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The five-year development plan is one of the main higher documents for the executive 
offices. The current study aims to see to what extent the entrepreneurship development 
has been taken into account in the five-year development plan. To this aim, a quantitative 
content analysis and comparative component approach have been adopted. The theoretical 
foundation for analyzing the policies is the entrepreneurial alphabet model of international 
supervision of entrepreneurship in three levels: establishment and encouragement of the 
entrepreneurship attitudes, expression of the entrepreneurship behaviors, and improving 
the entrepreneurship results. The sample of analysis is the five-year development plan of 
Iran. The categorization of the codes was based on three stages of open, axial, selective 
coding. They were, then, fed into the coding form as the data collection instrument. The 
findings show that although the vocabularies such as entrepreneur, entrepreneurship, 
and business have repetitively appeared in the first to the sixth development plans, the 
policies are not in line with the components of entrepreneurship development model. 
Mostly, the focus has been on the entrepreneurship behavior and results, and then on the 
entrepreneurship attitudes. This is unlike the entrepreneurship development theories in 
which the entrepreneurship attitudes are established and encouraged so that the behaviors 
and results of the entrepreneurship could be developed. Finally, some suggestions are 
provided for the policy-making of entrepreneurship development.
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ــان  ــای عمــل مجری ــوان ســند باالدســتی و هدایتگــر توســعه مبن ــه به عن یکــی از اســنادی ک
ــه  ــق حاضــر پاســخ ب ــای پنج ســالة توســعة کشــور اســت. هــدف تحقی ــه، برنامه ه ــرار گرفت ق
ــی  ــة یک ــور، به مثاب ــعة کش ــالة توس ــای پنج س ــه در برنامه ه ــت ک ــوری اس ــش مح ــن پرس ای
ــی در  ــعة کارآفرین ــدازه توس ــه ان ــا چ ــعه، ت ــان توس ــدۀ جری ــندهای هدایت کنن ــن س از باالتری
سیاســت گذاری های ملــی مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت. بــرای پاســخ گویی بــه ایــن ســؤال از 
تکنیــک تحلیــل محتــوای کّمــی و رویکــرد به کارگیــری قیاســی مقوله هــا اســتفاده شــد. نظریــة 
ــرای تحلیــل محتــوای سیاســت ها، »مــدل الفبــای کارآفرینــِی«  مبنایــی درنظــر گرفته شــده ب
دیده بــان جهانــی کارآفرینــی در ســه ســطح و به ترتیــِب مؤلفه هــای ســه گانة ایجــاد و تقویــت 
نگرش هــای کارآفرینانــه، بــروز رفتارهــای کارآفرینانــه و بهبــود نتایــج کارآفرینانــه اســت. جامعــة 
ــای  ــته بندی گزاره ه ــت. دس ــوده اس ــور ب ــعة کش ــالة توس ــای پنج س ــش برنامه ه ــاری پژوه آم
ــاز،  ــذاری ب ــه کدگ ــذاری در ســه مرحل ــد کدگ ــی براســاس فراین ــا توســعة کارآفرین ــط ب مرتب
ــرد آوري  ــزار گ ــوان اب ــذاري به عن ــرم کدگ ــا در ف ــد و داده ه ــام ش ــی انج ــوری و گزینش مح
داده هــا جمــع آوری شــد. یافته هــا نشــان داد اگرچــه بازگویــی واژگان کارآفریــن، کارآفرینــی و 
کســب وکار در محتــوای برنامه هــای اول تــا ششــم توســعه بــا رشــد همــراه بــوده، سیاســت های 
تدوین شــده از نظــر مؤلفه هــای مــدل توســعة کارآفرینــی تناســب چندانــی بــا یکدیگــر نداشــته 
ــه  ــای کارآفرینان ــه نگرش ه ــپس ب ــه و س ــج کارآفرینان ــا و نتای ــه رفتاره ــه، ب ــترین توج و بیش
ــات توســعة کارآفرینــی، ابتــدا  ــی  اســت کــه براســاس نظری ــوده اســت. ایــن درحال معطــوف ب
بایــد نگرش هــای کارآفرینانــه شــکل بگیــرد و تقویــت شــود و بــا تکیــه بــر آن، رفتارهــا و نتایــج 
کارآفرینانــه توســعه  یابــد. درنهایــت برپایــة فراینــد و یافته هــای ایــن پژوهــش، پیشــنهادهایی 

ــه شــد.  ــرای سیاســت گذاری توســعة کارآفرینــی ارائ ب
.J68, L26, O20 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه
ــه  ــی توج ــادی و اجتماع ــعة اقتص ــران توس ــی از بازیگ ــوان یک ــان به عن ــمگیر کارآفرین ــج چش نتای
خط مشــی )سیاســت ( گذاران را بــه خــود جلب کــرده اســت. بخــش اعظــم خط مشــی ها کــه 
ــرای  ــرایط ب ــهیل ش ــی تس ــز درپ ــد، نی ــرار می گیرن ــا ق ــد دولت ه ــورد تأکی ــش م ــش از پی بی
پیگیــری تالش هــای کارآفرینانه انــد. از ســوی دیگــر خط مشــی های پشــتیبان کارآفرینــی بــا 
ــرایط  ــهیل ش ــا از تس ــرا دولت ه ــت؛ زی ــده اس ــده ش ــده پیچی ــه ای فزاین ــان به گون ــت زم گذش
بــرای ایجــاد بنگاه هــای جدیــد به ســوی حمایــت از کســب وکارهای کارآفرینانــه و بــا رشــد 
بــاال می رونــد )Acs, Szerb & Autio, 2016, p. 57(. همچنیــن فعالیت هــای کارآفرینــان بــه 
ــرو و  ــع پیش ــون در جوام ــة گوناگ ــی  های کارآفرینان ــروز خط مش ــف و ب ــف مختل ــکل گیری تعاری ش
ــا ایــن  حــال، سیاســت گذاری کارآفرینــی یــک  درحــال  توســعه انجامیــده اســت )Hölzl, 2010(. ب
ــه  ــعه نیافت ــی توس ــه به خوب ــت ک ــادی اس ــت گذاری اقتص ــان سیاس ــور از جری ــال  ظه ــوزۀ درح ح
ــود  ــتقل وج ــوزه ای مس ــوان ح ــی به عن ــت گذاری کارآفرین ــدودی در سیاس ــش مح ــان دان و همچن

.)Shankar & Nithyananda, 2017, p. 186( دارد 

در ایــران نیــز از یــک ســو دانــش خط مشــي گذاري نســبت بــه عمــل خط مشــي گذاري 
پیشــینه اي طوالنــي نــدارد و حــوزۀ نظریه پــردازي خط مشــي گذاري عــاری از متخصصــان ایــن 
ــد  ــدي تولی ــر ُکن ــي ب ــت دولت ــوم سیاســي و مدیری ــد بیــن رشــتة عل ــود پیون ــز نب رشــته اســت و نی
ــی  ــه خط مش ــن باآنک ــرد، 1388، ص. 151(. همچنی ــت )دانایی ف ــزوده اس ــوزه اف ــن ح ــش در ای دان
تاکنــون  دولت هــا شــده،  وارد دســتگاه سیاســت گذاری  اخیــر  دهــة  یکــی دو  در  کارآفرینــی 
پژوهش هــای چندانــی دربــارۀ آن انجــام نشــده و دانــش محــدودی از شــناخت کارآفرینــی، به عنــوان 
یــک قلمــروی سیاســت گذاری، موجــود اســت )همــان، ص. 126(. از ســوی دیگــر باوجــود اهمیــت 
ــری  ــی عم ــة کارآفرین ــه مقول ــه سیاســت گذاران ب ــط کســب وکار در کشــور، توج ــی و محی کارآفرین
کوتــاه دارد و از همیــن رو ابزارهــا و سیاســت های توســعة کارآفرینــی آن گونــه کــه شایســته اســت، 

