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چکيده
کارآفرینی در دهههای اخیر بهعنوان متغیری تعیین کننده مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته و بهه
تبعیت از آن ،فعالیت های پژوهشی در حوزه سیاستگذاری کارآفرینی نیه بههطهور ف اینهدهای در حها
اف ایش است .توجه پژوهشگران به سیاستگذاری کارآفرینی ،حاکی از رشد تالشههای عمیهی در ایهن
حوزه بوده است .در این شرایط ،توجه و دقت نظر نسبت به عیمکرد عرصه دانشی و پژوهشی کشور در
موضوع سیاست گذاری کارآفرینی و ویژگیهای پژوهشهای صورتگرفته در این حوزه ،مسئمه ای است
که این پژوهش ناظر به آن است .هدف پژوهش حاضر ،شناسایی روندهای حاکم و محتوای پژوهشهای
سیاست گذاری کارآفرینی ،ارزیابی روششناسی ایهن پهژوهشهها و تبیهین مشهم انهدازی بهرای ارتیهای
پژوهش های ایهن حهوزه اسهت .بهرای دسهتیابی بهه ایهن اههداف ،کمیهه میها ت منتشرشهده در حهوزه
سیاست گذاری کارآفرینی در کشورمان با استفاده از روش فراتحمی ل در شش گام بررسی شدند .یافتههای
پژوهش در سه بخش سییای کمی پژوهشهای پیشین ،یافته های مهرتبط بها روششناسهی پهژوهشهها و
یافتههای سیاست پژوهی ،تبیین شده و در انتها ،راهکارها و توصیههایی ارائه شدند.
کليد واژهها :کارآفرینی ،توسعه ،سیاستگذاری ،فراتحمیل.
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مقدمه
یکی از مهمترین دغدغههای کشورها و دولتهها ،دسهتیابی بهه سهطوال بها تر رشهد و
توسعه اقتصادی است .در جهان کنونی ،می ان رشد اقتصادی ،بهمثابه شاخصی برای ارزیابی
عیمکرد سیاستهای اقتصادی هر کشور عیل میکنهد و کشهورهای دارای رشهد اقتصهادی
با تر ،عیمکرد بهتری نسبت به کشورهای دارای رشد اقتصادی پایینتر داشهتهانهد .کهارایی
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سیاستهای اقتصادی هر کشور از طریق دستیابی به رشد اقتصادی بها تر تعیهین مهیشهود.
یکی از بازیگران اقتصادی که در دهههای اخیر ،نیهش و اهییهت آن بههعنهوان یهم متغیهر
تعیینکننده در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته بهیش از پهیش مهورد توجهه قهرار گرفتهه،
کارآفرینان و فعالیتهای کارآفرینانه آنها بوده است .کارآفرینی ،شاخصی تأثیرگذار بر رشد
اقتصادی کشورها اسهت کهه توجهه دولهتهها را بهه خهود جمه

کهرده و بهر اسها

آن،

سیاستهای حیایتی متنوعی برای رونق فعالیتهای کارآفرینانه در کشورها به اجرا درآمهده
است اَکس1و هیکاران.)2004 ،
کارآفرینی به روشهای مختمفی بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است اسهتلل2و هیکهاران.)2004 ،
میتوان کارآفرینی را حمیه مفیوده در فرآینهد رشهد اقتصهادی محسهو

کهرد آدرچ.)2005 3،

شواهد متعددی مبنی بر سهم شرکتهای کومم و جدیهد کهارآفرین در پویهایی صهنایو و
منافو اقتصادی حاصل از آن وجود دارد .از این رو کارآفرینی بهعنوان عامل مهیی در رشهد
اقتصادی مورد تأکید دولتها میباشد مورداک.)2012 4،
با توجه به تأثیر فعالیتهای کارآفرینان در ایجاد اقتصهاد نوآورانهه و م ایهای ناشهی از آن،
حیایت دولتها از فعالیتهای کارآفرینانه رشد زیادی داشهته و در سهالیان اخیهر ،دولهتهها
بهطور جدی کارآفرینی را تشویق کردهاند لندستروم5و هیکاران .)2017 ،هدف دولهتهها از اجهرای
سیاستهای حیایت از کارآفرینان ،رفو موانو پیشِ روی آنها میباشد مینیتی6و هیکاران.)2006 ،
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دولتها با تدوین راهبردها ،خطمشیها و برنامههای عیمی بهمنظور گسترش روحیهه و
رفتار کارآفرینانه و ایجاد فضایی مناس

برای فعالیت کارآفرینان در عرصههای مختمف ،بهه

دنبا رفو موانو و ایجاد ارتباط و هیکاری بین بخشهای مختمف بهودهانهد و تسههیالت و
عیمکرد کارآفرینان ،توجیهکننده حیایتهای دولتی و توجه سیاستگذاران به آنها بوده
است .به هیین دلیل است که کشورها به دنبا این هستند کهه مگونهه اقتصهاد کارآفرینانهه
پویا و رقابتی ایجاد کنند استیونسون و لندستروم .)2001 1،تحیییهات دیهدهبهان جههانی کهارآفرینی

2

نشان میدهد  30درصد تفاوت در نرخ رشد تولیهد ناخهالد داخمهی کشهورها ،بههواسهطه
فعالیتهای کارآفرینان است آدرچ و توریم .)2001 3،این نتهای ،،توجهه سیاسهتگهذاران را بهه
خود جم

کرده ،به نحوی که امروزه ،بخش مهیی از سیاستها بها ههدف تسههیل شهرایط

برای فعالیتهای کارآفرینان تنظیم میشوند

اَکس و هیکاران2016 ،

.)57

در ایران نی با وجود اهییت کارآفرینی در توسعه کشور ،توجه سیاستگذاران به میولهه
کارآفرینی ،عیری کوتهاه دارد و از هیهین رو ،اب ارهها و سیاسهتههای توسهعه کهارآفرینی
آنگونه که شایسته است فرصت بموغ نیافتهاند وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتیاعی .)1395 ،به تبعیت
از آن ،دانش سیاستگذاری کارآفرینی نی سابیه منهدانی نهدارد .هرمنهد در سهالیان اخیهر،
توجه پژوهشگران به پژوهش در موضوعات مختمف مرتبط بها سیاسهتگهذاری کهارآفرینی
نشان از رشد تالشهای عمیی پژوهشگران در این حوزه داشته است.
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شرایط زم را برای شروع فعالیت کارآفرینان فراهم کردهاند لندستروم و هیکاران.)2017 ،

بهرغم پژوهشهای انجامشده ،عدم تبیهین مبهانی فکهری سیاسهتگهذاری کهارآفرینی و
برداشتهای متفاوت از سیاستگهذاری در ایهن حهوزه ،نگهرشههای متفهاوتی در قمیهرو،
تیرک  ،سطوال ،اب ارها ،بازیگران ،مخاطبان و نتای ،سیاسهتههای پیشهنهادی بهرای توسهعه
کارآفرینی ایجاد کرده است .در این شرایط ،توجه و دقت نظهر نسهبت بهه عیمکهرد عرصهه
دانشی و پژوهشی کشور در موضوع سیاستگذاری کارآفرینی و ویژگیهای پهژوهشههای
صورت گرفته در این حوزه ،مسئمه اساسی است .پژوهش حاضر با تیرک بر ایهن موضهوع،
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به دنبا پاسخ به پرسشهایی بوده است که پیرامون پژوهشهای سیاستگذاری کهارآفرینی
در کشورمان شکل گرفته است .این پرسشها عبارت است از
-

روند حاکم بر پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی در کشورمان مه بوده است؟

-

موضوعات و محتوای مورد توجه پژوهشگران سیاست گذاری کارآفرینی مه بهوده
است؟
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-

