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  چکیده

 را انسانی نیروي از يا مالحظه قابل بخش ،اسیمق کوچک هايقالب در اندها توانستهتعاونی توسعه  حال در کشورهاي
. برهمین اساس، این دهند افزایش اجتماعی وحدت و همبستگی حتی و ملی ناخالص تولید را در شانسهم و گرفته کار به

شده است. پژوهش  انجام محورتعاونروستاییِ  يوکارها در کسب بوم کارآفرینیپژوهش با هدف طراحی الگوي زیست
 کردیاز رو ،به هدف پژوهش لین يبرای است. شیمایپ- یفیصتو اطالعات ياز منظر نحوه گردآورحاضر، کاربردي و 

ي وکارها کسببوم کارآفرینی در ي زیستها مؤلفهابعاد و  ییشناسا منظور بهاستفاده شد. نخست  ی فازيمراتبسلسله لیتحل
 نهیزم در ديینفر از متخصصان کل25پرداخته شد. جامعه تحقیق  منابع نظري قیعم همطالع به محور،روستاییِ تعاون

-شد. یافته ها استفاده آناز  ارهایرمعیو ز ارهایمعی نسب تیو سنجش اهم يبندتیارجحکارآفرینی روستایی بودند که براي 
 در اسناد محورتعاون ینیاز کارآفر حیصر تی(حما یاسیعد سباین نتایج را نشان داد:  مراتبی فازيسلسله هاي تحلیل

 متیق ارزان یمال نی(تأم یمال نیتأم)، یمحل گذارانهیدر سرما یمال سکی(کاهش ر یاجتماع-یکشور)، فرهنگ یباالدست
 جادیاو بازار ( و....)) یمال ،ی(ارتباط هارساختیز جانبۀ(بهبود همه یتحمای بعد ،)محورتعاون ییِروستا يوکارهاکسب
در  ینیکارآفر ستمیاکوس کیدر  يشتریب تیاز اهم ،)المللینیو ب یرانیا نانیکارآفر نیدر ب یارتباط يها شبکه
  ند.محور برخوردارتعاون ییِروستا يوکارها کسب
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  مقدمه
توجـه  ییها عنوان سازمان به ها یرشتاب جوامع، به تعاوندر عصر حاضر باتوجه به تحوالت پ 

 را دارنـد.  لیمراحـل تعـد   یاز برخـ  یناش یاجتماع-يکه توان مقابله با عوارض اقتصاد شود یم
 و از یو اجتمـاع  يتوسـعه اقتصـاد   يمناسـب بـرا   اریبس ينظران، تعاون را ابزار از صاحب یبرخ

 نیـ ا زیـ ن رانیدر ا ).1388زاده و ثمري، گندمدانند ( یم ینیاشتغال و کارآفر جادیا یاصل عوامل
 عـدالت  نیاشـتغال و تـأم   جـاد یکشـور و بـا هـدف ا    ياز سه بخش اقتصاد یکیعنوان  به بخش،

ــاهم یاجتمــاع ــاال اریبســ تی ــا ضــرورت و نقــش  .دارد ییب ــا یحضــور تعــاون در رابطــه ب در  ه
 يازارهـا ب جادیا ،يساالر مردم يمانند ارتقا يبه موارد توان یم یو اجتماع ياقتصاد يها تیفعال
؛ ایـزدي و همکـاران،   1390و زمـانی میاندشـتی،   یی (عطـا اشـاره کـرد    بـه توسـعه   یابیدست و باز

 کننـد  یمـ  یزنـدگ  ییروسـتا  قدر منـاط  کشـور  تیاز جمع یتوجه ازآنجاکه درصد قابل ).1397
 ه، توسعرود یم شمار اقتصاد کشور به هگاناز ارکان سه یکی يو کشاورزدرصد) 93/25(معادل 

از  ياریحـل بسـ   بـه  تواند یاست و م ممه اریبخش بس نیدر ا ،يدیتول يها یتعاون ژهیو به ،تعاون
  ).1395مرکز آمار ایران، کند ( کبخش کم نیمشکالت ا

کوچـک و متوسـط اسـتوار     يوکارهـا  کسب بر محور افتهی توسعه يامروزه اقتصاد کشورها
 یفراوانـ  يریپـذ از انعطاف ،یدر ساختار سازمان یسادگدلیل  کوچک به يوکارها کسب. است

 منظـور  بـه  دبایـ  هـا دولت .برخوردارند هافعالیت انجام در قبولی قابل سرعت و برابر تغییرات در

 اجتمـاعی،  بـراي تحـرك   یکسـان  هـاي فرصـت  روسـتایی،  توسـعه  ژهیـ و بـه  و توسعه از اطمینان
و ایـزدي،  یی ؛ عطـا 1395(اعظمی و همکـاران،   ندنک فراهم امنیت و يریگ میتصم در مشارکت

نوآورانـه در روسـتا، همچـون     ياقتصـاد  يهـا ظهور بنگاه ).1397 ،يو زاهد يآباد ضیف؛ 1394
 يمراد( شودمی منجر روستایی نواحی در فضایی-ياست که به رشد و توسعه اقتصاد ياهیسرما

-پدیـده  یکارآفرین ).1395آبادي و همکاران، علی؛ 1395و همکاران، یی ؛ عطا1397، و جوان
و  یفرهنگـ  ،یاجتمـاع  ،يمتـأثر از ابعـاد اقتصـاد    سـو  کیـ از  ؛یو چنـدوجه  یفرابخشـ است  يا

 ؛1395(موسـیوند و همکـاران،    اسـت  رگـذار ثادیگـر بـر ایـن ابعـاد      ياز سـو  و اسـت  یاسـ یس

Yaghoubi Farani et al., 2019(توجـه بـه موضـوعات     گـروِ  در یتوسـعه کـارآفرین   ،رو نیـ . ازا
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را  بـوم زیسـت  افـت یره يریکـارگ کـه ضـرورت بـه    اسـت  يمتعدد يهامختلف از زوایا و جنبه
مؤسسـات خـارج از فـرد     ایـ هـا  افـراد، سـازمان   ،کارآفرینی به عناصر بومزیست .کندیروشن م
او  تیاحتمال موفق ایشدن  نیفرد براي کارآفر میمانع تصم ایمحرك  که اشاره دارد نیکارآفر

کنـد  یمـ  جادیا یطیمح ،کارآفرینی بومزیست اند. نانهیوکار کارآفر اندازي کسبدر صورت راه
 ,.Isenberg, 2011; Aliabadi et al., 2019; Neck et al( کند قیتشو را نانهیهاي کارآفرکه تالش

2004; Roberts and Eesley, 2009; Cohen, 2006.(  
ر د ،در محـیط روسـتایی   وکـار انـدازي یـک کسـب   این مسئله وجود دارد که راه حال با این

-عالوه .بوم کارآفرینی عمومی پیروي نکندممکن است از ابعاد زیست ،مقایسه با محیط شهري
 بـه  بایـد  د،نمحور قرار گیرهاي تعاونوکارهاي کارآفرینانه در راستاي فعالیتبراین، اگر کسب

وکارهـاي کارآفرینانـه   بـین کسـب   کـه این درحالی است  توجه کرد.ها به اصول و ابعاد تعاونی
هـایی وجـود دارد کـه لـزوم     هـاي روسـتایی تفـاوت   وکارها در محیطمحور و سایر کسبتعاون

