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 چکیده

بوم زیستتت اهمیت استتت   حائزبسیار  توسعه حال درروستایی در کشورهای  وکارکسب امروزه کارآفرینی و توسعه 

  بر این اساس تحقیق مورد توجه است روستایی    وکارهایکسب بستری در جهت رشد و توسعه    عنوانبههم  کارآفرینی  

 رغمبتتهوکارهای روستتتایی استتت  بوم کارآفرینی در توسعه کستتب به دنبال تحلیل نقش زیست مطالعات  حاضر با مرور  

در عمتتل، رشتتد امتتا ، شتتودمیروستتتایی  وکارکسب های مختلف در جهت توسعه کارآفرینی و هایی که در حوزهتالش

بوم زیستتت نامناستتب بتتودن  بتتا موانتتع متعتتددی کتته ناشتتی ازکارآفرینتتان    که  چراشود   مناسب و پایداری مشاهده نمی

بوم مطلوب کارآفرینی جهت جانبه در فراهم شدن زیست نتایج، وجود رویکرد هم  طبقکارآفرینی است، مواجه هستند   

های مطلق، نستتبی و یتتا ای، برتریهای منطقهویژگیاز طرفی    وکارهای روستایی بسیار حائز اهمیت است توسعه کسب 

نبایتتد از ااهتتان دور نگتته داشتتته شتتود، ند هستتت موثر هاوکاردر توسعه کسب که  رقابتی موجود در یک منطقه روستایی  

های خاص ختتود، فرآینتتدهای کتتارآفرینی مختتت  بتته ختتود و چراکه هر منطقه روستایی با توجه به شرایط و پتانسیل

اندرکاران و دستتت مطالعتتاتی بتترای    پیشتتنهادات کتتاربردی ودر پایان نیز  یر مناطق روستایی را دارا است   متفاوت با سا

 است  شده هیاراپژوهشگران این حوزه  
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 مقدمه 

های بشتتری گاهترین شتتکل ستتکونت کهن  هاروستا

ناشتتی از عتتدم پیامتتدهای (   1396،  زاده  علوی)هستند  

بیکتتاری، ازجملتته منتتاطق روستتتایی  یافتگیتوستتعه

توجه به   نشینی شهری و غیره موجب مهاجرت، حاشیه

(  1396زاده،  )علتتوی  روستایی شده است   توسعهمقوله  

یکتتی   عنتتوان  بههمواره  توسعه روستاها  ،  این اساس  بر

ایران   سالهپنجهای  در برنامه  هاگذاریسیاست   ارکاناز  

(  تتتودارو 1382،  1404انداز  )ستتند چشتتم  بوده استتت 

بیکتتاری شتتهری و   مستتئلهنهتتایی    حلراه  ،معتقد است 

   لتتذا،روستتتایی استتت وضتتعیت  تراکم جمعیت، بهبود  

 توسعه حال  دردر کشورهای  توجه به توسعه روستایی  

با برقراری تعادل مناسب بین   چراکه،  است   در اولویت 

 امکانات اقتصادی شهر و روستا و نیتتز ایدتتاد شتترایط

هتتایی کتته مناسب برای مشارکت وسیع مردم در تالش

شتتدن از   منتتدگیرد و بهرهملی صورت می  توسعهبرای  

گتتام بزرگتتی در  توسعه حال درمواهب آن، کشورهای  

 داشتتت   خواهنتتد  برتوسعه    جهت تحقق معنای حقیقی

و   ییروستتتا  ینتتواح   (1388و یتتاوری،    بیگتتی  فاضل)

 قیتت از طر  تواننتتدیکلمتته م  یواقعتت   یبه معنا  ،یریعشا

 یالگو   ر،یپذکوچک و متوسط رقابت   یهابنگاه  توسعه

گرا را در کشور ارائه دهند  زا و برونرشد درون  یواقع

 افتتزایشتوقتتف رونتتد  ،یتتیتمرکززدا ن،یتت ا بتتر عتتالوه

بزرگ و مقابله با رشد   یشهرهاشهرها و  کالن  ت یجمع

 یکتتاربر  رییتت تغ  عیو توقف روند سر  شهرهای  محابایب

جانبه به موضتتو  وجه همهت  گرو  در  یکشاورز  یاراض

بتته  یبخشتت فقتتدان تنو  لیدلبتته   است   ییروستا  توسعه

 یشتتغل  یهافرصتتت   دتتادیو عتتدم ا  ییمشاغل روستتتا

مختلف اقتصاد  یهابخش به  نگاه جامع  بر  مبتنی  داریپا

کماکتتان  ییکتتار متتازاد روستتتا یرویتت ن ،ییروستتتا

جستتتدو  یشتتهر ینواح خود را در  یشغل  یهافرصت 

)ورمزیاری و رازانی،  زندیکرده و دست به مهاجرت م

همچتتون شتتهرها، مملتتو از  زیتت روستتتاها ن  (1395

 و و کشف نشده هستند کتته کشتتف  دیهای جدفرصت 

 دتتادیهتتا و افرصتتت  نیتت موقتتع از ابتترداری بتتهبهتتره

 بتتر مبنتتای آن، ریپتتذو رقابتتت  دیتت جد وکارهایکستتب 

 انییبرای روستتتا  رییاقتصادی چشمگ  اییتواند مزایم

تازه صتتنعتی از کشورهای  برخیبه همراه آورد  تدربه 

از   یعیوستت   فیتت کتته ط  (از جمله هند)  پرجمعیت   شده

 لیو کشتتاورزان تشتتک انییآنتتان را روستتتا ت یتت جمع

کتته توجتته بتته مقولتته   استتت   نکته  نیا  انگریدهند، بیم

 زانیتت توانتتد از میم  وکارهاکستتب و توستتعه    ینیکارآفر

به طتتور نستتبی به شهرها بکاهد و    انییمهاجرت روستا

آنتتان را در همتتان   شتترفت یرفتتاه و پ  اشتغال،  هاینهیزم

)امیتتری و  روستتتای محتتل سکونتشتتان فتتراهم آورد

کتتارآفرینی روستتتایی  ،بتته عبتتارتی  (1395همکتتاران، 

رویکتتردی در جهتتت توانمندستتازی جامعتته  عنوانبتته

دستیابی به ستتطم مطلتتوب زنتتدگی   منظوربهروستایی  

و  هاللتتی متتنمنیاستتت ) موردتوجتتهجامعتته بشتتری 

یی کتته در هتتارغم تالشعلیتت امتتا    ،(ب1398همکاران،  

 اندتتامدر جهت توسعه کتتارآفرینی  های مختلف  حوزه

 زمینتت  دراست، در عمل، رشد مناسب و پایداری   شده

کوچک و متوستتط   وکارهایکسب توسعه کارآفرینی و  

 چراکتتهشتتود   مشتتاهده نمی  ایتتران  نواحی روستایی  در

نامناستتب بتتودن   ازجملتتهکارآفرینان با موانع متعتتددی  

کارآفرینی مواجه هستند )علیزاده و   بومزیست محیط و  

 لتتذا(، 1393اران، علتتی و همکتت   ؛ قمبر1397همکاران،  

 بومزیستتت درک عمیتتق توستتعه کتتارآفرینی از طریتتق 

اهمیت است و موجب   حائزبسیار    روستایی  کارآفرینی

 ,.Vlachou et alشتتود )می وکارهاکسب شتاب گرفتن 

همچنتتین، وجتتود  ( 1399حتتالو و همکتتاران، ؛ 2021

 روستتتایی منتتاطق در مناستتب  بوم کتتارآفرینیزیستتت 

استتت  روستتتایی وکارهایکسب  پایداری کنندهتضمین

(Vlachou et al., 2021 و همکتتاران،  هاللتتی متتنمنی؛

بنابراین هدف کلی پژوهش حاضر تحلیل   ( الف1398
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وکارهای بوم کارآفرینی در توستتعه کستتب نقش زیست 