روششناسی ،راهبردها و اب ارهای پژوهشی در این پژوهشها مه بوده است؟

-

مه دانشی در این حوزه تولید شده و پیشنهادهای بهبود کم و کیف آن میست؟

برای پاسخگویی به سهاا ت ،پهژوهشههای مهرتبط بها سیاسهتگهذاری کهارآفرینی در
کشورمان مبنا قرار داده شد و با استفاده از روش فراتحمیل و مرور سامانیند متون پژوهشی؛
روندها ،محتوا ،روششناسی و دانش موجود بررسی و ارزیابی شده و در انتها ،توصیهههای
سیاستی ارائه شدند.
مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
کارآفرینی ابتدا مورد توجه روانشناسان قرار گرفته است .روانشناسهان در اواسهط قهرن
بیستم به تج یهوتحمیل فرد و کشف آن دسته از ویژگیهای فهردی و متغیرههای شخصهیتی
که کارآفرین را از غیر کارآفرین متیای میساخت ،توجهه خهود را معطهوف داشهتند .آنهها
ویژگیهایی هیچون تحیل ابهام ،توفیقطمبی ،استیال طمبی ،داشتن انگی ه ،تعهد و  ...را بهه
کارآفرینان نسبت دادند .بها روی آوردن جامعههشناسهان و اندیشهیندان عمهوم مهدیریت بهه
مطالعه کارآفرینی ،نظریههای اجتیاعی -فرهنگی تأثیر محیط و فرهنگ بر فرد در اقدام بهه
کارآفرینی) شکل گرفت و الگوهای متعددی در خصوص مگونگی تأسیس شرکتها ارائهه
گردید که عوامل محیطی و فردی تأثیرگذار بر فرآیند کارآفرینی را در برمیگرفت.
با انتشهار تحیییهات دیویهد بهرچ 1979 1م) در خصهوص سههم اشهتغا زایهی و رونهد
سودآوری شرکتهای کومم در اقتصاد آمریکا و عدم کارآیی شرکتهای به ر ،،م ایهای
کارآفرینی بیش از پیش آشکار شد و دولتها نیه سیاسهتههای متعهددی را بهرای توسهعه
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کارآفرینی در دستور کار خود قرار دادند .پس از آن ،رابطه میان کهارآفرینی و شهرکتههای
کومم به می ان زیادی مورد مطالعه پژوهشگران سیاسهتگهذاری قهرار گرفهت و دههه 80
میالدی بهعنوان دهه کارآفرینی نامگذاری شد

احیدپور داریانی و عالئی1386 ،

.)20

سیت تسهیل فعالیتهای کارآفرینی تغییر دادند .دولتها با تیرک روزاف ون بر کهارآفرینی،
آن را بهعنوان سازوکار حل دامنهای از مسائل فراروی خود در نظهر گرفتهه و وارد دسهتگاه
خطمشیگذاری کردند

داناییفرد1388 ،

.)126

بهعنوان نیونه ،در سا  1998میالدی دولت انگمیس موفییت آینده اقتصهاد کشهورش را
در گرو تیویت کارآفرینان اعالم کرد .کشورهای دیگر نی کارآفرینی را بهعنوان یم راهبهرد
توسعه ممی پذیرفتند و برنامههای متعددی برای حیایت از کارآفرینی تدارک دیدند .به ایهن
ترتی

پیدایش پارادایم نوین کارآفرینی ،سب

ایجاد الگوی مدیریت دولتی نوین در سطوال

سازمان و جامعه مانند دولت کارآفرین شد .این دولتها ،نهتنها کارآفرینان دولتیاند بمکه به
دنبا این هستند که بدانند مه سیاستها و اقهداماتی در تشهویق فعالیهتههای کارآفرینانهه
نیش ماثرتری را ایفا میکنند

احیدپور داریانی و عالئی1386 ،

.)22

عالقه زیاد سیاستگذاران به میوله کارآفرینی ناشی از این فرض است کهه کارآفرینهان،
م ایای اقتصادی زیادی با ارائه محصو ت جدید ،قییتهای پایینتر ،نوآوریها و بهرهوری
با تر حاصل مینیایند

هول

و هیکاران .)2004 ،تحیییاتی که در کشورهای مختمف انجام شهد،
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با آغاز دهه  1990میالدی ،دولتها با اتکا به مدیریت دولتهی خهود ،سیاسهتهها را بهه

نشان میدهد عالوه بر ویژگیهای فردی کهه افهراد کهارآفرین بایسهتی از آنهها برخهوردار
باشند ،عوامل محیطی و زمینهای نی بر توسعه کارآفرینی در جامعه ماثرند .این موضهوع در
قال

الگوهای سیاستگذاری توسعه کارآفرینی در پژوهشهای گوناگون ارائه شده است.
بهعنوان نیونه پی ،و هیکاران  2017م) سیاستهای توسعه کهارآفرینی را بها رویکهرد

آمیخته اکتشافی و مطالعه موردی ،با اسهتفاده از مصهاحبه نییههسهاختاریافته و تحمیهلههای
آماری ،بررسی کرده و درنهایت به اهییت نیهش دولهت و نهادههای بخهش عیهومی بهرای
توسعه کس وکارهای کومم و متوسط دست یافتند .یافتهها نشان میدههد عوامهل بخهش
عیومی بر توسعه فرصتهای کارآفرینی ماثرند.

393




آدیا و هیکاران  2016م) به روش پژوهش کیفی و بها اسهتفاده از مصهاحبه ،اطالعهات
مربوط به کارآفرینان را گردآوری و تحمیل کردند .نتای ،تأیید میکننهد کهه بهدون آمهوختن
مهارتهای اصمی از قبیل مهارتهای مدیریتی ،ارتباطی ،مالی و  )...نیهیتهوان بهه توسهعه
کس وکار دست یافت.
در خصوص اهییت نهادهای بخش عیومی ،وانگ و هیکاران  2013م) عوامهل مهاثر
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بر اجرای سیاستهای کارآفرینی را با هدف طراحی مارموبی برای اجهرای سیاسهتههای
کارآفرینی با روش مطالعه موردی انجام دادند .نتای ،حهاکی از آن اسهت کهه محهیط کهالن
اقتصادی -اجتیاعی ،عوامل نهادی ،روابط و هیاهنگیهای درونسازمانی و گروهههای یی-
نفو در اجرای سیاستهای کارآفرینی تأثیرگذارند.
پژوهش آدرچ و هیکاران  2007م) با هدف تدوین مهارموبی بهرای سیاسهتگهذاری
کارآفرینی ،به روش اکتشافی– تحمیمی انجام گرفت .یافتههههای ایهن پهژوهش بهر افه ایش
توانیندیها و آموزش کارآفرینان ،توسعه فناوری ،دسترسی بهه منهابو ،خهطمشهی رقابهت،
حیوق مالکیت معنوی و محیط قانونگذاری ،تشکیالت نهادی و بهبود محهیط کسه وکهار
تأکید دارد.
هیچنههین در داخههل کشههور نیهه در خصههوص سیاسههتگههذاری توسههعه کههارآفرینی،
پژوهش های متعددی انجام شده است .بهعنهوان نیونهه فههام و پرهی کهار  )1397جایگهاه
توسعه کارآفرینی در سیاستها و برنامههای ممی کشور را با استفاده از روش تحمیل محتهوا
بررسی کردند .نتای ،تحییق آنها نشان داد که بیشترین بازتها

میولههههای کهارآفرینی ،در

اسناد مرتبط با سیاستهای اقتصاد میاومتی بوده است.
کشاورز  )1397با بازبینی ساختاریافته پژوهشهای برگ یده ،سازههای گوناگونی را در
پیشبرد اهداف توسعه کارآفرینی روستایی ایران شناسهایی کهرد .توانهاییههای کارآفرینانهه،
فرهنگ کارآفرینی ،اصالال یا تدوین قوانین حیایتی و دسترسی به سهرمایه مههمتهرین ایهن
سازهها میباشند.
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میییی و هیکاران  )1390نی با ارزیابی پیشبرندگی سیاستهای کالن و خرد توسهعه
کارآفرینی کشور نشان دادند که درمجیوع ،سیاسهتههای خهرد و کهالن مهاثر بهر توسهعه
کارآفرینی ،در موقعیت پیشبرنده نبوده و نیازمند بهبود هستند.

سیاست 1،تصیییات اتخایشده از طرف دولتهها اسهت کهه ههدفی را تعریهف کهرده و
اب اری را برای دستیابی به آن مشخد میکنند هاولهت و رامهش .)1380 ،سیاسهتگهذاری نیه
مجیوعه اقدامهای پایدار و ههدفمنهدی اسهت کهه از سهوی یهم فهرد یها مجیوعههای از
نیشآفرینان برای پرداختن به یم مسئمه یا دغدغه عیومی دنبا میشهود

اندرسهون2004 2،

.)4

سیاستگذاری عیومی نظیر سیاست کارآفرینی) شهامل شناسهایی و ایجهاد مجیوعههای از
گ ینههای سیاستی برای میابمه با یم مشکل و محدود کردن مجیوعهای از راهحلها بهرای
اتخای تصییم نهایی است

بار و مینت 2018 3،

 .)72مسئمه اصمی سیاستگذاری عیومی این اسهت

که مرا سیاستها پدید میآیند و مگونه بازیگران سیاسی بر آنها ماثرند

جان2018 4،

.)5

در حوزه عمیی کارآفرینی نی بهرغم کوتاه بودن عیر تحیییات سیاستگذاری ،تعاریف
مختمفی از سیاست کارآفرینی ارائه شده است .از آنجایی که کارآفرینی یم مسهئمه عیهومی
است ،برای توسعه آن نیاز به سیاستهای مرتبط میباشهد رومها و بیرکینشهاو .)2007 5،در واقهو
سیاست کارآفرینی با هنجارهای اجتیاعی ،ترجیحات کهارآفرینی ،ترتیبهات نههادی و تغییهر
گفتیان عیومی سروکار دارد

