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ساختاربرمبتنیايمنطقهپذیريرقابتمدلارائه

بنیاندانشکارآفرینییستماکوس

3رضوانیمهران-2حسینیشاهمحمدعلی-1ساسانیعلی

چکیده

کارآفرینیهاياکوسیستمنقشکشورهاست،ومناطقسطحدرسازمزیتعاملدانشکهحاضرعصردر

کهجاآنتااست.لیديکبسیارنمایند،میتقویترابنیاندانشکارآفرینانهونوآورانههايفعالیتکه

کهشودمیمطرحسؤالاینحالشوند.میثروتایجادوتولیدمنابعجذبومناطقپذیريرقابتسبب

چیست؟بنیان،دانشکارآفرینیاکوسیستمساختاربرمبتنیايمنطقهپذیريرقابتبهدستیابیمدل

ازبرخاستهنظریهروشوکیفیرویکرد،کاربرديهدفباحاضرپژوهشپرسش،اینبهدادنپاسخبراي

وايمنطقهگذاريسیاستحوزهعملیونظريمطلعانازنفر21باراستاایندرشد.بنديصورتهاداده

.گرفتانجامعمیقمصاحبهشدند،انتخاببرفیگلولهالگوياساسبروهدفمندصورتبهکهیکارآفرین

به»بنیاندانشکارآفرینیهايقابلیتکارآمديبهنفعانذيتذهنیتغییر«مستخرج،مقوالتمیاناز

حاکمايواسطهومحیطیشرایطسایهدرراهبردهاتحققصورتدرکهشدشناساییکانونیمقولهعنوان

.شدخواهدحاصلانتظارموردپیامدهايآن،بر

ازبرخاستهنظریهاي،منطقهيپذیررقابت،کارآفرینیاکوسیستم،بنیاندانشاقتصاد:کلیديواژگان

.هاداده

)(ایران.تهران،تهران،دانشگاهالبرز،پردیسبازرگانی،مدیریتدکتريدانشجوي1
)(:مسئولنویسندهایران.تهران،تهران،دانشگاهمدیریت،کدهدانشدانشیار2
)(ایران.تهران،تهران،دانشگاهکارآفرینی،دانشکدهدانشیار3
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مقدمه

ودومجهانیجنگازبعدخصوصبهوصنعتیانقالبازبعدعهستونظريمتون

وفرازریزي،برنامهوتوسعهاندیشمندانمتفاوتهاينگاهباآن،ازناشیهايویرانی

،(قنبرياستدهکرپیداوسیعیمفهومیتغییراتونمودهتجربهرامتعدديهاينشیب

توسعهبهرویکردتئوریکپایهتاکنونزمانآناز).1392خانی،موسیوحقیقینوبخت

1970دههازپیشاست.یافتهتوجهیقابلتغییراتشدنجهانیفرآینددرايمنطقه

هايگذاريسرمایهوحکومتمداخلهزا،برونمنابعبرايمنطقهتوسعهسنتیرویکردهاي

ولیداشتتکیهدولتدستبهايمنطقهاقتصادهايسیاستهدایتبازیرساختی

هايسیاستتداومو...اقتصاديرشدکاهشنفت،بهايافزایش،1970دهههايبحران

هايمدلواقتصاديرشدبرزا،درونرشدرویکردوساختهناممکنرادولتگذشته

بهگوناگونیهاينامویافتهتحولايمنطقهتوسعههايمدلپسآنازگذاشت.اثرتوسعه

صنعتیهايخوشه«نظیرمتعددياصطالحات).1390،مدنیوپور(داداشاستدیدهخود

نوآوريهايسیستم«،»محوردانشمناطق«،»یادگیريمناطق«،»نوآورمحیط«،»نوآور

و)1998(»ايمنطقه

دانشازنوینیتفسیربه)1999(»شدهمحلییادگیري«

بازتابهاگیريجهتاینکهاندزدهدستايمنطقهسطحدرنوآوريویادگیريمحوري،

توسعهنیزونوآوريویادگیريمنابعمثابهبهاقتصاديفراروابطافزونروزاهمیت

گفتماندروندرراهاآنکهاستشدنجهانیودانشبرمبتنیاقتصاددرايمنطقه

ايمنطقهتوسعهاصلیابزارمثابهبهودادهقرارمسلطموقعیتدرمعاصر،ايمنطقهتوسعه

تمرکزبا).1388پور،(داداشاستشدهکشورهااغلبايمنطقهسیاستگذاريحیطهوارد

فرآیندهايوخلق،»محلیرينوآومحیط«یکمنطقه،یکدرکارفنونودانشبر

هايمزیتبروزدرکهشودمیایجادنوآوريوکارآفرینیدانشمشترک،یادگیري

).1389احمدي،وپور(داداشاستپراهمیتبسیارايمنطقه
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ازعواملیمجموعهکهیصورتدرکنندمیعنوان)2017(2یونرادزو1ینجالاسکار

ها،دانشگاهیر،خطرپذدارانیهسرماها،بنگاهقل،مستپژوهشگرانینان،کارآفریلقب

حضورمکانیکدرنهادمردمهايسازمانوالمللیبینهايسازمانی،دولتهايسازمان

وتعاملیستی،زهمیکدرینانه،کارآفرهايیتفعالبهافرادیبترغباکهباشندداشته

دانشونوآورانهینیکارآفرتوسعهويگیرشکلموجبیند،نمابرقراریکدیگربایاپورابطه

شوند.مییانبن

هاآنجذابیتمروربهمناطق،سطحدررقابتیمزیتکسبهايزمینهگیريشکلبا

انسانینیرويسرمایه،قبیلازبنیاندانشنوآورانهخدماتوتولیدمنابعورودبراي

رشدايفزایندهنرخبااقتصاديهايبنگاهوافرادفعالیتویابدمیافزایشو...متخصص

مکملوپشتیبانمحرک،ارکانتمامیوجودگرويدرروندایناستمراروصحتکند.می

قانونی،فیزیکی،صورتبهکهعواملاینباشد.میمنطقهدرکارآفرینیارزشزنجیره

هايالیتفعکهدهندمیشکلرازندهوپویاايحلقه،هستندانسانیوفرآیندينهادي،

ودادهرشدآورده،وجودبهرااستدانشآنمبنايکهنوآوريمایهدرونباکارآفرینی

هايفعالیتشروعبرايجذابوپرظرفیتفضايایند.نشومیآنگسترشوتکثیرسبب

یاهاسازمانافراد،عناصر،بهکهشودمینامیده»کارآفرینیاکوسیستم«آفرین،ارزش

برايفردگیريتصمیممانعیامحرککهدارداشارهکارآفرینفردازخارجمؤسسات

است.کارآفرینانهکاروکسباندازيراهصورتدراوموفقیتاحتمالیاشدنکارآفرین

کندتشویقراکارآفرینانههايتالشکهکندمیایجادرامحیطیکارآفرینیاکوسیستم

)2009.(

هايمزیتبراساسبایدگذاريسیاستاي،منطقهتوسعهیراخهايپژوهشبراساس

مبنايبرنه)2011(باشدمنطقهیاکشوریکخاص

گیريتصمیمبرمنطقههايویژگیکشورها.سایرنشدهسازيبومیتجربیاتازتبعیت

داردتأثیرکاروکسبقیتموفاحتمالوکاروکسبتوسعهیااندازيراهبرايکارآفرینان

1

2



نفتتصنعدرانسانیمنابعمدیریتپژوهشی-علمینامه فصل

9139تابستان /44شماره/یازدهمسال

36

)2015.(

درکارآفرینیاکوسیستمیکایجادباتوانمیچگونهکهشودمیمطرحسؤالاینحال

عواملباشد،میآندرسازمزیتعاملدانشکه،حاضرعصربنیاندانشاقتصاد

تدوینمنطقههرانحصاريهايیویژگوهاشاخصهبرمبتنیراکارآفرینیکنندهحمایت

عواملجذبوحرکتزمینهبنیاندانشوفناورانهکارآفرینانههايفعالیترونقباتاکرد

نسبیهايمزیتوشدهایجادمناطقبهفناوريوانسانیمالی،سرمایهقبیلازتولید

؟شودحاصلايمنطقهپذیريرقابتوآیدوجودهبايمنطقه

کارآفرینیاکوسیستمساختاربرمبتنیايمنطقهپذیريرقابتمدلائهارروایناز

مدلها،دادهازبرخاستهنظریهروشاساسبرتابودهپژوهشایناصلیهدفبنیاندانش

حوزهاینعملیونظريخبرگاننظراتازبرگرفتهکهموضوعبامرتبطمیانینظري

خواهیمپژوهشپیشینهونظريمبانیبرريمروادامهدرآید.دستهباست،مطالعاتی

داشت.

