موجود و مطلوب گویهبشکافتحلیل و بندياولویت

مالی جهت ایجاد تأمینمشارکت بخش خصوصی (حقوقی) در ،دهد در وضعیت موجودمیکه نتایج نشان طورهمانشده است. 
منظوربهوستان و خانواده ن (حقیقی)، دگذاراو مشارکت سرمایهاولاولویت در 01/2کسب و کار با میانگین يو توسعه
در بخش بندياولویتسوم قرار گرفت. نتایج اولویتدر 90/1کسب و کار با میانگین يگذاري براي ایجاد و توسعهسرمایه

و اولاولویتدر 80/3کسب و کار با میانگین يدهد، برنامه وام و تسهیالت براي ایجاد و توسعهوضعیت مطلوب نشان می
53/3گذاري براي ایجاد و توسعه کسب و کار با میانگین سرمایهمنظوربهوستان و خانواده گذاران (حقیقی)، دمشارکت سرمایه

وضعیتدار بین و مطلوب، نتایج حاکی از شکاف معنیموجود وضعیتسوم قرار گرفت. در تحلیل شکاف بین اولویتدر 
به عبارتی، امتیاز وضعیت مطلوب در مالی است.تأمین هاي در همه گویهاکوسیستم کارآفرینی روستاییمطلوب و موجود

که نتایج نشان طورهمانباالتر است. داري معنیطوربهمالی تأمینيهمؤلفدر مقایسه با امتیاز وضعیت موجود در هر گویه
) Z=-80/10کسب و کار (يعهبرنامه وام و تسهیالت براي ایجاد و توسيموجود گویهمطلوب و یتدهد، بین وضعمی

برنامه وام و تسهیالت براي يبه عبارتی، فاصله امتیاز بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود گویهوجود دارد.بیشترین شکاف 
همچنین ها است. وضعیت مطلوب و موجود سایر گویهفاصله امتیاز بین بیشترین میزان نسبت به ،کسب و کاريایجاد و توسعه

مالی جهت تأمینمشارکت بخش خصوصی (حقوقی) در بین وضعیت مطلوب و موجود ،مالیتأمین يهمؤلفهاي گویهدر بین 
) وجود دارد.Z=-59/9کمترین شکاف (،ایجاد و توسعه کسب و کار

)n=182(مالی تأمینيهمؤلفهاي بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت-2جدول 

مین مالیأتيهمؤلف
مقایسه میانگین (ویلکاکسون)آمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداد اولویتمعیار

هانمونه
رتبه 
Zمتوسط

سطح 
داريمعنی

مشارکت بخش خصوصی (حقوقی) در تأمین مالی جهت 
کسب و کاريایجاد و توسعه

001/0- 01/297/01850/8259/9موجود 53/306/1214417/76مطلوب

001/0- 96/178/02400/2180/10موجودکسب و کاريبرنامه وام و تسهیالت براي ایجاد و توسعه 80/315/1115201/80مطلوب
گذاران (حقیقی)، دوستان و خانواده مشارکت سرمایه

کسب و يگذاري براي ایجاد و توسعهسرمایهمنظوربه
کار

90/183/131168/44موجود
08/10 -001/0 53/311/1314507/81مطلوب

و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب مؤلفه فرهنگبنديیتاولو
نشان داده شده 3فرهنگ در جدول يهمؤلفهاي مربوط به بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت
تجربه، توجه به نوآوري و خالقیت در کسب و کارهاي ایجاد شده ،در وضعیت موجوددهدمیکه نتایج نشان طورهماناست. 

با غیره واقتصادياجتماعی،مختلفابعاددرکاروکسبصاحبانبودنمفیدومؤثربهو باور44/2در منطقه با میانگین 
و 96/1سط صاحبان کسب و کار با میانگین تحمل ریسک، اشتباه و شکست توو و دوماولاولویتدر به ترتیب 44/2میانگین 

هاي اولویتدر به ترتیب 87/1در سطح منطقه با میانگین هاآنهاي موفقیت و نشر داستانمعرفی صاحبان کسب و کار نمونه
دهد، تجربه، توجه به نوآوري و خالقیت دردر بخش وضعیت مطلوب نشان میبندياولویت. نتایج ندهفتم قرار گرفتششم و

و گرایش براي شروع و ایجاد کسب و کارهاي جدید در سطح منطقه با 80/3کسب و کارهاي ایجاد شده در منطقه با میانگین 
و 55/3موقعیت اجتماعی صاحبان کسب و کار در سطح منطقه با میانگین و و دوماولهاياولویتدر به ترتیب 72/3میانگین 

هفتم قرار و هاي ششماولویتدر به ترتیب 47/3ن کسب و کار با میانگین تحمل ریسک، اشتباه و شکست توسط صاحبا
مطلوب و موجودوضعیتدار بین و مطلوب، نتایج حاکی از شکاف معنیموجود وضعیت. در تحلیل شکاف بین ندگرفت

وب در مقایسه با امتیاز به عبارتی، امتیاز وضعیت مطلفرهنگ است.يهمؤلفهاي اکوسیستم کارآفرینی روستایی در همه گویه
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دهد، بین وضعیت که نتایج نشان میطورهمانداري باالتر است. معنیطوربهفرهنگ يهمؤلفوضعیت موجود در هر گویه در 
، )Z=- 33/10در سطح منطقه (هاآنهاي موفقیت و نشر داستانمعرفی صاحبان کسب و کار نمونههاي گویهمطلوب و موجود 

