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  چکیده
 هایییستماکوسو  ییروستا ینیکارآفر. اهمیت زیادي داردروستاها  يتوسعه اقتصادو رشد  امروزه کارآفرینی براي

 ییروسـتا  هـاي یسـتم اکوس. انـد شدهشناخته  ییتوسعه روستا يبرا یعمل کاري، به عنوان راهکنندیم یتکه از آن حما
 ي ارتبـاطی و هـا شـبکه دولـت و   یحمـایت  يهـا برنامـه ضعف در  ،و انسانی یمال منابعو  هایرساختز با کمبوداغلب 
 یجه،. در نتشوندیمشناخته  ياقتصاد یتتنوع کم فعال و بزرگ يبه بازارها ترینهپرهز یدسترس ،یفنسبتاً ضع یاطالعات
تقویـت   .اسـت  و اجبـار ضـرورت   بـر اسـاس   یشـتر کمتر بر اساس فرصت و ب ییروستا هايیستماکوسدر  ینیکارآفر

د. شـ کارآفرینی در مناطق روستایی با توسعه تابدهی بهشبراي راهبردي مناسب  تواندیماکوسیستم کارآفرینی روستایی 
 و هـا یژگیواثرات، عناصر،  یحهدف تشربا ، ینیکارآفراکوسیستم حوزه ت یاادبگسترده مرور با  مطالعه حاضربنابراین 

 ینیمفهـوم کـارآفر   بـه  ابتـدا  ،شپـژوه  یـن ادر  .ده اسـت شانجام  ییروستا یینکارآفر هايیستماکوسضرورت تقویت 
ـ  ي،اقتصـاد  یراتشـده اسـت و در ادامـه تـاث     پرداخته روستایی ینیکارآفرروستایی و اکوسیستم   یو اجتمـاع ه فناوران

بحث قرار  موردیی روستا ینیکارآفر یستماکوس دهندهیلعناصر تشک اهمیتو سپس  ییروستا ینیکارآفر هايیستماکوس
  .ه استشد یحتشر ینیکارآفر هايیستماکوس هايیژگیو یانگرفته است و در پا

  

 یستماکوس، عناصر تاثیرات اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم کارآفرینی روستایی، کارآفرینی روستایی :کلیدي يهاواژه
  یی، تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی.روستا ینیکارآفر

  
  1مقدمه

 است رشد حال در اما قدیمی رشته یک کارآفرینی
 در متخصصان و گذارانیاستس دانشگاهیان، توجه که

 جامعـه  و مـدیریت  مـالی،  اقتصـاد،  مختلف هايزمینه
 Kaufmann and( کرده است به خود جلب را شناسی

                                                   
  rezaee61@yahoo.comنویسنده مسئول: *

Dant, 1999( .عنـوان  به اخیر، هايدهه کارآفرینی در 
 در کلیـدي  عامـل  یـک  و توسـعه  براي کاتالیزور یک

 افــزایشاشــتغالزایی و  اقتصــادي، رشــد بــه دســتیابی
 Van Praag( است گرفته قرار مطالعه مورد يوربهره

7; Parker, 2009Versloot, 200 and( .کــارآفرینی 
 نوآوري هايفرصت فرد یک آن در که است يیندفرآ
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ــا کشـــف ایجـــاد را  Shane and( کنـــدمـــی یـ

Venkataraman, 2000; Stam and Spigel, 2016a( 
ــه ارزش جد یــتدر نها کــه در جامعــه منجــر  یــديب

 امــروزه. )Stam and Spigel, 2016b(خواهـد شــد  
 گسـترش  جدیـدي  مفـاهیم  بـه  کـارآفرینی  هاينظریه
 پتانسـیل  بـراي  تنهـا  نـه  کـارآفرینی  آن در که اندیافته

 نیـز  غیراقتصادي و روانی رفاه براي بلکه آن، اقتصادي
 افـراد  کـه  ،)Naudé, 2013( گیـرد می قرار توجه مورد

 دسـت کارآفرینی به  هایشانتوانایی طریق از توانندمی
  .)Gries and Naudé, 2011( یابند

خصوصیات فردي کـه بـر کـارآفرینی تـاثیر      همه
 آن در که ايزمینه با هاآن رابطه به توجه با ،گذارندیم

 دهـد می نشان تحقیقات. شوندمی مطالعه ،دهدمی رخ
 اقتصـادي، -اجتمـاعی  عوامل جغرافیایی، هايمکان که

ــادي ــی و نه ــش فرهنگ ــی نق ــت در مهم ــايفعالی  ه
 Davidsson, 2003; Hopp( کننـد مـی  ایفا کارآفرینی

and Stephan, 2012( موانعی  و هافرصت دنتوانمی و
. )Welter, 2011( ایجـاد کننـد   کـارآفرینی  رفتار براي

 کارآفرینی که باورند این بر هامروز محققان از بسیاري
 محـیط  و کارآفرین فردي هايویژگی بین تعامل نتیجه

و نه  ) ;Tamasy, 2006Stam, 2009( است آن اطراف
ــط ــک فق ــتفعال ی ــ ي،اقتصــاد ی از  یاريبلکــه در بس

 یاجتمـاع  یتفعال یک ياقتصاد هايینهها و زمفرهنگ
در  ،میـان  ایـن  در. )Spigel, 2013( شودیمحسوب م

به  ییروستا ینیمطالعات مربوط به کارآفرحال حاضر 
را  یشـتري توجه ب، ینینوع خاص از کارآفر یکعنوان 

  .)Polbitsyn, 2019به خود جلب کرده است (
 واقعیـت  ایـن  به توسعه حال در امروزه کشورهاي

 مگـر  بود، نخواهد معنادار پیشرفتی هیچ که اندبرده پی
و توسعه یابنـد   پیشرفت نیز روستایی جوامع که زمانی

)Nwankwo and Okeke, 2017(. علمی هاينظریه در 
 تـرین مهم از یکی عنوانبه روستایی کارآفرینی جدید،

 هــايسیســتم توســعه و پیشــرفت محــرك نیروهــاي

 شده تعریف ايمنطقه و روستایی اقتصادي و اجتماعی
 .)López et al., 2019; Polbitsyn, 2019( اســت

 ريـــ کارگی بـه  در مهمـی  نقـش  روستایی کارآفرینی
 هـاي فرصـت  ایجاد جوامع، پیشرفت و رشد نوآوري،

 از استفادهمیزان  ،کشاورزي بین ارتباط تعدیل و شغلی
 Atterton( کندمی ایفا يجامعه و توسعه اقتصاد، زمین

et al., 2011; Newbery and Bosworth, 2014; 
Phillipson et al., 2011(.  از دیـــدگاهی دیگـــر

 بهبـود  بـراي  ايوسـیله  عنـوان بـه  روستایی کارآفرینی
 وروسـتایی   جوامـع  و هاخانواده افراد، زندگی کیفیت
 Lópezاست ( سالم زیست محیط و اقتصاد یک حفظ

et al., 2019(.  
 به دسترسی از جمله فردي به منحصر هايفرصت

 زمین هايهزینه پایین بودن ،گردشگريو  طبیعی منابع
 کارآفرینـان  غیره، بـراي  و جایگزین هايانرژي کار، و

 طـور بـه  امـا  )Hustedde, 2018دارد ( وجود روستایی
 شـهري،  منـاطق  بـه  نسـبت  روسـتایی  مناطق معمول،

 Nwankwo and( محدودتري دارنـد  کارآفرینی امکان

Okeke, 2017.(  کـارآفرینی  موانـع  از مختلفـی  انـواع 
 نسـبتاً  ارتباطات و هاشبکه مانند ،دارد وجود روستایی
 Pallares-Barbera et al., 2004; Vaessen( ضـعیف 

and Keeble, 1994(، هايیتحما به محدود دسترسی 
ـ   دسترسـی  ،)McElwee and Annibal, 2010( یدولت