هنری6و هیکاران2017 ،

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

سياستگذاري در بخش عمومي و سياست کارآفريني

 .)6سیاست کهارآفرینی در پهژوهشههای

کارآفرینی و در سطح بینالیممی به حوزه مورد عالقه محییین تبهدیل شهده و فعالیهتههای
قابل توجهی در اتحادیه اروپا و هر یم از دولتهای عضو آن در این زمینه صورت گرفتهه
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است لندستروم و استیونسون .)2005 ،سیاستهای کهارآفرینی بههطهور مسهتییم بهر کارآفرینهان و
سرمایهگذاریهای جدید تأثیر میگذارند

فو 1و هیکاران2018 ،

.)4

سیاستگذاری کارآفرینی یم حوزه در حا ظهور از جریان سیاستگهذاری اقتصهادی
است که نیازمند توجه بیشتر بوده و بهخوبی توسعه نیافته اسهت .هرمنهد توجهه بهه نیهش
کارآفرینی در رشد و توسعه اقتصادی از طریق سازمانهای بینالیممی نظیر سازمان توسعه و
فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

هیکاریهای اقتصادی2و سازمانهای تحیییاتی نظیر دیدهبان جههانی کهارآفرینی در انتههای
دهه  1990میالدی شهروع شهد امها هیچنهان دانهش محهدودی در زمینهه سیاسهتگهذاری
کارآفرینی بهعنوان یم حوزه مستیل وجود دارد

شانکار و نیانندا2017 3،

.)186

مبنای نظری سیاستهای کهارآفرینی ،مبتنهی بهر نظریهه شکسهت بهازار و عهدم تیهارن
اطالعات است

ناوارو2018 4،

 .)302بر این اسها  ،سیاسهتگهذاران کهارآفرینی فرصهتههای

جدیدی را ایجاد کرده و دیگران را برای پشتیبانی از نوآوریهای پیشنهادشهده خهود بسهی،
میکنند

مینرتوم و لویتجنلس2017 5،

 .)4در واقو سیاستگذاری توسعه کارآفرینی برای تشهویق و

تهیی ،فعالیتهای اجتیاعی و اقتصادی بهرهور در بین افرادی است که بههطهور مسهتیل در
کس وکاری فعالیت میکنند

هنریکسون و استنکو

.)2010 6،

سیاستگذاری کارآفرینی ،اب اری برای ترغی

به کارآفرینی است و هدف نخسهتین آن،

برانگیختن افراد بیشتری به کارآفرینی است که این فرآیند با حرکت از کس وکارهای نوپها
بهسوی راهاندازی اولیه کس وکارها رخ میدهد لندستروم و استیونسون  .)2001 ،سازمان توسهعه
و تجارت ممل متحد آنکتاد)7،سیاستگذاری کارآفرینی را رهاسازی ظرفیهتهها و تسههیل
راهاندازی کس وکار ها مهیدانهد لندسهتروم و استیونسهون  .)2005 ،سیاسهتگهذاری کهارآفرینی،
هدایت کنشهای مولّد اقتصادی و اجتیاعی برای افراد است رایبی و رمموگان.)2013 8،
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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سیاستگهذاران کهارآفرینی ،بهازیگران پرانهر ی هسهتند کهه بها دیگهران در مباحه
سیاست گذاری کار می کنند تا به تغییرات شایستهای دست یابند و فرصت های جدیدی را
ایجاد کرده و دیگران را برای پشتیبانی از نوآوریههای پیشهنهادی خهود بسهی ،مهیکننهد
بنگاه های جدید ،بهسوی حیایت از کس وکارهای کارآفرینانه و بها رشهد بها معطهوف
شده است

اکس و هیکاران2016 ،

 .)57شواهد تجربی تأیید میکنند که نظام اقتصادی بسترسهاز

و پرورشدهنده شرکتهای کارآفرینانه با رشد با  ،برتر از نظام اقتصهادی اسهت کهه بهرای
اف ودن بر تعداد کس وکارهای کومم یا نرخ خوداشتغالی تالش میکند شین.)2008 2،
جیوبندی موضوع سیاستگذاری کارآفرینی آشکارکننده این نکته است که بهرغم تنهوع
تعاریف ،اغم

آنها حوزه عیل سیاستها را در بستر کارآفرینی میدانند .سیاست عیومی،

استفاده دولهت از قهدرت بهرای اثرگهذاری بهر عیمکهرد اجتیهاعی ،نظیهر تغییهر در تعهداد
کس وکارهای کارآفرینانه است لندستروم و استیونسهون .)2001 ،در سیاست کارآفرینی ،دولتهها
با تدوین سیاستهایی برای گسترش روحیه و رفتار کارآفرینانه ،نیش ماثری را در توسهعه
کارآفرینی ایفا میکنند

لندستروم و هیکاران2017 ،

.)942

روششناسي تحقيق
در این تحییق از روش فراتحمیل استفاده شده است .هدف فراتحمیهل ،ایجهاد پیوسهتگی و

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

مینتروم و لهویجنس2017 1،

 . )4در این شرایط ،توجه دولتها نی از تسهیل شرایط برای ایجهاد

انسجام بین نتای ،پژوهشهای مختمف در یم زمینه خاص اسهت .در ایهن روش بها ترکیه
پژوهشهای پیشین و یمدستسازی آنها با استفاده از روشههای آمهاری ،نتهای ،پراکنهده و
ناهیاهنگ این پژوهشها دقیقتر و منطییتر میگردد

سکستون 2006 3،به نیل از نادری1396 ،

.)279

در روش فراتحمیل هیانند روشهای هرمنوتیهم ،پدیدارشهناختی و  ...توجهه بهه نگهاه
تفسیری-تحمیمی و مفاهیم ،حائ اهییت است .عیوماً فراتحمیهل را بههعنهوان روشهی کیهی
میشناسند اما رویکرد کیفی به فراتحمیل و نیایانسازی مالفهها و مفهاهیم محتهوایی مسهئمه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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مورد پژوهش ،قابمیت قرار گرفتن این روش در زمره روشهای کیفی را دارد
خهادمی1395 ،

ترکی

صادقی فسایی و

 .)178بنابراین پژوهش حاضر ،از نوع پژوهشهای کیفهی اسهت کهه ههدف آن،

نتای ،مطالعات انجامشده و به دست آوردن نتای ،جدید است .هیچنان کهه بهه نظهر

شرایبر 2008 1م) هدف اصمی فراتحمیل ،تفسهیر دادههها بهرای توسهعه مفهاهیم و شناسهایی
تمهای مهمِ تحیییات پیشین است.
فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

در این پژوهش از فرآیند فراتحمیل که توسط کریپندورف2تهدوین شهده ،اسهتفاده شهده
است .در این فرآیند ،در گام او  ،زمینه کار تعیین محیط پهژوهش و متهدولو ی) طراحهی
شده ،سپس در گام دوم ،آثار و منابو جستوجو میشوند .در گام سوم محیق به واحدبندی
دادهها مضامین ،پیامهای مهم ،وا گان و )...میپردازد و در گام مهارم ،نیونهگیری از داده-
ها نکات مهم متن) انجام شده و دادههای زم برای گام پهنجم بههمنظهور تیمیهل دادههها و
تن ّ آنها به مندگونه /طبیه استخراج میشوند .در گام پایانی نی استنتاج و تفسهیر دادههها
صورت میگیرد.

