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راهبردهای توسعه اکوسیستم کارآفرینی در نواحی روستایی شهرستان کرمانشاه
بیژن رضایی*؛ استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
نادر نادری؛ استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
معین سلیمانی؛ دانشجوی دکتری کارآفرینی ،گروه مدیریت و کارآفرینی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکیده
پژوهش حاضر باهدف واکاوی مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه و
ارائه راهبردهای بهبود آن انجام پذیرفت .رویکرد حاکم بر پژوهش ،آمیخته با بهرهگیری از طرح آشیانهای
(نهفته) بود که در بخش کیفی از رهیافت نظاممند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش پیمایشی
بهرهگرفتهشد .جامعه موردمطالعه در بخش کیفی و کمی این پژوهش ،شامل کارشناسان و خبرگان کارآفرینی و
توسعه روستایی بود .روش نمونهگیری در بخش کیفی گلوله برفی و متواتر نظری و در بخش کمی نمونه در
دسترس بود .ابزار جمعآوری دادهها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمهساختاریافته و در بخش کمی
پرسشنامه محققساخته بود .دادههای حاصل از مصاحبهها در بخش کیفی از طریق کدگذاری باز ،محوری و
گزینشی و در بخش کمی با روش تحلیل اثرات متقابل تجزیهوتحلیل شد .در بخش اول نتایج حاصل از این
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دریافت مقاله1398/09/01 :

پذیرش نهایی1399/01/11 :

پژوهش مهمترین مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی مشخص شد و در بخش دوم ارتباط
(تأثیرگذاری و تأثیرپذیری) بین مؤلفههای شناساییشده در بخش قبل موردبررسی قرار گرفت .در نهایت ،با
تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،مهمترین اولویتهای راهبردهای بهبود اکوسیستم کارآفرینی ارائه شد که شامل
برنامهریزی و سیاستگذاری برای توسعه کارآفرینی روستایی ،بهبود نظام آموزش کارآفرینی ،بهبود
زیرساختهای توسعه کارآفرینی و توسعه هنجارهای فرهنگی -اجتماعی بود.
واژگان کلیدی :اکوسیستم کارآفرینی ،کارآفرینی روستایی ،توسعه روستایی ،شهرستان کرمانشاه.
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توجه به راهبردهای بهدستآمده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی و بررسی وضعیت و موقعیت مؤلفهها در پالن
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کارآفرینی در دهههای اخیر ،بهعنوان کاتالیزوری برای توسعه و عاملی کلیدی در دستیابی به رشد
اقتصادی ،اشتغالزایی و افزایش بهرهوری موردمطالعه قرار گرفته است (.)López et al., 2019: 1
کارآفرینی ،ایجاد و جستجوی فرصتهای نوآورانه برای تولید ارزش برای جامعه است و توسط محققان و
سیاستگذاران بهعنوان مکانیزم قدرتمند برای توسعه اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود ( Roundy
 .)and Fayard, 2019: 2کارآفرینان ،محصوالت و خدمات جدیدی تولید میکنند و موجب ایجاد اشتغال
( ،)Malchow-Møller et al., 2011: 31پیشرفت تکنولوژی ( )Acs and Audretsch, 2003: 56و رشد
اقتصادی میشوند ( .)Galindo and Méndez, 2014: 828کارآفرینی موتور محرکه رشد اقتصادی،
تکنولوژیکی و اجتماعی است ( .)Bhawe and Zahra, 2019: 451امروزه نظریههای کارآفرینی به مفاهیم
جدیدی گسترش یافتهاند که در آن کارآفرینی نه تنها برای پتانسیل اقتصادی آن ،بلکه برای رفاه روانی و
غیراقتصادی نیز موردتوجه قرار میگیرد که افراد میتوانند از طریق تواناییهایشان به آن دست یابند
(.)Gries and Naudé, 2011, 15; Naudé, 2013:12
یکی از مباحث مهم در توسعه کارآفرینی ،بحث زمینه مکانی کارآفرینی است که طی ده دهه
گذشته ،برای محققان کارآفرینی به موضوعی مهم تبدیل شده است که منجر به درک بسیار بهتر
کارآفرینی میشود ( .)Müller and Korsgaard, 2018: 4همه خصوصیات فردی که بر کارآفرینی تأثیر
میگذارند ،با توجه به رابطه آنها با زمینهای که در آن رخ میدهد ،مطالعه میشوند ( López et al.,
 .)2019: 1تحقیقات نشان میدهد که مکانهای جغرافیایی ،عوامل اجتماعی -اقتصادی ،نهادی و فرهنگی
نقش مهمی در فعالیتهای کارآفرینی ایفا میکنند و میتوانند فرصتها و موانعی برای رفتار کارآفرینی
ایجاد کنند به طوری که بسیاری از محققان امروزه بر این باورند که کارآفرینی نتیجه تعامل بین
ویژگیهای فردی کارآفرین و محیط اطراف آن است و نه فقط یک فعالیت اقتصادی ،بلکه در بسیاری از
فرهنگها و زمینههای اقتصادی یک فعالیت اجتماعی محسوب میشود ( ;Stam and Spigel, 2016: 1
 .)Stam, 2015: 1765; Isenberg, 2010: 43در این میان ،در حال حاضر مطالعات مربوط به کارآفرینی
روستایی بهعنوان یک نوع خاص از کارآفرینی ،توجه بیشتری را به خود جلب کرده است ( Polbitsyn,
.)2019: 299
روستا بهعنوان بخش بزرگی از نظام اجتماعی و جمعیتی جامعه که در آن تعداد کثیری از عوامل
انسانی مولّد سکونت دارند ،قابلتأمل میباشد؛ چرا که بسیاری از هزینهها و تبعات ناگواری که امروزه تحت
عنوان معضالت اجتماعی -اقتصادی ،جامعه را فراگرفته و باعث بینظمیها و اضطرابهای اجتماعی در
اشکال مختلف به ویژه ناامنیها ،ناهنجارهای رفتاری ،کجخلقیهای اجتماعی و بداخالقیها و نیز بروز
پدیدههایی همچون رشد بیرویه مهاجرت ،افزایش میزان حاشیه نشینی در اطراف کالنشهرها و بسیاری
مشکالت دیگر؛ حاصل نادیده گرفتن سهم روستا و روستانشینان در فرآیند توسعه میباشد (کرد و آبتین،
 .)2-3 :1392امروزه کشورهای درحالتوسعه به این واقعیت پی بردهاند که هیچ پیشرفتی معنادار نخواهد
بود ،مگر زمانی که جوامع روستایی نیز پیشرفت و توسعه یابند ( .)Nwankwo and Okeke, 2017: 1این
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درحالی است که در نظریههای علمی جدید ،از کارآفرینی روستایی بهعنوان یکی از مهمترین نیروهای
محرک پیشرفت و توسعه سیستمهای اجتماعی و اقتصادی روستایی و منطقهای نام برده میشود
( .)Polbitsyn, 2019: 300کارآفرینی روستایی نقش مهمی در به کارگیری نوآوری ،رشد و پیشرفت
جوامع ،ایجاد فرصتهای شغلی و تعدیل ارتباط بین کشاورزی ،میزان استفاده از زمین ،جامعه و توسعه
اقتصادی ایفا میکند ( .)Newbery et al., 2017: 1از دیدگاهی دیگر کارآفرینی روستایی بهعنوان وسیلهای
برای بهبود کیفیت زندگی افراد ،خانوادهها و جوامع روستایی و حفظ یک اقتصاد و محیط زیست سالم
است (.)López et al., 2019: 1
از طرفی ،شرایط و محیط خاص مناطق روستایی باعث شده است که زمینههای کارآفرینی در این
نواحی متفاوت با سایر نواحی باشد (رضوانی و نجارزاده .)163 :1387 ،فرصتهای منحصر به فردی
ازجمله دسترسی به منابع طبیعی و گردشگری ،پایین بودن هزینههای زمین و کار ،انرژیهای جایگزین و
غیره ،برای کارآفرینان روستایی وجود دارد ( )Hustedde, 2018: 8اما به طور معمول ،مناطق روستایی
نسبت به مناطق شهری ،امکان کارآفرینی محدودتری دارند ( .)Nwankwo and Okeke, 2017: 6انواع
مختلفی از موانع کارآفرینی روستایی مانند شبکهها و ارتباطات نسبتاً ضعیف ،دسترسی محدود به
حمایتهای دولتی ،دسترسی محدود به سرمایههای مالی و انسانی و بازارهای نسبتاً کوچک وجود دارد
که منجر به محدودیتهای استفاده از صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس میشود ( Korsgaard et al., 2015:
.)10
با توجه به این محدودیتها ،امروزه نیاز به ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی ویژه روستایی  -نه بر
مبنای اکوسیستم کارآفرینی شهری  -به رسمیت شناخته شده است ( Bosworth and Turner, 2018:
 .)9توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی یک راهبرد نوین و مقرون به صرفه برای تحریک رونق اقتصادی
روستایی است ( .)Aggarwal, 2018: 1ظاهراً هنوز نقش محیط و فضای کارآفرینی در تحقیقات
کارآفرینی کم است ،البته مفهوم اکوسیستم کارآفرینی که در دهه گذشته توجه بسیاری از محققان را
جلب کرده است ،منجر به درک بسیار بهتر از چگونگی تأثیر زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و نهادی بر
روند کارآفرینی شده است ( .)Xu and Maas, 2019: 20با این وجود ،به اکوسیستمهای کارآفرینی
روستایی توجه کم و ناچیزی شده است ( .)Polbitsyn, 2019: 299; Aggarwal, 2013: 22هر منطقهای
بر پایه شرایط اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی و موقعیت جغرافیایی خود ،میتواند اکوسیستم
کارآفرینی متفاوتی داشته باشد ( .)Isenberg, 2011: 6بدیهی است که اکوسیستمهای کارآفرینی یکتا و
منحصر بهفرد هستند ،زیرا نتیجه و برآیند تعامالت متقابل و پیچیده صدها عاملند که ریشه در نهادهایی
شکل گرفته در طول تاریخ دارند؛ نهادهایی که برای مناطق مختلف ،در کنار مزیتهای رقابتی
منحصربهفرد ،مجموعهای خاص از چالشها بهوجود میآورند ( .)Isenberg, 2010: 42مطمئناً ایجاد
اکوسیستمی که کارآفرینی را تشویق کند شانس یا تصادف نیست و به تمهیداتی برنامهریزیشده نیاز دارد
(قمبرعلی و همکاران )35 :1393 ،که بدون شناخت درست عوامل مؤثر در ایجاد فعالیتهای کارآفرینی،
امکانپذیر نخواهد بود ( .)Roundy et al., 2017: 2مطالعه عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی مناطق
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روستایی ،پیشنیاز تعیین مدل ایجاد و توسعه کارآفرینی روستایی است ( Kalantaridis and Bika,

