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Abstract
Entrepreneurship transforms the challenges of regions into opportunities such as increasing
employment and income rates, reducing crimes caused by unemployment and poverty.
Clearly, entrepreneurship development is not possible without efficient institutions that
respond creatively and entrepreneurially to local and regional issues and challenges. Hence,
the purpose of the present study is to identify the institutional barriers to entrepreneurship
development in Iran from a historical perspective before the Islamic Revolution of 1979.
Therefore, 12 sources related to Iran's underdevelopment have been selected and were
analyzed by using the theme analysis strategy and Atlas T software in two stages of open
and axial coding. According to the results, the main root of entrepreneurship
underdevelopment in Iran should be examined in the course of history, and the unfavorable
business environment at the present time is not the only reason for the lack of
entrepreneurship development in Iran . The most important institutional barriers identified
in the studied texts can be classified into 6 main categories: administrative barriers,
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economic barriers, social and cultural barriers, legal and regulatory barriers, political
barriers, personal and cognitive barriers, which are part of these barriers (administrative,
economic, legal-regulatory, political) in the category of formal institutions and another part
(socio-cultural and cognitive-personal) in the category of informal institutions.
Keywords: Entrepreneurship Development Policy Making, Regional Entrepreneurship,
Institutional Barriers, Historical Approach
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چکیده
کارآفرینی با تبدیل چالشها و مسائل به فرصتهاایی چا ا زفاشزیش ارت زلاو ار و ،رآماد
کاهش جرزئم الی زز بیکاری و فقر و همچنین زفشزیش خ ،کفایی باه تاییرذارزری ،ر ج زما
می پر،زز .،تحقیق حاضر با رویکر ،کیفی به لناسایی م ز ها،ی ت سعه کاارآفرینی ،ر زیارزا
زز منظر تاریخی پر،زخوه و ،ر همین رزسوا  10زیر مرتبط با عدم ت سعه یافوگی زیرزا که اظر بار
ظام بر امهریشی قبل زز ز قاب زسابمی ،ر ساار  57با  ،ز وخاا ذر،یاد و باا زساوفا ،زز
زسورزتژی تحلیل تم و بهر ذیری زز رم زفشزر زطلس تای .آی ،ر ،و مرحلاه کدذارزری بااز و
مح ری تحلیل ذر،ید د .طبق وایج بدست آمد ریشه زصلی عدم ت سعه یافوگی کاارآفرینی ،ر
زیرزا رز بایسوی ،ر ذررذا تاریخ بررسی م  ،و مساعد ب ،ا محایط کساو و کاار ،ر زمااا
فعلی تنها ،لیل عدم ت ساعه یاافوگی کاارآفرینی ،ر کشا ر یسات .مهامتارین م ز ا هاا،ی
لناسایی لد ،ر مو ا م ر ،بررسی ،ر  6طبقه زصلی ز،زری زقوصاا،ی زجومااعی و فرهنگای
قا ی و مقررزتی سیاسی و لخصی  -لناخوی قابل ،سوه بندی زست که بخشی زز زین م ز ا
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(ز،زری زقوصاا،ی قااا ی  -مقررزتاای سیاساای) ،ر طبقااه ها،هااای رساامی و بخشاای ،یگاار
(زجوماعی -فرهنگی و لناخوی – لخصی) ،ر طبقه ها،های غیر رسمی قرزر میذیر.،
کلیدددوا ههددا سیاسااتذاارزری ت سااعه کااارآفرینی کااارآفرینی من قااهزی م ز ا هااا،ی
رویکر ،تاریخی.

 .1مقدمه
،ر ،هههای زخیر کارآفرینی با فرزیند خلق و پیگیری فرصتهای آورز ه برزی ت لیاد زرزش
،ر جامعه باه عنا زا زباشزر و مکاا یشم ت ساعه زقوصاا،ی و زجومااعی ت ساط یساندذاا و
سیاستذرزرزا م ر ،ت جاه قارزر ذرفواه زسات ( .)Roundy and Dutch 2018باا ماروری بار
زقوصا ،کش رهای مخولف مشخص میل  ،که برخی مناطق سابت باه منااطق ،یگار ،زرزی
عملکر ،زقوصا،ی بهوری هسوند و زفرز ،بیشوری ،رذیر فعالیتهاای کارآفرینا اه هساوند و ،ر
مقایسه با میا گین کش ر رلد زقوصا،ی بااتتری ،زر اد ) .(Chaston, 2017زیان رلاد فشزیناد
الی زز ساخوار زقوصا،ی مناساو وجا  ،مشیاتهاای سابی ،ر فعالیاتهاای مخولاف و
سیاستذرزری و بر امهریشی من قهزی صحیح زست .زمینه هاا،ی لاامل سااخوار فرهنگای
ماهیت فرصتهای کارآفرینا ه و مر،مای کاه آا فرصاتهاا رز لناساایی کار ،و زقادزم باه
بهر بر،زری زز آا می مایند رز تحت تاییر قرزر می،هد (.)Alia, Kelleya and Levieb 2019
ا،ید ذرفون زسوعدز،ها ت ز اییها و مشیتهای سبی هر من قاه ،ر زمیناه فعالیاتهاای
زقوصا،ی باعث میل  ،که سرمایهذرزریها موناسو با زمکا ات و ظرفیتهای باالق منااطق
ص رت گیر ،و با وج  ،زجرزی بر امههای موعد ،ت ساعه ملای و من قاهزی همچنااا رو اد
ت سعه یافوگی مناطق ز،زمه یابد (کرمی و آذهی  )1394بنابرزین ،ر ص رتی که ع زمال ما یر
بر رلد زقوصا،ی منااطق لناساایی و ،رک ،رساوی زز ت ز منادیهاا و تنگناهاای آا منااطق
فرزهم ل  ،میت زا زمینه زرتقای س ح سیاستذرزریهای مرتبط باا منااطق تصامیمذیاری
،رست و مبونی بر آذاهی رز برزی سیاستذرزرزا ملی و من قهزی فرزهم کر.،
س ح من قهزی به عن زا س حی زز فضای مادیریت و زجارزی سیاساتهاای ت ساعهزی
هم زر م ر ،ت جه محافل علمی سیاستذرزری و زجرزیی با  ،زسات .زز ،هاههاای 1960
و  1970ت سعه من قهزی و محلی به عن زا فعالیوی مهم هم ،ر سا ح ملای و هام ،ر سا ح
،ولتهای محلی و من قهزی ،ر سرزسر جهاا به ط ر روز زفشو ی م ر ،ت جاه قارزر ذرفات
(، .)Pike , Rodriguez-Pose and Tomaney 2006ر زیرزا یش با روى کار آمدا ،ولات مادرا و
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آغاز بر امههاى ت سعه که روزبط پیشامدرا بین لهرها و روسواها و بین مناطق مخولف کشا ر
رز زز هم ذسیخت ابرزبریهای من قهزی به عن زا مشکلى ب ر ج لکل ذرفت .به همین خاطر
زز ،هه  1340رویکر ،ت سعه من قهزی م ر ،ت جه قرزر ذرفت و سیاست و زبشزرهااى مخولفاى
برزى کاهش ابرزبریهای من ق هاى به کار ذرفوه لد .با زین حار و علیرغم ساابقه و قادمت
سیاستذرزرى ت سعه من قه زى ،ر زیرزا ،ر بیشور زین زقدزمات هم زر زین کوه ما ر ،غفلات
قرزر ذرفوه که زیرزا سرزمینی وسی زست که تن ع و تکثر وجه غالو آا رز تشاکیل ،ز ،زسات
(فرجی زز ،کاظمیاا و زفوخاری  .)1384بنابرزین ،ساویابی باه زهادز کابا ت ساعه ملّای
محلّای و من قاهزی زسات .ضامن زینکاه
مشارو باه ،رک و لاناخت هماه جا باه سا
بر امهریشیهای ملّی بدوا وزسا بر اماهریاشیهاای محلّای و من قاهزی قاا،ر باه لاناخت
پوا سیلها و محدو،یتهای محلّی و من قهزی ب  ،و ،ر تادوین زهادز ت ساعهزی خا  ،باا
مشکبت زساسی م زجه خ زهد با  .،ویجاه زیان زمار کام تا جهى باه تحا ر پاارز،زیمهاای
سیاساتذارزری ت ساعه من قاهزی و کاساوى ،ر لای مادیریت زجرزیای و عملیااتی لادا
رزهبر،های کبا ت سعه ملّی و سرز جام تحقق یافون کامل زهادز سیاساتذارزریهاا زسات
(فرجی زز ،کاظمیاا و زفوخاری .)1384
با ت جه به م الاو عنا زا لاد بررسای ز،بیاات ظاری و تجربای شااا ،هناد زیان
حقیقت زست که م العهزی که م ز ت سعه کارآفرینی رز زز منظر ها،ی ما ر ،بررسای قارزر
،ز ،بالد تا کن ا ز جام شد زست .لرز تحقیق حاضار باه  ،باار آا زسات کاه باه بررسای
ریشهزی و تاریخی م ز ها،ی کارآفرینی ،ر کش ر بپار،زز .،زز زیان رو قسامت ،وم مقالاه
به مبا ی ظری پژوهش پر،زخوه خ زهد لد .بخش س م مقاله روشلناسی پژوهش رز ما ر،
بررسی قرزر خ زهد ما ، ،ر بخاش چهاارم تحلیال یافواه مشاخص ذر،یاد و هایواا ،ر
بخش پنجم ویجهذیری م  ،و پیشنها،زتی رز زز منظر سیاستذرزری زرزئه خ زهیم م .،