شکل  .1فرآيند پيشبينيشده براي انجام تحقيق با روش فراتحليل (کريپندروف)2003 ،

برای اجرای فرآینهد مهذکور ،ابتهدا زمینهه کهار بها بررسهی ادبیهات موضهوع در حهوزه
سیاست گذاری کارآفرینی از طریق مطالعه اسنادی آغاز شهد و بها تکیهه بهر مفهاهیم نظهری
مههرتبط ،آثههار و منههابو مههرتبط جسههتوجههو و بررسههی شههدند .بههرای فراتحمیههل مطالعههات
سیاستگهذاری کهارآفرینی در ایهران ،تیهامی پهژوهشههای منتشرشهده در قاله

میها ت

گردآوری شدند.
نیونهگیری بهصورت تیامشیاری انجام شده و درمجیوع  36میاله که ارتباط مسهتیییی
با موضوع داشتند ،شناسایی ،کدگذاری و تحمیل شدند .در این پهژوهش محیهق از رویکهرد
فراتحمیل استیرایی حرکت از ج ء به کل) برای ساماندههی دادههها اسهتفاده کهرده اسهت.
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برای تیمیل دادهها و طبیهبندی آنها ،مهارمو

تحمیمهی در سهه محهور کمهی یافتههههای

توصیفی ،یافتههای مهرتبط بها روششناسهی پهژوهشهها و یافتههههای سیاسهتپژوههی) و
درمجیوع در قال

 23میوله تحمیمی ،طراحی شد .درنهایت ،دادههای پژوهش در فرآینهدی

اعتبارسنجی روایی و پایایی) این پژوهش از حی
روشهای متعددی بررسی شد .نخست آنکه در انتخا

روش تحییق و نتای ،حاصلشده بهه
آثار ،طیهف وسهیعی از یافتههههای

مطالعات قبمی در کانون توجه قرار گرفت نه طیف محدودی از آنها .بهه ایهن نحهو کهه در
میا ت ،ترکیبی از نظرها و دیدگاههای مختمف ،مالحظه و وارد آثار منتخ

شد و فهرسهت

آثار انتخا شده از نظر عمیی بودن ،بررسی و آثار غیر مهم یا ورنالیستی و ضعیف حهذف
شدند .هیچنین از آنجا که در این پژوهش اج اء و عناصر پیشهنهادی در تحیییهات پیشهین
تحمیل و تفسیر شده است ،بنابراین استفاده از نتای ،تحیییات پیشین کهه روایهی آنهها قهبالً
تأیید شده است ،خود به روایی بیشتر منجر میگردد.
برای تأمین پایایی یافتههای تحییق ،وجود یم طهرال اجرایهی1و روش نظهاممنهد بهرای
تحیییات کیفی ،تا حد زیادی مشکالت ناشی از عدم پایایی یافتهها را کاهش میدهد .طهرال
اجرایی ،تدبیر یا شیوه اجرایی برای با بردن درجهه پایهایی اسهت و ههدف آن ،ههدایت و
راهنیایی پژوهشگر در طو تحییق است

(2003

 .)Yin,از آنجا کهه فرآینهد پهیشبینهیشهده

برای انجام این پژوهش ،گامهای مشخد و از پیش تعیینشدهای داشته است ،بهه صهورتی
کامالً نظاممند و ساختاریافته اجرا شده و در تیهامی مراحهل از روشهی مکتهو

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

اکتشافی ،تحمیل و تفسیر شده و نتای ،ارائه شدند.

و منسهجم

استفاده شده است ،بنابراین پایایی زم برای نتای ،محیَّق گشته است .هیچنین خود بهازبینی
پژوهشگر در فرآیند گردآوری و تحمیل دادهها ،از دیگر روشها برای اف ایش قابمیت پایایی
پژوهش است ( .)Andreas, 2003در گامهای مختمهف تحییهق ،ایهن موضهوع رعایهت شهده
است.

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

399

1
. Protocol




یافتهها و تجزیهوتحليل دادهها
یافتههای این پژوهش جهت ارزیابی فراتحمیل مطالعات سیاسهتگهذاری کهارآفرینی در
ایران در قال

سه بخش به تفکیم ارائه شده است .هیچنین در هریم از بخهشهها؛ نحهوه

تحمیل ،ارزیابی و دستهبندی مطال

به تفصیل تشریح شده است.

فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

الف :يافتههاي توصيفي (سيماي کلي پژوهشهاي پيشين)
بخش او  ،به ارائه یافتههای توصیفی اختصاص دارد .در این بخش ،محتوای عیهومی و
اطالعات کمی پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی از نظر سا انجام پژوهش ،محورههای
موضوعی و  ...بررسی شدند که نتای ،آن به شرال جداو  1و  2و شکل  2است.
جدول  .1توزيع وضعيت آثار برحسب سال انجام پژوهش ،جنسيت و تعداد پژوهشگران
سال

فراواني

درصد

جنسيت

فراواني

درصد

1385-1389

6

17%

زن

0

0%

1390-1394

9

25%

مرد

22

61%

1395-1398

21

52%

ترکیبی

14

39%

جیو کل

36

100%

جیو کل

36

100%

پژوهش

تعداد

فراواني

درصد

فردی

6

17%

دو نفر

8

23%

سه نفر

11

30%

11

30%

36

100%

محقق

مهار نفر
و بیشتر
جیو کل

آنگونه کهه از جهدو  1مشهخد اسهت ،تها پهیش از سها  1385میالههای در حهوزه
سیاست گذاری کارآفرینی ،ماپ و منتشر نشده است و بیشتر پهژوهشههای ایهن حهوزه در
سالیان اخیر انجام شده است .این روند رو به رشد ،نشان از درک اهییت موضوع در سها -
های اخیر دارد .ضین آنکه تاکنون ،سیاستهای متعددی از سوی نهادههای مختمهف بهرای
کارآفرینی در کشور ،تنظیم و ابالغ شده و نیاز به پژوهشهایی برای ارزیابی و تحمیهل ایهن
سیاستها بیش از قبل احسا
400



میشود.

از نظر جنسیت پژوهشگران ،جدو  1گویای حضور کیتر زنان در این عرصه پژوهشی
است .هیچنین در انجام این پژوهشها ،تحیییات گروهی بیشتر به مشم میخهورد و تنهها


 17درصد از تحیییات بهصورت فردی انجام شده اسهت کهه منطبهق بها ماهیهت مشهارکتی
پژوهش و تحییق در حوزه سیاستگذاری است.
موضوع بعدی ،حوزه تخصصی پژوهشگران و محییین حوزه سیاستگذاری کهارآفرینی
 42درصد در رتبه او  ،پس از آن محییین کارآفرینی  31درصد) و اقتصاد  10درصهد) و
سپس سایر رشتهها قرار دارند .نکته قابل توجه در این بخش از پژوهش ،تنهوع رشهتهههای
پژوهشی در حوزه سیاستگذاری کارآفرینی است که تأییدی بهر میهانرشهتهای بهودن ایهن
حوزه پژوهشی و توجه رشتههایی نظیر مهندسی نظامههای اقتصهادی و اجتیهاعی بهه ایهن
میوله است جدو .)2
جدول  .2توزيع وضعيت نويسندگان آثار برحسب رشته تحصيلي پژوهشگران
رشته

کار

تحصيلي

آفریني

فراوانی

31

42

درصد

31%

42%

جامعه

مهندسي

جمع

شناسي

سيستم

کل

2

100

2%

100%

مدیریت

اقتصاد

جغرافيا

کشاورزی

10

6

5

4

10%

6%

5%

4%

از نظر موضوعات محوری و مبانی نظری ،پژوهشها به  16گروه قابهل تفکیهم اسهت.
تعداد پژوهشهای مرتبط با هر محور به شرال شکل  2است .بیشهترین فراوانهی مربهوط بهه

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

است .از منظر نویسندگان آثار ،پژوهشگران رشته مدیریت بهطور عیده مدیریت دولتی) بها

پژوهشهای مرتبط با سیاستهای حیایتی از کارآفرینی در بخشههایی هیچهون نهوآوری،
گردشگری ،کارآفرینی دانشبنیان ،تعاونی و  ...بوده است .سایر محورهای نظهری در شهکل
مشخد است.
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فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

شکل  .2توزيع پژوهشهاي سياستگذاري کارآفريني از نظر موضوعات محوري و مباني نظري

در یم نگاه کمی به شکل فوق ،میتوان تیامی  16محور شناساییشده در پژوهشههای
مرتبط با سیاستگذاری کارآفرینی را در سه بُعد طبیهبندی کرد.
بُعد او به پژوهشهایی اختصاص دارد که هدف از انجهام آنهها ،طراحهی سیاسهتههای
حیایتی کارآفرینی در بخشهای مختمف از قبیل توسعه فرصتهای کارآفرینانهه ،اکوسیسهتم
کارآفرینی ،کارآفرینی اجتیاعی ،بهبود محیط و  )...و ارائه توصیههای سیاستی است .بُعهد دوم
به پژوهشهایی اختصاص دارد که ههدف از انجهام آنهها ،طراحهی الگهوی سیاسهتگهذاری
کارآفرینی در بخشهای مختمف نظیر الگوی عیهومی سیاسهت کهارآفرینی ،آمهوزش ،تهأمین
مالی و  )...است .درنهایت بُعد سوم به توسعه دانهش سیاسهتگهذاری کهارآفرینی اختصهاص
دارد.
ب :يافتههاي مرتبط با روششناسي پژوهشها
در بخش دوم ،پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی با توجهه بهه روششناسهی انجهام
پژوهش تحمیل میشوند .از آنجا که پژوهشها از نظر ماهیت موضوع ،سهاا ت و اههداف،
عوامل و متغیرهای ماثر بر پدیده و  ...با یکدیگر متفاوتانهد ،بهدیهی اسهت کهه پهارادایم،

402



راهبرد و روش تحییق متناس

و خاص خود را داشته باشند .فراتحمیل انجامگرفتهه در ایهن


بخش ،مبتنی بر مارمو

تحمیل روش شناسهی تحیییهات اسهت کهه دراصهطالال بهه پیهاز

پژوهش1معروف بوده و توسط ساندرز2و هیکاران  2009م) ارائه شده است.