 روستایی است   

 

 روش تحقیق 

تحقیق حاضر مبتنی بر متترور مطالعتتات داخلتتی و 

بوم کتتارآفرینی در نقتتش زیستتت راستتتایی  خارجی در  

در    ه استتت وکارهایی روستایی اندام شدتوسعه کسب 

بوم تاریخچتته زیستتت بیتتان مطالعتته حاضتتر بعتتد از 

کتتارآفرینی بتتر مفهتتوم، اهمیتتت، اصتتول، ماهیتتت و 

شتتود  بوم کارآفرینی متمرکتتز میهای زیست چارچوب

 شود گیری و پیشنهادها ارایه میدر پایان نیز نتیده

واژه  تدزیتتهدر : بوم کههاررینی  تاریخچههز سی هه 

، اشتتاره بتته "کتتارآفرین"کلمه    "بوم کارآفرینیزیست "

های ریزی و ریستتکدار برنامتتهفتتردی دارد کتته عهتتده

مربتتوب بتته بنگتتاه ختتود استتت )داوری و همکتتاران، 

توستتط میتتل از   1848(  واژه کارآفرین در ستتال  1396

اشتقاق یافته است و بتته   Entreprendreکلمه فرانسوی  

 گتترفتن استتت  معنتتی متعهتتد شتتدن و بتتر عهتتده

از طرفتتی کلمتته    (1389  حسینی،شاه  و  امیریصالحی)

برای اولتتین بتتار در اواستتط قتترن بیستتتم   "بومزیست "

شتتد  او معتقتتد  (، استفاده1935) 1تنزلی  میالدی توسط

 محل و  زیست محیط  از  توانندنمی  زنده  بود، موجودات

 ,Christianباشند ) جدا کلمه وسیع در معنای سکونت 

 محیطتتی  و  هاارگانیسم  پیچیدگی  به  بومزیست    (2009

 -هاارگانیستتم   دارد  اشاره  باشند،تعامل می  در  آن  با  که

 تحتتت   محیطشتتان  واسطهبه  -موجودات  دیگر  یا  انسان

 ریشتته  محتتیط،  از  سامانمند  مطالعه   گیرندقرار می  تأثیر

 اصتتتطال  کتتته جتتتایی دارد؛ زیستتتتی علتتتوم در

 کاربردهبتته حیوانات زیستگاه بیشتر برای  وژیتتت ولتت اک 

در   اخیتتراًاکولوژی انسان اصطالحی است که     شودمی

 یافتهگستتترششناستتان ها و جامعهقلمتترو جغرافیتتدان

 از  اساسی  طوربه  نیز  اجتماعی  اکولوژی  است  اصطال 

 
1. Tansley 

کتته   استتت   شتتده  استنتاو  رفتاری  دانشمندان  هایتالش

 دیتتدگاه  بیشتتتر  کردن  کامل  سمت   به  را  هایشانپرسش

هتتدایت   اشفیزیکتتی  و  اجتمتتاعی  محیط  با  بشر  تعامل

 فرضتتیات  مطالعه  بوم،زیست   رهیافت   بنابراین   کنندمی

که بتتین   است   هاییتعامل  از  چارچوبی  در  بشری  رفتار

 ,Insel and Moosدهتتد )رخ می محیطشتتانافتتراد و 

1974 ) 

و کتتارآفرینی، اصتتطال   وکارکستتب در حتتوزه 

ای در در مقالتته 2جیمتتز متتور  بوم در ابتدا توسطزیست 

  استتتفاده شتتد  1990مدله بازاریابی هتتاروارد در دهتته  

تکامتتل   "ءختتال"در    وکارکستتب مور مدعی است کتته  

ها بتتا یابد و بر ماهیت ارتباطی نحوه تعامل شرکت نمی

 کنتتدمتتی تأکیتتد دارانسرمایه، مشتریان و کنندگانتأمین

(Mason and Brown, 2014  )ایده بنیادی  ترتیب اینبه

ای بوم کارآفرینانه برای اولین بار ایداد شد؛ ایدهزیست 

های که با تغییر در مطالعات کارآفرینی مبتنی بر ویژگی

 ستتویبهمدتتزا(    طوربتتهشخصیتی و عوامل محیطتتی )

تتتر کتته تلفیقتتی از نقتتش نیروهتتای دیتتدگاهی وستتیع

نی اجتمتتاعی، فرهنگتتی، اقتصتتادی در فرآینتتد کتتارآفری

(  Dodd and Anderson, 2007استتت، همتتراه بتتود )

(، بهرامتتی و 1989)  4(، دوبینتتی1982)  3کارهای پنینگز

 محتتیط/ "( مفهتتوم 1995) 6(، ایتتوانز1993) 5ون د ون

متتنثر هتتای  را برای تبیین عامل  "بوم کارآفرینانهزیست 

ای نستتبت بتته رونتتد اقتصتتادی منطقتته اجتمتتاعی و

 ( Stam and Spigel, 2016دادند )کارآفرینی توسعه 

سی هه  بوم رویکتترد زیستتت :  بوم کههاررینی  مفهوم 

کارآفرینی بر اهمیت شرایط محیطی محلتتی کتته در آن 

کنتتد، رشد متتی وکارشکسب کند و  کارآفرین ظهور می

 The ؛Fredin and Lidén, 2020) تمرکتتتز دارد

National Women’s Business Council, 2017  )

 
2. James Moore 

3. Pennings  

4. Dubini 

5. Bahrami and Van de Ven 

6. Evans 
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( اشتتتاره دارد، 2014) 1جهتتتانی کتتتارآفرینیکنگتتتره 

بوم کارآفرینی روابط همکاری و تولیتتدی میتتان زیست 

های مختلف است  در بسیاری از کشورها، این سازمان

، باستتابقههای های نوپتتا، شتترکت روابتتط بتتین شتترکت 

های تحقیقاتی وجود دارد  در هتتر ها و منسسهدانشگاه

ها در روابتتط ه، افراد و ایتتدوجوشجنب بوم پر  زیست 

های گذاریها وجتتود دارنتتد، ستترمایهبین این ستتازمان

شتتود، افتتراد موجتتود بتته یکتتدیگر جدیتتد شتترو  می

شتتوند ها بتتا یکتتدیگر متصتتل میپیوندند و نوآوریمی

(Auerswald, 2015( ماستتتون و بتتتراون  )2014 ،)

