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دس ٔٛسد تعشیف وبسآفشیٙی دیدذٌبٜٞدبی ٔختّفدی ٚخدٛد داسد .ؿدنٗ ٘ٚ ٚىبتبسأدبٖ ودبسآفشیٙی سا ثدٝكدٛس وـدف،
اسصیبثی  ٚثٟشٜثشداسی اص فشكتٞب ٔعشفی ٔیٕ٘بیٙذ ٚ ،ؿٔٛپنتش ٔعتمذ اػت و ٝوبسآفشیٙی تخشیت خالق ٘ ٚدٛآٚسی دس
أٛس خبسی اػت .أب اوثش دا٘ـٕٙذاٖ حٛص ٜوبسآفشیٙی اتفبق ٘ظش داس٘دذ ود ٝودبسآفشیٙی عبٔدُ اكدّی تٛػدع ٝالتلدبدی
ٔحؼٛة ٔی ٌشدد .دس ػبَٞبی اخنش ثب سؿذ ٔطبِعدب دس حدٛص ٜپدظٞٚؾ ودبسآفشیٙی ،تٛػدع ٝودبسآفشیٙی ثد ٝیىدی اص
عٛأُ ؿٙبختٝؿذ ٜدس پٛیبیی ٔحنط وؼتٚوبس  ٚتٛػع ٝالتلبدی وـٛسٞب تجذیُؿذ ٜاػت .ایشاٖ دس طی ػدبِنبٖ اخندش
دس ؿشایط تحشیٓ ،خٛد سا دس ٚضعنت خٛدوفبیی  ٚوـف  ٚاسصیبثی  ٚثٟش ٜثشداسی اص فشكت ٞدبی داخّدی لدشاسدادٚ ٜ
ٓٞاو ٖٛٙثب اص ثنٗ سفتٗ تحشیٓٞبی ثنٗإِّّی فشكتٞبی ثنـتشی دس ساػتبی تٛػع ٝوبسآفشیٙی پدنؾ سٚی وبسآفشیٙدبٖ
لشاس خٛاٞذٌشفت .تأونذ ٔمبِ ٝحبضش ثش اسائ ٝچبسچٛثی ٔفٟٔٛی دس خٟت ٔـخق وشدٖ ٘مؾ ػنبػت ٞبی دِٚدت دس
ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٚ ٝتؼٟنُ فعبِنتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝاػت .ایٗ تحمنك داسای ٔبٞنت ٔدشٚسی ثدٛدٚ ٜ
اص ثشسػی ،تحّنُ  ٚخٕع ثٙذی اػٙبدٔ ،تٔ ٚ ٖٛجب٘ی ٘ظشی ٔشثٛط ٝخٟت اسائ ٝچبسچٛة ٘ظشی ثٟشٌ ٜشفت ٝاػت .یبفتدٞٝدب
حبوی اص آٖ اػت و ٝػنبػتٞبی دِٚتی ٔیتٛا٘ذ دس حٛصٜٞبی ٔختّفی ٔب٘ٙذ التلبدی ،اختٕدبعی ،ػنبػدی ،فشٍٙٞدی،
اختٕبعی  ٚیب آٔٛصؿی ثش فشایٙذ ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝتأثنشٌزاس ثبؿذ.

ٚاطٜٞبی وّنذی:وبسآفشیٙی ،فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ،ٝفشآیٙذ ثٟشٜثشداسی اص فشكت ،ػنبػتٞبی دِٚت.
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 .1مقدمٍ
وبسآفشیٙی ث ٝعٛٙاٖ یه عٙلش ٔ ٟٓدس ػبصٔبٖ ٞبی التلبدی پذیذ آٔدذ ٚ ٜتدب ٔدذ طدٛن٘ی
ثٝعٛٙاٖ یه ػبصٚوبس ثؼنبس ٔ ٟٓتٛػع ٝالتلبدی ث ٝؿٕبس ٔیآٔذ ٜاػت .وبسآفشیٙی ثٝعٛٙاٖ عبّٔی
وّنذی دس تِٛنذ ثشٕٞ ٚ ٚچٙنٗ ث ٝعٛٙاٖ یه ٘ندشٚی عٕدذ ٜود ٝالتلدبد ثؼدنبسی اص وـدٛسٞب سا
ث ٝپنؾ ٔی سا٘ذ ،ث ٝحؼبة ٔی آیذ .وبسآفشیٙبٖ ایذٞ ٜب سا ثدٔ ٝحلدٛن  ٚخدذٔب تجدذیُ ودشدٚ ٜ
دسٟ٘بیت خّك ثش ٚوشد ٚ ٜثنىبسی سا وبٞؾ ٔیدٙٞذ .دسٚالدع لدذس ٞدش وـدٛسی ثؼدتٍی ثدٝ
تٛا٘بیی آٖ دس خّك ثش ٚداسد .پظٞٚؾٞدبی ودبسآفشیٙی ٘ـدبٖ داد ٜاػدت ود ٝعٛأدُ  ٚؿدشایط
ٔحنطی ٕٞب٘ٙذ عٛأُ فشٍٙٞی -اختٕبعی ،لب٘٘ٛی ،التلبدی  ٚػنبػدی  ٚفٙدبٚسی تدأثنش ٔثجدت  ٚیدب
ٔٙفی ثش تٛػع ٝوبسآفشیٙی داس٘ذ (فشیُ2003 ،1؛ ٞنؼشیچ  ٚد٘ٛػه.)2002 ،2
ٔطبِعب اخنش ثش وبسآفشیٙی ثدٝعٙدٛاٖ یده پنـدشاٖ تٛػدع ٝالتلدبدی تٕشودض ودشد ٚ ٜثشخدی
٘ٛیؼٙذٌبٖ وبسآفشیٙی سا ث ٝعٛٙاٖ عبُٔ تِٛنذ چٟبسْ دس تبثع تِٛنذ التلبد والٖ دس ٘ظش ٔی ٌنش٘دذ.
٘ٛیؼٙذٌبٖ دیٍشی ٘نض ٔب٘ٙذ ثبٔ ٚ )1990( 3َٛیب پبئ )2008( 4َٛاػتذنَ وشد ٜا٘دذ ود ٝدس كدٛس
ٚخٛد ٟ٘بدی ٔٙبػت ،وبسآفشیٙی تٟٙب ساٞىبس تٛػع ٝالتلبدی اػت.
ؿنٗ ٘ٚ ٚىبتبسأدبٖٔ )2000( 5عتمذ٘دذ ودبسآفشیٙی اص د ٚفشآیٙدذ ٟٔدٓ وـدف  ٚثٟدش ٜثدشداسی اص
فشكت ؿىُ ٔی ٌنشد .أب دسٚالع فشایٙذ عّٕی ودبسآفشیٙی  ٚؿدش ٚوؼدت ٚودبس ثدب ثٟدشٜثدشداسی اص
اػت .ثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِعب ثبٔ٘ )1990( َٛجبیذ تٛا٘دبیی ودبسآفشیٙی سا ٘ؼدجت ثد ٝفعبِندتٞدبی تِٛندذی