امروزه توسعه روستایی بیشتر از همیشه وابسته به توسعه کارآفرینی است (.)Aggarwal, 2018: 4
مؤسسات و افرادی که از توسعه روستایی حمایت میکنند ،اکنون کارآفرینی را به مثابه یک مداخله
راهبردی میدانند که میتواند روند توسعه روستایی را تسریع بخشد (.)Lather et al., 2009: 126
محققان کارآفرینان روستایی را بزرگترین اهرم توسعه مناطق روستایی میدانند (.)Aggarwal, 2018: 5
کارآفرینی روستایی به معنای استفاده از فرآیند و روشهای کارآفرینی برای بهرهبرداری از پتانسیلهای
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 )2006: 1576و استفاده کورکورانه از الگوی توسعه کارآفرینانه یک منطقه و اعمال آن برای مناطق دیگر
اثربخشی الزم را ندارد (.)Isenberg, 2010: 43
استان کرمانشاه و در مرکز آن شهرستان کرمانشاه و روستاهای آن ،علیرغم دارا بودن مزیتهای
چشمگیری (از جمله وجود منابع آبی فراوان ،وجود مراتع غنی در دامنههای زاگرس برای فعالیتهای
دامپروری و زنبورداری ،داشتن استعداد ویژه در زمینه آب و خاک زراعی برای توسعه فعالیتهای
کشاورزی ،هممرزی با کشور عراق و سهولت در انجام فعالیتهای صادرات و واردات ،وجود استعدادهای
تاریخی ،طبیعی ،فرهنگی برای توسعه گردشگری و  )...که باعث رونق اقتصاد و ایجاد اشتغال در یک
منطقه میشود؛ متاسفانه از نظر نرخ بیکاری در اغلب سالها در سه دهه گذشته ،رتبه اول را دارا بوده
است (گزارش تحلیل مهارتی نیروی کار مبتنی بر دینامیک اشتغال استان کرمانشاه .)1397 ،همچنین در
آخرین پایش ملی محیط کسب و کار ایران (زمستان )1398 ،شهرستان کرمانشاه جزء ضعیفترین مناطق
کشور است که نشاندهنده توجه کم و ناچیز به اکوسیستمهای کارآفرینی این منطقه است .از طرفی
برنامههای توسعهای کنونی این شهرستان ،با مشکالت عدیدهای مواجه است که پیامدهای آن ممکن است
سبب افزایش بیکاری و توسعه نیافتگی منطقه ،رشد نرخ فقر و افزایش شکاف درآمد سرانه (مرادی و
جوان )22 :1397 ،و مهاجرت روستاییانِ به دنبال کار به شهرهای صنعتی همجوار شود که این ضعف
تمهیداتی برنامهریزیشده با دورنگری مناسب با رویکرد تقویت اکوسیستم را میطلبد .در این راستا ،با
توجه به اینکه روستاهای شهرستان کرمانشاه پتانسیل باالیی برای رشد و توسعه کارآفرینی دارند ،باید با
شناخت فرصتهای بالقوه اکوسیستم کارآفرینی منطقه و استفاده بهینه از سرمایههای راکد و مغفول،
امکاناتی را فراهم آورد تا زمینهای کارآفرین پرور در روستاها ایجاد شود و کارآفرینی و خوداشتغالی رونق
یابد .رشد کارآفرینی فرصت مناسبی برای ایجاد اشتغال روستاییان و رفع تبعات ناشی از بیکاری را فراهم
میسازد .با شناسایی عوامل مؤثر بر اکوسیستم کارآفرینی روستایی این شهرستان و ارتباط بین این
عوامل ،میتوان راهبردهایی مناسب برای ارتقاء اکوسیستم کارآفرینی این نواحی تدوین کرد و زمینهساز
توسعه پایدار روستایی شد .بنابراین سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که اکوسیستم کارآفرینی
روستایی از چه مولفههایی تشکیل شده است ،این مؤلفهها چگونه با هم در ارتباطند و در نهایت چه
راهبردهایی را میتوان برای بهبود آن ارائه کرد؟
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مناطق روستایی ،با هدف رشد و توسعه است ( .)Nwankwo and Okeke, 2017: 2به بیانی دیگر،
کارآفرینی روستایی ،فرآیند شناسایی و بکارگیری فرصتهای کسب و کار روستایی است ( Aggarwal,
 .)2013: 23نهادهای متصدی توسعه ،کارآفرینی روستایی را بهعنوان یک پتانسیل اشتغال همگانی و
رهبران سیاسی آن را بهعنوان استراتژی کلیدی برای جلوگیری از ناآرامیهای روستایی در نظر میگیرند،
در حالی که کشاورزان آن را بهعنوان یک ابزار برای بهبود درآمد از مزارع میبینند ( Aggarwal, 2018:
 .)6کارآفرینی روستایی تمایل به تأمین نیازهای روستایی برای اشتغال ،افزایش درآمد ،توسعه روستایی،
ساختن روستاها و جلوگیری از مهاجرت از روستا به شهر را دارد ( .)Aggarwal, 2013: 23کارآفرینی
روستایی میتواند راهکاری مناسب در جهت کاهش بیکاری ،افزایش بهرهوری و ایجاد فرصتهای شغلی،
بهبود کیفیت زندگی افراد ،خانوادهها و جوامع روستایی ،حفظ یک اقتصاد و محیط زیست سالم و در
نتیجه اشتغال و توسعه پایدار روستایی باشد (.)López et al., 2019: 2
با توجه به ماهیت پویا و متغیر جوامع روستایی ،ارائه تعریف واحد و یکسان از کارآفرینی روستایی
بسیار دشوار است ،اما با در نظر گرفتن معانی مختلف ،میتوان به سادگی کارآفرینی روستایی را بهعنوان
همه اشکال کارآفرینی در مناطق روستایی تعریف کرد ( .)Kalantaridis and Bika, 2006: 1576پاتو و
تیشیرا )2016: 6(1فضاهای روستایی را نواحی و مناطقی تعریف میکنند ،شامل حومههای طبیعی روستا،
زمینهای کشاورزی ،روستاها ،شهرهای کوچک ،بخشها و مناطق صنعتی روستایی که دربرگیرنده
فعالیتهای گستردهای مانند کشاورزی ،تجارت ،خدمات و صنایع کوچک و متوسط میشوند.
کارآفرینان فرصتها را در خالء شناسایی یا توسعه نمیدهند .آنها به یک جامعه پیچیده و به هم
پیوسته از تأمین کنندگان منابع ،مشتریان ،نیروهای اجتماعی و فرهنگی و زیرساختها وابسته هستند
( .)Lai and Vonortas, 2019: 3ظهور و توسعه کارآفرینی روستایی ،نه بهصورت خود به خود ،بلکه یک
پدیده وابسته به متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و روانشناختی است که اغلب بهعنوان شرایط
حمایتکننده برای توسعه کسبوکارهای روستایی مطرح میشوند ( .)Dc, 2008: 39به عبارتی ،فعالیت
کارآفرینان در چارچوب نهادی اکوسیستم رخ میدهد ،بنابراین تفاوت در کارآیی فعالیتهای کارآفرینان
در مکانهای مختلف نه تنها با تفاوت در مهارتها و تواناییهای کارآفرینان ،بلکه با سازماندهی اکوسیستم
کارآفرینی در مناطق مختلف روستایی نیز قابل تبیین است ( .)Polbitsyn, 2019: 300در دهه اخیر
اصطالح "اکوسیستم" در میان پژوهشگران و سیاستگذاران کارآفرینی رواج یافته است و مجموعهای از
ویژگیهای مفهومی و تعاریف اکوسیستمهای کارآفرینی را توسعه دادهاند ( Neumeyer et al., 2019:
 .)464در جدول  1تعدادی از تعاریف اکوسیستم کارآفرینی آمده است.
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جدول  .1تعاریف منتخب اکوسیستم کارآفرینی

پژوهشگر (ان)
آیزنبرگ1

()43 :2010

ووگل:2013(2
)446

براون3

مایسون و
()81 :2014

اشپیگل4

استام و
()1 :2016

خطاب و
()81 :2017
راندی و
همکاران6

()5 :2018
زهرا7

بهاوی و
()438 :2019

اکوسیستم کارآفرینی شامل مجموعهای از عناصر فردی مانند رهبری ،فرهنگ ،بازار سرمایه و مشتریان
است که از طریق روشهای پیچیده با هم ترکیب شدهاند .هر یک از این عناصر موجب کارآفرینی
میشود ،اما به تنهایی برای حفظ آن ناکافی است.
جامعهای تعاملی که در یک منطقه جغرافیایی از بازیگران متنوع و وابسته (مثالً کارآفرینان ،مؤسسات و
سازمانها) و عوامل (مثالً بازارها ،چارچوب قانونی ،تنظیم کننده حمایت ،فرهنگ کارآفرینی) تشکیل
شدهاند و در طول زمان تکامل یافتهاند و بازیگران و عوامل آن همسو با یکدیگر همکاری میکنند تا به
ایجاد خالقیت جدید دست یابند.
مجموعهای از بازیگران کارآفرینی متصل (بالقوه و بالفعل) ،سازمانهای کارآفرینی (بهعنوان مثال
شرکتها ،سرمایهگذاران ،فرشتگان کسب و کار ،بانکها) ،مؤسسات (دانشگاهها ،سازمانهای بخش
دولتی ،مؤسسات مالی) و فرایندهای کارآفرینی (بهعنوان مثال ،نرخ زایش کسب و کار ،تعداد
شرکتهای با رشد باال ،تعداد کارآفرینان سریالی ،میزان ذهنی فروش درون شرکتها و سطوح جاه
طلبی کارآفرینی) که به طور رسمی و غیر رسمی در یک محیط کارآفرینی محلی به هم میپیوستهاند.
اکوسیستم کارآفرینی مجموعهای از بازیگران و عوامل وابسته به هم هستند ،به گونهای که آنها
کارآفرینی مولد را در یک قلمرو خاص امکان پذیر میکنند.
اکوسیستم کارآفرینی شامل تمام فعالیتها ،فرایندها ،بازیگران کلیدی و همه چیزهایی است که ممکن
است بر توسعه کارآفرینی تأثیر بگذارد.
یک اکوسیستم کارآفرینی یک جامعه خود سازمان یافته ،تطبیقی ،ازلحاظ جغرافیایی محدود و تشکیل
شده از عوامل پیچیده است که در سطوح چندگانه و تجمعی فعالیت میکنند ،که برهم کنشهای غیر
خطی آنها به الگوی فعالیتهایی منتهی میشود که از طریق آنها سرمایهگذاریهای جدید شکل
میگیرد و با گذشت زمان حل میشود.
یک اکوسیستم کارآفرینی ،مجموعهای از سیستمها ،شبکهها ،روابط و نهادها است که قوانین مختلفی را
تعریف ،شکل ،هدایت و اجرا میکنند و افراد متعهد را درگیر ایجاد و رشد کسب و کار جدید میکنند.