گرایش براي شروع و ایجاد کسب و کارهاي جدید ،)Z=-91/9باه و شکست توسط صاحبان کسب و کار (تحمل ریسک، اشت
به عبارتی، فاصله امتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود وجود دارد.به ترتیب بیشترین شکاف ) Z=- 77/9در سطح منطقه (

تحمل ریسک، اشتباه و شکست ؛در سطح منطقههاآنهاي موفقیت معرفی صاحبان کسب و کار نمونه و نشر داستانهايگویه
بیشترین میزان ، به ترتیبگرایش براي شروع و ایجاد کسب و کارهاي جدید در سطح منطقهوتوسط صاحبان کسب و کار

، بین فرهنگيهمؤلفهاي همچنین در بین گویهها است.نسبت به فاصله امتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود سایر گویه
کمترین غیره واقتصادياجتماعی،مختلفابعاددرکاروکسبصاحبانبودنمفیدومؤثربهباورمطلوب و موجود وضعیت
) وجود دارد.Z=- 97/8شکاف (

)n=182(فرهنگ يهمؤلفهاي بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت-3جدول 

فرهنگيهمؤلف
انگین (ویلکاکسون)مقایسه میآمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداد اولویتمعیار

هانمونه
رتبه 
Zمتوسط

سطح 
داريمعنی

تجربه، توجه به نوآوري و خالقیت در کسب و کارهاي 
ایجاد شده در منطقه

001/0- 44/200/111800/4153/9موجود 80/305/1113580/81مطلوب
ابعاددرکاروکسبصاحبانودنبمفیدومؤثربهباور

غیرهواقتصادياجتماعی،مختلف
001/0- 44/204/122083/5697/8موجود 70/310/1313681/69مطلوب

001/0- 27/293/031656/4444/9موجودموقعیت اجتماعی صاحبان کسب و کار در سطح منطقه 55/311/1613419/79مطلوب
راي شروع و ایجاد کسب و کارهاي جدید در گرایش ب

سطح منطقه
001/0- 27/296/041168/4777/9موجود 72/303/1213970/77مطلوب

هاي موفق صاحبان کسب و کار در مطرح بودن چهره
منطقه

001/0- 09/299/051794/4352/9موجود 59/317/1513766/81مطلوب
تحمل ریسک، اشتباه و شکست توسط صاحبان کسب و 

کار
001/0- 96/184/061136/5291/9موجود 47/309/1714496/79مطلوب

هاي و نشر داستانمعرفی صاحبان کسب و کار نمونه
در سطح منطقههاآنموفقیت 

001/0- 87/181/07983/3233/10موجود 63/318/1414527/80مطلوب

حمایتيهبندي و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب مؤلفاولویت
نشان داده شده 4حمایت در جدول يهمؤلفهاي مربوط به بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت
) در منطقه غیرهفیزیکی (جاده و هاي ارتباط دسترسی به زیرساخت،دهد در وضعیت موجودمیکه نتایج نشان طورهماناست. 

هاي و دسترسی به زیرساخت79/2هاي انرژي (آب، گاز، برق) در منطقه با میانگین ، دسترسی به زیرساخت84/2با میانگین 
و دسترسی به اول تا سوماولویتبه ترتیب در 76/2ارتباط مجازي (تلفن ثابت و تلفن همراه، اینترنت) در منطقه با میانگین 

هاي هاي ایده و طرحو برگزاري مسابقه89/1هاي علمی و فنی در کسب و کار با میانگین کز مورد نیاز براي دریافت مشاورهمرا
نهم و دهم قرار گرفتند. نتایج اولویتبه ترتیب در 88/1کسب و کارها در سطح منطقه با میانگین يایجاد و توسعه

هاي انرژي (آب، گاز، برق) در منطقه با میانگین دهد، دسترسی به زیرساختدر بخش وضعیت مطلوب نشان میبندياولویت
هاي و دسترسی به زیرساخت89/3) در منطقه با میانگین غیرههاي ارتباط فیزیکی (جاده و ، دسترسی به زیرساخت96/3

و برگزاري تا سومهاي اول اولویتبه ترتیب در73/3ارتباط مجازي (تلفن ثابت و تلفن همراه، اینترنت) در منطقه با میانگین 
موردو دسترسی به مراکز 32/3کسب و کار در سطح منطقه با میانگین يینارها در خصوص ایجاد و توسعهها و سمکنفرانس
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هاي نهم و دهم قرار گرفتند. اولویتبه ترتیب در 27/3هاي علمی و فنی در کسب و کار با میانگین براي دریافت مشاورهیازن
اکوسیستم مطلوب و موجودوضعیتدار بین و مطلوب، نتایج حاکی از شکاف معنیموجود وضعیتر تحلیل شکاف بین د

به عبارتی، امتیاز وضعیت مطلوب در مقایسه با امتیاز وضعیت موجود در هاي حمایت است.کارآفرینی روستایی در همه گویه
مطلوب و موجوددهد، بین وضعیت که نتایج نشان میطورهمانر است.داري باالتمعنیطوربهحمایت يهمؤلفهر گویه در 