1. Freel
2. Hisrich & Drnovsek
3. Baumol
4. Powell
5. Shane and Venkataraman
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فشكت ؿشٔ ٚی ؿٛد .ثٙبثشایٗ ثٟش ٜثشداسی اص فشكت ٌبْ اكدّی دس ایددبد یده وؼدت ٚودبس ٔٛفدك
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ثیفبیذ ٚ ٜیب ٔخشة اختلبف داد .ا ٚوبسآفشیٗ سا ث ٝعٛٙاٖ افشادی و ٝداسای ل ٜٛاثتىبس  ٚخاللنت دس
پنذا وشدٖ ساٜٞبیی خٟت اضبف ٝوشدٖ ث ٝثش ، ٚلذس  ٚ ،لذس ٙٔ ٚضِت خٛد ٞؼتٙذ دس ٘ظش ٔیٌنشد.
دس ایٗ ساػتب سٚدسیهٔ )2009( 1عتمذ اػت دِٚتٞب ٔیتٛا٘ٙذ ٘مؾ ٕٟٔی سا ثب اسائد ٝتضدٕنٗ
ػشٔبیٌ ٝزاسی ثش سٚی وبسآفشیٙبٖ ثشای تـٛیك خٟت آصٔبیؾ وشدٖ ٘ ٛخذیذی اص فعبِندت ٞدبی
التلبدی ثبصی وٙٙذ .ػنبػت دِٚت ثشای تشٚیح وبسآفشیٙی ثبیذ عذْ اطٕنٙبٖ ٞ ٚضیٞٝٙبی ٔجبدِٝای
سا وبٞؾ دٞذ .عال ٜٚثش ایٗ ،دس پظٞٚؾٞبی پنـنٗ چٙنٗ اػتذنَ ؿذ ٜودٔ ٝبٞندت فشكدت  ٚیدب
ٚیظٌیٞبی فدشدی ٘ندض ٔدیتدٛا٘دذ عبٔدُ ٕٟٔدی دس تؼدشیع یدب ثد ٝتدأخنش ا٘دذاختٗ ثٟدشٜثدشداسی اص
فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝثبؿذ.
ث ٝعٛٙاٖ ٔثبَ ،آسدسیچ ،وشدٚص ٚ ٚسِی )2003( 2اػتذنَ وشدٜا٘دذ ودٛٞ ٝؿدنبسی ،خداللندت،
خٛؽثنٙی ،ؿجى ٝاختٕدبعی  ٚدا٘دؾ لجّدی اصخّٕدٚ ٝیظٌدیٞدبی فدشدی ٔدثثش ثدش ثٟدشٜثدشداسی اص
فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ٞ ٝؼتٙذ .دسٔدٕٔ ٛدی تدٛاٖ ٚیظٌدیٞدبی فدشدی سا ؿدبُٔ دسن فشكدت،
خٛؽثنٙی ،خاللنتٛٞ ،ؿنبسی وبسآفشیٙب٘ ،ٝدا٘ؾ پنـنٗٔ ،نضاٖ سیؼهپزیشیٔ ،نضاٖ تحُٕ اثٟبْ،
اعتٕبدث٘ٝفغٙٔ ٚ ،جع وٙتشَ دس٘ٚی فشد دا٘ؼت ؤ ٝیتٛا٘دذ ٔٛخدت تؼدشیع یدب ثد ٝتدأخنش ا٘دذاختٗ
ثٟشٜثشداسی اص فشكت ٌشد٘ذٕٞ .چٙنٗ اصخّٕد ٝعدٛأّی ود ٝثد ٝعٙدٛاٖ ٚیظٌدیٞدبی یده فشكدت
ؿٙبختٔ ٝیؿ٘ٛذ ٔیتٛاٖ ث ٝاسصؽ ٔٛسد ا٘تظدبسٔ ،ندضاٖ تمبضدب ،حبؿدن ٝػدٛد كدٙعت ،چشخد ٝعٕدش
تىِٛٛٙطیٔ ،نضاٖ سلبثتپزیشی  ٚیب ٞضی ٝٙػشٔبی ٝاؿبس ٜوشد.
ٞذف ٔمبِ ٝحبضش ثشسػی اخٕبِی اٍِٞٛبی ػنبػتی دِٚت  ٚتدشثٞ ٝبی ٔٛفدك ػدبیش وـدٛسٞب
اػت  ٚدسٟ٘بیت ث ٝدِنُ فمدذاٖ پظٞٚـدی ٔدذ ٖٚدس وـدٛس دسثدبس ٜتدأثنش ػنبػدت ٞدبی دِٚتدی ثدش
وبسآفشیٙی ،ثب عٙبیت ث ٝتٛضنحب فٛق  ٚثب تٛخ ٝث ٝعٛأُ ٔثثش ثش ثٟشٜثشداسی اص فشكت ،دس ایدٗ
پظٞٚؾ ث ٝإٞنت ػنبػت ٞدبی دِٚدت دس فشایٙدذ وبسآفشیٙب٘د ٝتٛخد ٝودشد ٚ ٜثدش آ٘دنٓ ٘مدؾ ایدٗ
1. Rodrick
2. Ardrichvili, Cardozo and Ray
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ػنبػتٞب ثش فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝدس وـٛس ایشاٖ سا ٔٛسدثشسػی لدشاس دٞدنِٓ .دزا پدغ اص اسائدٝ
تعبسیفی اص وبسآفشیٙی  ٚفشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ،ٝفشایٙذ ثٟشٜثشداسی اص ایٗ فشكتٞب  ٚعٛأُ ٔثثش
ثش ایٗ فشایٙذ سا ثنبٖ ٔیوٙنٓ .دس ادأ ٝثش ػنبػتٞدبی دِٚدت ثد ٝعٙدٛاٖ ٔىدب٘نضٔی ٔدثثش دس فشایٙدذ
ٔزوٛس تٕشوض وشد ٚ ٜدس آخش ٘نض ٘مؾ ایٗ ػنبػتٞب دس تدشٚیح فعبِندتٞدبی ودبسآفشیٙی  ٚاسائدٝ
ساٞىبسٞبیی خٟت ثٟجٛد ایدبد صٔن ٝٙاستمبی وبسآفشیٙی دس ایشاٖ اسائٔ ٝیٌشدد.