با توجه به اینکه هیچ توافقی در مورد تعریف اکوسیستمهای کارآفرینی وجود ندارد که مجموعهای از
اهداف ،مقیاس تحلیل ،ویژگیها ،بازیگران یا فرآیندها یکپارچهای را ارائه دهد و تعاریف متعدد ممکن
است در مورد ترکیب دقیق عناصری که اکوسیستم کارآفرینی را تشکیل میدهند ،موجب سردرگمی شود
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مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی

حسینینیا و فالحی
()1396

مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی روستایی :عوامل فرهنگی -اجتماعی ،عوامل زیرساختی،
عوامل قانونی ،عوامل فردی ،عوامل طبیعی ،عوامل بومشناختی ،عوامل آموزشی ،عوامل نهادی،
عوامل سیاسی و اقتصادی

آیزنبرگ ()2011

مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی :سیاست ،مالی ،فرهنگ ،حمایت ،سرمایه انسانی و
بازار

انجمن جهانی
اقتصاد)2013(2

مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی :بازارهای قابل دسترس ،سرمایه انسانی ،تأمین مالی،
سیستم پشتیبانی ،چارچوبهای قانونی و زیرساخت ،آموزشوپرورش ،دانشگاههای بزرگ و حمایت
فرهنگی

اشپیگل)2015(3

مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی :ویژگیهای فرهنگی (فرهنگ حمایتی و تاریخچه
کارآفرینی) ،ویژگیهای اجتماعی (استعداد کار ،سرمایه مالی ،شبکه ،مربیان و مدلهای نقش) و
ویژگیهای مادی (سیاستها و حکومت ،دانشگاهها ،خدمات پشتیبانی ،زیرساختهای فیزیکی،
بازارهای باز).
1

Audretsch and Belitski
World Economic Forum
3
Spigel
2
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صادقلو و همکاران
()1396

مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعه کارآفرینی روستایی :ابعاد اقتصادی ،ابعاد محیطی ،ظرفیتهای
فردی ،ابعاد زیرساختی ،ابعاد اجتماعی -فرهنگی و نهادی
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( ،)Spigel and Harrison, 2018: 153در این پژوهش ،تعریف آدریش و بلیتسکی ( ،)2017: 1031برای
تعریف اکوسیستم کارآفرینی روستایی مبنا قرار گرفته است:
"ما سیستمهای کارآفرینی (اکثراً اکوسیستمها) را بهعنوان نهادها ،سازمانها و سایر عوامل
سیستمیک که بر شناسایی و تجاریسازی فرصتهای کارآفرینی تأثیرگذار و تأثیرپذیرند ،تعریف میکنیم.
سیستمهای کارآفرینی ازلحاظ جغرافیایی محدود هستند ،مانند آستین ،تگزاس ،کمبریج و آکسفورد در
انگلستان ،منطقه بوستون در ماساچوست و آلتو در فنالند بهعنوان نمونهای از شهرهای با اکوسیستمهای
کارآفرینی پررونق هستند .درواقع ،مقررات ،نهادها ،هنجارها ،زیرساختها ،امکانات شهری ،دسترسی به
امور مالی و تقاضا که ایدهها و دانش جدیدی در آن قرار دارد ،به طور عمده بین مناطق مختلف و شهرها
متفاوت است …"
تعریف آدریش و بلیتسکی ( )2017: 1031مفهومسازی مفیدی است که با درنظر گرفتن
اکوسیستمهای کارآفرینی روستایی شامل تمام اشکال و مراحل کسب و کارها ،از راهاندازی تا بازسازی
استراتژیک آنها ،که بر اساس مکان استوار است و مهمتر از همه ،روند کارآفرینی از شناسایی تا
بهرهبرداری از فرصتها را در نظر میگیرد (.)Miles and Morrison, 2018: 1
در بررسی پیشینه ،به چند مورد از تحقیقاتی که قرابت موضوعی و مفهومی -نظری با پژوهش حاضر
دارند اشاره میشود:
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مونوز)2017(1

مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی :مؤسسات و حکومت ،پشتیبانی و تأمین
مالی ،سرمایه روستایی ،زیرساخت اجتماعی برای کارآفرینی ،جامعه شناسی اجتماعی و شبکههای
کسب و کار ،داراییهای محلی ،بازارها و ساختارهای تجاری

مایلز و موریسون
()2018

2

مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی :شرایط چارچوب (سرمایههای طبیعی،
مؤسسات و حکومت ،فرهنگ ،تقاضا ،زیرساختها)

روابط بین مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی

شیهکیتاش و
همکاران ()1396

از بین عوامل مؤثر بر کارآفرینی غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان ،شاخص
سرمایههای اجتماعی بیشترین تأثیر؛ و از میان عوامل اقتصادی ،کیفیت اشتغال بیشترین تأثیر؛ و
همچنین از بین عوامل محیطی کارآفرینی غیرکشاورزی در ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان شاخص
کیفیت مسکن بیشترین تأثیر؛ و از بین عوامل اجتماعی ،اقتصادی و محیطی مؤثر بر کارآفرینی
غیرکشاورزی عوامل اجتماعی با بیشترین تأثیر را در ارتقاء کیفیت زندگی روستائیان دارد.

صادقلو و همکاران
()1396

بعد اقتصادی ،فردی ،محیطی ،اجتماعی -فرهنگی و نهادی و زیرساختی تأثیر بسیار باال و مثبتی
در ایجاد و توسعة ظرفیتهای کارآفرینی داشته است.

غالمی و
محمدزادهالریجانی
()1396

نتایج این پژوهش نشان داد که زیراکوسیستمهای زیرساختهای تجاری و قانونی و برنامههای
دولت برای کارآفرینی به ترتیب با  0/91و  0/75بیشترین و زیراکوسیستم هنجارهای اجتماعی با
 0/43کمترین تأثیر را در عملکرد نامطلوب اکوسیستم کارآفرینی روستایی در استان آذربایجان
غربی دارد.

عنابستانی و
حسینیکهنوج
()1397

نتایج تحلیل پیشرانها نشان داد :متغیرهای نوسانات کم قیمت محصوالت کشاورزی ،تخصیص
یارانه به سرمایهگذاران و حمایت از کارآفرینان ،همراهی سازمان امور مالیاتی برای کاهش تعرفه
مالیات ،کاهش هزینههای تولیدی اعضاء و توسعه زنجیرههای تأمین محصوالت و فرآوردههای
گوناگون کشاورزی به ترتیب دارای بیشترین میزان تأثیر گذاری نسبت به سایر متغیرها میباشند.
همچنین ،متغیرهای نوسانات کم محصوالت کشاورزی ،تخصیص یارانه به سرمایه گذاران و حمایت
از کارآفرینان ،همراهی سازمان امور مالیاتی برای کاهش تعرفه مالیات کاهش هزینههای تولیدی
اعضاء و توسعه زنجیرههای تأمین محصوالت و فرآوردههای گوناگون کشاورزی به ترتیب دارای
بیشترین میزان تأثیرپذیری از دیگر متغیرها بوده است.

اگگراول)2018(3

مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار برای توسعه اکوسیستمی کارآفرینی مناطق روستایی هند را سه
مورد بیان کردند )1( :آموزشوپرورش به ویژه در زمینه توسعه مهارتهای کارآفرینی مردم
روستایی )2( ،تأمین مالی تالشهای کارآفرینی مردم روستایی به شکل شرکتهای کوچک و
روستایی و ( )3تقویت شبکه بین کارآفرینان بالقوه و همتایان با تجربه آنها .همچنین او بیان کرد
که دولت میتواند نقش مهمی در کمک به این شرایط ایفا کند.
اقدامات دولتهای محلی و درک کارآفرینان از کمبود یا فراوانی منابع کلیدی بیشترین تأثیر را بر
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3
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فراهانی و همکاران
()1393

اثرگذارترین عامل بر توسعه کارآفرینی و اشتغال در محدوده موردمطالعه (دهستان جابرانصار در
شهرستان آبدانان) متعلق به عامل زیرساختی و اجتماعی بود که به تنهایی  17/60درصد از کل
واریانس را تبیین نموده است .عاملهای بعدی به ترتیب شامل عامل اقتصادی ،دانش و اگاهی،
اعتماد به نفس ،خالقیت فردی ،نوآوری و خالقیت ،زیرساخت فیزیکی و دسترسی به تسهیالت
اقتصادی بود.
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()2018

75

نتایج پژوهش
توسعه اکوسیستم کارآفرینی در مناطق دورافتاده ایفا میکند.