 .2مبانی نظری

کارآفرینیمنطقهای

1.2
کارآفریناا به وزس ه محص تت و خدمات بایبادیلی کاه خلاق مایکنناد م تا ر زلاو ار
آفرینی پیشرفت فناورز ه و رلد زقوصا،ی ج زما ت ساعه یافواه و ،ر حاار ت ساعه هساوند
( .)Andreas, et al. 2020جدزی زز تأییر زقوصا،ی لا زهد حکایات زز زیان وزقعیات ،زر ،کاه
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کارآفرینی ت ز ایی لکل ،ز،ا به فرهنگ زز طریق ف ذ بار ها،هاا رز ،زر ،و باهوسایله زرزئاه
رز حل به مش کبت م جا ، ،ر ج زما عملکار ،زقوصاا،ی رز تحات تاأییر قارزر مای،هاد
) .(Rindova, Barry, & Ketchen, 2009باا زیان گاا کاارآفرینی باهعنا زا منبا رساوگاری
( )Emancipationزسوقبر مالی ترویج و زرتقای خبقیت و مخر وضاعیت م جا  ،تلقای
میل . (Stevenson, 1986) ،
ب سما و زسور برگ(، )2014ر یکی زز پژوهشهای خ  ،باا ،ر ظار ذارفون جنباههاای
فضااایی و ج رزفیااایی باارزی کااارآفرینی چهااار سا ح فرزملی(باارزی مثااار زتحا،یااه زروپااا)
ملی(کش ر) من قهزی(برزی مثار مناطق لهری) و س ح محلای بارزی آا ،ر ظار ذرفواهز اد
) .(Bosma & Sternberg, 2014کااارآفرینی من قااهزی پدیااد زی ا ین ،ر ح ا ز م العااات
کارآفرینی زست که به خاطر همین بدعت و میاارلوهزی ب ،ا آا و ا،ید ذرفون جنباههاای
فضایی ،ر پدید کارآفرینی تاکن ا و ز سوه زست زز تعریف وزحدی برخ ر،زر بالد و هنا ز
رز زیا،ی تا لناخت وزقعی آا باقی زست .برخی زز تعاریف موعار کارآفرینی من قاهزی ،ر
جدور لمار ( )1آمد زست.
جدول.1تعاریفمختلفکارآفرینیمنطقهای
نویسنده

تعریف

)(Jones, 2007

کارآفرینی من قهزی یش هما ند وزژ کارآفرینی تعریف وزحدی دزلوه و ،ر برخی
م زر ،کارآفرینی من قهزی به تعبیری زز کارآفرینی تبدیل لد و ،ر برخی م زر، ،یگر
یش آا رز به کسووکارهای ک چک زرجاع می،هند که ،ر مناطق ،زرزی رک ،
زقوصا،ی عملیاتی لد و یا به زرزئه خدمات میپر،زز د

& (Bosma
)Sternberg, 2014

ب سما و زسور برگ یش ،ر تحقیقات خ  ،زلار میکنند که هن ز تا ت لید یک ظریه
مناسو یا حدزقل مفه می برزی تشریح فرآیند کارآفرینی من قهزی و ،تیل و تأییرزت
آا رز زیا،ی ما د زست

)(Thompson, 2012

تامپس ا( )2012با بیاا زینکه تعریف مودزولی زز کارآفرینی من قهزی وج  ،دزر،
زبرزز میکند که کارآفرینی من قهزی زز تعریفی وزحد و خاص برخ ر،زر یست زما
ذاهی زوقات ،ر معنی کارآفرینی زقلیت و برخی زمااها به معنی کسووکارهای
ک چک و یا زرزئه ذر خدمات ،ر زحی ،چار رک  ،زقوصا،ی بهکاربر ،میل ،
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کارآفرینی ،ر س ح من قه به ،تیلی چ ا  -1ماهیت باززر  -2ماهیت سیسوم ا آوری و
 -3ماهیت فرهنگ جامعه و ها،هایی که کسووکارها ،ر بسور آا تأسیسلد ز اد موفااوت
زز چیشی زست که ،ر س ح ملی رزیج زست، .ر م العات من قهزی یافوهها و محدو،یتهاای
مرب به ع زمل ذکرلد بیا گر ،و یازمندی بالق میبالند:
ـ