 .2مريری بر مباوی وظری ي پیشیىٍ تحقیق
ٕٞبٖ طٛس و ٝپدنؾ تدش ثندبٖ ٌشدیدذ ،تدبو ٖٛٙتحمندك ٔدذ٘ٚی دس داخدُ وـدٛس دسثدبس ٜتدأثنش
ػنبػتٞبی دِٚت ثش تـخنق فشكتٞبی وبسآفشیٙی كٛس ٘پزیشفت ٝاػت .أب ثب تٛخ ٝث ٝإٞنت
ٔٛض ٛپظٞٚؾٞبی ٌ٘ٛبٌ٘ٛی دس خبسج اص وـٛس ا٘دبْ ٌشفت ٝود ٝدس ایدٗ ثخدؾ ثدٔ ٝدشٚس ٘تدبیح
ثشخی اص ٟٔٓتشیٗ آٖٞب ٔیپشداصیٓ.
دس ٔطبِعٝای و ٝتٛػط اٚثبخی  ٚاِ )2014( ٌٛٛدسثبس٘ ٜمؾ ػنبػتٞدبی دِٚتدی ثدش تٛػدعٝ
وبسآفشیٙی ثب سٚیىشد ٔشٚسی كٛس ٌشفت ،ث٘ ٝمؾ ٔ ٟٓػنبػتٞبی دِٚت ثش تٛػع ٝوبسآفشیٙی
ٕٞ ٚچٙنٗ ثٟجٛد عّٕىشد وؼتٚوبسٞب ارعبٖ ؿذِ .ی ٕٞ ٚىبساٖ (٘ )2013ندض ٘مدؾ ػنبػدتٞدبی
دِٚتی دس ػطح اختٕبعی سا دس خٟت ثٟجٛد فضبی وبسآفشیٙی ثشسػی ٕ٘ٛد٘ذ ٔ ٚعتمذ٘ذ دِٚت ثبیذ
ػنبػتٞبی خٛد سا ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ د ٚعبُٔ افضایؾ عبیذی ثٍٙبٜٞبی وبسآفشیٗ  ٚودبٞؾ ضدشس
 ٚصیبٖ آٖٞب اتخبر ٕ٘بیذٔ .نٙنتی )2008( 1ث ٝایٗ ػثاَ و ٝػنبػتٞبی دِٚت دس تٛػع ٝوبسآفشیٙی
تـٛیك  ٚتٛػع ٝوبسآفشیٙی ٔتلٛس اػت .ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاسد فٛق ،اثتذا ثبیؼتی خٟت ٓٞساػدتب ثدٛدٖ
دسن ٔخبطجبٖ ،ثشخی اص ٟٔٓتشیٗ ٔفبٞنٓ ٔشتجط ثب ٔٛض ٛتـشیح ٌشدد .دس ایدٗ ساػدتب دس ادأدٝ
ثشخی اص ایٗ ٔفبٞنٓ ؿشح دادٜؿذ ٜاػت.

1 . Minniti
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ِٔٛذ اػت یب ٔخشة پبػخ ٔیدٞذ  ٚث ٝطٛسوّی تأثنش ٔثجتی سا ثدشای ػنبػدتٞدبی دِٚدت دسصٔنٙدٝ
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دس آغبص لشٖ ٘ٛصد ٓٞد٘نب ؿبٞذ تحِٛی ثٛد و ٝث ٝعٛٙاٖ ا٘مالة كٙعتی ؿدٙبخت ٝؿدذ ٜاػدت .لدشٖ
ثنؼتٓ ثب تٛػعٞٝبی لبثُ تٛخ ٝدس استجبطدب ٔ ،عشفدی ٚػدبیُ اِىتش٘ٚنىدی استجبطدب سا ٜدٚس  ٚتٛػدعٝ
تئٛسیٞبی ٔذیشیت ٕٞشا ٜثٛد ٜاػت .دس ٔمبثُ لشٖ ثنؼت  ٚیىٓ ثب سؿدذ عظدنٓ ودبسثشد اطالعدب ٚ
فٙبٚسی استجبطب  ،2ثشلشاسی استجبطب اص سا ٜدٚس  ٚاػتفبد ٜاص سایب٘ٞٝدب آغدبص ؿدذ ود ٝایدٗ ػدٔ ٝدٛسد،
فشكتٞبی لبثُ تدٛخٟی سا ثدشای ثشػدبختٞٝدب دسصٔنٙد ٝودبسآفشیٙی فدشا ٓٞآٚسد (وبستشایدت2002 ،؛
ػبدِش.)2001 ،3
دس ایٗ خلٛف ٘ٚىبتبسأبٖ ( )1997ارعبٖ داؿت ٝوبسآفشیٙی ؿبُٔ پن٘ٛدذ د ٚپذیدذ ٜفشكدت
ػٛدآٚس  ٚفشد ٔجتىش اػتِ ،زا ٘جبیؼتی تٟٙب اص ٔٙظش افشاد وبسآفشیٗ تعشیف ٌشدد  ٚفشكتٞدب ٘ندض
ثبیذ ٔذ٘ظش لشاس ٌنش٘ذ .ا ٚثنبٖ ٔیوٙذ و« ٝوبسآفشیٙی ث ٝعٙدٛاٖ پبػدخ ثد ٝایدٗ ػدثان اػدت ودٝ
چٍ ،ٝ٘ٛتٛػط چ ٝوؼی ٚ ،ثب چ ٝتأثنشاتی فشكتٞب خٟت خّدك وبنٞدب  ٚخدذٔب آتدی وـدف،
اسصیبثی  ٚثٟشٜثشداسی ٔیؿ٘ٛذ» .دس ایٗ ساػتب ؿنٗ٘ )2003( 4نض ثنبٖ ٔیوٙذ و« ٝوبسآفشیٙی فعبِنتی
اػت ؿبُٔ وـف ،اسصیبثی  ٚثٟشٜثشداسی اص فشكتٞب و ٝثٚ ٝاػط ٝتالؽٞبی ػبصٔب٘ی و ٝپنؾ تدش
ٚخٛد ٘ذاؿتٙٔ ٝدش ثٔ ٝعشفی وبنٞب  ٚخذٔب  ،ساٜٞدبی ػدبصٔبٖ دٞدی ،ثدبصاس ،فشایٙدذ ٔ ٚدٛاد خدبْ
خذیذ ٔیٌشدد».
دس ایٗ تعشیف ٔحممبٖ «فشكت» 5سا لّت فشایٙذ وبسآفشیٙی دس ٘ظدش ٌشفتدٝا٘دذ .آٖٞدب ثدش ایدٗ
٘ىت ٝتأونذ داس٘ذ و ٝفشایٙذ وبسآفشیٙی دسٚالع ٕٞبٖ یبفتٗ ٔٙـأ فشكتٞب ٚ ،دخنُ ؿذٖ دس فشایٙدذ
 ٚثٟشٜثشداسی اص فشكتٞب ٔیپشداص٘ذ وبسآفشیٗ ٘بْ داس٘ذ.