ــتغال، 1395(.   ــی و اش ــعة کارآفرین ــت توس ــد )معاون ــوغ نیافته  ان ــت بل فرص

محیــط  و  کارآفرینــی  موضــوع  در  بین المللــی  ســازمان های  ارزیابی هــای  نتایــج  مقایســة 
ــا دیگــر کشــورها نیــز نمایانگــر ضــرورت پیگیــری پژوهش هــای هرچــه بیشــتر  ــران ب کســب وکار ای
ــة  ــان برپای ــور جه ــان 137 کش ــران از می ــة ای ــه رتب ــت؛ چنان ک ــی اس ــعة کارآفرین ــارۀ توس درب
اکوسیســتم کارآفرینــی، 72، و از میــان کشــورهای منطقــة آســیای جنــوب غربــی و شــمال آفریقــا 
ــی  ــاخص جهان ــی 69 و در ش ــری جهان ــاخص رقابت پذی ــه در ش ــن رتب ــده اســت. ای ــی ش 11 ارزیاب

.)GEDI1, 2018( ــت ــده اس ــنجیده ش ــوآوری 75 س ن

ــالة  ــای پنج س ــی برنامه ه ــه بازبین ــگران را ب ــده پژوهش ــایند یادش ــج ناخوش ــی در نتای بازاندیش

1. Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI)
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ــی،  ــعة مل ــد  توس ــای فراین ــت گذاری و راهنم ــتی سیاس ــناد باالدس ــی از اس ــوان یک ــعه، به عن توس
ــعة  ــای توس ــی« در برنامه ه ــت های کارآفرین ــگاه »سیاس ــارۀ جای ــدی درب ــی کلی ــت. پرسش بر انگیخ
کشــور بدیــن شــرح مطــرح شــد: توســعة کارآفرینــی )به مثابــة رهیافتــی نویــن و راهگشــا( تــا چــه 

ــت؟ ــوده اس ــه ب ــورد توج ــور م ــعة کش ــالة توس ــای پنج س ــدازه در برنامه ه  ان

ــاد آن  ــی و ابع ــی توســعة کارآفرین ــن پرســش، الگــوی شــاخص جهان ــه ای ــرای پاســخ گویی ب ب
به عنــوان الگویــی پذیرفته شــده در ارزیابــی توســعة کارآفرینــی در کشــورهای مختلــف مبنــا 
ــی  ــه کارآفرین ــزان توجــه ب ــی، می ــوای کّم ــل محت ــک تحلی ــا اســتفاده از تکنی ــرار داده شــد و ب ق
ــف  ــای مختل ــول برنامه ه ــرات آن در ط ــیر تغیی ــعه و س ــالة توس ــای پنج س ــک از برنامه ه در هری

ــد.  ــی گردی ارزیاب

1ـ1. مروري بر ضرورت و هدف پژوهش
هــدف پژوهــش حاضــر ارزیابــی جایــگاه کارآفرینــی در برنامه هــای توســعة کشــور اســت. 
چالــش بــزرگ نظــام خط مشــی گذاری عمومــی کشــور، چگونگــی ارزیابــی خط مشــی ها و 
ــی گذاری  ــة خط مش ــری دارد. عرص ــی و نظ ــش فن ــف دان ــه در ضع ــود ریش ــه خ ــت ک برنامه هاس
ــر،  ــب و معتب ــای مناس ــد داده ه ــرای تولی ــد ب ــد و هدفمن ــدی نظام من ــد فراین ــی نیازمن عموم
پــردازش آن هــا و تبدیــل آن بــه دانــش کاربــردی اســت تــا از میــزان و کیفیــت تحقــق اهــداف 
ــد و از  ــی یاب ــا آگاه ــت آن ه ــت و شکس ــان و موفقی ــار و پیامدهایش ــا، آث ــی ها و برنامه ه خط مش
ــرد،  ــکری، دانایی ف ــرد )ش ــره گی ــری به ــی و تصمیم گی ــی گذاری عموم ــرای خط مش ــش ب آن دان

ــی، 1397، ص. 80(.  ــو و فان خیرگ

بــرای رفــع چالــش ذکرشــده در ایــن پژوهــش از الگــوی دیده بــان جهانــی کارآفرینــی، به عنــوان 
الگویــی فرایندمحــور، هدفمنــد و کاربــردی در ارزیابــی توســعة کارآفرینــی در جهــان اســتفاده شــده 
اســت. فراینــد تحقیــق نیــز برپایــة شــاخص های الگــوی یادشــده، بــه ارزیابــی و تحلیــل راهبردهــای 
همســو بــا توســعة کارآفرینــی در هریــک از قوانیــن برنامه هــای پنج ســالة توســعة اقتصــادی، 

اجتماعــی و فرهنگــی کشــور می پــردازد.

ــان  ــعه نش ــالة توس ــای پنج س ــی در برنامه ه ــعة کارآفرین ــا توس ــط ب ــای مرتب ــرور کلیدواژه ه م
می دهــد در نخســتین برنامه  هــای مصــوب، معمــوالً کارآفرینــی مغفــول واقــع شــده؛ امــا در 
ــه آن بیشــتر توجــه  ــم وابســته ب ــی و مفاهی ــه کارآفرین ــر ب ــای تدوین شــده در ســالیان اخی برنامه ه
شــده اســت. شــواهد نشــان می دهــد گنجانــدن واژۀ کارآفرینــی در اســناد سیاســتی ســابقة چندانــی 
ــان آمــده، برنامــة ســوم توســعه  ــه می ــدارد و اولیــن برنامــه ای کــه در آن ســخنی از کارآفرینــی ب ن
)1379ـ1383( بــوده اســت )Jafari Moghadam, 2017, p. 16(. همچنان کــه در برخــی اســناد 
ــر  ــی و... کــه در دهــة اخی ــی اقتصــاد مقاومت باالدســتی ازقبیــل ســند چشــم انداز، سیاســت های کل
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تصویــب شــده اند، بــر اهمیــت کارآفرینــی و نقــش کارآفرینــان در توســعة کشــور تأکیــد شــده اســت.  

ــا کارآفرینــی  ــی سیاســت های مرتبــط ب ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروی اســت کــه بررســی اجمال
ــی  ــعة کارآفرین ــت گذاران از توس ــور سیاس ــد منظ ــان  می ده ــت گذاری نش ــف سیاس ــناد مختل در اس
ــود،  ــل می ش ــش حاص ــن پژوه ــه از ای ــی ک ــن نتایج ــت. بنابرای ــوده اس ــتغال ب ــاد اش ــاً ایج عمدت
ــور را  ــعة کش ــای توس ــزی در برنامه ه ــت گذاری و برنامه ری ــر سیاس ــم ب ــای حاک ــد دیدگاه ه می توان

ــد. ــن کن ــی، تبیی ــعة کارآفرین ــه توس ــف، ازجمل ــای مختل در حوزه ه

1ـ2. سؤال های پژوهش
با درنظر گرفتن توضیحات پیشــین، ســؤال اصلی پژوهش این است:

ـ توسعة کارآفرینی تا چه  اندازه در برنامه های پنج سالة توسعة کشور مورد توجه بوده است؟  

بــا توجــه بــه اینکــه الگــوی دیده بــان جهانــی کارآفرینــی مشــتمل بــر ابعــاد ســه گانة نگرش هــا، 
ــؤال های  ــایر س ــده، س ــه ش ــر گرفت ــا درنظ ــی برنامه ه ــرای ارزیاب ــه ب ــج کارآفرینان ــا و نتای رفتاره