با توجه به مارمو

تحمیل ارائهشده در شکل  ،3سهطح او تحمیهل روششناسهی بهه

ارزیابی جهتگیری پهژوهشهها اختصهاص دارد کهه شهامل تحیییهات کهاربردی ،بنیهادی،
توسعهای و ارزیابی ارزشیابی) میباشد .نتای ،نشان میدهد نییی از مطالعات انجامشهده در
حوزه سیاسهتگهذاری کهارآفرینی از نهوع پهژوهشههای کهاربردی مهیباشهد .پهس از آن
پژوهشهای بنیادی و توسعهای هرکدام با  22درصد و در انتها پهژوهشههای ارزشهیابی بها
شش درصد قرار دارند.

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

شکل  .3پياز فرآيند پژوهش اقتبا

از داناییفرد و هیکاران)120 1394 ،

جدول  .3توزيع وضعيت آثار برحسب جهتگيري پژوهش
جهتگيری پژوهش

بنيادی

کاربردی

توسعهای

ارزشيابي

جمع کل

فراوانی

8

18

8

2

36

درصد

22%

50%

22%

6%

100%

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .1برای اطالعات بیشتر نگاه کنیهد بهه  )https://onion.derby.ac.uk/و کتها

«روششناسهی پهژوهش کیفهی در

مدیریت رویکردی جامو» ،تالیف دکتر سید مهدی الوانی ،دکتر عاد آیر و دکتر حسن دانهاییفهرد ،تههران ،انتشهارات
صفار.
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تحمیهل روششناسهی تحیییهات بهه ارزیهابی فمسهفه پهژوهشهها

سطح دوم مارمو

اختصاص دارد .با توجه به جدو  ،4پژوهشهایی کهه تحهت فمسهفه اثبهاتگرایهی انجهام
شده اند ،بیشترین تعداد تحیییات را به خود اختصاص داده و در رتبهه بعهد ،پهژوهشههای
تفسیری و ساختگرایی قرار دارند .پژوهشهای فرا اثباتگرایی و انتیادی نی در رتبهههای
بعدی میباشند.
فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

جدول  .4توزيع وضعيت آثار برحسب فلسفه پژوهش
فلسفه

ساختگرایي

انتقادی

فرا اثباتگرایي

فراوانی

13

12

5

6

36

درصد

36%

33%

14%

17%

100%

پژوهش

اثباتگرایي

جمع

سطح سوم مارمو

 -تفسيری

کل

تحمیل روششناسی به ارزیابی رویکردهای پژوهشی مرتبط است.

با توجه به جدو  ،5بیشترین رویکرد استفادهشهده در پهژوهشهها بهه رویکهرد اسهتیرایی
اختصاص دارد و پس از آن ،رویکردهای قیاسی ،تطبییی و استیرایی – قیاسی قرار دارند.
جدول  .5توزيع وضعيت آثار برحسب رويکردهاي پژوهش
رویکردهای پژوهش

استقرایي

قياسي

تطبيقي

استقرایي-قياسي

جمع کل

فراوانی

18

9

5

4

36

درصد

50%

25%

14%

11%

100%

سطح مهارم مارمو

تحمیل روششناسی ،ارزیهابی روش پهژوهش اسهت کهه شهامل

تحیییات کیی ،کیفی و آمیخته است جدو  .)6نتای ،نشان میدههد بیشهتر پهژوهشهها از
نوع کیی ،پس از آن ،پژوهشهای کیفی و درنهایت پژوهشهایی قرار دارنهد کهه بها روش
آمیخته انجام شدهاند.
جدول  .6توزيع وضعيت آثار برحسب روش پژوهش
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کيفي و

آميخته و

جمع

تحليلي

ترکيبي

کل

6

36

17%

100%

روش پژوهش

کمّي و توصيفي

فراوانی

18

12

درصد

50%

33%


تحمیل روششناسی تحیییات ،تحمیل راهبرد پهژوهش اسهت کهه

سطح پنجم مارمو

شامل مطالعه موردی ،اقدامپژوههی ،قهومنگهاری ،تهاریخی ،دادهبنیهاد ،تجربهی و آزمایشهی،
هیبستگی و پییایش میشود جهدو  .)7یافتهههها نشهان مهیدههد کهه در پهژوهشههای
دادهبنیاد ،هیبستگی و مطالعه موردی.
جدول  .7توزيع وضعيت آثار برحسب راهبرد پژوهش
راهبرد پژوهش

پيمایش

داده-
بنياد

مطالعه

همبستگي

موردی

جمع

سایر موارد

کل

فراوانی

14

8

6

5

3

36

درصد

39%

22%

17%

14%

8%

100%

سطح ششم مارمو

تحمیل روششناسی تحیییات ،اهداف پژوهش را بررسی میکند.

هیانطور که در جدو  8مشخد است ،بیشتر پژوهشها با هدف توصیف شهرایط انجهام
شده و سپس اهداف تبیین و پیشبینی ،اکتشاف و توصیفی -اکتشافی قرار دارند.
جدول  .8توزيع وضعيت آثار برحسب اهداف پژوهش
اهداف

تبيين و پيش-

پژوهش

بيني

فراوانی

8

19

درصد

22%

53%

سطح هفتم مارمو

توصيفي-

جمع

اکتشافي

کل
36
100%

توصيف

اکتشاف
5

4

14%

11%

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

سیاست گذاری کارآفرینی ،بیشتر از روش پییهایش اسهتفاده شهده و پهس از آن ،روشههای

تحمیل روششناسی تحیییات به ارزیابی افق پهژوهش اختصهاص

دارد .درمجیوع پژوهشها در افقهای پژوهشی تممیطعی و یا مندمیطعی انجام میشهوند
جدو  .)9یافتهها نشان میدهد که پژوهشهای حوزه سیاستگذاری کارآفرینی عیوماً در
افق تممیطعی انجام شده و تنها شش درصد از تحیییات در افهق پژوهشهی منهدمیطعی و
در طو زمان انجام شدهاند.
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جدول  .9توزيع وضعيت آثار برحسب افق پژوهش
افق پژوهش

تکمقطعي

چندمقطعي

جمع کل

فراوانی

34

2

36

درصد

94%

6%

100%

آخرین سطح از مارمو

تحمیل روششناسی تحیییات به ارزیابی شیوههای گردآوری

فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

دادههای پژوهشی اختصاص دارد که نتای ،آن به شرال جدو  10است.
جدول  .10توزيع وضعيت آثار برحسب شيوههاي گردآوري دادههاي پژوهش
شيوه گردآوری

بررسي اسناد

دادهها

و مدارک

فراوانی

18

10

درصد

50%

28%

ترکيب روش-

جمع

ها

کل
36
100%

پرسشنامه

مصاحبه
2

6

6%

16%

ج :يافتههاي سياستپژوهي
بخش سوم به ارائهه یافتههههای سیاسهتپژوههی در تحیییهات حهوزه سیاسهتگهذاری
کارآفرینی اختصاص دارد .فراتحمیل انجامشده در این بخش مبتنی بر مارمو

کمی تحمیل

سیاستها است که توسط یاکر صالحی و قانعیراد1ارائه شده است .ایهن مهارمو

شهامل

بررسی موضوعات هفتگانههای اسهت کهه عبهارتانهد از رویکردههای توصهیه سیاسهتی،
محتوای سیاستی ،پشتوانه سیاستی ،زمینه سیاستها و راهکارها ،نهوع تغییهر سیاسهتی ،افهق
زمانی و سطوال سیاستی.
موضوع او به بررسی پژوهشههای سیاسهتگهذاری کهارآفرینی از نظهر رویکردههای
توصیه سیاستی اختصاص دارد .این رویکردها را میتوان برحس

سه دسهته کمهی بررسهی

کرد .در ادامه ،هر یم از روشهای دستهبندی به هیراه ج ئیات ،مالفهها و مبنای تئوریهم
آنها تشریح و نتای ،تحمیل دادهها در هر یم از رویکردها ارائه میشود.
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رویکرد او  ،به ارائه توصیههای سیاستی در قال

عوامهل نههادی رسهیی و غیررسهیی

اشههاره دارد .ایههن رویکههرد ،مبتنههی بههر پههژوهش آلههوارز1و هیکههاران  2011م) اسههت کههه
راه کارهای سیاستی را به عوامل نهادی رسیی نظیر عوامل مهالی ،خهطمشهی ههای دولهت،
آموزش ،هنجارهای فرهنگی و اجتیاعی ،فرصتها و تواناییههای راهانهدازی کسه وکهار،
تصویر اجتیاعی کارآفرین ،گرایش به نوآوری و  )...تفکیم کرده است 2.بها توجهه بهه ایهن
رویکرد 14 ،درصد پهژوهشهها در عوامهل نههادی رسهیی 30 ،درصهد در عوامهل نههادی
غیررسیی 22 ،درصد در ترکی

عوامل نهادی رسیی و غیررسیی توصیههایی داشتهاند34 .