معرفی سیاست عم می ،ر قالو ،زمنهزی زز مدزخبتی و مکا یشمهای حامی

ـ معرفی سیسومی زز حکمرز ی سیاسوی (governance

و مکا یشمهای حمایوی ق ی

 )Policyجهت مدزخبت مناساو

)(Huggins, 2015

عنوانیکرویدادمنطقهای 


هاینظریکارآفرینیبه
 2.2
بنيان
زمروز پدید کارآفرینی فاقد یک چاارچ مفها می زسات() Shane and Venkataramn,2000
بهط رکلی زین م ض ع ،ر م ر ،ظریههای کاارآفرینی من قاهزی ،ر هار ،و ،یادذا رزیاج
صحت ،زر .،زز یکس تحقیقات ،رزمینه کارآفرینی بهط رکلی پیامدهای مکا ی رز علیرغام
زهمیت فشزیند آا ،ر جنبههای زمینهزی و مفها می کاارآفرینی ا،یاد مایذیار .،زز سا ی
،یگر رلوههایی که ،ر رزسوای م ضا عات مکاا ی ما ناد علا م من قاهزی و یاا ج رزفیاای
زقوصا ،فعالیت و تحقیق میکنند حوی بهص رت ظری یش به درت به کارآفرینی پر،زخوهز اد
( ، .)Malecki, 1997; Sternberg, 2004ر ویجااه تعجباای اادزر ،کااه زکثاار تحقیقااات تئ ریااک
کارآفرینی زز ظریههایی زساوفا ،مایکنناد کاه ،ر رلاوههاا و حا ز هاای علمای ،یگاری
ت سعهیافوه و کموبیش جای خ  ،رز ،ر تحقیقات کاارآفرینی باازکر ،ز اد زذرچاه «همیشاه
تحلیلای رز م ر،بررسای قارزر مای،هناد و
برزی ساازتت تحقیقای کاه رو ادها و سا
لای ترین ،ر تحقیقات کارآفرینی هسوند عملکر،ی بهینه دزر د» ( .)Davidsson, 2006کنای و
پات ا ( 2005ص )225ویجه ذرفوهز د که «ج رزفیای زقوصا،ی کاارآفرینی) بحثای جارز و
زمینی حاصلخیش بهمنظ ر تحقیق ،ر ح ز ج رزفیای زقوصا،ی زسات»؛ ق عاا یااز زسات تاا
ظریههایی بر روی ع زمل و مبینهای مکا ی کارآفرینی آزما ا بهبا  ،و ت ساعه ،ز ،لا ،
(.)Kenney and Patton, 2005
تحلیل فعالیتهای زسوارت آپ و زلویاق و ذرزیش برزی رز ز دززی لارکتهاای جدیاد
سالیاا سار تنها لامل رویکر،هایی میلد که بر بخش عرضاه و ع زمال فار،ی و لخصای
مرب به کارآفرین با تأکید بر مش قهای رز ز دززی یک لرکت تمرکش میکار .،آا ع زمال
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تنها ،ر تحلیلهای تجربی کاربر، ،زلوند .به همین ،لیل ،ر سارهای زخیار ع زمال تقاضاا و
محی ی (لامل ع زمال من قاهزی) م ر،ت جاه بیشاوری قرزرذرفواهز اد .زیان م لاو بیاا گر
زین زست که تنها ع زمل فر،ی میت ز د یک رویدز ،کارآفرینی رز ت ضیح ،هد و یاز به بااز
وساای تااری زز ع زماال زمینااهزی و مفها می زساات، .روزقا ،ر ظرذاارفون ع زماال محی اای
بهص رت کبا لامل قرزبت و ش،یکی مکاا ی ویژذایهاای محایط من قاهزی رزیاجتار و
محب تر لد زست .زز ،یدذا ظری تحلیل مبینهای مفها می و زمیناهزی کاارآفرینی کاه
بهص رت زیجا ،و خلق سازمااها تعریف میلا ، ،ر مفها م و یاا رویکار ،طار تقاضاا
مسوور و ذنجا د لد زست (.)Thornton, 1999
منظ ر زز زهمیت زبعا ،من قهزی کارآفرینی زین یست که تمامی فعالیاتهاای کارآفرینا اه
تحت تأییر لرزیط و مو یرهای من قاهزی زسات و ق عاا م لفاههاای ملای یاش ،ر ت صایف
فعالیتهای کارآفرینا ه زهمیت بسشزیی ،زر د بدین معنی که زین لرزیط بیشور میااا کشا رها
و ه میاا مناطق مخولف یک کش ر ت ییر میکنند (مثب ق ز ین مالیاتی)؛ بعضی زز لرزیط یاش
بر زساس ویژذیهای زفرز ،تعیین میذر ،د .با زینوج  ،طیف وسیعی زز یافوههای تجربای و
ظری پیشنها ،می،هند که عبو بر چارچ ملی لرزیط بسیار ،یگاری وجا ، ،زر اد کاه
میاا من قههای مخولف یک کش ر ت ییر کر ،و بر تصمیم زفارز، ،ر خصا ص خ ،زلاو الی
تأییرذرزر هسوند .وزژ مص لح «فضای کارآفرینا ه» بسیاری زز زین مشخصههاای من قاهزی رز
که حدزقل قا،ر به تأییرذرزری بر تصمیم زفرز ،محلی بهمنظا ر رز ز ادززی و عادم رز ز ادززی
یک زسوارت آپ و حوای م فقیات و لکسات آتای یاک زساوارت آپ زسات رز یکپارچاه
ماایساااز .،وجا  ،بر امااههااای حمایاات زز کااارآفرینی ،رک ،یاادذا و مهااارت جمعیاات
،رخص ص زسوارت آپها و یا وج  ،مرزکش حمایتکنند و مارو زساوارت آپهاا زعام زز
،ز شگا ها با رلوههای مرتبط و لرکتهای آورز ه مثارهاایی زززیانذ اه مشخصاههاای
من قهزی زیر چور فضاای کاارآفرینی هساوند .بسایاری زز تحلیالهاای تجربای (آ،ریاش و
فریچس 1994؛ رین لدز و همکاارزا 1994؛ رلینگار  )1998شااا ،ز ،ز اد کاه حادزقل ،ر
مناطق و یا زمااهاایی خااص ،ز ،هاای جما آوریلاد من قاهزی زعام زز سااخوار سانی
جمعیت رت بیکاری ساخوار صنای و یا ساخوار ز ادزز زی لارکتهاا مایت ز ناد ذارزیش
من قهزی ،ر قبار رز ز دززی زسوارت آپها رز ت ضیح ،هناد .زیان م الاو همگای زیبااتی بار
لم ر ظریههای کارآفرینی مکا ی زست.
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 .3رویکرد نهادی
ها،ها به زعم ،زذبس ا ر ( )1991محادو،یتهاای «ز سااا سااخوی» هساوند کاه ،ر
تعامبت سیاسی زجوماعی و زقوصا،ی باه وجا  ،مایآیناد .محادو،یتهاا لاامل ،و ا ع
محدو،یت غیررسمی (تحریمهاا تاب هاا آ،ز و رسا م سانتهاا و کادهای رفوااری) و
محدو،یتهای رسمی (قا ا زساسی حق ق مالکا ه و ) ...میل .،
زقوصا ،ها،ی یک بر امه تحقیقاتی عینیت ذرز (بر خب تئ ری یاا روش محا ر) زسات
که سعی ،زر ،ها،های زجوماعی و پیامدهای آا رز تا آ جا که باه زقوصاا ،مربا بالاد ،رک
کند (هاجس ا  .)2015زز زین رو زقوصا،،ز اا ها،ذرز سعی ،ر ،رک پیچیادذیهاای مارتبط
با پدید های عینی زماا و مکاا خاص ،زر د و به همین ترتیو کمور باا تئا ری سار و کاار
،زلوه ،ر ع ض جسوج ی زلگ ها رز مبنای زصلی کار خ  ،قرزر می،هند .با زین وجا  ،زیان
به معنای غیر ظری ب ،ا زقوصا ،هاا،ی یسات و زیان مکواو مشاومل بار ظریاههاای باه
زص ا ب میاااا ر ،زساات .همچنااین پدیااد هااای هااا،ی بااا ت جااه بااه کشااف برخاای زز
«حقایق جاو،ز ه» زرزیابی میل د (ما ند قاا ا ذارز ش ،ر ما ر ،سا ،مندی ظریاههاای
عم می ،ر زقوصا )،بلکه با ت جه به زرزش عملی آاها ،ر تأییرذرزری بر پدیاد هاای  ،یاای
وزقعی زز طریق طرزحای هاا،ی مقاررزت و مادزخبت سیاساوی زرزشذارزری مایلا د
( .)Hodgson, 2001-14-16تمرکش بر پدید های عینی و زسورزتژی تحقیقات زغلو زلقایی بادزا
معنی زست کاه حقاایق غیرتااریخی و مواافیشیکی عمادتا مار،و ،هساوند .زز زیان رو ،رک
تاریخی زز ،ز ش علمی زساس ظریهپر،ززی هاا،ذرزیی زسات .بسایاری زز ها،ذرزیااا ز،عاا
میکنند که جدزیی زرزشها زز علم ت صیفی ه عملی زسات و اه لشوماا م لا ، .ر وزقا
زرزیابی تمرین علمی با ت جه به زرزش عملی آا زز قبل شاا می،هد که ها،ذرزیاا کارهاای
خ  ،رز ،ر رزب ه با جامعه به ط ر کلیتر می،ز ند ( .)Elsner 2017زین بادزا معنای زسات کاه
ها،ذرزیاا زز ،رذیر لدا ،ر سیاست یا لای هاای طرزحای و تحا ر زجومااعی خا ،،زری
میکنند .به عن زا مثار جاا رزجر کام ش ،ر بسیاری زز کمیسای اهاای تحقیاق صانعوی و
همچنین ،ر تهیه پیش یس ت زفق امه جدید و قا ا کار و رفا زیااتت موحاد ،ر هار ،و
س ح فدرزر و زیالوی لرکت ،زلوه زست).(Elsner 2006
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 .4پیشینۀ پژوهش
،ر م وی و همکارزا(، )2020ر پژوهش خ  ،باا عنا زا «کاارآفرینی و ا آوری :ریشاههاا
تاااریخی و تاااییر باار رلااد من قااهزی» شاااا ،ز ،ااد کااه سا ح فعلاای کااارآفرینی من قااهزی
شات ذرفوه زز ز بالت ،ز ش و سرریشهایی زست که به ص رت تاریخی ،ر مرزکاش علمای و
،ز شگا های برخی مناطق وج ، ،زلوه زست به زعام زیان یساندذاا ،ز اش و خبقیات
علمی و ،ر هایت محیط فرهنگی زز ع زمال مهام باروز رفواار کارآفرینا اه ،ر بلناد مادت
هسوند .کارآفرینی و آوری یش به به خ  ،تاأییر مثبوای ،ر رلاد زقوصاا،ی من قاهزی ،زر،
()Del Monte, Moccia and Pennacchio 2020
فریچ و ریچ(، )2018ر مقاله خا  ،باا عنا زا «،ز اش من قاهزی فرهناگ کاارآفرینی و
زسوارت آپهای آور ،ر طی زماا» چنین ویجه ذرفوند که وج ، ،ز شگا ها و ارت خا ،
زلو الی ،ر ط ر تااریخ ،ر ت ساعه کاارآفرینی من قاهزی آلمااا ،ر بااز  2014-1907تااییر
فرزوز ی ،زلوه زست لرز به زعم زین محققین کارآفرینی من قهزی پدید زی بلناد مادت زسات
که ،ر ط ر زماا و بسور تاریخ لکل میذیارFritsch and Wyrwich, Regional knowledge ( ،
entre preneurial culture, and innovative start-ups over time and pace―an empirical