 کنشتتگران از ایبوم کتتارآفرینی را مدموعتتهزیستتت 

)کنشتتگران بالفعتتل و  کتتارآفرینی متترتبط بتته یکتتدیگر

 هتتا،کارآفرینی )برای مثال شتترکت   هایسازمان  بالقوه(،

 هتتا(،بانتتک ،کتتار وکستتب  فرشتتتگان گتتذاران،ستترمایه

 ی،ت دولت  شتت بخ  هایانتتت سازم  ها،)دانشگاه  منسسات

مثتتال،   )بتترای  کتتارآفرینی  فرآیندهای  مالی( و  نهادهای

 باال،  رشد  با  هایشرکت   تعداد  ،وکارکسب   میزان ایداد

 لبیتتتت طجتتاه ستتطو  ستتریالی، کارآفرینتتان تعتتداد

 به  غیررسمی  و  رسمی  صورتبه  کارآفرینی و غیره( که

 محتتیط در عملکتترد، متتدیریت  و مداخله ارتباب،  ایداد

 هستتتند، تعریتتف کردنتتد  متکتتی محلتتی کتتارآفرینی

(Mason and Brown, 2014 ) همچنتتین Stam and 

Spigel, 2016 ای از کارآفرینی را مدموعتتهبوم ، زیست

کنشگران و عوامل وابستتته بتته یکتتدیگر و بتته نحتتوی 

هماهنگ شده که کتتارآفرینی مولتتد را در یتتک قلمتترو 

 ،طورکلی  بتتهکننتتد، تعریتتف کردنتتدخاص فعتتال متتی

را مدموعتته مطلتتوب بوم کتتارآفرینی تتتوان زیستتت می

ها( دانستتت کتته در تعامتتل بتتا عواملی )افراد و سازمان

ب فراهم شتتدن بستتتری مناستتب جهتتت یکدیگر موج

در برای حرکت به ستتمت کتتارآفرینی  فعال شدن افراد  

 هتتای کارآفرینانتتهکار  و  کستتب راستای ایداد و توسعه  

 د نشو می

 
1. Global Entrepreneurship Congress 

الگوهتتای رفتتتاری، : بوم کههاررینی  اهمیهه  سی هه 

کتته بتته   هتتاییآنها، اهتتداف و میتتزان موفقیتتت  انگیزه

آورنتتد و آن را توستتعه رفتارهای کارآفرینانتته روی می

هتتا و نتتواحی در میتتان افتتراد صتتنایع، ملتتت ؛ دهنتتدمی

استتت  بتترای مثتتال در   فراوانتتیجغرافیایی دارای تنو   

های های کارآفرینانه مندر به کمکتالش  متحدهایاالت

به تولیتتد ناختتال  ملتتی و استتتاندارد   ایمالحظه  قابل

مه دوم قرن نوزدهم و بیستم میالدی شده زندگی در نی

هتتایی در طتتول همتتین چنین تتتالش  کهحالی  در   است 

دوره در کشور مکزیتتک کتته همستتایه آمریکتتا استتت، 

وضتتعیتی ناشتتی   چنین  این   چنین اهمیتی نداشته است 

 داده  رخاز زمینه محیطی استتت کتته کتتارآفرینی در آن  

پتتذیری و تمایالت به ستتمت نتتوآوری، ریستتک   است 

، ااتی یک فرد یا جامعه نیست؛ و عالوه بر 2نگرییشپ

آن یک رویداد شانسی و تصتتادفی هتتم نیستتت؛ بلکتته 

ای است کتته در شتترایط محیطتتی کتته کارآفرینی پدیده

 گیرد، تعیینعملیات در سطو  مختلف آن صورت می

بوم (  لذا، زیستتت Morris and Lewis, 1995شود )می

اهمیتتت استتت   حتتائزبسیار  وکارکسب ایداد و توسعه 

یک نیروی توستتعه   عنوانبه، پذیرش کارآفرینی  چراکه

مندتتر بتته توستتعه )توستتعه   ختتود  ختتودی  بتتهمرکزی  

روستتتایی( و پیشتترفت صتتنایع )صتتنایع روستتتایی( 

(، محتتیط 1994نخواهد شد و مطابق بتتا نظتتر پتتترین )

 منتتاطق  در  کردن کتتارآفرینی  پذیرنقش مهمی در امکان

موکایتتا و همکتتاران   (Petrin, 1997دارد ) روستتتایی

 وکارکستتب های کارآفرینانه و توستتعه (، فعالیت 2012)

محیطتتی و اجتمتتاعی، و   تتتأثیراتماحصل    عنوان  بهرا  

تالش برای برآورده شدن نیازهای ختتاص کارآفرینتتان 

(  بتتر ایتتن استتاس، Mokaya et al., 2012پندارند )می

بوم کارآفرینی کتته حکایتتت از نقتتش نیروهتتای زیست 

در فرآینتتد غیتتره، اجتمتتاعی، فرهنگتتی، اقتصتتادی و 

 Stam ؛Dodd and Anderson, 2007کارآفرینی دارد )
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and Spigel, 2016،) اخیتتر در حتتوزه  دهتتهطی سه  و

قتترار گرفتتت  توجتته متتورد وکارکستتب کتتارآفرینی و 

(Mason and Brown, 2014 )  

هتتای مزیت طورکلی،  بتته:  کاررینی    بومسی    اصول

های مطلق، نسبی و یا رقابتی موجتتود ای، برتریمنطقه

های کارآفرینانتته و در یتتک منطقتته بسترستتاز فرصتتت 

هتتر منطقتته   کتته  طوریبتتههستتتند     وکارکستتب توسعه  

فرآینتتدهای کتتارآفرینی مختتت  بتته ختتود را دارد 

(Guesnier, 1994 لذا، سیاست  ) گذاری باید بر اساس

( و Asheim et al., 2011ای )های خاص منطقتتهمزیت 

سازی شده هر منطقه باشتتد نیز مبتنی بر تدربیات بومی

ای بتتر های منطقتته(  ویژگی1396)داوری و همکاران،  

انتتدازی یتتا توستتعه گیری کارآفرینتتان بتترای راهتصمیم

استتت   متتنثر  وکارکستتب و احتمال موفقیت    وکارکسب 

(Butler et al., 2019 )  آیزنبتترگ در پتتروژه بابستتون

بوم کتتارآفرینی اصتتول زیستتت   عنوانبتتههفت اصل را  

 (:Isenberg, 2012برشمرد )