 ,Wortman( انسـانی  و مـالی  هـاي یهسرما به محدود

ــاي و) 1990 ــبتاً بازاره ــک نس ــه کوچ ــر ک ــه منج  ب
 ناشـی از  اقتصـادي صـرفه   اسـتفاده از  هايیتمحدود
 ;Meccheri and Pelloni, 2006( شـود مـی  مقیـاس 

Kalantaridis and Bika, 2011.( 

 یجـاد به ا یازن، امروزه هایتمحدودبا توجه به این 
نه بر مبناي  – ییروستا یژهو ینیکارآفر یستماکوس یک

شناخته شده  یتبه رسم -هري شاکوسیستم کارآفرینی 
ــت  ــعه  .)Bosworth and Turner, 2018(اس توس

و  یننـو راهبـرد   یـک  ییروسـتا  ینیکارآفر یستماکوس



 و همکاران ییرضا یژنب

73  

 ییروستا يرونق اقتصاد یکتحر يمقرون به صرفه برا
 محیط ونقش  هنوز ظاهراً .)Aggarwal, 2018( است
 کـم اسـت   ینیکـارآفر  یقـات در تحق ینیکارآفري فضا

)Trettin and Welter, 2011; Zahra et al., 2014.( 
 گذشـته  هدر دهـ  کـه  یینکارآفر یستممفهوم اکوسالبته 

 Acs et(از محققان را جلب کرده است  یاريتوجه بس

al., 2018( یرتأث یبهتر از چگونگ یارمنجر به درك بس 
بــر رونــد  يو نهــاد یاجتمــاع ي،اقتصــاد هــايینــهزم

 ;Hindle, 2010; Welter, 2011( ه استدش ینیکارآفر

Zahra, 2007.(    ،هــايیسـتم اکوسبــه بـا ایــن وجـود 
 ده اسـت شـ  توجه کم و نـاچیزي  ییروستا ینیکارآفر

)Polbitsyn, 2019(. بـر توسـعه    کمحـا  ینقوان مطالعه
و  ایجـاد مـدل   یـین بـه تع  ییمناطق روسـتا  ینیکارآفر

 .)Kalantaridis et al., 2007( کندیمتوسعه آن کمک 
در  ی کنـونی شـ پژوه خـأل  شمطالعه حاضر براي کاه

هـدف  و بـا   ییروسـتا  ینیکارآفر هايیستماکوس زمینه
ضـرورت تقویـت    و هایژگیواثرات، عناصر،  یحتشر

  ده است.شانجام  ییروستا ینیکارآفر هايیستماکوس
در  1930در دهــه  ینیکـارآفر : کـارآفرینی روسـتایی  

به عنوان عامل مهم  1960دهه  ازاقتصاد ظاهر شد اما 
ـ  يشناخته شد. برا يو اقتصاد یاجتماع ییراتتغ  یشب

محـدود بـه کسـب و     ینیدهه مطالعات کارآفر یکاز 
سـب  ک ی بود ولی پس از مدتیبزرگ و صنعت يکارها

اس نیز مورد توجه قرار گرفـت  مقیي کوچک و کارها
)Aggarwal, 2013( .بــه کســب و  کــارآفرینی یــراًاخ

تحـول   یاصل یرويدو ن کشاورزي،و  خانگی يکارها
ــتا ــ ییروسـ ــت  یدهرسـ  .)Gopalappa, 2004(اسـ

و  ینـد اسـتفاده از فرآ  بـه معنـاي   ییروسـتا  ینیکارآفر
 هـاي یلپتانساز  يبرداربهره يبرا ینیکارآفر يهاروش

ــ یی،منــاطق روســتا اســت رشــد و توســعه  ا هــدفب
)Nwankwo and Okeke, 2017.(     ،بـه بیـانی دیگـر

 يبکـارگیر و  ییشناسـا  ینـد فرآ یی،روسـتا  ینیکارآفر
 ,Aggarwal( است ییروستا کسب و کار يهافرصت

 کارآفرینی روسـتایی توسعه،  متصدينهادهاي  .)2013
و رهبـران   همگـانی اشـتغال   لیپتانسـ  کیرا به عنوان 

ــیس ــه یاس ــتراتژ آن را ب ــوان اس ــکل يعن ــرا يدی  يب
 ،گیرنـد یمـ در نظر  ییروستا هايیناآراماز  يریجلوگ

 يابزار بـرا  کیکه کشاورزان آن را به عنوان  یدر حال
). Aggarwal, 2018( بیننـد یمـ  رعامـز  از بهبود درآمد

 شافـزای  ،يوربهرهبهبود  یزهانگبا  ییروستا ینیکارآفر
شــده بــا  یــدمحصــوالت تول یفیــتارزش افــزوده و ک

 یناز تضـم  یـت و حما یـد جد هـاي يآورفـن  یمعرفـ 
 انجـام  یسـت ز یطسازگار بـا محـ   يهاروشو  یفیتک

ـ  کـارآفرینی   .)Singh and Pandey, 1998( شـود یم
مرتبط با آن  هايیتفعالي و کشاورزروستایی فقط به 

ــدود  ــمح ــودینم ــز  ش ــنعتی را نی ــعه ص ــه توس ، بلک
 کـــارآفرینی). Kulawczuk, 1998( گیـــردیدربرمـــ

 يبـرا  ییروسـتا  یازهـاي ن ینتـأم بـه   یـل تما ییروستا
سـاختن   یی،درآمـد، توسـعه روسـتا    شافـزای اشتغال، 

 را شـهر  به روستا از از مهاجرت یريروستاها و جلوگ
  .)Aggarwal, 2013( دارد
ا توجه به ماهیت پویا و متغیر جوامـع روسـتایی،   ب

 ییروسـتا  ینیکـارآفر از  واحد و یکسـان ارائه تعریف 
 ،مختلف ینادر نظر گرفتن مع وار است، اما باشبسیار د

بـه عنـوان    را ییروسـتا  ینیکـارآفر  یبه سادگ توانیم
 دکر یفتعر ییدر مناطق روستا ینیهمه اشکال کارآفر

)Kalantaridis and Bika, 2006; Levitas, 2000( .
و  یرا نـواح  ییروستا ي) فضاها2016( 1یشیراپاتو و ت

یعـی  طب يهـا حومـه شـامل  ، کننـد یم یفتعری مناطق
 يروســتاها، شــهرها ي،کشــاورز هــايینزمــ روســتا،

 کــه ییروســتا یو منــاطق صــنعت هــابخــشکوچــک، 
 ي،ماننـد کشـاورز   ياگسـترده  هايیتفعال دربرگیرنده

  . شوندیم ع کوچک و متوسطیتجارت، خدمات و صنا

                                                   
1. Pato and Teixeira 
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توسعه  یسنت یمپارادا: روستاییاکوسیستم کارآفرینی 
توسـعه   يهـا برنامـه "کـه   کنـد یمـ فـرض   ینیکارآفر
به منظـور   عمدتاً و ینانبا تمرکز بر کارآفر "ینیکارآفر
ـ بـالقوه انجـام    ینانو توسعه کارآفر ییشناسا  شـود یم

)Aggarwal, 2013(.  در  ییـر بـا تغ  بعـد از مـدتی   امـا
عـالوه بـر    ییروسـتا  ینیتوسعه کارآفر ی،سنت یمپارادا