.)investigation 2018
فرچ و ریچ(، )2017ر مقالهزی با عن زا «تاییر کاارآفرینی بار ت ساعه زقوصاا،ی :تحلیال
تجربی با زسوفا ،زز فرهنگ کارآفرینی من قهزی» چنین ویجه ذرفوند کاه علایرغام ت ییارزت
سیاسی زجوماعی و زقوصا،ی که ج زم رز ،ر طی زماا موایر مایسااز د سااخوار کساو و
کارهای جدیدی که ،ر س ح من قهزی لکل میذیر ،تاا حاد زیاا،ی ،ر طا ر زمااا یابات
میما د (.)Fritsch and Wyrwich 2017
خاا(، )2011ر مقاله خ  «،حق یبت زخورزع و تش یق به عن زا مکا یسمهاا تشا یقی ،ر
بریوا یا :فهم رلد ،ر بلند مدت» بر زین کوه تاکید م  ،زست که زحورزم به حقا ق مالکیات
ت سط صاحباا قدرت و سیاستذرزرزا زز جمله مهمترین پیشرزاهای ت سعه کاارآفرینی ،ر
برخی مناطق زیاتت موحد آمریکا و زروپا ب  ،زست (.)Khan 2011
به همین ترتیو فل ریدز(، )2004ر مقاله خ  ،با عن زا» طبقه خبق و ت سعه زقوصاا،ی»
چنین ویجهذیری م  ،که به لحاظ تاریخی محایط فرهنگای و زجومااعی حاامی ،ز اش و
خبقیت منجر به ت سعه زید های جدید ،ر س ح مناطق میل  .،زفرز ،خبق به محیطهاایی
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جر میل د ساخوار زجوماعی و فرهنگی( زز جمله زباا مارهو و غیار ) حاامی ،ز اش
علمی و تن ع ب  ،و حمایتهای فرهنگی به وف ر ،ر آا یافت ل ) (Florida 2014،
همچناین باه زعاام یساندذا ی چا ا ذلیاشر تپ رتااا و ،یسایلیا ش ()2004؛ بااروتن و
همکارزا ()2010؛ زسو ،زر و همکاارزا()2018؛ فارچ و ریاچ()2019؛ زورباا و همکاارزا
( )2019ویژذیهای محی ی ،ر ط ر زمااا و باه ساخوی لاکل مایذیر اد و ت ییارزت باا
آهسوگی زتفاق میزفود .تاریخ یک عنصار حیااتی ،ر فهام تفااوتهاای کنا ی زقوصاا، ،ر
کش رها و مناطق مخولف زست .مهمترین ،لیل برزی چنین وزبسوگی به مسایری رز مایتا زا
،ر میرز فرهنگی سرزغ ذرفت؛ وج  ،ها،های رسمی و غیر رسمی ما ناد مقاررزت قاا ا
کار و ق زعد « ا لوه بازی»؛ ،ز ش و فرهنگ من قهزی کارآفرینی که عمیقاا ریشاه ،ر تااریخ
،زر،

 .5روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر زز ،یدذا هد جشء پژوهشهای کاربر،ی و زز منظر ذار،آوری ،ز ،هاا ،ر
ر ،تحقیقات ت صیفی قرزر ،زر، .،ر زین پژوهش برزی ،ست یابی باه زطبعاات ما ر ،یااز
کوو و مقاتت کلیدی منوشر لد ،ر رزب ه با ظام بر امهریشی و ت سعه زقوصاا،ی زیارزا کاه
عمدتا مرب به قبل زز ز قب زسبمی زیرزا ،ر ساار  1357زسات لناساایی ذر،یاد و باا
زسوفا ،زز رویکر ،فرزترکیو باه تحلیال و کدذارزری (بااز و محا ری) محوا زی مقااتت
پر،زخوه لد .مشخصات آیار بررسی لد ،ر زین پژوهش به لر جدور زیر میبالاد .تزم
به ت ضیح زست که سعی لد زست تا ترکیبای زز آیااری کاه ت ساط یساندذاا ،زخلای و
خارجی گالوه لد و باز زما ی وسیعی رز ،ر بر میذیر ،ز وخا و ما ر ،تجشیاه و تحلیال
قرزر بگیر .،همچنین تزم به ذکر زست که مو ا بررسی لد ذرچه ،ر عن زا و ،ر گاا زور
زرتبا مسوقیمی به بحث کارآفرینی و کارفرینی من قهزی دزر د ولی زز آ جا کاه کاارآرفرینی
یک زمینه م العاتی میاا رلوهزی زست ( )Landström and Harirchi 2018پژوهشگرزا پاس زز
ما ها م العه و بررسی به زین ویجه رسید د که آیار منوخاو مهامتارین آیااری هساوند کاه
میت زا ریشههای تاریخی عدم ت سعه یافوگی کارآفرینی رز یش ،ر کش ر تشریح مایند.
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جدول.2منابعمورداستفاده 
نویسنده