بوم کارآفرینی پایدار )مستمر( به یک زیستتت   -1اصل  

 نیاز دارد  طرفه  چندجامع و 

بوم کارآفرینی تا حد زیادی مبتنی بتتر زیست   -2اصل  

 منطقه جغرافیایی است 

هتتا طراحتتی دولتتت   وستتیلههبهتتا  بومزیستتت   -3اصل  

اینفعتتان متعتتدد گستتترش   وسیلهبهشود، بلکه  نمی

 یابد می

هستتتند،  1ختتود به متکی [ نسبتاً]  هابومزیست   -4اصل  

کند و سپس به بنابراین دولت شرایط را تسهیل می

دهد تتتا مند اجازه میهای عالقهکارآفرینان و بخش

 خودشان اداره کنند 

توانند تسریع شوند و ارتقتتاء ها میبومزیست   -5اصل  

  باشند ایدادشدهتوانند طراحی یا  یابند، اما نمی

تتترویج و گستتترش آن، گفتگتتو و یتتادگیری  -6اصتتل 

 طلبد اینفعان متعدد را می

 
1. Self‐sustaining  

بوم کارآفرینی بتترای تعریتتف اهتتداف زیست   -7اصل  

 صتتورت  بتتهبرای میزان کارآفرینی    گیریاندازهقابل

 است  کمی سودمند

 کتتارآفرینی  بومزیستتت :  بوم کاررینی  سی    ماهی 

 رهبتتری،  ماننتتد  -مدرد  عناصر  مدموعه  یک  از  ترکیبی

 فکرروشتتن مشتتتریان و ستترمایه بازارهتتای فرهنتتگ،

  دت شونمی  ترکیب   هم  با  پیچیده  ایشیوه  به  که  -هستند

 هت ب  رتتت دت من  زوات ان  در  و  منفرد  طوربه  هاآن  از  یک  هر

 پایتتداری  شتترب کتتافی بتترای  شتتود، امتتامی  کارآفرینی

 دلیتتل  بتته  جوامتتع  از  اریت بسی  در  لذا   نیست   کارآفرینی

 نگتتاهی بتتا عبتتارتی به و ارچه،تت یکپ و جامع  نگاه  عدم

 ودت شیت م  این  به  مندر  کارآفرینی  موضو   به  بعدیتک

 طت فق  به  توجه  دلیلبه  دولتی  ایت هتالش  از  بسیاری  که

 ایتتن مهتتم نکتتته البتتته  نرسد نتیده  به  عنصر  دو  یا  یک

 اگرچه   است   نظیربی  کارآفرینی  بومزیست   هر  که  است 

 از  استتتفاده  بتتا  تواندمی  جامع  کارآفرینی  بومزیست   هر

 بومزیستتت   هتتر  ولتتی  شتتود،  توصیف  قلمرو  شش  این

 هتتایروش بتته کتته استتت  عناصتتری صدها از  اینتیده

  دارنتتد تعامتتل یکتتدیگر بتتا خاصتتی شتتیوه و پیچیتتده

 از  ایزمینتته  در  1980  در  ایستتلند  کارآفرینی  بومزیست 

 بتته  نزدیکتتی  و  چندملیتی،  هایشرکت   رایگان،  آموزش

 تتتایوان  کتتارآفرینی  بومزیست    یافت   نمو   اروپایی  بازار

 تایوانی  مهاجران  از  میت عظی  اجتما   در  1990  سال  در

 اکنون  چین  کارآفرینی  بومزیست    یافت   رشد  امریکا  در

 تتتا و گونتتاگون ایمنطقتته هایسیاستتت  از بستتتری در

  استتت   کتترده  رشتتد  دیکتتتاتوری  سیاسی  نظام  ایاندازه

 گی،تت فرهن  اجتماعی،  شرایط  پایه  بر  دولتی  هر  بنابراین

 ختتود، جغرافیتتایی موقعیتتت  و سیاستتی و اقتصتتادی

 باشتتد  داشتتته  متفتتاوتی  کتتارآفرینی  بومزیست   تواندمی

(Isenberg, 2012  )عقیتتده بتته لتتذا Isenberg, 2010، 

 قدرتمندی  موتور  یکدیگر  با  ترکیب   در  مختلف  عناصر

  آورنتتدمی  وجتتود  به  گذاریسرمایه  رشد  و  ایداد  برای

 اصرتتتت عن  رکیب تت ت  هنگام  به  است،  معتقد  او  همچنین
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 دولتتتی رهبتتران ،جتتامع سیستتتم یتتک درون لفت مختتت 