پژوهــش بــه  شــرح زیــر تنظیــم شــده :

ـ در برنامه هــای توســعة کشــور بــه  چــه میــزان بــه هریــک از ابعــاد توســعة کارآفرینــی 
)نگرش هــا، رفتارهــا و نتایــج کارآفرینانــه( توجــه شــده اســت؟

ـ توجــه بــه هریــک از ابعــاد توســعة کارآفرینــی در برنامه هــا فزاینــده بــوده اســت یــا کاهنــده؟ 
بــه چــه میــزان؟

ــه  ــتر توج ــعه بیش ــای توس ــی در برنامه ه ــعة کارآفرین ــاد توس ــک از ابع ــه کدام ی ــوع ب ـ درمجم
ــرد؟ ــه ک ــوان ارائ ــنهادهایی می ت ــا و پیش ــه راهکاره ــود چ ــع موج ــود وض ــرای بهب ــده و ب ش

2. پیشینة تحقیق 
در ســالیان اخیــر، پژوهش هــای سیاســت گذاری توســعة کارآفرینــی در ایــران و جهــان رشــد 
بســیاری داشــته و تحقیــق حاضــر نیــز در ادامــة  ایــن پژوهش هــا انجــام شــده اســت. جســت وجوی 
پژوهشــگران بــه پژوهشــی کــه برنامه هــای توســعة کشــور را از منظــر شــاخص های توســعة 
کارآفرینــی بررســی کــرده باشــد، منجــر نشــد. بــا ایــن حــال، شــماری از نزدیک تریــن پژوهش هــای 

ــمرد: ــن برش ــوان چنی ــش را می ت ــن پژوه ــه ای ــده ب انجام ش

پژوهــش فهــام و پرهیــزکار )1397( درپــی آگاهــی از جایــگاه توســعة کارآفرینــی در سیاســت ها 
ــای  ــاب مقوله ه ــترین بازت ــه بیش ــان  داد ک ــوا نش ــل محت ــه روش تحلی ــور ب ــی کش ــای مل و برنامه ه
کارآفرینــی در اســناد مرتبــط بــا اقتصــاد مقاومتــی بــوده اســت. برپایــة ایــن یافته هــا، کارآفرینــی بــا 
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یــک رویکــرد ارزشــی در اســناد یادشــده درحــال بــروز اســت. همچنیــن در ایــن پژوهــش از الگــوی 
نظــری بــرای ارزیابــی توســعة کارآفرینــی اســتفاده نشــده اســت. 

ــرد  ــا رویک ــده، ب ــای برگزی ــاختاریافتة پژوهش ه ــی س ــس از بازبین ــز پ ــاورز )1397( نی کش
فراتحلیــل، ســازه های گوناگونــی را در پیشــبرد اهــداف توســعة کارآفرینــی روســتایی ایــران 
شناســایی  کــرد. یافته هــای ایــن پژوهــش توانایی هــای کارآفرینانــه، فرهنــگ کارآفرینــی، اصــالح یــا 

ــمرد.     ــازه ها برش ــن س ــن ای ــرمایه را مهم تری ــه س ــی ب ــی و دسترس ــن حمایت ــن قوانی تدوی

ــت   های  ــی سیاس ــی پیش برندگ ــا ارزیاب ــز ب ــور و داوری )1390( نی ــی، رمضان پ ــی، طالقان مقیم
ــرد و کالن  ــوع سیاســت   های خ ــه درمجم ــد ک ــی کشــور نشــان  دادن ــعة کارآفرین ــرد توس کالن و خ

ــود هســتند.   ــد بهب ــده نیســتند و نیازمن ــر توســعة کارآفرینــی در موقعیــت پیش برن ــر ب مؤث

ــج2 و دیگــران  ــات پی ــه مطالع ــوان ب ــز می ت ــن حــوزه نی ــای خارجــی ای ــن پژوهش ه از مهم تری
ــتروم )2007(،  ــون و لندس ــون3 )2001؛ 2002؛ 2005(، استیونس ــتروم و استیونس )2017(،  لندس
ــتنکوال7 )2010(،  ــون و اس ــینگر6 )2007(، هنریکس ــن5 )2007(، س ــس و زرب4 )2007(، هافم اک
ــاد  ــی ی ــعة کارآفرین ــت گذاری توس ــک )2007( در سیاس ــو و توری ــورد8 )2012( و آدرچ، گریل ردف

کــرد.  

ــب وکارهای  ــی و کس ــعة کارآفرین ــت های توس ــران )2017( سیاس ــج و دیگ ــه پی ــرای نمون ب
ــة  ــاری مصاحب ــه ی ــوردی، ب ــش م ــافی و پژوه ــة اکتش ــرد آمیخت ــا رویک ــط را ب ــک و متوس کوچ
ــت  ــش دول ــت نق ــه اهمی ــت ب ــد و درنهای ــی کردن ــاری، بررس ــای آم ــاختاریافته و تحلیل ه نیمه س
ــد  ــان می ده ــا نش ــد. یافته ه ــت یافتن ــب وکارها دس ــعة کس ــرای توس ــی ب ــش عموم ــای بخ و نهاده

ــد.  ــی مؤثرن ــای کارآفرین ــعة فرصت ه ــر توس ــی ب ــش عموم ــل بخ عوام

ــا  ــه ب ــا اســتفاده از روش پژوهــش کیفــی و مصاحب ــا9 )2016( ب ــا، ردمیکــر، ونســه و اهواب آدی
ــه  ــت ک ــر آن اس ــج بیانگ ــد. نتای ــان پرداختن ــات کارآفرین ــل اطالع ــردآوری و تحلی ــه گ ــرگان، ب خب
بــدون آمــوزش و یادگیــری مهارت هــای اصلــی )ماننــد مهارت هــای مدیریتــی، ارتباطــی، مالــی و...( 

ــت یافت. ــب وکار دس ــعة کس ــه توس ــوان ب نمی ت

2. Page
3. Lundstrom & Stevenson
4. Acs & Szerb
5. Hoffmann
6. Singer
7. Henrekson & Stenkula
8. Redford
9. Adiyia, Rademaeker, Vanneste & Ahebwa 
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یکــی از مطالعــات مرتبــط پژوهــش فیگوئــرا آرمیجــوز و جانســون10 )2016( دربــارۀ پیامدهــای 
تســهیالت پرداخــت مالیــات کســب وکارها، به عنــوان یکــی از برنامه هــای توســعة کارآفرینــی 
اجراشــده در ایالــت کانــزاس امریــکا، اســت کــه نشــان داد کارکردهــای روشــن و قطعــی در مناطــق 
ــاد  ــول اقتص ــانگر معم ــج نش ــا 2010م( در پن ــال های 2007 ت ــه )در س ــن برنام ــون ای ــدۀ قان پذیرن

ــده نشــده اســت.   ــه دی محلــی و فعالیــت کارآفرینان

وانــگ و اپ11 )2013( بــا هــدف طراحــی چارچوبــی بــرای اجــرای سیاســت های کارآفرینــی، 
بــا روش مطالعــة مــوردی و تأکیــد بــر اهمیــت نهادهــای بخــش عمومــی، عوامــل مؤثــر بــر اجــرای 
سیاســت های کارآفرینــی را ارزیابــی کردنــد. یافته هــای پژوهــش نقــش و اثــر محیــط کالن 
اقتصــادی ـ اجتماعــی، عوامــل نهــادی، روابــط و هماهنگی  هــای درون ســازمانی و گروه  هــای 
ــوزش  ــر آم ــز ب ــورد )2012( نی ــرد. ردف ــی را آشــکار ک ــع در اجــرای سیاســت های کارآفرین ذی نف
ــعة محصــول(  ــی، توس ــی، بازاریاب ــی، مدیریت ــی، حقوق ــانی )مال ــروی انس ــای نی ــعة مهارت ه و توس
ــد  ــی تأکی ــعة کارآفرین ــد توس ــا در فراین ــن مهارت ه ــای ای ــاز در ارتق ــای توانمندس ــش نهاده و نق

کــرده اســت.  