هاي مردمی) در سطح (کمپیننهادمردمهاي کسب و کارها توسط گروهيترویج و گسترش ایده ایجاد و توسعههاي گویه
اهنمایی براي برآورد رمثالًهاي مالی و حسابداري (منطقه از مشاورهر، برخورداري صاحبان کسب و کا)Z=-75/9منطقه (

هاي حقوقی (مثالًمنطقه از مشاورهبرخورداري صاحبان کسب و کار) و Z=-41/9اندازي یک کسب و کار) (راهينههزی
به عبارتی، به ترتیب بیشترین شکاف وجود دارد.) Z=-39/9چگونگی اخذ مجوز، چگونگی اخذ معافیت مالیاتی و غیره) (

کسب و کارها توسط يایجاد و توسعهيترویج و گسترش ایدههاي مطلوب و موجود گویهامتیاز بین وضعیتيفاصله
هاي مالی و ، برخورداري صاحبان کسب و کار منطقه از مشاورههاي مردمی) در سطح منطقههاي مردم نهاد (کمپینگروه

منطقه از رخورداري صاحبان کسب و کاربو اندازي یک کسب و کار)راهيهراهنمایی براي برآورد هزینحسابداري (مثالً
به ترتیب بیشترین میزان نسبت به فاصله هاي حقوقی (مثالً چگونگی اخذ مجوز، چگونگی اخذ معافیت مالیاتی و غیره) مشاوره

حمایت، بین وضعیت مطلوب و يهمؤلفهاي ها است. همچنین در بین گویهامتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود سایر گویه
) Z=-71/7کمترین شکاف (،هاي ارتباط مجازي (تلفن ثابت و تلفن همراه، اینترنت) در منطقهد دسترسی به زیرساختموجو

وجود دارد.
سرمایه انسانیيهبندي و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب مؤلفاولویت
نشان 5انسانی در جدول يسرمایهيههاي مربوط به مؤلفبندي و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب گویهاولویت

قراردادي) در /روزمزددهد در وضعیت موجود، دسترسی به نیروي کار نیمه ماهر (میکه نتایج نشان طورهمانداده شده است. 
هاي محلی یا در سطح منطقه برايهاي عمومی، فرهنگی و ترویجی در رسانهو آموزشدر اولویت اول80/2منطقه با میانگین 

بندي در بخش وضعیت مطلوب نشان در اولویت چهارم قرار گرفت. نتایج اولویت33/2کسب و کار با میانگین يایجاد و توسعه
در اولویت66/3کسب و کار در منطقه با میانگین يهاي آموزشی مرتبط با ایجاد و توسعهها و کارگاهدهد، برگزاري کالسمی
هاي محلی یا در سطح منطقه براي ایجاد و توسعه کسب کار با میانگین و ترویجی در رسانههاي عمومی، فرهنگیو آموزشاول
دار بین چهارم قرار گرفت. در تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب، نتایج حاکی از شکاف معنیدر اولویت63/3

، امتیاز سرمایه انسانی است. به عبارتیيههاي مؤلفوضعیت مطلوب و موجود اکوسیستم کارآفرینی روستایی در همه گویه
که نتایج طورهمانداري باالتر است. معنیطوربهحمایت يهوضعیت مطلوب در مقایسه با امتیاز وضعیت موجود در هر گویه در مؤلف

سطح هاي محلی یا درهاي عمومی، فرهنگی و ترویجی در رسانهآموزشگویهدهد، بین وضعیت مطلوب و موجود نشان می
به عبارتی، فاصله امتیاز بین وضعیت مطلوب و )، بیشترین شکاف وجود دارد.Z=-01/9منطقه براي ایجاد و توسعه کسب کار (

کسب کار يهاي محلی یا در سطح منطقه براي ایجاد و توسعههاي عمومی، فرهنگی و ترویجی در رسانهموجود گویه آموزش
يههاي مؤلفهمچنین در بین گویهها است.ز بین وضعیت مطلوب و موجود سایر گویهبیشترین میزان نسبت به فاصله امتیا

-75/6/قراردادي) در منطقه کمترین شکاف (روزمزدحمایت، بین وضعیت مطلوب و موجود دسترسی به نیروي کار نیمه ماهر (
=Z.وجود دارد (

ري بازابندي و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب مؤلفهاولویت
نشان داده شده است. 6ي بازار در جدول هاي مربوط به مؤلفهبندي و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب گویهاولویت
دهد در وضعیت موجود، گویه مربوط به وجود مشتریان اولیه و کلیدي براي معرفی محصوالت یا میکه نتایج نشان طورهمان

کارآفرینان و يو دسترسی به شبکهدر اولویت اول24/2ان کسب و کار با میانگین یله صاحبوسبهخدمات جدید فراهم شده 
در اولویت پنجم قرار گرفت. نتایج 64/1صاحبان کسب و کار ایرانی خارج از کشور جهت تبادل اطالعات بازار با میانگین 