 عنوانبتته ایتتل نکتتته کلیتتدی نتته روی بتتر بایستتت می

 :کنند  تمرکز  کارآفرینی  بومزیست  ایداد  هایگام

 دره از ستتتیلیکون؛ تقلیتتتد دره از تقلیتتتد توقتتتف -

 دره(  التتف   نیستتت   مناستتب   دلیتتل  سه  به  سیلیکون

 باشتتد ختتودش امتتروز  توانستتت نمی  نیتتز  سیلیکون

 تحتتت  آن  بومزیستتت    خواست می  را  این  اگر  حتی

 هوافضتتای  صتتنعت   ازجملتته  فردمنحصتتربه  شرایط

 ارتباطتتات کالیفرنیتتا، بتتاز فرهنتتگ قتتوی، محلتتی

 سیاستتت   صتتنعت،  بتتا  استتتنفورد  دانشتتگاه  حمایتی

 دوره انت دانشدویتتت  بتتته نستتتبت  آزاد مهتتتاجرت

 ستتیلیکون  دره(  ب   است   یافتهتکامل     و  ریتت دکت

 بستتیار  فنتتی  هایتخصتت   و  فنتتاوری  مدموعه  از

 نیتت مبت  صنعت "  توسعه   است   کرده  استفاده  فراوان

 امتتا  استتت،  تحستتینقابل  آرزوی  یتتک  "شتت دان  بر

 و  انبتتوه  گذاریستترمایه  یک  نیازمند  آن  به  دستیابی

 توسعه  توانایی  همچنین  و  آموزش  در  مدتطوالنی

 نظر  در  باید   است   جهانی  سطم  در  معنوی  مالکیت 

 بهتتترین  در  گذارستترمایه  گذاریستترمایه  که  گرفت 

 وکارهایکستتب  از( %1) درصتتد یتتک در حالتتت 

 اندتتام  کننتتد،می  دنبال  هاآن  که  را  فناوری  بر  مبتنی

 انتختتابی  گتتروه  آن  از  توجهیقابل  بخش  و  شودمی

 استتت   این  محدودیت   سومین(  پ   شودنمی  موفق

 محلتتی  رستتدمی  نظتتر  بتته  سیلیکون  دره  اگرچه  که

 در  امتتا  استتت،  محلتتی  گذاریسرمایه  پرورش  برای

 ربتتایآهن  یتتک  عنتتوان  بتته  ستتیلیکون  دره  حقیقت 

 استتت، آمتتاده کارآفرینتتان بتترای قتتوی بستتیار

 هتتم  گتترد  آندتتا  در  دنیتتا  سراسر  از  که  کارآفرینانی

 هتتایفرهنگخرده و هاستتازمان غالبتتاً آینتتد،می

 از  یکتتی-متتور  گتتوردون  آنچه  اساس  بر  شانقومی

 صتتنعت "  عنتتوان  تحت   -دره  هایخاکستری  ریش

 وجود  که  مشکلی   گیردمی  شکل  نامد،می  "پیوندها

 بومزیستتت   یتتک  تقویتتت   بتترای  که  است   این  دارد

 یتتک  تا  کند  تشویق  را  فعلی  ساکنان  که  جهت ازاین

 آن  در  ست سپتت   و  دتت باشن  داشته  کارآفرینانه  انتخاب

( کعبتته)  مکتتتب   یتتک  ساختن  از  حتی  باشند،  موفق

  است  رتسخت   کارآفرین

 ستتنالیمحلتتی؛    شرایط  حول  بومزیست   دهیشکل -

 نباشتتد، ستتیلیکون دره اگتتر کتته این  دارد  وجود  که

 را  ایهت انت ارآفرینت ک   اهت دیدگ   چه  دولتی  رهبران  پس

 کتتار  حتتالعین  در  و  ترینستتخت   کنند؟  دنبال  باید

 نتت ای دهد اندام باید  دولت   یک  که  ضروری  بسیار

 بتتا  متناستتب   را(  بومزیستتت )  وشتتلوارکت   که  است 

 محلتتی کتتارآفرینی وهتتوایآب و ستتبک ابعتتاد،

 بایستتت می و تواننتتدمی رهبتتران  کنتتد ختتودتنظیم

 استتاس  بتتر  و  کننتتد،  اتختتاا  را  درونتتی  هایحلراه

 طبیعتتتی، منتتتابع ود،ت ختتت  شتتترایط هتتتایواقعیت 

 را بومزیستتت  فرهنتتگ و جغرافیتتایی ت ت وقعیتت ت م

 بتتر  دقت بتته  بایتتد  کشورها  عبارتی  به   دهند  توسعه

  کنند  تمرکز  خودشان  خاص  جغرافیای

 تنهایی به ابتدا؛ دولت   از  خصوصی  بخش  مشارکت  -

 بختتش  فقتتط   کنتتد  ایدتتاد  را  بومزیستتت   تواندنمی

 توستتعه اندازچشتتم و انگیتتزه دارای خصوصتتی

 همتتین  به   است   خود  به  متکی  و  سودآور  بازارهای

 ابتتتدا از را خصوصتتی بختتش بایتتد دولتتت  علتتت 

 موفقیتتت   در  توجهیقابتتل  ستتهم  تتتا  دهد  مشارکت 

 بایتتد  همتته  عبارتی  به   آورد  دست   به  را  بومزیست 

 یت ولتت  استتت  روریتتتت ض دولتتت   شتتوند درگیتتر

 کتته حتتالی در  هستتت  هتتامحرک  از یکتتی  اتت هتت تن

 یت رسمتت   مقامتتات  با  است   ممکن  کارآفرینی  فرآیند

 بنیتتاد یتتک یتتا و منتختتب  طلتتب جاه و فکرروشتتن

 یتتا متتدنی فکتتر دارای کتتارآفرین یتتک یتتا خیریتته

 گردد؛  آغاز  المللیبین  یا  خانوادگی  وکارهایکسب 

 یتتتت کوچک ائتتتالف فرآیند،  این  در  زود  خیلی  ولی

 هتتایبخش از نماینتتدگی بتته همفکتتر رهبتتران از

 ایجنبتتهنیاز است    زیرا  گردد،می  ضروری  متفاوت
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 تقویتتت   بتتاهم  متتوازیطتتور  بتته  محتتیط  از  مختلفی

 را  چیتتزی  هتتر  تواندنمی  دولت   میان  این  در   شوند

 و خصوصتتی هتتایبخش دهتتد؛ اندتتام ختتودش

  رندتت بگی  عهده  به  را  مسنولیت   باید  نیز  غیرانتفاعی

 وکارکستتب  متتالکین متتدیران، بستتیاری متتوارد در

 ای،حرفتته هایستتازمان ها،دانشتتگاه ختتانوادگی،

 هت تتت ت الب و ذارانت گ ایهت سرم کار، هایسازمان  بنیادها،

 و  کنندمی  اندازیراه  را  وکارکسب   کارآفرینان  خود

 ،هتتااجالس کتتارآفرینی، آمتتوزش بودجتته حتتتی

 و  دتتتت کننمی  تتتأمین  را  سیاستتی  حمایت   و  قت تحقی

 خصوصتتی ابتکتتارات متتوارد بعضتتی در  یتتتت حت

 کتته کننتتدمی ترآستتان هتتادولت  بتترای را شتترایط

  کنند عمل  منثرتر و  ترسریع

 باال؛ بستتیاری  هایظرفیت   با  کارآفرینان  از  حمایت  -

 را  کمیاب  منابع  نوظهور،  اقتصادهای  در  هابرنامه  از

 هتترم پتتایین هایگذاریستترمایه مقتتادیر میتتان در

 برختتی  واقتتع  در   گستتترانندمی(  کارآفرینان  عموم)

 جامعتته  مختلتتف  سطو   برای  را  درآمدها  هادولت 

 آن  در  منتتابع  کتتردن  متمرکتتز  امتتا   دهندمی  افزایش

 بتتا هایگذاریستترمایه کتتردن ختتارو و هتتابخش

 یتتک  در   استتت   اساسی  اشتباه  یک  باال  هایظرفیت 

 بتترای کوچتتک متتالی منسستتات کتته زمتتانی دوره

 پایتته  و  اصتتلی  جریان  به  تبدیل  کوچک  کارآفرینان

 بتتا کارآفرینتتان بتته منابع مددد  تخصی   شوند،می

 بتته نابرابری و گرایینخبه است  ممکن  باال،  ظرفیت 

 الشت تتت  باید باشند، محدود منابع اگر  اما   بیاید  نظر

 طلتتب جاه کارآفرینتتان روی بتتر ابتتتدا تتتا شتتود

 ت تتت رفیت ظ  با  بازارهای  که  گرا  رشد  و(  بلندپرواز)

    شود تمرکز دهند،می  قرار توجه  مورد را بزرگ

 آیزنبتترگ  عقیده  بزرگ؛ به  پیروزی  یک  به  دستیابی -

 حتتتی  که  شد  مشخ   اخیر  هایسال  در  ،(2010)

 کننتتدگیتحریک اثتتر توانتتدمی موفقیتتت  یتتک

 پردازیخیتتال  کتتردن  مشتتتعل  بتتا  -  انگیزیشگفت 

 بتتر -بخشالهتتام هایتقلیتتد و متتردم های(پنتتدار)

 را  اثتتر  ایتتن  او   باشتتد  داشتتته  کارآفرینی  بومزیست 

 پتتذیرش  مثتتال،  بتترای   نامتتدمی  "کم  تعداد  قانون"