هايرقابتمیداندرکشورهاموفقیتدرجهارزیابیبرايکلیديمعیاريپذیريرقابت

یامنطقهکشور،هردرکهمعنیبدین؛آیدمیحساببهتجاريواقتصاديسیاسی،

ازکهگفتتوانمیشد،بابرخوداررقابتیبازارهايدرباالییرقابتیتوانازکهبنگاهی

رایجمفهوم)1386،اصالنلوواستیري،(آقازادهاستبرخوردارباالتريپذیريرقابت

ازاست.گرفتهقرارتوجهموردشرکتیوايمنطقهملی،مختلفسطوحازپذیريرقابت

مفهوماینازخاصیبخشبرکدامهرکهداردمتعدديتعاریفپذیريرقابتنگاه،همین

تواندمیکشوریکپذیريرقابت)1998(3وربکو2راگمن،1موناعتقادبهاند.داشتهکیدات

توسعهنظرازمشابهکشورهايسایربینالمللبینبازاردرکشورآنرقابتیموقعیت

باشد.اقتصادي

بهايمنطقهپذیريرقابتکهکنندمیبیان)1394(طوسینداییوزادگانشریف

زندگیبااليوفزایندهاستانداردهايبهدستیابیطریقازکهشودمیاطالقطقهمنتوانایی

1

2
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نگهداشتوجذبمکان،بازاریابیوکیفیتافزایشراهکارهايپیگیريچنینهمو

وسازدممکنراکیفیتباکنندگانمصرفچنینهمونوآوروخالقمهاجرانکارآفرینان،

رقابتیهايویژگیبهبودطریقازنیززمانهمودهدافزایشرامکانجاذبهوچسبندگی

میزانفعالیتی،هايتفاوتبرحسبخاصفضاییترتیباتتدارکوکاروکسبمحیط

نگهداشتوجذبودادهافزایشراپذیريسرمایهیاگذارانسرمایهبرايمنطقهجذابیت

سازد.ممکنرارقابتیفعالیتیواحدهاي

ابعاددررقابتیهايمزیتداشتنبردرباراايمنطقهپذیريرقابت)2002(1کاماگانی

رشد،اشتغال،پایداريمتضمنتوسعه،هدفبانهاديوزیرساختیتکنولوژیکی،اجتماعی،

)2004(3مالکیسازد.میمترادف»2مکانجذابیت«باراآنوداندمیثروتافزایشورفاه

تاکیدوکندمیاستفادهايمنطقهپذیريرقابتوصیفتبراي»4مکانچسبندگی«واژهاز

بهبودیاتقویتشاملوبودههاآنبازاریابیورايچیزيمناطقبینرقابتکهنمایدمی

منطقهبهکنندهمهاجرتنخبگانوگذاريسرمایهنگهداشتوجذبکهاستهاییویژگی

درراارتباطاتوفیزیکیهاياختزیرساجتماعی،هايسرمایهرفاه،ويسازد.میممکنرا

وتعریفدر)2004(5تیلورومارتین،کیتسونداند.میاهمیتحائزهدف،اینبهرسیدن

(بهصرفوريبهرهبهتوجهازبایدمنطقهکهکنندمیتاکیدايمنطقهرقابتیمزیتتوضیح

درنیزرااجتماعی-اقتصادينظام(نرم)ابعادسایروکردهگذرسخت)عاملیکعنوان

کارنیرويمهارتوکیفیتکهدارندمیعنوانهاآناساس،اینبرنماید.لحاظخود

(سرمایهنهادينظاماتواجتماعیهايشبکهگیريجهتوعمقگستره،انسانی)،(سرمایه

فرهنگی)،(سرمایهفرهنگیهايداراییوتسهیالتکیفیتوطیفنهادي)،واجتماعی

کیفیتومقیاسونوآوري)ودانشی(سرمایهنوآوروخالقطبقهکیحضور

اهمیتحائزسرزمینیپذیريرقابتدرنیززیرساختی)(سرمایهعمومیهايزیرساخت

دانشآفرینشازمتمرکزفرآینديبهايمنطقهپذیريرقابتشده،جهانیاقتصاددر.است

1
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وهمازیادگیريواعتمادجدید،فناوريدموردرهابنگاهومردمآندرکهداردبستگی
مباحث،ایندرزیادمشکالتوجودرغمعلیبیند.میآموزشاطالعاتمبادلهوتقسیم

بهزیادتوجهبهدستیابیبهايمنطقهرقابتیمزیتتوضیحوتعریفاست:واضحنکتهیک
نیازايمنطقهوهريشاجتماعی-سیاسیمختلفابعاددادنقرارتوجهموردووريبهره
دارد.

سطحدرچهوخردسطحدرچهبسیاريهاينظریهباايمنطقهپذیريرقابتمفهوم
رویکردچندبرراايمنطقهپذیريرقابتبنايسنگتوانمیواقعدرواستمرتبطکالن
تی،رقابهايمزیتبحثبامرتبطهاينظریهجملهاز.نهادبنازمینهایندرمهمنظري

اقتصاديرشدتئوريکینز،اقتصاديمکتبنئوکالسیک،وکالسیکهاينظریهبهتوانمی
استراتژياقتصاد،2جدیدنهادياقتصادشهري،رشدتئوري،1جدیدتجارتتئوريزا،درون
بهتوانمیها،نظریهاینپایهبرنمود.اشارهشومپیترتکاملیاقتصادنظریهو3کاروکسب

یافت.دستايمنطقهپذیريرقابتازاساسیدرویکرسه
تولیددرکشورهرآن،طبقبرکهاستحوزهایندرهانظریهاولینازکالسیکنظریه
نظریهشود.میتخصصی،داردنسبیمزیتتکنولوژیک،هايبرتريبراساسکهکاالهایی

وشدنتخصصیبابدرهانظریهاولینازریکاردونسبیمزیتواسمیتآداممطلقمزیت
درکشورهاکهکردبیان1817درریکاردوآیند.میشماربهمناطقبینمبادلهوتجارت
وشوندمیتخصصیدارند،نسبیمزیتکشورهاسایربهنسبتهاآندرکهکاالهاییتولید
اقعودروکشورهامیاندروصنایعبینتولیدفناوريدرتفاوتازناشینسبیمزیتاین

-(هکشرنئوکالسیکنظریهدیگرسويازاست.نسبیکارينیرويوريبهرهدرتفاوت
هايموهبتمبنايبررامناطقنسبیمزیتاست،کالسیکنظریهشدهاصالحکهاوهلین)

وریکاردونسبیمزیتنظریهفرض).1394،کرمانی(صباغکندمیتعریفهاآنطبیعی
وافتدمیاتفاقخداداديهايظرفیتتفاوتپایهبرجارتتکهبودایناوهلین-هشکر
گیرندمینظردربرابرراکشورهابینتکنولوژيویسمقابهنسبتنزولیهايبازده

1

2
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)2004.(
رامختلفصنایعوتولیددرمناطقنسبیمزیتنظریه،دواینکلیطوربهبنابراین

درمؤثرعواملنئوکالسیک،دیدگاهد.ندانمیاينطقهمبینمبادالتوروابطپایهواساس
انسانیسرمایهوزابرونفناوريدرونی،شرایطگذاري،سرمایهراايمنطقهپذیريرقابت

جدید)رشد(تئوريزادروناقتصاديرشدنظریهدیگر،نظریه).2003(داندمی
هاشرکتبنابراینوکندمیایجادیندهفزاهايبازدهدانش،انباشتآنبراساسکهاست
بایدهادولتودارندنگهخودبرايرادانشتوانندمیانحصاريامتیازاتبهدستیابیجهت

هاسرمایهتاکنندحمایتفکريهايداراییوحقوقوانتشارحالدردانشبینتعاملاز
محلی،ماهرکارنیرويوانسانیسرمایهبرايتئورياینچنینهمشود،حفظدر