با بررسی مبانی نظری ،تعاریف اکوسیستم کارآفرینی و پیشینه پژوهش ،میتوان دریافت که برای
ارائه راهبردهایی برای توسعه و تقویت هر اکوسیستم کارآفرینی (روستایی) باید به بررسی دو موضوع مهم
پرداخت -1 :شناخت مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی و  -2شناخت روابط بین
مؤلفههای تشکیلدهنده .در پژوهش حاضر ،با تحلیل و ترکیب دو موضوع فوق ،سعی شد مهمترین
راهبردهای توسعه و تقویت اکوسیستم کارآفرینی نواحی روستایی در شهرستان کرمانشاه ارائه شود.
 )3روش تحقیق

2

Semi-Structured
3
Theoretical Saturation
4
The Systematic Design
5
Open Coding
6
Axial Coding
7
Selective Coding
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Freitas and Kitson

1
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رویکرد حاکم بر پژوهش ،آمیخته (ترکیبی) با بهرهگیری از طرح آشیانهای (نهفته) بود که در بخش
کیفی از رهیافت نظاممند روش نظریه بنیانی و در بخش کمی از روش پیمایشی بهره گرفته شد.
در پژوهش حاضر ،هدف از بهکارگیری تئوری بنیانی فقط بهعنوان یک روش تحقیق که به ارائه یک
نظریه منجر شود مطرح نبود ،بلکه بهکارگیری این روش بهمنظور تحلیل ،کدگذاری و دستهبندی
دادههای مرتبط با پدیده اصلی نیز مطرح بود .همچنین برای دستیابی به اطالعات موردنیاز در بخش
کیفی ،از ابزار مصاحبههای عمیق نیمهساختاریافته2بهره گرفته شد .بهمنظور نمونهگیری ،در بخش کیفی
با روشهای نمونهگیری نظری و گلولهبرفی با  17نفر (تا رسیدن به اشباع نظری) 3مصاحبه به عمل آمد
(جدول  .)3بر اساس رهیافت نظاممند 4نظریه بنیانی ،روند تجزیهوتحلیل حاصل از پژوهش ،همزمان با
جمعآوری دادهها در سه مرحله انجام گرفت :کدگذاری باز 5،کدگذاری محوری 6،کدگذاری انتخابی 7.در
مرحله کدگذاری باز ،با مراجعه به کدهای اولیه استخراجشده از مصاحبهها (کدگذاری نکات کلیدی)،
کدهایی که به موضوعی مشترک اشاره داشتند ،گروهبندی شدند و مفاهیم را ساختند و از مقایسه و
طبقهبندی آنها نیز مقولهها تعیین شدند .در مرحله کدگذاری محوری ،بهمنظور مرتبط کردن مقولههای
اصلی به مقولههای فرعی ،از الگوی پارادایمی استفاده شد تا شرایط علی ،پدیده محوری ،عوامل زمینهای،
متغیرهای مداخلهگر ،راهبردها و پیامدها که اجزای کدگذاری محوری هستند ،مشخص شوند .پس از
کدگذاری محوری ،از طریق کدگذاری انتخابی و بر اساس الگوی ارتباط شناساییشده بین مقولهها و زیر
مقولهها در کدگذاری باز و محوری ،مقولهها به هم مرتبط شدند و نظام نظری مربوط ارائه
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جدول  .3مشخصات مشارکتکنندگان در بخش کیفی پژوهش
تعداد نمونه

جامعه
متخصصین حوزههای کشاورزی و توسعه روستایی ،کارآفرینی ،جغرافیا

 4نفر

کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی ،سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

 2نفر

کارشناسان سازمان تعاون روستایی

 2نفر

کارشناسان پارک علم و فناوری

 1نفر

کارشناسان بخشداریها

 3نفر

مسئول برنامههای محرومیتزدایی روستایی حوزه مقاومت بسیج

 1نفر

کارآفرین روستایی

 4نفر
17

جمع
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در بخش دوم جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها (فاز کمی پژوهش) ،از یافتههای حاصل از بخش اول،
پرسشنامهای شامل ماتریس اثرات متقابل برای سنجش رابطه مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم
کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه ساخته شد که بهصورت هدفمند از خبرگان برای پرکردن آن
استفاده شد .با توجه به تخصصی بودن موضوع و روش 63 ،پرسشنامه از خبرگان جمعآوری شد .روش
مورداستفاده در این بخش از پژوهش (کمی) روش تحلیل ساختاری با استفاده از ماتریس اثرات متقابل
است .روش تحلیل ساختاری ابزاری است برای پیوند عقاید و تفکرات که از طریق ماتریس ارتباط تمامی
متغیرهای سیستم ،به توصیف و شناسایی سیستم میپردازد .توانایی این مدل در شناسایی روابط بین
متغیرها و درنهایت شناسایی اولویتها و متغیرهای کلیدی مؤثر در تکامل سیستم است .پس از
جمعآوری پرسشنامهها بهوسیله نرمافزار  Micmacتأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفهها بررسی شد .با توجه
به ماهیت پژوهش ،جامعه آماری بخش کمی پژوهش نیز میبایست از بین افرادی انتخاب میشد که
دارای اطالعات کافی در حوزه کارآفرینی و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه بوده و یا تجربه کافی را
در این خصوص داشته باشند .به همین دلیل ،جامعه آماری این بخش از پژوهش ،کلیه متخصصان و
صاحبنظران کارآفرینی و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه را در بر میگیرد .بهمنظور نمونهگیری در
بخش کمی ،به دلیل در دسترس نبودن تمام جامعـه آمـاری ،از روش نمونهگیری در دسترس استفاده
شد .در جدول زیر ،مشخصات نمونه در بخش کمی پژوهش آمده است.
جدول  .4مشخصات نمونه در بخش کمی پژوهش

جنسیت

تحصیالت

مرد

50

79/3

زن

13

20/7

کارشناسی
ارشد

42

66/7

دکتری

21

33/3

تخصص

سن

کارآفرینی

30

47/6

توسعه روستایی

33

52/4

زیر  35سال

18

28/6

باالی  35سال

45

71/4
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متغیر

بعد

فراوانی

درصد

متغیر

بعد

فراوانی

درصد

فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ،سال نهم ،شماره اول (پیاپی )31

77

یپی

به صورت خالصه ،در پژوهش حاضر ،سعی شد با رویکرد نظاممند روش نظریه بنیانی ،تمام ابعاد و
مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه شناسایی شود و با روش
تحلیل اثرات متقابل ساختاری به شناسایی روابط بین متغیرها و درنهایت شناسایی متغیرهای کلیدی
مؤثر در تکامل اکوسیستم پرداخته شد .سپس با توجه به راهبردهای بهدستآمده از مدل پارادایمی نظریه
بنیانی و بررسی وضعیت و موقعیت مؤلفهها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ،مهمترین راهبردهای بهبود
و توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی ارائه شود (شکل  .)1ازلحاظ روششناسی ،مطالعه مشابهی با در
نظر گرفتن همزمان موضوعات فوق و ترکیب روشهای مذکور در تحقیقات داخلی و خارجی یافت نشد.

همچنین ،در ذیل مهمترین بخشهای روششناسی پژوهش حاضر بهصورت مجزا (راهبرد ،روشهای
گردآوری دادهها و نمونهگیری ،حجم نمونه ،اعتبار و اعتماد شاخصها و روش تجزیهوتحلیل دادهها)
موردبررسی قرار گرفته شده است:
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شکل  .1مسیر پژوهش

جدول  .5خالصه روش پژوهش (راهبرد ،روشهای گردآوری دادهها و نمونهگیری ،حجم نمونه)
روش گردآوری داده

راهبرد

روش نمونهگیری

نظریه بنیانی
رهیافت
نظاممند

پیمایش (روش
تحلیل ساختاری)

مصاحبه عمیق
نیمه
ساختارمند

پرسشنامه ماتریس
اثرات متقابل

نظری
گلوله برفی

در
دسترس

کیفی

کمی

63
17
مصاحبه پرسشنامه
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کیفی

کمی

کیفی

کمی

کیفی

کمی

حجم نمونه
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جدول  .6خالصه روش پژوهش (اعتبار و اعتماد شاخصها و روش تجزیهوتحلیل دادهها)
اعتبار شاخصها

اعتماد شاخصها

کیفی

کمی

درگیری طوالنیمدت با موضوع
انتخاب مشارکتکنندگان مناسب
جمعآوری و تحلیل همزمان دادهها
بازنگری مشارکتکنندگان

صوری

کیفی
کدگذاری مجدد
()72%

تجزیهوتحلیل دادهها

کمی

کیفی

دو دور چرخش
(تأثیرگذاری %100
تأثیرپذیری )%93

کدگذاری

کمی
تحلیل اثرات
متقابل ساختاری

شهرستان کرمانشاه در استان کرمانشاه ،با مرکزیت شهر کرمانشاه قرار دارد .شهرستان کرمانشاه بین
 47درجه و  4دقیقه تا  47درجه و  16دقیقه طول شرقی و  34درجه و  16دقیقه تا  34درجه و 33
دقیقه عرض شمالی قرار دارد که از شمال با استان کردستان و شهرستان روانسر؛ از غرب با شهرستان
داالهو و اسالمآباد غرب از جنوب با استان ایالم از شرق با شهرستان صحنه و هرسین و از شمال شرق هم
با سنقر و کلیایی همجوار است .ارتفاع متوسط این شهرستان  1410متر از سطح دریا است و دارای 5
بخش به نامهای مرکزی ،فیروزآباد ،کوزران و ماهیدشت و بیلوار و  13دهستان و  815روستا بوده و
جمعیت آن در سال  ،1395برابر با  1٬083٬833نفر بوده است.