راي معرفی محصوالت یا خدمات جدیدي دهد، وجود مشتریان اولیه و کلیدي ببندي در بخش وضعیت مطلوب نشان میاولویت
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار ایرانی يو دسترسی به شبکهاولدر اولویت83/3که توسط صاحبان کسب و کار با میانگین 
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پنجم قرار گرفت. در تحلیل شکاف بین وضعیت موجود ودر اولویت62/3خارج از کشور جهت تبادل اطالعات بازار با میانگین 
هاي دار بین وضعیت مطلوب و موجود اکوسیستم کارآفرینی روستایی در همه گویهمطلوب، نتایج حاکی از شکاف معنی

طوربهي بازار ي بازار است. به عبارتی، امتیاز وضعیت مطلوب در مقایسه با امتیاز وضعیت موجود در هر گویه در مؤلفهمؤلفه
کارآفرینان و يدسترسی به شبکهدهد، بین وضعیت مطلوب و موجود گویهیج نشان میکه نتاطورهمانداري باالتر است. معنی

يبه عبارتی، فاصله)، بیشترین شکاف وجود دارد.Z=- 00/10صاحبان کسب و کار در سطح کشور جهت تبادل اطالعات بازار (
کسب و کار در سطح کشور جهت تبادل امتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود گویه دسترسی به شبکه کارآفرینان و صاحبان 

همچنین در بین ها است.اطالعات بازار بیشترین میزان نسبت به فاصله امتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود سایر گویه
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار محلی جهت يي بازار، بین وضعیت مطلوب و موجود دسترسی به شبکههاي مؤلفهگویه

) وجود دارد.Z=- 49/9ازار کمترین شکاف (تبادل اطالعات ب

)n=182(حمایت يهمؤلفهاي بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت-4جدول 

حمایتيهمؤلف
مقایسه میانگین (ویلکاکسون)آمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداد اولویتمعیار

هانمونه
رتبه 
Zمتوسط

سطح 
داريیمعن

هاي ارتباط فیزیکی (جاده و ...) دسترسی به زیرساخت
در منطقه

001/0- 84/209/111323/7140/8موجود 89/311/1212532/69مطلوب
هاي انرژي (آب، گاز، برق) در دسترسی به زیرساخت

منطقه
001/0- 79/217/121369/6861/8موجود 96/313/1112823/71مطلوب

هاي ارتباط مجازي (تلفن ثابت و دسترسی به زیرساخت
تلفن همراه، اینترنت) در منطقه

001/0- 76/204/132402/6171/7موجود 73/310/1312138/75مطلوب
فراهم کردن مثالًخدمات فنی و پشتیبانی (يارائه

هاي صنفی براي صاحبان کسب تجهیزات) توسط انجمن
منطقهو کار در

05/209/141976/52موجود
09/9 -001/0 65/329/1413653/81مطلوب

هاي برخورداري صاحبان کسب و کارِ منطقه از مشاوره
يهراهنمایی براي برآورد هزینمثالًمالی و حسابداري (

اندازي یک کسب و کار)راه

04/202/151724/49موجود
41/9 -001/0 58/316/1613854/81مطلوب

ها و سمینارها در خصوص ایجاد و برگزاري کنفرانس
کسب و کار در سطح منطقهيتوسعه

001/0- 02/210/162145/6213/8موجود 32/322/1912749/76مطلوب
ترویج و گسترش ایده ایجاد و توسعه کسب و کارها 

در سطح هاي مردمی) (کمپیننهادمردمهاي توسط گروه
منطقه

01/287/071350/64موجود
75/9 -001/0 63/322/1514998/82مطلوب

هاي برخورداري صاحبان کسب و کارِ منطقه از مشاوره
چگونگی اخذ مجوز، چگونگی اخذ معافیت مثالًحقوقی (
)غیرهمالیاتی و

00/297/081159/64موجود
39/9 -001/0 55/311/1713936/76مطلوب

هاي دسترسی به مراکز مورد نیاز براي دریافت مشاوره
علمی و فنی در کسب و کار

001/0- 89/199/092530/4756/8موجود 27/341/11012669/81مطلوب
يهاي ایجاد و توسعههاي ایده و طرحبرگزاري مسابقه

کسب و کارها در سطح منطقه
001/0- 88/105/1102105/5757/8موجود 37/324/1813162/79مطلوب
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)n=182(انسانی يسرمایهيهمؤلفهاي بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت-5جدول 

سرمایه انسانیيهمؤلف
مقایسه میانگین (ویلکاکسون)آمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداداولویتمعیار

هانمونه
رتبه 
Zمتوسط

سطح 
داريمعنی

/قراردادي) در روزمزددسترسی به نیروي کار نیمه ماهر (
منطقه

001/0- 80/206/112225/7875/6موجود 65/316/1211745/68مطلوب

001/0- 45/212/121817/7109/8موجوددسترسی به نیروي کار ماهر و با تجربه در منطقه 64/323/1312883/72وبمطل
هاي آموزشی مرتبط با ایجاد و ها و کارگاهبرگزاري کالس

توسعه کسب و کار در منطقه
001/0- 41/206/132330/5770/8موجود 66/316/1113472/82مطلوب

هاي هاي عمومی، فرهنگی و ترویجی در رسانهآموزش
و توسعه کسب کارمحلی یا در سطح منطقه براي ایجاد 