هايدهندهشتابمصرف،نحوهکینز،اقتصاديمکتبدرشود.میقائلزیادياهمیت
مناطقمیانمبادلهوتولیددرسیستمهايمحرکصادرات،تقاضايوگذاريسرمایه
این.آیدمیشماربهکینزتئوريدرکلیديیعاململی،صادراتپایهبنابراینوهستند
مانده،عقبمناطقبهبودجهتراه،ایندروداردکیداتمناطقبینبرابريربتئوري
کندمیمطرحرامناطقاینبهدولتیهايهزینهکمکوعمومیگذاريسرمایهارتقاي

)2004.(
توسعهسطحوصنعتیکشورهايبینتجارتچگونگیتوضیحبهجدید،تجارتتئوري

وتولیددرتفاوتمقیاس،ازناشیهايصرفهبرجهتاینبهوپردازدمیمشابهیافتگی
تخصصیبرايمحرکیفزاینده،هايبازدهتئوري،ایندرکند.میکیداتکاملغیررقابت
شهرنشینی،تجمعآثارشود.میمطرحنسبیمزیتبراساسکشورهابینتجارتوشدن
مؤثرعواملازبخشیشدنتخصصیویاسمقازناشیهايصرفهونقلوحملهايهزینه

مطرحنظریاتبنديجمعبا).2004(هستندتئوريایندرمطرحپذیريرقابتبر
کینرمکتبوزادروناقتصاديرشدنئوکالسیک،کالسیک،اقتصاديمکاتبدرشده
ازیکیعنوانبه»صادراتبرايیتخصصیمکانعنوانبهمناطق«داشتبیانتوانمی

رود.میشماربهايمنطقهپذیريرقابتدرسازمزیتعاملویاساسیممفاه
وکسباستراتژياقتصادجدید،بنگاهیاقتصادشهري،رشدهاينظریهدیگرسوياز
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برهاآنتأثیروهاتئورياینتربیشاساسشوند.میمطرحشومپیترتکاملیاقتصادوکار
برايکهاست،استوارمارشالآلفرد»صنعتیناحیه«ظریهنبرمناطق،شدنپذیرتررقابت
تجمعیصرفهنوعسه1890سالدرمارشالشد.ارائهانگلستاندرويتوسطباراولین

وتربیشتنوعباصنعتیکهاينهادهترآسانمیناتمحلی،کارنیرويوبازارگیريشکل«
پایهبرراخودصنعتیناحیهنظریهوبردنامرا»دانشآسانسرریزوترپایینهايهزینه

هايشاخهصنعتیبنديخوشهوهمبهمرتبطتخصصیصنایعهمجواريعاملدو
سالدرکهشهريرشدنظریهدر).1388پور،(داداشکردبیانصنعتیکازمتعددي

بهنسبتراايفزایندههايبازدهشهريهايسیستمشد،مطرحجیکوبجینتوسط1969
جغرافیاییمناطقدروناقتصاديعواملومختلفاقتصاديهايبنگاهبیندانشمبادله
وکاهشراتحقیقهايهزینهشهري،تجمعاتچنیندرحضورکهکندمیایجاد

شود.میگفتهشهرنشینیهايصرفهآنبهکهدهدمیافزایشرانوآوريخلقهايفرصت
گردد.میباالتررشدنرخایجادسببمحلیقتصادادرتربیشگوناگونیتنوعچنینهم

معامالتیهايهزینهازاقتصاديهايبنگاهاندازهتعیینبراينیزجدیدبنگاهیاقتصاد
نظریهکند.میاستفادهسازي)تصمیموهماهنگیارتباطات،بهمربوطهاي(هزینه

هموداخلیبازارهايدرهم1خارجیمستقیمهايگذاريسرمایهبرکار،وکسباستراتژي
اینبامرتبطمفهومبهترینشایددارد.کیداتبنگاهبودنملیتیچندوخارجیبازارهايدر

جغرافیایی،هايخوشهوجوداستمعتقدوي؛باشدپورترمایکلايخوشهتئورينظریه،
).2004(شودمیهابنگاههايفعالیتسودمنديوپذیريرقابتسبب
وايمنطقهخواستگاهیاديزحدتای،جهاناقتصاددرپایداریرقابتیتمزپورتر،نظرزا
مرتبطهايتجارترقبا،نهادها،دانش،وشدهتخصصیهايمهارتتمرکزازوداشتهیمحل

مناسبنمادیکمثابهبهرویکرداین).1988(شوندمیحاصلپیچیدهمشتریانو
شدهجهانیاقتصاددرپذیريرقابتباسازگارايمنطقهتوسعههايسیاستطراحیدر

نقشبرنیزشومپیتريتکاملیاقتصاداینبرعالوه).1388پور،(داداششودمیدیده
ایجادبرايراهاکارآفرینوداردکیداتمناطقرشدبهبوددرنوآوريوکارآفرینی

1
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معتقدوداندمیاصلیمحرکرقابت،هايتموقعیبامواجههدرفنیومالیهاينوآوري
شودمیاقتصاديرشدایجادسببها،نوآوريازناشیهايفعالیتناگهانیجهشکهاست

ذبیحیو(راسخیاستنوآوريشومپیتر،نظریهدراساسیاصلبنابراین).2004(
هايفعالیتکردنیردرگبرايمشوقیاقتصاديهايبنگاهنظریه،ایندر).1387،لهرمی
فرآیندهايوکردهتبدیلعمومیدانشبهراجدیدهايفناوريکههستندنوآورانه

).2004(کنندمیایجادراايمنطقهیادگیري
تجمع،ازناشیهايصرفهچونمفاهیمیکردنعنوانباشدهمطرحنظريرویکردهاي

بهمناطق«مفهومبهمحلی،نوآوريهايطمحیویادگیريهايظرفیتصنعتی،هايخوشه
عنوانبهمناطق«اي،منطقهپذیريرقابتدیگرمفهومبرند.میراه»دانشمراکزعنوان
ناشیهايصرفهمفهومومارشالصنعتینواحینظریهازکهاست»فزایندههايبازدهمنبع

تجمعیهايصرفههوممفبهايمنطقهزايدرونرشدومعامالتیهايهزینهتجمع،از
شود.میناشی

تعریفهنوزواستشدهمطرحگذشتهسالچندطیکارآفرینیاکوسیستمرویکرد
کارآفرینانهفعالیترویکرداین).2015(نداردوجودآنبرايايگستردهومشخص

دهدمیرقراتحقیقموردايمنطقهیامحلیبستريدرکارآفرینانرفتارتجسمعنوانبهرا
چنیندرگیرد.نمینظردربسترازمجزاواحديصورتبهراکارآفرینانهفعالیتو

وکارآفرینانههايفعالیتبازتابمنطقهیکدرجدیدوکارهايکسبایجادچارچوبی،
).2017(استبسترآندرنوآورانه

کههمبهوابستهفعاالنازايجامعهدرکارآفرینیبرکارآفرینانهاکوسیستمرویکرد
کارآفرینانههاياکوسیستمادبیاتویژه،طوربه.داردکیدات،باشندمییکدیگرملزوموالزم

باتفکراینوکندمیتمرکزکارآفرینیبهبخشیدنمحدودهدر(اجتماعی)بسترنقشبر
ونوآوريسیستمرویکردبینپلیایجادبهکهکارآفرینیهايسیستماخیررویکردهاي

(استمرتبطونزدیکبسیارد،نکنمیکمککارآفرینیمطالعات
2014.(
شدمیمحسوبفردينگرشنوعیوداشتکیداتفردينقشربکارآفرینیگذشتهدر
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سطحهايسیاستبهمحدود،کارآفرینیتوسعهجهتهادولتتالشدلیلهمینبهو
جامعهدرسازيفرهنگوافرادآموزشباتنهاکارآفرینیکهرفتمیانتظاروبودديفر

انگیزهواستمساعدمحیطینیازمندآفرینیکارکهدادنشانتجربهاماکند،پیداتوسعه
ايزمینهبهوابستهزیاديحدتاکارآفرینینیست.کافیزمینهایندرتنهاییبهفردي
از،فیزیکیمحیطونهاديمحیطاجتماع،مانند،کندمیفعالیتآندرکارآفرینکهاست
است.کردهپیداايویژهاهمیتگذاريسیاستدراکوسیستماصطالحرواین

ویژهبهکارآفرینیهايسیاستطراحیجهتمبناییعنوانبهکارآفرینیاکوسیستم
پایهبر).2009(استمطرحمدارفناوريجدیدکارهايوکسببراي