محـور، متکـی   وکارهاي تعـاون ، روح حاکم بر کسبمثال  عنوان به. کند می توجه به آن را بیشتر
وکـار تـا بـازار محصـوالت)     اندازي کسبهاي مختلف (از راهبر مشارکت همه اعضا در فعالیت

ایـن پـژوهش بـا هـدف     رو،  ازاینوکار دارند. از اعضا سهم مشخصی در کسبو هر یک  است
محور و شـناخت ابعـاد   تعاون روستاییِ يوکارها در کسب بوم کارآفرینیطراحی الگوي زیست

  .شد آن انجام

  مبانی نظري و پیشینه تحقیقمروري بر 
انتخاب  براي افراد ريیگمیعامل بر تصم اند که هشتبیان داشته ،)2012( 1سورش و رامراج

 ،یاخالقـ  تیـ حما انـد؛  کـارآفرینی  بـوم زیسـت دهنده  تشکیلکه د گذاریکارآفرینی اثر م ریمس
 ،)2010( و همکـاران  2داهشـان . یطیمح تیشبکه، دولت و حما ، بازار،يفنّاور ،یمال اجتماعی،

 ییافزاو هم فیوظا میاقدامات، تقس نیباهم تعامل دارند و ب کینامیطور د به بوممعتقدند زیست
جهانی بابسون  مؤسسه ) در2011( 3، آیزنبرگتیدرنها. وجود دارد یهماهنگ بومزیست عناصر

                                                        
1. Suresh and Ramraj 
2. Dahshan 
3. Isenberg 
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بازار ) 1 این عوامل است: شامل بومو زیستبه اعتقاد ا .کارآفرینی را توسعه داد بومواژه زیست
) 2 )؛یالمللـ نیهـاي بـ  هاي کـارآفرینی و شـرکت  همچون شبکه ییهاو شبکه هیاول يها(مشتري

 ،از سـاختارهاي دولـت در چـارچوب نهادهـا     یبانیرهبـري مسـتحکم و پشـت    هايوهی(ش استیس
 نیتأم رد،هاي خُ(وام یمال هی) سرما3پسند)؛  هیگذاري سرماها و قانونمشوق یمقررات چارچوب

 مشـاهده، هـاي قابـل  تیـ ) فرهنـگ (موفق 4گذاران)؛ هیو سرما ریپذسکیگذاري رهیبودجه سرما
هـا،  رسـاخت ی(ز هـا تیـ ) حما5)؛ نـان یکارآفر یاجتمـاع  تیـ و شکسـت و موقع  سـک یتحمـل ر 

 یانسـان  هی) سـرما 6 )؛یردولتـ یغ يهـا  حسابداري و سـازمان  ،اي همچون قانونهاي حرفهتیحما
    .)کار رويیو ن ی(مؤسسات آموزش

انـد  توواحـد تحلیـل در مطالعـات مـی     ،کـارآفرینی  بـوم گیـري واژه زیسـت  با توجه به شکل
 ،وکارهـا  کسـب ). در ادبیـات رایـج   Overholm, 2015باشـد (  بومسطوح سازمان، بازار و زیست

براساس نوآوري کارآفرینانه است  و پذیرابزاري حیاتی براي ایجاد اقتصادي انعطاف بومزیست
)Amolo & Migiro, 2015.( یـی و رشـد   زا اشتغالیکی از راهبردهاي  بوم ستیزطرف دیگر،  از

ــوانین اقتصــادي     ــب ق ــادي در قال ــباقتص ــا کس ــمق کوچــکي وکاره ــت اسی از جملــه  .اس
 مهـم ي رویـ ن تیـ منـابع مهـم درآمـد و اشـتغال و درنها     عنـوان  به رد و خانگیي خُوکارها کسب

). این درحالی است که انتظاري Etzkowitz, 2006( شوندیشناخته م يبر توسعه اقتصاد رگذاراث
بهبود کارایی «زمان براي  همد بایتوسعۀ کارآفرینی در اقتصاد ایران، ت براي معتقد اس ،)1397(

از نظـر   رانیـ ا شـود. تـالش  » و بـاز  سازي نظـام اقتصـادي   آزاد« و» و اثربخشی حکومت و دولت
 یانیـ پا يهـا در رتبـه  جهـان  کشور 183 انیم ياقتصاد يها  تیمناسب بودن انجام فعال سهولت و

صـنعت،   هاي مختص بنگاه،ویژگیهمچون عوامل اثرگذار  ،براساس ادبیات موجود د.دار قرار
یـاد   بـومی زیسـت هاي ویژگی عنوان هاي کالن اقتصادي که از آن بهشاغالن، مخارج و ویژگی

 ,.Cressy, 2006; Boheim et al(د ندهمی قرار تأثیر تحت را اقتصادي بنگاه یک حیات شود، می

2009; Kauffman Foundation Research Series, 2010(. بومزیستشده درباره  مطرح اتینظر-
 یو علـت اصـل   هسـتند  هـاي بـزرگ  هاي اقتصادي، اغلب متمرکـز بـر بنگـاه   بنگاه داريیپاها و 

 ).Salimzadeh et al., 2013( انـد عنوان کرده یهاي مالتیهاي کوچک محدودبنگاه داريیناپا
 توانمندسـازي  براي مناسب بسیار رویکردهاي از یکی کوچک يوکارها کسب و توسعۀ جادیا
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ه پیشـران توسـع   نظام در کلیدي شاخصی،  متوسط و کوچک هايبنگاه توسعۀ. استئیان روستا
 اریکوچک و متوسط بس يهابه بنگاه مربوط اتیادب). Stam and Spigel, 2016( رودمی شماربه

 واحـد ارائـه   نیـ ا يبـرا  یگوناگون فیتعار مختلف يدر کشورها لیدل نیگسترده بوده و به هم
 یافتگیـ توسـعه  ۀدرجـ  و یفرهنگـ  ،یتـ یجمع ،یبا توجه بـه سـاختار سـن    فیتعار نیشده است. ا 

 ،بـوم ابعـاد زیسـت   نـه یزم در)؛ ولی Oparaocha, 2015؛ 1391(آذر و همکاران،  متفاوت هستند
دنبال ترسیم ابعـاد   این تحقیق به کارهاي تحقیقی جامعی صورت نگرفته است. به همین دلیل در

  هاي روستایی هستیم.محور در محیطتعاون ي روستاییِوکارها کسبکارآفرینی در  بومزیست
نقـش   وکار کسبدر  تواند یم وجود دارد که کارآفرینی بومدر یک زیست یعوامل مختلف

 ن،یقـوان  اهبـردي ر یو چـاالک  ییگـو  پاسخ ران،یآموزش مد ،یتیریعوامل مد :ازجملهایفا کند؛ 
 وی ابیـ هـاي بازار مهـارت  ت،یریمـد  تیـ ظرف و یمنـابع انسـان   تیـ ظرف ،یمـال  نیبه تـأم  یدسترس

هـا و اطالعـات و   داده یتریمـد  ،کوچـک  هـاي بنگـاه  بـانکی  تسـهیالت  ،هـاي فنـاوري  تیظرف
 با صنعت تعامل نحوة و آموزش و روش نوع در تغییرات ،هاگذاريسرمایه، اطالعاتی يها نظام

 توسـعۀ  فروشـندگان،  افـزایش  راهبردهـاي  ،غیرمـالی  و مالی هايحمایت و تسهیالت ،دانشگاه