ناماثر

سال
نگارش

زمانبررسی

1

محم  ،سری زلقلم

فرززا

1390

1193ا1344

2

م رذاا ل سور

زخوناق زیرزا

1291

1290-1289

3

آرت ر میلسپ

4

زی.آر.لینگمن

1928

1928 -1900

5

زی.آر.لینگمن

وضعیت مالی و زقوصا،ی زیرزا ،ر ،ور
رضا لا
ذشزرلی ،ربار وضعیت مالی و
بازرذا ی زیرزا
وضعیت زقوصا ،زیرزا

1926

1927-1924

1930

1931-1900

6

زس.سیم دز

وضعیت زقوصا،ی زیرزا

1935

1936-1900

7

آرت ر میلسپ

8

آرت ر میلسپ

1946

23-1321

9

جر بالدوین

10

فرز ک سیف زلدینی و و
م سسی پناهند خ ز

مام ریت آمریکایی ها ،ر زیرزا()1925
آمریکایی ها ،ر زیرزا(خاطرزت ،ورزا
جنگ جها ی ،وم)()1946
بر امهریشی و ت سعه ،ر زیرزا (تجربه
ذرو مشاورزا هاروزر)،
چالشها و م ز بر امه ریشی ت سعه
من قه زی ،ر زیرزا.

1925

06-1301

41-1337
1389

قبل و بعد زز
ز قب زسبمی

برخب روشهای م هذیری زحومالی که ،ر آاها هد تعمایم واایج زز یاک م اه
معر به کل جامعه م ر ،پژوهش زست ،ر روشهای کیفی چنین هادفی ماد ظر یسات و
معیار ت صیف یا تبیین یک پدید به مشرو ترین لکل ممکن زست .بنابرزین معیاری معرفای
میل  ،که ،ر آا رسیدا به حدزکثر زطبعات ،ر م ر ،پدید به عنا زا ق اه پایااا ،ر ظار
ذرفوه میل  .،زین معیار ،ر زمینه پژوهشهای کیفی زلباع امید میل  .،زساوفا ،زز روش
زلباع ،ز، ،ر پژوهشهای کیفی به عن زا زسوا دزر ،طبیی پایاا م هذیاری ،ر ظار ذرفواه
میل ( ،ر جبر و غیر  .)1391به عبارتی ،یگر زلاباع ظاری مرحلاهزی زسات کاه ،ر آا
،ز ،های جدیدی ،ر زرتبا با مق له پدید میآیند مق له ذسورۀ مناسیی میابد و روزباط باین
مق لهها برقرزر و تأیید میل د (.) Glaser, 1978فرزیند زلباع ظری باه صا رت خبصاه ،ر
م ،زر زیر مشاهد میل ، .،ر زین م ،زر مح ر عم ،ی شاا،هند تعدز ،مفاهیم جدیادی
زست که طی بررسی مو ا لناسایی ذر،ید زست و مح ر زفقای شااا،هناد لامار منبا
بررسی لد زست.
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کد جدید شناسایی شده
32
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1

نمودار.1اشباعنظری

،ر زین پژوهش محققاا زز پایایی بازآزم ا و روش ت زفق ،روام ض عی برزی محاسابه
پایایی مو ا بررسی لد بهر بر ،ز د و برزی زرزیابی یبات کدذارزری پژوهشاگر محاسابه
پایایی بازآزم ا (لاخص یبات) ز جام لد .باه عباارتی بعاد زز مارور چنادین باار موا ا
چهار سند به عن زا م ه ز وخا و کدذرزری لد د و سپس کدهای مشاخص لاد ،ر ،و
فاصله زما ی برزی هر کدزم زز مو ا با هم مقایساه لاد د و هایواا ،رصاد پایاایی باازآزم ا
چهار سند منوخو ز وخا لد به ترتیو ، 84 80 92 90رصد باه،سات آماد کاه بیاا گر
تأییدپریری زین آزم ا زست.

 .6یافتههای پژوهش
،ر زین مرحله زز م العه ،ز ،های پژوهشی تحلیل میل ، ،ر زین تحقق به منظا ر تجشیاه و
تحلیل ،ز ،های تحقیق با زتخاذ رویکر ،زساوقرزیی ،ر ،و مرحلاه کدذارزری بااز و محا ری
ز جام یافوه زست (کدذرزری باز مح ری) .کدذرزری باز عبارت زست زز فرآیند خار ،کار،ا
آزما ا مقایساه مفها م ساازی و طبقاه بنادی ،ز ،هاا )(Strauss & Corbin, 1994, p. 281
کدذرزری مح ری زز س یی ،یگر به عن زا «فرزیند زرتبا ،هی طبقات( با ،رجاه بااتتری زز
ز وشزع) به زیر طبقاتی با ز وشزع کمور میبالد» عنا زا محا ری بادین جهات باه زیان لای
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کدذرزری ،ز ،لد زست که ،ر زین رویکر ،کاد ذارزری حا ر محا ر یاک طبقاه ز جاام
میل  ،و طبقات و زیر طبقات رز به یکدیگر و ،ر س ح خصیصهها و زبعا ،مرتبط می سااز،
) (Razmjoo & Nouhi, 2011, p. 184یا باه عباارتی ،یگار ،ر مرحلاه کاد ذارزری محا ری
پژوهشگر یکی زز طبقه ها رز باه عنا زا طبقاه محا ری ز وخاا کار ،آا رز تحات عنا زا
پدید مح ری ،ر مرکش فرزیند ما ر ،کااوش قارزر ،ز ،و زرتباا ساایر طبقاه هاا رز باا آا
مشخص میکند .بر زساس وایج تحلیل  144کدباز و ،ر س ح باتتر 6کد محا ری لناساایی
ذر،ید زست .لکل زیر شاا ،هند مهمترین ما ز عی زسات کاه ،ر طا ر زمااا م جباات
ضعف کارکر،ی کارآفرینی ،ر کش ر رز فرزهم م  ،زست.