بــرای سیاســت گذاری  بــا هــدف تدویــن چارچوبــی  پژوهــش آدرچ و دیگــران )2007( 
ــش  ــر افزای ــش ب ــن پژوه ــای ای ــد. یافته ه ــام ش ــی انج ــافی ـ تحلیل ــه روش اکتش ــی، ب کارآفرین
ــت،  ــی رقاب ــع، خط مش ــه مناب ــی ب ــاوری، دسترس ــعة فن ــان، توس ــوزش کارآفرین ــا و آم توانمندی   ه
ــب وکار  ــط کس ــود محی ــادی و بهب ــکیالت نه ــذاری، تش ــط قانون گ ــوی و محی ــت معن ــوق مالکی حق

تأکیــد می کنــد. 

3. مبانی نظری پژوهش

3ـ1. مفهوم خط مشــی گذاری و سیاست گذاری توسعة کارآفرینی  
خط مشــی گذاری مجموعــة اقدام هــاي  نســبتاً پایــدار و هدفمنــدی اســت کــه از ســو ي یــک 
ــی  ــة عموم ــا دغدغ ــئله ی ــک مس ــه ی ــن ب ــراي پرداخت ــان ب ــه اي از نقش آفرین ــا مجموع ــرد ی ف
دنبــال مي شــود )Anderson, 2004, p. 4(. سیاســت گذاری کارآفرینــی ابــزاری بــرای  ترغیــب 
ــه کارآفرینــی اســت کــه  ــراد بیشــتری ب ــه کارآفرینــی اســت و هــدف نخســتین آن برانگیختــن اف ب
ــة  ــدازی اولی ــوی را ه ان ــردازش به س ــا( و پ ــب وکار های نوپ ــش )کس ــت از زای ــا حرک ــد ب ــن فراین ای
کســب وکار  ها رخ می دهــد )Lundstrom & Stevenson, 2001, p. 4(. ســازمان توســعه و تجــارت 
ــهیل  ــا و تس ــازی ظرفیت   ه ــی را ر هاس ــت گذاری کارآفرین ــاد(12 سیاس ــد )آنکت ــل متح ــازمان مل س

10. Figueroa-Armijos & Johnson
11. Wang & Ap
12. UNCTAD
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را ه انــدازی کســب وکار  ها می دانــد )Lundstrom & Stevenson, 2005(. سیاســت گذاری توســعة 
Rigby & Ram-( ــراد اســت ــرای اف ــی ب ــد اقتصــادی و اجتماع ــای مول ــت کن ه ــی، هدای شکارآفرین
 Norback, Persson( ــد دارد ــک تأکی ــب وکار هاي کوچ ــراد و کس ــر اف ــد ب ــن فراین logan, 2013(. ای
ــتر و  ــش در بس ــرای پژوه ــالش ب ــی از راه ت ــت گذاری کارآفرین Douhan, 2014, p. 22 &(.  سیاس
ــی  ــر اســت )Mintrom, Salisbury & Luetjens, 2014(. شــواهد تجرب ــان امکان پذی ــة کارآفرین زمین
ــاال را برتــر از نظــام  ــا رشــد ب نظــام اقتصــادی بسترســاز و پرورش دهنــدۀ شــرکت های کارآفرینانــه ب
ــتغالی  ــرخ خوداش ــا ن ــک ی ــب وکارهای کوچ ــمار کس ــر ش ــزودن ب ــرای اف ــه ب ــد ک ــادی می دان اقتص

 .)Shane, 2008( تــالش مي کنــد

مباحــث  در  دیگــران  بــا  کــه  هســتند  پرانــرژی  بازیگــران  کارآفرینــی  سیاســت گذاران 
Mintrom & Luet-( هسیاســت گذاری کار می کننــد تــا بــه تغییــرات شایســت ای دســت  یابنــد

ــران را  ــرده، دیگ ــاد ک ــدی را ایج ــای جدی ــی فرصت ه ــت گذاران کارآفرین jens, 2017, p. 1(. سیاس
ــی های  ــد )ibid., p. 4(. خط مش ــیج می کنن ــود بس ــنهادی خ ــای پیش ــتیبانی از نوآوری ه ــرای پش ب
کارآفرینــی تأثیــر مســتقیمی در کارآفرینــان و ســرمایه گذاری های جدیــد دارد. همچنیــن خط مشــی 
کارآفرینــی ـ به عنــوان مقولــه ای مســتقل ـ  آثــار بســیاری بــر کســب وکارهای کوچــک دارد. 
ــِز  ــب وکارهای مخاطره آمی ــب کس ــم اغل ــه بدانی ــود ک ــتر می ش ــی بیش ــوع هنگام ــن موض ــت ای اهمی
ــی و   ــه کارآفرین ــی ب ــی دولت ــال، خط مش ــن ح ــا ای ــد. ب ــک و کارآفرینانه ان ــب وکار کوچ ــد کس جدی
کســب وکارهای کوچــک محــدود نیســت و دامنــة گســترده ای از خط مشــی ها را دربرمی گیــرد 
)Foss, Henry, Ahl & Mikalsen, 2018, p. 4(. از ایــن  رو دولت هــا بــا تدویــن خط مشــی هایی 
ــد  ــا می کنن ــی ایف ــعة کارآفرین ــری در توس ــش مؤث ــه نق ــار کارآفرینان ــه و رفت ــرورش روحی ــرای پ ب

 .)Lundstrom et al., 2017(

3ـ2. معرفی مدل توســعة کارآفرینی و شاخص های ارزیابی
ــل و  ــر عوام ــدام ب ــه هرک ــت ک ــده اس ــه ش ــی ارائ ــعة کارآفرین ــرای توس ــددی ب ــای متع مدل ه
ــه  ــی ک ــعة کارآفرین ــرای توس ــج ب ــای رای ــی از مدل ه ــد. یک ــد می کنن ــددی تأکی ــاخص های متع ش
ــورد  ــددی م ــورهای متع ــت و در کش ــی اس ــی کارآفرین ــان جهان ــات دیده ب ــری تحقیق ــای نظ مبن
ــه  اســتفاده قــرار گرفتــه و براســاس ایــن مــدل پایــش ســالیانه ای از وضعیــت کارآفرینــی خــود ارائ
می دهــد، مــدل الفبــای کارآفرینــی13 ســازمان دیده بــان جهانــی کارآفرینــی14 اســت. در ایــن مــدل، 
توســعة کارآفرینــی شــامل ایجــاد و تقویــت نگرش هــای کارآفرینانــه، بــروز رفتارهــای کارآفرینانــه و 

   .)Acs & Szerb, 2007( ــت ــج(15 اس ــه )نتای ــعه ای کارآفرینان ــتیاق توس ــزان اش ــود می بهب

13. Global Entrepreneurship and Development Institute (GEDI) model
14. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
15. Attitudes, Behaviors & Consequences (ABC) Model
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نگــرش   کارآفرینانــه تمایــل بــه انجــام فعالیت هــای کارآفرینانــه اســت و شــامل مجموعــه ای از 
ــه پیوندهــای  ــاور ب ــه، ب ــوان شناســایي فرصت هــای کارآفرینان ویژگی   هــای روان شــناختی همچــون ت
ــه  ــد و منجــر ب ــی ســوق می ده ــرد را به ســمت کارآفرین ــه ف ــی، ریســک پذیری و... اســت ک اجتماع