 و بهبود و جدید مناطق در محصوالت فروش محصوالت، دربارة رسانیو اطالع عمومی روابط
 ،کمکی خدمات سایر و آموزشی مؤسسات با روابط بهبود و توسعه ،کنونی محصوالت اصالح

. تمـام  جامعه یکدر  تعاونی نظام و تعاون فرهنگ ظرفیت تقویت و اورانهفنّ هايقابلیت يارتقا
 ,.Benzazoua et al( وکارها برعهده دارندکسب ۀرشد و توسع ندیدر فرا ینقش مهم این عوامل

2015; Regasa, 2015; Asa & Prasad, 2015; Salimzadeh et al., 2013   میگـون پـوري و .(
 بـوم زیسـت بـر ایجـاد   را و دانشـگاهی   یاي، فرهنگـ  عوامل منطقهسه دسته ) نیز 1397همکاران (
انـد کـه   در پـژوهش خـود بیـان داشـته     ،)1396داوري و همکـاران (  اند. مؤثر دانسته کارآفرینانه

-دهنـد کـه بـه   قـرار مـی   ریکارآفرینی را تحت تـأث  بومزیستاي از عوامل کارایی یک  مجموعه
قمبرعلـی   .مـالی  نیسانی، بازارها، فرهنگ، سیاست و تأمها، سرمایۀ انحمایت عبارتند از:ترتیب 

در محتــواي کــارآفرینی  بــومزیســتوجــه بــه ابعــاد نتیجــه گرفتنــد کــه ت ،)1395و همکــاران (
عد حمایتی در مقایسه بـا دیگـر ابعـاد از اهمیـت     یکسان نبوده و بهاي توسعه، ي برنامهها استیس

-توانسـته  هاتعاونی توسعه  درحال کشورهاي در که این به توجه با .کمتري برخوردار بوده است
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-سهم و گرفته کار به را انسانی نیروي از يا مالحظه قابل بخش ،اسیمق کوچک هايقالب در اند
 تـوان  یمـ  ،دهنـد  افـزایش  اجتمـاعی  وحـدت  و همبستگی حتی و ملی ناخالص تولید در را شان

ــازوکارها   ــوع س ــت درمجم ــي گف ــاز قب یمختلف ــا لی ــه ،یتیحم ــتیس ،یالتیتس ــذار اس  ،يگ
 یتعـاون  يها شرکت ینیکارآفراکوسیستم در  تواند یم رهیو غ یبانیپشت ،یآموزش ،یشناخت روان

وکارهـاي روسـتایی کـه براسـاس قـوانین      کسـب عوامـل در   نیـ ، ایـق تحق نیباشد. در ا رگذاراث
کـارآفرینی در   بـوم دنبـال ترسـیم زیسـت    بـه همچنـین   .شـوند یمـ  یبررس ،اند گرفته شکلتعاونی 
توسـعه   جهـت  در مناسـب  هـاي حـل راه ارائه با تا ایم همحور بودي روستایی تعاونوکارها کسب

  ، گام برداریم. ها در محیط روستاییهرچه بهتر این نوع تعاونی
 ، شـش مقولـه اصـلی   ینیکارآفرهاي اکوسیستم بررسی مبانی نظري و مدل بابرهمین اساس 

شـناخته   ترغیبی-مهارتی، بازار، مالی و حمایتی-رهنگی، آموزشیهاي سیاسی، فدر قالب مقوله
 رهبري مستحکمعد سیاسی، پنج زیرمقوله و چارچوب مفهومی تحقیق را شکل دادند. در ب شده

 مشروعیت ،محورکارآفرینی تعاون از صریح محور، حمایتگذاري کارآفرینی تعاوندر قانون

ضـرورت در   عنـوان  بهمحور تعاون کارآفرینی گرفتن نظر در محور،کارآفرینان تعاون اجتماعی
مالیـاتی بـه کارآفرینـان تعـاونی جـاي       قـانونی و امتیازهـاي   هـاي مشـوق  مالی، کشور و حمایت
و همکـاران   2کـاتر  ،)2011و همکـاران (  1هاي موردنظر از تحقیقات کاسـیوپو گرفتند. زیرمقوله

اسـتخراج شـدند. در مقولـه     )2000ان (و همکـار  4باکل و )2008و همکاران ( 3نوریس ،)2010(
 وکـار  کسـب  توسـعۀ  سـازي فرهنگعبارتند از: گرفته شد که  در نظرفرهنگی نیز پنج زیرمقوله 

 ،شکسـت  و اشـتباه  سـک، یتحمـل ر  ی،محلـ  گـذاران هینفـس در سـرما  اعتمادبه جادیا ،کوچک
توسـط   نوآوري و ریسک پذیرش از ناشی نگرانی کاهشها و   اي شدن موفقیتتشویق و رسانه

باکـل و همکـاران    ،)1997( 5هـاي فاسـتر  ها نیز مسـتخرج از نتـایج پـژوهش   این زیرمقوله .دولت
-) بودنـد. سـومین مقولـه، قلمـرو آموزشـی     2010کاتر و همکـاران (  و )2012( 6پیسانو ،)2000(

                                                        
1. Cacioppo 
2. Cutter 
3. Norris 
4. Buckle 
5. Foster 
6. Pisano 
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خوداشتغالی در حوزه مشـاغل   ي وفرد يهاآموزش مهارتهاي زیرمقولهشامل مهارتی بود که 
 انسـانی  نیـروي تربیـت   ،فراینـد کـارآفرینی   ۀنیارائۀ اطالعات آموزشی و مشاوره درزم ی،نگخا

 مراکزو  کارآفرینان موردنیاز و حقوقی آموزش و مشاوره مالی ،کارآزموده و متخصص ماهر،

-ها براساس یافتـه این زیرمقوله بود. محورتعاون وکارهاي کسبمشاوره مدیریتی برنامه خدمات
آمـد. در مقولـه    دسـت بـه ) 2012پیسـانو (  و )1999( 2توبین ،)2007( 1هاي مایونگاهاي پژوهش

بـازار و   اطالعـاتی  نظـام  ایجاد توزیع، هايتوسعه کانال و دالالن بازار نیز چهار زیرمقوله حذف
 هـاي شبکه نیتدوتولید و  در داخلی و کارآفرینی تولیدات از حمایت مرجع، مشتري تشخیص

 ;Cacioppo et al., 2011; Keck & Sakdapolpak, 2013( المللـی بـین  همکـاري کارآفرینـانی و  

Amir et al., 2016( ـ  هـاي جاي گرفتند. مقوله مالی پنج زیرمقوله وام وکارهـاي  رد بـه کسـب  خُ
-تعـاون  ردوکارهـاي خُـ  خـانواده کسـب   و دوستان خصوصی، توسعه سرمایه محور،تعاون ردخُ

تقویت  محور،تعاون يوکارها کسبدولتی در  سرمایه ازارهايخصوصی و ب توسعه سهام محور،
 هـاي حمایـت  و مـالی  تـأمین محـور و  وکارهـاي تعـاون  کسـب  اعتبـاري  ضـمانت  هـاي صندوق

؛ 2014و همکــاران،  3(کــوکس شــد یمــمحــور را شــامل وکارهــاي تعــاوناز کســب تســهیالتی
 جانبـۀ همـه  بهبـود هـاي  زیرمقولـه در نهایـت،   .)2014، 5؛ هالیگیت2010و همکاران،  4واردیکر

