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Abstract
Introduction: The use of the term entrepreneurial ecosystem has replaced other
concepts such as entrepreneurial environment. It also highlights the mechanisms,
institutions, networks and cultures that support entrepreneurs. Ecosystems are a set of
centralized cultural perspectives, social networks, financial support, academic
institutions, and active economic policies that create a risky environment to support
entrepreneurship and have recently gained attention in the entrepreneurship field. In
fact, entrepreneurship in the three main dimensions of the innovation system, which
include the entrepreneur (including, behavior, competencies and patterns of mentality
as well as personal) results and consequences of entrepreneurial activity),
entrepreneurial process (including activities related to digitization in management
processes Organizational and developments within it are strategic and operational
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activities and digital deployment. and ecosystems as an approach to understanding the
entrepreneurial context at the macro level of an organizational community. Thus, the
phenomenon of entrepreneurship is a desirable social behavior that can be not only
the product of social creativity, but the result of a constructive interaction of
individuals in the context of society. This qualitative study was conducted to
understand the dimensions and aspects of entrepreneurial ecosystem development in
Khuzestan province. The method used in this research is the theory of data basis.
Method: The data of this study were collected and analyzed through in-depth
interviews and purposive theoretical sampling with 37 experts in the field of
entrepreneurship, managers of knowledge-based enterprises and professors of
economics, management and sociology in Khuzestan province. The five stages of
open coding, concept recognition, concept development in terms of feature
dimensions, data analysis for context, and introduction of the process into category
analysis and integration were used.
Findings: The resulting model includes three dimensions of conditions, action
interactions, and consequences. The conditions dimension includes bureaucratic
structure, enabling and enabling actions, performance of relevant institutions, and
weaknesses in law formulation and implementation. The localization approach, the
implementation of training, the encouragement of provincial actors to work in groups,
the production leap, the participation of entrepreneurs and knowledge-based
enterprises in decisions related to entrepreneurship, youth and the respect for
professional discretion, strengthening organizational responsibility In terms of
entrepreneurship, the “consequences” include reducing the rate of out-of-province
migration, improving indicators of psychological empowerment of actors, sustainable
economic development, public safety, spreading entrepreneurial culture, reducing
social harm, human, social and economic development. A core category called
"multi-level support” was formed.
Conclusion: Entrepreneurial policies to promote entrepreneurial activities, create a
favorable entrepreneurial atmosphere and culture, encourage people to start a
business and provide the necessary information about the entrepreneurial process and
improve the required skills, create non-financial reinforcers such as networks, support
services, education, support in the early stages and during the critical years of
business creation in a forward-looking process.
Keywords: Entrepreneurial Ecosystem, Multilevel Support, Qualitative Method,
Foundation Data Theory, Khuzestan Province.
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چکیده
این مطالعه به روش کیفی ،با هدف فهم ابعاد و زوایای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان به
انجام رسیده است .روش مورد استفاده در این پژوهش ،نظریۀ دادهبنیاد است .دادههای این پژوهش از
طریق مصاحبۀ عمیق و نمونهگیری هدفمند-نظری با  37نفر از صاحبنظران حوزۀ کارآفرینی ،مدیران
شرکتهای دانشبنیان و استادان رشتههای اقتصاد ،مدیریت و جامعهشناسی استان خوزستان گردآوری
شده و برای تحلیل دادهها از پنج مرحلۀ کدگذاری باز ،تشخیص مفاهیم ،توسعۀ مفاهیم در جهت مطالعۀ
ویژگیها ،تحلیل دادهها برای زمینه و واردکردن فرایند به تحلیل و یکپارچهسازی مقوالت استفاده شد.
مدل ظهوریافته شامل سه بعد شرایط ،کنش تعاملها و پیامدها است .بعد «شرایط» شامل ساختار
بروکراتیک ،توانمندسازی و اقدامات تواناساز ،عملکرد نهادهای متولی و ضعف در تدوین و اجرای
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قوانین ،بعد «کنش تعامل» ،شامل تقویت روابط شبکهای ،تدوین سیاستهای حمایتی ،ترویج گفتمان
کارآفرینی ،تدوین نقشۀ جامع کارآفرینی با رویکرد محلینگری ،برگزاری دورههای آموزشی ،ترغیب
عامالن استان به کار گروهی ،جهش تولید ،مشارکتدهی کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان در
تصمیمگیریهای مرتبط با کارآفرینی ،جوانگرایی و توجه به صالحدید حرفهای ،تقویت مسئولیتپذیری
سازمانی در قبال کارآفرینی و بعد «پیامدها» ،شامل کاهش نرخ مهاجرت بروناستانی ،بهبود شاخصهای
توانمندسازی روانشناختی کنشگران ،توسعۀ اقتصادی پایدار ،امنیت عمومی ،اشاعۀ فرهنگ کارآفرینی،
کاهش میزان آسیبهای اجتماعی ،و توسعۀ انسانی و اجتماعی و اقتصادی است که حول یک مقولۀ
هسته به نام «پشتیبانی و حمایت چندسطحی» شکل گرفتهاند.
واژههای کلیدی :استان خوزستان ،حمایت و پشتیبانی چندسطحی ،روش کیفی ،زیستبوم کارآفرینی،
نظریۀ دادهبنیاد.

مقدمه و طرح مسئله
کارآفرینان کسانی هستند که در درجۀ اول براساس بینشها و اکتشاف کسانی که در طول تاریخ
به آنها رسیدهاند تعریف میشوند (جوردن و همکاران .)514 :2019 ،استفاده از واژۀ اکوسیستم
کارآفرینی بر سایر مفاهیم مانند محیطهای کارآفرینی پیشی گرفته است (مجاهد.)1 :2019 ،
اکوسیستمها مجموعهای از دورنماهای فرهنگی متمرکز ،شبکههای اجتماعی ،حمایت مالی،
دانشگاهها و سیاستهای اقتصادی فعالی هستند که محیطهای حمایتی کسبوکار مخاطرهآمیز
را خلق میکنند و در این اواخر در حوزۀ کارآفرینی مورد توجه واقع شدهاند (داوری و
همکاران .)1 :1396 ،کارآفرینی دارای سه بعد اصلی )1 :سیستم نوآوری (مجموعهای از
فعالیتهای کارآفرینی ،نتایج و پیامدهای فعالیت کارآفرینی)؛  )2فرایند کارآفرینی (فعالیتهای
مربوط به دیجیتالیشدن در فرایندهای مدیریت سازمانی و تحوالت درون آن) و  )3فعالیتهای
راهبردی و عملیاتی و استقرار دیجیتالی (ساتالکیانا و همکاران .)2020 ،بر این اساس هدف
اصلی پژوهش حاضر ،واکاوی فرایند توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان است .به
فراخور موضوع و با واکاوی متون نظری میتوان گفت در توسعۀ زیستبوم کارآفرینی ،نقش
متغیرهای اقتصادی-اجتماعی در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا سیاستها و برنامههای
جامعی طراحی شده است .در فرایند مرور مطالعات پیشین ،این تحقیقات اغلب به شکل تعیین
وضعیت و در حد ارائۀ آمار و ارقام بودهاند و کمتر با دیدی کیفی به واکاوی تجربۀ زیستۀ افراد
و بسترهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی توسعۀ زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در استان
خوزستان پرداختهاند .برای جبران این نقصان با اتخاذ رویکردی کیفی به بررسی فرایند
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کارآفرینی در بخشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی برای شناسایی پیشرانهای اصلی تأثیرگذار
بر توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان پرداخته میشود تا تحلیلی از جنبههای
بیشماری از پدیدههای مورد مطالعه فراهم شود .شناسایی و معرفی این ظرفیتهای متنوع
میتواند به جهتدهی سیاستهای دولت و نیز هدایت سرمایهگذاران یاری رساند.
در راستای موارد فوقالذکر سؤال اساسی این است که شرایط علی تأثیرگذار بر توسعۀ
زیست بوم کارآفرینی و نوآوری استان خوزستان چیست و راهبردهای بومی توسعۀ زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری در استان خوزستان کداماند .درنهایت ،رسالت این پژوهش این است که با
طرح نظریههای مرتبط و تأکید بر رهیافت پژوهش ،پاسخ علمی و قانعکنندهای به سؤاالت
مطروحه ارائه کند .بر این اساس تحلیل جامعهشناختی این پدیده با توجه به ظرفیتهای صنعتی
و اقتصادی که در استان خوزستان وجود دارد اهمیتی دوچندان مییابد و میتواند مبنای تمامی
تحوالت و پیشرفتهای بشری بهشمار آید (بهشتی و همکاران)158 :1388 ،؛ بنابراین ،این
پژوهش با اتخاذ رویکردی کیفی به دنبال شناسایی دالیل علی توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در
استان خوزستان است .در راستای موارد اشارهشده پژوهش حاضر بر آن است که به این سواالت
پاسخ دهد :از نظر مطلعان کلیدی ،بسترهای علی عمده در توسعۀ زیستبوم کارآفرینی استان
خوزستان کداماند؟؛ از منظر صاحبنظران ،مؤلفههای زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان
کداماند؟؛ از منظر صاحبنظران حوزۀ کارآفرینی ،پیشرانهای اصلی تأثیرگذار بر توسعۀ
زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان کداماند؟؛ مهمترین پیشرانهای تأثیرگذار بر توسعۀ
زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان کداماند؟