ی یسـتم اکوس یجـاد ا به ،ییروستا ینانکارآفر تمرکز بر
 ینـان کـه از کارآفر  ییروسـتا  ینیتوسـعه کـارآفر   براي

ــتا ــت  ییروس ــحمای ــدیم ــت  کن ــرده اس ــز ک  تمرک
)Aggarwal, 2013; Aggarwal, 2018.(  ــور و ظه

یی، نـه بـه صـورت خـود بـه      روستا ینیتوسعه کارآفر
 ي،اقتصـاد  یرهـاي وابسته به متغ یدهپد یک خود، بلکه

است کـه اغلـب بـه     یو روانشناخت یاسیس ی،اجتماع
کسـب و   توسـعه  يبـرا  کننـده یـت حما یطعنوان شرا

بـه   .)Dc, 2008( شـوند یمـ مطـرح   ییروستا يکارها

ــارتی،  ــتفعالعب ــانکارآفر ی ــاد ین ــارچوب نه  يدر چ
 ییتفـاوت در کـارآ   ینبنـابرا  ،دهـد یمرخ  یستماکوس
مختلـف نـه تنهـا     يهامکاندر  ینانکارآفر هايیتفعال
بلکـه   ینان،کارآفر هايییتواناو  هامهارتدر  تتفاوبا 

در مناطق مختلـف   ینیکارآفر یستماکوس با سازماندهی
در  .)Polbitsyn, 2019( نیز قابل تبیین اسـت  ییروستا

محققـان و   یـان در م "یسـتم اکوس"اصطالح ر یدهه اخ
انـواع   و رواج یافتـه اسـت   ینیکـارآفر  گذارانیاستس

ــد ــان، یران و کارآفریم ــهن ــیواز  يامجموع ــايیژگ  ه
را توسعه  ینیکارآفر هايیستماکوسف یراو تع یمفهوم

ــدداده ــدول  .)Neumeyer et al., 2019( ان  1در ج
  تعدادي از تعاریف اکوسیستم کارآفرینی آمده است.

 

 تعدادي از تعاریف اکوسیستم کارآفرینی -1جدول 

  تعریف ان)پژوهشگر(

Isenberg (2010: 43)  
است  یانو مشتر یهفرهنگ، بازار سرما ي،مانند رهبر ياز عناصر فرد ياشامل مجموعه ینیکارآفر یستماکوس

اما به  شود،یم ینیعناصر موجب کارآفر یناز ا یکاند. هر شده یببا هم ترک یچیدهپ يهاروش یقکه از طر
  است. یحفظ آن ناکاف يبرا ییتنها

Vogel (2013: 446) 

مؤسسـات و   ینـان، متنوع و وابسـته (مـثالً کارآفر   یگراناز باز یاییمنطقه جغراف یکدر ی که تعامل ياجامعه
 یل) تشـک ینیفرهنـگ کـارآفر   یـت، کننـده حما  یمتنظ ی،ها) و عوامل (مثالً بازارها، چارچوب قانونسازمان

تـا بـه    کننـد یم يهمکار وهمسبه صورت و عوامل آن  یگرانو باز اندیافتهدر طول زمان تکامل  و اندشده
  یابند.دست  یدجد یتخالق یجادا

Mason & Brown 
(2014: 81)  

ها، (به عنوان مثال شرکت ینیکارآفر يها)، سازمانبالفعل(بالقوه و مرتبط  ینیکارآفر یگراناز باز يامجموعه
، مؤسسات یبخش دولت يهاها، سازمانها)، مؤسسات (دانشگاهفرشتگان کسب و کار، بانک گذاران،یهسرما

رشد بـاال، سـطوح    يهاتولد کسب و کار، تعداد شرکت نرخ(به عنوان مثال،  ینیکارآفر یندهاي) و فرایمال
 یهـا و سـطوح جـاه طلبـ    فـروش درون شـرکت   ذهنیـت  یالی،سر ینانتعداد کارآفر ،»یپرفروش ینیکارآفر«

  اند.پیوستهبه هم  یمحل ینیکارآفر یطمحیک در  یرسم یرو غ ی) که به طور رسمینیکارآفر

Khattab & Al-Magli 
(2017: 81) 

است که ممکن است  یزهاییو همه چ یديکل انگریباز آیندها،، فرهایتشامل تمام فعال ینیکارآفر یستماکوس
 .بگذارد یرتأث ینیبر توسعه کارآفر

Spigel (2017: 50)  
منطقـه کـه از توسـعه و رشـد ابتکـارات       یکدر  یو فرهنگ ياقتصاد یاسی،س ی،از عناصر اجتماع یبیترک

 ینتا خطرات شروع، تأم کنندیم یقرا تشو یگرانباز یگرنوظهور و د ینانو کارآفر کندیم یبانینوآورانه پشت
  با خطر باال مورد استفاده قرار دهند. يهاشرکت يرا برا یرهو غ یمال

  



 و همکاران ییرضا یژنب

75  

 یـف در مـورد تعر  یتـوافق  یچهـ با توجه به اینکه 
 ياوجود ندارد که مجموعـه  ینیکارآفر هايیستماکوس

 یـا  یگران، بـاز هـا یژگـی و یـل، تحل یـاس از اهداف، مق
و  )Malecki, 2018ارائه دهد (را اي یکپارچه یندهافرآ
ترکیـب دقیـق    مـورد ممکـن اسـت در   متعدد  یفراتع

، دهنـد یم یلرا تشک ینیکارآفر یستمعناصري که اکوس
 Spigel, 2017; Spigel and( دوش یسردرگمموجب 

Harrison, 2018و  ش، تعریف آدریش)، در این پژوه
بـراي تعریـف اکوسیسـتم     )،1031 :2017( 2بلیتسـکی 
  :گرفته استروستایی مبنا قرار  کارآفرینی

) را بـه  هـا یسـتم (اکثراً اکوس ینیکارآفر هايیستمما س"
کـه   یستمیکعوامل س یرسا وها سازمان ،عنوان نهادها

 ینیکـارآفر  يهـا فرصـت  سازييو تجار ییبر شناسا
 هـاي یستم. سکنیمیم یفتعریرپذیرند، و تأث یرگذارتأث

محـدود هسـتند، ماننـد     یاییاز لحاظ جغراف ینیکارآفر
و آکسـفورد در انگلسـتان،    یجن، تگـزاس، کمبـر  یآست

آلتـو در فنالنـد بـه     و منطقه بوستون در ماساچوسـت 
 ینیکارآفر هايیستمبا اکوس ياز شهرها ياعنوان نمونه

هنجارهـا،   ،پررونق هستند. در واقع، مقـررات، نهادهـا  
 یبه امور مـال  یدسترس ي،، امکانات شهرهایرساختز

 ،در آن قـرار دارد  یـدي و دانش جد هایدهتقاضا که او 
و شـهرها متفـاوت    مختلـف  اطقمن ینبه طور عمده ب

  "...است
) 1031 :2017و بلیتســـکی ( شتعریـــف آدریـــ

ــا درنظــر گــرفتن  یــديمف يســازمفهــوم اســت کــه ب
شامل تمام اشـکال   ییروستا ینیکارآفر هايیستماکوس

 يتـا بازسـاز   يانـداز راه ازکسب و کارهـا،   و مراحل
بر اساس مکـان اسـتوار اسـت و    که ، هاآن یکاستراتژ

ــارآفر  ــد ک ــه، رون ــر از هم ــا ینیمهمت ــا  ییاز شناس ت
 Shane( گیـرد یها را در نظر مـ از فرصت يبرداربهره

and Venkataraman, 2000; Miles and Morrison, 
2018.(  

                                                   
2. Audretsch and Belitski 

و اجتمـاعی اکوسیسـتم    فناورانهتاثیرات اقتصادي، 
  کارآفرینی روستایی

بـا  آن در داخـل  کـه   ییهاگونه همه با یستماکوس یک
یی تعریـف  توسـط مرزهـا   کننـد، یمـ  یزندگ یکدیگر