ــی در وی می شــود. شــکل گیری قصــد کارآفرین

و  شبکه ســازی  نظیــر  به فعل رســیده  کارآفرینانــة  فعالیت هــای  کارآفرینانــه  رفتار هــای 
تیم ســازی، بهره بــرداری از فرصــت، جــذب و توســعة فناوری هــای نویــن و... اســت کــه ابتــدا 

ــود.  ــت می ش ــی تثبی ــس از مدت ــوده و پ ــا ب ــی نوپ کارآفرین

نتایــج )اشــتیاق( کارآفرینانــه خروجــی ایــن فراینــد اســت کــه شــامل مــواردی همچــون نــوآوری 
ــای  ــوالت و فناوري ه ــة محص ــب وکار، ارائ ــازی کس ــد و بین المللی س ــوالت، رش ــد و محص در فراین

.)Acs et al., 2016, p. 480( جدیــد و نظایــر آن اســت

)Source: Acs & Szerb, 2007( شــکل 1. مدل الفبای کارآفرینی دیده بان جهانی کارآفرینی

ــوان  ــا رفتار  هــا در رابطــة مســتقیم هســتند و براســاس آن، می ت ــن مــدل، نگرش   هــا ب در ای
به فعل رســیده اســت کــه  رفتار  هــا را پیش بینــی کــرد. رفتار هــای کارآفرینانــه کارآفرینــی 
ــج  ــه نتای ــای کارآفرینان ــود. رفتار ه ــت می ش ــی تثبی ــس از مدت ــوده و پ ــا ب ــی نوپ ــدا کارآفرین ابت
کارآفرینانــه را دربــر خواهــد داشــت )دیده بــان جهانــی کارآفرینــی ایــران، 1391، صــص. 
ــان  ــدازی کســب وکار توســط کارآفرین ــه فعالیت هــای پــس از راه ان ــه ب ــج کارآفرینان 11ـ12(. نتای
جهانــی  دیده بــان  تعریــف  براســاس   .)Bosma, Jones, Autio & Levie, 2008( دارد  اشــاره 
ــد  ــدا می کن ــا پی ــاد معن ــه اقتص ــد ب ــرکت  های جدی ــا ورود ش ــه ب ــج کارآفرینان ــی، نتای کارآفرین

.)Acs et al., 2016, p. 479(

ــروز  ــه ب ــه ب ــای کارآفرینان ــی، نگرش ه ــی کارآفرین ــان جهان ــدل دیده ب ــن م ــا درنظــر گرفت ب
رفتارهــای کارآفرینانــه می انجامــد و رفتارهــا نیــز بــه نتایــج کارآفرینانــه منتــج می شــود. 
ــود  ــا بهب ــش ی ــه، مســتلزم افزای ــرد کالن جامع ــوان راهب ــی به عن ــی اســت توســعة کارآفرین بدیه
نگرش هــا و رفتارهــای کارآفرینانــه در تمــام ســطوح فــردی، تیمــی، ســازمانی، صنعــت و به ویــژه 
ــه  ــدل ارائ ــه گانة م ــای س ــی مؤلفه ه ــاخص های ارزیاب ــدول 1 ش ــت. در ج ــی اس ــطح مل در س

شــده اســت. 
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).Source: ibid( جدول 1. مؤلفه ها و شاخص های ارزیابی مدل الفبای توسعة کارآفریني

نتایج کارآفرینانهرفتارهای کارآفرینانهنگرش های کارآفرینانهمؤلفه ها

شاخص های ارزیابی

قصد کارآفرینانه

خودکارآمدی کارآفرینانه

باور به پیوندهای اجتماعی

منزلت اجتماعی کارآفرینان

مخاطره جویی )پذیرش خطر(

توانایی درک فرصت های 
کارآفرینانه

شبکه سازی

رهبری کارآفرینانه تدوین 
طرح کسب وکار

جذب و توسعة فناوری نوین

ارتقای توانمندی های فردی

تیم سازی برای 
راه اندازی کسب وکار جدید

بهره برداری از فرصت

نوآوری در فرآیند

بین المللی سازی کسب وکار

شهرت و اعتبار )برندسازی(

نوآوری در محصول/ خدمت

رشد کسب وکار و 
اشتغال زایی

به خطر افتادن )ریسک( 
سرمایه

4. روش تحقیق  
ــه  ــخ ب ــرای پاس ــت. ب ــي اس ــق، توصیف ــوع تحقی ــر ن ــردي و از نظ ــدف، کارب ــر ه ــش از نظ ــن پژوه ای
ســؤال هاي پژوهــش نیازمنــد بررســی محتــوای برنامه هــای پنج ســالة توســعة کشــور هســتیم. بدیــن 
ــراي  ــر ب ــی انعطاف پذی ــوا روش ــل محت ــت. تحلی ــده اس ــتفاده ش ــوا اس ــل محت ــور از روش تحلی منظ
تحلیــل داده هاســت )Cavanagh, 1997, p. 5( و بــه تحلیــل سیســتماتیک، عینــی و کّمــی ویژگی هــاي 
پیام هــا، ازجملــه اســناد و مــدارک، می پــردازد )Neondorf, 2002, p. 1(. اســناد مــورد بررســی در ایــن 

ــت.   ــور اس ــعة کش ــالة توس ــای پنج س ــق، برنامه ه تحقی

 Ahmed,( ــود ــرد آوری می ش ــناد گ ــان اس ــی از می ــای پژوهش ــوا، داده ه ــل محت در روش تحلی
p. 8 ,2010(. داده هــای مــورد اســتفاده در ایــن پژوهــش نیــز از اســناد و قوانیــن برنامه هــای توســعة 
ــون پژوهشــی مهــم  ــک کان ــوان ی ــِش رو، اســناد و قوانیــن به عن ــة پی کشــور جمــع آوری شــد. در مقال
تحلیــل شــد و بــا اســتفادۀ نظام منــد از داده هــای اســنادی مبتنــی بــر شــاخص های الگــوی دیده بــان 
جهانــی توســعة کارآفرینــی )جــدول 1(، محتــوای قوانیــن برنامــة پنج ســالة توســعه براســاس فراینــد 

ــد.  ــی ش ــدی و ارزیاب ــتخراج، طبقه بن ــکل 2 اس ــده در ش معرفی ش
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شکل 2. فرایند تحلیل محتوای اسناد )منبع: گال، بورگ و گال، 1386(

ــن  ــت. ای ــده اس ــن ش ــعه تدوی ــالة توس ــة پنج س ــون برنام ــوان قان ــه به عن ــش برنام ــون ش تاکن
ــرای  ــه ب ــا ک ــت. از آنج ــده  اس ــه ش ــر گرفت ــش درنظ ــن پژوه ــاری ای ــة آم ــوان جامع ــا به عن برنامه ه
ــعة  ــالة توس ــای پنج س ــن برنامه ه ــام قوانی ــی تم ــد بررس ــش نیازمن ــؤال های پژوه ــه س ــخ گویی ب پاس
کشــور هســتیم، نمونه گیــری بــه روش تمام شــماری انجــام شــد و تمــام جامعــة آمــاری نمونــة تحقیــق 

درنظــر گرفتــه شــد.

ــا شــاخص های  واحــد تحلیــل پژوهــش )مقوله هــا( شــامل گزاره هــا، جمله هــا و واژگان مرتبــط ب
الگــوی توســعة کارآفرینــی در هریــک از برنامه هــای توســعه بــوده  اســت کــه براســاس تعــداد و فراوانــی 
ــن  ــا شــاخص های الگــوی توســعة کارآفرینــی شــمارش شــد. ای مقوله هــای اصلــی و فرعــی مرتبــط ب
ــه و  ــج کارآفرینان ــه و نتای ــه، رفتارهــای کارآفرینان ــِی نگرش هــای کارآفرینان ــة اصل الگــو شــامل 3 مقول

19 مقولــة فرعــی اســت )شــکل 1 و جــدول 1(.