چارچوب مفهومی
توجه به عوامل تأثیرگذار بر توسعۀ زیستبوم کارآفرینی و نوآوری نشان میدهد این پدیده واقع
در شبکۀ متغیری از روابط اجتماعی است که نمیتوان آن را فقط از یک منظر بررسی کرد.
شایان ذکر است در این پژوهش نظریهها در راستای حساسیت نظری ارائه میشود.
شکل گیری و تقویت انگیزۀ کارآفرینی در افراد یک جامعه ،از طریق تصویر و درکی است
که آن جامعه نسبت به تغییر و نوآوری نشان میدهد .در نظریات خرد و کالن تحول اجتماعی
از جمله نظریۀ «واکنش متقابل تشریفاتی کالین» ،هرگونه تغییر خرد اجتماعی میتواند تحوالت
کالن را نیز در درون خود داشته باشد .این به این معنا است که بهوجودآمدن موقعیت برتر
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اجتماعی و مادی و ایجاد نوعی احساس رضایتمندی و غرور توأم با افتخار برای برخی افراد
جامعه ،سبب بهوجودآمدن یک زمینۀ قوی انگیزشی در دیگران و تشویق آنها برای پیشرفت و
دستیابی به موقعیتی مشابه میشود.
ساراسون 1و همکاران با استفاده از نظریه ساختیابی گیدنز به توصیف رابطه میان کارآفرین
و فرصت پرداختند و وابستگی کارآفرین و فرصت را به بهترین شکل توصیف کردند .آنها
تعامل میان کارآفرین و فرصت را بهصورت همسازی تصور کردند که تکاملیابنده است .در
اندیشۀ آنها کارآفرین و فرصت ،موجودیتهایی مستقل از هم نیستند .بر این اساس ،رویکرد
همزادی ،رابطۀ میان عامل (کارآفرین) و ساختار (زمینۀ فرصت) را بیان میکند (سیمونوآ و
همکاران)1 :2020 ،؛ بنابراین فهم کارآفرین و فرصت ،مستقل از یکدیگر ممکن نیست و تمرکز
اصلی بر پیوند این دو است (محمدی .)95 :1384 ،این امر براساس مدل ویدمن 2نیازمند آن
است که جامعهپذیری باورها ،ارزشها و هنجارهای فرهنگی را به افراد منتقل کند .هستۀ اصلی
نظریۀ ویدمن و همکاران ( ،)2001فرایند منسجم شناسایی ،انگیزش ،آموزش ،مشاوره و حمایت
با هدف تربیت کارآفرینان بیشتر است (رضایی و همکاران.)129 :1393 ،

روششناسی پژوهش
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی علل ،راهبردها و پیامدهای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در
استان خوزستان است و در آن ،با توجه به موضوع و ماهیت پژوهش از روش کیفی و رویکرد
تئوری دادهبنیاد استفاده شده است .مشارکتکنندگان بخش کیفی پژوهش حاضر 37 ،نفر از
صاحبنظران حوزۀ کارآفرینی ،نوآوری و کسبوکار بهخصوص استادان رشتههای اقتصاد،
مدیریت و جامعهشناسی ،کارشناسان ارشد پارک علم و فناوری استان و متخصصان بخش
خصوصی بهویژه شرکتهای دانشبنیان و درنهایت کارآفرینان استان خوزستان هستند که دربارۀ
توسعۀ کارآفرینی و نوآوری اطالعات کلیدی دارند .پژوهش با نمونهگیری هدفمند شروع شد و
براساس نمونهگیری نظری تا اشباع دادهها ادامه یافت .برای گردآوری دادهها از تکنیک مصاحبۀ
نیمهساختاریافته استفاده شد .بدین معنا که با متخصصان حوزۀ کارآفرینی و فضای کسبوکار
بهطور متوسط به مدت  40دقیقه مصاحبه (تلفنی و آنالین) انجام گرفت .در پروتکل مصاحبه،
سؤاالت کلی مصاحبه با تأکید بر مدل پارادایمی دالیل ،شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،پیامدها
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Sarason
2. Vidman
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و راهبردها) آورده شد .با توجه به رویشیبودن تحقیق کیفی ،سؤاالت اختصاصی در حین
مصاحبه پدیدار شدند .مصاحبهها با هماهنگی قبلی و در محیط خلوت با رعایت حقوق اخالقی
آزمودنیها انجام گرفت .بعد از کسب اجازه از مصاحبهشوندگان ،مصاحبه از طریق ضبطصوت
برای تجزیه و تحلیل ثبت شد .گردآوری دادهها از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته انجام
گرفت .بعد از اتمام مصاحبهها بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،مصاحبههای انجامشده با مطلعان
کلیدی از نوار پیادهسازی شد و به روش تحلیل مقایسهای مداوم ،دادهها مطابق با روش استراس
و کوربین در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی ،تحلیل شدند.
در مرحلۀ کدگذاری باز ،متن مصاحبهها خط به خط و کلمه به کلمه بررسی و با استفاده از
عبارت کلیدی موجود در متن یا استنباطشده توسط پژوهشگران کدگذاری شد .در مرحلۀ
کدگذاری محوری ،کدهای مشابه از نظر ماهیت و معنا در یک طبقه قرار گرفتند .سپس طبقات
مشابه به لحاظ مفهومی و خصوصیات در هم ادغام شدند و حول محور مشترکی قرار گرفتند و
طبقات وسیعتری تشکیل دادند .درنهایت در مرحلۀ کدگذاری انتخابی با تمرکز بیشتر بر طبقات
(مقوالت) ارتباط بین طبقات و زیرطبقات بررسی و طبقۀشده اصلی ایجاد شده است .همچنین
برای بررسی اعتبار یافتههای مصاحبه از تکنیک خودبازبینی محقق و تثلیث دادهای استفاده شده
و با استفاده از رویههای ویژۀ کدگذاری ،پایایی یافتههای مصاحبه بررسی شده است.
جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان
سن

سطح تحصیالت
درصد

فراوانی

درصد

فراوانی

فراوانی

فراوانی

دیپلم و زیردیپلم

-

-

 30-21سال

8

21/6

لیسانس

6

16/2

 40-31سال

16

43/2

فوقلیسانس

10

27

 50-41سال

10

27

دکتری

19

51/4

 50سال به باال

2

5/4

دانشجوی دکتری

2

5/4

بیجواب

1

2/7

بیجواب

-

-

کل

37

100

کل

37

100
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ادامه جدول  .1مشخصات مشارکتکنندگان
رشتۀ تحصیلی
فراوانی

شغل
درصد فراوانی

جامعهشناسی

3

8/1

اقتصاد
حسابداری
گیاهپزشکی
کامپیوتر
برنامهریزی شهری
مدیریت
زیستشناسی
مهندسی نفت
بیوانفورماتیک پزشکی
مهندسی مکانیک

2
1
1
2
1
1
1
1
1
3

5/4
2/7
2/7
5/4
2/7
2/7
2/7
2/7
2/7
8/1

محیطزیست

2

5/4

2
1

فراوانی
مدرس
(حقالتدریس)
هیئتعلمی
کارمند
شغل آزاد
مدیر کسبوکار
مدیرعامل
مدیر کارخانه
کارآفرین
دانشجو
بیجواب
کل

درصد فراوانی
3

8/1

9
5
1
1
14
1
2
1
37

24/3
13/5
2/7
2/7
37/8
2/7
5/4
2/7
%100

وضعیت شاخصهای فضای کسبوکار از منظر
خبرگان

علوم تربیتی
پرورش آبزیان
مهندسی فناوری
اطالعات
مهندسی برق
مشاوره
مهندسی پلیمر
مهندسی آب
زبان

5/4
2/7

خیلی قوی

فراوانی
1

درصد فراوانی
2/7

1

2/7

قوی

1

2/7

2
1
2
4
1

5/4
2/7
5/4
10/8
2/7

متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
بیجواب
کل

3
19
5
8
37

8/1
51/4
13/5
21/6
100

علوم آزمایشگاهی

1

2/7

کشاورزی
بیجواب
کل

1
2
37

2/7
5/4
100

وضعیت شاخصهای کارآفرینی و نوآوری از
منظر خبرگان
فراوانی
خیلی قوی
قوی
متوسط
ضعیف
خیلی ضعیف
بیجواب
کل