1. Entrepreneurship
)2. Information & Communication Technology (ICT
3. Sadler
4. Shane
5. Opportunity
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آیذیغ٘ )2003( 1نض ثش ایٗ دیذٌب ٜاعتمبد داسد و ٝوبسآفشیٙی ٚیظٌی سفتبسی یه ؿخق یدب
ث ٝعجبستی تشونجی اص عٛأدُ داخّدی (ؿخلدنت ٟٔ ٚدبس )  ٚخدبسخی (ٔحدشن ٞدبی التلدبدی ٚ
اختٕبعی) ٚی اػت و ٝثٚ ٝاػط ٝفعبِنتٞبی ٘ٛآٚسا٘ ٝث ٝخّك اسصؽ ختٓ ٔی ؿدٛد .اص ایدٗ دیدذٌبٜ
ٔیتٛاٖ عٛأُ ٔ ٚحشنٞبی خبسخی سا ثٙٔ ٝضِ ٝعبّٔی ثشای وـف یب خّك فشكت دس ٘ظش ٌشفدت
و ٝفشد وبسآفشیٗ ثب اػتفبد ٜاص فبوتٛسٞبی داخّی اص آٖٞب ثٟشٜثشداسی وشد ٚ ٜدس ٟ٘بیدت ٔٙددش ثدٝ
خّك اسصؽ ٔی ؿٛد .عال ٜٚثش ایٗ ،اوٟبس  ٚػٛچب٘ )2008( 2نض ثدب تعشیفدی ٔـدبث ،ٝودبسآفشیٙی سا
ثٝعٛٙاٖ «وـف ،اسصیبثی  ٚثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ »ٝتعشیف وشدٜا٘ذ.
ث ٝطٛسوّی وبسآفشیٙی دسثشداس٘ذ ٜتٛا٘بیی ایدبد یه تنٓ ثب ٟٔبس ٞدب  ٚاػدتعذادٞبی ٔىٕدُ،
تٛا٘بیی وـف فشكتٞب دس خبیی اػت و ٝدیٍشاٖ دس آٖ فمط آؿفتٍی ٌ ٚندی  ٚتضبد ٔیثنٙٙدذ
 ٚتٛا٘بیی اػدتفبد ٜاص ٔٙدبثع (آٖ ٞدٓ ٔٙدبثعی ود ٝاغّدت تحدت وٙتدشَ دیٍدشاٖ لدشاس داس٘دذ) خٟدت
ثٟددشٜثددشداسی اص فشكددتٞددب اػددت (وٛساتىددٔ ،ٛددٛسیغ  ٚوددٛیٗ ٚ ،)2011 ،اصِحددب ٔفٟددٔٛی ثددٝ
فعبِنتٞبیی اؿبس ٜداسد و ٝافشاد طی آٖیه فشكت سا ث ٝوؼتٚوبسی ٔٛفك تجذیُ ٔیوٙٙذ.
 .2-2فرصتَای کارآفریىاوٍ

3

یه فشكت ٕٔىٗ اػت ؿب٘ؼی ثبؿذ تب ثٚٝاػط ٝتشوندت خدالق ٔٙدبثع  ٚاسائد ٝاسصؿدی عدبِی
ٔٙدش ث ٝسفع ٘نبص ثبصاس ٌشدد .دس وبسآفشیٙی« ،فشكت» ٔفٟٔٛی ٔشودضی اػدت ود ٝدسن  ٚتعمندت
آٖ تٕشوض اكّی فعبِنتٞبی وبسآفشیٙبٖ سا ؿىُ ٔی دٞدذ  ٚایدٗ افدشاد ثدٚ ٝاػدط ٝتٛا٘دبییؿدبٖ دس
وبسآفشیٙی ؿبُٔ تٕدبٔی الدذأب ٚ ،ظدبیف  ٚفعبِندتٞدبی ٔشثد ٛثد ٝدسن فشكدتٞدب  ٚایددبد
ػبصٔبٖٞبیی خٟت ثٟشٜثشداسی اص آٟ٘بػت.

1. Aidis
2. Eckhardt and Michael
3. Entrepreneurial opportunity
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ونؼٗ )1982( 1ارعبٖ وشد ٜفشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝثٚ ٝضعنتٞبیی اؿبس ٜداسد و ٝوبنٞدب ٚ
خذٔب ٛٔ ،اد خبْ ٚ ،سٚؽٞبی ػبصٔبٖدٞی خذیذی ٔیتٛا٘ٙذ ٔعشفیؿذ ٚ ٜدس ٔمنبع ٚػدنعتدش ٚ
ثب ٞضیٝٙای وٕتش فشٚخت ٝؿ٘ٛذ .وشص٘ش٘ )1997( 2نض ٔعتمذ اػدت فشكدتٞدبی وبسآفشیٙب٘د ٝاص ػدبیش
فشكتٞب ٔتفب ٚاػت؛ چشاو ٝخٟت افضایؾ ودبسایی وبنٞدب ،خدذٔب ٔ ،دٛاد خدبْ  ٚسٚؽ ٞدبی
ػبصٔبٖ دٞی ٔٛخٛد ،ایٗ فشكتٞب سٚاثط اثضاسٞ -دذف 3خذیدذی سا وـدف ٔدیوٙٙدذ ِٚدی ػدبیش
فشكتٞب ؿبُٔ ثٟنٝٙػبصی چبسچٛة فعّی اػت.
تبو ٖٛٙپظٞٚؾٞبی ا٘ذوی ث ٝتعشیف فشكت وبسآفشیٙب٘ ٝپشداختٝا٘ذ  ٚاوثش تعبسیف ٘ندض ٔٛسدلجدَٛ
ٔ ٕٝٞحممبٖ كٛس ٍ٘شفت ٝاػت ،أب تعشیفی و ٝؿنٗ ( )2000اص فشكت اسائٔ ٝیوٙدذ٘ ،ؼدجتب اسخبعدب
ثنـتشی سا ث ٝخٛد اختلبف داد ٜاػتٚ .ی فشكت سا ثٝعٛٙاٖ ٔٛلعنتی و ٝدس آٖ فدشد اص طشیدك تشوندت
ٔدذد ٔٙبثع ٔیتٛا٘ذ چبسچٛة خذیذ ٚػنّٞ-ٝذف 4سا خّك ٕ٘بیذ و ٝثشای ا ٚػٛد ثٕٞ ٝشا ٜداؿت ٝثبؿدذ،
تعشیف ٔیوٙذ .ثش اػبع تعشیف ؿنٗ فشكتٞبی وبسآفشیٙی ٔٛلعنتٞبی ثبِمٜٛای ٞؼتٙذ ود ٝدس آٖٞدب
ٔحلٛن یدب خدذٔب خذیدذٔ ،دٛاد اِٚند ٝخذیدذ ،ثدبصاس خذیدذ  ٚیدب سٚؽٞدبی ػدبصٔبٖ دٞدی خذیدذ
اسائٔٝیٌشدد.
ایٗ فشكتٞب ٔدٕٛع ٝؿشایطی سا فشأ ٓٞیآٚس٘ذ و ٝثٚ ٝاػط ٝػدشٔبیٌ ٝدزاسیٞدبی ٔٛخدٛد یدب
ایدبد ػشٔبیٌٝزاسی خذیذٙٔ ،دش ثٔ ٝعشفی یه یب چٙذ ٔحل( َٛخذٔت) خذیذ ث ٝثدبصاس ٔدیؿدٛد ٚ
ایٗ أىبٖ سا ث ٝافشاد (وبسآفشیٙبٖ) ٔیدٞذ تب ثب ٔعشفی ٔحلٛن ٘دٛآٚس ،اسصؿدی سا ثدشای خبٔعد ٝثدٝ
اسٔغبٖ آٚس٘ذ.
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 .3-2بُرٌبرداری از فرصت