بخش

مرکز بخش تعداد دهستانها تعداد روستاها

جمعیت

مرکزی

کرمانشاه

 6دهستان

 328روستا

 946651نفر

فیروزآباد

هلشی

 3دهستان

 204روستا

 26675نفر

کوزران

کوزران

 2دهستان

 98روستا

 15175نفر

ماهیدشت

ماهیدشت

 2دهستان

 118روستا

 21569نفر

بیلوار

قلعه

 2دهستان

 48روستا

 18605نفر

 )4یافتههای تحقیق
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تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها ،مستندات و دادههای بهدستآمده از پرسشنامه در دو بخش
کیفی و کمی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت .برای این مهم در گام اول به تجزیهوتحلیل دادههای حاصل
از  17مصاحبه صورت پذیرفته با نخبگان حوزههای کارآفرینی و توسعه روستایی پرداخته شد .به کمک
روششناسی نظریه بنیانی و تحلیل یادداشتهای حاصل از مصاحبههای عمیق ،نتایج کدگذاری سهگانه
تشریح شد و مدل مفهومی اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه شامل مؤلفههای
تشکیلدهنده آن توسعه داده شد .در گام دوم مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی
شهرستان کرمانشاه مستخرج از مرحله کیفی در بین نخبگان مصاحبه شده و سایر نخبگان مرتبط مورد
ارزیابی قرار گرفته تا ارتباط بین مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی مشخص شود.
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جدول  .7تقسیمات کشوری شهرستان کرمانشاه
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یافتههای بخش کیفی پژوهش

در ادامه به بررسی و تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده در فاز کیفی پژوهش پرداخته شده است.
برای این مهم ،ابتدا کدگذاری باز و محوری دادهها به تفکیک عناصر مدل پارادایمی آورده شده است و
پس از آن کدگذاری گزینشی به انجام رسیده است .نتایج کدگذاری باز و کدگذاری محوری بهصورت زیر
مشخص شدهاند:
جدول  .8اجزای مدل پارادایمی (کدگذاری باز و کدگذاری محوری)

افراد با ویژگیهای
روانشناختی کارآفرینانه

تحصیالت ،تجربه و دانش کارآفرینی؛ مهارتهای کسبوکار و کارآفرینی؛ تشخیص و
بهرهبرداری از منابع و فرصتها؛ توانایی مدیریت و تعامل با محیط؛ توانایی استفاده از
اینترنت؛ آگاهی از وضعیت اقتصادی بازار؛ توانایی بازاریابی محصوالت تولیدی؛ آگاهی
از روشها و دانش بهروز؛ توانایی استفاده از ابزار ،تجهیزات ،فناوری و روشهای جدید؛
توانایی بازاریابی مناسب محصوالت تولیدی

افراد با دانش و قابلیتهای
کارآفرینانه

افراد مستعد کارآفرینی؛ سرمایههای طبیعی؛ ویژگیهای جمعیتشناختی؛ عوامل
فرهنگی؛ سرمایه اجتماعی؛ زیرساختها؛ بازار؛ سرمایه مالی؛ شبکههای اجتماعی؛
رهبران محلی؛ نهادهای پشتیبان کارآفرینی روستایی؛ قوانین و سیاستهای مرتبط با
کارآفرینی روستایی؛ نظام آموزشی

مؤلفههای تشکیلدهنده

تأثیرگذاری مولفهها بر هم؛ تأثیرپذیری مولفهها از هم

ارتباط بین مؤلفهها

تعداد افراد خانوادههای روستایی؛ سن غالب مردم روستا؛ تعداد افراد بیکار در روستا؛
نیروی کار مهاجر

نرخ جمعیت نیروی کار
روستایی

کشاورزی؛ دامپروری؛ صنایعدستی

شغل غالب مردم روستا

تحصیالت روستاییان

نرخ سواد

آبوهوای مساعد

شرایط آب و هوایی

بارندگی؛ چشمهها؛ قناتها؛ چاههای آب؛ رودخانه

دسترسی به منابع آب

خاک حاصلخیز؛ اندازه قطعات زمینهای کشاورزی؛ مراتع طبیعی

دسترسی به مراتع طبیعی و
زمینهای کشاورزی

فاصله از شهر؛ فاصله از روستاهای دیگر

موقعیت جغرافیایی

والدین کارآفرین؛ موفقیت کارآفرینان روستایی؛ شهرت سایر کارآفرینان

داستانهای موفقیت

پذیرش ریسکهای کارآفرینانه از سوی فرهنگ جامعه؛ خالقیت و نوآوری جمعی از
سوی فرهنگ جامعه؛ تأکید فرهنگ جامعه به مسئولیتپذیری فردی؛ احترام به
سرمایهگذاران؛ نگرش کارآفرینانه روستاییان؛ ترجیح اشتغال شخصی؛ هویت اجتماعی
و سنتها و ریشههای محلی؛ فرهنگ تحقیق و توسعه؛ منزلت اجتماعی کارآفرینان
در جامعه؛ روحیه مشارکتی در روستاییان؛ خودکارآمدی جمعی؛ تربیت کارآفرینانه

هنجارهای فرهنگی

افراد مستعد
کارآفرینی

اکوسیستم
کارآفرینی
روستایی
شهرستان
کرمانشاه

شرایط
علی

پدیده
اصلی

ویژگیهای
جمعیتشناخت
ی

سرمایههای
طبیعی

عوامل فرهنگی

شرایط
زمینهای
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بینش و نگرش کارآفرینانه؛ چالشطلبی؛ ریسکپذیری و عدم ترس از شکست؛
موفقیتطلبی؛ استقاللطلبی؛ کمالگرایی؛ هوشیاری کارآفرینانه؛ خودکارآمدی؛
اشتیاق کارآفرینانه؛ برخورداری از اراده و پشتکار باال در افراد؛ باور به بهتر بودن مسیر
شغلی کارآفرینی؛ خالقیت و نوآوری؛ انتقادپذیری؛ داشتن روحیه انجام کار گروهی؛
تغییرپذیری افراد

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7
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مقولهها

اجزای
مدل

فرزندان در دوران کودکی آنان؛ نگرش مثبت جامعه محلی به کسبوکار
شرکت فعاالنه روستاییان در تمامی ابعاد زندگی؛ شبکههای مشارکت مدنی

مشارکت اجتماعی

صداقت افراد روستا؛ انصاف افراد روستا؛ وفای به عهد افراد روستا؛ پایبندی به تعهدات

اعتماد اجتماعی

توافق جمعی میان اعضاء روستا؛ کمک به یکدیگر به هنگام گرفتاریها

انسجام اجتماعی

آب آشامیدنی؛ برق؛ گاز؛ انرژی؛ جاده آسفالت؛ پل؛ انبار ،سردخانه و سیلو

دسترسی به زیرساختهای
عمومی

اینترنت؛ تلفن؛ تلویزیون؛ رادیو؛ شبکههای مجازی

دسترسی به فناوری اطالعات
و ارتباطات و رسانههای
ارتباطجمعی

بیمه محصوالت تولیدی روستاییان؛ بیمه کارآفرینان

پوشش خدمات بیمهای

سازوکارهای مالکیت معنوی و ثبت اختراع؛ وضعیت مالکیت اراضی و دسترسی به
اسناد ملکی

مالکیت معنوی

قواعد ثبت شرکت و تشریفات اداری برای کارآفرینان روستایی؛ مقررات تولید و
سرمایهگذاری؛ چارچوبهای حقوقی و قضایی؛ قوانین ضد انحصار

قوانین و سیاستهای مرتبط
با شروع و راهاندازی
کسبوکارهای روستایی

سرمایه
اجتماعی

زیرساختها

قوانین و سیاستهای مالیاتی کسبوکارهای روستایی؛ قوانین ورود به بازار (مجوزها
و)...؛ قوانین کار؛ قواعد ورشکستگی کارآفرینان روستایی؛ محدودیتهای تجاری و
تعرفهها؛ قوانین و سیاستهای سازگاربامحیطزیست؛ قواعد تجارت جهانی ،صادرات و
واردات محصوالت تولیدی روستاییان؛ سیاست بانکی و پولی؛ امنیت عمومی

قوانین و سیاستهای مرتبط
با اداره کسبوکارهای
روستایی

مدارس؛ هنرستانها

آموزشوپرورش (مدارس)

دانشکدههای کارآفرینی؛ دانشکدههای کشاورزی

آموزش دانشگاهی

مشاوره و آموزش توسط مروجین جهاد کشاورزی؛ دورههای آموزشی فنی و حرفهای؛
دورههای آموزشی حوزههای بسیج (باهدف محرومیتزدایی)

آموزشهای نهادهای
پشتیبان

شرکتهای دانشبنیان؛ پارک علم و فناوری؛ مراکز رشد؛ شتابدهندهها؛ مراکز
مشاوره؛ بخش خصوصی؛ رویدادهای کارآفرینی

نهادهای حرفهای حامی
کارآفرینی

بخشداری؛ وزارت جهاد کشاورزی؛ سازمان تعاون روستایی؛ شرکتهای تعاونی
روستایی؛ سازمان توسعه روستایی؛ صندوق کارآفرینی امید؛ حوزههای مقاومت بسیج؛
فنی و حرفهای

نهادهای دولتی حامی
کارآفرینی روستایی

ریشسفیدان روستا؛ کدخدا؛ دهیار؛ شوراها؛ رهبران مذهبی

رهبران محلی

پساندازهای شخصی کارآفرین روستایی؛ پشتوانه مالی خانوادگی

سرمایههای شخصی (فردی)

وامهای کوتاهمدت و بلندمدت از بانک؛ کمکهای مالی دوستان و آشنایان؛
صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری

سرمایههای استقراضی

فرشتگان سرمایهگذار؛ افراد سرمایهگذار خیر؛ سرمایهگذاری شرکتهای خصوصی

سرمایهگذاران فرشته

ارتباط کارآفرینان روستایی با دیگر کارآفرینان؛ ارتباط کارآفرینان روستایی با
دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه؛ ارتباط کارآفرینان روستایی با نهادهای حامی
کارآفرینی؛ ارتباط کارآفرینان روستایی با سیاستگذاران روستایی

شبکههای شخصی
کارآفرینان

شبکهها

مشتریان کلیدی برای محصوالت تولیدی کارآفرینان روستایی؛ تعداد دالالن و
واسطهها؛ ثبات قیمتی محصوالت؛ تغییرات تقاضا برای محصوالت کارآفرینان
روستایی

میزان تقاضا برای تولیدات
روستاییان

بازار

نظام آموزشی

نهادهای
پشتیبان
کارآفرینی
روستایی

شرایط
مداخلهگر
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قوانین و
سیاستهای
مرتبط با
کارآفرینی
روستایی

رهبران محلی
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محدودیتها و موانع ورود به بازار برای کارآفرینان؛ انحصاری بودن بازار؛ میزان دولتی
بودن اقتصاد