001/0- 33/295/041771/6101/9موجود 63/315/1413746/79مطلوب

)n=182(بازار يهمؤلفهاي بین وضعیت موجود و مطلوب گویهشکافتحلیل و بندياولویت-6جدول 

بازاريهمؤلف
مقایسه میانگین (ویلکاکسون)آمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداد اولویتعیارم

هانمونه
رتبه 
Zمتوسط

سطح 
داريمعنی

وجود مشتریان اولیه و کلیدي براي معرفی محصوالت یا 
صاحبان کسب و کاريیلهوسبهخدمات جدید فراهم شده 

001/0-24/203/111323/6368/9موجود 83/306/1114703/82مطلوب
اران عمده و خرد براي هاي توزیع، خریددسترسی به کانال

فروش محصوالت یا خدمات عرضه شده
001/0- 16/288/021123/5783/9موجود 76/313/1214511/80مطلوب

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار يدسترسی به شبکه
محلی جهت تبادل اطالعات بازار

001/0- 09/295/032114/4849/9موجود 71/319/1314201/87مطلوب
کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در يدسترسی به شبکه

سطح کشور جهت تبادل اطالعات بازار
001/0- 89/182/041358/4200/10موجود 64/326/1414429/82مطلوب

کارآفرینان و صاحبان کسب و کار يدسترسی به شبکه
بازارایرانی خارج از کشور جهت تبادل اطالعات

001/0- 64/193/051836/4298/9موجود 62/328/1514798/87مطلوب

هاي اکوسیستم کارآفرینی روستاییبندي و تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب مؤلفهاولویت
داده شده است. نشان7هاي اکوسیستم کارآفرینی در جدول بندي و تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفهاولویت
به ترتیب در 70/2و 87/2انسانی و حمایت با میانگین يسرمایههايدهد در وضعیت موجود، مؤلفهمیکه نتایج نشان طورهمان

هاي پنجم به ترتیب در اولویت18/2و 20/2هاي تأمین مالی و سیاست با میانگین هاي اول و دوم قرار گرفتند. از طرفی، مؤلفهاولویت
هاي بازار و فرهنگ با دهد، مؤلفهبندي در بخش وضعیت مطلوب نشان میی است که نتایج اولویتدر حالششم قرار گرفتند. این و

و 90/3ین مالی و سیاست با میانگین تأمهاي هاي اول و دوم قرار گرفتند. از طرفی، مؤلفهبه ترتیب در اولویت04/4و 07/4میانگین 
هاي پنجم و ششم قرار گرفتند. در تحلیل شکاف بین وضع موجود و مطلوب، نتایج حاکی از شکاف ویتبه ترتیب در اول85/3

ابعاد اکوسیستم کارآفرینی روستایی است. به يدار بین وضعیت مطلوب و موجود اکوسیستم کارآفرینی روستایی در همهمعنی
داري معنیطوربهاز اکوسیستم کارآفرینی روستایی مؤلفهدر هر عبارتی، امتیاز وضعیت مطلوب در مقایسه با امتیاز وضعیت موجود

- 75/10(یمال)، تأمین Z=- 87/10هاي سیاست (دهد، بین وضعیت مطلوب و موجود مؤلفهکه نتایج نشان میطورهمانباالتر است.
=Z) 60/10) و فرهنگ -=Zهاي بین وضعیت مطلوب و موجود مؤلفه)، به ترتیب بیشترین شکاف وجود دارد. به عبارتی، فاصله امتیاز

ها است. فرهنگ، تأمین مالی و سیاست به ترتیب بیشترین میزان نسبت به فاصله امتیاز بین وضعیت مطلوب و موجود سایر مؤلفه
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کاف انسانی کمترین شيي سرمایههاي اکوسیستم کارآفرینی روستایی، بین وضعیت مطلوب و موجود مؤلفههمچنین در بین مؤلفه
)09/9 -=Z.وجود دارد (

)n=182هاي اکوسیستم کارآفرینی روستایی (شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفهتحلیل و بندياولویت-7جدول 

اکوسیستم کارآفرینی روستایی
مقایسه میانگین (ویلکاکسون)آمار توصیفی

انحراف میانگینوضعیت
تعداد اولویتمعیار

هانمونه
رتبه 
Zطمتوس

سطح 
داريمعنی

001/0- 87/284/011656/5909/9موجودانسانیيسرمایهيهمؤلف 98/397/0413595/77مطلوب

001/0- 70/269/02900/6002/10موجودحمایتيهمؤلف 02/488/0314611/79مطلوب

001/0-61/265/03450/3260/10موجودفرهنگيهمؤلف 04/488/0214718/77مطلوب

001/0- 36/265/04707/5652/10موجودبازاريمؤلفه 07/400/1115565/82مطلوب

001/0- 20/272/05200/8475/10موجودتأمین مالیيمؤلفه 90/396/0515644/79مطلوب

001/0- 18/258/06500/2987/10موجودسیاستيهمؤلف 85/302/1615516/82مطلوب

گیري و پیشنهادهانتیجه
کننده پایداري کسب و کارهاي روستایی است. وجود اکوسیستم کارآفرینی مناسب در مناطق روستایی تا حدود زیادي تضمین