درصد از پژوهشها نی توصیههای سیاستی در قال

عوامل نهادی را ارائه نکردهاند.

رویکرد دوم ،به ارائه توصیههای سیاسهتی اثرگهذار بهر ایجهاد فرصهتهها ،انگیه ههها و
مهارتها تواناییها) توجه دارد .این رویکرد ،مبتنی بهر پهژوهش لندسهتروم و استیونسهون

3

 2005م) است که توصیههای سیاستی برای کارآفرینی در کشورها را بهه عوامهل انگی شهی
نظیر هوشیاری کارآفرینانه ،توزیو اطالعات ،الگوی نیش) ،فرصت نظیر سههولت ورود و
خروج ،کاهش موانو را هاندازی و رشد ،رقابت ،قوانین ورشکستگی ،انعطهافپهذیری بهازار
کار) و مهارت آموزش کارآفرینی ،یادگیری استفاده از دانش ،تخصد در کس وکهارههای
مخاطرهآمی  ،شبکههای هیتایان) تفکیم کرده است 4.با توجه به این رویکهرد 17 ،درصهد از
راهکارها به توسعه فرصتها ،هشت درصد به توسعه مههارتهها و سهه درصهد بهه توسهعه

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

زیرساختهای تجاری ،خدماتی و فی یکی ،حیوق مالکیت معنوی و  )...و غیررسیی نظیر

انگی هها توجه داشتهاند .هیچنین  33درصد از پهژوهشهها ،ترکیبهی از راهکارههای توسهعه
فرصت ،مهارت و انگی ش را در نظر گرفتهه و  39درصهد از پهژوهشهها نیه توصهیهههای
سیاستی در قال

این عوامل را ارائه نکردهاند.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1. Alvarez

 .2برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به
)https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/14626001111106460/full/html
3
. Lundström & Stevenson
 .4برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به .)https://www.springer.com/gp/book/9780387241401
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رویکرد سوم ،به ارائه توصیههای سیاستی در قال

تیویهت سهیت عرضهه یها تیاضهای

کارآفرینی اختصاص دارد .این رویکرد مبتنهی بهر پهژوهش ورهها 1و هیکهاران  2001م)
است .سیت تیاضا ،فرصتهایی از راه تیاضای بهازار بهرای محصهو ت ایجهاد مهیکنهد و
به واسطه عواممی مانند توسعه فناورانه ،تیاضای مصرفکنندگان ،ساختار اقتصاد و  ...تحهت
تأثیر قرار میگیرد .سیت عرضه نی تحت تأثیر عواممی هیچهون سهاختار جیعیتهی ،تهراکم
فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

جیعیت ،توانایی افراد و خصوصیات کارآفرینی آنهها ،قهرار مهیگیهرد 2.بها توجهه بهه ایهن
رویکرد 42 ،درصد از پژوهشها توصیههایی در رابطه با بهبهود سهیت عرضهه کهارآفرینی،
شش درصد به تیاضای کارآفرینی 19 ،درصد به هر دو سیت عرضه و تیاضا داشتهانهد33 .
درصد پژوهشها توصیهای در این خصوص ارائه نکردند.
موضوع دوم در بررسی پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی از نظر محتوای سیاسهتی
ارائه راهکار و سیاست) است .برای بررسی این موضهوع ،الگهوی جهامو سیاسهتگهذاری
کارآفرینی که توسط آنکتاد ارائه شده ،در نظر گرفته شده که شامل پن ،شاخد بهینهسهازی
محیط قانونی ،بهبود دسترسی به منابو مهالی ،ارتیهای آمهوزش و مههارتههای کهارآفرینی،
تسهیل انتیا فناوری و نوآوری ،تهروی ،هوشهیاری و شهبکهسهازی کهارآفرینی اسهت11 3.
درصد از پژوهشها به موضوعات مالی ،هشت درصد بهه ارتیهای آمهوزش و مههارت ،سهه
درصد پژوهشها به هر یم از موضوعات بهینهسازی محیط قانونی ،تسهیل انتیها فنهاوری
و نوآوری ،تروی ،هوشیاری و شبکهسازی کارآفرینی 30 ،درصد به ترکیبهی از موضهوعات
فوق و  42درصد پژوهشها به هیچکدام از موضوعات اشارهای نداشتند.
موضوع سوم ،بررسی پژوهشهای سیاستگذاری کهارآفرینی از نظهر پشهتوانه سیاسهتی
است .منظور از پشتوانه سیاستی ،پشتوانه نظری و فکری یا تجربهی بهرای ارائهه راهکارهها و
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
1
. Audrestch
 .2برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به https://www.tinbergen.nl/discussion-paper/659/01-030-3-
.)an-eclectic-theory-of-entrepreneurship-policies-institutions-and-culture
 .3برای اطالعات بیشتر نگاه کنید به
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سیاستها است .تحمیل دادهها نشان مهیدههد کهه  50درصهد از سیاسهتهها و راهکارههای
بیانشده در آثار تحت بررسی از پشتوانه نظری و فکری و  50درصد نی از پشتوانه تجربهی
برخوردار بودهاند.
دادهها نشان میدهد که  58درصهد از سیاسهتهها و راهکارهها ،تهمزمینههای و  42درصهد
مندزمینهای بوده است.
موضوع پنجم ،بررسی پژوهشهای سیاسهت گهذاری کهارآفرینی از نظهر نهوع تغییهر
سیاستی است و اشاره به این دارد که راهکارها و سیاستها ،نظهر بهه تغییهر سهاختارها
دارند یا رفتارها و کارکردها  .تحمیل دادهها نشان میدهد که  28درصد از سیاستهها و
راه کارها به تغییرات ساختاری 42 ،درصد به تغییرات رفتهاری-کهارکردی و  30درصهد
سیاستها و راه کارها نی به هر دو وجهه از تغییهرات سهاختاری و تغییهرات رفتهاری-
کارکردی توجه دارند.
موضوع ششم ،بررسی پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی از نظر افق زمانی تغییرات
پیشنهادی است .تحمیل دادهها نشان میدهد که  19درصد از توصهیهههای سیاسهتی در افهق
زمانی کوتاهمدت 42 ،درصد در افق زمانی میانمدت و  39درصد در افق زمانی بمنهدمهدت
قرار دارند.
موضوع هفتم نی بررسی پژوهشها از نظر سطوال سیاستی است که سیاستها را در سه

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

موضوع مهارم ،بررسی پژوهشها از نظر زمینه سیاسهتهها و راهکارهها اسهت .تحمیهل

سطح ممی و فرابخشی ،بخشی و فردی -سازمانی ارائه میکند .تحمیل دادهها نشان مهیدههد
که  30درصد از سیاستها و راهکارها در سطح ممی و فرابخشی 53 ،درصد از سیاستهها و
راهکارها در سطح بخشی و  17درصد از سیاستها و راهکارها در سهطح فهردی -سهازمانی
پیشنهاد شده است.
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جدو  .11تحمیل کیی یافتههای سیاستپژوهی
ردیف

متغيرهای تحليلي

رویکرد سیاستی 1

فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

1

رویکرد سیاستی 2

رویکرد سیاستی 3

2

محتوای سیاستی

3

پشتوانه سیاستی

فراواني

درصد

مقولههای تحليلي
عوامل نهادی رسیی

5

14%

عوامل نهادی غیررسیی

11

30%

ترکیبی از عوامل نهادی رسیی و غیررسیی

8

22%

هیچکدام

12

34%

جیو

36

100%

توسعه فرصتها

6

17%

توسعه انگی هها

1

3%

توسعه مهارتها

3

8%

ترکیبی از انگی هها ،فرصتها و مهارتها

12

33%

هیچکدام

14

39%

جیو

36

100%

عوامل سیت عرضه کارآفرینی

15

42%

عوامل سیت تیاضای کارآفرینی

2

6%

7

19%

هیچکدام

12

33%

جیو

36

100%

بهینهسازی محیط قانونی

1

3%

بهبود دسترسی به منابو مالی

4

11%

ارتیای آموزش و مهارتهای کارآفرینی

3

8%

تسهیل انتیا فناوری و نوآوری

1

3%

تروی ،هوشیاری و شبکهسازی کارآفرینی

1

3%

11

30%

هیچکدام

15

42%

جیو

36

100%

پشتوانه نظری و فکری

18

50%

پشتوانه تجربی

18

50%

جیو

36

100%

تمزمینهای

21

58%

مندزمینهای

15

42%

جیو

36

100%

ترکی

ترکی
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4

زمینه سیاستها و
راهکارها

عوامل سیت عرضه و تیاضای کارآفرینی

عوامل فوق



5

نوع تغییر سیاستی

6

افق زمانی

7

سطوال سیاستی

مقولههای تحليلي
تغییر ساختارها

10

28%

تغییر رفتارها و کارکردها

15

42%

11

30%

جیو

36

100%

کوتاهمدت

7

19%

میانمدت

15

42%

بمندمدت

14

39%

جیو

36

100%

سطح ممی و فرابخشی

11

30%

سطح بخشی

19

53%

سطح فردی -سازمانی

6

17%

جیو

36

100%

ترکی

عوامل تغییر ساختاری و رفتاری-کارکردی

نتيجهگيری و پيشنهاد
الف) نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران انجام شهده
است .به این منظور از تکنیم فراتحمیل و مرور سهامانیند متهون پژوهشهی اسهتفاده شهد و
روندها ،روششناسی ،محتوا و دانش موجود از جنبههای مختمف تحمیل شدند .نتهای ،ایهن
پژوهش جهت ارزیابی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران در قاله