1

اٌشچ ٝوـف فشكت ؿش ضشٚسی ثشای وبسآفشیٙی اػدتِٚ ،دی ؿدش ودبفی ٘نؼدت .یده
وبسآفشیٗ ثبِم ٜٛثبیؼتی ثعذ اص وـف فشكت ،اص آٖ ثٟشٜثشداسی وٙذ .ثٟشٜثشداسی اص فشكت اؿبسٜ
ث ٝایدبد وبسآٔذتش عّٕنب ثشای ٔحلٛن  ٚخذٔبتی داسد و ٝاص فشكتٞدبی وؼدتٚودبسی ثدٝ
ٚخٛد ٔیآیٙذ .ثشای ثؼنبسی اص وبسآفشیٙبٖ ثٟدشٜثدشداسی اص فشكدت ٌدبٔی ضدشٚسی ثدشای وؼدت
دسآٔذ  ٚػشا٘دبْ ٔٛفمنت دس وؼت ٚوبس اػت .ثٟشٜثشداسی اص یه فشكت وبسآفشیٙب٘ٔ ٝؼتّضْ آٖ
اػت و ٝوبسآفشیٙبٖ ثبٚس داؿت ٝثبؿٙذ و ٝاسصؽ ٔٛسد ا٘تظبس ػٛد وبسآفشیٙب٘ ٝث ٝا٘ذاص ٜوبفی ثضسي
خٛاٞذ ثٛد تب ٞضی ٝٙفشكت ػبیش ٌضیٞٝٙب سا خجشاٖ وٙذ .تلٕنٓ ثد ٝثٟدشٜثدشداسی اص فشكدت ؿدبُٔ
ػٙدؾ اسصؽ فشكدت دس ثشاثدش ٞضیٙدٞٝدبی ایددبد آٖ اسصؽ ٞ ٚضیٙدٞٝدبی ایددبد اسصؽ ثد ٝػدبیش
ؿنٜٞٛبػت.
دس پبػخ ث ٝایٗ ػثاَ و ٝچشا ،چ ٝصٔب٘ی  ٚچٍ ٝ٘ٛثشخی افشاد فشكتٞبی وـف ؿذ ٜسا ٔٛسد
ثٟشٜثشداسی لشاس ٔیدٙٞذ٘ٚ ،ىبتبسأبٖ ( )1997اػتذنَ وشد ٜو ٝعّت یب عُّ ایدٗ أدش ثدٔ ٝبٞندت
فشكت  ٚتفبٞ ٚبی فشدی ثشٔدیٌدشدد .دس خلدٛف ٔبٞندت فشكدت چٙدنٗ ٌفتدٔ ٝدی ؿدٛد ودٝ
ٚیظٌیٞبی یه فشكت خٛد ثش تٕبیال افشاد خٟت ثٟشٜثشداسی تدأثنش خٛاٞدذ ٌزاؿدت .أدشٚصٜ
پظٞٚؾٞب ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝوبسآفشیٙبٖ صٔب٘ی یه فشكت سا ث ٝثٟشٜثشداسی ٔیسػدب٘ٙذ ود ٝاسصؽ
ٔٛسد ا٘تظبس ثبنیی داؿت ٝثبؿذ .دس ایٗ خلٛف ،ثٟشٜثشداسی صٔب٘ی ٔشػ ْٛاػت و ٝتمبضبی ٔدٛسد
ا٘تظبس ثبن ،حبؿن ٝػٛد كٙعت ثبن ،فٙبٚسی خٛأٖ ،نضاٖ سلبثت ٘ ٝخنّی وٓ  ٝ٘ ٚخنّی ثبنٞ ٚ ،ضیٝٙ
اص ػٛیی دیٍش ایٗ ثٟشٜثشداسی ث ٝتفبٞ ٚبی فشدی ٘نض ثؼتٍی خٛاٞذ داؿت ٕٝٞ .وبسآفشیٙبٖ
فشكتٞبی ثباسصؽ یىؼبٖ سا ٔٛسد ثٟشٜثشداسی لشاس ٕ٘ی دٙٞذ .چشاو ٝآ٘دبٖ دس ایدٗ فشایٙدذ ٞضیٙدٝ
تعمنت فعبِنتٞبی خبیٍضیٗ ٘ ٚنض ٞضی ٝٙوؼت ٔٙبثع ٔٛسد٘نبص ثشای ثٟشٜثشداسی سا دس ٘ظش ٔی ٌنش٘ذ

1. Exploitation of Entrepreneurial Opportunity
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 ٚایٗ ٞضیٞٝٙب ثشای افشاد ٔختّفٔ ،تفب ٚاػت .عال ٜٚثش ایٗ ،دسن وبسآفشیٙبٖ اص فشكتٔ ،نضاٖ
سیؼهپزیشی  ٚتحُٕ اثٟبْٔ ،نضاٖ خٛؽثنٙی ،اعتٕبدث٘ ٝفغ ٙٔ ٚجع وٙتشَ دس٘ٚدی ٘ندض ثدش تلدٕنٓ
وبسآفشیٗ دس خلٛف ثٟشٜثشداسی اص فشكت تأثنشٌزاس خٛاٞذ ثٛد.
 .4-2سیاستَای ديلت
اصآ٘دبیی و ٝدِٚت ٘مؾ ٕٟٔی دس ؿىُ دادٖ ث ٝلٛا٘نٗ ثبصی ثشای وبسآفشیٙبٖ ایفدب ٔدی وٙدذ،
تالؽ ٞبی دِٚت دس ػطح اختٕبعی ٔی تٛا٘ذ ٔحذٚدیت ٞدبی ودبسآفشیٙی سا ثدٚ ٝػدنّ ٝودٓ ودشدٖ
ٞضیٞٝٙبی فشكت ثشای وؼتٚوبسٞبی خذیذ وبٞؾ دٞذ (آسدسیچ ،ثشا٘شخٓ  ٚوبسػ.)2004 ،1ٖٛ
ثٕٞ ٝنٗ دِنُ ٔحممبٖ صیبدی ث ٝد٘جبَ تجننٗ ٘مؾ ػنبػتٞبی دِٚتی دس فضدبی ودبسآفشیٙی ٞؼدتٙذ
(ٌب٘بس.)2010 ،2ٚ
ثب ثشسػی ثعضی اص ؿىؼت ٞبی وبسآفشیٙب٘ٔ ٝی تٛاٖ اثدشا ٔثجدت ػنبػدت ٞدبی دِٚدت سا دس
وبٞؾ ضشس وبسآفشیٙبٖ ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد و ٝایٗ أش ثبعث تـٛیك سیؼه پدزیشی تٛػدط وبسآفشیٙدبٖ
ٔیؿٛد (پٕٞ ٚ ًٙىبساٖ.)2010 ،3
وبسآفشیٙی ٔٛتٛس ٔ ٟٓسؿذ التلبدی اػت .دس ایٗ ساػتب ،ػنبػتٞبی دِٚت ثٛ٘ٝث ٝخٛد ٔٙدش
ث ٝؿىُدٞی ٔحنطی ٟ٘بدی ٔی ؿٛد و ٝدس آٖ تلٕنٕب وبسآفشیٙب٘ ٝاتخبر ٔیؿٛد .ثٙدبثشایٗ ،ایدٗ
ػنبػتٞب ثشای وبسآفشیٙی ٔ ٟٓاػت .دس ادثنب وبسآفشیٙی ػٔ ٝىتدت اكدّی التلدبدی ،ؿدٙبختی
فشٍٙٞی ٔ ٚىتت اختٕبعی ػنبػی ؿٙبػبییؿذٜا٘ذ .دٔ ٚىتت ا َٚخبسج اص ثحدث ثدٛد ٚ ٜتٛضدنح
فشكتٞب دس ؿجى ٝپنچنذٜای اص سٚاثط اختٕبعی و ٝفعبِنت التلدبدی سا تعدذیُ ٔدیوٙدذٛٔ ،خدٛد
ٞؼتٙذ .ث ٝطٛسوّی طجك ایٗ دیذٌب ،ٜفشكتٞب دس ػبختبسٞبی ؿجىٝای ٚخٛد داس٘دذِٚ ،دی عدبّٔنٗ
اختٕبعی ثبیؼتی ٔٙبثع ؿجىٝای سا ث ٝثٟشٜثشداسی اص آٖٞب تدٟنض وٙٙذ .ؿجىٞٝدب ا٘دٛا فشكدتٞدبی
1. Audretsch, Braunerhjelm, & Carlsson
2. DeGennaro
3. Peng et al
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آٖ دس ایٗ ٔجحث ٕ٘یٌٙدذِٚ .ی دس تمبطع آٖٞبٔ ،ىتت ػنبػی اختٕبعی اػت و ٝثندبٖ ٔدیوٙدذ
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ػبختبسی دس دػتشع سا تعشیف ٔیوٙٙذِ .زا ٔٛلعنت ؿجىٝای ٘مـی ٔحٛسی دس لبدسػبصی عبّٔنٗ
اختٕبعی ثشای وـف فشكتٞب ایفب ٔیوٙذ.
عال ٜٚثش ایٗ ،دس دیذٌبٔ ٜزوٛس اػتذنَ ؿدذ ٜود ٝػدبصٚوبسٞبی دِٚتدی إٞندت صیدبدی دس
وـف  ٚثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙی داسد ،چشاو ٝآٖٞب سٚاثط ٔنبٖ عبّٔنٗ دس ؿجىٞٝبی
اختٕبعی سا تٙظنٓ ٔیوٙٙدذ .ایدٗ ػدبصٚوبسٞب ٘ـدبٖدٙٞدذ« ٜلدٛا٘نٗ ثدبصی» ٞؼدتٙذ  ٚثدٙٞ ٝدبسٞدبی
اختٕبعی و ٝسفتبس افشاد سا تٙظنٓ ٔیوٙٙذ ٘ ٚنض لٛا٘نٗ اختٕبعی و ٝتٛػط ٟ٘بدٞبی ٚصاستی خبسخی
تحٕنُ ٔیؿ٘ٛذ ،اؿبس ٜداسد (وبٔپب٘نض ٔ ٚهٔ.)2007 ،1ِٗٛ
تدشث ٝوـٛسٞبی ٔٛفك دسحبَ تٛػعٔ ٝب٘ٙذ تبیٛاٖ  ٚوـدٛسٞبی كدٙعتی ٔب٘ٙدذ ایتبِندب ٕ٘بیدبٍ٘ش
٘مؾ ٔ ٟٓػنبػت ٞبی ٔتخز ٜاص طشف دِٚت خٟت تٛػدع ٝاػدت .دس ایدٗ وـدٛسٞب ػنبػدت ٞدبی
2