1
9
15
4
8
37

درصد فراوانی
2/7
24/3
40/5
10/8
21/6
37
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یافتههای پژوهش
مؤلفههای تأثیرگذار بر توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان
کدگذاری یافتههای مصاحبه نشان داد از منظر مصاحبهشوندگان ریسکپذیری ،عالقه به تفکر
کارآفرینی ،نیروی انسانی توانمند و خالق ،حمایتهای دولتی ،پشتیبانی فرهنگی ،شفافیت
اقتصادی ،اقتصاد رقابتی و باز ،توجه به فرصتهای درآمدی ،آگاهی و تخصص ،داشتن انگیزه
برای کارآفرینی ،مهارت در راهاندازی کسبوکار ،درک فرصتها و ظرفیتهای بالقوۀ استان،
حجم و میزان قراردادهای منعقدشده در حوزۀ کارآفرینی ،رهبری و مدیریت پویای کسبوکارها
از مؤلفهها و شاخصهای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در استان خوزستان است.
ساختار ناکارآمد بروکراتیک
ساختار سازمانی بروکراتیک و نه توانمندساز :امروزه داشتن ساختاری متناسب با ویژگیهای
محیطی ،اصلیترین عامل اثربخشی سازمانی است (میرسپاسی و گودرزوند چگینی .)1382 ،از
طرف دیگر طبق نظریۀ هوی و میسکل ( )2013بعد رسمیت ساختار تواناساز ،بیانگر مجموعه
قوانین و رویههای راهنماییکننده در امر حل مسئله و تقویت اعتماد نیز مهم تلقی میشود .از
اینرو فرصتهای الزم برای تواناسازی ساختار سازمانی و توسعۀ سازمانی فراهم میشود (هوی
و میسکل .)2013 ،با توجه به گفتههای مصاحبهشوندگان ،ساختار ناکارآمد بروکراتیک در استان
خوزستان آنها را عمالً ناامید و ناتوان ساخته است .در ذیل به برخی از گفتههای
مشارکتکنندگان در این خصوص اشاره خواهیم کرد.
مشارکتکنندهای (حسن) درخصوص ساختار ضعیف بروکراتیک در استان خوزستان گفت:
«این بروکراسی اداری طاقتفرسا که در سازمانهای دولتی داریم هرچقدر برای کارآفرین تسهیل شوند
بهتر است ».مشارکتکنندۀ دیگری (اسماعیل) اظهار کرد« :واقعاً در این ده سال به هر شکلی بود
پیشرفت کردیم ،اما واقعاً بروکراسی اداری انرژی مضاعفی را از ما گرفته و اگر اینها نبود ،دو پله باالتر
بودیم .بیمه و مالیات ،کارفرمای خصوصی را اذیت میکند».
جدول  .2مقولۀ ساختار سازمانی بروکراتیک و نه تواناساز و مفاهیم مرتبط با آن
مفاهیم

مقوله

سدهای پیشروی تولیدکنندگان و بروکراسی اداری ،بروکراسی طاقتفرسا در
ساختار

سازمانی

بروکراتیک و نه تواناساز

سازمانهای دولتی ،فساد اداری ،لزوم تسهیل بروکراسی اداری طاقتفرسا برای
کارآفرین ،به هدررفتن انرژی کارآفرین به جهت بروکراسی اداری ،رویارویی
کارآفرینان با مشکالت اداری ،تلقی بروکراسی اداری به عنوان بزرگترین مانع
کسبوکار ،حاشیههای فضای کاری بهخاطر اخذ مجوز کار
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با توجه به مضامین مورد اشارۀ مشارکتکنندگان ،سیاستگذاریهای دولت در سالهای
اخیر ،عمالً کارکنان را بیش از پیش در قلمرو زحمت و تقال فروبرده است .آییننامههای مربوط
به استخدام افراد بهصورت قراردادی ،پیمانی ،آزمایشی و ...و تحتالشعاع قراردادن امنیت شغلی
آنان و همچنین قدرتگرفتن ادارههای نظارتی از یک سو و بهنابودیکشاندن انجمنهای صنفی
و سندیکاهای کارگری از دیگر سو به این وضعیت دامن زده است .در ذیل به برخی از
گفتههای مشارکتکنندگان در این خصوص اشاره خواهیم کرد:
مشارکتکنندهای (محمد) درخصوص توانمندیسازی در استان خوزستان توضیح داد:
«ساختار دولتی متولی حوزۀ تولید و کارآفرینی با شعار جهش تولید ،مسئول برقراری ارتباط
مؤثر بین شرکت و مسائل تولیدی با سازمان دولتی است با هدف اینکه موانع تولید برطرف
شود .توسعۀ زیرساخت در حوزۀ کارآفرینی بهخصوص در بعد کارآفرینی و تولید و حوزۀ
اشتغال و حمایت از کارآفرینان ،مشکالت این بستر را به کمک سازمانهای متولی کار و
رسانه حل میکند».

ضعف در تدوین و اجرای قوانین :اجرای صحیح و مطلوب خطمشیهای کارآفرینی یکی
از مهمترین و پرچالشترین مراحل فرایند خطمشیگذاری است .به عبارتی عدم نیازسنجی برای
اجرا ،زمان اجرای نامناسب ،نبود ابزار اجرا و موانع نظارتی از مهمترین عوامل ضعف در تدوین
درست اجرای قوانین پیشروی کشور در راستای دستیابی به اهداف مندرج در برنامههای
توسعه ،ایجاد ساختاری مناسب در جهت تدوین خطمشیهای مطلوب ،تعیین متولی اجرا و
استفاده از نظرات ذینفعان است .در ذیل به برخی از گفتههای مشارکتکنندگان در این
خصوص اشاره خواهیم کرد.
جدول  .3مقولۀ ضعف در تدوین و اجرای قوانین و مفاهیم مرتبط با آن
مقوله

مفاهیم
لزوم شفافیت در قوانین مرتبط با اعطای تسهیالت و پروژهها ،عدم تعریف
درست چارت قانونی ،محدودیت سازمانها برای حمایت ،عملیاتینشدن

ضعف در تدوین و اجرای
قوانین

تعاریفی کسبوکار در پروتکلهای دولتی ،رعایتنشدن دستورالعملهای قانونی
در حمایت از کارآفرینان ،رفع موانع جذب سرمایهگذار خارجی

مشارکتکنندهای (احمد) درخصوص ضعف اجرای قانون در استان خوزستان گفت:
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«بزرگترین مشکل ما صنایع دولتی رایج است و اینکه صنایع کوچک نداریم .صنایع کوچک
خیلی رونق ندارند .چون ادارۀ صنعت و معدن و تجارت اینجا منفعالنه رفتار میکند و
مسئوالنه حرکت نمیکند».

عملکرد نهادهای متولی :نهادها و ساختار انگیزشی که حاصل نهادهای جامعه هستند ،عامل
اصلی توسعه یا عدم توسعۀ کشورها هستند .درواقع اگر مجموعۀ نهادها تولید و نوآوری را
تشویق کنند ،مسیر توسعه هموار میشود .همچنین اگر فعالیتهای با بهرهوری فزاینده ،باالترین
منفعت را داشته باشند ،اقتصاد رشد میکند .در ذیل به برخی از گفتههای مشارکتکنندگان در
این خصوص اشاره خواهیم کرد.
جدول  .4مقولۀ عملکرد نهادهای متولی و مفاهیم مرتبط با آن
مفاهیم

مقوله

بیبرنامگی نهادهای متولی ،هماهنگی بینبخشی ضعیف در میان نهادهای متولی،
عملکرد نهادهای متولی

عملکرد ناکافی صداوسیما در ترویج فرهنگ کارآفرینی ،جانینداختن فرهنگ
کارآفرینی توسط سازمانهای پارک و علم و فناوری و ، ...دراولویتنبودن
کارآفرینی برای مسئوالن ،نبود ارادۀ راسخ در بین متولیان کارآفرینی

مشارکتکنندهای (مهدی) درخصوص عملکرد نهادهای متولی در استان خوزستان توضیح داد:
«من ایده ای ندارم که چطور مسائل را با بیمۀ تأمین اجتماعی حل کنند و کارشناس اقتصاد و تأمین
اجتماعی الزم باشد یا کارشناس مالیات و دارایی .در حوزۀ اشتغالزایی بحث فناوری ،نوآوری،
دانش بنیان هرکدام نهاد متولی دارد .پارک علم و فناوری ،دانشگاه نسل چهارم و ارزشآفرین ،صنعت
و مدرن تا نهادهای متولی و تأثیرگذار در فناوری استان خوزستان .مدیریت و برنامهریزی به شکل
سلسلهوار متصل است».