سهه

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

ردیف

متغيرهای تحليلي

فراواني

درصد

بخش ارائه میشود.
بخش او به ارائه یافتههای توصیفی سییای کمی پژوهشهای پیشین) اختصهاص دارد
که محتوای عیومی و اطالعات کمی پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی بررسهی شهدند.
نتای ،نشان میدهد پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی بهطور عیهده در ده سها اخیهر،
بهصورت گروهی و توسط پژوهشگران رشتههای مدیریت ،کهارآفرینی ،اقتصهاد و  ...انجهام
شده است .هیچنین تنوع رشتههای محییین این حوزه تأییهدی بهر میهانرشهتهای بهودن آن
است .از نظر موضوعات محوری و مبانی نظری ،پژوهشها به  16گروه قابل تفکیم اسهت
و بیشترین فراوانی مربوط به پژوهشهای مرتبط با سیاستهای حیایت از کارآفرینی است.
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در بخش دوم ،پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی از نظر روششناسی تحمیل شدند.
در این بخش از مارمو  ،تحمیل روششناسی سهاندرز و هیکهاران  2009م) در هشهت
سطح استفاده شد .در سطح او  ،جهتگیری پژوهشها ارزیابی شدند .نتای ،نشان مهیدههد
 50درصد مطالعات از نوع کاربردی 22 ،درصد بنیادی 22 ،درصد توسعهای و شش درصهد
از نوع تحیییات ارزشیابی میباشند .در سطح دوم ،فمسفه پهژوهشهها ارزیهابی شهد .نتهای،
فصمنامه عمیی مطالعات بینرشتهای دانش راهبردی ،سا دهم ،شیاره  ،39تابستان 1399

نشان میدهد  36درصد پژوهشها تحت فمسفه اثباتگرایی 33 ،درصد تفسیری 17 ،درصد
فرااثباتگرایی و  14درصد از نوع انتیادی بودنهد .در سهطح سهوم ،رویکردههای پژوهشهی
ارزیابی شد .از این نظر ،رویکرد استیرایی با  50درصد و سپس رویکردهای قیاسهی بها 25
درصد ،تطبییی با  14درصد و استیرایی – قیاسی با  11درصد قرار دارند .در سطح مههارم،
روش پژوهش ارزیابی شد که شامل تحیییات کیی ،کیفی و آمیخته است .نتای ،نشان مهی-
دهد  50درصد پژوهشها ،کیی 33 ،درصد پژوهشها کیفهی و  17درصهد پهژوهشهها بهه
روش آمیخته انجام شدهاند .در سطح پنجم ،راهبردهای پژوهشی تحمیل شدند .نتهای ،نشهان
میدهد که در پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی بیشتر از پییایش استفاده شهده و پهس
از آن ،روشهای دادهبنیاد ،هیبستگی و مطالعه مهوردی .در سهطح ششهم ،ههدف پهژوهش
بررسی شد .نتای ،نشان میدهد  53درصد پژوهشها با هدف توصیف 22 ،درصهد تبیهین و
پیشبینی 14 ،درصد اکتشاف و  11درصد نی با هدف توصیفی -اکتشافی انجام شده اسهت.
در سطح هفتم ،افق پژوهش ارزیابی شد .نتای ،نشان میدهد  94درصد پژوهشهها در افهق
تممیطعی و شش درصد از در افق مندمیطعی طولی) انجام شدهاند .آخرین سطح نی بهه
ارزیابی شیوههای گردآوری دادهها اختصاص دارد .نتای ،نشهان مهیدههد بهرای گهردآوری
دادهها در  50درصد پژوهشها از اسناد و مدارک 28 ،درصد پرسشنامه 16 ،درصهد ترکیبهی
از روشها و شش درصد نی مصاحبه استفاده شده است.
بخش سوم به ارائه یافتههای سیاستپژوههی در تحیییهات سیاسهتگهذاری کهارآفرینی
اختصاص دارد .فراتحمیهل انجهامشهده در ایهن بخهش مبتنهی بهر مهارمو

کمهی تحمیهل

سیاستهای یاکرصالحی و قانعیراد  )1394در هفت حوزه رویکردهای توصهیه سیاسهتی،
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محتوای سیاستی ،پشتوانه سیاستی ،زمینه سیاستها و راهکارها ،نهوع تغییهر سیاسهتی ،افهق
زمانی و سطوال سیاستی است.
رویکردهای توصیه سیاستی بهه سهه دسهته کمهی قابهل تفکیهم اسهت .نخسهت ،ارائهه
هیکاران  2011م) است .با توجه به این رویکرد 14 ،درصد پژوهشها در عوامهل نههادی
رسیی 30 ،درصد در عوامل نهادی غیررسیی 22 ،درصد در ترکی

عوامل نهادی رسیی و

غیررسیی ،توصیههایی داشتهاند 34 .درصد از پژوهشها نی توصیههای سیاسهتی در قاله
عوامل نهادی ارائه نکردهاند .رویکرد دوم ،به ارائه توصیهههای سیاسهتی اثرگهذار بهر ایجهاد
فرصتها ،انگی هها و مهارتها توجه دارد که مبتنهی بهر پهژوهش لندسهتروم و استیونسهون
 2005م) است .با توجه به این رویکرد 17 ،درصد از راهکارها به توسعه فرصتها ،هشهت
درصد به توسعه مهارتها و سه درصد به توسعه انگی ههها توجهه داشهتهانهد .هیچنهین 33
درصد از پژوهشها ،ترکیبی از راهکارهای توسهعه فرصهت ،مههارت و انگیه ش را در نظهر
گرفته و  39درصد از پژوهشها نی توصیههای سیاستی در قال
رویکرد سوم ،به ارائه توصیه ههای سیاسهتی در قاله

این عوامل ارائهه نکردنهد.

تیویهت سهیت عرضهه یها تیاضهای

کارآفرینی اختصاص دارد که مبتنی بر پژوهش ورها و هیکهاران  2001م) اسهت .نتهای،
نشان میدهد  42درصد پژوهشها توصیههایی در رابطه با بهبود سیت عرضهه کهارآفرینی،
شش درصد به بهبود سیت تیاضای کارآفرینی 19 ،درصد به هر دو سیت عرضهه و تیاضها

میاله پژوهشی فراتحمیل مطالعات سیاستگذاری کارآفرینی در ایران تجربیات گذشته و مشماندازهای آینده