 تـدوین  ،تشـویقی  و ترغیبـی  فضـاي  ایجـاد  ،)، حمایت قـانونی ...(ارتباطی، مالی و هازیرساخت

وکارهـاي  ه کسـب توسـع  جـامع  طـرح  تـدوین  وکـار، از کسـب  حمایـت متنوع بـراي   هايبرنامه
 کــاهش ،مشــاوران و فنــی وجــود متخصصــان ،روســتاها درمحــور مقیــاس تعــاونکوچــک

ترغیبـی  -غیرانتفاعی، مقوله حمـایتی  کارآفرینی و ترویج نوین هايفنّاوري توسعه ،روکراسیوب
 ،)2013هاي تحقیقات کیـک و سـاکداپولپک (  هاي موردنظر از یافتهرا تشکیل دادند. زیرمقوله

  ند.شد ) استخراج2010( 6گیلبرت و )2000باکل (
  

                                                        
1. Mayunga 
2. Tobin 
3. Cox 
4. Wardekker 
5. Hallegatte 
6. Gilbert 
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  محورکارهاي تعاونوکارآفرینی در کسب بوممراتبی ابعاد زیستسلسله مدل .1 نمودار

  شناسی  روش
 يو از منظر نحوه گـردآور  یکم آنروش کاربردي است.  ،پژوهش حاضر از لحاظ هدف

 کـرد یبـه هـدف پـژوهش از رو    لیـ ن ي. برااست یشیمایپ-یفیتوص يها پژوهش واطالعات جز
 عـدم ایـن اسـت کـه     ایـن رویکـرد،  گیري از . دلیل بهرهاستفاده شد 1ی فازيمراتبسلسله لیتحل

-اولویـت  اطمینان عدم ی،مراتبسلسله لیتحلترجیحی در روش  هايقضاوت در موجود اطمینان
 را هـا منطقـی) اولویـت   (ثبات توافق تعیین همان نسبت، به و دهدمی افزایش را گزیدارها بندي

  :شد مراتبی فازي مراحل زیر انجامبراي تحلیل سلسله بنابراین سازد.می مشکل
-، بیاریرمعینسبت به هر ز نهیفازي هر گز ینسب تیاهم نییتع، ارهایرمعیو ز ارهایوزن مع نییتع

اطالعات از  يآورجمع براي .سهیمقا سیآزمون نرخ سازگاري ماترو  ارهایرمعیزمقیاس کردن 
-نامه ارجحیت . در پرسششد استفاده ینسب تیو سنجش اهم يبندتینامه ارجح دو پرسش

شوند و متخصصان هر معیار یا بندي، معیارها و زیرمعیارها نسبت به یکدیگر بررسی می
نامه سنجش اهمیت نسبی،  . در پرسشکنند می تر است، انتخابزیرمعیاري که ارجح

                                                        
1. Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) 

 روستایی تعاون محوري وکارهاکسببوم کارآفرینی در ابعاد زیست

 )C2(اجتماعی  فرهنگی آموزشی مهارتی بازار مالی

 توسعۀ سازيفرهنگ -
 کوچک وکارکسب

نفس در اعتمادبه جادیا -
 یمحل گذارانهیسرما

 اشتباه سک،یتحمل ر -
 شکست و

اي تشویق و رسانه -
 هاشدن موفقیت

 ناشی نگرانی کاهش -
 و ریسک پذیرش از

 توسط دولت نوآوري

 يهاآموزش مهارت -
خوداشتغالی در  ي وفرد

 یحوزه مشاغل خانگ
ارائۀ اطالعات آموزشی و  -

مشاوره در زمینۀ فرایند 
 کارآفرینی

 انسانی نیرويتربیت  -
 و متخصص ماهر،

 کارآزموده
و  آموزش و مشاوره مالی -

 کارآفرینان موردنیاز حقوقی
مشاوره  خدمات مراکز -

-هاي کسبهمدیریتی برنام
 محورتعاون وکار

 و دالالن حذف -
 توزیع هايتوسعه کانال

 اطالعاتی نظام ایجاد -
 بازار و تشخیص

 مرجع مشتري
 تولیدات از حمایت -

 در داخلی و کارآفرینی
 تولید

 هايشبکه نیتدو -
 کارآفرینی و همکاري

 المللیبین

-خُرد به کسب هايوام -
 محوروکارهاي خُرد تعاون

 خصوصی، توسعه سرمایه -
-خانواده کسب دوستان و

 محوروکارهاي خُرد تعاون
خصوصی و  توسعه سهام -

دولتی در  سرمایه بازارهاي
 محورتعاون يوکارهاکسب

 هايصندوقتقویت  -
-کسب اعتباري ضمانت

 محوروکارهاي تعاون
 هايحمایت و مالی تأمین -

وکارهاي از کسب تسهیالتی
 محورتعاون

 سیاسی

در  رهبري مستحکم -
گذاري کارآفرینی قانون

 محورتعاون
 از صریح حمایت -

 محور کارآفرینی تعاون
 اجتماعی مشروعیت -

 محورکارآفرینان تعاون
 گرفتن نظر در -

محور تعاون کارآفرینی
ضرورت در کشور  عنوانبه

 مالی و حمایت
قانونی و  هايمشوق -

مالیاتی به  امتیازهاي
 محورکارآفرینان تعاون

 حمایتی

 جانبۀهمه بهبود -
(ارتباطی، مالی  هازیرساخت

 و....)
 ایجاد حمایت قانونی، -

 تشویقی و ترغیبی فضاي
 هايبرنامه و هاسیاست -

 حمایتی
 توسعۀ جامع طرح دوینت -

SMEدرمحور تعاون 
 روستاها

 فنی و وجود متخصصان -
 کاهش مشاوران،

 روکراسیوب
و  نوین هايفنّاوري توسعه -

 کارآفرینی ترویج
 غیرانتفاعی
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شامل شش معیار  ها نامه پرسش کنند.اهمیت امتیاز کسب میبراساس معیار  زیرمعیارهاي هر
با استفاده از روش مهارتی بودند.  - اجتماعی، مالی، بازار، حمایتی و آموزشی- سیاسی، فرهنگی

منظور  بهموجود پرداخته شد.  ارهايیرمعیو ز ارهایمع یدهفازي به وزن یمراتبسلسله لیتحل
 از نفر دو همچنین و کارآفرینی استاداناز  نفر پنج کارشناسی نظرات از تحقیق ابزار اعتباریابی

 پژوهش این در شد. استفاده داشتند، کارآفرینی تخصص حوزه در که روستایی توسعه استادان

 دگذارانکُ بین توافقب ضر از که پس شد استفاده هولستی پایایی فرمول از پایایی براي تعیین

و  ارهایمعی نسب تیو سنجش اهم يبندتیارجحبود. براي  088/0 آنمقدار و آمد دستبه
   ).1(جدول شدند ییشناسا کارآفرینی روستایی نهیدرزم ديینفر از متخصصان کل25 ارهایرمعیز

  هاي کارآفرینیها و سیستمنظام نهیدر زم ديیخبرگان کل .1جدول 
رتبه 

رتبه  یحوزه تخصص گروه یعلم
  یحوزه تخصص  گروه  یعلم

  توسعه روستایی رازي دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشیار و منابع یاقتصادسنج تهراندانشکده اقتصاد، دانشگاه   استاد
و توسعه  الملل نیاقتصاد ب تهراندانشکده اقتصاد، دانشگاه  دانشیار