کنشهای فردی و سازمانی
توانمندسازی و اقدامات تواناساز :پدیدۀ مذکور در زمینهای مشتمل بر ویژگیهای نظام
مدیریتی کشور ،بهویژه سازوکارهای رایج برای حمایت از اقشار آسیبپذیر و نیز خصوصیات
فضای کسبوکار مطرح است .توانمندسازی کارکنان میتواند به آنها برای توسعۀ مهارتهای
فنی و مدیریتی و ارتقای سطح آگاهی کمک کند ،تعهد آنها را به اهداف سازمانی افزایش دهد
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و فرصتهای شغلی آنها را نیز گسترش دهد (جهانیان)6 :1389 ،؛ بنابراین توانمندسازی
کارکنان در رشد و توسعۀ فرهنگ و رفتار کارآفرینانه در سازمانها اهمیت بسزایی دارد.
جدول  .5مقولۀ توانمندسازی و اقدامات تواناساز و مفاهیم مرتبط با آن
مقوله

مفاهیم
توسعۀ فردی کارآفرینان ،متخصصپروری در سازمانهای متولی ،تشویق و
انگیزهدادن به کارآفرینان ،ایجاد زیرساختهایی نظیر شهرکهای علم و

توانمندسازی و اقدامات تواناساز

فناوری ،ایجاد صندوقهای پژوهش و فناوری ،توسعۀ بازار کارآفرینان،
مربیگری ،متولدسازی از سوی دانشگاهها ،رفع موانع جذب سرمایهگذار
خارجی

حمایت همهجانبه از کارآفرینان و نوآوران :حمایت اجتماعی برخورداری از محبت،
مساعدت و توجه اعضای خانواده ،دوستان و سایر افراد تعریف میشود .از کارآفرینان توسط
مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری کسبوکار بهمنظور ترویج و ارتقای فرهنگ کارآفرینی و
کسبوکار حمایت میشود ،اما ابزارهای حمایتی دولت از کارآفرینان کمتأثیر هستند .بضاعت و
اختیارات مسئوالن استانی اندک است؛ بنابراین خیلی از طرحهای حمایتی دولت در استانها
نمیتواند مؤثر باشد.
موانع قانونی و بهروزنبودن مقررات ،مشکالت ساختاری اقتصاد ،افول کسبوکارهای
قدیمی ،ضعف در فناوری و حمایت از ایدههای نو در فضای کسبوکار «فعالیت کارآفرینانه» را
تا حدی دشوار ساخته که می توان کارآفرینی را در چنین شرایطی نوعی جهاد قلمداد کرد که
پیشبرد آن نیازمند نبردی نظاممند است.
آنچه در اذهان عمومی بهعنوان کارآفرینی ثبت شده ،ایجاد اشتغال برای خود و دیگران است
و از این حیث صاحبان واحدهای تولیدی ،اصناف و شرکتهای خصوصی کارآفرین تلقی
میشوند .در نظریۀ حمایت اجتماعی ساراسون و همکاران ( )1993حمایت اجتماعی دارای
ابعاد پنجگانه است:
حمایت عاطفی :داشتن مهارت الزم در کمکگرفتن از دیگران هنگام برخورد با دشواریها؛
حمایت شبکۀ اجتماعی :به معنای دسترسی به عضویت در شبکههای اجتماعی؛
حمایت خودارزشمندی :اینکه دیگران در دشواریها یا فشارهای روانی به وی بفهمانند که
او فردی ارزشمند است و میتواند با بهکارگیری تواناییهای ویژۀ خود بر دشواریها چیره شود؛
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حمایت ابزاری :دسترسیداشتن به منابع مالی و خدماتی در سختیها و دشواریها؛
حمایت اطالعاتی :بهدستآوردن اطالعات مورد نیاز خود برای درک موقعیت (ساراسون،
.)1983
برمبنای این توضیحات ،در این استان بنا به اظهار مصاحبهشوندگان حمایت اجتماعی بسیار
ضعیف و ناکارآمد است .در ادامه به برخی از گفتههای مشارکتکنندگان در این خصوص اشاره
میشود.
مشارکتکنندهای (سعید) در خصوص نحوۀ حمایت اجتماعی در استان خوزستان اظهار
کرد:
«در پارک علم و فناوری بیان میکنند که ما به شما کمک میکنیم ،وام میدهند .کارآفرینان
هم دستگاه میسازند ،اما وقتی بدهکار شدند هیچ کس نیست از آنها حمایت کند .اما ما
میگوییم وام نمیخواهیم .دستگاهها را میسازیم ،شما بفروشید :هم سودی برای پارک علم
و فناوری و هم برای خود ما دارد .اما این کار را نکردند؛ چون دیگر نمیتوانند سر ما کاله
بگذارند .اینها باعث میشود ما همه چیز را ول کنیم».

جدول  .6مقولۀ حمایت همهجانبه از کارآفرینان و نوآوران و مفاهیم مرتبط با آن
مفاهیم

مقوله

ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر ،ارائۀ تسهیالت با بروکراسی اداری
حمایت همهجانبه از کارآفرینان و

کمتر ،عدم پشتیبانی مالی از کارآفرین ،حمایت از فضای رقابتی ،حمایت از

نوآوران

کسبوکارها ،مشوق ها و حمایت مستمر از کارآفرینان ،ضعف منابع حمایتی
برای کارآفرینان ،مساعدنبودن مشوقهای مالی ،خدمات و حمایتی پارک علم و
فناوری ،وجود مشوقهای مادی و معنوی

زیرساخت آموزشی و فرهنگی
کموکیف جامعهپذیری آموزشی :یکی از راههای ایجاد نشاط در فرهنگ کارآفرینی ،آموزش
کارآفرینی است که مستلزم ایجاد ویژگیهای اساسی کارآفرینان است :تمایل به گرفتن خطرات
محاسبهشده از نظر زمان ،حقوق صاحبان سهام یا شغل ،توانایی تدوین یک تیم سرمایهگذاری
مؤثر ،مهارت در خالقیت استفاده از منابع ،مهارت اساسی در ساختن یک طرح تجاری جامع و
سرانجام ،چشمانداز بهرسمیتشناختن فرصت در جایی که دیگران شاهد هرجومرج ،تضاد و
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سردرگمی باشند (کوراتکو و هاجتس .)2005 ،1این چارچوب به ما اجازه میدهد مسیر را دنبال
کنیم و اقدامات و نگرش مورد نیاز در هر مرحله را در طول مسیر توصیف کنیم (گورونگ و
تنزین.)2020 ،2
جدول  .7مقولۀ کموکیف جامعهپذیری آموزشی و مفاهیم مرتبط با آن
مفاهیم

مقوله

آموزش و فرهنگسازی در حوزۀ کارآفرینی ،آموزش و توسعۀ منابع
انسانی ،شروع کارآفرینی از خانه و خانواده ،سوقدادن فرزندان به سمت
کموکیف جامعهپذیری آموزشی

کارآفرینی ،لزوم یاددادن کارآفرینی به فرزندان ،مهمبودن تربیت خانوادگی،
مهارت ناکافی نیروی کارآفرین در استان خوزستان ،کارکردن جزئی از
وجود انسان به جهت تربیت خانوادگی

با توجه به گفتههای مصاحبهشوندگان در استان خوزستان ،جامعهپذیری افراد فرایند
یکنواختی را طی نکرده است .در ذیل به برخی از گفتههای مشارکتکنندگان در این خصوص
اشاره میشود.
مشارکتکنندهای (کیان) در این خصوص اظهار کرد:
«در بحث شاخص نیروی انسانی در خوزستان افراد تربیتشده فاقد مهارت هستند».
مشارکتکنندۀ دیگری گفت« :در خوزستان صنعتی این شاخصها معیار نیست .آن هم در
زمانی که سنی از فرد گذشته است .چه کسی حاضر است یک فرد سیساله را ببرد سرکار که
هیچ چیز هم بلد نیست .خوزستان پتانسیل عالی دارد ،ولی شاخصهایی که این پتانسیل را
به حرکت دربیاورد خیر».