توصیههای سیاستی در قال

عوامل نهادی رسیی و غیررسیی مبتنی بهر پهژوهش آلهوارز و

داشتهاند 33 .درصد پژوهشها توصیهای در این خصوص ارائه نکردند.
موضوع دوم ،بررسی پژوهشهای سیاستگذاری کهارآفرینی از نظهر محتهوای سیاسهتی
ارائه راهکار و سیاست) است که برای تحمیل از الگوی جامو سیاسهتگهذاری کهارآفرینی
آنکتاد و شاخدهای آن استفاده شد .نتهای ،نشهان مهیدههد  11درصهد از پهژوهشهها بهه
موضوعات مالی ،هشت درصد به آموزش و مهارت ،سه درصهد پهژوهشهها بهه هریهم از
موضوعات بهینهسازی محیط قانونی ،تسهیل انتیا فناوری و نوآوری ،تهروی ،هوشهیاری و
شبکهسازی کارآفرینی 30 ،درصد به ترکیبی از موضوعات فوق و  42درصد پژوهشهها بهه
هیچکدام از موضوعات اشارهای نداشتند.
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موضوع سوم ،بررسی پژوهشهای سیاسهتگهذاری کهارآفرینی از نظهر پشهتوانه نظهری
فکری) یا تجربی برای ارائه راهکارها و سیاستها است .نتای ،نشهان مهیدههد  50درصهد
راهکارهای پژوهشهای بررسیشده از پشتوانه نظری و فکری و  50درصهد نیه از پشهتوانه
تجربی برخوردار بودهاند.
موضوع مهارم ،بررسی پژوهشها از نظر زمینه سیاسهتهها و راهکارهها اسهت .تحمیهل
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دادهها نشان میدهد که  58درصهد از سیاسهتهها و راهکارهها ،تهمزمینههای و  42درصهد
مندزمینهای بوده است.
موضوع پنجم ،بررسی پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی از نظر نوع تغییر سیاسهتی
است .نتای ،نشان میدهد که  28درصد سیاستهها بهه تغییهرات سهاختاری 42 ،درصهد بهه
تغییرات رفتاری کارکردی) و  30درصد سیاستها به ههر دو وجهه تغییهرات سهاختاری و
رفتاری توجه دارند.
موضوع ششم ،بررسی پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی از نظر افق زمانی تغییرات
پیشنهادی است .نتای ،نشان میدهد که  19درصد از توصهیهههای سیاسهتی در افهق زمهانی
کوتاهمدت 42 ،درصد در افق زمانی میانمدت و  39درصد در افق زمهانی بمنهدمهدت قهرار
دارند.
موضوع هفتم نی بررسی پژوهشها از نظر سطوال سیاستی است .نتای ،نشهان مهیدههد
 30درصد از سیاستها در سطح ممی و فرابخشی 53 ،درصد از سیاستها در سطح بخشهی
و  17درصد از سیاستها در سطح فردی -سازمانی پیشنهاد شده است.
ب) پيشنهادها
بر اسا

نتای ،حاصل از این پژوهش ،در ادامه پیشنهادها و توصیهههای سیاسهتی ارائهه

میشوند.
با توجه به اینکه اثرگذاری سیاستهای کارآفرینی بین تیام افهراد جامعهه و گهروهههای
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مختمف از لحاظ حوزههای فعالیت ،پایگاه و طبیه اجتیهاعی ،سهطح و مکهان فعالیهت و ...
است ،توصیه میشود پژوهشهای این حوزه معطوف به تیامی بخشها و حوزههای جامعه


باشد .مراکه عمم کارآفرینی و سیاستهای توسعهای مبتنی بر آن ،از نوع میانرشتهای بهوده
و نیازمند در نظر گرفتن جوان

مختمف اقتصادی ،اجتیاعی ،فرهنگهی ،قهانونی ،فنهاوری و

سیاسی است.
اقمیت ازجیمه زنان ،مهاجران ،جوانهان ،اقمیهتههای دینهی و مهذهبی ،معمهولین و  ...انجهام
میشود ،درحالیکه سیاستهای قابل توجهی برای این گروهها تنظیم نشده و بهه تبعیهت از
آن ،پژوهشهایی که بهطور خاص به این افراد پرداخته باشند ،بسیار کهم و محهدود اسهت.
بهعنوان نیونهه ،زنهان نییهی از جیعیهت فعها کشهور را تشهکیل مهیدهنهد ،درحهالیکهه
سیاستهایی که بهطور منسجم و مشخد به توسعه کارآفرینی زنان پرداخته باشند ،وجهود
ندارد .بنابراین پیشنهاد میشود سیاستگذاران و محییان بهه طیفهی گسهترده از گهروهههای
مختمف توجه داشته باشند.
نکته قابل توجه در تحیییات سیاست گذاری کارآفرینی در کشورمان ،انجام تحیییات بها
تخصدهای متنوع و بهصورت تییی و گروههی و هیچنهین محورههای موضهوعی متنهوع
است .تنوع رشتهها در پژوهشهای حوزه سیاستگذاری کارآفرینی بر میهانرشهتهای بهودن
این حوزه پژوهشی تأکید دارد و انجام تحیییات بهصورت تییهی و گروههی در محورههای
موضوعی متنوع ،بر مشارکت هدفیند و متیرک محییان که این مهم ،نیازمند تأیید و تیویت
است.
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از طرفی دیگر ،بخش قابل توجهی از فعالیتهای کارآفرینانه در جامعه توسط گروههای

در موضوعات مرتبط با روششناسی تحیییات پیشهین ،از نظهر جههتگیهری پهژوهش،
بیشتر پژوهشها از نوع کاربردی بوده و تنها شش درصهد آنهها بهه ارزشهیابی سیاسهتهها
اختصاص داشتهاند .این در حالی است که اهییت ارزیهابی در فرآینهد سیاسهتگهذاری بهر
کسی پوشیده نیست و بدون ارزیابی ،این فرآیند ناقد خواهد بود .بنابراین پیشنهاد میشود
تحیییات این حوزه به ارزیابی سیاستهای کارآفرینی و نتای ،برنامههههای تهدوینشهده در
اسناد مختمف سیاستی هیچون برنامههای پن،سهاله توسهعه کشهور ،برنامههههای تخصصهی
توسعه کارآفرینی و  ...بپردازند .با ارزیابی سیاستها مهیتهوان عیمکهرد تهدوینکننهدگان و
اجراکنندگان سیاستها را پایش کرده و بازخوردهای مناس

ارائه کرد.
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از نظر فمسفه پژوهش نی بیشتر پژوهشها در فضهای اثبهاتگرایهی و تفسهیری بهوده و
کیتر پژوهشی با رویکرد فمسفه انتیادی انجام شده است .با توجه به اهییت نید و ارزیهابی
در فرآیند سیاستگذاری ،توصیه میشود پژوهشهای بیشتری با فمسفه انتیادی ،بهه نیهد و
ارزیابی سیاستهای حوزه کارآفرینی بپردازند.
با توجه به روششناسی و راهبرد پژوهشها ،بیشتر پژوهشها با استفاده از روششناسی
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کیی و راهبرد پییایش و فنون آماری انجام شدهاند .با توجه به جدید بودن حوزه موضوعی
سیاست گذاری کارآفرینی ،بدیهی است که ضعف نظری و مفهومی بیشهتری در ایهن حهوزه
وجود دارد .لذا توصیه میشود پهژوهشهها بهه روشههای کیفهی و آمیختهه انجهام شهده و
هیچنین به نظریهپردازی در این حوزه توجه جدیتری معطهوف دارنهد .اسهتفاده بیشهتر از
راهبردهای پژوهشی مطالعه موردی ،دادهبنیاد و نظایر آن میتواند راهگشهای توسهعه نظهری
این حوزه باشد.
از دیگر موضوعات قابل توجه در پژوهشهای سیاستگذاری کارآفرینی ،افق پژوهشهی
است .عیده تحیییات این حوزه بهصورت تممیطعی بودهاند و دادههای مهورد نیهاز بهرای
انجام پژوهش در یم میطو زمانی گردآوری شده است .این در حالی اسهت کهه سیاسهت-
گذاری ،فرآیندی پویا است و پژوهش در این حهوزه نیازمنهد انجهام یهم فرآینهد طهولی و
مندمیطعی در گذر زمان است .هرمند انجام پژوهشهای طهولی ،نیازمنهد زمهان ،ه ینهه و
طی کردن فرآیند پیچیدهتری نسبت به تحیییات میطعی است ،اما ازآنجاکه سیاسهتگهذاری
یم فرآیند است و نتای ،سیاستها در طو زمان آشکار میشود ،بنابراین انجهام پهژوهش-
های طولی و مندمیطعی برای تحمیل سیاستها ضروری است.
در رویکردهای سیاستی آنچه اهییت دارد ،نگاه نظاممند و هیهجانبه است .بدیهی است
توسعه کارآفرینی معطوف به در نظر گرفتن و رشد هیهجانبه بخهشهها و عوامهل مختمهف
است و توجه به بخش خاص و بیتوجهی به سایر بخشها ،نتیجههای جه اتهالف زمهان و
سایر منابو نخواهد داشت .با توجه به نتای ،،توصیه میشهود بهه ترکیبهی از عوامهل توسهعه
کارآفرینی در پژوهشها توجه شود.
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بررسی سایر متغیرههای تحمیمهی سیاسهتپژوههی ازجیمهه محتهوای سیاسهتی ،پشهتوانه
سیاستی ،زمینه سیاستها و راهکارها ،نوع تغییر سیاستی ،افق زمهانی در نظهر گرفتههشهده و
سطوال سیاستی نشان میدهد عوامل در نظهر گرفتههشهده بهرای متغیرههای مهذکور ،بیشهتر
برای توسعه کارآفرینی در نظر داشتهاند .لذا توصیه میشود رویکردهای ترکیبی ،در اولویت
پژوهشگران این حوزه قرار گیرد.
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تموجهی بوده و درصد پایینی از تحیییات ،ترکیبی از عوامل مختمهف را بههعنهوان راهکهار
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