  توسعه روستایی لرستان دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشیار ياقتصاد

ي کالن اقتصاد يهاستمیس شگاه ایالمداندانشکده اقتصاد  استاد
  توسعه روستایی بوعلی سینا و اقتصاد دانشگاه تیریمد دانشیار یاجتماع

  کارآفرینی رازي و اقتصاد دانشگاه تیریمد دانشیار  ستیز طیاقتصاد مح رازيدانشکده اقتصاد، دانشگاه  استاد
  کارآفرینی کارآفرینی تهران وکار دانشکده کسب دانشیار ياقتصاد کشاورزرد و اقتصاد خُ کردستاندانشکده اقتصاد، دانشگاه  دانشیار
  کارآفرینی رازي و اقتصاد دانشگاه تیریمد دانشیار اقتصاد کالن رازيدانشکده اقتصاد، دانشگاه   دانشیار
 دانشکده مدیریت و اقتصاد، استاد

  کارآفرینی رازي دانشگاه مدیریت و اقتصاد اریاستاد اقتصاد شریف دانشگاه

بوعلی  دانشگاه ترویج و آموزش کشاورزي دانشیار اقتصاد رازي دانشگاه ،و اقتصاد تیریمد دانشیار
 ترویج کشاورزي سینا

 ياقتصاد کشاورز بهشتی دانشگاه اقتصاد دانشیار اقتصاد بوعلی سینا دانشگاهمدیریت  استاد
 ياقتصاد کشاورز لرستان دانشگاهمدیریت  دانشیار اقتصاد لرستان اقتصاد دانشگاه دانشیار
 ياقتصاد کشاورز رازي دانشگاه مدیریت و اقتصاد دانشیار  مدیریت لرستان دانشگاه اقتصاد استاد

  مدیریت رازي دانشگاه تیریمد اریدانش  مدیریت شیراز اقتصاد دانشگاه دانشیار
        مدیریت بوعلی سینا دانشگاهمدیریت  دانشیار

 شده ییافراد شناسا نخست،براي انتخاب متخصصان بهره گرفته شد:  اریمع سهراستا از  نیدر ا
 لیاز قب یداراي مستنداتباشند؛ دوم، روستایی  کارآفرینی نهیدر زم یدانیم اتیتجرب داراي

؛ و معیار سوم، میزان باشنددر زمینه کارآفرینی روستایی  یقاتیمقاله، کتاب و پروژه تحق
مرحله از  نی. در ابندي معیارها و زیرمعیارها بوداولویت برايه دسترسی به متخصصان این حوز

کننده در پژوهش متخصصان کلیدي مشارکت بهره گرفته شد. محورمالك ريیگروش نمونه
هاي تهران، رازي، کردستان، لرستان، شهید بهشتی، بوعلی ی دانشگاهعلم ئتیهشامل اعضاي 

) 1جدول (کنندگان در د. حوزه تخصصی مشارکتسینا، ایالم، شیراز و دانشگاه شریف بودن
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تحقیقات کاربردي و میدانی در زمینه  موردنظر. همچنین، متخصصان ارائه شده است
 سپس در پژوهش بوده است. ها آنهاي انتخاب کارآفرینی روستایی داشتند که یکی از مالك

. بپردازند ارهایمعریو ز ارهایدر سطح مع یزوج ساتیبه انجام مقا ،خواسته شد متخصصاناز 
 1کونگ و لیو از روشی فازي مراتب  سلسله لیمحاسبه اعداد فازي در تحلپس از آن براي 

  ) بهره گرفته شد.2005(
افـزار  فـازي بـا اسـتفاده از نـرم     یمراتبـ سلسـله  ها در قالـب تحلیـل  تحلیل دادهوتجزیهمراحل 

Expert Choice  :شامل سه مرحله بود  
 ,... ,Fi (F1, F2 یاصـل  ارهايیمع نییمربعد از تع نی: در اارهایرمعیو ز ارهایوزن مع نییتع .1

Fn )ارهايیرمعیز و ) Cj (C1, C2, ..., Cm ،یعنیها  وزن آن WCij وWFi شودیم نییتع.  
 ,... ,Al (A1, A2 هـاي نـه ی: گزاریـ رمعینسبت به هـر ز  نهیفازي هر گز ینسب تیاهم نییتع .2

Ak) ارهايیاز مع کیبه هر  نسبت Cj (C1, C2, ..., Cm)تیـ اهم ت،یشوند و در نهایم یابیارز 
  .شود می تعیین ij AClیعنی ها فازي آن ینسب

) داشـته  یمنفـ  ایـ (مثبـت   یهاي متفاوتمختلف ممکن است ارزش ارهايیرمعی. ازآنج که ز3
مثبـت بـا    ارهـاي یرمعیز گـر، یعبـارت د به .شوند اسیمقیب ،ريیکارگقبل از به است باشند، الزم

رتبـه را داشـته    نیکمتـر  دیمقدار با نیشتریبا ب یمنف ارهايیرتبه و مع نیشتریب دیمقدار با نیباالتر
 شود. درایـن مـاتریس  استفاده می ايسهیمقا سیماترزیرمعیارها از  هنهایت، براي مقایسدر .باشند

   شود. میانجام  9تا  1 اسیبر مبناي مق ها هسیمقا

  هایافته
هـا   آنسال بود کـه میـانگین    63ترین و بیش 3/42شامل کمترین  ،انصپراکنش سنی متخص

از هـا   آندرصـد  67 .نـد درصـد زن بود 19 درصد متخصصان مرد و81 دست آمد. به سال 21/46
درصـد  28 دکتـرا گرفتـه بودنـد.    درصد از دانشگاهاي خـارج مـدرك  33 هاي داخلی وهدانشگا

  .بودندداراي درجه دانشیاري درصد 72 و يداراي مرتبه استاد

                                                        
1. Kong & Liu 
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  ي روستاییوکارها کسبمحور در کارآفرینی تعاون بومهاي ابعاد زیستوزن و رتبه. 2جدول 
  رتبه  اهمیت وزنی  مقیاس عضویت  ابعاد

1  365/0  366/0  یاسیعد سب  
  2  261/0  261/0  اجتماعی و فرهنگی بعد

  3  172/0  172/0  بعد مالی
  4  162/0  162/0  بعد بازار

  5  142/0  142/0  حمایتی بعد
  6  122/0  122/0  مهارتی و آموزشی بعد

ي وکارهـا  کسـب محور در کارآفرینی تعاون بومابعاد زیست هايرتبه و هاوزن ،2 جدول در
 اهمیت اختصاص بای عد سیاسب معیار ،آمده دست بههاي براساس یافته است. شده ارائه روستایی

-ي روسـتایی تعـاون  وکارها کسبکارآفرینی  بومزیست معیارهايرتبه نخست  در 365/0وزنی 
بـه   ، مـالی و بـازار  اجتمـاعی  و فرهنگـی  ابعـاد داد،  نشـان  هـا بررسی گرفت. همچنین محور قرار

  بودند. اهمیت وزنی بیشترین داراي ترتیب
 اسـت.  شـده ئـه  ارا کـارآفرینی  بـوم هـاي ابعـاد پایـداري زیسـت    رتبه و هاوزن ،3 جدول در

 محـور در کشـور بـا   از کـارآفرینی تعـاون   حیصر تیحما معیار ،آمده دست بههاي براساس یافته

خـود   را بـه عـد سیاسـی   کـارآفرینی در ب  بومزیست رتبه نخست معیارهاي،  302/0وزنی  اهمیت
کـارآفرینی   بـوم زیسـت  گـرفتن  نظـر  عـد در ب ،داد نشـان  هـا بررسـی  همچنـین  اختصـاص داد. 