باشند  یزیکیف توانندیم هایستماکوسي . مرزهاشودیم
 هـا نه، اما با موانع ورود و خروج ارتباط دارند. گونه یا
 یسـتم بع الزم را از اکوس، مناداخل اکوسیستم عوامل یا

کـه در  کسـانی   يبـرا  یاتی،ح یو منابع کنندیجذب م
 یدتولدارند، قرار  یستماکوس يداخل و خارج از مرزها

  ).Audretsch et al., 2019کنند (یم
مـورد   یشبر افزا ياقتصاد یراتتأث :ياقتصاد یراتتأث
و  یـد و نحوه تولی محل هايیهسرما ارزش مالی ارظانت

 اشـــاره دارد ینیکـــارآفر هـــايیســـتماکوس احیـــاي
)Audretsch et al., 2019( يامنطقه تراکم. با توجه به 

 هاآنینانه از کارآفر يبردارو بهره یعوامل و منابع محل
ـ  این از  یاثرات ناش همچنین و ، یعوامل و منـابع محل

تنـوع،   یجـاد بـه ا  تواننـد یم ینیکارآفر هايیستماکوس
در  و منطقه کمک کنند دنش تریستزقابل و  یداريپا

ها شرکت يبرا یرقابت یايمزا و ارزش یجادابا  یت،نها
ــش ــاو بخ ــف  يه ــاطقمختل ــادر من ــوآور یج، نت  ين

). Cunningham et al., 2018( دهندرا شکل  يامنطقه
توسـعه   هر منطقه، موجب ياقتصاد يهایتموفق یرتأث

که  ودشیم آن منطقه ینیکارآفر هايیستمشهرت اکوس
 یو انسـان  یمال هايیهسرماجذب  ، بهبه نوبه خوداین 
 .کنـد یکمـک مـ   یستمدر اکوسنیاز د رمنابع مو یرو سا

و راه  یجــادا موجــب اغلــب هــایســتماکوسهمچنــین 
 ).Audretsch et al., 2019( شـوند یمـ ها بازار يانداز

 دهـد یم یشرقابت را افزاینی کارآفر یستماکوس رفیعت
 منطقه بازار و بهبود رفاه مردم ییکارا یشکه باعث افزا

 .)Sternberg 2012; Corrente et al., 2019( شـود یم
 تواننـد یمـ  موفـق  ینیکـارآفر  هايیستماکوسهمچنین 

 باشـند  کسب و کـار  هايیستماکوسپرورش  يهامکان
)Acs et al., 2017(.    توسعه اکوسیسـتم کـارآفرینی در
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ایجــاد  ســازینــهزم ،کــارآفرینی روســتاییروســتاها و 
درآمد و تولید ثـروت، بهبـود کیفیـت     شتغال، افزایشا

دهنـده افـراد محلـی بـراي     زندگی روستاییان و یـاري 
 .)Reagan, 2002است ( در روستا ارکت در اقتصادشم

ــارآفر یســتمتوســعه اکوس ــتا ینیک ــ ییروس ــدیم  توان
را  یاجتمـاع  -ياقتصـاد  یسـتم توسـعه س  يهافرصت

  .)Lawrence et al., 2013( کندیم یینتع
 ي،امنطقـه  ينـوآور  هايیسمبه مکان :فناورانه یراتتاث

مربـوط اسـت.    يو تحقق نوآور یگیريپ ییکارآ یعنی
و اختراعـات بـه محصـوالت و     هـا یدهکارآمد ا یلتبد

انتقـال   یندهايآفر ومهم است  یارخدمات نوآورانه بس
 Kuratko et( کندیم یینرا تعآن  يو نوآور يتکنولوژ

al., 2016( .انتقــال   مــؤثر ینیکــارآفر  ســتمیاکوس
ــوژ ــ يتکنول ــاز نیب ــا را  گرانیب ــذامکــانو نهاده  یرپ

مربوطـه   یندهايآفر .)Nicotra et al., 2018( سازدیم
 یرمنطقـه تـأث   یـک  یرقـابت  یـت به نوبه خـود بـر موقع  

را  ینیکــارآفر يو ممکــن اســت رفتارهــا گــذاردیمــ
 يفنـاور  ).Kuratko et al., 2016مهار کند ( یا یقتشو

ــات کارآفر ــات و ارتباط ــدياطالع ــان جدی  واردرا  ین
 يبازارهـا  یـد جد هـاي يفناور، چرا که کندیمرقابت 

موجود در بازار  هايیتموقع، کندیم یجادرا ا یديجد
را  فناورانـه  يو موانع ورود به بازارها کندیمرا حذف 

 ,.Schumpeter, 1942; Spencer et al( بردیم ینب زا

کـارآفرینی   هـاي یسـتم اکوس فناورانـه  یراتتاث ).2008
موجود  يهاچالشاز  یبرخروستایی نیز نمایان است. 

 -ییروسـتا  هـاي یسـتم اکوسدر  یمحلـ  يهـا شبکهدر 
در  ارتبـاطی  يهـا شـبکه  بودن کوچکترطور معمول به

 هـاي یسـتم اکوسروسـتایی نسـبت بـه     هايیستماکوس
بهبـود   يتکنولـوژ  یـق از طر تواننـد یم -يبزرگ شهر

 هـاي یتمحدود توانندیم ییروستا ینانو کارآفر یابند
ارتبـاط بـا افـراد و     یجـاد خود را با ا یمحل يهاشبکه

 یـک نزد یـایی بـه لحـاظ جغراف   لزومـاً که  ییهاشرکت
  ).Roundy, 2017( ، بهبود دهندتندیسن

 يمرزهـا بـه   یاجتمـاع  یراتتـاث  :یاجتمـاع  یراتتاث
اشـاره   ینیکـارآفر  یسـتم اکوس یگرانبـاز  ینب یاجتماع

محصـوالت   یلبه تحو تواندیم یاجتماع یايدارد. مزا
جامعـه سـودمند اسـت،     يکه بـرا  یديو خدمات جد

مربوط به خلق  تممکن اس یزو اثرات ن یا. مزایافزایدب
ــ ــاث یارزش جمع ــوم یراتو ت ــبعم ــد  ی مناس باش

)Cunningham et al., 2018.( بـه   یتعامالت اجتماع
که  پردازندیم يامبادله یارهايمع یجاداعتماد و ا یجادا

و  دهدیمکاهش  يتجار یتمعامله را با فعال هايینههز
 دهـد یمـ  یشرا افـزا  هایهسرمااشکال  یگرد يوربهره

)Flora et al., 1997یشافــزا ین موجــب) و همچنــ 
 شودیمیستم اکوس یگرانباز تعامل با دیگرو  يهمکار

)Putnam, 1993.(  بـه   یاجتماع تتعامال یتاهمالبته
 يبــرا یزوريو کاتــال یجــادا يمنبــع بــرا یــکعنــوان 

 Thompson et( کنـد یمـ عمل  یستماکوس یريگشکل

al., 2018.(  
یستم هر اکوس مانند ینی روستایی،کارآفر یستماکوس
 يارزش بـرا  یجاددو کار را انجام دهد: ا یدبا دیگري،
 ياعضـا  یـان ارزش در م یـع و توز یسـتم اکوس اعضاي

 Vargo and Lusch 2010; Clarysse etیسـتم ( اکوس

al. 2014.(  و  يابعـاد اقتصـاد   تـاثیرات  کـه  یدر حـال
 ینیکـارآفر  هـاي یستمارزش در اکوس یجادبه افناورانه 
ارزش  یعتوزبه چگونگی  ی،دارند، بعد اجتماعارتباط 