با توجه به مضامین مورد اشارۀ مشارکتکنندگان ،با تقویت ارزش جامعهپذیری که خود
محصول جامعهپذیری آموزشی ویژهای است که از خانواده و بهویژه مدرسه ناشی میشود،
راهبردهای یادگیری بیشتر به سمت ژرفانگری به پیش میرود .با رشد و توسعۀ ارزشهای
ابزاری تحصیل ،افراد کمتر راهبردهای ژرفانگر را در یادگیری پیشه میکنند و بیشتر بهسوی
راهبردهای مخالف ،یعنی راهبردهای سطحگرا روی میآورند .محصول این شرایط ،تقویت نظام
شخصیتی واجد پشتکار آموزشی برای دارندگان ارزش ابرازی و ازدسترفتن یا کاهش پشتکار
آموزشی دانشآموزان دارای ارزش ابزاری و راهبرد سطحگرا است.
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Kuratk & Hodgetts
2. Gurung & Tenzin
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ضعف نگرش و فرهنگ کارآفرینی :منظور از نگرشهای کارآفرینانه حالتی است که در آن
فرد تمایل به بروز رفتار کارآفرینانه در یک کسبوکار مستقل یا سازمانی را نشان میدهد و تا
حد زیادی بهعنوان کارآفرینی مبتنی بر ضرورت (و نه فرصتمحور) تلقی میشود؛ یعنی
کارآفرینی بهعنوان ابزاری برای بقا ،برخالف جستوجوی فرصت یا آرزو ،بهعنوان آخرین چاره
نگریسته میشود (استام وان دِ ون)20211،؛ بنابراین توسعۀ فرهنگ کارآفرینی از مؤلفههای
آموزش مهارت ،فرهنگ مشارکت ،کشف فرصت ،تغییر در ارزشها و ...تأثیر میپذیرد .با تدقیق
در گفتههای مصاحبهشوندگان ،این مؤلفهها در استان خوزستان ضعیف هستند.
جدول  .8مقولۀ ضعف نگرش و فرهنگ کارآفرینی و مفاهیم مرتبط با آن
مفاهیم

مقوله

لزوم اصالح نگرش به کارآفرینی ،عدم تمایل ساکنان این استان به کارآفرینی و
ضعف نگرش و فرهنگ
کارآفرینی

داشتن نگرش دولتی ،عدم گرایش به کارآفرینی در این استان ،فرهنگسازی در
زمینۀ ترویج خود اشتغال و کارآفرینی ،فقدان فرهنگ کارآفرینی ،تغییر فرهنگ
عمومی از فرهنگ اداری صرف به سمت کارآفرینی ،جانیفتادگی خوداشتغالی به
دالیل فرهنگی ،عادت دیرینه به کارهای دولتی

طبق نظر مشارکتکنندگان «بحث فرهنگی جا نیفتاده است که فرد در استان از منابع طبیعی
برخوردار باشد ،خوداشتغالی را رونق دهد و بعد کارآفرین شود .از اول ذهنشان گرایش به
کارهای دولتی داشته و این فرهنگ تغییر نکرده ،به خاطر همین نگاه به حوزۀ کارآفرینی و
شرکتهای خصوصی نگاه مثبتی نیست».

کنش-تعاملها (راهبردها) توسعۀ زیستبوم کارآفرینی
کنش-تعاملها دومین دستهبندی مهم از پارادایم را میسازند .آنها پاسخهای عینی (واقعی) افراد
یا گروهها به رخدادها یا موقعیتهای دشوار زندگی هستند .مهمترین راهبردها یا کنش-تعامل
مشارکتکنندگان در رابطه با پدیدۀ توسعۀ زیستبوم کارآفرینی ،به ده دستۀ کنش-تعامل زیر
قابلتقسیمبندی است.

ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Stam & Van de Ven
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جدول  .9مقولهها و مفاهیم مرتبط با کنش-تعامل توسعۀ زیستبوم کارآفرینی
مقوله

مفاهیم
برقراری ارتباط با برنامهریزان و کارکنان حوزۀ کارآفرینی و بحث دربارۀ

تقویت روابط شبکهای و همکاری

اهمیت نوآوری و کارآفرینی ،تقویت همکاری بین مسئوالن و کارکنان

بینبخشی

سازمانهای متولی ،برقراری ارتباط مؤثر بین شرکتهای دانشبنیان با
سازمانهای دولتی

تدوین و اجرای سیاستهای
حمایتی و تشویقی

حمایت از کارآفرینان به کمک رسانهها و سازمانهای متولی ،حمایت مالی،
بخشودی مالیاتی ،بیمۀ رایگان پنجساله برای کسبوکارهای نوپا ،حمایت از
کارآفرینان ،حمایت از صنایع خالق ،اعطای مشوقهایی مانند وام با بهرۀ پایین

ترویج گفتمان کارآفرینی در بین

نهادینهکردن ضرورت کارآفرینی ،نهادینهکردن زیستبوم کارآفرینی در باورها

مردم

و اعتقادات عموم مردم

تدوین نقشۀ جامع کارآفرینی با
رویکرد محلینگری

توجه به پتانسیلهای استان از جمله صنعت گردشگری و انرژی ،توجه به
کسبوکارهای محلی و بومگردی ،توجه به ظرفیتهای منطقهای ،تأکید بر
توانمندیهای بومی ،توجه به ظرفیتهای بومی و گردشگری
آموزش کسبوکارهای خانگی ،برگزاری همایش کسبوکارهای خانگی،

برگزاری دورههای آموزشی

برگزاری وبینار برای آموزش کارآفرینی برای کارشناسان سازمانهای متولی،

مهارتزا

معرفی زمینههای مختلف برای راهاندازی کسبوکار ،آموزش مهارتهای
مورد نیاز ،آموزش و معرفی بازارهای هدف

ترغیب عامالن اجتماعی استان به

توسعۀ فردی و گروهی ،تقویت کار تیمی ،تقویت روحیۀ گروهی ،آموزش

کار گروهی

کار گروهی

جهش تولید و کسبوکار و رفع
موانع آن

توسعۀ زیرساختها در حوزۀ کارآفرینی ،اشتغالزایی ،رونق کسبوکار ،رفع
موانع تولید با ایجاد ساختار تولید در حوزۀ کارآفرینی ،جهش تولید ،کاهش
روند اداری

مشارکتدهی کارآفرینان و

لزوم حضور خود کارآفرینان و شتابدهندهها به تفکیک شهرستانهای تابعه

شرکتهای دانشبنیان در

در تصمیمهای مرتبط با نوآوری و کارآفرینی ،برگزاری جلساتی با حضور

تصمیمگیریهای مرتبط با

مربیان ،افراد مطلع و کارآفرینان و تسهیلگران ،ترویج نگرش از پایین به باال

کارآفرینی

در تصمیمگیریهای حوزۀ کارآفرینی و نوآوری

جوانگرایی و توجه به صالحیت

سرمایهگذاری بر قشر جوان ،بهرهگیری از افراد متخصص و دارای دانش روز،

حرفهای در انتصابها

شایستهساالری ،پرهیز از قومگرایی در انتصابها

تقویت مؤلفههای مسئولیتپذیری

ایفای نقش فعاالنه توسط دانشگاهها ،ایفای نقش فعاالنه توسط پارک علم و

سازمانی در قبال کارآفرینی

فناوری
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پیامدهای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی
بهبود شاخصهای توانمندسازی روانشناختی کنشگران اجتماعی :با توجه به اینکه قابلیتها
و داراییها اغلب به دو صورت جمعی و فردی تقسیم میشوند ،توانمندسازی را نیز میتوان در
دو بعد جمعی و فردی درنظر گرفت .بررسی نظرات و دیدگاههای مشارکتکنندگان در تحقیق
حاضر نشان میدهد توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در این استان موجب بهبود شاخصهای
توانمندسازی روانشناختی کنشگران اجتماعی میشود .از بین مقولههای شناساییشده در این
مورد میتوان به دمیدن جان تازه و روح زندگی به جوانان استان ،تزریق حس تعلق به سیستم،
تقویت روحیۀ خودباوری ،کسب استقالل ،افزایش امید به آینده و توسعۀ فردی اشاره کرد.
مشارکتکنندهای در این رابطه گفت:
«بهبود فضای کسبوکار به تسریع در پیشبرد برنامهها و کاهش هزینههای بروکراسی اداری و
افزایش انگیزه برای ورود به فضای کارآفرینی منجر میشود».

بهبود مؤلفههای امنیت عمومی :طبق نظر موالر ،امنیت در سه شکل ملی ،اجتماعی و انسانی
وجود دارد که پاسخ به سؤال اساسی امنیت برای چه کسی یا به بیان دیگر هدف مرجع امنیت در
هر یک از این اشکال متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجع امنیت ،تهدیدات نیز متفاوت
خواهند بود (نویدنیا .)62 :1382 ،پاسخگویان در این پژوهش معتقدند تحقق توسعۀ زیستبوم
کارآفرینی در این استان موجب بهبود مؤلفههای امنیت عمومی میشود .از زیرمؤلفههای این مورد
میتوان به افزایش احساس امنیت اجتماعی و افزایش امنیت کشور اشاره کرد.
مشارکتکنندهای (احسان) در این رابطه اظهار کرد:
«تولید موتور محرک اقتصاد است .برای پویایی اقتصاد ،فرهنگ تولید باید فعال شود تولید با
کارآفرینی رابطه دارد .با باالرفتن میزان رفاه ،آسیبهای اجتماعی کمتر و امید به زندگی
بیشتر میشود».