 هـاي مشـوق  مـالی،  ، حمایتدر کشورضرورت  عنوان بهمحور ی تعاوني روستایوکارها کسب

 اهمیـت وزنـی   بیشـترین  داراي محور بـه ترتیـب  مالیاتی به کارآفرینان تعاون قانونی و امتیازهاي

  بودند.
 ۀجانبـ  همـه  بهبـود زیرمعیـار   مربـوط بـه معیـار حمـایتی،     آمـده  دسـت  بـه هـاي  براساس یافتـه 

 رتبـه نخسـت معیارهـاي   ،  311/0وزنـی   اهمیـت  اختصاص (ارتباطی، مالی و....) با هازیرساخت

پـس از آن،   دسـت آورد. بـه را  ترغیبـی  و حمـایتی عـد  در ب محـور کـارآفرینی تعـاون   بومزیست
 محـور وکارهاي کوچک تعـاون عه کسبتوس جامع طرح تدوین از ترغیبی و حمایتیزیرقلمرو 

محـور و  مالیاتی به کارآفرینـان تعـاون   يازهایو امتقانونی  هايمشوق مالی، حمایت ،روستاها در
  بودند. اهمیت وزنی بیشترین داراي محور به ترتیبکارآفرینان تعاون اجتماعی مشروعیت

 هینفـس در سـرما   اعتمادبـه  جـاد یا زیرمعیـار  فرهنگـی،  -عـد اجتمـاعی  در بین زیرمعیارهـاي ب
 بـوم زیسـت  رتبـه نخسـت معیارهـاي    در ،309/0وزنـی   اهمیـت  اختصـاص  ی بـا محلـ  گـذاران 
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 نوآوري ،ریسک پذیرش از ناشی نگرانی کاهش گرفت. همچنین، قرار محورتعاون کارآفرینی
   بودند. اهمیت وزنی بیشترین داراي به ترتیبکوچک  هايوکار کسب توسعۀ سازيفرهنگو 

 هـاي حمایـت  و مـالی  تـأمین  معیـار  عـد تـأمین مـالی،   در ب آمـده  دسـت  بـه هاي اساس یافتهبر

رتبـه نخسـت    ،261/0وزنـی   اهمیـت  اختصـاص  محـور بـا  ي تعـاون وکارهـا  کسـب از  تسهیالتی
. کـرد محـور را کسـب   رد تعـاون ي خُـ وکارهـا  کسـب  کـارآفرینی  بومزیست در معیارهاي مالی

 و محـور تعـاون  يوکارهـا  کسـب دولتی در  سرمایه خصوصی و بازارهاي توسعه سهام همچنین،
  بودند. اهمیت وزنی بیشترین داراي محور به ترتیبتعاون ردي خُوکارها کسب رد بهخُ يها وام

در کارآفرینی  بومزیست يارهایمعریو ز ارهایوزن و نرخ ناسازگاري مع .3جدول 
  محوري تعاونوکارها کسب

 وزن  معیارها
  زیرمعیارها  معیارها

 وزن
 زیر

  معیارها
 وزن

  نهایی
CR 

 اریرمعیز
CR 
  معیار

 بعد
گی

رهن
ف

 و 
عی

تما
اج

 )
C

1
(  

223/0  

  041/0  192/0  محور در روستاتعاون کوچک وکار کسب توسعۀ يساز فرهنگ

02/0 01/0  
  068/0  309/0  یمحل گذاران هیدر سرما کاهش ریسک مالی

  032/0  154/0  اشتباه، شکست سک،یتحمل ر
  028/0  131/0  روستایی نانیکارآفر هاي اي شدن موفقیتتشویق و رسانه

- ي روستایی تعاونوکارها کسبتوسط دولت در  نوآوري و ریسک پذیرش کاهش
  044/0  209/0  محور

 
ی 

یاس
د س

بع )
C

2
(  

285/0  

  021/0  123/0  محوري کارآفرینی تعاونگذار قانوندر  رهبري مستحکم

03/0 01/0  
  048/0  302/0  ی کشوراسناد باالدست محور درکارآفرینی تعاون از صریح حمایت

  028/0  144/0  محورکارآفرینان تعاون اجتماعی مشروعیت
  034/0  234/0  در کشورضرورت  عنوان بهمحور تعاون کارآفرینی گرفتن نظر در

  031/0  211/0  تعاونی نانیکارآفرمالیاتی به  قانونی و امتیازهاي هايمشوق مالی، حمایت
 بعد

مین
تأ

 
الی

م
 

)
C

3
(  

172/0  

  028/0  162/0  محوري روستایی تعاونوکارها کسبسود کم به  توسعه وام با

0 01/0  
  021/0  138/0  محوري روستایی تعاونوکارها در کسب ها خانواده ي دوستان وگذار هیسرماتوسعه 

  032/0  241/0  محورتعاون يوکارها کسبدولتی در  سرمایه خصوصی و بازارهاي توسعه سهام
  024/0  154/0  محوروکارهاي تعاونکسب اعتباري ضمانت هايصندوقتقویت 

  037/0  275/0  محوري تعاونوکارها کسباز  متیق ارزان مالی تأمین

 بعد
تی

مای
ح

 )
C

4
(  

142/0  

  038/0  311/0  ارتباطی، مالی و....)( هازیرساخت جانبۀهمه بهبود

01/0 01/0  
  031/0  209/0  تشویقی و ترغیبی فضاي ایجاد حمایت قانونی و

  028/0  185/0  وکاراز کسب حمایتمتنوع براي  هايبرنامه تدوین
  034/0  214/0  روستاها درمحور تعاونSME توسعۀ جامع طرح تدوین

  025/0  143/0  روکراسیوب کاهش مشاوران و فنی، تأمین متخصصان
  021/0  152/0  غیرانتفاعی کارآفرینی جیو ترو توسعه

 بعد
شی

موز
آ

 و 
تی

هار
م

 )5
C(  

112/0  

  039/0  236/0  یخوداشتغالی در حوزه مشاغل خانگ ي وفرد يهاآموزش مهارت

01/0 01/0  
  034/0  191/0  اطالعات آموزشی و مشاوره در زمینۀ فرایند کارآفرینیه ارائ

  030/0  172/0  کارآزموده و متخصص ماهر، انسانی نیرويتربیت 
  058/0  245/0  کارآفرینان موردنیاز و حقوقی مشاوره مالیآموزش و 

  032/0  188/0  روستایی وکار هاي کسبمشاوره مدیریتی برنامه خدمات مراکز

عد 
ب

زار 
با

)6
C(  

161/0  
  021/0  148/0  ي روستاییوکارها کسبتوزیع محصوالت  هايتوسعه کانال

  028/0  128/0  مرجع مشتري تشخیصبازار و  اطالعاتی نظام ایجاد  01/0 02/0
 036/0 188/0  تولید در داخلی و کارآفرینی تولیدات از حمایت

  038/0  191/0  المللیبین در بین کارآفرینان ایرانی و ي ارتباطیها شبکه جادیا
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 یالملل نیب و همکاريی کارآفرین يها شبکه نیتدو زیرمعیار عد بازار،بین زیرمعیارهاي ب در
 کــارآفرینی بــومزیســت رتبــه نخســت معیارهــاي در ،191/0وزنــی  اهمیــت اختصــاص بــا