اکوسیستمکهدارندتوافقمسئلهاینبرتعاریفتربیش،آمریکامنطقهچندینتجربیات
خاصناحیهیکدروندروابستههمهبمختلفعواملازايمجموعهشاملکارآفرینی

رایط،شواجدانسانیمنابعپژوهشی،هايسازمانوهادانشگاه�ِعناصردربرگیرندهکهاست
دهندگانارائهسرمایه،مالک،گذارانسرمایهها،دولتغیررسمی،ورسمیهايشبکه

بازوپویاروشبهنیزعواملاینهمهباوباشدمیکارآفرینیفرهنگوايحرفهخدمات
(داردپیوند
2008.(

مفهومجزئیات،ازنظرصرفمعتقدند)2008(مکمسانوبلسینگیی،پیسترو
ازبحرانیانبوهوجوداست:شدهتشکیلکلیديفاکتورسهازکارآفرینی،اکوسیستم
روابطازمتراکمايشبکهتوسعه،ویژهمکاندرخصوصیمؤسساتوهاشرکتکارآفرینان،

زعمبهکند.میجمعهمباراهاتکهاینهمهکهکارآفرینیفرهنگعوامل؛واینبین
(بهکنندمیارائهرامفهومیککهاینبرافزونهااکوسیستم)2010(1لیتجوهریسون

برگیرندهدرفناور)،کارآفرینانپایدارجوامعظهورمورددرمنسجمنظریهیکجاي
موجبامراینهستند.نیزکارآفرینیجغرافیايدرمختلفايهدیدگاهازمتنوعیهمجموع

واردبه،زیربناییاقتصاديوفرهنگیهايویژگیبهتوجهبدونسیاستمدارانکهشودمی

1
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).2017(کنندپیداتمایل1موفقهاياکوسیستمتجربهکردن

کهاستخاصیشرونتیجهاکوسیستمهرگفتتوانمیشده،ذکرمواردبهتوجهبا

بنابراینکند.میترکیبیکدیگربارا،هستنددسترسدرمحلیطوربهکه،عواملاین

هايزمینهدرتجارباینمجددآزمایشدرریسکيمقداراماهستندیکساناصولاگرچه

مطالعهبهخالقتفکربااکوسیستمدیدگاه).2011(آیزنبرگ،داردوجودمختلف

بهدیدگاهایندردهد.میافزایشراکارآفرینیدرکوپرداختهینیکارآفرهايشبکه

بایدکارآفرینیاکوسیستمدرگردد.میتوجهعناصرمیاندرتبادلوتعاملساختار،

هردرضعفزیرادهندمیانجامچگونهراخودوظایفعناصرازیکهرکهشودبررسی

اثراکوسیستمقابلیتیاشایستگیبرمستقیمغیرومستقیمطوربهتواندمیعناصرازیک

د.گذارب

بهمقرونوجدیديراهبردکارآفرینی،اکوسیستمراهبردکهاستمعتقدآیزنبرگ

راهبرد،اینوي،زعمبهاست.اقتصاديپیشرفتنهایتدروکارآفرینیتوسعهبرايصرفه

اقتصادهاينوآوري،يهانظامخوشه،راهبردهايشرطپیشحتییاالزممکملحداقل

).2011(استملیپذیريرقابتهايسیاستوبنیاندانش

هايخوشهچونرویکردهاییادبیاتازبرآمدهکارآفرینانههاياکوسیستممورددرتفکر

رویکردهاایناینگرچهباشد.میهاشبکهواجتماعیسرمایهنوآوري،هايسیستمصنعتی،

بههاآندریکسانیمبانیولیندیکدیگرازمتفاوتخودروشوفهومیماندازچشمدر

کارهايوکسبوهاسازمانخارجیمحیطدرهاییویژگیگویدمیکهخوردمیچشم

اینکلیطوربه.استتاثیرگذارهاآنپذیريرقابتورشدبرکهداردوجودآمیزمخاطره

عبارتندکهدندارتاکیدکارآفرینیرشدوتقویتدرايمنطقهاصلیمنبعسهبررویکردها

از:

شرکتیبینهمکاريگذاري،اشتراکباکه؛فرهنگیادراکونهاديهايمحیط

شرکت).پویاییودانشاشتراک(مانندکندمیاستانداردراهافعالیتوتسهیلرا

1
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وهاشرکتبیندانشسرریزبرايشاهراهیکه؛مناطقدراجتماعیهايشبکه

کارآفرینانههايفرصتمورددراطالعاتگسترشبه،نمایندمیایجادهادانشگاه

د.ننمایمیمتصلمالیکنندگانتامینبهراکارآفرینانودنکنمیکمک

موانعبردنبینازوهاشبکهوهافرهنگاینازپشتیبانیباکه؛دولتیهايسیاست

حمایتیهايبرنامهبرپاییچنینهموماهررکنانکاآموزشکارآفرینان،براينهادي

دهدمیانجامراکنندهحمایتهايسازمانوسازيشبکهرویدادهايمانندویژه

)2017.(

همانندموجودمفاهیمدیگرباکارآفرینانهاکوسیستمرویکرداشتراکسببآنچه

کاروکسبخارجیمحیطبردتاکیشده،نوآوريهايسیستموصنعتیمناطقها،خوشه

آنتمرکزنقطهگردیده،شدهیادرویکردهايازرویکرداینتمایزسببآنچهاماباشد.می

بهکارآفرینانهاکوسیستمرویکردبنابراین.استگرفتهقرارکارآفرینرويبرکهباشدمی

نقشبرآندروارههمامادارد،کاروسرکارآفرینافرادباکارهاوکسبوهاشرکتجاي

اینادبیاتبررسیوتفاسیراینبا).,2015(گرددمیتاکیدنیزکارآفرینیبستر

نقشیدو،اینتعاملومحیطوفردعاملدوکهشودمیمشخصروشنیبهرویکرد،

کنند.میایفاآمیزمخاطرهکارهايوکسبواکوسیستمگیريشکلدربرجسته

کارآفرینیاکوسیستممفهومدوفراترکیبازبنیاندانشرآفرینیکااکوسیستممفهوم

کنندهتبیینوشودمیحاصل)2002(اسمیت،بنیاندانشاقتصادو)2010(

ادبیاتدرشدهیادمفهومدوازشدهارائههايتعریفاساسبرهاست.آنمشترکوجه

رابنیاندانشکارآفرینیاکوسیستمانتومی)،2018(موضوع

(مانندبنیاندانشونوآورانهکارآفرینینفعانذيازمرکبجغرافیاییمحیطعنوانبه

هايسازمانها،دانشگاهخطرپذیر،دارانسرمایهها،بنگاهمستقل،پژوهشگرانکارآفرینان،

،یستیزهمدرکهکردیفتعرنهاد)مردمهايسازمانوالمللیبینهايسازماندولتی،

انیبندانشونوآورانهینیکارآفرتوسعهوگیريشکلموجبگریکدیباایپورابطهوتعامل

رابنیاندانشکارآفرینیاکوسیستمیکساختاروکارکردتعریف،ایناساسبر.استشده

یکدیگرباهاآنکهتعامالتیونفعانذيرفتارتحلیل-1کرد:تحلیلتوانمیرویکرددوبا
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درنفعانذيکهفرآیندهاییوهاقابلیتبسترها،بینرابطهوماهیتتحلیل-2ودارند

).2014(کنندمیفعالیتهاآنچارچوب

بسترهاییبرجغرافیایی،محیطیکدربنیاندانشکارآفرینینفعانذيتعریف،طبق

ورفتارانگیزش،کنند.میفعالیتسیاسیوفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،هاينظاماز

بنیاندانشکارآفرینیهايفعالیتاثربخشیوکاراییشکست،موفقیت،،نفعانذيعملکرد

(بسترهاستاینماهیتبهوابستهزیاديحدودتانوآورانهو

,Ghio(محققانازبرخی).2014

آزاديکار،وکسبآزاديوجوددلیلبهآزاد،وبازاقتصادیککهاندکردهبحث)2016

اطالعاتآزادجریانخارجی،وداخلیگذاريسرمایهآزاديبازارها،بههابنگاهخروجوورود

برايمحیطوبسترزمینه،بهترینآن،درکارآفرینانتعاملورقابتتشویقدانش،و

است.بنیاندانشکارآفرینی

رویکرددوباکهاستآننفعانذينوآورانهتعامالتمحصولبنیاندانشکارآفرینی

شود:میانجام

اینکهغیره)ودولتیهايسازمانوبنگاهدانشگاه،(مانندمکملنفعانذيهمکاري

.شودانجامفرابازاریابازارشبهبازار،طریقازاستممکنتعاملنوع

کار-کارآفرین،دانشگاه–دانشگاه،بنگاه-بنگاه(مانندجانشیننفعانذيرقابت

وسیلهبهشدهمالیتامینتوسعهوتحقیقصنعتی،هايخوشهگیريشکلکهآفرین)