آفرینی روستایی در هدف تحقیق حاضر، بررسی وضعیت و تحلیل شکاف وضعیت موجود و مطلوب اکوسیستم کار،بر این اساس
آبریز يکه نتایج این تحقیق نشان داد، اکوسیستم کارآفرینی روستایی در حوضهطورهمانآبریز دشت هراز بود. يحوضه

که فضاي کسب و کار ایران فاقد یک انددادهدشت هراز در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین سایر تحقیقات نشان 
، در تحلیل شکاف بین 2). مطابق با نگاره 1394،ایرانکارآفرینیی جهانباندیدهدفترباشد (یماکوسیستم کارآفرینی مناسب 

نتایج نشان داد، بین وضعیت مطلوب و موجود اکوسیستم کارآفرینی ،وضعیت مطلوب و موجود اکوسیستم کارآفرینی روستایی
هاي پنج ساله کشور )، در واکاوي برنامه1395ران (سیاست است. قمبرعلی و همکايروستایی بیشترین مورد مربوط به مؤلفه

تر رنگکشور نسبت به قبل کميدر برنامه پنجم توسعه،اري در این حوزهذگنشان دادند، در روند توجه به کارآفرینی، سیاست
ب و کار در کلی محیط کسطوربه)، حاکی از آن است که 1394(ایرانکارآفرینیی جهانباندیدهدفترشده است. بررسی 

هاي جدي است. لذا با توجه به نتایج این هاي جدید و مشوقاريذگسیاستهاي زیادي مواجه است و نیازمندکشور با چالش
اکوسیستم و فضاي کسب و کار و ياري در حوزهذگتوان نتیجه گرفت که وضعیت سیاستقبلی میيهاگزارشتحقیق و 

،سیاستيههاي مؤلفدر تحلیل شکاف بین وضعیت مطلوب و موجود مربوط به گویهکارآفرینی کشور ضعیف و نامناسب است. 
و قوانین هاي حمایت دولت محلی از صاحبان کسب و کار ورشکستهنتایج نشان داد، بین وضعیت مطلوب و موجود گویه

است که وجود قوانین کسب و کار بیشترین شکاف وجود دارد. این در صورتی يمعافیت مالیاتی براي ایجاد و توسعه
Movahediموحدي و همکاران (کهکننده از کارآفرینان بسیار مهم است. چنانحمایت et al., ) نشان دادند که حمایت 2017

سیاست، بیشترین يه، نتایج نشان داد که بعد از مؤلف2نگارهکسب و کار مؤثر است. همچنین مطابق با يقانونی در توسعه
تأمین مالی است. در تحلیل شکاف بین يلوب و موجود اکوسیستم کارآفرینی روستایی مربوط به مؤلفهشکاف بین وضعیت مط

برنامه يتأمین مالی نتایج نشان داد، بین وضعیت مطلوب و موجود گویهيههاي مؤلفوضعیت مطلوب و موجود مربوط به گویه
)، نشان دادند که 1390الدینی و حسینی (وجود دارد. شمسوام و تسهیالت براي ایجاد و توسعه کسب و کار بیشترین شکاف

است که یدر حالکارآفرینی ندارند. این يدولت و بخش خصوصی تمایل زیادي براي تأمین منابع مالی الزم جهت توسعه
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کسب و کار ي)، عدم دسترسی به منابع مالی مورد نیاز یکی از موانع مهم توسعه1395مطابق با تحقیق ایزدي و همکاران (
Movahediرود. لذا، مطابق با تحقیق موحدي و همکاران (توسط روستاییان به شمار می et al., )، میزان دسترسی 2017

اهمیت است.حائزاندازي کسب و کارها در روستاها بسیار اعتباري الزم در جهت راهروستایی به تسهیالت مالی ويجامعه
اي از کنشگران و عوامل وابسته به یکدیگر هستند که به سیستم کارآفرینی شامل مجموعهگفته شد، اکوقبالًکه طورهمان

، گذارانقانوننقش،مختلف و متعدددر بین کنشگرانکنند. کارآفرینی را فراهم مینحوي هماهنگ شده بستر مناسب براي 
در الزم است ،لذا.اهمیت استحائزو مهمبسیار مطلوبکردن اکوسیستم درکاران و مسئولین مربوطه در فراهم اندست

اجرایی هاي بخشو گذارقانونعملکرد نهادهاي ناظر برعمدتاًکه هاي تحقیق) (بر طبق یافتهموجود يخألهاراستاي پر کردن 
د. ناز ابعاد مختلف به موضوع کارآفرینی و فراهم کردن محیط کسب و کار مطلوب توجه کنمجریانو گذارانقانوناست، 

، با تجربهورشکسته اغلبفراهم شود. چرا که کارآفرینانورشکستهبستري مناسب براي صاحبان کسب و کار ،الواکه يطوربه
برخوردارند که این امر موجب افزایش کسب و کارياز ارتباطات گسترده در جهت توسعهداراي دانش کافی و همچنین

تشویق کارآفرینان در مناطق منظوربهاز سوي دیگر، . شودب و کارشان میکسياستمرار و توسعهو هاآناحتمال موفقیت 
هاي کسب و کار سهولت در اخذ مجوزها و پروانه، يکاربرنجو گسترش کسب و کار در کنار آبریز دشت هراز يحوضهروستایی 