داخلـی و   تولیـدات  از حمایـت پـس از آن،   گرفـت.  قـرار  محـور تعـاون  ردي خُـ وکارهـا  کسب
اهمیـت   بیشـترین  داراي توزیع به ترتیب هايتوسعه کانال و دالالن حذف ،تولید در کارآفرینی

  بودند. وزنی
 آموزش و مشاوره مالی زیرمعیار عد آموزشی و مهارتی،در ب آمده دست بههاي براساس یافته

 رتبـه نخسـت معیارهـاي    در ،245/0وزنـی   اهمیـت  اختصاص با کارآفرینان موردنیاز و حقوقی

-آموزش مهارت گرفت. همچنین، محور قرارتعاون ردي خُوکارها کسب کارآفرینی بومزیست
اطالعـات آموزشـی و مشـاوره در    ئـه  ارا و یخوداشتغالی در حوزه مشـاغل خـانگ   ي وفرد يها

 تعیـین  منظـور  بـه  ادامـه  در بودند. اهمیت وزنی بیشترین داراي به ترتیب زمینۀ فرایند کارآفرینی

 پرداختـه  در معیارها زیرمعیارها وزنی اهمیت ضرب حاصل به، معیارها از یک هر نهایی اهمیت

 شـده  محاسـبه  نـرخ  مـوارد  تمـام  در،  داد نشان سازگاري نرخ آزمون ت کهاس ذکر به الزم شد.
  شده است.ئه ) ارا3ها در جدول (است. سایر یافته 01/0از  تر کوچک
 محور براساس اولویـت تعاون وکارهاي روستاییکارآفرینی کسببوم دهی ابعاد زیستوزن

   .) ارائه شده است2( نموداردر 

  گیري بحث و نتیجه
رد ي خُوکارها کسبهاي کارآفرینی در بومعد زیستب 6 نیاز ب :پژوهش نشان داد هايافتهی

 خـود  بـه  را اهمیـت  بیشـترین  مـالی،  نیتـأم  و اجتمـاعی -فرهنگـی  ابعـاد سیاسـی،   ،محـور تعاون

 و اجتمـاعی  فرهنگـی،  سیاسـی،  ابعـاد آن است که بحـث   انگرینما افتهی نیا اند.داده اختصاص
پایـداري و توسـعه   باشـد کـه بـه     ییهـا تیاز اقدامات و فعال اريیبس سرمنشأ تواندیم مالی نیتأم

در یـک   ،درواقـع کنـد.  محـور کمـک مـی   رد تعـاون ي خُـ وکارهـا  کسـب کارآفرینی  بومزیست
توان با توجـه بـه اهمیـت ابعـاد در     ولی می .عدي را حذف کردب توانکارآفرینی نمی بومزیست

-بهبود پایداري زیسـت  براياي را چرخه ،موردمطالعهبا توجه به بستر  و شرایط مختص به خود
  .کردتبیین  محوررد تعاوني خُوکارها کسببوم کارآفرینی 
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  محوروکارهاي روستایی تعاونبوم کارآفرینی کسب. اولویت ابعاد زیست2نمودار 
 بومزیست ،عد سیاسیدر میان ب :نشان داد ارهایرمعیز یوزن تیفازي و اهم سهیمقا سیماتر
-، مشوقیمال تیحما ،عنوان ضرورت در کشور محور بهاز کارآفرینی تعاون حیصر تیحما

 هستند. یوزن تیاهم نیشتریب داراي یتعاون نانیبه کارآفر یاتیمال يازهایو امت یهاي قانون
آن را  استراتژیک ریزيبرنامه و دوراندیشی ،پذیريمسئولیت تیبر ظرف دیضمن تأکهمچنین 

 هايريیگمیتصم نهیکه زم دانندیم محیط بیرونانطباق با  ایمقابله،  ،ییگو پاسخ براي یعامل
عد کالن این درحالی است که استحکام قوانین و رهبري پایدار در ب .آوردیم موفق را فراهم

   .کند می اقتصادي کمک شایانی به حفظ پایداري و توسعه یک بنگاه اقتصادي
عد ب از دیدگاه نخبگان، محورتعاون ردي خُوکارها کسبکارآفرینی  بومزیست در عدب دومین

 است. شده اشاره آن به کمتر شده ارائه هايسایر چارچوب در اجتماعی است که-فرهنگی

بوم زیست
و ی کسبنیکارآفر

کارهاي روستایی 
 محورتعاون

 بعد سیاسی
قانونی و  هايمشوق مالی، حمایت در کشور، عنوان ضرورتمحور بهتعاون محور، کارآفرینیکارآفرینی تعاون از (حمایت

 ي)گذارقانوندر  رهبري مستحکم اجتماعی و مشروعیت مالیاتی، امتیازهاي

 فرهنگی -بعد اجتماعی
 توسعۀ يسازفرهنگ توسط دولت، نوآوري و ریسک پذیرش کاهش ی،محل گذارانهیسرما کاهش ریسک مالی

 روستایی نانیکارآفر هااي شدن موفقیتو رسانه شکست و سکیتحمل ر محور،تعاون کوچک وکارکسب

 بعد مالی
تقویت  خُرد با سود کم، يهاوامتوسعه  خصوصی، توسعه سهام ،تسهیالتی هايحمایت و مالی تأمین

 هاخانواده ي در بینگذارهیسرماو توسعه  اعتباري ضمانت هايصندوق

 بعد بازار
داخلی، توسعه  تولیدات از حمایت المللی،بین در بین کارآفرینان ملی و هاي ارتباطیایجاد شبکه

 مرجع مشتري بازار و تشخیص اطالعاتی نظام توزیع محصوالت و ایجاد هايکانال

 بعد حمایتی
 حمایت قانونی، محور،وکارهاي تعاونکسب توسعۀ جامع طرح تدوین ،هازیرساخت بهبود

غیرانتفاعی و تأمین  کارآفرینی وکار، توسعهاز کسب حمایتمتنوع براي  هايبرنامه تدوین
 مشاوران فنی و متخصصان

 مهارتی -بعد آموزشی
ارائۀ  ،خوداشتغالی ي وفرد يهاآموزش مهارت و حقوقی، آموزش و مشاوره مالی

 ،مشاوره مدیریتی خدمات مراکز ،کارآفرینیاطالعات آموزشی و مشاوره در زمینۀ فرایند 
 متخصص ر وماه انسانی نیرويتربیت 
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 از ناشی نگرانی کاهش ،یمحل گذاران هینفس در سرما اعتمادبه جادیا :داد نشان فازي بنديرتبه

 داراي کوچک وکار کسب توسعۀ سازيفرهنگ و توسط دولت نوآوري و ریسک پذیرش

 يکمتر توجهاز ابعاد  رینسبت به سااجتماعی -یعد فرهنگباست.  وزنی اهمیت بیشترین
 فرهنگ ،کارآفرینی کننده فیتضع ای کننده تیعوامل تقو نیدر ب کهیدرحال برخوردار بود.