 2/ 6  فتتروش  ستتراندام  و  هامیلیون  توسط  اسکایپ 

 استونی،  ورت کش  سراسر  در  بی  ای  به  دالری  میلیارد

 بتته تشتتویق را بتتاال بامهتتارت دیتتدهآموزش افتتراد

 و  اولیه  هایموفقیت    کرد  هایشانشرکت   اندازیراه

 خطتترات و موانتتع درک  کتتاهش بتته یتتت ور قابتتل

 هتتتایپاداش کتتتردن برجستتتته و  کارآفرینانتتته

 ترینکوچتتک حتتتی  کنتتدمی کمتتک وست محستت 

  باشد منثر تواندمی  هایموفقیت 

 فرهنتتگ  یتتک  تغییر  فرهنگ؛  تغییر  سویبه  حرکت  -

 نشتتان  ایرلند  اما   است   دشوار  بسیار  دارریشه  عمیقاً

 در کتتارآفرینی هندارهتتای کتتردن نهادینتته کتته داد

 ممکتتن نستتل یک از کمتر طی در کارآفرینی  حوزه

 را  خود  فرزندان  والدین  ایرلند  در  مثال  برای   است 

 طتتوری  بتته   کردندمی  دلسرد  کارآفرینانه  فعالیت   از

 را  ختتود  رؤیاهتتای  از  کمتتی  تعتتداد  فرزندانشان  که

 از پتتتس 1990 دهتتته در امتتتا  دادنتتتد پتتترورش

 صتتدها  موفتتق،  پیشتتگامان  توستتط  راه  سازیهموار

  شتتد  اندازیراه  ایرلند  در  افزارینرم  جدید  شرکت 

 یت برخ  شد صادر محصوالت برخی  فرآیند  این  در

 ایتتن استتت کتته  مهتتم   شد  استفاده  جامعه  سطم  در

 بخورنتتد  شکست   است   دریافتند، ممکن  کارآفرینان

  کنند تالش  دوباره و شوند  بندیگروه  دوباره و

 حتتتی ها؛ نباید اجازه داد کارآفرینتتانریشه  بر  تأکید -

 آستتان  دسترسی  واسطهبهباال،    ظرفیت   با  کارآفرینان

 جدیتتد  گذاریستترمایه  بروند   بین  از  مالی  منابع  به

 رارت ق  بازار  راتتتتت مخاط  و  سختی  معرض  در  باید

 ،انگتتور  تولیدکننتتده  کتته  طورهمتتان  درستتت    گیرد

 و  آن  هتت شت ری  رشتت گست  منظوربه  را  انگور  درخت 

 طعتتم  بتتا  انگتتور  هایدانه  آوردن  دست به  درنهایت 

 هتتادولت   دهد،می  قرار  آبی  تنش  وضعیت   در  بهتر،
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 ستتختی کارآفرینتتان اینکتته از اطمینتتان منظوربتته

 دت بای  دهند،  توسعه  را  خود  کامل  منابع  و(  پشتکار)

 دقتتت  با  جدید  گذاریسرمایه  هایریشه  بر  تأکید  با

   کنند  تزریق  کارآفرینی  هایفعالیت  به را پول

  ایدتتاد   نتته   طبیعتتی؛   رشتتد   بتترای   کارآفرینان  به  کمک  -

  کارکنتتان   از   یتتک هیچ فتتراوان؛    مهندستتی   های خوشه 

  کننتتدگان تامین –ها خوشتته   تتترویج   بتترای   دولتتتی 

  منسستتات   ختتدمات،   کننتتدگان فراهم   تخصصتتی، 

  حتتول   گرفته شتتکل   پشتتتیبان   های ستتازمان   آموزشی، 

  -منطقتته   یتتک   درون   در   نهتتایی   محصتتول   یا   فّناوری 

  حفتت    بتته   ها دولت   است   بهتر   اما    شوند نمی   مواخذه 

  کتتردن   مهتتار   از   و   دهنتتد   ادامتته   خنثتتی   هتتای بخش 

  هتتا آن   لذا،    بکشند   دست   مردم   کارآفرینانه  های انرژی 

  هتتای جهت   و   مستتیرها   بتترای   ریزی برنامتته   جای بتته 

  داشتتتن  دورنگتته  و  زیربنتتایی  عملیتتات   اندام   جدید، 

  و   ستتر   بایتتد   ، موردنیتتاز   هتتای حمایت   از   کارآفرینتتان 

  جهتتت   آمیتتز، ت یتت موفق   گذاری سرمایه   به   دادن   سامان 

  از   تتتا   دهند   قرار   وجه تت ت   مورد   را   کارآفرینان   حرکت 

  مستتیر   حمتتایتی،   اقتصادی   فعالیت   آرام  تشویق  طریق 

    کنند  هموار  را 

مقرراتتتی؛   و  اداری  حقوقی،  هایچارچوب  اصال  -

 رشتتد بتترای مقرراتتتی و حقتتوقی هتتایچارچوب

 مصتتادیق از برختتی  استتت  حیتتاتی کتتارآفرینی

 ایدتتاد   ت زمینتت   در  کتته  قانونی  و  حقوقی  اصالحات

 مدتتازات عتتدم از عبتتارت منثرنتتد وکارکستتب 

 برابتتتر در ستتتهامدارن مصتتتونیت  ورشکستتتتگی،

 کتتار  بتته  شتترو   اجازه  فرآیند  در  تسریع  طلبکاران،

 اصتتالحات دیگتتر ازجملتته  استتت  کارآفرینتتان

 و ایدتتاد بیکتتار، کتتارگران از حمایتتت  دتتتت یت فت م

 نظتتام  همچنتتین   است   سرمایه  بازارهای  آزادسازی

 کتتارآفرینی  فرآینتتد  قوی  حسابرسی  و  ساده  مالیاتی

  کندمی  تسهیل را

 

 حتتال دررونتتد : بوم کههاررینی  سی هه  چههارچو 

بوم کتتارآفرینی توجتته بستتیاری از زیستتت  توستتعه

های توستتعه و دانشتتگاهیان را در منسسهمردان،  دولت 

 Stangler andسراسر جهان به خود جلب کرده است )

Bell-Masterson, 2015 ؛ Mason and Brown, 

شتتورای  ؛هتتایی ماننتتدسازمان  (OECD, 2013؛ 2014

، 2، اندمن گروه ویژه موبایتتلمتحده  ایاالتدر    1رقابت 

و  4، بانک جهتتانی3سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

ابزارهتتای تشخیصتتی بتترای  5اندمتتن اقتصتتاد جهتتانی

بوم تتتدوین کردنتتد  ارزیابی و ردیابی توستتعه زیستتت 

هتتای ارزیتتابی مشتتابهی توستتط عالوه بر آن چارچوب

هتتا موفق، مشتتاوران توستتعه و دانشتتگاه  گذارانسرمایه

(  شبکه کارآفرینان توستتعه ANDE, 2013تدوین شد )

بوم کتتارآفرینی (، نٌتته رویکتترد زیستتت 2013) 6آستتپن

)دانشتتکده   7بوم کارآفرینی بابسونژه زیست شامل؛ پرو

)شتتورای رقابتتت(،  8بتتاارزشبابستتون(، نقشتته راه 

)دانشتتگاه   9های کتتارآفرینی و توستتعه جهتتانیشاخ 

 11هتتای بتتارانی(، برنامه نتتوآوری جنگل10جرو ماسون

(، 14)کلتتتای و کمپتتانی 13(، شتتشش شتتش12)هوانتتگ

 )اندمتتن  15کارآفرینی فنتتاوری اطالعتتات و ارتباطتتات

 16گیری کارآفرینیگروه ویژه موبایل(، چارچوب اندازه

)ستتازمان توستتعه و همکتتاری اقتصتتادی(، اندتتام 

بوم کارآفرینانتته )بانک جهانی( و زیستتت   17وکارکسب 
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بنتتدی کتترد  شتتبکه )مدمتتع اقتصتتاد جهتتانی( را طبقتته

هایی هتتر یتتک (، حیطه2013کارآفرینان توسعه آسپن )