دِٚتی وٕه ؿبیب٘ی سا ث ٝتٛػع ٝفعبِنتٞبی وبسآفشیٙی وشد ٜاػت (٘ٛنٖ.) 2004 ،
ثشخی اص ٔ ٟٓتشیٗ خط ػنبػت ٞبی دِٚدت خٟدت تٛػدع ٝودبسآفشیٙی عجدبس ا٘دذ اص :تدذٚیٗ
لٛا٘نٗ ٔ ٚمشسا ٔشتجط ،خط ٔـی ٞبی ٔبِنبتی ،ػدبد ٜػدبصی ٔشاحدُ اداسی ،حٕبیدت ٞدبی ٔدبِی ٚ
اعطددبی ٚاْ ،استمددب آٔددٛصؽ وددبسآفشیٙی ،اطددال سػددب٘ی ٔ ٚـددبٚس ٜثدد ٝوبسآفشیٙددبٖ  ٚایدددبد
صیشػبختٞبی نصْ (ن٘ذػتٛسْ  ٚاػتن٘ٛؼ.)20013 ،ٖٛ
دس ادأدد ٝثددٔ ٝعشفددی د ٚاٍِددٛی حٕبیددت اص وددبسآفشیٙی  ٚتدشثددٞٝددبی ٔٛفددك دس صٔنٙددٝ

ػنبػتٌزاسی دِٚتی دس خبسج اص وـٛس پشداختٔ ٝیؿٛد.

 .1-5-2الگًی حمایت ي تشًیق کارآفریىی ي بىگاٌَای کًچک ي متًسط

ایٗ اٍِ ٛثنـتش ثش اػبع تدبسة وـٛس تشونٔ ٝعشفی ؿذ ٜاػت .خط ٔـی ٞبی ٔٛسد٘ظش دس ایٗ
اٍِ ٛث ٝؿشح صیش ٔیثبؿذ:
1. Companys & McMullen
2. Nolan, 2004
3. Lundstrom & Stevenson, 2001
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 تٛػع ٝثؼتش لب٘٘ٛی وبسآفشیٙی :ثش ایٗ اػبع دِٚت ثبیذ ثد ٝایددبد ثؼدتٞٝدبی حٕدبیتی لدب٘٘ٛی دسخٟت ایدبد ٔحنطی ٔؼبعذ ثشای ثٍٙبٜٞبی وٛچه ٔ ٚتٛػط ٔجبدس ٚسصد.
 خطٔـیٞبی ٚیظ ٜؿشوتٞب :ایٗ خطٔـدیٞدب ؿدبُٔ تـدٛیك ثجدت ؿدشوت  ٚایددبد ثخدؾ سػدٕی،حىٕشا٘ی ،تعشیف  ٚحفظ ٔبِىنت ٔعٙدٛی  ٚوٕده ثد ٝثٍٙدبٞ ٜدبی وٛچده ٔ ٚتٛػدط ٚسؿىؼدتٝ
ٔیؿٛد.
 تٛػددع ٝصیشػددبختٞددب :تٛػددع ٝحٕددُ٘ٚمددُٔ ،خددبثشا  ،فٙددبٚسی استجبطددب  ٚاطالعددب  ٚػددبیشصیشػبختٞب ٔیؿٛد.
 فشًٙٞػبصی :تٛػع ٝآٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞوبسآفشیٙی دس ػطح خبٔع.ٝ اسائ ٝخذٔب ث ٝثٍٙبٞ ٜدبی وٛچده ٔ ٚتٛػدط  ٚوبسآفشیٙدبٖ :ود ٝؿدبُٔ ػدبد ٜػدبصی لدٛا٘نٗ ٚسٚیٞٝبی اداسی  ٚدػتشػی ث ٝاطالعب ٔیؿٛد.
 آٔددٛصؽ  ٚاستجددب ثددب كددٙعت :ؿددبُٔ ا٘تمددبَ تىِٛٙددٛطیٔ ،ـددبٚس ٚ ٜاسائدد ٝخددذٔب تخللددی،ؿجىٝػبصی.
 وٕهٞبی ٔبِی  ٚپشداخت ٚاْٞب. .2-5-2الگًی جُاوی ارزیابی کارآفریىی