م ز ز،زری

لخصی و

م ز زقوصا،ی

لناخوی

کارآفرینیمنطقهای

م ز زجوماعی و

م ز سیاسی

فرهنگی
م ز قا ی و
مقررزتی

منطقهایدرایران 
شکل.1موانعنهادی توسعه کارآفرینی 
منبع:یافتههایپژوهش 


،ر ز،زمه هر یک زز طبقات لناسایی لد به تفکیک م ر ،بررسی قرزر خ زهند ذرفت.
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1.6موانعسياسی
عمد مشکبتی که ظام ت سعه کسو و کار رز زز منظر سیاسی موایر میسااخوه مشاومل بار
سیاست ،زخلی ب  ،زست .چنا چه تحلیل مو ا شاا می،هد ظام سیاسای زیارزا ،ر ،ورزا
قبل زز ز قب زسبمی قائم به فر ،ب  ،و زین فار ،یاش زز لحااظ سیاسای عملکار ،ضاعیفی
،زلوهزست و ،ر برزبر تقاضاهای ظامیاا مقاوموی زز خ  ،شاا دهد زز س ی ،یگر قاائم باه
لخص ب ،ا ظام سیاسی باعث لد زست که روزبط قدرت ،ر تماام کشا ر قاائم باه فار،
لد و تمرکش زما ر سیاسای کال کشا ر ،ر پایوخات کشا ر وزقا لا  .،تعیاین مقاررزت
سختذیرز ه برزی تشکیل ذرو ها باعث لد که فعالیت کم یستهاا روز باه روز زفاشزیش
یابد و فضای سیاسی کش ر رز ،چار زلوهاا مایاد و زلوهاا فضاای سیاسای کشا ر یقیناا
منجربه تخریو فضای کسو و کار و ما ترزلی برزی فعالیت کارآفریناا لد زست.
جدول.2کدهایبازمرتبطباطبقهمحوریموانعسياسی 

سياسی

کد
ت قیف روز امه ها و
م ب عات
محدو ،کر،ا فعالیت
های سیاسی و
زجوماعی ،ر م زق
بحرز ی
بی زطبعی ذی ف ذزا
سیاسی زز ظام
ز وخاباتی مدرا
ت ییرزت سری و
اذها ی ،ر کابینه
،ولت
وج  ،زسوعفاهای
موعد ،مایشی زعضای
،ولت
پاسخگ ب ،ا
مسئ تا ،ر برزبر
،ولت های ،یگر تا
مر،م زیرزا
ل رش های ظامی
برزی به ،ست ذرفون

منبعکد
R1

R2

R3

R4

R5

R6

*

*

R7

R8

R9

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

R10
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سل نت
رقابت کینه ت زز ه
جنا های سیاسی
قائم به لخص ب ،ا
سر لت مر،م
عدم تشکیل ،ولت
ت سط زکثریت مجلس
عدم زطبع مر،م زز
سازوکار حک موی
ین (،م کرزسی)
ترجیح مناف لخصی
به ملی ،ر زسوفا ،زز
قدرت
زتکای و تعهد زفرزطی
سیاسی ا به تفاهم امه
با قدرت های بین
زلمللی
ز،وبند مقامات ،ولوی
زز ز بارهای ذندم
،ولوی
زیجا ،لرزیط سفوه
بازی برزی وزرز و
مقامات ،ولوی
محدو ،شدا پاسخ
ذ یی ،ولت به حش
،زرزی زکثریت مجلس
حساسیت مسئ لین به
هرذ ه ز وقا،
م ب عاتی
عدم تفکیک ق ز ،ر
تمامی س
ز،زری،/ولوی

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2.6موانعقانونیومقرراتی
م ز قا ی و مقررزتی زز زمااهای ،ور تا عصر فعلی یکی زز مهامتارین م ز ا پایش روی
ت سعه کسو و کار و کارآفرینی ب  ،زست .به لحاظ تااریخی با  ،قا ز ین مادوا وحاامی
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کسو و کار و ب  ،هماهنگی بین ،سوگا های زجرزیی کش ر زز ع زمل زصلی تخریو محایط
کسو و کار ،ر کش ر ب  ،زست.
جدول.3کدهایبازمرتبطباطبقهمحوریموانعقانونیومقرراتی 
کد
ب  ،ق ز ین مقابله با جرزئم مالی
عدم زرز ،ق قضاییه برزی مبارز با

قانونیومقرراتی

فسا،

منبعکد
R1

R2

*

*

من

وزکنش زحساسات عم می مر،م
ب  ،قا ا ممن عیت زحوکار
محص تت

*

*
*

قضاییه
کر،ا برخ ر ،با موخلفاا به

R6

*

*

وج  ،ابساما ی ذسور، ،ر ق
همکاری ق قضاییه با موخلفاا

R3

R4

R5

R7

R8

*

*

*

*

R9

R10

*
*
*

*
**

*
*

*

*

3.6موانعاداری 
م ز ز،زری یش به ما ند سایر ع زمل لناسایی لاد زز مهامتارین چاالشهاای پایش روی
کسو و کارها زز زماا قاجار تا به زمروز ب  ،زست، .ر وزق ظام سلسله مرزتبی و غلبه ظاام
روزبط بر ض زبط همیشه به عنا زا ماا عی جهات ت ساعه کساو و کاار ،ر سا ح محلای
من قهزی و ملی ب  ،زست.
جدول.4کدهایبازمرتبطباطبقهمحوریموانعاداری 

رویههایاداری

کد
فقدزا جایگا قا ی خاص بارزی
بر اماه ریاشی من قه زی
عدم ت جه بهُ بعد ت ساعه لاهری
بر اماه ریاشی من قهزی و زرتبا
بر امهریشی لهری با آا

منبعکد
R1

R2

R3

*

R4

R5

R6

*
*

*

R7

R8

R9

*
*

*

 R10
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تف یض هر بخش زز فعالیوها به
وززرتخا هه اای ذیربط و م ززی کاری
ها و زخوبر ،ر هماهنگی ها
عدم ت جه به مشیت های من قه زی ،ر
ظام بر امه ریشی
عدم ت جه به بعد ت ساعه لاهری
بر اماهریاشی من قه زی و زرتبا بر امه
ریشی لهری با آا
فقدزا قدرت و زرز، ،ر حاکمیت
محلی و من قه زی
مقابله تمرکشطلباا و بخشگرزهای
پایوخات باا تشکیل سازما های مشابه
،ر ،یگر زسواا ها
عدم زمکاا زرتقا مر،م عامه به مناصو
عالی ،ولوی
ت جه زیا ،به مرکش و پایوخت مح ری
کش ر و تمرذش ذرزیی
بر امه ریشی بات به پایین مناطق و
گرش بخشی ،ر بر امه ریشی ها
عدم ت جه به مناطق مرزی و تجهیش
زمکا ات به ،تیل زمنیوی
عدم ت جه به مناسبت تجهیشزت زرزئه
لد با محیط من قه
ب  ،بر امه های آمایشی یکپارچه و
بکار بسون آا
تنشر هد تصدی مقام به منوف کر،ا
زطرزفیاا
زول یت رزب ه بر ضاب ه ،ر ظام
زسوخدزمی
وج  ،هر و مر ،ر ظام پر،زخت
حق ق¬ها
ز جام مبقات های بی لمار مسئ تا با
یکدیگر
تعدز ،بی لمار حق ق بگیرزا ،رباری
عدم وج  ،مسوندزت فعالیت های
ز،زری
عدم زرزئه زطبعات زز س ی ز،زرزت
تقسیم مناصو بین خا ز¬ ،های
ذی¬ ف ذ

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*
*
*
*
*
*

*

**

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*

*
*
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عدم زطمیناا مدیرزا زز بقای مدیریوی
زلاا
زعوصا کارکناا برزی جل ذیری زز
زصبحات

*

*

*

*
*

*

*
*

*

*

*

4.6موانعاقتصادی 
یافوههای پژوهش شاا می،هد که علیرغم زینکاه ،ولات زیارزا زز کااهش ذخاایر زرزی و
وج  ،همشماا ت رم و رک  ،زقوصا،ی و کمب  ،قدینگی مسومر ر اج مایبار ،زسات ظاام
زقوصا،ی با ز حرزفات موعد،ی ،ر ح ز هشینهکر،ها روبرو با  ،زسات و ،رآمادهای مونا ع
ززقبیل ،رآمدهای ذمرکی به بازپر،زخت قرضهای لا و و ،رآمدهای فوی یش باه پر،زخات
هشینههای جاری زخوصاص مییابند و به سخوی به زم ر ت سعهزی صر میل د .زز سا ی
،یگر زیرساخت های ت لیدی زعم زز م ز ،زولیاه و ق عاات یادکی یاش باه خااطر مشاکبت
زقوصا،ی مهیا شد ز د.
جدول.5کدهایبازمرتبطباطبقهمحوریموانعاقتصادی 