سهولت ورود به بازار

دسترسی به تأمینکنندگان منابع؛ دسترسی به توزیعکنندگان منابع

مقولهها

اجزای
مدل

سهولت دسترسی به
کانالهای تأمین و توزیع

سیاستگذاری بر اساس ظرفیتهای محیطی روستا؛ برنامهریزی بر اساس استعدادها
و ظرفیتهای جوانان روستایی؛ سیاستگذاری بر مبنای بهبود مستمر و تدریجی و نه
بر اساس بهبود انقالبی؛ عدم تقلید کورکورانه از سیاستگذاریهای مناطق دیگر؛
سیاستگذاری بر اساس روابط بین مولفههای اکوسیستم کارآفرینی برای دستیابی به
همافزایی؛ سیاستگذاری رویکرد ترکیبی (باال به پایین و پایین به باال)؛ اولویتبندی
در تخصیص منابع برای ایجاد زیرساختهای کارآفرینی؛ فراهم نمودن زمینه حضور
فارغالتحصیالن کارآفرینی در روستاها؛ حمایت از مقامات محلی و منطقهای حامی
کارآفرینی (دهیاران ،شوراها و )...؛ تأمین امنیت منطقه

سیاستگذاری منطقهای

تأسیس سازمانهای مردمنهاد حامی کارآفرینان روستایی؛ تشکیل اتحادیهها و
تعاونیهای حامی کارآفرینان روستایی؛ تشویق مشارکت در شناسایی فرصتهای
سرمایهگذاری در روستا

استفاده از ظرفیتهای
مشارکتی مردم روستا

هماهنگی میان نهادها و سازمانهای متولی توسعه کارآفرینی روستایی؛ مشارکت
مسئوالن نهادها با رهبران محلی روستا؛ ارتقای همکاریهای میان بخشی در راستای
همکاری با تشکلهای غیردولتی

تقویت همکاری و هماهنگی
بیننهادی

تقویت حمایت دهیاری و شوراها از کارآفرینان روستایی؛ حضور مستمر مروجان برای
ترویج کسبوکارهای جدید روستایی؛ ارائه حمایت و مشاوره به کارآفرینان در مراحل
پیش شروع ،راهاندازی و مراحل اولیه بعد از راهاندازی؛ یافتن تیم مناسب مدیریت
ایجاد ایده برای افراد فعال روستایی؛ پشتیبانی از ایدههای کارآفرینی روستایی؛ کمک
در تولید ،مدیریت و فروش محصوالت تولیدی روستاییان

تقویت خدمات نظامهای
حامی کارآفرینی روستایی

ارائه کمک مالی به روستاییان جهت تأمین سرمایه اولیه؛ اعطای یارانه به صاحبان
کسبوکارهای جدید روستایی؛ ارائه تسهیالت بانکی به کارآفرینان روستایی؛ تشکیل
صندوقهای قرضالحسنه روستایی؛ اعطای تسهیالت ویژه و بالعوض برای فعالین
مناطق محروم روستایی؛ ارائه مشوقهای مالیاتی حامی کارآفرینان روستایی؛ تشویق
سرمایهگذاران فرشته برای سرمایهگذاری در روستا

تسهیل دسترسی به
سرمایههای مالی

توجه به مباحث کارآفرینی روستایی در برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها؛
ایجاد رشتههای موردنیاز فعالیتهای کارآفرینانه روستایی در دانشگاهها و مدارس؛
برگزاری کالسهای آموزشی و مشاورهای درزمینه کسبوکارهای خانگی روستایی
توسط نهادهای پشتیبان

بهبود نظام آموزش رسمی
کارآفرینی

بهبود مشاورههای رهبران محلی به افراد مستعد روستایی؛ بهبود آموزش کارآفرینی

بهبود نظام آموزش

برنامهریزی و
سیاستگذاری
برای توسعه
کارآفرینی
روستایی

بهبود نظام
آموزش
کارآفرینی

راهبردها
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بهبود قوانین و سیاستهای
حامی کارآفرینی روستایی

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

اصالح قوانین اقتصادی و مالیاتی برای کسبوکارهای روستایی؛ اصالح قوانین و
مقررات دست و پاگیر مانع کارآفرینی؛ ثبات قوانین دولتی در ارتباط با کسبوکارهای
جدید روستایی؛ تداوم نامگذاری حمایتی سال توسط رهبر کشور (برای مثال :سال
رونق تولید)؛ اعطای مشوقهای دولتی به کسبوکارهای روستایی؛ تسهیل ورود
کارآفرینان روستایی به بازار؛ خرید تضمینی محصوالت تولیدی کارآفرینان روستایی؛
استمرار حرکت دولت در تأمین زیرساختها
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توسط رسانهها و فضای مجازی؛ بهبود مشاورههای مروجین به افراد مستعد روستایی

غیررسمی کارآفرینی

تسهیل دسترسی کسبوکارهای روستایی به تکنولوژی و تحقیقات جدید؛ تسهیالت
مالی دولت به کسبوکارهای جدید بهمنظور استفاده از تکنولوژی جدید و بهروز؛
سرمایهگذاریهای مبتنی بر فناوری از طریق حمایتهای علمی و تکنولوژیهای
مؤثر؛ حمایت از پژوهشها و تحقیقات مرتبط با کارآفرینی روستایی؛ تقویت نظام ثبت
اختراع و مالکیت معنوی؛ ارائه راهکارهای نوآورانه برای کارآفرینان

تقویت نظامهای انتقال
فناوری و تحقیق و توسعه

تقویت زیرساختهای عمومی در روستا (مانند آب ،برق ،گاز ،جادهها و راهها)؛ تقویت
زیرساختهای تکنولوژیکی مناسب در روستا (مانند مخابرات و اینترنت)؛ ایجاد
دانشکدههای کارآفرینی؛ تشکیل انجمنها و تعاونیهای کارآفرینی در نواحی
روستایی؛ تشکیل مرکز مشاوره و ارائه خدمات تخصصی (حقوقی ،مالی ،مدیریتی؛
توسعه کسبوکارهای موجود در منطقه و بازارهای محلی؛ ایجاد صندوق بیمه حمایت
مالی و معنوی از کارآفرینان روستایی

بهبود زیرساختهای ملموس

فراهم کردن امکان تجارت الکترونیک؛ تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع الزم؛
فراهم کردن زمینههای سرمایهگذاری مشترک؛ ایجاد بازار رقابتی؛ بهبود زیرساخت
صادرات تولیدات کارآفرینان روستایی؛ آمادهسازی روستاها بهعنوان مکانی مناسب
برای برونسپاری شرکتهای بزرگ؛ آمادهسازی روستاها بهعنوان مکانی مناسب برای
پذیرش نمایندگی (فرانچایز) شرکتهای موفق

بهبود زیرساختهای
ناملموس

تجلیل از کارآفرینان موفق؛ دعوت از کارآفرینان موفق استانی و کشوری؛ ترغیب افراد
روستایی به سمت کارآفرین شدن؛ اشاعه فرهنگ کارآفرینی در روستا از طریق
رسانهها؛ ترویج مزایای حاصله از فعالیتهای کارآفرینی؛ حمایت مادی و معنوی از
فعاالن در حوزه آموزش و فرهنگسازی کارآفرینی در روستا؛ تسهیل امکان تبلیغ و
ترویج محصوالت تولیدی روستاییان؛ تشویق کارآفرینان شهری برای توسعه
کسبوکار خود در مناطق روستایی؛ تشویق فارغالتحصیالن روستازاده برای امر
کارآفرینی روستایی

توسعه و ترویج فرهنگ
کارآفرینی در روستاها

ایجاد شبکه بین کارآفرینان بالقوه و همتایان باتجربه آنها؛ بهبود ارتباط روستاییان با
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی؛ زمینهسازی برای ارتباط کارآفرینان روستایی با
پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و شتابدهندهها؛ بهبود دسترسی روستاییان به
شبکههای ارتباطی شرکتها؛ دسترسی به دانش و اطالعات از طریق شبکههای
مجازی؛ تقویت نقش ارتباطی رهبران محلی

نهادسازی و شبکهسازی برای
روستاییان

اشتغال زنان روستایی؛ کاهش بیکاری؛ اشتغال جوانان روستایی فارغالتحصیل در
روستاها؛ توانمندسازی روستاییان

اشتغالزایی

افزایش درآمد روستاییان و کاهش فقر روستاییان؛ کاهش مهاجرت به شهرها؛ بهبود
سطح بهداشتی روستا؛ کاهش اختالف طبقاتی جمعیت روستایی و شهری؛ افزایش
بهرهوری در بخش کشاورزی؛ کاهش مصرفگرایی

افزایش سطح رفاه روستاها

اشتغال و
توسعه پایدار
روستایی

50

19

بهبود
زیرساختهای
توسعه
کارآفرینی
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در این مرحله پژوهشگر بر حسب فهم خود از متن پدیده موردمطالعه ،یا چارچوب مدل پارادایم را
بهصورت روایتی عرضه میکند یا مدل پارادایم را به هم میریزد و بهصورت ترسیمی نظریه نهایی را نشان
میدهد .بر این اساس مدل پارادایمی پژوهش و روایت نظریه به شرح زیر بیان میشود:

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

"افراد روستایی با ویژگیهای روانشناختی و دانش و قابلیتهای کارآفرینانه عامل اصلی ایجاد
اکوسیستم کارآفرینی روستایی در شهرستان کرمانشاه هستند؛ پویایی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی
روستایی در شهرستان کرمانشاه با راهبردهایی همچون :برنامهریزی و سیاستگذاری برای توسعه
کارآفرینی روستایی ،بهبود نظام آموزش کارآفرینی ،بهبود زیرساختهای توسعه کارآفرینی ،توسعه
هنجارهای فرهنگی -اجتماعی تسهیل میگردد؛ این مهم در فضایی پیچیده و چندبعدی شامل
سرمایههای طبیعی ،عوامل فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،ویژگیهای جمعیتشناختی و زیرساختها رخ
میدهد که مؤلفههای مختلفی مانند قوانین و سیاستهای مرتبط با کارآفرینی روستایی ،نظام آموزشی،
نهادهای پشتیبان ،رهبران محلی ،سرمایههای مالی ،شبکهها و بازار در شکلگیری آن مداخله دارند؛ این
مؤلفهها در طیفی از زمان بر شکلگیری ،تغییر و توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی در شهرستان
کرمانشاه تأثیرگذارند؛ همچنین ،اشتغال و توسعه پایدار روستایی بهعنوان پیامد حاصل از کاربری
راهبردهای اکوسیستم کارآفرینی روستایی در شهرستان کرمانشاه قابلطرح میباشد".