 يادیز حد جامعه تا يها و هنجارها ارزش که يطور شود، بهیم تلقی یاتیمهم و ح اریعامل بس
 موجودي ها و هنجارهاها، ارزش نوع نگرش جه،ی. درنتگذارد یم ریبر توسعه کارآفرینی تأث

 را فرهنگ يو نوآور شرفتیپ ،رشد یچگونگ درنهایت،و  کرده نییفرهنگ را تعسطح 
 ;Batjargal & Liu, 2004; Kwon & Arenius, 2010سایر محققان ( .زندیرقم م موجود

Jawahar & Nigama, 2011; Santarelli & Tran, 2012دراند. ) نیز به این موضوع اشاره کرده 
ها و ارزش تیو تقو جادیا ن،یبنابرا کنند.یم فایا ینقش مهم یجمع يهارسانه نه،یزم نیا

 در توسعه کارآفرینی یاصل يهااز مؤلفه دیعنوان فرهنگ کارآفرینی با با نانهیکارآفر يرفتارها
 يدر تمام سطوح و ساختارها یجیو ترو یقیتشو يهاها و برنامهاستیس باشد و در قالب

  شود. يریگیپ یاجتماع
 از دیدگاه نخبگان، محورتعاون ردي خُوکارها کسببوم کارآفرینی زیست در عدب سومین 

 هايحمایت و مالی تأمین :از اندعبارت عامل در جهت این پیشنهادها برخیمالی است.  نیتأم

سرمایه دولتی در  خصوصی و بازارهاي توسعه سهام ،محوري تعاونوکارها از کسب تسهیالتی
 محور و توسعهرد تعاوني خُوکارها کسبرد به خُ يها واممحور، تعاون يوکارها کسب

 Shepherd andمختلفی ( مطالعات محور.وکارهاي تعاونکسب اعتباري ضمانت هايصندوق

Patzelt, 2010; Spence et al., 2011; Butler et al., 2015شرکت توسعۀ در را عامل این ) نیز-
 به مربوط متغیرهاي از یا و معرفی کرده کوچک وکارهايکسب و تعاونی کارآفرینی، هاي

  .اند برده نام عامل این
 نخبگان،از دیدگاه  محوررد تعاوني خُوکارها کسببوم کارآفرینی زیست در عدب نیچهارم 
جانبۀهمه بهبود :از اند عبارت مقوله این در راستاي هااولویت برخیترغیبی است. -عد حمایتیب 

وکارهاي کوچک و ه کسبتوسع جامع طرح تدوین ،(ارتباطی، مالی و....) هازیرساخت
  .تشویقی و ترغیبی فضاي ایجاد و ، حمایت قانونیروستاها محور درتعاونمتوسط 
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 از دیدگاه نخبگان، محوررد تعاوني خُوکارها کسبکارآفرینی  بومزیست در عدب پنجمین 
و ی کارآفرین هاي شبکه نیتدو :از اندعبارت عامل در جهت این پیشنهادها برخی .بازار است

توسعه  و دالالن حذف ،تولید در داخلی و کارآفرینی تولیدات از حمایت ،المللیبین همکاري
 Christina et al., 2014; Ismail et al., 2014; Fuerlinger etمحققان (برخی توزیع.  يها کانال

al., 2015; Jaonsson et al., 2017و تعاونی کارآفرینی، هايشرکت توسعۀ در را عامل این ) نیز 
  .اندبرده نام عامل این به مربوط متغیرهاي از حداقل یا و معرفی کرده کوچک يوکارها کسب

 جهینتتوان می کارآفرینی بومزیستابعاد  یبررس و قیتحق اتیمتعدد در ادب يهایبررسبا  
 تیدر موفق ی و سرمایه اجتماعیعنصر اجتماع تیو اهم رانیا طیبا توجه به شرا :گرفت
ي وکارها کسبکارآفرینی در  بومبهبود و توسعه زیست براي نیز اجتماعی نظام ،نانیکارآفر

  شود و از اهمیت بسزایی برخوردار است. اضافه باید محوررد تعاونخُ
 سطحافزایش  :پیشنهاد کرداین موارد را توان اجتماعی می-عد فرهنگیبا توجه به معیارهاي ب 

 الزم هايحمایت ،روستا در محوررد تعاوني خُوکارها کسب ایجادکنندگاندر  اطمینان

 برايی جمع ارتباط وسایل از استفاده و سازينهادینه اولیه، هاينگرانی رفع یا کاهش منظور به

 تقویت و ایجاد ،محوررد تعاوني خُوکارها کسب قالب در تولیدي هايفعالیت شروع به ترغیب

 موفق فعاالن به بخشیدن منزلت ،وکار کسب شروع براي الزم جسارت و نفس اعتمادبه حس

 بوم ستیز ۀتوسعشک  بدون .آنان قیو تشو روستاها در محوررد تعاوني خُوکارها کسب
ي درگیر در آن ها مؤلفهابعاد و  ییشناسا ازمندیدر جامعه ن ي روستاییوکارها کسبی نیکارآفر

 يها تیفعال ۀو توسع یتعاون يها در قالب تشکل نانیاز کارآفر تیحما ،انیم نیاست. در ا
  است. یحل مناسب راه ها در آن نانهیکارآفر

 دیکه با شود یم به واحدهاي کوچک و متوسط محدود ها یتعاون تیفعال ،ازنظر اقتصادي 
از  توانند یمی تعاون يها کرد. شرکت جادیا يتر ها را توسعه داد و واحدهاي بزرگ آن

استفاده  ،که در آن قرار دارند یطیبرحسب شرا ینیکارآفر ۀبراي توسع مختلف يها روش
 یبخش نیهدفمند ب تعامالت بلندمدت و يها يگذار استیس ،یاساس يتدوین راهبردها کنند.

 یکارآفرین ستمیتواند اکوسیمروستاهاي کشور بالقوه موجود در  هاي تیاستفاده از ظرف يبرا
  را بهبود بخشد. در ایران
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از مطالعات و  يریگ با بهره زیو ن یموفق در عرصه کارآفرین يکشورها تجارب با توجه به 
 بوم ستیزی در توسعه استیس در همه سطوح يگذار استیمستندات در دسترس، امکان س

 يها گروه لیاین کار تشک يبرا. ستیدور از امکان ن ي روستاییوکارها کسبی در نیکارآفر
 بوم ستیزیک  در ها و برنامه ها استیس یدر تدوین و اعتبارسنج ،نفعان متشکل از ذي یکانون

  دارد. ضرورت
 ،ي روستاییوکارها کسبی در نیکارآفر بوم ستیبر ز گذاراثرعوامل  یبا توجه به گستردگ 

و اجتماعی  ،ي حمایتی، فرهنگیهااستیس يمؤثر و همسوساز ينهادها نیب یهماهنگ
 براي وجود یک دستگاه متولیعالوه،  به است. ریزناپذیگر يامر مهارتی- یآموزش

 يا بهبود نظام کارآفرینی و پایش مستمر آن در سطوح ملی و منطقه ،ها تالش يساز هماهنگ
بوم کارآفرینی در هاي آتی ابعاد زیستشود در پژوهشهمچنین، پیشنهاد می است. ضروري

و نقاط  شدهوکارهاي محیط شهري مقایسه محور با کسبوکارهاي روستایی تعاونکسب
از این  شود.وکارها مشخص کسب نی در ایبوم کارآفرینضعف و قوت هر یک از ابعاد زیست

-براین، میعالوه خواهد شد.محور تسهیل وکارهاي روستایی تعاونطریق شرایط توسعه کسب
- وکارهاي روستایی تعاونبوم کارآفرینی سبز در کسبهاي آتی ابعاد زیستتوان در پژوهش

  .داد مورد بررسی قراررا محور 
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