مناسبی براي تشویق يشرایط اولیه،مناسبمالیتأمین همچنین با را در دستور کار قرار دهند. ربط يذهاي جدید از ارگان
فراهم کنند.در حوضه آبریز دشت هراز در کنار شالیکاري اندازي کسب و کارجهت راهشالیکاران 

هاي کارآفرینانهفعالیتيدر توسعهمؤثراکوسیستم کارآفرینی روستایی هاي مؤلفهموجود و مطلوب وضعیتشکاف - 2نگاره

منابع
ودانشبر) FFS(کشاورز مزرعهمدرسهمشارکتیرهیافتتأثیربررسی). 1387. (فس. رسولی،م.، وچیذري،،.تسکو،ا

، 38- 2، دورهایرانکشاورزيعلوممجله. برنجخوارکرم ساقهعلیهبیولوژیکمبارزهپیرامونشالیکاراننگرش
.109- 119، صص، 3شماره 

کثر شکافاحد

Z= 4سرمایه انسانی- 09/9 سرمایه انسانی 1

Z= 1بازار- 52/10 بازار 4

Z= 3حمایت- 02/10 حمایت 2

Z= 2فرهنگ- 60/10 فرهنگ 3

Z= 5مالیتأمین- 75/10 مالیتأمین 5

Z= 6سیاست- 87/10 سیاست 6

رتبهمطلوبیتوضعحداقل شکاف موجودیتوضع رتبه
موجود
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بخشخانگیمشاغلکارآفرینی درتوسعهتحققموانعوموثرهايسازه).1395پور، ع. (اسدالهومقدم، ك.،رضائیایزدي، ب.،
.39-61، صص، 1، شماره 12، دوره کشاورزيآموزشوترویجعلومشیراز. روستاییدر مناطقکشاورزي

ــی ــام. (بـــــ ــم 1382نـــــ ــند چشـــــ ــداز ). ســـــ ــی د . 1404انـــــ ــل دسترســـــ ــی: رقابـــــ آدرس اینترنتـــــ
>http://www.yu.ac.ir/uploads/Sanad%20Cheshmandaz_971.pdf<.

هاي استراتژیک ریاست ی. مرکز بررسیآبيداریپادرینابخشودنظلم:مازندراندربرنجدومکشت). 1396. (می، لیجل
>https://b2n.ir/css.ir<ی: قابل دسترسی در آدرس اینترنتجمهوري.

با -). پایدارسازي جمعیتی سکونتگاه هاي روستایی شهرستان مشهد1390جوان، ج.، شایان، ح.، نوغانی، م.، و قاسمی، م. (
.125-144، صص 16اره ، شمايي ناحیهمجله جغرافیا و توسعههاي اقتصادي. سازي فعالیتتأکید بر رویکرد متنوع

شماره،یانسانيایجغرافيهاپژوهشیی. اقتصاد روستاينقش چاهک ها در متنوع ساز). 1390جوان، ج.، و حیدري مکرر، ح. (
.49- 66، صص، 76

.. کرمان: انتشارات جهاد دانشگاهی استان کرمانتحلیل محیط در کارآفرینی). 1389خنیفر، ح.، رحمتی، م. ح.، و گلدار، ز. (
توسعه مجله). عوامل اکوسیستم کارآفرینی ایران بر اساس مدل آیزنبرگ. 1396و باقرصاد، و. (،داوري، ع.، سفیدبري، ل.

.100- 120، صص1، شماره 10، دوره کارآفرینی
نی بان جهاهاي کارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیدهارزیابی شاخص).1394بان جهانی کارآفرینی ایران. (دفتر دیده

قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: ). طرح تحقیقاتی. کارفرما: موسسه کار و تامین اجتماعی.GEMکارآفرینی (
>https://b2n.ir/ent.ut.ac.ir<

کشاورزي (مورد مطالعه ). تحلیل راهبردي توسعه کارآفرینی سبز در بخش1397رضایی، ب.، نادري، ن.، و رستمی، س. (
.37-51، صص، 1، شماره 14، دوره کشاورزيآموزشوترویجعلوممجلهشهرستان کرمانشاه). 

. تهران: نشر قومس.اي بر توسعه روستایی در ایرانمقدمه). 1383رضوانی، م. ر. (
دانشنشرتهران:.حسن مرتضويجم:. متر)بازارپساعصرطلوعوجهانیکارنیرويزوال(کار،پایان.)1379(ج.ریفکین،

ایران.
کارآفرینی توسعههايشاخصاعتبارسنجیو). تدوین1393الدین افتخاري، ع.، و پورطاهري، م. (قیداري، ح.، رکنسجاسی

.45-70، صص 26، شماره انسانیمطالعاتدرجغرافیاییاندازچشممجلهروستایی. مناطقدراکوتوریستی
قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: اي مازندران.). شرکت سهامی آب منطقه1397اي مازندران. (طقهشرکت سهامی آب من

>http://www.mzrw.ir/SC.php?type=component_sections&id=18<.
هاي ). ارزیابی تطبیقی پایداري کسب و کارهاي کارآفرینانه کشاورزي و نظام1396ح. (غ. ،زادهزاده، م. ش.، و عبداهللاشریف

.1- 20، صص 2، شماره 13، دوره کشاورزيآموزشوترویجعلوممجلهمتعارف تولید کشاورزي در استان گلستان. 
. )کرمانشاهآبادحکمتمحلهدرکولیزنانگريروسپیپژوهیمورد(زنانگري). روسپی1396ژ. (و قزوینه،،شکربیگی، ع.