توسعۀ اقتصادی پایدار :مایکل تودارو 1توسعه را جریانی چندبعدی میداند که مستلزم
تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامۀ مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد
اقتصادی ،کاهش نابرابری و ریشهکنکردن فقر مطلق است .اندیشمندان دیگر در حوزۀ توسعه
مانند دادلی سیرز ،2برنشتاین 3و پیتر دونالدس 1تعاریفی از توسعه ارائه کردهاند که در این
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Michael Paul Todaro
2. Sears
3. Bernstein
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تعریف نیز چندبعدیبودن ،ارزشیبودن (تالش برای دستیابی به آن) ،ایجاد تغییرات اساسی در
ساختهای اجتماعی و تالش برای دستیابی به زندگی بهتر ،مشاهده میشود (ازکیا و همکاران،
 .)8 :1393بررسی نظرات مشارکتکنندگان در این تحقیق نشان میدهد توسعۀ زیستبوم
کارآفرینی در استان میتواند موجب کاهش تورم ،کاهش فقر ،رشد شاخصهای اقتصادی،
افزایش درآمد سرانه ،رونق اقتصادی ،تبدیلشدن استان به قطب اقتصادی کشوری و کارآفرینی
و توسعۀ پتانسیلهای استان و تبدیل آن به جاذبههای گردشگری شود.
مشارکتکنندهای (محسن) گفت:
«ایجاد اشتغال و زمینهسازی تحرک اجتماعی ،افزایش نرخ اشتغال بهویژه اشتغال زنان در
حوزۀ کسبوکارهای خانگی نوین .کافی است برای اثبات این مدعا به پیشرفت ابزاری که
مثالً در آشپزخانه یا ابزار اکسسوری پیدا شده توجه داشته باشید .همین حوزه که شاید از
نظر پنهان باشد ،فعاالن زیادی دارد که در آن کارآفرینی میکنند و ایدهپروری آنان به
درآمدزایی و اشتغال منجر میشود».

توسعۀ انسانی و اجتماعی :شاخص توسعۀ انسانی برآیندی از دستاورد متوسط در ابعاد
کلیدی توسعۀ انسانی است .این شاخص موجب توجه دولتها ،شرکتها و سازمانهای
بینالمللی در زمینههای توسعه و ایجاد افکار نوآورانه درمورد پیشرفت با ایدهای ساده اما
قدرتمند شده است (اسلزینسکی .)124 :2016 ،2بررسی نظرات و دیدگاههای مطلعان
دانشگاهی ،کارآفرینان و مدیران شرکتهای دانشبنیان نشان میدهد توسعۀ زیستبوم
کارآفرینی موجب بهبود شاخصهای توسعۀ انسانی ،بهبود شرایط زندگی و افزایش رفاه
اجتماعی میشود.
مشارکتکنندهای (مسعود) در این زمینه توضیح داد:
«بهادادن به کارآفرینی به کاهش بیکاری و مهاجرت و توسعۀ دانش فنی منجر میشود .از طرفی
تبدیلشدن به قطب اقتصادی کشور و کارآفرینی و بهبود فضای کسبوکار استان خوزستان
سبب خلق ثروت و ایجاد برندهای معتبر در استان و کاهش تضاد طبقاتی میشود».

کاهش نرخ مهاجرت بروناستان :مهاجرت میتواند پیامدهای فردی و اجتماعی متعددی
برای افراد در سطح خرد و جامعه در سطح کالن داشته باشد .یکی از پیامدهای منفی مهاجرت
برای یک جامعه ،خروج نیرویهای فکری و سرمایههای جامعه است که نیازمند تأمل است.
1. Peter Donaldson
2. Śleszyński
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براساس دیدگاه پاسخگویان در این تحقیق ،یکی از پیامدهای وقوع توسعۀ زیستبوم کارآفرینی
در این استان ،کاهش نرخ مشارکت بروناستانی شهروندان است .از مؤلفههای شناساییشده در
این زمینه میتوان به کاهش تمایل به مهاجرت ،کاهش مهاجرت نخبگان و افراد تحصیلکرده و
پیشگیری از مهاجرت اشاره کرد.
مشارکتکنندهای (عباس) در این رابطه گفت:
«توسعۀ کسبوکارهای جدید به کاهش مهاجرت افراد متخصص و تحصیلکرده از استان،
اشتغالزایی ،جایگزینی کسبوکارهای نوین با صنایع آالینده و انرژی منجر خواهد شد».

اشاعۀ فرهنگ کارآفرینی در جامعه :کارآفرین به فردی گفته میشود که تمامی ابزارهای
تولید را با هم ترکیب میکند و مسئولیت ارزش تولیدات ،بازگشت کل سرمایه ،ارزش
دستمزدها و همچنین سود بهدستآمده را برعهده دارد (عربیون و همکاران .)66 :1389 ،بررسی
نظرات پاسخگویان در این تحقیق نشان میدهد اشاعه و ترویج کارآفرینی در جامعه میتواند
یکی از پیامدهای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی و نوآفرینی بوده باشد.
مشارکتکنندهای (ابراهیم) در این رابطه اظهار کرد:
«نهادهای قانونی باید به صنایع کوچک اعتماد کنند .این اعتماد جواب میدهد و دیگر به
دنبال پیداکردن راهی در ادارات نیستند و ثمرهاش استانی مثل یزد ،سمنان و ...میشود .چون
منابع در دسترس کمی دارند ،در حوزه کارآفرینی سرآمد هستند».

کاهش میزان آسیبهای اجتماعی :آسیبهای اجتماعی «نوعی بیسازمانی اجتماعی است
که به شکل مستمر و فزایندهای ارزشهای محوری جامعه را به چالش میکشد و در بستر
اجتماعی متأثر از اختالل کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی ،اجتماعی،
سیاسی و اقتصادی است» (تاکاگی 1و همکاران .)1896 :2012 ،مطابق تأکید مصاحبهشوندگان،
توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در جامعه میتواند از میزان آسیبهای اجتماعی بکاهد و در نهایت
به کاهش نرخ وقوع بزهکاری و سایر مسائل اجتماعی آسیبزا در استان منجر شود.
مشارکتکنندهای (مهدی) در این رابطه گفت:
«پیامد مستقیم توسعۀ زیستبوم کارآفرینی ایجاد اشتغال است و این اشتغال باید پایدار باشد.
اشتغالزایی به تقویت روحیۀ خودباوری ،بینیازی از درآمد نفتی ،کسب استقالل،
ثروتآفرینی و کاهش بیکاری منجر میشود».
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
1. Takagi
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جدول  .10مقولهها و مفاهیم مرتبط با پیامدهای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی
مقوله
بهبود شاخصهای توانمندسازی روانشناختی
کنشگران اجتماعی

مفاهیم
دمیدن جان تازه و روح زندگی به جوانان استان ،تزریق حس
تعلق به سیستم ،تقویت روحیۀ خودباوری ،کسب استقالل،
افزایش امید به آینده ،توسعۀ فردی
بهبود شاخصهای توسعۀ انسانی ،بهبود شرایط زندگی،

توسعۀ انسانی و اجتماعی

افزایش رفاه اجتماعی ،کاهش تضاد طبقاتی

بهبود مؤلفههای امنیت عمومی

افزایش احساس امنیت اجتماعی ،افزایش امنیت کشور
رشد اقتصادی و توسعۀ پایدار ،کاهش تورم ،کاهش فقر ،رشد
شاخصهای اقتصادی

توسعۀ اقتصادی پایدار

افزایش درآمد سرانۀ استانها ،رونق اقتصادی ،خلق ثروت،
تبدیلشدن استان به قطب اقتصادی کشوری و کارآفرینی
توسعۀ پتانسیلهای استان و تبدیل آن به جاذبههای گردشگری

کاهش نرخ مهاجرت بروناستانی
اشاعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه
کاهش میزان آسیبهای اجتماعی

کاهش تمایل به مهاجرت ،کاهش مهاجرت نخبگان و افراد
تحصیلکرده ،پیشگیری از مهاجرت
توسعۀ فرهنگ کارآفرینی ،تغییر نگرش جامعه به شرکتهای
دانشبنیان ،الگوبرداری جوانان از کارآفرینان
کاهش بزهکاری ،کاهش فقر ،تبعیض ،مهاجرت و...