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شکل .2مدل پارادایمی پژوهش
منبع :یافتههای پژوهش1398 ،
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یافتههای بخش کمی پژوهش

در این بخش به بررسی و تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده در فاز کمی پژوهش پرداخته شده
است .همانگونه که مالحظه شد ،مولفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان
کرمانشاه با روش نظریه بنیانی شناسایی گردید.
تحلیل ساختاری مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه ،با قرار
دادن عوامل شناساییشده در مرحله قبل در قالب ماتریس اثرات متقابل و بررسی تأثیر هرکدام از این
مؤلفهها بر یکدیگر در قالب پرسشنامه ،مشخص گردید .این پرسشنامه توسط خبرگان و کارشناسان
کارآفرینی و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه تکمیل و نتایج آن در جدول  8گزارش شده است.
جدول  .9ماتریس اثرات متقابل مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه

افراد مستعد کارآفرینی

ویژگیهای جمعیتشناختی

سرمایههای طبیعی

عوامل فرهنگی

سرمایه اجتماعی

زیرساختها

قوانین و سیاستها

نظام آموزشی

نهادهای پشتیبان

رهبران محلی

سرمایههای مالی

شبکهها

بازار

اشتغال و توسعه پایدار روستایی

1

3

2

1

1

0

1

1

3

2

2

2

0

3

0

0

2

2

3

2

2

3

3

2

1

1

3

3

2

3

2

3

1

0

1

2

2

2

3

2

3

1

2

3

2

3

3

3

3

3

3

2

3

2

3

3

3

3

1

2

3

3

2

3

3

2

3

2

3

3

3

2

2

3

3

3

سرمایههای طبیعی

3

1

عوامل فرهنگی

3

2

0

سرمایه اجتماعی

2

2

0

3

زیرساختها

3

1

0

2

2

قوانین و سیاستها

3

1

0

1

2

3

نظام آموزشی

3

2

0

3

3

2

0

نهادهای پشتیبان

3

0

0

2

3

2

1

1

رهبران محلی

3

0

0

3

3

2

1

1

2

سرمایههای مالی

3

2

0

1

2

3

1

1

3

2

شبکهها

3

0

0

3

3

2

0

1

1

3

2

بازار

3

1

0

2

2

2

1

2

2

2

2

3

اشتغال و توسعه پایدار روستایی

2

1

0

2

1

2

1

1

2

2

2

2

3
2

پس از آنکه دادههای پرسشنامه در قالب نرمافزار  Micmacقرار گرفت ،مؤلفههای تشکیلدهنده
اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه ،در دو حالت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری طبقهبندی و
رتبهبندی گردید (جدول .)9

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

ویژگیهای جمعیتشناختی

2

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

افراد مستعد کارآفرینی

2

0

3

3

3

1

2

3

3

3

3

3

p
3
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جدول  .10رتبهبندی مؤلفهها بر اساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها
مؤلفه

تأثیرگذاری
مستقیم

مؤلفه

تأثیرپذیری
مستقیم

1

افراد مستعد کارآفرینی

816

افراد مستعد کارآفرینی

1014

2

قوانین و سیاستها

816

اشتغال و توسعه پایدار روستایی

1014

3

نظام آموزشی

788

شبکهها

929

4

زیرساختها

788

بازار

901

5

عوامل فرهنگی

788

سرمایههای مالی

873

6

رهبران محلی

732

عوامل فرهنگی

845

7

سرمایههای مالی

704

نهادهای پشتیبان

845

8

نهادهای پشتیبان

704

سرمایه اجتماعی

816

9

بازار

704

رهبران محلی

816

10

شبکهها

676

زیرساختها

788

11

سرمایههای طبیعی

647

نظام آموزشی

450

12

سرمایه اجتماعی

647

ویژگیهای جمعیتشناختی

422

13

ویژگیهای جمعیتشناختی

619

قوانین و سیاستها

253

14

اشتغال و توسعه پایدار روستایی

563

سرمایههای طبیعی

28

رتبه

بر اساس تعریف و تفسیر متغیرها در نرمافزار ،موقعیت و وضعیت هرکدام از مؤلفههای تشکیلدهنده
اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه موردبررسی قرار گرفت که نتایج آن در شکل  4و
جدول  10نشان داده شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

شکل  .3وضعیت و موقعیت مؤلفهها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری ()Nazarko et al., 2017: 476

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی به دلیل پویایی سیستم با یکدیگر تفاوت
داشته و در نرمافزار  MicMacدر قالب چهار دسته کلی تقسیمبندی میشوند.
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شکل  .4موقعیت و وضعیت مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه
جدول  .11وضعیت هر یک از متغیرها بر اساس تحلیل در نرمافزار MicMac

.1

افراد مستعد کارآفرینی

دووجهی

.2

ویژگیهای جمعیتشناختی

مستقل

.3

سرمایههای طبیعی

اهرمی

.4

عوامل فرهنگی

دووجهی

.5

سرمایه اجتماعی

تأثیرپذیر

.6

زیرساختها

دووجهی

.7

قوانین و سیاستهای مرتبط با کارآفرینی روستایی

تأثیرگذار

.8

نظام آموزشی

تأثیرگذار

.9

نهادهای پشتیبان کارآفرینی روستایی

هدف

.10

رهبران محلی

هدف

.11

سرمایههای مالی

هدف

.12

شبکهها

هدف

.13

بازار

هدف

.14

اشتغال و توسعه پایدار روستایی

تأثیرپذیر

ردیف

در بررسی وضعیت و موقعیت مؤلفهها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری موارد زیر مشخص شد:
مؤلفههای قوانین و سیاستهای مرتبط با کارآفرینی روستایی و نظام آموزشی در وضعیت تأثیرگذار:
متغیرهای تأثیرگذار ،بحرانیترین مؤلفهها اکوسیستم میباشند ،زیرا این مؤلفهها ،مؤلفههای ورودی
اکوسیستم محسوب میشوند و تغییرات اکوسیستم وابسته به آنها است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

وضعیت

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

مهمترین مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان
کرمانشاه
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مؤلفههای افراد مستعد کارآفرینی ،عوامل فرهنگی و زیرساختها در وضعیت دووجهی :این مؤلفهها،
همزمان بهصورت بسیار تأثیرپذیر و بسیار تأثیرگذار ،عمل مینمایند .دووجهی بودن وضعیت این
مؤلفهها ،سبب استراتژیک شدن آنها شده است ،زیرا هر تغییری و عملی بر روی این مؤلفهها ،واکنش و
تغییری بر دیگر مؤلفهها را به دنبال دارد.
مؤلفه ویژگیهای جمعیتشناختی در وضعیت مستقل :این مؤلفه در قسمت جنوبی پالن قرار گرفته
است و ارتباط کمی با اجزای اکوسیستم دارد.
مؤلفه سرمایههای طبیعی در وضعیت اهرمی :این مؤلفه با وجود آنکه کامالً مستقل است ،بیش از آنکه
تأثیرپذیر باشند ،تأثیرگذارند .وجود این مؤلفهها میتواند به پویایی سیستم کمک کند.
مؤلفههای نهادهای پشتیبان کارآفرینی روستایی ،رهبران محلی ،سرمایههای مالی ،شبکهها و بازار در
وضعیت هدف :با دستکاری این متغیرها ،میتوان به تغییرات و تکامل سیستم در جهت موردنظر دست
یافت .تغییر بر این مؤلفهها باید با توجه به متغیرهای دووجهی و استراتژیک صورت گیرد.
مؤلفههای سرمایه اجتماعی و اشتغال و توسعه پایدار روستایی در وضعیت تأثیرپذیر :این مؤلفهها
بهعنوان خروجی سیستم شناخته میشوند و نسبت به تکامل متغیرهای تأثیرگذار و دووجهی ،بسیار
حساس هستند.
روابط مشاهدهشده میان مؤلفههای تشکیلدهنده (جدول  )9در شکل  5به صورت دیاگرام نشان داده
] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

شده است.

] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

شکل  .5دیاگرام تأثیرات مستقیم عوامل (تأثیرات بسیار ضعیف تا بسیار قوی)
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با توجه به اینکه برای ایجاد تغییرات برنامهریزیشده در یک سیستم ،باید اولویت اعمال تغییرات را از
مؤلفههای تأثیرگذارتر آغاز کرد؛ میتوان با بررسی شکلهای  4و  5و جدول  ،11برای راهبردهای
بهدستآمده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی اولویت قائل شد و به سؤال سوم پژوهش پاسخ داد.
 )5نتیجهگیری

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09
] [ DOR: 20.1001.1.23222131.1399.9.31.4.7