 Audretsch( مرتبط اسـت  یستماکوس ياعضا یاندر م

et al., 2019.(  
اکوسیستم کارآفرینی  دهندهیلعناصر تشک ینترمهم

  روستایی
ــدکل ــارآفر ی ــدارپا ینیک ــبتر، ی ــر  کی ــاص عناص  خ

 ,Isenbergاسـت (  ینیکارآفر یستماکوس دهندهیلتشک

) شـــش عنصـــر 2011( 3آیزنبـــرگ ).2011 ,2010
ــتماکوس ــارآفر یس ــت،را س ینیک ــرمایه  یاس ــالس  ی،م

                                                   
3. Isenberg 
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و  دانـد یمـ  و بـازار  یمنـابع انسـان   یـت، فرهنگ، حما
ــپیگل ــته از  ) 2017( 4اس ــه دس ــرس ــ عناص  ی،فرهنگ
ــه عنــوان عناصــر اکوسیســتم  يدامــ ی واجتمــاع را ب

مـدل   ) یـک 2015( 5اسـتم  کنـد. یمکارآفرینی معرفی 
 یط(شـرا  ینیکارآفر هايیستماکوس عناصرکه  یکپارچه

ـ یستمیکس یطچارچوب و شرا  و هـا یخروجـ  ه) را ب
 استمدر مدل . کرد ارائه، کندیممتصل  کارآفرینی یجنتا
ی و رسـم  يچارچوب شـامل نهادهـا   یط) شرا2015(
فیزیکی و تقاضا و  هايی، فرهنگ، زیرساخترسمیرغ

ــرا ــتمیکس یطش ــامل  یس ــبکهش ــاش ــاعی يه  اجتم
اسـتعداد، دانـش و    ی،مـال سرمایه  ي،رهبر ینان،کارآفر

  .شودیم یبانیخدمات پشت
   ینیکارآفر یستماکوس دهندهیلتشک عناصرترکیب 

 ,Isenbergدر منــاطق مختلــف متفــاوت اســت (

 تفاوتبا بیان ) 2018اخیراً مایلز و موریسون (). 2011
 ینیکـارآفر  هـاي یسـتم اکوس دهنـده یلتشکبین عناصر 

ــا  ییروســتا ــاطقکــارآفر هــايیســتماکوسب  ینی در من
کارآفرینی روسـتایی را   هايیستماکوسعناصر  ي،شهر

که در ادامـه توضـیح و    اندکردهبیان  2به شرح جدول 
هر یک از این عناصر بـر اکوسیسـتم کـارآفرینی     یرتأث

   .آمده است روستایی

                                                   
4. Spigel 

5. Stam 
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 )Miles and Morrison, 2018یی (روستا ینیکارآفر یستمعوامل اکوس -2جدول 

  سیستمیک یطشرا  چارچوب یطشرا
  طبیعی هايسرمایه

  و حکومت مؤسسات
  فرهنگ
  تقاضا

  هازیرساخت

  افراد فعال
  اجتماعی کارآفرینی هايیرساختز

  مالی سرمایه
  سرمایه انسانی

  شدان
  تیبانیشخدمات پ

  
ــه چــارچوب  یطشــرا: 6چــارچوب یطشــرا مجموع

محـدود کـردن    یـا  عواملی هستند کـه موجـب فعـال   
بـه عنـوان عوامـل     اغلب که شوندیمی تعامالت انسان

ــايیســتماکوسارزش در  یجــادا یاصــل ــارآفر ه  ینیک
 یطشرا ).Stam and Spigel, 2016b( شوندیم شناخته

 ینی روسـتایی شـامل  کارآفر هايیستماکوس چارچوب
، فرهنـگ ، مؤسسـات و حکومـت   یعی،طب هايیهسرما
 ,Miles and Morrison( اسـت  هایرساختزو  تقاضا

2018.(  
و مهـم   یمنبعـ  یعیطب هايیهسرما یعی:طب هايیهسرما

. اسـت  ییاز جوامع روسـتا  یاريبس يبرا ینسب ییتمز
ــرما ــايیهس ــی طب ه ــت یع ــب عل ــلیاغل ــعه  اص توس
 هايیهسرما .ندسته ییروستا ینیکارآفر هايیستماکوس

 یت. به رسـم ندستهمتفاوت  مختلف در مناطق یعیطب
منطقـه،   یـک در  یعـی طب هـاي یهسـرما شناختن انـواع  

کـه   یـن و ا انـد یافتـه که به خاطر آن توسـعه   یعیصنا
نقطـه   معمـوالً را توسـعه داد،   هـا آن تـوان یمـ چگونه 
ــرا یشــروع ــارآفر هــايیســتماکوستوســعه  يب  ینیک
  ).Miles and Morrison, 2018( است ییروستا

 یرسـم  ينهادها یردولت و سا :و حکومت مؤسسات
 ینیکـارآفر  هـاي یسـتم اکوسدر توسـعه   ينقش محور

 ,.Méndez-Picazo et al( کننـد یمـ  یفـا ا ییروسـتا 

از منـاطق   یاريوجـود دارد کـه بسـ    ياهد). شو2012

                                                   
1. Framework Conditions 

به  فقطنه  ؛ف هستندیضع ینیکارآفر هايیتفعال براي
 ضـعف  یـل ، بلکـه بـه دل  هـا آن یزیکـی ف یبخاطر معا

ــاختارها ــومت يس ــیوو  یحک ــايیژگ ــاع ه  -یاجتم
 ینیکـارآفر  یت، که مانع فعالهاآن یدهسازمان یفرهنگ
همـراه بـا موانـع     یف،. حکومـت ضـع  شـود یمـ  مؤثر

در  ینیکـارآفر  يو فقـدان الگوهـا   یفرهنگـ  یاجتماع
ــر ،منطقــه ــوانع یناز مهمت ــه از ندســتهی م  توســعه ک
 Pato and( دکنـ یمـ جلـوگیري   ییروسـتا  ینیکارآفر

Teixeira, 2016(. ــا  یدولتــ يو نهادهــا مؤسســات ب
بـا صـنعت در داخـل و     یکمشارکت اسـتراتژ  یلتسه

 کـه  هـا دانشگاهو  یقاتیتحق مؤسساتخارج از منطقه، 
ــقتحق یـــقاز طر ــاور یـ ــال فنـ ــعه، انتقـ و  يو توسـ
بـه   یردن دسترسـ کـ فـراهم   ینو همچن ،سازييتجار
 هـاي یستماکوستوسعه  ايرب ،یمال هايیتظرفو  منابع

 ,Miles and Morrison( هسـتند  يضـرور  یی،روستا

را  روسـتایی  امعوج ،ییروستا مؤثر یانرمحک). 2018
 یربناییمنابع ز يبرا يکه به طور مؤثرتر سازدیمقادر 

ـ  هابرنامهبه  یو دسترس ـ  یو ابتکارات دولت  کنـد  یالب
)Pato and Teixeira, 2016.(  

منطقـه بـه    یـک در  یفرهنگـ  یهمفهوم سـرما  فرهنگ:
 ینیکارآفر یتبر فعال مؤثراز عوامل  يامجموعهعنوان 

که  هنگامی). Fortunato and Alter, 2015مهم است (
جزئی از فرهنگشان را  ینیکارآفر ،ییجامعه روستا یک