هستۀ مرکزی :پشتیبانی و حمایت چندسطحی از کارآفرینان و مفاهیم مرتبط با آن
یکی از جدیترین چالشهای مربوط به تحلیل دادههای حاصل از روش نظریۀ زمینهای،
استخراج مقولۀ هستهای است که بتواند پوششدهندۀ مضامین مربوط به مفاهیم و مقولههای
محوری تحقیق باشد .با درنظرگرفتن مفاهیم و مقولههای محوری تحقیق و درنظرگرفتن
نظریههای جامعهشناختی موجود ،به نظر محققان ،مقولۀ هستۀ «پشتیبانی و حمایت همهجانبه از
کارآفرینان و شرکتهای دانشبنیان» میتواند تا حد زیادی حاوی شرایط ساختاری و
ویژگیهای فردی باشد که بهصورت دوجانبه به توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان
کمک میکند.
نظریۀ حمایت و پشتیبانی چندسطحی درصدد شناسایی متغیرها و مؤلفههای تشکیلدهندۀ
حمایت و پشتیبانی چندسطحی است .این نظریه به دنبال پاسخ به این سؤال است که چه
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عواملی تشکیل دهندۀ حمایت و پشتیبانی چندسطحی هستند و نحوۀ ارتباط این عوامل با
یکدیگر چگونه است .تئوری پشتیبانی و حمایت چندسطحی اظهار میدارد سیاست
کارآفرینانه به رشد فعالیتهای کا رآفرینانه ،ایجاد فضا و فرهنگ مطلوب کارآفرینانه ،تشویق
افراد به شروع کسب وکار و ارائۀ اطالعات الزم درمورد فرایند کارآفرینانه و بهبود مهارتهای
مورد نیاز ،ایجاد تقویتکننده های غیرمالی مانند شبکه ها ،خدمات حمایتی ،آموزش و تربیت،
پشتیبانی در مراحل ابتدایی و در خالل سال های بحرانی آغاز کسب وکار در یک روند
آیندهنگر می پردازد .در این زمینه عواملی نظیر ارائۀ تسهیالت با بروکراسی اداری کمتر،
پشتیبانی مالی از کارآفرین ،حمایت از کسب وکارها ،وجود مشوق های مادی و معنوی مستمر
از کارآفرینان از سوی نهادهای مرتبط مانند پار ک علم و فناوری برای تقویت فرهنگ
کارآفرینی (راهبرد ها) نیازمند حمایت و پشتیبانی چندسطحی است .همچنین در تئوری
ساختاربندی گیدنز ،کارآفرین و فرصت ،موجودیت هایی مستقل از هم نیستند .بلکه رابطۀ
میان عامل (کارآفرین) و ساختار (زمینۀ فرصت) را بیان میکند .با توجه به اینکه ارتباط
تنگاتنگی میان سیاست حمایت از کارآفرینی و سیاست حمایت از شرکت های کوچک و
متوسط وجود دارد ،این یافته تأییدی بر نظریۀ ویلز )1985( 1و دیویسون )1960( 2مبنی بر
تأثیر حمایت اجتماعی ساختاری و کارکردی بر توسعۀ زیست بوم کارآفرینی است .همچنین
این یافته همسو با نتایج پژوهش های حیدری و همکاران ( ،)1398حسینی نسا و همکاران
( ،)1398کیاکجوری ( ،)1391ربیعی و صادقزاده ( )1390و شیل و همکاران ( )2020است.

ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـ ـــــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ـــ ـ
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شرایط زمینهای

کموکیف جامعهپذیری ،ضعف فرهنگ و نگرش
کارآفرینی

پیامدها
راهبردها

ساختار ناکارآمد
بروکراتیک
عملکرد نهادهای
متولی و
ضعف در تدوین و
اجرای قوانین

حمایت و پشتیبانی چندسطحی

شرایط علی

تقویت روابط شبکهای و
همکاری بین بخشی ،تدوین و
اجرای سیاستهای حمایتی و
تشویقی ،ترویج گفتمان
کارآفرینی در بین مردم،
تدوین نقشۀ جامع کارآفرینی
با رویکرد محلینگری ،ترغیب
عامالن اجتماعی استان به کار
گروهی ،جوانگرایی و توجه
به صالحیت حرفهای در
انتصابها

بهبود شاخصهای
توانمندسازی روانشناختی
کنشگران اجتماعی ،توسعۀ
انسانی و اجتماعی ،توسعۀ
اقتصادی پایدار ،بهبود
مؤلفههای امنیت عمومی،
کاهش نرخ مهاجرت
بروناستانی ،اشاعۀ فرهنگ
کاهش میزان آسیبهای
اجتماعی کارآفرینی در
جامعه

شرایط مداخلهگر

توانمندسازي و اقدامات تواناساز ،حمایت همهجانبه از
كارآفرینان

شکل  .1مدل پارادایمی پژوهش

قضایای حمایت و پشتیبانی چندسطحی
این تئوری براساس مدل پارادایمی ،استخراج شده و شامل سه قضیه میشود که نشاندهندۀ
چگونگی روابط میان مقولههای استخراجشده هستند .این قضایا به شرح زیر مطرح میشوند:
قضیۀ  :1کنشهای فردی و سازمانی مانند توانمندسازی و اقدامات تواناساز ،عملکرد
نهادهای متولی ،حمایت همهجانبه از کارآفرینان ،تقویت نگرش و فرهنگ کارآفرینی به توسعۀ
زیستبوم کارآفرینی منجر میشود؛
قضیۀ  :2کنشهای سازمانی مانند کنشگری مدیران ،ارائۀ تسهیالت ،پشتیبانی مالی از
کارآفرینی و وجود مشوقهای مادی و معنوی بهمنزلۀ شرایط مداخلهگر بر توسعۀ زیستبوم
کارآفرینی تأثیرگذار خواهند بود؛
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قضیۀ  :3سازمانهای متولی (شرکتهای دانشبنیان و سازمانهای دولتی) با اقداماتی از
جمله توانمندسازی اجزای شبکۀ کارآفرینی ،تقویت روابط شبکهای و همکاری بین بخشی،
برگزاری دورههای آموزشی مهارتزا ،ترغیب عامالن اجتماعی استان به کار گروهی ،حمایت از
کسبوکارها ،مشارکتدهی کارآفرینان در تصمیمگیریهای مرتبط با کارآفرینی درصدد حمایت
و پشتیبانی چندسطحی (مقوله محوری) ،برمیآید .با این اقدامات هدفدار (راهبردهای کنش)
باعث توسعۀ زیستبوم کارآفرینی میشوند؛
قضیۀ  :4همافزایی و تقویت روابط شبکهای به تعالی زیستبوم کارآفرینی منجر میشوند؛
قضیۀ  :5کنشهای سازمانی شامل تنظیم قوانین و مقررات ،حذف موانع جهت راهاندازی
کسبوکار ،ارتقای توانمندهای کارآفرینان در توسعۀ زیستبوم کارآفرینی نقش ایفا میکنند؛
قضیۀ  :6تعالی زیستبوم کارآفرینی ،پیامد و نتیجۀ میان مقولههای فوقالذکر است.
براساس یافتههای تحقیق بهمنظور توسعۀ زیستبوم کارآفرینی ،پیشنهادهایی به شرح زیر
ارائه میشود:
تدوین نقشۀ جامع کارآفرینی به تفکیک شهرستانهای تابعه و طراحی برنامۀ جامع بهبود
فضای کسبوکار با استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان؛
استفاده از رهنمودهای علمی صاحبنظران دانشگاهی و کارشناسان دستگاههای اجرایی و
سمن های خدماتی استان خوزستان؛ بهتر است مؤسسات آموزشی و مراکز آموزش عالی استان
خوزستان در فرایند جامعهپذیری آموزشی و دانشگاهی از طریق آموزشهای مهارتزا
مؤلفههای کارآفرینی خصوصاً ریسکپذیری ،مسئولیتپذیری و نوآوری را دانشجویان و
دانشآموزان تقویت کنند.