اقتصادی

کد
زخر وزم های سنگین زز ،ولت
های ،یگر
زرزئه¬ی ،ی ا ،ر قالو قب ض
ببسقف به ذی ف ذزا سیاسی
تخصیص صف ب جه ی کش ر
به زرذاا¬های ظامی
آزز ،ب ،ا با کها ،ر زیجا ،تعهد
مالی برزی ،ولت
عدم وض میشزا ،رآمدهای
الی زز محل فعالیوها
وج  ،وزم های موعد ،خارجی
عدم به روز رسا ی آمار وضعیت
زقوصا،ی و جمعیوی مناطق
هشینه ز وقار پ ر معامبت ،ر
لهرها
تعیین ع زرض ذمرکی به ف
،وور ،یگر

منبعکد
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*

*

R8

R9

R10
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مالی

کم زرزش ب ،ا بهای ع زرض
ذمرکی
لکا زیا ،بین ،رآمدها و
مخار ،ولت
،رآمد ز دک ع زرض ذمرکی
سبت به هشینه های باتی
گهدزری مرزها
بی زرزش ب ،ا زحدز رز آهن
سرزسری زز ظر زقوصا،ی
تامین مالی بهر بر،زری زز رز
آهن سرزسری
عدم وج ، ،فاتر حسا مرکشی
برزی ترزز،هی با سایر با ک ها
عدم وج ضرزبخا ه¬های
کارآمد
عدم تناسو ،رآمد الی زز زخر
مالیات با هشینه ارضایوی مر،م
عدم وص ر کامل مالیات
عدم صرفه زقوصا،ی زخر مالیات
زز برخی کاتها
وج  ،مرزج موعد ،زخر
ع زرض و مالیات
منس ت ب ،ا ظام وض مالیات
تامین بخش زیا،ی زز مالیات ،ر
قالو زجناس
عدم وج  ،ممیش محاسباتی مالی
عدم مشخص ب ،ا میشزا
،رآمدهای مالیاتی به تفکیک
من قه
گارش کوابچه های مالیاتی به
ص رت ذنگ و پیچید
مشخص ب ،ا مناب مالیاتی
وج  ،حس مالکیت سبت به
کوابچه مالیاتی ،ر مسئ تا
مالیاتی
م رویی ب ،ا مسئ لیت جم
آوری مالیات ،ر کش ر
کم ب ،ا سبت ،رآمد به
مسئ لیت م ،یاا مالیات

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*
*

*

*

*
*

*
*

*

*
*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*
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5.6موانعفرهنگیواجتماعی 
یافوههای پژوهش حکایت زز زین وزقعیت ،زر ،که به لحاظ تاریخی فضاای زجومااعی زیارزا
زز مسائل مخولفی ر ج بر ،زست .به زعم بسیاری زز یسندذا ی که آیار آاهاا ما ر ،بارری
ز دذی زلاا عجاین لاد ز اد و
قرزر ذرفت مر،م زیرزا با فسا،های ذسور، ،ر همه س
زین مهم ،ر تق یت روحیه فرزر مالیاتی ذسور ،قش بسشزیی زیفا کر ،زست و باعث کااهش
س ح زعوما ،عم می ،ر بین زهالی زین کش ر لد و به عی به تق یت فر،ذرزیای ز جامیاد
زست، .ر زیرزا هن ز مر،م فرهنگ مدر یوه و زلشزماات الای زز آا رز قبا ر کار ،ز اد و باه
حق ق خ  ،یش آلنا یسوند و زز همین روی ،رخ زسات هاا و تقاضااهای خا  ،زز سیساوم
ز،زری رز به ذ هزی ملومسا ه و ه زز روی زحقاق حق ق برحق خ ، ،رخ زسات مایکنناد و
زین زمر یش ،ر ز،بیات تجربی و ظری یکی زز م ز زصلی ت ساعه فعالیاتهاای کارآفرینا اه
زست.
جدول.6کدهایبازمرتبطباطبقهمحوریموانعفرهنگیواجتماعی 

اجتماعیوفرهنگی

کد
تضا ،میاا عر و لرع
ب  ،قدرت و ت زا زسودتر ،ر
زیرز یاا ،ر ط ر تاریخ
فر،ذرزیی ب ،ا زقودزرذرزیی ،ر
زیرزا
تندمشزجی و وزکنش لدید ،ر
برز بر زلوبا ،یگرزا
ج سازی علیه یکدیگر
عدم زلگ بر،زری زز م ه ها و
کش رهای م فق
تع یل ب ،ا زخبق ،ر زکثر
مناسبات زجوماعی
عبقه کم به ت ییر و تح ر
ضعف ،ر زیجا ،و حفظ روزبط
پایدزر
محدو ،ب ،ا هضت فکری و
قا ا خ زهی جنبش لهری و
رولنفکری ،ر میاا زیرز یاا
فرزفکنی ذسور ،و همه جا به

منبعکد
R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

*

R9

R10

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*
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وج  ،مبا ی ز دیشه ب می
(باسوا ی) و زسبمی(فرهنگ
ریشه ،زر روحا یت) زز یک
طر و ز دیشه غربی زز طر
،یگر
عصبا ی لدا سری
عدم تمایل به یا،ذیری زز
یکدیگر
فقدزا یک سیسوم و ،سوگا
فکری مشخص
تن ع ورو ،و خرو ،زئمی
مکاتو فکری و جهاا بینیها ،ر
جامعه
تمایل ،ر بر هم ز،ا ت زفقها
لرت بر،ا زز تخریو یکدیگر

*

*

*

*

*

،رجه تائید یا عدم تائید رفوار
کارزفرینا ه

*

*
*

*

*
*

*

*

ت جه زیا ،به مرکش و پایوخت
مح ری کش ر و تمرذش ذرزیی
رو جمعی و مشارکت ،ر کار
روزبط سالم و ز سا ی
پشوکار و جدیّت ،ر کار
،لبسوگی و عنقه به کار ،ر بین
یروی ز سا ی
روحیه مشارکت جمعی
ز سجام روزبط زجوماعی
فرهنگ فعار ذرزیی ،ر برزبر
ز فعار ذرزیی
فرهنگ خر،ذرزیی ،ر برزبر
تقدیرذرزیی
فرهنگ همگرزیی و عام ذرزیی
،ر برزبر وزذرزیی و خاص ذرزیی
ترویج فرهنگ تقاضا برزی
محص زلت ،زخل زسواا ،ر بین
یروی ز سا ی و خا زرهای
زسواا های هد ،ر برزبر
فرهنگ مصر کاتهای
خارجی

*

*
*
*
*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

یبات مالی و پیشینه خا ز،ذی
طبقه و ذرزیش های مرهبی

*

*

*

*

6.6موانعشخصیوشناختی 
برزساس یافوههای تحقیق زلگ ی ها،ی اظر بر م ز ت سعه کارآفرینی ،ر لاکل لامار ()1
زرزئه لد زست .زین زلگ بیاا کنند زین حقیقت زست که ت سعه کارآفرینی من قهزی یازمناد
گا مبونی بر رویکر ،سیسومی زست که مدیریت سنوی زز آا غافل ب  ،زست.
جدول.7کدهایبازمرتبطباطبقهمحوریموانعشخصیوشناختی