پژوهش حاضر باهدف واکاوی مؤلفههای تشکیلدهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان
کرمانشاه و ارائه راهبردهای تقویت آن انجام پذیرفت .در بخش اول جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها،
پس از مصاحبه با  17نفر از خبرگان کارآفرینی و توسعه روستایی شهرستان کرمانشاه ،و کدگذاری
مصاحبهها ،اجزای مدل پارادایمی به این صورت ارائه شد :شرایط علی (افراد مستعد کارآفرینی)؛ پدیده
اصلی (اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه)؛ شرایط زمینهای (ویژگیهای
جمعیتشناختی ،سرمایههای طبیعی ،عوامل فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،زیرساختها)؛ شرایط مداخلهای
(قوانین و سیاستهای مرتبط با کارآفرینی روستایی ،نظام آموزشی ،نهادهای پشتیبان کارآفرینی
روستایی ،رهبران محلی ،سرمایههای مالی ،شبکهها ،بازار)؛ راهبردها (برنامهریزی و سیاستگذاری برای
توسعه کارآفرینی روستایی ،بهبود نظام آموزش کارآفرینی ،بهبود زیرساختهای توسعه کارآفرینی ،توسعه
هنجارهای فرهنگی -اجتماعی) و پیامدها (اشتغال و توسعه پایدار روستایی).
در بخش دوم جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها ،وضعیت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مؤلفههای
شناساییشده بررسی شد .در این میان ،مؤلفههای افراد مستعد کارآفرینی ،قوانین و سیاستها ،نظام
آموزشی ،عوامل فرهنگی و زیرساختها به ترتیب بیشترین تأثیرگذاری مستقیم را دارا بودند و مؤلفههای
افراد مستعد کارآفرینی ،اشتغال و توسعه پایدار روستایی ،شبکهها ،بازار و نهادهای پشتیبان به ترتیب از
بیشترین تأثیرپذیری مستقیم برخوردار بودند .الزم به ذکر است ،پس از انجام بخش کمی پژوهش و
مشخص شدن وضعیت مؤلفهها ،کدگذاری دادههای مرتبط با راهبردها (مدل پارادایمی نظریه بنیانی)
مجدداً بازنگری ،اصالح و بهبود یافت.
درنهایت ،با توجه به راهبردهای بهدستآمده از مدل پارادایمی نظریه بنیانی و بررسی وضعیت و
موقعیت مؤلفهها در پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میتوان به پاسخ سؤال سوم پژوهش پرداخت؛ در ذیل
مهمترین راهبردهای توسعه اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان کرمانشاه ،مستخرج از یافتههای
پژوهش ،ارائه گردیده است:
با توجه به اینکه پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نشان میدهد که قوانین و سیاستهای حامی
کارآفرینی روستایی ورودی تأثیرگذار بر سیستم است ،میتوان نتیجه گرفت بهبود قوانین ،برنامهها و
سیاست توسعه کارآفرینی روستایی اولین گام بهبود و تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی شهرستان
کرمانشاه است .کدهای اولیه این مقوله نشان میدهد که ایجاد و بهبود یک اکوسیستم موفق کارآفرینی،
نیاز به درک عمیق دولتمردان از فرهنگ و ویژگیهای محیط روستایی دارد .از وظایف اصلی
سیاستگذاران یا رهبران روستایی توجه به تفاوتهای اکوسیستم روستایی با دیگر اکوسیستمها است،
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زیرا بدون دریافت حمایت از اعضای اکوسیستم ،تالش برای توسعه اکوسیستم کارآفرینی درنهایت با
شکست روبهرو خواهد شد .این موضوع نشان میدهد که رویکرد توسعه اکوسیستم روستایی هم از باال به
پایین و هم پایین به باالست .درواقع ،بر اساس هر سناریوی توسعه اکوسیستم ،توسعه یک اکوسیستم
کارآفرینی روستایی باید با همکاری عناصر داخلی مناطق روستایی صورت گیرد؛ بنابراین سیاستگذاری
توسعه کارآفرینی روستایی باید بهصورت برنامهای تدریجی و با استمرار ،با مشارکت اعضای روستایی و
همکاری و هماهنگی بیننهادهای مرتبط با توسعه روستایی ،در راستای بهبود و توسعه تأثیرات اقتصادی،
اجتماعی و تکنولوژیکی اکوسیستم کارآفرینی مناطق روستایی باشد .بهبود قوانین و سیاستهای حامی
کارآفرینی روستایی ،سیاستگذاری بر اساس ظرفیتهای محیطی روستا ،تشکیل اتحادیهها و تعاونیهای
حامی کارآفرینان روستایی ،مشارکت مسئوالن ذیربط با رهبران محلی روستاها ،تقویت خدمات نظامهای
حامی کارآفرینی روستایی و تسهیل دسترسی به سرمایههای مالی ،میتواند از مهمترین راهکارهای توسعه
اکوسیستم کارآفرینی روستایی باشد .به طور مشابه ،پژوهشهای مایلز و موریسون ( ،)2018بوسورث و
تورنر ( ،)2018فریتاس و کیتسون ( ،)2018قمبرعلی ( ،)1393غالمی و محمدزادهالریجانی ( )1396از
بهبود قوانین ،برنامهها و سیاست توسعه کارآفرینی به عنوان اولویت اصلی بهبود و تقویت اکوسیستم
کارآفرینی یاد کردند که با پژوهش حاضر همراستا هستند.
دومین مؤلفهای که بیشترین تأثیرگذاری را بر اکوسیستم کارآفرینی روستایی میگذارد ،نظام آموزش
کارآفرینی بود .بهبود نظام آموزش کارآفرینی میتواند بر توانمندسازی افراد مستعد کارآفرینی ،بهبود
نقش رهبران محلی و نهادهای پشتیبان در توسعه کارآفرینی و ارتقای فرهنگ کارآفرینی بهصورت
مستقیم تأثیرگذار باشد .در این راستا ،بهبود نظام آموزش رسمی و غیررسمی کارآفرینی میتواند کارساز
باشد؛ توجه به مباحث کارآفرینی روستایی در برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها و نهادهای
پشتیبان ،بهبود آموزشهای رهبران محلی ،رسانهها و فضای مجازی و مروجین کارآفرینی به افراد مستعد
روستایی میتواند به این مهم کمک کند .همچنین تقویت نظامهای انتقال فناوری و تحقیق و توسعه با
تسهیل دسترسی کسبوکارهای روستایی به تکنولوژی و تحقیقات جدید ،حمایت از پژوهشها و
تحقیقات مرتبط با کارآفرینی روستایی و تقویت نظام ثبت اختراع و مالکیت معنوی میتواند پویایی
اکوسیستم کارآفرینی روستایی را افزایش دهد .در پژوهشهای همراستا ،اگگاروال ( )2018مهمترین
فاکتور اکوسیستم کارآفرینی مناطق روستایی هند را نظام آموزشوپرورش معرفی کرد و بهبود آن را
بهترین راهکار تقویت اکوسیستم دانست .همچنین امیدی و همکاران ( )1397بهبود نظام آموزشی را یکی
از مؤثرین راهکارهای ایجاد و توسعه شرکتهای کوچک و متوسط در نواحی روستایی ایالم دانستند.
بهبود زیرساختهای موردنیاز برای توسعه کارآفرینی بهعنوان یک عامل دووجهی و استراتژیک
میتواند بر اکوسیستم کارآفرینی روستایی تأثیر مثبت داشته باشد .این عامل بهصورت مستقیم بر افراد
مستعد کارآفرینی ،عوامل فرهنگی ،سرمایه اجتماعی ،نظام آموزشی ،نهادهای پشتیبان ،رهبران محلی،
سرمایه مالی ،شبکهها ،بازار و درنهایت ایجاد اشتغال و توسعه پایدار روستایی تأثیرگذار باشد .در این
راستا ،تقویت زیرساختهای تکنولوژیکی مناسب ،فراهم کردن امکان تجارت الکترونیک برای روستاییان و
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تشکیل انجمنها و تعاونیهای کارآفرینی در نواحی روستایی در مصاحبهها مورد تأکید قرار گرفت.
آمادهسازی روستاها بهعنوان مکانی مناسب برای پذیرش نمایندگی (فرانچایز) و برونسپاری شرکتهای
موفق ،فراهم کردن زمینههای سرمایهگذاری مشترک ،ایجاد صندوق بیمه حمایت مالی و معنوی از
کارآفرینان روستایی و تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع الزم ،از دیگر موارد مهمی بود که برای
بهبود زیرساختها مورد تأکید قرار گرفت .در این راستا ،فراهانی و همکاران ( )1393اثرگذارترین عامل بر
توسعه اکوسیستم کارآفرینی دهستان جابرانصار در شهرستان آبدانان را بهبود زیرساختهای موردنیاز
برای توسعه کارآفرینی عنوان کردند .همچنین ،مایلز و موریسون ( ،)2018تقویت زیرساختهای
کارآفرینی را از شرایط پیشنیاز تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی دانستند.
عوامل فرهنگی از مؤلفههای دووجهی است که برای پویایی اکوسیستم کارآفرینی روستایی باید
موردتوجه قرار گیرد .همانطور که خداوند نیز در قرآن میفرمایند" :خدا حال هیچ قومی را دگرگون
نخواهد کرد مگر آنکه خود آن قوم ،آنچه را که در خودشان هست ،تغییر دهند ،"1باید با بهبود
هنجارهای فرهنگی ،زمینه تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی را از درون روستاها آغاز کرد .اشاعه
فرهنگ کارآفرینی در روستا از طریق رسانهها و رهبران محلی ،تجلیل و دعوت از کارآفرینان موفق ،ترویج
مزایای حاصله از فعالیتهای کارآفرینی و حمایت مادی و معنوی از فعاالن در حوزه آموزش و
فرهنگسازی کارآفرینی در روستا ازجمله راهکارهایی بود که مورد تأکید مشارکتکنندگان قرار گرفت.
نهادسازی و شبکهسازی برای روستاییان به کمک ایجاد شبکه بین کارآفرینان بالقوه و همتایان باتجربه
آنها ،بهبود ارتباط روستاییان با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی ،زمینهسازی برای ارتباط کارآفرینان
روستایی با پارکهای علم و فناوری ،مراکز رشد و شتابدهندهها و دسترسی به دانش و اطالعات از طریق
شبکههای مجازی نیز میتواند به این مهم کمک کند .تقویت عوامل فرهنگی ،تقریباً در تمام پژوهشهای
مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی ،جزء راهکارهای اصلی توسعه اکوسیستم کارآفرینی بوده است.
در پایان میتوان بیان کرد که تمام اقدامات ،کنشها و برهمکنشهای صورت گرفته برای بهبود
اکوسیستم کارآفرینی روستایی ،باید با توجه به افراد فعال و مستعد کارآفرینی (به عنوان شرایط علی و
سببساز پدیده اصلی در نظریه بنیانی و عامل استراتژیک سیستم در تحلیل ساختاری) انجام گیرد .این
افراد مهمترین مؤلفه و قلب اکوسیستم کارآفرینی روستایی هستند؛ چراکه همزمان بهصورت بسیار
تأثیرگذار و بسیار تأثیرپذیر عمل مینمایند و هر اقدام و کنشی بر روی این مؤلفه ،برهمکنش و تغییری بر
دیگر مؤلفهها را به دنبال دارد .بنابراین این افراد هستند که تفاوتها را در اکوسیستمها رقم میزنند و
مولفههای دیگر باید برای پشتیبانی از آنها با دیدگاهی کلنگر ،سیستمی و حمایتی تمرکز کنند.
امید است با بهرهگیری از نتایج فوق و سایر برنامههای توسعه کارآفرینی روستایی ،شاهد ارتقاء سطح
رفاه مردم روستا و دستیابی به اشتغال و توسعه پایدار باشیم.
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