جملهاز)2016(راهبردياتحادهايومشترکگذاريسرمایهخارج،

هستند.بنیاندانشکارآفرینیجریاندرنوآوريتعامالتنمودهاي

هاییچارچوبعمدهطوربهکارآفرینانهاکوسیستمیاوکاروکسباکوسیستمهايمدل

قرارکنکاشموردراکاروکسببرتاثیرگذارمحیطیوفرديعواملکلیهکههستند

2(اندداده

)2012(1روستدازنقلبه).1998

جدیدهايشرکتها،اکوسیستمدرکهاستاینگونههادیدگاهاینعمدهمشترکوجه

1
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هايمکاندرکههاییشرکتبامقایسهدراشتغالایجادورشدبرايبهتريهايفرصت

درکارآفرینانهاکوسیستمکلیطوربه).2012(دارند،اندشدهایجاددیگر

کشورهايویژگیباشد.داشتهرامنطقهآنخاصهايییداراکهشودمیظاهرهاییمکان

احتمالواندازيراهعملکردتواندمیوگذاردمیتأثیرکارآفرینانگیريتصمیمبرمنطقهیا

).2015(بخشدبهبودراکاروکسبموفقیت

منطقهیکدرموجودرقابتییاونسبیمطلق،هايبرتريوايمنطقههايمزیت

اي،منطقهتوسعهاخیرهايپژوهشاساسبرهستند.کارآفرینانههايفرصتبسترساز

(باشدمنطقهیاکشوریکخاصهايمزیتاساسبربایدگذاريسیاست

منطقههايویژگیکشورها.سایرنشدهسازيبومیتجربیاتازتبعیتمبنايبرنه)2011

وکسبموفقیتاحتمالوکاروکسبتوسعهیااندازيراهبرايکارآفرینانگیريتصمیمبر

).2015(داردتأثیرکار

اندکباوهستندسیالوپویاسرمایهودانشنظیرکارآفرینیاکوسیستمارکانواجزا

(کنندمیحرکتکار،وکسبارزشزنجیرهوسهولتجاذبهاساسبرتحریکی،

2006.(

کارآفرینیاکوسیستمساختاروهستندیکدیگرملزوموالزمکارآفرینیوپذیريرقابت

کمکمناطقپذیرشدنرقابتبهکهراهاییفعالیتتمامیفراگیر،اتمسفريصورتبه

هايفعالیتاثراتبررسیبهمختلفیهايپژوهشتاکنونگیرد.میدربر،کندمی

درجامعیومنسجمتحقیقاتمتاسفانهامااند،پرداختهمناطقپذیريرقابتبرکارآفرینانه

پذیريقابترسطحيارتقابهکارآفرینانههايقابلیتاساسبرکهمدلیتبیینبارابطه

نمودنپرباتاشدیمبرآنحاضرپژوهشدرلذا.استهنشدمشاهدهباشد،پرداختهمناطق

مفهومدواینابعادعمیقمطالعهباکارآفرینی،وپذیريرقابتادبیاتدرتئوریکخالءاین

ایندرنظريمدلیتبیینوشناساییبهاثربخشترکیبیباتابرسیمثانویهايسازهبه

یابیم.دسترابطه
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شناسیروش

اینکند.میاستفادههادادهازبرخاستهنظریهروشازوبودهکیفیتحقیقاینراهبرد

کند.میتبیینراتعاملیکیاعملیکفرآیند،یکوسیع،سطحدرتحقیقروش

همقولتشخیصبهها،دادهگردآوريمنظمهايشیوهازاستفادهباروشایندرپژوهشگر

فرآیندیکتبیینبراياينظریهوپرداختههامقولهاینمیانرابطهبرقراريومضامین،1ها

).1387(بازرگان،کندمیعرضه

مطالعهمورددارند،داللتفرآینداینبرکهمضامینیوهامقولهرویدادها،مسیر،ایندر

نظریهازبرگرفتهتحقیقفرآیندیشناسایبرايکهاستذکربهالزماند.گرفتهقرارتحلیلو

وکارآفرینیاکوسیستماي،منطقهپذیريرقابتنظريمبانیبررسیها،دادهازبرخاسته

است.بودهنظرمدّویژهصورتبهبنیاندانشاقتصاد

مشارکتباههمواجدر2ساختاریافتهنیمهوعمیقمصاحبهابزارازحاضرپژوهشدر

مطلعانگردید.استفاده،بودنظريوعملیکلیديمطلعانشاملکهتحقیقدرکنندگان

ودولتیهايدستگاهاداراتکارشناسانومدیرانوملیبرترکارآفرینانشاملعملی

کسبگذاريسیاستاقتصاد،حوزهدردانشگاهیکارشناسانواساتیدشاملنظريمطلعان

.بودندايمنطقهتوسعهوکارو

اساسبرشوندگانمصاحبهواستبودههدفمندصورتبهروشایندرگیرينمونه

فرآیندکهکردپیداادامهزمانیتامصاحبهوگیرينمونهاند.شدهانتخابتحقیقاهداف

کلیدي،مطلعانازنفر21باراستاایندربرسد.3نظرياشباعبهاکتشافوتحلیلوتجزیه

چنینهمشد.حاصلنظرياشباعنوزدهمبهمصاحدرکهگرفتصورتعمیقمصاحبه

افزایشوآمدهبدستمقوالتصحتازاطمینانوپژوهشدرونیرواییحصولجهت

بهکهپژوهشدرکنندگانمشارکتازنفر8ازمتشکلکانونیگروهجلسهمدل،اعتبار

نظریهروشبرمبتنیمدلخروجیکهگردیدبرگزارشدند،انتخابتصادفیصورت

1

2

3
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ومواردازتعدادياصالحباجلسهخاللدرکهگردیدارائههاآنبههادادهازرخاستهب

شد.حاصلپژوهشنهاییمدلعوامل،برخیپوشانیهمسازيبرطرف

)1990(1کوربینواشتراستوسطشدهارائهسیستماتیکشیوهازهادادهتحلیلبراي

نهایتدرتاشداستفادهاستانتخابیومحوريباز،کدگذاريمرحلهسهبرمبتنیکه

دادهازبرخاستهنظریهايمرحله6پارادایمیساختاربرمبتنیکهمیانینظريمدل

).1387(بازرگان،شودحاصلهاست،

هایافته

ازبرخاستهنظریهروشدرکدگذاريفرآیندخروجیکهمیانینظريمدلارائهجهت

ازسواالتباکهپژوهشکنندگانمشارکتباعمیقمصاحبهفرآیندشروعباهاست،داده

بود،همراه3مصاحبهپروتکلو)1989(2وتنرویکردبرمبتنیشدهطراحیپیش

ومصاحبهخاللدرپژوهشگرفنیهايیادداشتازراستاایندرگردید.آغازکدگذاري

کهمطالب،اینشد.ازيسپیادهمطالبوگردیداستفادهمصاحبهازشدهضبطصوتیفایل

مرحلهدرباشند،میپژوهشموضوعادبیاتدرشدهشناختهمقوالتومفاهیمکنندهبیان

مرحلهدرشدند.بعدمرحلهدربنديدستهوتجمیعآمادهوگردیدهتلخیصباز،کدگذاري

دولجدرمستخرجمقوالتوعباراتازاينمونهکهشدشناساییمقوله630بازکدگذاري

است.شدهدادهنشان)1(

درشود.میانجاممحوريکدگذاريمقوالت،شناساییوبازکدگذاريمرحلهازپس

فرآینددرخودنقشاساسبرخانوادههمومرتبطمفاهیمکدگذاريازسطحاین

42مرحلهایندرکهشوندمیبنديدستهاصلیطبقه6درپژوهشموضوعگیريشکل

وفراوانیترینبیشکهکانونیمقولهابتدادرشد.بنديطبقهوشناساییاصلیمقوله

نحوهاساسبرمقوالتسایرسپسوگردیدهتعیینداردمقوالتسایربارامفهومیارتباط

شوند.میمرتبهادادهازبرخاستهنظریهپارادایمیمدلدرشانارتباط

1

2

3
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پژوهش)هايیافته(منبع:بازکدگذاريازاينمونه-1جدول