جامعـه   ياعضادارد که وجود  یشترياحتمال ب، ندنداب
 ,.Lafuente et alرا دنبال کنند ( ینیکارآفر هايیتفعال
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2007; Vaillant and Lafuente, 2007 .(حـال  ینبا ا 
را  ینیکارآفر یبه خوب یی،از جوامع روستا یاريدر بس
 ینیکارآفر هايیتفعال نرخ یجه،و در نت کنندینم درك

 هـاي یـت حمابـا   تـوان یم جوامع در اینپایین است. 
 یتیحمـا  یـدادهاي و رو یدولت محل یقاز طر یعموم

 یعیوسـ  یفدر ط ینیکارآفر شویقاز کسب و کار و ت
نــرخ  ،ییروسـتا  اکوسیســتممــرتبط بـا   هـاي ینـه زماز 
 Miles and( را افـزایش داد  ینیکـارآفر  هـاي یـت فعال

Morrison, 2018.(  
، کننـده یتهـدا بـه بازارهـا، کـاربران     یدسترس تقاضا:

اغلـب بـه    ،ارزش یـره زنج يعمـده و شـرکا   یانمشتر
مولـد در   ییروسـتا  ینیکارآفر يبرا یتعنوان محدود

محـدود در   يبـه تقاضـا  با توجه  .شوندیمنظر گرفته 
در خارج  تواندیمتنها  هاکسب و کار یی،روستامناطق 

 از یــاییجغراف فاصــله د.ناز منطقــه خــود موفــق شــو
 هـاي یسـتم س یجـاد اوقـات منجـر بـه ا    یگاه ،بازارها
 Miles and( شودیمجدید  هايبازار خلق ي درابتکار

Morrison, 2018.(  یـق از طربـازار   یجـاد ا در ابتکـار 
 ی ازیکـ  ،ینانـه کارآفر یـابی و بازار یابیاستفاده از بازار

به بـازار   یبهبود دسترس يبرا ییجوامع روستا يهاراه
 ;Sarasvathy and Venkataraman, 2011( اسـت 

Miles et al., 2016.(  
یک ، یرساختو ز ینیکارآفر بین رابطه :هاساختیرز

 Van deاسـت ( قابل توجـه   یاسیو س یموضوع علم

Ven, 1993; Audretsch et al., 2015 .(هايیرساختز 
 تجهیـزات از  یمجموعـه کـامل   ینیکـارآفر  یستماکوس
را  کسب و کارهاو  يکه ابتکارات تجار ندسته یعموم

  کندیم یلت و تسهیحما ینیکارآفر یستماکوس یطدر مح
)Miles and Morrison, 2018.(  

ــرا ــتمیکس یطش قلــب  یســتمیکس یطشــرا: 7یس
ــتماکوس ــتند یس  .)Stam and Spigel, 2016b( هس

کارآفرینی روسـتایی   هايیستماکوسشرایط سیستمیک 
                                                   

1. Systemic Conditions 

ینی، کـارآفر  یاجتمـاع  هـاي یرسـاخت ز، افراد فعالاز 
خـدمات  و  دانـش ی، انسـان  یهسرمای، مال هايیهسرما
 ,Miles and Morrisonشده اسـت ( یبانی تشکیل پشت

ـ  ینحضور ا ).2018  يبـرا  هـا آن ینعناصر و تعامل ب
مهم  یاربس کارآفرینی روستایی هايیستماکوس یتموفق

 Miles and Morrison, 2018; Stam and( اسـت 

Spigel, 2016b(.  
تعـداد  یی، هـم  روستا هايیستماکوس يبرا :افراد فعال

ــان و هــمکارآفر ــا ین ــانکارآفر ییتوان ــتاهم ین  دارد ی
)Miles and Morrison, 2018(. بین ارتباط ،ینیکارآفر 

 Shane and( جـذاب اسـت   يهافرصتافراد فعال و 

Venkataraman, 2000یچ ، هـ فعالفرد  یکبدون  ) و
 ,.Campos et al( دهـد ینمـ رخ  ايینانـه کارآفر اقدام

باعـث   یی،مناطق روستا موجود در يهاچالش ).2017
مشـارکت در   يبـرا  ،یربـومی از افراد غ یبرخ یکتحر

موجـود   ینـان از کارآفر یتو حما ینیابتکارات کارآفر
و  ینیکـارآفر  ینـه در زم یآموزشـ  يهـا برنامه. شودیم

کسـب و   يراه انـداز  يهااردوگاه ي،تجار يهامهارت
 ینـان کارآفر يبـرا  کهشـب  یجـاد ا ی،کار، مشاوره محلـ 

کسـب و کـار    مراکـز رشـد  و  هادهندهشتابنوظهور، 
 یکدر  ینانکارآفر یی و تعدادکارآ یشبه افزا توانندیم

 ,.Haines, 2016; Campos et alجامعه کمک کننـد ( 

2017(.  
موضـوع   یـک  ینی:کـارآفر  یاجتماع هايیرساختز

 ياست که رفتار اقتصاد ینا ینیکارآفر یاتمهم در ادب
 Flora and( گیـرد یمـ صـورت   یدر ساختار اجتماع

Flora, 1993; Flora et al., 1997; Pato and 
Teixeira, 2016 .(یايمزا يدارا یاجتماع يهاساختار 

، یبـه منـابع دانشـ    یاز جملـه دسترسـ   يزیـاد بالقوه 
. هسـتند  یانو مشتر ارمندانک یبانی،پشت و یمالسرمایه 

 ینیاز کـارآفر  یاجتمـاع  هايیهسرماحال، همه  ینبا ا
موارد ممکن است  یدر بعضحتی و  کنندینم یتحما

. )Flora and Flora, 1993( شود يمانع توسعه اقتصاد
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 یاجتمـاع  یرسـاخت ) مفهـوم ز 1993( او فلـور  افلور
و چـه   یچه زمـان  ینکهنشان دادن ا يرا برا ینیکارآفر

ــارآفر یاجتمــاع یهعناصــر ســرما ــع  ینیاز ک در جوام
ـ کر یشـنهاد ، پکننـد یمـ  یتحما ییروستا مفهـوم  د. دن

 )1993( او فلور افلورینی کارآفر یاجتماع یرساختز
 یج) بسـ 2( ،8ین) تنـوع نمـاد  1سه جزء است: ( يدارا

 یک ین،نماد تنوع. 10یفیتکبا  یوندهايپ) 3، و (9منابع
کـه تضـمین   اسـت   جانبـه همـه  یاجتماع یريگجهت

 ،کننـد  یـان نظراتشـان را ب  بتوانند آزادانـه اعضا  کندیم
شـده باشـند.    یرفتـه پذ یـدگاه اگـر بـر خـالف د    یحت

ـ  یـن به ا ینهمچن اسـت کـه جامعـه متعهـد بـه       یمعن
 .شودینماست که توسط منافع خاص کنترل  ینديفرا
 یعیوسـ  یـف ط یعتوز به یلتما دهندهنشانمنابع  یجبس

 بر گذاريیهسرما ز منابع مختلف به صورت عادالنه وا
 ارتباطـاتی  یفیـت کبـا   یونـدهاي پ .است جامعه و افراد

 به صـورت چندگانه  يکه صدا و متنوع هستند یرفراگ
 يعمـود  اتطـ ابترشبکه و ا یکدرون  یافق ارتباطات

فلورا و همکاران  .شودیم یدهشن یخارج يهاشبکهبا 
سـه جـزء    يهاشاخصاز  یکه برخ یافتند) در1997(
 یتبا بهبود وضـع  ینانهکارآفر یاجتماع هايیرساختز

نشـان   یـن همـراه بـوده اسـت و ا    ییروستا ینیکارآفر
 یاجتمــاع هـاي یرسـاخت زاز  یــتکـه حما  دهـد یمـ 