ایٗ ٔذَ ساثط ٝعّی ثنٗ فعبِنت ٞبی ودبسآفشیٙی  ٚػدطح تٛػدع ٝالتلدبدی سا ٘ـدبٖ ٔدی دٞدذ.
ثشاػبع ایٗ ٔذَ ؿشایط ّٔی عٕٔٛی  ٚؿشایط وبسآفشیٙب٘د ٝثدش تٛػدع ٝودبسآفشیٙی وـدٛسٞب تدأثنش
 ثٟجٛد ؿشایط ّٔی عٕٔٛی :ثش ایٗ اػبع دِٚت ٞب ثبیذ تذٚیٗ ػنبػت ٞبیی اصخّٕ ٝثٟجٛد تددبسخبسخی ،تغننش ٘مؾ دِٚت دس تأثنشٌزاسی ثش كٙعت  ٚتدبس  ،وبسآٔذ وشدٖ ثبصاسٞبی ٔدبِی،
ا٘عطبف پزیش وشدٖ ثبصاس ٘نشٚی وبس ،تٛػع ٝصیشػدبخت ٞدبی فنضیىدی دس ػدشِٛح ٝفعبِندت ٞدبی
خطٔـیٌزاسی خٛد لشاسدٙٞذ.
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 ثٟجٛد ؿشایط ٚیظ ٜوبسآفشیٙی :ایٗ خط ٔـی ؿبُٔ حٕبیت ٞبی ٔبِی ،پدظٞٚؾ  ٚتٛػدع ،ٝتٛػدعٝصیشػبخت ٞبی حشف ٝای ،اكالح ٔٛا٘ع ٚسٚد ث ٝثبصاس ،ایدبد دػتشػی ث ٝصیشػبخت ٞبی فنضیىدی
 ٚدسٟ٘بیت فشًٙٞػبصی ٔیؿٛد.
 .6-2وقص سیاستَای ديلت در بُرٌبرداری از فرصتَای کارآفریىاوٍ ي حمایت
از کارآفریىی در ایران
وبسآفشیٙی فشایٙذ تِٛنذ دسآٔذ ثشای دیٍشاٖ  ٚخّك چندضی خذیدذ  ٚثدباسصؽ اص طشیدك پن٘ٛدذ
عٛأُ تِٛنذ ٕٞ ٚشا ٜثبتحُٕ سیؼهٞبی ثضسي ٔ ٚبِی  ٚصٔب٘ی اػت .ادعبی ٔب ایٗ اػت و ٝعّت
سؿذ پبینٗ التلبدی دس ثخؾ خلٛكی ٘ ٝتٟٙب عدذْ فشٙٞدً ودبسآفشیٙی اػدت ،ثّىد ٝدس ٞدش ػدٝ
ٔشحّ ٝاص ایدبد یه فعبِنت وبسآفشیٙیٛٔ ،ا٘ع ٟ٘بدی  ٚػبختبسی ثؼنبسی ٚخدٛد داسد ود ٝاصخّٕدٝ
آٟ٘ب ٔیتٛاٖ ثٛٔ ٝا٘ع وبسآفشیٙی دس ٔشحّ ٝآٔٛصؽ  ٚصٔنٝٙػبصی ،عذْ عٛأُ اٍ٘نضؿی دس ٔشحّدٝ
تحشن وبسآفشیٙی ٚ ،یب ٔٛا٘ع وبسآفشیٙی دس ٔشحّ ٝخٟؾ (ٔٙبثع  ٚفشكتٞب) اؿبس ٜوشد (ػنذی ٚ
تمیخب٘ی.)1390 ،
دس ایٗ ساػتب دِٚت ٔیتٛا٘ذ فبوتٛس ٕٟٔی خٟت سفع ٔٛا٘ع ٔزوٛس ثبؿذ .ػنبػت ٞدبی دِٚدت
دس لجبَ وبسآفشیٙبٖ ثشای اسائ ٝوٕهٞبی ٔبِی اص طشیك یبسا٘ٞٝب ٚ ٚاْٞبی تشخنحی یب ػنبػتٞدبی
ٔبِی ٔؼبعذ و ٝآٖ سا «ٔحنط تٙظنٕی» ثشای وبسآفشیٙی ٔی٘بٔٙذ ،فشكدتٞدبی لبثدُ دػدتشع سا دس
وؼتٚوبسٞبی ٔٛخٛد  ٚوؼتٚوبسٞدبی خذیدذ افدضایؾ ٔدیدٞدذ .وـدٛسٞبیی ود ٝثش٘بٔدٞٝدبی
آٔٛصؿی عٕٔٛی  ٚوبسثشدی ودبسآفشیٙی دس آٖٞدب ٔتدذا َٚاػدت  ٚافدشاد ٔدیدا٘ٙدذ چٍ٘ٛد ٝیده
خٛد ثشخٛسداس خٛاٙٞذ ثٛدٚ .خٛد چٙنٗ ؿشایطی اؿبس ٜثٔ« ٝحنط ؿٙبختی» ثشای ودبسآفشیٙی داسد.
دسٟ٘بیت دس وـٛسٞبیی و ٝفعبِنتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝاسصؿٕٙذ  ٚلبثُ تحؼنٗ اػت ،تعذاد ثنـدتشی اص
افشاد ث ٝیبفتٗ وؼتٚوبس خذیذ یب ٔذیشیت وؼتٚوبس خذیذ ثشاٍ٘نخت ٝخٛاٙٞذ ؿذٚ .خدٛد چٙدنٗ
ؿشایطی اؿبس ٜثٔ« ٝحنط ٙٞدبسی» داسدٔ .حنطٞبی تٙظنٕی ،ؿٙبختی ٙٞ ٚدبسی ،اسوبٖ یب پبیٞٝدبی
ػٌٝب٘ ٝحٕبیت اص فعبِنتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝیه وـدٛس سا ؿدىُ ٔدیدٙٞدذ .ثد ٝاعتمدبد وبسؿٙبػدبٖ
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التلددبدی ،دِٚددتٞددبیی ودد ٝسٚیىددشد استمددبی فعبِنددت وبسآفشیٙب٘دد ٝداخّددی سا ا٘تخددبة ٔددیوٙٙددذ،
دسكٛستیو ٝػنبػتٞبیی ثشای تمٛیت ٞش ػٝپبیٔ ٝزوٛس اخشا وٙٙذٛٔ ،فك خٛاٙٞذ ثٛد.
دس ایشاٖ ػنبػت وّی تٕشوض ثش ٔحنط تٙظنٕیٔ ،یتٛا٘ذ فشكتٞبی دس دػدتشع وبسآفشیٙدبٖ
سا اص طشیك اسائٔ ٝـٛقٞبی ٔبِی یب ثشخٛسدٞبی تشخنحی دِٚت ثٟجٛد ثخـذ .دِٚت ٔیتٛا٘ذ ٔحنط
ؿٙبختی سا ٘نض تمٛیت وٙذ  ٚثذیٗ تشتنت ،تٛا٘بییٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝسا اص طشیك ثش٘بٔٞٝبی آٔٛصؿدی
یب خذٔب ٔـبٚسٜای افضایؾ دٞذ ٘ ٚنض اص طشیك ثٟجٛد ٔحنط ٙٞدبسی ثشای وبسآفشیٙی ،ثب تٛػُ ثٝ