منبع

مقوله
مقولهکالمی)(گزارهروایت

91

و...نقلوحملبازاریابی،بندي،بستهتولید،فرآیندهايوابزارها

بهحتمابایستیواستابتداییبسیارماصنعتیواحدهاي

دررقابتامکانوجههیچبهصورتاینغیردرشودروزآوري

نداریم.راجهانیبازارهاي

درفناورينقش

وايمنطقهپذیريرقابت

جهانی

143

هاآنکشور،درتوانمندافرادفعالیتامکانعدمصورتدر

دروکردهمنتقلکشورازخارجبهراخویشدانشوسرمایه

شوند.میمشغولجاآن

دانشوسرمایهحفظلزوم

کشورداخلدرکارآفرینان

106

ازبخواهدتنهادولتکهنیستهشیردگاوچونکاروکسب

آنحیاتالزاماتبایستیبلکهبگیرد،عایديآنبرمالیاتوضع

کند.مهیانیزرا

الزاماتسازيفراهملزوم

اقتصاديهايبنگاهحیات

دولتتوسط

2115

ازیکیمتوسطوکوچککارهايوکسبوخانگیمشاغل

بودهاشتغالایجادجهتاخیرسالیاندررویکردهاترینمناسب

ارزشزنجیرهدرکارهاوکسباینکهاستالزمامااست

دارايتولیديمحصوالتتاباشندداشتهقراربزرگهايبنگاه

نمایند.ایجادباالییافزودهارزشوبودهشدهتضمینبازار

وکسبوهاهدایت

مسیردرخانگیکارهاي

هايبنگاهارزشزنجیره

بزرگ

محصوالتزارسازيبالزوم

خانگیمشاغلوها

2418

المللیبیناقتصادعرصهدرسیاسیلحاظازمحصورکشوریک

اساسبربایستیکشورسیاسیروابطباشد.موفقتواندنمی

امکانخصوصیبخشنفعاالتاشودتبیینملیمنافعومصالح

باشند.داشتهراعرصهاینبهورود

شورکسیاسیحسنهروابط

جهتالمللبینجامعهبا

ورودامکانوتضادهاکاهش

جهانیبازارهايبه

1820

درراخودتولیديواحدهايتربیشمپناشرکتنمونهعنوانبه

والبرزاستانازمتخصصکارنیرويبهتاکردهایجادالبرزاستان

باشد.داشتهدسترسیتهران

جهتبهمکانینزدیکی

کاریروينازمنديبهره

مرکزدرمقیممتخصص
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هايقابلیتکارآمديبهنفعانذيذهنیتتغییر«پژوهش،ایندرکانونیمقوله

موضوعاینبهشوندگانمصاحبهتمامکهنحويبهشدشناسایی»بنیاندانشکارآفرینی

شرایطازاعمتحقیقهايمؤلفهسایرکردند.میتاکیدآنبرمختلفتعابیرباوداشتهاشاره

محوريکدگذاريمرحلهدرپیامدهاوايواسطهشرایطمحیطی،شرایطراهبردها،علّی،

است.شدهدادهنشان)2(جدولدرمقوالتاینازاينمونهکهشدندمشخص

پژوهش)هايیافته(منبع:محوريکدگذاريازاينمونه-2جدول

کدگذاري

محوري

بازکدگذاري

فرعیعواملاصلیعامل

علّیشرایط

اقتصاديعوامل

جدیدبازیگرانظهورورقابتیبازار

کشوربازارسهمودرآمدهاکاهشها،تحریم

تخصصیتجهیزاتوکاالکمبود

کشوراقتصادبانکی-دولتیساختار

فناوريعوامل
وکسبوزندگیسبکدرتغییرونوآوريوفناوريسریعرشد

کارها

بنیاندانشکارآفرینیهايقابلیتکارآمديبهنفعانذيذهنیتییرتغکانونیمقوله

راهبردها

استارتتوسعه

وهاآپ

فناورهايشرکت

ايمنطقهتخصصیهايدهندهشتابتوسعه

هاآپاستارتازمعنويوماديحمایت

شبکهتوسعه

کارآفرینانهنهادي

بنیاندانش

خصوصیمؤسساتوهارکتشمرتبط،کارآفرینانازانبوهیتجمیع

ویژهمکاندر

صنعتی)هاي(خوشهصنعتیتجمعیهايصرفه

بنیاندانشتخصصیصنعتیهايشهرکایجاد

شرایط

محیطی
هازیرساخت

هوایی،ریلی،اي،(جادهنقلوحملوايمنطقهدسترسیقابلیت

دریایی)

شبکهصنعتی،وکشاورزيوآشامیدنیآب(برق،انرژيوآب

آنازاستفادههايهزینهوسوخت)گاز،ضالب،فا

اطالعاتفناوريوارتباطات
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کدگذاري

محوري

بازکدگذاري

فرعیعواملاصلیعامل

هايسرویس

وحمایتی

ايواسطه

دولتیهايهزینهکمک

اصنافوبازرگانیهاياتاقنظیرکاروکسبجوامع

هاآپاستارتراهبريدرمنتورهاومربیان

فنی)صانمتخصحسابداران،(وکال،ايحرفهخدماتدهندگانارائه

شرایط

ايواسطه

محیطواقتصادي

زیست

منطقهخداداديهايموهبتوطبیعیمنابعاکولوژیکی،ظرفیت

ايمنطقهواحدهايتولیدياستفادهبالوخالیهايظرفیت

سیاسی
منطقههايظرفیتبرمبتنیمناطقبرايدولتویژههايطرح

سرزمین)(آمایش

پیامدها
اقتصادي

داخلیناخالصتولیدواقتصاديرشددرمنطقهمسهافزایش

انسانیومالیپذیريسرمایهدرمنطقهچسبندگیوجذابیتافزایش

منطقهبرندویژهارزشافزایش

معکوسمهاجرتوتحصیلکردهافراداشتغالنرخافزایشاجتماعی

بررسیاند،دادهشکلراپژوهشهايسازهکهمقوالتیانتخابیکدگذاريمرحلهدر

تبیینفرآینداینگونهداستانسیروشناساییهاآنپیوستگیوارتباطنحوهوگردیده

پذیريرقابتگیريشکلعواملکهبودخواهدمدلیارائهمرحله،ایننتیجهشود.می

نحوهوکشیدهتصویربهرابنیاندانشکارآفرینیاکوسیستمساختاربرمبتنیايمنطقه

است.مشاهدهقابل)1(نموداردرکهدهدمینشانراهاآننبیارتباط

گیرينتیجهوبحث

ها،دادهازبرخاستهنظریهروشبهشدهانجامپژوهشخروجیشد،بیانکهگونه همان

است.معروفمیانیمدلبهنشده،آزمونکّمیصورتبههنوزچونکهاستنظريمدلی

مدلکهبودهپژوهشایناصلیسؤالپاسخواقعرد)1(نموداردرشدهارائهمدل

چیست؟بنیاندانشکارآفرینیاکوسیستمساختاربرمبتنیايمنطقهپذیريرقابت
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بنیاندانشکارآفرینیاکوسیستمساختاربرمبتنیايمنطقهپذیريرقابتمدل-1نمودار

پژوهش)هايیافته(منبع:

موجباتواولیهبسترعواملوشرایطازايهمجموعمدل،اینتدوینراستايدر

ایندرعلّیشرایطگویند.میعّلیشرایطآنبهکهکردندفراهمرافرآینداینگیريشکل

استمحیطیزیستوفناورياجتماعی،اقتصادي،سیاسی،عواملازايمجموعهپژوهش

وايمنطقهنامتوازندرش«اند.شدهتشکیلدیگرهايمؤلفهازايدستهازیک،هرکه

ورقابتیبازار«چنینهماست.سیاسیعواملازاينمونه»کشوردرثروتتوزیععدالتیبی

وکاالکمبود«،»کشوربازارسهمودرآمدهاکاهشها،تحریم«،»جدیدبازیگرانظهور

ادياقتصهايمؤلفهجملهاز»کشوراقتصادبانکی-دولتیساختار«و»تخصصیتجهیزات
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مهاجرت«ادامهدررود.میشماربهپژوهشکانونیمقولهگیريشکلعّلیشرایطدر