دســته بندی گزاره هــای مرتبــط بــا توســعة کارآفرینــی نیــز براســاس فراینــد کدگــذاری در ســه 
مرحلــة کدگــذاری بــاز، محــوری و گزینشــی انجــام شــد و داده هــا در فــرم کدگــذاري به عنــوان ابــزار 
گــرد آوري داده هــا جمــع آوری شــد. بدیــن ترتیــب، اطالعــات به صــورت منظــم کدگــذاري، طبقه بنــدي 

و شــمارش شــد و براســاس آن تحلیــل و تفســیر نتایــج صــورت گرفــت. 

در تحلیــل محتــوا، گزینــش رویکــرد تحلیــل از ســوی پژوهشــگر برپایــة نشــانگرهایی همچــون 
ــد از: ــا عبارت ان ــن رویکرده مســئله، اهــداف و ســؤاالت پژوهــش ضــروری اســت. ای

ــر تحلیــل محتــواي کیفــي: در ایــن رویکــرد، تحلیــل محتــوا بــه  تحلیــل محتــواي کّمــي دربراب
ــي  ــت بررس ــه در گام اول قابلی ــود ک ــامل مي ش ــوادي را ش ــر م ــا دیگ ــناد ی ــاد اس ــل مف روش تحلی
ــوان آن هــا را آمــادۀ مقایســه هاي آمــاري کــرد )مؤمنــی راد،  ــه ایــن شــیوه مي ت ــد، امــا ب آمــاري ندارن

علی آبــادی، فردانــش و مزینــی، 1392، ص. 194(.

تحلیــل محتــواي آشــکار دربرابــر تحلیــل محتــواي پنهــان: تحلیــل آشــکار آنجــا مطــرح می شــود 
ــه  ــني ب ــروکار دارد و به روش ــت، س ــکار محتواس ــزای آش ــر اج ــه نمایانگ ــي ک ــا جنبه های ــن ب ــه مت ک
ــل  ــي تحلی ــور کل ــی، 1390، ص. 254(. به ط ــزی و صلصال ــب، پروی ــت )ادی ــده اس ــاره ش ــا اش آن ه
ــان اســناد  ــواي پنه ــا محت ــي ب ــواي کیف ــل محت ــواي آشــکار و تحلی ــا محت ــي بیشــتر ب ــواي کّم محت

ــروکار دارد. س
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ــی  ــق درپ ــه محق ــی ک ــي: هنگام ــواي قیاس ــل محت ــر تحلی ــتقرایي دربراب ــواي اس ــل محت تحلی
ــي  ــواي قیاس ــل محت ــت،  از روش تحلی ــي اس ــا فرضیات ــدل ی ــه، م ــت نظری ــي صح ــا بررس ــون ی آزم
ــت  ــازه دس ــي ت ــه فهم ــد ب ــوزه اي جدی ــد در ح ــه می کوش ــي  ک ــد و زمان ــتفاده مي کن ــا16 اس مقوله ه
یابــد و مــدل یــا نظریــه اي در آن زمینــه تدویــن کنــد، از تحلیــل محتــواي اســتقرایي بهــره مي گیــرد 

ــران، 1392، ص. 196(.  ــی راد و دیگ )مؤمن

ــای توســعة کشــور  ــوای برنامه ه ــل محت ــرای تحلی ــه ســؤال ها و اهــداف پژوهــش، ب ــا توجــه ب ب
ــی، آشــکار و  ــوای کّم ــل محت ــای تحلی ــی از رویکرده از منظــر شــاخص های الگــوی توســعة کارآفرین

قیاســی اســتفاده شــده اســت.

5. یافته های تحقیق و تحلیل نتایج
ــا هریــک از مؤلفه هــای اصلــی مــدل توســعة کارآفرینــی را به تفکیــک  یافته هــای تحقیــق نتایــج مرتبــط ب
ــر نگرش هــای  ــه اهمیــت و اولویــت تمرکــز ب ــا توجــه ب شــاخص های تشــکیل دهندۀ آن نشــان می دهــد. ب
کارآفرینانــه بــرای توســعة کارآفرینــی، ابتــدا متغیــر نگرش هــای کارآفرینانــه و شــاخص های مرتبــط بــا آن 
بررســی شــد. همان طــور کــه در شــکل 3 دیــده می شــود، در برنامه هــای مختلــف پنج ســالة توســعة کشــور 
ــن  ــه در برنامه هــای چهــارم و ششــم توســعه و کمتری ــه توســعة نگرش هــای کارآفرینان بیشــترین توجــه ب

سیاســت ها بــرای توســعة نگرش هــای کارآفرینانــه نیــز در برنامــة دوم توســعه تنظیــم شــده اســت.

شکل 3. توزیع فراوانی سیاست های تنظیم شده برای توسعة نگرش های کارآفرینانه در برنامه های توسعه
)منبع: یافته های تحقیق( 

ــه  ــه، رفتارهــای کارآفرینان ــی کارآفرینــی، پــس از نگرش هــای کارآفرینان ــان جهان براســاس مــدل دیده ب
اهمیــت پیــدا می کنــد. درخصــوص توســعة رفتارهــای کارآفرینانــه در برنامه هــای مختلــف توســعه، در برنامــة 
پنجــم بیشــترین سیاســت ها تنظیــم شــده اســت و پــس از آن برنامه هــای چهارم و ششــم قــرار دارد )شــکل 4(.

16. Deductive category application
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شکل 4. توزیع فراوانی سیاست های تنظیم شده برای توسعة رفتارهای کارآفرینانه در برنامه های توسعه 

)منبع: یافته های تحقیق( 

ــن  ــه بیشــترین سیاســت ها در برنامــة ششــم و کمتری ــج کارآفرینان ــرای توســعة نتای همچنیــن ب
ــد )شــکل 5(. ــوده اســت. ســایر برنامه هــا نیــز وضعیــت مشــابهی دارن آن هــا در برنامــة اول توســعه ب

شکل 5. توزیع فراوانی سیاست های تنظیم شده برای توسعة نتایج کارآفرینانه در برنامه های توسعه 

)منبع: یافته های تحقیق( 

در هریــک از برنامه هــا، توجــه متفــاوت و نســبتاً رو بــه  رشــدی بــه کارآفرینــی شــده که نتایــج بررســی ماده ها، 
بندهــا و تبصره هــای برنامه هــای شــش گانة توســعة کشــور بــرای توســعة کارآفرینــی در جــدول 2 آمده اســت. 
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جدول 2. توزیع فراوانی سیاست های تنظیم شده برای توسعة کارآفرینی در برنامه های توسعة کشور

برنامة مؤلفه ها )مقوله های( اصلی مدل
اول

برنامة 
دوم

برنامة 
سوم

برنامة 
چهارم

برنامة 
پنجم

برنامة 
ششم

212626نگرش های کارآفرینانه

121318263424رفتارهای کارآفرینانه

71214141325نتایج کارآفرینانه

212634464955مجموع سیاست ها

12/2%6/5%35/3%30/7%23/8%---نرخ رشد مجموع سیاست ها نسبت به دورۀ قبل

)منبع: یافته های تحقیق( 

نتایــج نشــان می دهــد توجــه بــه توســعة کارآفرینــی و بیــان سیاســت های متناســب بــا 
ــته  ــی داش ــل توجه ــی رشــد قاب ــة قبل ــه برنام ــای توســعة کشــور، نســبت ب ــک از برنامه ه آن در هری
ــرای  ــة اول 23/8 درصــد سیاســت های بیشــتری ب ــه برنام ــة دوم نســبت ب اســت؛ به طــوری کــه برنام
ــا در  ــرخ رشــد سیاســت های کارآفرینــی در ســایر برنامه ه ــم شــده اســت. ن ــی تنظی  توســعة کارآفرین

جدول 2 ارائه شده است.