 (، ارائتته داد1قالتتب جتتدول )از این نه رویکتترد را در  

(ANDE, 2013)  ارائتتههتتای با نگتتاهی بتته چارچوب 

های سیاستتت، ستترمایه توان دریافت که حیطهمی  شده

انستتتانی و فرهنتتتگ و متعاقتتتب آن منتتتابع متتتالی، و 

بوم کتتارآفرینی بستتیار ها و خدمات در زیست پشتیبانی

 هادر حوزه کتتارآفرینی؛ سیاستتت   اهمیت هستند   حائز

هتتای هایی هستند که برنامهقوانین و دستورالعملشامل  

از طریتتق مزایتتای را  حمایتی برای تشویق کارآفرینتتان  

گذاری از بودجه عمومی، یا کتتاهش در مالیاتی، سرمایه

  بنتتابراین، قتتوانین و کنتتدمیمقتتررات اداری طراحتتی 

بوم هستند کتته در زیست ها، بخش کلیدی  دستورالعمل

در ایتتن (  Spigel, 2017افتتتد )آن کارآفرینی اتفاق می

(، نشتتان التف1398راستا  متتنمنی هاللتتی و همکتتاران )

روستتتایی   وکارهایکستتب توستتعه    منظتتور  بهدادند که  

های سیاست، منابع متتالی و ای به حیطهباید توجه ویژه

علتتی و همکتتاران   ، قمبتتروجودبتتااینداشتتت     فرهنگ

توستتعه کتتارآفرینی،   درروند(، ااعان داشتند که  1395)

بوم کتتارآفرینی در تفکتتر توجتته بتته ابعتتاد زیستتت 

گذاران و متعاقب آن در برنامتته پتتندم توستتعه سیاست 

کتته از  تر شتتدهای پیشتتین کمرنتتگنستتبت بتته برنامتته

های توستتعه روستتتایی در مهمترین نقاب ضعف برنامه

سرمایه انستتانی؛  در بُعدبرنامه پندم توسعه بوده است   

اهمیتتت  حائزآموزشی  منسساتدو وجه نیروی کار و 

  در فرآیند کارآفرینی یکتتی (Isenberg, 2011)هستند 

از مشکالت مهمی که کارآفرینان با آن مواجه هستتتند، 

 Marshall andناشی از فقدان دانش و مهارت استتت )

Samal, 2006)  مراکتتز آموزشتتی تتتا حتتد زیتتادی و

سرمایه انسانی یتتک منطقتته کمتتک   توسعهتوانند به  می

هتتای ویژگتتیدر بعد فرهنگتتی؛  ( Wolfe, 2005کنند )

ی اساستتی در متتورد هاهباورهتتا و دیتتدگا فرهنگتتی،

های فرهنگی و کارآفرینی در یک منطقه هستند  نگرش

تاریخچ  کارآفرینی در یک فرهنگ دو ویژگتتی اصتتلی 

  فرهنتتگ کارآفرینانتته استتت  بومزیستتت فرهنگتتی 

ضمن فعال نمتتودن باشد که    ایگونهبهباید    وکارکسب 

فرصتتت افراد با پتانسیل در جهت توسعه کسب و کار، 

را بتتترای کارآفرینتتتان  بتتتارهو امکتتتان شتتترو  دو

  (Spigel, 2017) فراهم کند  خوردهشکست 

 

 (ANDE, 2013بوم کاررینی   )هاي سی  چارچو   -1جدول 

 ها چارچوب                  

 حیطه
Babson CoC GEDI Rainforest 6+6 

GSMA 

(ICT) 
OECD 

Doing 

Business 
WEF 

 سیاست
✓ ✓ ✓  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 مالی
✓ ✓ ✓ ✓  

✓ ✓  
✓ 

 زیرساخت 
✓ ✓    

✓ ✓ ✓ ✓ 

 بازار
✓  

✓   
✓ ✓   

 سرمایه انسانی 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

✓ 

 پشتیبانی/خدمات/ارتباطات 
✓ ✓ ✓  

✓ ✓ ✓  
✓ 

 فرهنگ 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
✓ 

 تحقیق و توسعه/نوآوری 
✓ ✓ ✓ ✓  

✓ ✓   

  کیفیت زندگی 
✓        

       شرایط اقتصادی کالن
✓   
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 گیرینتیجه