شناختیوشخصی

کد
فقدزا زعوما ،به فس
فقدزا لبکه سازی و وزبسوگی
با ،یگرزا
ب  ،ز گیش
فقدزا صبر
ات ز ی ،ر رویا پر،ززی

منبعکد
R1

R2

R3

R4

*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*
*

*

R5

R6

R7

R8

R9

R10

*

*
*

*
*
*

*

 .7نتیجهگیری
هد پژوهش حاضر لناسایی م ز ها،ی ت سعه کارآفرینی به ص رت کلای و کاارآفرینی
من قهزی به ص رت خاص ،ر زیرزا ب  ،زز همین روی  10زیار کاه لاامل  9کواا و یاک
مقاتت گالوه لد ت سط یسندذاا و ،ر باز زما ی مخولاف ز وخاا و ما ر ،تجشیاه و
تحلیل قرزر ذرفت .یافوههای پژوهش شاا می،هد که م ز ا الای زز پدیاد بر اماهریاشی
برزی ت سعه زقوصا،ی زز سایر ج ز و به خص ص مادزخبت ،ولاتهاای بیگا اه لاکایت
لروع ذر،ید زما به مرور زماا م ز مسوقیم بر امهریشی ت سعه بروز و ظه ر پیدز کر ،ز د.
پژوهش حاضر زز زین منظر که مشکبت ت سعه کاارآفرینی و کاارآفرینی من قاهزی رز زز
منظر تاریخی م ر ،بررسی قرزر ،ز ،زست زولین پژوهش ز جام لاد مایبالاد و باه هماین
،لیل مقاله یا پژوهشی که قابلیت مقایسه ( محو ز روش ز جاام و واایج) رز باا مقالاه حاضار
،زلوه بالد وج  ،دزر ،ولی برخی زز پژوهشهایی که زز بعضی جهات باا پاژوهش حاضار
لبیه هسوند که به تحلیل آا میپار،ززیم، .ر ما وی و همکاارزا(، )2020ر پاژوهش خا ،
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س ح فعلی کارآفرینی من قهزی رز شات ذرفوه زز ز بالت ،ز ش و سرریشهایی مای،ز ناد کاه
به ص رت تاریخی ،ر مرزکش علمی و ،ز شگا های برخی مناطق وج ، ،زلوه زست .یافوههاای
زین پژوهش زز برخی جهات با یافوههای پژوهش حاضر همخا ز ی ،زر ،بارزی مثاار با ،
ظام فکری منسجم ،ر تاریخ زیرزا ،ر رزسوای ت سعه کارآفرینی زز جمله ما ز عی زسات کاه
،ر پژوهش حاضر به آا زلار لد .همچنین یکی زز قا زلورزک پژوهش حاضار باا ساایر
پااژوهشهااا زز جملااه ،ر م ا وی و ،ر()2020؛ فااریچ و رچ()2018؛ فااریچ و رچ()2017؛
فل ریدز( )2004زین زست که همه پژوهشها کارآفرینی من قهزی رز پدیاد زی مای،ز ناد کاه
،رط ر تاریخ و ،ر بلند مدت ت سعه یافوه و یا م ف ر میما د، .ر وزق زینکه ،ر زمااا فعلای
آمارهای جها ی ح ز کارآفرینی و زقوصا ،ما ند لاخص سه لت ز جام کساو و کاار()DB
لاخص ،یدباا جها ی کارآفرینی( )GEMلاخص رقابتپریری( )WCIو غیار حکایات زز
وضعیت ابساماا فعالیتهای کارآفرینا ه ،ر زیرزا ،زر ،صرفا به زماا حاار و لارزیط فعلای
کش ر  .مناطق مرب ب  ،و یاز به بررسی عمیقتر زین پدید ،ر بسور تاریخ ،زر .،با ت جاه
به یافوههای پژوهش حاضر ،ر ز،زمه پیشها،زتی رز زز منظر سیاسوی و کاربر،ی زرزئه خا زهیم
،ز.،
ـ

باورها و زرزشهای فرهنگی ،ر س ح منااطق مخولاف کشا ر باه طا ر تااریخی باه
ذ ه زی ب  ،که ما باروز رفواار کارآفرینا اه لاد زسات، .ر وزقا ؛ ا عی روحیاه
کارمندی و ریسک ذریشی ،ر بین زکثریت مر،م زیرزا روز پیادز ما  ،کاه ذارزر زز
زین مرحله ت ییر ،ر مدرهای ذهنی مر،م رز مایطلباد .لارز پیشانها ،مایذار ،،تاا باا
فرهنگسازی کسو و کار و کارآفرینی ،ر هماا ساارهاای آغاازین مدرساه ،ر باین
ک ،کاا و ج ز اا قدم ،ر مسیر ت سعه و ت ییر مدرهاای ذهنای زفارز،ر جامعاه باه
سمت کارآفرینی ذام بر،زلوه ل .،

ـ

پیشنها ،میذر ،،تا با بسور سازی مناسبی برزی مشارکت مر،م ،ر تصمیم ذیاریهاای
محلی و من قهزی ز جام پریر ،چرز که زز زین طریق میت زا حس تعلق کارآفریناا باه
مناااطق رز بیشااور ما  ،و اارت مهاااجرت زفاارز،ی کااه زیااد پاار،زز با  ،و پوا ساایل
سرمایهذرزری و کارآفرینی ،زر د رز کاهش ،ز.،

ـ

با ت جه به یافوههای پژوهش ب روکرزسی ز،زری باه عنا زا ماا عی باشرگ و پیچیاد
برسر رز ت سعه کارآفرینی من قهزی زست؛ پیشنها ،میذر ،،با ت ییر رویکار ،حاکمااا
محلی و من قهزی ساخوار ها،ی به ذ هزی زصب ل  ،که کارکر ،فسا ،سویشی پیادز
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م  ،و زمکاا زسوفا ،زز رز تهای زطبعاتی و ترویج فسا،های ز،زری رز باه کموارین
حد ممکن برسد.
ـ

یافوههای پژوهش حکایت زز زیان وزقعیات ،زر ،کاه حااکمی محلای و من قاهزی باه
ص رت تاریخی زز قدرت و زخویارزت کافی برخ ر،زر ب  ،ز د ،ر حالی کاه بررسای
تجربه سایر کش رها شاا ،هند زین حقیقت زست که قدرت و زخویار مقامات محلای
و من قهزی قش بسشزیی ،ر ت سعه کارآفرینی من قهزی ،زر ،لرز پیشنها ،میذار ،،باا
زتخاذ سیاستهایی ین زخویاارزت مقاماات محلای و من قاهزی رز ،ر زمیناه بهبا ،
محیط کسو و کار زفشزیش ،ز.،

ـ

سیسوم قا اذرزری کسو و کار بایسوی باه ذ اهزی بالاد کاه موناساو باا مشیات
من قهزی ب  ،و رویکر ،تسهیلگری ،زلوه بالد .زین مهم به ویژ ،ر رزب ه باا حقا ق
مالکیت ما،ی و معن ی که یکی زز لاخصهای زصالی ت ساعه کاارآفرینی ،ر سا ح
من قهزی و ملی زست زز زهمیت ،و چندز ی برخ ر،زر زست و سیاستذرزرزا بایساوی
مقررزت مناسبی رز جهت حمایت زز حق ق مالکیت تدوین مایند.
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