.145- 164، صص 3، شماره 15، دوره شناختی زنانمطالعات اجتماعی روانمجله
، تعاونمجلهروستاها. توسعهوزاییاشتغالدرکوچکصنایعهايتعاونی). نقش1390حسینی، س. ن. (و،ع.الدینی،شمس

.135-156، صص 6، شماره 22دوره 
آزاددانشگاهواحدهايمدیراناثربخشیوکارآفرینیهايویژگیبررسی). 1389. (عحسینی،شاهو،.س. رصالحی امیري،

.15- 32،، صص10، شماره 4، دورهفرهنگیمدیریتمجله. اسالمی
برمؤثرمحیطیعوامل). شناسایی1395و میرزایی، ز. (،فارسی، ج.یداللهی رضوانی، م.، مبارکی، م. ح.،طغرایی، م. ت.،

- 36،، صص3، شماره 5، دوره روستاییتوسعهوفضااقتصادفصلنامهعشایري. دستیصنایعدرفرهنگیکارآفرینی
19.
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کارآموزان: وکار موردکسبهايایدهشدنعملیاتیبرمؤثر). عوامل1393زاده، م. ش. (و شریف،زاده، غ. ح.، جزینی، ا.عبداهللا
-129، صص 3، دوره 3، دوره روستاییتوسعهوفضااقتصادفصلنامهاصفهان. استانروستاییآموزشهايپایگاه
111.

: روستایی موردنواحیدرکارآفرینیرشدبراثرگذارعوامل).1393و اصدقی سراسکانرود، ز. (،نیا، ز.فراهانی، ح.، رسولی
.1-16، صص 3، شماره 3، دوره روستاییتوسعهوفضااقتصادفصلنامهآبدانان. شهرستاندرجابرانصاردهستان

شهرستان: موردييهمطالع(روستایی نواحیدراشتغاليه). توسع1383نیا، ح. (و اسماعیل،، م.، مهدوي، م.قدیري معصوم
.139-158، صص48، شماره هاي جغرافیاییپژوهشمجله. )الهیجان

اکوسیستمابعادباتطابقدرهاسیاستمحتواي). واکاوي1395زرافشانی، ك. (و،بیگی، ا. ح.علیقمبرعلی، ر.، آگهی، ح.،
.39- 58، صص 1، شماره 9، دوره کارآفرینیتوسعهمجلهکارآفرینی. 

مرحمت آباددهستان: پایدار موردتوسعهتحققجهتروستاهااقتصادبهبخشی). تنوع1393و والئی، م. (،یگانه، ب.محمدي 
.54-70،، صص2، شماره 3، دوره روستاییتوسعهوفضااقتصادهفصلناممیاندوآب. شهرستانشمالی
نشر مرکز آمار ایران دفتر ریاست، :). نتایج تفصیلی سرشماري عمومی کشاورزي کل کشور. تهرانالف1394مرکز آمار ایران (

الملل.هاي بینروابط عمومی و همکاري
قابل دسترسی در آدرس اینترنتی: زراعت.مارهاي موضوعی: آ؛ 93سال آمارنامه کشاورزي). ب1394مرکز آمار ایران. (

>b2n.ir/amar.org<.
ریزي و . چاپ اول. تهران: نشر وزارت جهاد کشاورزي، معاونت برنامه93آمارنامه کشاورزي سال ). پ1394مرکز آمار ایران. (

اقتصادي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات.
ریزي و . تهران: نشر وزارت جهاد کشاورزي، معاونت برنامه3. جلد 1394نامه کشاورزي سال آمار). الف1395مرکز آمار ایران. (

اقتصادي، مرکز فناوري اطالعات و ارتباطات.
<https://b2n.ir/993259>قابل دسترسی در آدرس اینترنتی:ها و اطالعات آماري.). دادهب1395مرکز آمار ایران. (
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Abstract
Existing a desired entrepreneurial ecosystem in rural areas largely guarantees the sustainability of rural
businesses. The main purpose of the study was to analyze the current and desired situation of the rural
entrepreneurship ecosystem in the watershed of the Haraz plain. The research has been conducted using survey
and required data were collected by a researcher-made questionnaire based on the Isenberg's Entrepreneurial
Ecosystem Model. The statistical population of the study consisted of pluriactive rice farmers in the watershed
of the Haraz plain. From whom 182 subjects were identified using snowball sampling. The results of the current
situation of the rural entrepreneurship ecosystem showed that the human capital component is in ranked first.
However, the policy and financial components were ranked lowest, respectively. Also, the results showed that in
the desired situation of the rural entrepreneurship ecosystem, the market component is in the first rank.
However, the policy and financial components were ranked lowest, respectively. The results of the Wilcoxon
test showed that the deepest the gap between the desired and the current situation belongs to the policy and
financial components.

Keywords: Rural Entrepreneurial Activities, Isenberg Entrepreneurial Ecosystem Model, Watershed of the
Haraz Plain.
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