توسعه کارآفرینی و کسب و کار روستایی از طریق 

بوم کارآفرینی، موجتتب شتتتاب جانبه زیست درک همه

 پایتتداری کنندهوکارها و نیتتز تضتتمینگتترفتن کستتب 

هتتدف ایتتن رو،  این است  از روستایی وکارهایکسب 

بوم کارآفرینی به عنتتوان بستتتری تحقیق تحلیل زیست 

بتترای توستتعه کستتب و کتتار روستتتایی بتتود  توستتعه 

دستیابی روستاییان به معیشتتت   و در رأس آنروستایی  

، بنتتابراینروستاییان است     پایدار در گرو تنو  مشاغل

روستتتایی یتتک رویکتترد  وکارکستتب رشتتد و توستتعه 

استراتژیک و حیاتی برای پیشتترفت جامعتته روستتتایی 

روستتتایی وکار  یکی از الزامتتات توستتعه کستتب است   

بوم تحتتت عنتتوان زیستتت  مطلتتوبوجتتود بستتتری 

بوم مطلوب کتتارآفرینی شتتامل کارآفرینی است  زیست 

مدموعه عواملی است که در یک تعامتتل و همتتاهنگی 

بتترای تحتترک افتتراد در را قرد شتترایط الزم منحصتتربه

کنتتد  جهت توسعه کسب و کتتار روستتتایی فتتراهم می

بوم کارآفرینی جذب کارآفرینتتان نیروی مرکزی زیست 

در مستتیر کتتارآفرینی و توستتعه  قتتدمثابت پتترتالش و 

وجتتود بستتتر و  حتتالدرعیناستتت  امتتا  وکارکستتب 

 وکارکستتب بوم مناسب در جهت رشد و توسعه زیست 

بوم زیستتت   اهمیتتت استتت  ئزحاتوسط این کارآفرینان 

و آموزد که برای فعالیت کارآفرینانه کارآفرینی به ما می

گرایانتته و کلجانبتته  همهنگتتاه  بایتتد    وکارکسب توسعه  

خالصه   ایسامانه  موضوعی که در مفهوم تفکر  داشت 

در های متنتتو   قسمت   آن  برمبتنی    که  تفکریشود   می

ارتباب با یکتتدیگر در جهتتت اثربخشتتی بیشتتتر عمتتل 

بنتتابراین وجتتود (   1393کنند )صلواتی و همکاران،  می

بوم مطلتتوب جانبه در فراهم شتتدن زیستتت رویکرد هم

وکارهای روستتتایی کتتارآفرینی جهتتت توستتعه کستتب 

شود کتته رو، پیشنهاد میبسیار حائز اهمیت است  ازاین

های جانبه برنامههمه  در اجرای دقیق واندرکاران  دست 

مربتتوب بتته توستتعه روستتتایی و توانمندستتازی اقشتتار 

ساله توسعه کشور، به منظتتور پذیر در برنامه پنجآسیب 

بوم مناسب برای توستتعه کستتب و فراهم شدن زیست 

 کار همت بگمارند 

هتتای مختلتتف چارچوبوجود    واسطهبه،  همچنین

ز تعاریف مختلتتف و متعتتددی ا،  ارآفرینیبوم ک زیست 

تواند این موضو  میبوم کارآفرینی وجود دارد   زیست 

بوم ته بودن کامل ابعاد و ارکان زیستتت حاکی از ناشناخ

اد پنهانی از به عبارتی ممکن است ابع  کارآفرینی باشد 

 هنوز ناشناخته باقی مانتتده باشتتد بوم کارآفرینی  زیست 

های مطلق، نسبی و ای، برتریهای منطقهویژگیکه  چرا

در توستتعه روستتتایی  یا رقابتی موجود در یک منطقتته  

هتتر   که  طوری  بهاهمیت است     حائزبسیار    وکارکسب 

های بتتا توجتته بتته شتترایط و پتانستتیلروستایی  منطقه  

خاص خود، فرآیندهای کارآفرینی مخت  بتته ختتود و 

 ،روازاین   ارا است را دمناطق روستایی  متفاوت با سایر  

شتتتود کتتته مدریتتتان و توصتتتیه میدر وهلتتته اول 

ای و های منطقتتهپتانستتیل  اتکتتا بتتهبتتا  اندرکاران  دست 

در فتتراهم روستایی،    مناطق مختلفهای خاص  ویژگی

 کننده به توستتعه کستتب و کتتاربوم کمکآوردن زیست 

استتت الزم   در همتتین راستتتا، اقتتدام کننتتد روستتتایی

هتتای قرار دادن ویژگی  مدنظربا  محققان و اندیشمندان  

 پتتردر جهتتت  فرد مناطق مختلتتف،  خاص و منحصربه

شناخت ابعاد و ارکان   ازجملهتحقیقاتی    خألهای  کردن

بتته اندتتام بوم کتتارآفرینی ناشتتناخته احتمتتالی زیستتت 

 بومزیستتت های تحقیقاتی و پرداختن به موضو   پروژه

  اهتمام بورزندروستایی  کارآفرینی  

 

 منابع 
فر، ت ، نادری، ن  و رستمی، ف  امیری، ص ، احسانی .1

 ریتتتأث  یمنظور بررستت بتته  یمدل مفهوم  کی ارائه     1395

یی  روستتتا  ینی کتتارآفر  گردشگری کشاورزی بر توسعه

  1-15(: 1) 3کشاورزی، کارآفرینی در 
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یشتتبرد   پ1399ی، ن  حقیقتت فال  ، م  وبیژنی   ،ز  ،حالو .2

  بوم کتتارآفرینیتوستتعه روستتتایی از طریتتق زیستتت

  1-16(: 3) 7کشاورزی،  در کارآفرینی

  عوامل 1396، ل  و باقرصاد، و   بری  سفیدداوری،   ،   .3

اکوسیستم کارآفرینی ایران بتتر استتاس متتدل آیزنبتترگ  

  100-120(: 1) 10رینی، توسعه کارآف

 ىی متتتن ستتند نهتتا  1382  1404انتتداز ستتند چشتتم .4

  بازیتتابی رانیتت ساله جمهورى استتالمى ا  20  اندازچشم

 /http://stp.ut.ac.ir/documents شتتتتتتتتتتتتده در

17329406/d418b03a-033d-4762-bdfe-

188e74cffe85 

 بررستتی   1389      حسینی،شاه  و   ر س  امیری،  صالحی .5

 واحتتدهای  متتدیران  بخشی  اثر  و  کارآفرینی  هایویژگی

 (:10)  4  فرهنگی،  مدیریت  مدله   اسالمی  آزاد  دانشگاه

32-15  

، م ، کمتتانگر، ف  و نوروزآبتتاد رستتتمیصتتلواتی،   ،  .6

  تفکتتر سیستتتمی، و 1393، س  نوروزآبتتاد رحمتتانی

استقرار مدیریت دانش  مطالعتتات متتدیریت راهبتتردی، 

18 (5) :99-73  

کتتارآفرینی و نقتتش آن در   1396س ا م  ، زاده علتتوی .7

 56)  18توسعه پایدار روستایی  فصلنامه فرهنگ ایالم،  

  154-170(: 57و

یی،   ر  و مختتتاری،   ر  علیرضتتا نیکتتوه، ن ، علیتتزاد .8

دهنده های تشتتتکیلمحتتتتوای منلفتتته   تحلیتتتل1397

(: 4)5، کشتتاورزی در   کتتارآفرینیاکوسیستم کارآفرینی

104-89  

تعاون روستتتایی   1388  غ، یاوری   و ،م م  ،بیگی  فاضل .9

-205) 20  تعتتاون، ستترآغازی بتتر توستتعه کتتارآفرینی

204 :)62-41  

، ا    و بیگتتتی علتتیقمبرعلتتی، ر ، آگهتتتی،   ،  .10

راهبتترد اکوسیستتتم کتتارآفرینی:   1393زرافشتتانی، ک  

 در   کتتارآفرینیجدیتتد توستتعه کتتارآفرینی پتتارادایم

  21-38(: 3) 1کشاورزی، 

زرافشتتانی،    ، ا    و بیگتتی   علتتی   رعلی، ر ، آگهی،   ، قمب  .11

  ابعتتاد  با   تطابق   در   ها سیاست   محتوای   واکاوی    1395ک   

   39-58(:  1)   9کارآفرینی،    کارآفرینی  توسعه  اکوسیستم 

 م  و ، چیتتذری،   ،صتتدیقی  تهتت  ،منی هاللتتینمتت  .12

فعالیتتت چندگانتته: راهبتتردی ب  1398   ، عباستتی

  راهبردهتتای پتتاکشتتاورزان خردهکارآفرینانتته بتترای 

  112-124(: 12) 6کارآفرینی در کشاورزی، 

 م  و ، چیتتذری،   ،صتتدیقی  تهتت  ،هاللتتی متتنمنی .13

 اکوسیستتتم وضتتعیت التتف  تحلیتتل1398   ، عباستتی

کارآفرینانتته  هتتایفعالیت توستتعه بتتر متتنثر کتتارآفرینی

 کارانشالی میان در پیمایش یک از هاییروستایی: بینش

هتتراز  علتتوم تتترویج و  آبریتتز دشتتت حوضه چندکاره

  167-186(: 2) 15آموزش کشاورزی ایران، 

 نتتدگانی بتتا نما   1395ورمزیاری،    و رازانی، ب    .14

 یکلتت   تیبتتر وضتتع  ینگتتاه  :18مردم در مدلس دهتتم  

گتتروه )  ییربنای مطالعات زیی  دفتر  بخش توسعه روستا

های مدلتتس شتتورای یی(، مرکز پژوهشتوسعه روستا
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Abstract 

Today, entrepreneurship and rural business development are very important in developing 

countries. Entrepreneurial ecosystem is also considered as a context for the growth and 

development of rural businesses. Accordingly, the study is a literature review to analyze the role 

of the entrepreneurial ecosystem in the development of rural businesses. Despite the efforts 

made in various fields to develop rural entrepreneurship and business, but in practice, there is no 

proper growth and sustainability. Because entrepreneurs face many obstacles that result from 

the inappropriate of the entrepreneurial ecosystem. According to the results, the existence of a 

comprehensive approach in providing a favorable entrepreneurial ecosystem for the 

development of rural businesses is very important. On the other hand, regional characteristics, 

absolute, relative or competitive advantages in a rural area that are effective in business 

development should not be kept out of mind, Because each rural area, according to its own 

conditions and potentials, has its own entrepreneurial processes and different from other rural 

areas. Finally, practical and study suggestions are provided for those involved and researchers in 

this field. 
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