 ینیکـارآفر  هـاي یسـتم اکوس وسـعه ت يبـرا  ینیکارآفر
  .مورد نیاز است ییروستا
 یشـامل دسترسـ   یمـال  هايیهسرما ی:مال هايیهسرما

 مـدت یانم، مدتکوتاه يهاواممالی و کارآمد به منابع 
اسـت. در   یرسـم یرغو  یرسـم  سـهام  و بلندمدتو 
ی افـراد  حـداقل  دسترسـی  ییاز مناطق روسـتا  یاريبس

و تمـام   مـدت یـان مو  مـدت کوتـاه  يهـا وامبه  محلی
و کسب  ینیمحدود کردن کارآفرموجب ، سهاماشکال 

                                                   
8. Symbolic Diversity 
9. Resource Mobilization 

10. Quality of Linkages 

 ).Adhikari et al., 2018( شودیمکوچک  هايو کار
 ییروســتا هـاي یســتماکوسدر  یمـال  هــايیتمحـدود 

 یرا به طور قابل توجه يرشد و توسعه تجار تواندیم
  ).Miles and Morrison, 2018( محدود کند

، هـا یژگـی و، هایتظرف یانسان یهسرما ی:انسان سرمایه
ایجاد  براي افرادکه است  یخاص يهامهارتدانش و 

 ;Corona et al., 2006( دارنـد  نیـاز  يارزش اقتصـاد 

Clarysse et al., 2014یـت بـا موفق  یهنوع سرما ین). ا 
). Unger et al., 2011دارد (مستقیم ارتباط  ینیکارآفر

و  یجـاد بـا کشـف، ا   یانسـان  سـرمایه به طور خاص، 
و  ی، به دست آوردن منابع مالهافرصتاز  يبرداربهره
و  یـد دانش جد يآورجمع، هاگذاريیهسرما ياندازراه

رابطـه  داراي  ،گـذاري یهسرمابراي  دارانیهسرما جذب
مـرتبط بـا    انسـانی  یهسـرما  هـاي یژگیو .است یمثبت
 ،عبارتنـد از تجربـه   یـات در ادب ینیکارآفر هايیتفعال

 هـاي یژگـی وو  ینیکـارآفر  سـابقه و  مـرین ت ،آموزش
 کنترل رکزو م یابیدست یريگجهتمانند  یشناختروان

 یانسـان  یهسرما فقدان ).Marvel et al., 2016( درونی
 ییروسـتا  هايیستماکوسرا در  يرشد اقتصاد تواندیم

 يکــم اســت، محــدود کنــد. بــرا هــاآن یــتکـه جمع 
رفع  يبرا يمتعدد هايینهگز یی،روستا هايیستماکوس

بـه   یمهارت وجود دارد، از جمله بهبود دسترس کمبود
 یـق اطالعات در مورد مشاغل (به عنـوان مثـال، از طر  

مهـاجران   یق)، تشوییروستا ینمشاغل آنال هايیتسا
 یگـر و د هـا دانشـگاه بـا   يهمکار یامهاجرت به ماهر 
 ییشناسـا  يبـرا  ياحرفـه  يهـا آموزش دهندگانارائه
 ییبه خاطر توانـا  هادانشگاهساخت.  ییو توانا یممستق

اسـتعداد   یجـاد بـا ا  ییروسـتا  هايیستماکوسکمک به 
 انــدشــدهشــناخته  یو فنــ یریتیمــد ینی،کــارآفر

)Etzkowitz et al., 2000; Mazzarol, 2014; Stam, 

2015.(  
ــرا ،هــادانشــگاهبــه  یــاییجغرافیکــی نزد دانــش:  يب

 Miles and( است یتمز یک روستایی هايیستماکوس
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Morrison, 2018(. یقـاتی تحق مؤسساتو  هادانشگاه 
د هسـتن  هـا یسـتم اکوسدانـش در   یرسـاخت ز هايیهپا
)Audretsch et al., 2015 بـه   ،يامنطقـه به توسعه ) و
 کننـد یمـ کمـک   ییروستا یرنشینمناطق فق يبرا یژهو
)Etzkowitz et al., 2000.( ــه ادب یدر حــال ــاتک  ی

 هـا یستماکوس يبرا هادانشگاهکه  دهدیمنشان موجود 
بـه   ییمنـاطق روسـتا   اکثـر ، متاسـفانه،  هسـتند  یاتیح

 ی آســاندسترســ یقـاتی تحق مؤسســاتو  هــادانشـگاه 
  .)Miles and Morrison, 2018( ندارند

 یشتريعالقه ب ،المللیینبدر سطح  یبانی:پشت خدمات
وجـود   هـا دهنـده شـتاب کسب و کار و مراکز رشد به 

سـب  ک يفضا مراکز رشد). Miles et al., 2016دارد (
بـراي  را  یبانیو اغلب خدمات مشـاوره و پشـت   و کار

بر شروع  یزن هادهندهشتاب و کندیمفراهم کارآفرینان 
در  .)Hathaway, 2016کـار تمرکـز دارنـد (   کسب و 

ـ    یدسترسکه  ییمناطق روستا محـدود  ی بـه منـابع فن
 بــه ،کسـب و کــار وجـود دارد   یتعـداد کمــ اسـت و  
 يهـا برنامـه  يبراکمی مناسب  يهامکان یاداحتمال ز

 ,Miles and Morrison( وجـود دارد  هـا دهندهشتاب

2018(.  
 یــاتادب: کـارآفرینی  هـاي یســتماکوس هـاي یژگـی و

و  هـا یژگـی وبـه عناصـر و    ینیکارآفر هايیستماکوس
 ).Spilling, 1996( تعــامالت آن عناصــر اشــاره دارد

 یـایی جغراف ذاتـاً  یدگاهد یک ینیکارآفر هايیستماکوس
 ییهاشبکه، نهادها و هافرهنگمعنا که بر  ینهستند. بد

جغرافیـایی  منطقـه   یـک که در طول زمـان در داخـل   
 ,Stam and Spigel( کننـد یم، تمرکز ندآییم وجودبه

2016a(. اب یدبا کارآفرینی هايیستماکوس تمام عناصر 
بـه   ،عناصـر  ینا چرا که ناسب باشند.تم یستماکوس آن

، بلکـه بـه صـورت    کنندینمعمل صورت جدا از هم 
ــده ــان  پیچیـ ــل و همپوشـ ــد   یدر تعامـ ــرار دارنـ قـ

)Simatupang et al., 2015; Vedula and Fitza, 

 يهامدله معتقدند ک گرانشپژوه، بدین سبب ).2019

ـ  با روابـط  یخط  یـایی پو یفتوصـ  يسـاده، بـرا  ی علّ
مناســب  مختلـف ینی منـاطق  کـارآفر  هـاي یسـتم اکوس

  ).Stam 2015, Malecki 2018( یستندن
ــرگ ــان 2011( آیزنب ــ) نش ــدیم ــر  ده ــه عناص ک

و  یچیــدهپ يهــاروش بــا ینیکــارآفر هــايیســتماکوس
ــا هــم  خــاص ــدب ــه منجــر کــه  تعامــل دارن ایجــاد ب

ــی ــرد   اتخصوص ــه ف ــر ب ــتماکوسدر منحص ــايیس  ه
) بر 2017( اسپیگل .شوندیم مناطق مختلف ینیکارآفر
متمرکز است که بـه طـور همزمـان توسـعه      يعناصر

روابـط   . ایـن کننـد یمـ  یـت را تقو یکدیگرو  یابندیم
 هـاي یسـتم اکوسدر  یمتفـاوت  يهـا تراکمممکن است 