ــای  ــی در برنامه ه ــک از شــاخص های توســعة کارآفرین ــه هری ــر توجــه ب ــل دیگ ــل تأم ــة قاب نکت
ــرای  ــده ب ــر گرفته ش ــت های درنظ ــوع سیاس ــدول 3، از مجم ــج ج ــه نتای ــه ب ــا توج ــت. ب ــعه اس توس
توســعة کارآفرینــی در طــول برنامه هــای مختلــف، از منظــر مؤلفه هــای اصلــی مــدل توســعة 
ــه  ــه شــده اســت و 55 درصــد از سیاســت ها ب ــه رفتارهــای کارآفرینان کارآفرینــی، بیشــترین توجــه ب
ایجــاد یــا بهبــود رفتارهــای کارآفرینانــه اختصــاص دارد. بعــد از آن  نتایــج کارآفرینانــه )37 درصــد( و 

ــت.  ــوده اس ــه ب ــل توج ــد( مح ــه )8 درص ــای کارآفرینان ــا نگرش ه در انته

نتایــج ایــن بخــش بــا نظریــة توســعة کارآفرینــی متفــاوت اســت؛ به طــوری کــه در ایــن نظریــه 
ــی  ــج مطلوب ــه رفتارهــا و نتای ــوان ب ــه و براســاس آن، می ت ــه شــکل گرفت ــدا نگرش هــای کارآفرینان ابت
ــا و  ــروز رفتاره ــه ب ــر ب ــا منج ــن نگرش ه ــکل 1(. بنابرای ــت )ش ــت یاف ــی دس ــعة کارآفرین ــرای توس ب
ــی  ــعة کارآفرین ــرای توس ــت گذاری ب ــت سیاس ــی اس ــوند. بدیه ــج می ش ــج منت ــه نتای ــز ب ــا نی رفتاره
ــن  ــت. ای ــی اس ــه کارآفرین ــا ب ــود نگرش ه ــتلزم بهب ــة اول مس ــردی کالن، در درج ــوان راهب به عن
ــة  ــا فاصل ــده ب ــت های ارائه ش ــترین سیاس ــور، بیش ــعة کش ــای توس ــه در برنامه ه ــت ک ــی اس درحال
زیــادی بــه رفتارهــای کارآفرینانــه اختصــاص دارد و پــس از آن بــر نتایــج کارآفرینانــه تأکیــد شــده و 

ــت.   ــه اس ــاص یافت ــه اختص ــای کارآفرینان ــه نگرش ه ــت ها ب ــد از سیاس ــط 8 درص فق
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جدول 3. توزیع فراوانی سیاست های کارآفرینی در برنامه های توسعه از نظر شاخص های مدل کارآفرینی

درصد فراوانیمجموع سیاست ها در هریک از مقوله هامؤلفه ها )مقوله های( اصلی مدل

8%19نگرش های کارآفرینانه

55%127رفتارهای کارآفرینانه

37%85نتایج کارآفرینانه

)منبع: یافته های تحقیق(

ــکات  ــز ن ــور نی ــعة کش ــالة توس ــای پنج س ــن برنامه ه ــوای قوانی ــل محت ــج تحلی ــدی نتای جمع بن
ــعة  ــة توس ــا برنام ــعة اول ت ــة توس ــی برنام ــازۀ زمان ــه، در ب ــت آنک ــد. نخس ــان می کن ــایانی را نمای ش
ششــم، توجــه بــه کارآفرینــی افزایــش یافتــه اســت. دوم آنکــه، علی رغــم افزایــش توجــه بــه کارآفرینــی 
ــه توجــه کمتــری شــده اســت. درواقــع  ــه نگرش هــای کارآفرینان ــا ششــم، همچنــان ب از برنامــة اول ت
ضعــف اصلــی برنامه هــای توســعة کشــور از منظــر مــدل توســعة کارآفرینــی، توجــه انــدک بــه بهبــود 

ــت.   ــه اس ــای کارآفرینان ــت نگرش ه وضعی

درخصــوص رفتارهــای کارآفرینانــه، شــکل 6 به خوبــی نشــان دهندۀ ایــن اســت کــه سیاســت گذاران 
ــای  ــود رفتاره ــت های بهب ــته و سیاس ــژه ای داش ــه وی ــه توج ــای کارآفرینان ــود رفتاره ــة بهب ــه مقول ب
کارآفرینانــه از رشــد مناســبی برخــوردار اســت. نهایتــاً درمــورد مؤلفــة نتایــج کارآفرینانه، علی رغــم آنکه 
ــای  ــرای رفتاره ــده ب ــت های تنظیم ش ــر از سیاس ــه کمت ــن مؤلف ــرای ای ــده ب ــت های تنظیم ش سیاس
ــه در برنامه هــای توســعة کشــور  ــا نتایــج کارآفرینان ــه اســت، تعــداد سیاســت های مرتبــط ب کارآفرینان
وضعیــت مناســب و مطلوبــی نــدارد. سیاســت های مرتبــط بــا بهبــود نگرش هــای کارآفرینانــه نیــز در 

ــرار دارد. هــر دوره در پایین تریــن ســطح ق

شکل 6. توزیع فراوانی سیاست های مرتبط با توسعة کارآفرینی در برنامه های توسعة کشور 

)منبع: یافته های تحقیق(
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ــوص  ــه درخص ــد ک ــکار می کن ــه را آش ــن نکت ــق ای ــای تحقی ــش یافته ه ــی بخ ــدی کل جمع بن
وضعیــت سیاســت های ارائه شــده بــرای توســعة کارآفرینــی در برنامه هــای پنج ســاله و مقایســة 
آن بــا الگــوی توســعة کارآفرینــی دیده بــان جهانــی کارآفرینــی، تناســب چندانــی وجــود نــدارد. ایــن 
اســتدالل بــر ایــن مبنــا شــکل می گیــرد کــه در ایــن الگــو، ابعــاد ســه گانة نگرش هــا، رفتارهــا و نتایــج 
کارآفرینانــه بــا یکدیگــر در ارتبــاط مســتقیم و فراینــدی هســتند و براســاس نگرش   هــای کارآفرینانــه، 
ــه خواهــد داشــت.  ــج کارآفرینان ــه نتای ــرد و رفتار هــای کارآفرینان ــه شــکل می گی رفتارهــای کارآفرینان
ــم می شــود، نخســت  ــده تنظی ــه در آین ــی ک ــن انتظــار مــی رود سیاســت های توســعة کارآفرین بنابرای
بیشــتر معطــوف بــه ایجــاد و تقویــت نگرش هــای کارآفرینانــه، پــس از آن رفتارهــای کارآفرینانــه و در 

انتهــا نتایــج کارآفرینانــه باشــد.

ایــن درحالــی اســت کــه مطابــق شــکل 6، بیشــترین سیاســت ها بــه بهبــود رفتارهــای 
کارآفرینانــه اختصــاص داشــته و پــس از آن بــه نتایــج کارآفرینانــه توجــه شــده و تعــداد محــدودی از 
سیاســت های کارآفرینــی بــر ایجــاد و تقویــت نگرش هــای کارآفرینانــه متمرکــز بــوده اســت. ضمــن 
ــز  ــی نی ــدان اســتراتژی توســعة کارآفرین ــع بررسی شــده، فق ــج حاصــل از مناب ــل نتای ــه در تحلی آنک

کامــاًل محســوس اســت.

6. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
هــدف پژوهــش حاضــر ارزیابــی جایــگاه کارآفرینــی در برنامه هــای توســعة کشــور اســت کــه بــه یــاری 
تکنیــک تحلیــل محتــوا پیگیــری شــد. چالــش بــزرگ نظــام سیاســت گذاری عمومــی کشــور چگونگــی 
ــت های  ــی سیاس ــش و ارزیاب ــدف پژوه ــه ه ــتیابی ب ــرای دس ــت. ب ــت ها و برنامه هاس ــی سیاس ارزیاب
ــه توســط  ــی اســتفاده شــد ک ــای توســعه، از الگــوی توســعة کارآفرین ــی در برنامه ه توســعة کارآفرین
ــتفاده در  ــرش و اس ــورد پذی ــاخص های آن م ــده و ش ــه ش ــی ارائ ــی کارآفرین ــان جهان ــازمان دیده ب س

کشــورهای مختلــف بــوده اســت.  

بررســی سیاســت های مرتبــط بــا کارآفرینــی در اســناد مختلــف سیاســت گذاری، خصوصــاً 
برنامه هــای اول و دوم توســعه، حاکــی از آن اســت کــه منظــور سیاســت گذاران از توســعة کارآفرینــی 
عمدتــاً ایجــاد اشــتغال بــوده اســت. ایــن امــر تبیین کننــدۀ دیــدگاه حاکــم بــر سیاســت گذاری توســعة 
ــاخص های  ــه ش ــه ب ــت توج ــی اس ــت. بدیه ــور اس ــعة کش ــالة توس ــای پنج س ــی در برنامه ه کارآفرین
ــد.  ــرای توســعة کارآفرینــی در کشــور ایجــاد کن ــدی را ب ــد مســیرهای جدی الگــوی یادشــده می توان

نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد نگــرش کلــی بــه سیاســت گذاری توســعة کارآفرینــی 
بیشــترین  تدوین شــده  راهبردهــای  در  کشــور  توســعة  پنج ســالة  برنامه هــای  قوانیــن  در 
ــة توســعة  ــه براســاس نظری ــی ک ــوده اســت؛ درحال ــه ب ــای کارآفرینان ــود رفتاره ــه بهب ــه ب توج
ــت  ــه تقوی ــای کارآفرینان ــد نگرش ه ــدا بای ــه ابت ــای کارآفرینان ــود رفتاره ــرای بهب ــی، ب کارآفرین
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شــود. ایــن مهــم در سیاســت گذاری توســعة کارآفرینــی بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
ــود  ــرای بهب ــالش ب ــه و ت ــای کارآفرینان ــه نگرش ه ــه ب ــش توج ــن پژوه ــنهاد ای ــن پیش مهم تری
ــای  ــن برنامه ه ــت گذاری و تدوی ــق سیاس ــه از طری ــه در جامع ــای کارآفرینان ــت نگرش ه وضعی

ــت. ــا آن اس ــب ب متناس

ــای  ــود نگرش ه ــه بهب ــوف ب ــتی معط ــای سیاس ــده، توصیه ه ــت آم ــج به دس ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ــا  ــوان از نهاده ــه می ت ــه در جامع ــای کارآفرینان ــت نگرش ه ــود و تقوی ــرای بهب ــه اســت. ب کارآفرینان
و بازیگــران گوناگونــی چــون نظــام آموزشــی، فرهنــگ عمومــی جامعــه، نظــام اجتماعــی و نهادهــا و 
ــه ابزارهــای  ــن از آنجــا ک ــد شــد. همچنی ــازار و... بهره من ــل ب ــر آن، رســانه ها، عوام ــط حاکــم ب رواب
ــاوره و  ــوزش، مش ــل آم ــرم )مث ــتی ن ــای سیاس ــوع ابزاره ــاً از ن ــی عموم ــت گذاری کارآفرین سیاس
ــن  ــود، بنابرای ــری می ش ــدت پیگی ــوالً در بلندم ــوده و معم ــی( ب ــط اجتماع ــبکه ها و رواب ــت ش تقوی
ــی  ــد؛ درحال ــز باش ــراد متمرک ــر اف ــد ب ــز بای ــی نی ــعة کارآفرین ــرای توس ــوب ب ــت های مص سیاس
کــه سیاســت های موجــود بیشــتر بــر شــرکت ها تمرکــز کــرده و بــر به کارگیــری ابزارهــای 
سیاســت گذاری ماننــد تأمیــن مالــی، کاهــش بوروکراســی، دسترســی بــه بــازار، بهبــود رقابت پذیــری 

ــد. ــد دا رن ــرکت ها و... تأکی ش

همچنیــن بــرای تقویــت نگرش هــای کارآفرینانــه می تــوان سیاســت هایی همچــون تقویــت 
ــراد و  ــدی اف ــت خودکارآم ــراد، تقوی ــرای اف ــتغالی ب ــتن خوداش ــت داش ــه و اولوی ــگ کارآفرینان فرهن
هشــیاری نســبت بــه فرصت هــای کارآفرینــی، توانمندســازی افــراد و بهبــود وضعیــت انــواع آموزش هــای 
ــة خدمــات مشــاوره ای و افزایــش فرصــت یادگیــری در فراینــد  رســمی و غیررســمی کارآفرینــی، ارائ
کارآفرینــی بــرای همــة افــراد، تقویــت ویژگی هــای عمومــی کارآفرینــی در جامعــه و توجــه بــه عوامــل 
روان شــناختی افــراد درجهــت کارآفریــن شــدن، ایجــاد باورهــای مشــترک درمــورد کارآفرینــی، توجــه 
ــانه ها،  ــق رس ــازی از طری ــه، الگوس ــای کارآفرینان ــت نگرش ه ــاد و تقوی ــواده در ایج ــش خان ــه نق ب
ــه  ــاور ب ــازی و ب ــق، شبکه س ــان موف ــر کارآفرین ــد ب ــا تأکی ــش ب ــوی نق ــاد الگ ــازی و ایج ذهنیت س
ــت  ــت منزل ــه و تقوی ــای کارآفرینان ــرداری از فرصت ه ــایی و بهره ب ــرای شناس ــی ب ــای اجتماع پیونده

اجتماعــی کارآفرینــان را درنظــر داشــت. 

برپایــة فراینــد و یافته هــای ایــن پژوهــش می تــوان بازاندیشــی در محورهــای زیــر را بــه 
پژوهشــگران آینــده پیشــنهاد  کــرد: »پیگیــری هــدف تحقیــق بــا طراحــی مطالعــه ای تطبیقــی، به ویــژه 
ــق«؛  ــایر مناط ــا س ــی ی ــوب غرب ــیای جن ــورهای آس ــده در کش ــای اجراش ــا برنامه ه ــه ب در مقایس
»طراحــی و اجــرای پژوهشــی بــا هــدف شناســایی میــزان دانــش و مهــارت تدویــن و تصویب کننــدگان 
ــی  ــی آن«؛ »ارزیاب ــا و اســتراتژی های جهان ــی و الگوه ــای توســعه، از سیاســت گذاری کارآفرین برنامه ه
ــی سیاســت های  ــن، اجــرا و ارزیاب ــه هریــک از مراحــل ســه گانة تدوی میــزان توجــه سیاســت گذاران ب

ــه«. کارآفرینان
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پاییز 1399. دورۀ 8. شمارۀ 3

هادی ثنائی پور و همکار. تحلیل محتوای سیاست های توسعة کارآفرینی در برنامه های پنج سالة توسعة کشور.
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