بحث و نتیجهگیری
بهمنظور درک بهتر ماهیت و ابعاد تأثیرگذار توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان ،در
این پژوهش با استفاده از نظر مطلعان کلیدی حوزۀ کارآفرینی و با استفاده از روششناسی نظریۀ
دادهبنیاد ،الگوی پارادایمی توسعۀ زیستبوم کارآفرینی استان خوزستان ارائه شد .در الگوی
ارائهشده همۀ مقولههای مرتبط با توسعۀ زیستبوم کارآفرینی تعریف شده است .کدگذاری
دادههای مصاحبه نشان داد توسعۀ زیستبوم کارآفرینی متأثر از سازههایی نظیر ساختار سازمانی
بروکراتیک ،توانمندسازی و اقدامات تواناساز ،عملکرد نهادهای متولی و ضعف در تدوین و
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اجرای قوانین از شرایط علی تأثیرگذار بر توسعۀ زیستبوم کارآفرینی است .مصاحبهشوندگان
در این راستا بر مفاهیمی مانند فساد اداری ،بروکراسی اداری ،تشویق و انگیزهدادن به کارآفرینان،
شفافیت در قوانین اعطای تسهیالت و ...اشاره کردهاند .یافتههای تحقیق حاضر بر این مسئله
تأکید میکند که در استان خوزستان ضعف رهبری و مدیریت راهبردی ،رکود و بیثباتی
اقتصادی ،فرسایش سرمایۀ اجتماعی ،شکاف آگاهی و آموزش ناکافی ،اقتصاد تکمحصولی و
فساد از شرایط مداخلهگر در زمینۀ توسعۀ زیستبوم کارآفرینی است.
مصاحبه با مطلعان کلیدی نشان داد سازههایی مانند جامعهپذیری آموزشی ،بحران سرمایۀ
روانشناختی ،ضعف فرهنگی و نگرشی ،عوامل جمعیتشناختی و ساختمان ذهنی دولتی و
فوران فرهنگ سنتی از جمله موانع زمینهای توسعۀ زیستبوم کارآفرینی در استان خوزستان
است .تأکید مصاحبهشوندگان بر مفاهیمی نظیر عادت و اعتقاد به کارهای دولتی ،نداشتن
فرهنگ کارآفرینی ،جانیفتادن خوداشتغالی در این استان ،اهمیت تربیت خانوادگی و نیز لزوم
یاددادن مهارت و کارکردن در آینده به دانشآموزان حاکی از اهمیت این سازهها در توسعۀ
زیستبوم کارآفرینی است.
کدگذاری دادههای مصاحبهها نشان داد توسعۀ زیستبوم کارآفرینی موجب بهبود
شاخصهای توانمندسازی روانشناختی کنشگران اجتماعی ،توسعۀ انسانی و اجتماعی ،بهبود
مؤلفههای امنیت عمومی ،توسعۀ اقتصادی پایدار ،کاهش نرخ مهاجرت بروناستانی ،اشاعۀ
فرهنگ کارآفرینی در جامعه و کاهش میزان آسیبهای اجتماعی است.
براساس یافتههای تحقیق میتوان گفت با استفاده از تکنیکهایی مانند ترویج گفتمان
کارآفرینی در بین مردم ،تدوین نقشۀ جامع کارآفرینی با رویکرد محلینگری توجه به
راهکارهای بومی مانند تقویت روابط شبکهای و همکاری بینبخشی ،تدوین و اجرای
سیاستهای حمایتی و تشویقی ،برگزاری دورههای آموزشی مهارتزا ،ترغیب عامالن اجتماعی
به کار گروهی در استان ،جهش تولید و کسبوکار و رفع موانع آن ،مشارکتدهی کارآفرینان و
شرکتهای دانشبنیان در تصمیمگیریهای مرتبط با کارآفرینی ،جوانگرایی و توجه به
صالحیت حرفهای در انتصابها و نیز تقویت مؤلفههای مسئولیتپذیری سازمانی در قبال
کارآفرینی میتوان شاهد توسعۀ زیستبوم کارآفرینی و نوآوری در استان خوزستان بود.
طبق یافتههای مصاحبه ،کموکیف جامعهپذیری آموزشی که نقش مهمی در توسعۀ زیستبوم
کارآفرینی و نوآوری استان خوزستان دارد و بهطور خاص در نظریۀ جامعهپذیری دانشگاهی
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ویدمن و آستین ،سازۀ چندبعدی ،سیال ،مرحلهای و تکامل یابنده از دل طیف گستردهای از
پژوهشها دربارۀ فرایندهایی پدید آمده است که به کمک آن دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ارزشها ،مهارتها و دانش ضمنی را از اجتماع دانشگاهی کسب میکنند (مهدیه و همکاران،
 .)48 :1395بر همین اساس میتوان مقولۀ جامعهپذیری آموزشی را برونداد این نظریه قلمداد
کرد .همچنین یافتۀ پژوهش حاضر با یافتههای پژوهش رحمانی ( ،)1398میگون پوری و
همکاران ( ،)1397فاخر و همکاران ( )1398و کوبلینسکا و الوییوس ( )2020همسو است.
همچنین از منظر مشارکتکنندگان مفاهیمی بیان شد که میتوان آنها را تحت عنوان مقولۀ
ضعف نگرش و فرهنگ کارآفرینی دستهبندی کرد .به بیان دیگر مصاحبهشوندگان عواملی نظیر
عدم تمایل ساکنان این استان به کارآفرینی و داشتن نگرش دولتی به شغل و درآمد ،عدم گرایش
به کارآفرینی ،فقدان فرهنگ کارآفرینی ،نبود نگاه مثبت به کارآفرینی ،عدم شکلگیری
خوداشتغالی در سایه عدم حمایت فرهنگی از این مسئله و عادتکردن افراد به مشاغل
شرکتهای فوالد ،نفت و پتروشیمی در این استان نام برد .همچنین مصاحبهشوندگان عواملی
مانند لزوم اصالح نگرش به کارآفرینی ،ایجاد فرهنگ کارآفرینی و کمک به شکلگیری نگرشی
مثبت به آن و تغییر فرهنگ عمومی از فرهنگ اداری صرف به سمت کارآفرینی را بهعنوان
ترویج فرهنگ کارآفرینی و کمک به شکلگیری آن در این استان را بیان کردهاند (محمدی،
 .)95 :1384یافتۀ پژوهش حاضر تأییدی بر نظریۀ شومپیتر و کالین درخصوص انرژی انگیزه
است .همچنین این مفهوم با یافتههای تجربی میگون پوری و همکاران ( )1397همخوانی دارد؛
بنابراین شکل گیری فرهنگ کارآفرینی و لزوم اصالح نگرش ضعیف به آن ،استخراج از بنیان
نظریهای است که وبر آن را فرایند مداومی میداند که در اثر یک تحول اساسی در آگاهی ،عقیده
و کنش پدید میآید.
از دیگر مضامین مورد اشارۀ مشارکتکنندگان ،بیان مفاهیمی است که میتوان آنها را تحت
عنوان مقولۀ وجود ساختار سازمانی بروکراتیک و نه تواناساز دستهبندی کرد .به بیان دیگر،
مصاحبهشوندگان عواملی نظیر بروکراسی طاقتفرسا در سازمانهای دولتی ،فساد اداری،
بروکراسی اداری طاقتفرسا برای کارآفرینان و ...را بهعنوان بزرگترین مانع کسبوکار در میان
کارآفرینان تلقی شود .براساس دیدگاه گولدنر بروکراسی درنتیجۀ استفاده از روشهای نامأنوس
و غیررسمی میتواند به کاهش راندمان کار بینجامد (گل)125 :1380 ،؛ بنابراین مقولۀ حاضر
برگرفته از این دیدگاه نظری است و با پژوهش رحمانی ( )1398همسو است.
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در ارتباط با مقولۀ ضعف در تدوین و اجرای قوانین ،مصاحبهشوندگان از عواملی مانند لزوم
شفافیت در قوانین ،مرتبط با اعطای تسهیالت و پروژهها ،عدم تعریف درست چارت قانونی،
محدودیت سازمانها برای حمایت ،عملیاتینشدن تعاریفی که در پروتکلهای دولتی کسبوکار
آمده است ،رعایتنشدن دستورالعملهای قانونی در حمایت از کارآفرینان و رفع موانع جذب
سرمایهگذار خارجی نام بردهاند .مفهوم یادشده تأییدی بر نظریه ساراسون ( )2020و گیدنز مبنی
بر رابطۀ کارآفرینی و ساختار است .همچنین این مقوله با یافتههای شیل و همکاران ()2020
همخوانی دارد.
از دید مشارکتکنندگان عواملی نظیر بیبرنامگی نهادهای متولی ،هماهنگی بینبخشی
ضعیف نهادهای متولی ،عملکرد ناکافی صداوسیما در ترویج فرهنگ کارآفرینی ،جانیفتادن
فرهنگ کارآفرینی توسط سازمانهایی پارک و علم و فناوری ،دراولویتنبودن کارآفرینی برای
مسئوالن و نبود ارادۀ راسخ در بین متولیان کارآفرینی نام بردهاند .بر این مبنا تحلیل مذکور به
لحاظ نظری با دیدگاه عملکرد سازمانی هولتون و بیتز ( )1995و به لحاظ تجربی با یافتههای
پژوهش سیمونوآوو و همکاران ( )2020و تئودوراکی و همکاران ( )2018همسو است.
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