 ینیکـارآفر  یسـتم اکوس یکداشته باشد. در  ینیکارآفر
 باشـد و  تـر غالـب ممکن اسـت   یژگیو یک یف،ضع

بـازار   یـک ، ماننـد  ودش یگرد هايیژگیو باعث ایجاد
کند،  ي زیادي ایجادهافرصت تواندیمکه  يقو یمحل

، عناصر قوي کارآفرینی هايیستماکوسکه در  یدر حال
 یبانیپشـت  متعـادل  و منـد نظـام ه صـورت  را ب یکدیگر

 ینیکـارآفر  هايیستماکوس عناصرکه چند  هر. کنندیم
 توانندینمهرگز اما کنند،  یتحما یکدیگراز  توانندیم

 ,Acs et al( شـوند  یکـدیگر  یگزینبه طور کامل جـا 

 یـل بـه سـه دل   یستمس یکدر  یعلم یچیدگیپ). 2014
 13تقارنعدمو  12یانیپاهم، 11لل چندگانهع یعنی ی،اصل
 Schneider and Eggert( دهـد یمـ رخ  13تقـارن عدم

2014; Misangyi et al 2017 چندگانه  مرتبط و). علل
، کندیماشاره  یستمس یکعناصر در  یتعامل یتبه ماه

 مـل عا یچمشاهده شـده توسـط هـ    یجهکه نت يبه طور
ــه  يورود ــا اب ــ یجــادتنه ــه دلشــودینم ــل، بلکــه ب  ی

 Braumoeller( است يعوامل متعدد ورود یپوشانهم

2003; Vedula and Fitza, 2019.( 

  
  يبندجمع

                                                   
1. Multiple conjunctural causation 
2. Equifinality 
3. Asymmetry 
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رویکـــرد  یـــک ییروســـتا ینیتوســعه کـــارآفر 
 یاجتماعي، اقتصاد رفتشپی يبرا یاتیح استراتژیک و

ــه و ــتا  فناوران ــاطق روس ــت.  ییمن ــارآفراس در  ینیک
بـالقوه   ینـان کارآفر هـاي یژگیوبه سبب تنها  روستاها
 یـت پـرورش ذهن کـه  همان انـدازه   و شودینمحاصل 
 روسـتایی  یستماکوس ط ویمح دارد، یتاهم ینیکارآفر

 .دارد یــتاهم ینیکـارآفر  یـت فعال یشافــزا نیـز بـراي  
رشد و  يبرا مساعد یطمح یکبه  روستایی رینیکارآف

 تـر موفق یزمانروستایی  ینانکارآفر. دارد یازن رفتشیپ
ان شـ نیروهاي محیطـی مـانعی بـراي موفقیت    هستند که

 پـاردایمی نـوین   ینیکارآفر یستماکوس یکردرو د.نشنبا
ی محل یطو مح ینیکارآفر یندآفر یندرك روابط ب يبرا
 یسـتم اکوس یـک  ياعضا يبرا یتیحما یطمح ایجاد و

به  یشترتوسعه ب يرا برا ینیکارآفر هايیتفعالاست تا 
  .یردکار گ

 يمنـابع درآمـد   یشافـزا  ،اشـتغال  ایجـاد نیاز یـه  
 کـاهش  ،شهرکاهش مهاجرت از روستا به  وستاییان،ر

 یشافـزا  ي،و شهر ییروستا یتجمع اختالف طبقاتی
 و غیـره،  کـاهش فقـر   ي،در بخش کشـاورز  يوربهره
امـر   یـک از  یی راروستا ینیکارآفر یستمساکو یتتقو

 یـک  یجـاد اکـرده اسـت.    یلتبد تضرور یکمهم به 
یک استراتژي مقـرون بـه    ینی،موفق کارآفر یستماکوس

بـه   یـاز نروستاهاست که  جانبههمهصرفه براي توسعه 
 روسـتایی  یطمح هايیژگیوفرهنگ و  از یقدرك عم

رهبـران   یـا  یاستگذارانس یاصل یفاز وظا یکیدارد. 
ي اکوسیستم روسـتایی بـا   هاتفاوت توجه به روستایی

از  یتحما یافتبدون در یرا، زاست هایستماکوسدیگر 
 یسـتم توسـعه اکوس بـراي   شتـال  ،اکوسیسـتم  ياعضا

د. شـ خواهد رو به رو شکست  با یتدر نها ینیکارآفر
کــه رویکــرد توســعه  دهــدیمــان شــایــن موضــوع ن

اکوسیستم روستایی هم از باال به پایین و هم پایین بـه  
توســعه  یويهــر ســناربراســاس در واقــع، باالســت. 

 بایـد  ینیکـارآفر  یسـتم اکوس یـک توسـعه  یستم، اکوس

و  شـود  یـین تع ییمناطق روسـتا  یداخل عناصرتوسط 
 یجـاد نـه در ا  ییروستا یناناز کارآفر یبانیپشت ینبنابرا

بلکــه در شــکل دادن   ی،وب خــارج عوامــل مطلــ 
 ینیکارآفر یستماکوس یو اجتماع ياقتصاد هايیژگیو

  .داشته باشند یمثبت یرتأث باید ییروستا قمناط
موفق که  یستماکوس یکساختن  يحال، برا ینبا ا

ــارآفر ــت ینیاز ک ــ یبانیپش ــد،یم ــان کن ــالش و زم  ت
 . الزم است درك شـود کـه  است یازن دهش یزيربرنامه

بـا دیگـر   روسـتایی  کـارآفرینی   هايیستماکوس عناصر
عناصر اکوسیستم خود به  متفاوت است و هایستماکوس

 یـزي ربرنامـه نیازمند  و شوندینمخود با هم هماهنگ 
کـارآفرینی   توسـعه  مسیر طـوالنی . در بلندمدت است

بـه   عناصر اکوسیستمهمه دارد که ت رضرو ،روستایی
ــ و سیســتمی تفکــر تورصــ ــه طــور جمع ــا  یب و ب

یسـتم  اکوس یـک در کـار کننـد.   بلندمـدت   اندازچشم
بـه  تاب شـ بـا   ینـان کارآفر ،موفـق  کارآفرینی روستایی

 جانبـه همـه بـه توسـعه   و  کنندیمحرکت جلو  سمت
  .ندکنیم کمک یروستای
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Abstract 
Today, entrepreneurship is important for the growth and development of villages. Rural 

entrepreneurship and the ecosystems that support it are known as a practical solution for rural 
development. Rural ecosystems are often characterized by scarcity of infrastructure and 
financial and human resources, weaknesses in government support programs and relatively 
weak communication and information networks, More expensive access to large markets and 
low levels of economic activity. As a result, entrepreneurship in rural ecosystems is less based 
on opportunity and more based on necessity and coercion. Enhancing the rural entrepreneurship 
ecosystem can be a suitable strategy for accelerating the development of entrepreneurship in 
rural areas. Therefore, the present study has been conducted with a comprehensive review of the 
literature on the field of entrepreneurship ecosystem, with the aim of describing the effects, 
elements, characteristics and necessity of strengthening rural entrepreneurship ecosystems. In 
this research, first, the concept of rural entrepreneurship and rural entrepreneurship ecosystem 
has been addressed and then, the economic, technological and social impacts of rural 
entrepreneurship ecosystems have been discussed, and then the importance of the elements of 
the rural entrepreneurship ecosystem has been discussed and finally, the characteristics of 
entrepreneurship ecosystems are described. 
 
Keywords: Rural entrepreneurship, Rural entrepreneurship ecosystem, Influence of 
entrepreneurship ecosystem, Elements of rural entrepreneurship ecosystems, Strengthening rural 
entrepreneurship ecosystems.14 
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