جملهاز»محوردانشانسانیسرمایهبااليظرفیت«و»هاکردهتحصیلونخبگان

وکسبوزندگیسبکدرتغییرونوآوريفناوري،سریعرشد«واجتماعیهايمؤلفه

عواملاز»محیطیزیستتغییرات«انتهادروناوريفعواملهايزیرمجموعهاز»کارها

عواملازوسیعیطیفشود،میمشاهدهکهگونههمانباشد.میمدلاینمحیطیزیست

ازمعرفتاینبهپژوهشفرآینددرپژوهشگرواقعدرگردد.میکانونیمقولهبروزسبب

کارآفرینیاکوسیستمهايمؤلفهاساسبربخواهدايمنطقهکهصورتیدرکهرسیدموضوع

دنیاحتیوکشورمناطقسایربیندروشدهپذیررقابتعصر،اینبنیاندانشاقتصاددر

هايقابلیتکارآمديبهنفعانذيذهنیتتغییر«کهاستالزمگردد،شاخصوبرجسته

بخشدرحوزهایننفعانذيگیرد.شکلمختلفسطوحدر»بنیاندانشکارآفرینی

دولتیسازتصمیموگیرتصمیمنهادهايدولت،وحاکمیتاز:عبارتندخصوصیویعموم

ودانشگاهیوآموزشیمراکزبازرگانی،هاياتاقواصنافوهاتشکلخصوصی،و

نهایتدروسیاستمدارانواندیشمندانخصوصی،بخشفعاالنوکارآفرینانها،پژوهشگاه

بهایمانوموضوعاینعمیقدرکجزايچارهشده،کرذعّلیشرایطوجوددلیلبهمردم.

هاآنزندگیمحیطپذیرشدنرقابتاصلیعاملبنیاندانشکارآفرینیهايقابلیتکهاین

ندارد.وجودشود،می

هماناکهاصلی،هدفتحققجهتاقداماتازايمجموعهکهاستالزمبعديگامدر

8درراهبردهاایناست.معروفراهبردهابهکهیردپذصورتاست،ايمنطقهپذیريرقابت

وکسبدانشسازيتجاريوفنیتوسعه«از:عبارتندکهاندشدهتدویناصلیدسته

پذیررقابتمقصدبازاریابی«،»فناورهايشرکتوهاآپاستارتتوسعه«،»منطقهکارهاي

،»منطقهبنیاندانشوهفناورانمحصوالتصادراترشد«،»مناطقبیندربنیاندانش

دولتحمایتیهايبرنامهمستمربازنگري«،»بنیاندانشکارآفرینانهنهاديشبکهتوسعه«

ازیکهر».نفعانذينوآورانهتعامالت«و»منطقهبنیاندانشکارآفرینانههايفعالیتاز

جدولدرکهشوندمیتقسیمکوچکترياقداماتمجموعهبهخودشدهذکرراهبردهاي

است.شدهآورده)3(
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پژوهش)هايیافته(منبع:راهبردهابنديدسته-3جدول

فرعیاقداماتاصلیراهبردهاي

وکسبدانشسازيتجاريوفنیتوسعه
منطقهکارهاي

فناوريونوآوريسریعمعرفی

اطالعاتیهايزیرساختوشبکهبهدسترسیتوسعه
اطالعاتبودنانحصاريرفع

منشأداخلی،(منشأجدیددانشبهسترسیدوجذب
خارجی)

فناورهايشرکتوهاآپاستارتتوسعه
ايمنطقهتخصصیهايدهندهشتابتوسعه

هاآپاستارتازمعنويوماديحمایت

دربنیاندانشپذیررقابتمقصدبازاریابی

مناطقبین

جهتمنطقهویژههايجاذبهوشرایطامکانات،معرفی

کارآفرینانوگذارانسرمایهحضور

دانشوفناورانهمحصوالتصادراترشد
منطقهبنیان

فناورمحصوالتوفناوريبازارهايگسترش
محورصادراتهايشرکتبرايترجیحیقوانینوضع

فناورانه

بنیاندانشکارآفرینانهنهاديشبکهتوسعه

تمؤسساوهاشرکتمرتبط،کارآفرینانازانبوهیتجمیع
ویژهمکاندرخصوصی

کارنیرويوبازارگیري(شکلصنعتیتجمعیهايصرفه
بنیان)دانشتخصصیصنعتیهايشهرکایجادمحلی،

دردولتحمایتیهايبرنامهمستمربازنگري
بنیاندانشکارآفرینانههايفعالیتخصوص

منطقه

کارآفرینیازعملیوصریححمایت
کارآفرینانبهاجتماعیدادنمشروعیت

مناطقسطحدرکارآفرینیمختلفرخدادهايبرگزاري
کارهايوکسببرايدولتتدارکاتیوحمایتیهايبرنامه

کوچک

ضرورتعنوانبهکارآفرینیگرفتننظردر
گذاريسرمایهباکارآفرینانخصوصدرحمایتیهايبرنامه

ودستهايدستورالعملوقوانینموانع،حذفیامستقیم
دولتیپاگیر

نفعانذينوآورانهتعامالت
مکملنفعانذيهمکاري

جانشیننفعانذيرقابت
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چنینهموگیريشکلهايزمینهومحیطیعواملازايمجموعهسایهدرراهبردهااین

ورسیدههدفبهمعروفند،ايواسطهشرایطبهکهویژه،وخاصشرایطازايپاره

بودهاصلیرکن12شاملمحیطیعواملمجموعهدهند.میشکلرافرآینداینپیامدهاي

بهداشت،وسالمتکالن،اقتصادها،زیرساختفرهنگی،پشتیبانینهادها،از:عبارتندکه

سرمایهاي،واسطهوحمایتیهايسرویسکارآفرینی،هايشبکهمالی،بازاریافتگیتوسعه

ايواسطهشرایطچنینهمنوآوري.قابلیتوکاروکسبپویاییکاال،بازارکاراییانسانی،

خداداديهايموهبتوطبیعیمنابعاکولوژیکی،ظرفیت«از:استعبارتمدلدر

وکسبتراکم«،»ايمنطقهواحدهايتولیدياستفادهبالوخالیهايظرفیت«،»منطقه

دانشگاهیویشیزافناور،خانوادگیبزرگ،هايشرکتوجود«،»غیرفناورمشابهکارهاي

هايظرفیتبرمبتنیمناطقبرايدولتویژههايطرح«و»منطقهآفرینارزشزنجیرهدر

شود.میپیامدهاتحققدرشتابسببکه»سرزمینآمایشومنطقه

ايمنطقهپذیريرقابتهماناکهموضوعپیامدهايعوامل،اینکلیهآمدنفراهمبا

ازپدیدهایندهد.میرخاست،بنیاندانشآفرینیکاراکوسیستمساختاربرمبتنی

معنايپیدایشباعثهاآنعمومیتحققکهشدهتشکیلمختلفهايشاخصوهامؤلفه

هستندپژوهشاصلیهدفزیرمجموعهکهخرداهدافاینشود.میپذیريرقابتکامل

نرخافزایش«،»خلیداناخالصتولیدواقتصاديرشددرمنطقهسهمافزایش«از:عبارتند

،»منطقهبرندویژهارزشافزایش«،»معکوسمهاجرتوتحصیلکردهافراداشتغال

،»ثروتعادالنهتوزیعبازودستمزدوحقوقافزایش«،»فناورانهشغلیهايفرصتافزایش«

واجتماعی-اقتصاديپایدارتوسعه«،»نوپاموفقکارهايوکسبوهاآپاستارتافزایش«

درمنطقهچسبندگیوجذابیتافزایش«و»زیستمحیطدوستدارکارهايوکسبرشد

».انسانیومالیپذیريسرمایه

یکدیگرباهاآنازیکهرارتباطنحوهومدلارکانپژوهشاینانجامباواقعدر

بهتوجهباافتد.میاتفاقپیامدهاها،آنبروززمینهسازيفراهمصورتدروشدهشناسایی

حساسیتافزایشجهتموضوعادبیاتدرگرفتهصورتمطالعاتوآمدهدستبهنتایج

سایردرپذیريرقابتهايمؤلفهباپژوهشمدلهايمؤلفهازتعداديپژوهشگر،نظري
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درمثالعنوانبهکهاستبودهراستاهمحوزهاینپژوهشگرانتوسطشدهارائههايمدل

و)1998(پورتر)،2004(مارتین)،2004(تیلروماریتنیتسون،کازتوانمیرابطهاین

وکیفیتیاوکارنیرويمهارتوکیفیتوانسانیسرمایهبهکهبردنام)2004(لنگیل

اند.کردهاشارهاند،گرفتهقرارمدلمحیطیشرایطدرکهعمومیهايزیرساختکمیت

ايمنطقهسازمزیتعاملراخداداديیتظرفوطبیعیهايموهبتنیز1اوهلینوهکشر

شدهبنديدستهايواسطهشرایطعنوانبهحاضرپژوهشدرمؤلفهاینکهشمارندبرمی

را2متوسطوکوچکهايشرکتازحمایتوپژوهشیوفنیتوسعه)2004(لنگیلاست.

اینکهکندمیمعرفیايمنطقهپذیريرقابتبرمدتکوتاهاثرگذاريبامستقیمعواملاز

ساختاروزیستمحیطوياند.شدهبنديطبقهراهبردهاگروهدرحاضرمدلدرموارد

بربلندمدتاثرگذاريباغیرمستقیمعواملعنوانبهنیزرااجتماعیواقتصادي

محیطیشرایطگروهدرراعواملاینپژوهشگرکهکندمیعنوانايمنطقهپذیريرقابت

است.دادهقرار

مغایرتهاپژوهشسایرباپژوهشایندرآمدهدستبههايمؤلفهازتعداديچنینهم

الزامتواندمیموضوعایناصلیدالیلازیکیکهاستجدیداساسایاوداردکلییاجزئی

پذیريرقابتحفظوایجادجهتبنیاندانشکارآفرینیاکوسیستمساختارازگیريبهره

دانشکارآفرینیبرخاصیتاکیداست،کانونیمقولهکهمدلاینقلبالذباشد.ايمنطقه

دارد؛دارند،مینگهپایدارراآنوکردهایجادرااکوسیستماینکهعواملیمجموعهوبنیان

شهریاريوروشنکهاستمحیطیعواملجملهازفرهنگیپشتیبانیمثالعنوانبه

کارآفرینیاکوسیستماصلیهايمؤلفهازیکیعنوانبهآناز)2011(آیزنبرگو)1397(

میانبهسخنیمؤلفهاینازپذیريرقابترایجهايمدلدرکهصورتیدراند،بردهنام

محیطگیريشکلمهمارکانازیکیحاضرپژوهشدرشده،یادمؤلفهاست.نیامده

خصوصایندروندگانشمصاحبهازیکیکهجاآنتااستشدهدادهتشخیصپذیررقابت

لحاظبهمطلوبیوخوبوضعیتکشورمانحتییاواستانخواهیممیاگر«گوید:می

1

2
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ازشکلهربهوگذاشتهکناررامرسومتعارفاتبایستیباشد،داشتهاجتماعیواقتصادي

آسمانوزمینبیندرتواندنمیمااقتصاديفعالکنیم.حمایتکاروکسبوکارآفرینی

اجتماعی،تامینجملهازمختلفنهادهايفشارهايوهاخودتحریمیازانبوهیباوشدبا

باونمودهورودمختلفبازارهايدردیگرسمتازوکندمبارزهغیرهوگمرکمالیات،

ازحمایتکند.رقابتهمسایهکشورهايازتولیدکنندگانسایرنوآورانهوجدیدکاالهاي

».باشدکشوردراقداماتهمهسرلوحهتیبایسکارآفرینوکار

افزایش«حوزه،اینهايپژوهشسایرباحاضرپژوهشهمسوییعدمازدیگراينمونه

ودستمزدوحقوقافزایش«یاو»معکوسمهاجرتوکردهتحصیلافراداشتغالنرخ

مارتینو)2004(2لنگیل)،2018(1اقتصادجهانیمجمعاست.»ثروتعادالنهبازتوزیع

ولیدانندمیايمنطقهپذیريرقابتپیامدهايازرااشتغالنرخافزایشهمگی)2004(

سطحلحاظازافرادازدستهکدامبهمربوطاشتغالنرخکهاینمورددرکدامهیچ

کشورایرانکهصورتیدرآورند،نمیمیانبهسخنیاست،آموزشومهارتتحصیالت،

کنونیمعضالتبزرگترینازیکیوباالستآندرتحصیالتومیعمسطحوبودهجوانی

وزمینهیافتنامیدبهنوعاکهباشدمیبیکارتحصیلکردهجوانانزیادتعدادکشور،

خارجبهبساچهوبزرگشهرهايبهکوچکشهرهايوروستاهاازشغلیبهترهايفرصت

ازیکیبنیاندانشکارآفرینیکهتگفتوانمیجراتبهپساند.کردهمهاجرتکشوراز

بود.خواهدايمنطقهپذیريرقابتعاملوکشورکنونیوضعیتازرفتبرونهايراه

بودنخواهداجتماعیتوسعهوعدالتسببدستمزدوحقوقافزایشالزاماچنینهم

ردطبقاتیاختالفبروزسببوکردهعملمتمرکزدرآمدافزایشایناستممکنزیرا

درکشورهايدرحاضرحالدرمسئلهاینکهآنچنانشوددیگرعدیدهمشکالتوجامعه

است.افتادهاتفاقنیزایتالیاوانگلیسچین،آمریکا،قبیلازپیشرفتهحتیوتوسعهحال

وحقوقافزایشکناردرتوزیعیعدالتشد،مشاهدهموضوعادبیاتدرکهگونهآن

هايناهنجاريبروزسببمدتمیاندرخودعاملاینکهشودنمیبررسیدستمزد

1

2
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راانسانیشاخصتوسعهوشاديرفاه،قبیلازپذیريرقابتابعادسایروشدهاجتماعی

کهجامعهسطوحکلیهکارآفرینیبرمبتنیپذیريرقابتکهصورتیدردهد.میکاهش

دادهقرارمخاطبباشد،داشتهراسرزمینازنقطههردرثروتتولیدوارزشخلققابلیت

داند.میفرديکاراییبرمبتنیوعادالنهراثروتتوزیعرواینازو

عملیبخشدرشود؛میارائهبخشدودرپیشنهادهاپژوهش،هايیافتهاساسبر

،1404درکشوراندازچشمسندقبیلازباالدستیاسناداساسبرتاگرددمیپیشنهاد

استان،هردرسرزمینآمایشسندوتوسعهششمبرنامهکشور،لمیعجامعنقشه

ودولتینیمهدولتی،نهادهايوهاسازمانتاکتیکیواستراتژیکاهدافوماموریت

سطحدربنیاندانشکارآفرینانههايقابلیتکهشودبازنگريوتدویننحويبهخصوصی

عمیدي،تحقیقاتباراستاهمپیشنهادیناکهگیردقرارتوجهکانوندرسازمانیوفردي

ودستموانعهدف،اینتحققراستايدرچنینهمباشد.می)1397(علیزادهوزادههاشم

کهنحويبهشودبرطرفکاروکسبانجامراستايدرايسلیقهوقانونیزائدوپاگیر

باشد.داشتهندیگريدغدغهخود،کارآفرینانهونوآورانهفعالیتجزکارآفرین

کشوردرايمنطقهبدیلبیهايظرفیتبرمبتنیبنیاندانشکارآفرینانهنهاديشبکه

گیرد.قرارنهاداینخدمتدردانشگاهوصنعتفناورانههايزیرساختوشدهایجاد

دیگروهمسایهکشورهايباسیاسیسازندهارتباطاتبرقراريصورتدرچنینهم

امکانواردات،وصادراتوايتعرفهنظامهوشمندانهوعاقالنهمدیریتنیزودنیاکشورهاي

گردد.فراهمجهانیگستردههمکاري

پژوهشایندرشدهارائهمدلکهشودمیتوصیهنظريپیشنهاداتبخشدرچنینهم

مطالعهوبررسینیزکشورهاياستانمثلمختلفآماريجوامعدروکّمیصورتبه

هايشاخصپیامدها،واهدافتحققمیزانارزیابیجهتگرددمیپیشنهادضمندرگردد.

کارآمديمفهومشودمیتوصیهانتهادرگردد.تدوینمؤلفههربرايسنجشقابلکّمی

گذارانسیاستواندیشمندانبیندرجامعگفتمانیبهبنیاندانشکارآفرینانههايقابلیت

.شودتبدیلکشور
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