اػددتفبدٌ ٜؼددتشد ٜاص تجّنغددب  ٚاِمددبی وددبسآفشیٙی دس افىددبس عٕددٔٛی ثددشای ٔطّددٛة خّددٜٛدادٖ
وبسآفشیٙبٖ ،اٍ٘نض ٜوبسآفشیٙبٖ سا ثنـتش وٙذ (دا٘بییفشد ،حؼٗ؛ .)1381
ث ٝاعتمبد ٔتخللبٖ وبسآفشیٙی وـٛس ،عال ٜٚثش خب٘ٛاد٘ ٚ ٜظبْ آٔٛصؿی و٘ ٝمدؾ ٕٟٔدی دس
تٛػع ٝفش ًٙٞوبسآفشیٙی دس خبٔع ٝداس٘ذٔ ،ؼئٛنٖ وـٛس ٘ ٚظبْ ٘نض ٘مؾ ثؼنبس ٕٟٔی دس تٛػدعٝ
وبسآفشیٙی دس خبٔع ٝداس٘ذ .وبسؿٙبػبٖ ارعبٖ ٔیوٙٙذ و ٝاِٚنٗ ٚظنفٔ ٝؼئٛنٖ ٘ظبْ ایٗ اػت ودٝ
ػنبػت ٞبی خٛد سا ثشای تٛػع ٝوبسآفشیٙی سٚؿٗ وٙٙذِ .زا ٔؼدئٛنٖ ثبیؼدتی صٔنٙدٞٝدبی سؿدذ ٚ
تٛػع ٝوبسآفشیٙی سا فشا ٓٞآٚس٘ذ .وبسآفشیٙبٖ ٘نبصٔٙذ حٕبیتٞبی ٔبِی ،اطالعبتی ،لب٘٘ٛی ،أٙنتدی
 ٚتىِٛٛٙطیه ٔؼئٛنٖ وـٛس ٞؼتٙذ.
ثؼنبسی اص وـٛسٞب ثشای حٕبیت اص وبسآفشیٙبٖ ،كٙذٚقٞبی خبكی ث٘ ٝبْ كٙذٚق حٕبیت اص
وبسآفشیٙبٖ ایدبد وشدٜا٘ذٔ .ؼئٛنٖ وـٛس ٔب ٘نض ثبیذ اص ایدبد چٙنٗ كدٙذٚقٞدبیی حٕبیدت وٙدذ،
ٔدّغ ٘نض ثبیذ لٛا٘نٗ نصْ سا ثشای سؿذ وبسآفشیٙی دس خبٔع ٝتذٚیٗ  ٚتلدٛیت وٙدذ .وـدٛسٞب اص
سا پـتنجب٘ی ٔیوٙٙذ  ٚثذیٗ طشیك احتٕبَ ایٙى ٝافشاد یه فشكدت خدزاة سا ؿٙبػدبیی وٙٙدذ  ٚدس
٘تنددد ٝتلددٕنٓ ثٍنش٘ددذ وؼددتٚوددبس خددٛد سا ساٜا٘ددذاصی وٙٙددذ ،افددضایؾ ٔددیدٙٞددذ (ػددنذی ٚ
تمیخب٘ی.)1390،
إٞنت ٔٛض ٛث ٝلذسی اػت و ٝدس ثٙذ یه اص اثالغن ٝػنبػدت ٞدبی وّدی التلدبد ٔمدبٔٚتی
تٛػط سٞجش ٔعظٓ ا٘مالة ث ٝػشاٖ ػ ٝل ٜٛدس ػدبَ ،1392تدأٔنٗ ؿدشایط  ٚفعدبَػدبصی أىب٘دب ٚ
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ٔٙبثع ٔدبِی  ٚػدشٔبی ٝا٘ؼدب٘ی  ٚعّٕدی وـدٛس ثدٙٔ ٝظدٛس تٛػدع ٝودبسآفشیٙی سا ٔدٛسد تأوندذ لدشاس
دادٜاػت.
دس ثش٘بٔد ٝچٟددبسْ تٛػددع ٝالتلدبدی ،اختٕددبعی  ٚفشٍٙٞددی خٕٟدٛسی اػددالٔی ایددشاٖ دس ػددبَ
٘1383نض ثٛٔ ٝضٛعب ٔشتجط ثب وبسآفشیٙی تٛخ ٝثنـتشی ؿذ ود ٝثد ٝؿدشح ریدُ خالكدٌ ٝشدیدذٜ
اػت (داٚسی  ٚسضبیی:)1385 ،
 اسائ ٝتؼٟنال  ٚوٕهٞبی ٞذفٕٙذ  ٚاعٕبَ ٔعبفنتٞبی ٔبِنبتی. وٕه ث ٝتمٛیت تحمنك  ٚتٛػع ٚ ٝایدبد ٘ظبْ ٘ٛآٚسی. ایدبد خٛؿٞٝبی كٙعتی  ٚپبسنٞبی فٙبٚسی. سفددع ٔٛا٘ددع سؿددذ ثٍٙددبٜٞددبی وٛچدده ٔ ٚتٛػددط  ٚاكددالح لددٛا٘نٗ ٔ ٚمددشسا خٟددت تؼددٟنُوبسآفشیٙی.
 طشاحی ٘ظبْ ٔبِىنت ّٔی  ٚثنٗإِّّی  ٚحك ٔبِىنت ٔعٛٙی. تمٛیت ثخؾٞبی خلٛكی ،تعب٘ٚی  ٚػبصٔبٖٞبی غنشدِٚتی ثٙٔٝظٛس تٛػع ٝوبسآفشیٙی. اكالح ٘ظبْ آٔٛصؿی وـٛس  ٚآصٔٚ ٖٛسٚدی دا٘ـٍبٜٞب ثبٞذف تٛػع ٝدا٘ؾ.دس ثش٘بٔ ٝپٙدٓ تٛػع٘ ٝنض وبسآفشیٙی دس ثخؾ سٚػتبیی  ٚاؿتغبَ ٔٛسد تأونذ لشاس ٌشفدت .دس
ثش٘بٔ ٝؿـٓ ٘نض و ٝدس تنش ٔب 1395 ٜث ٝدِٚت اثالغ ؿدذ ،ودبسآفشیٙی ثنـدتش دس ثخدؾ ؿدشوتٞدبی
دا٘ؾثٙنبٖ  ٚاخشای ػنبػتٞبی التلبد ٔمبٔٚتی ٔٛسد تٛخ ٝلشاسٌشفت ٝاػت.
عال ٜٚثش ایٗ ،داٚسی  ٚسضبیی ( )1385دس پظٞٚـی ث ٝثشسػی ٘مؾ دِٚدت  ٚخدطٔـدیٞدبی
ثشوـف  ٚثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘٘ ٝنض تأثنشٌزاس ثبؿذ ،دس لبِت ٘مؾٞبی پدٙحٌب٘دٝ
دِٚت ٔٛسدثشسػی لشاس دادٜا٘ذ .ؿىُ (ٌٛ )1یبی ایٗ ٔطّت اػت.
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 .3ريش تحقیق
دس پظٞٚؾ حبضش اص ٔشٚس ٔت ٚ ٖٛثبصٍ٘شی تحمنمب ٌزؿت ٝخٟت ؿٙبػبیی عٛأُ ٔدثثش ثدش
ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٚ ٝاسائ ٝپنـٟٙبد ٞبی تحمنمبتی  ٚوبسثشدی دس ایدٗ خلدٛف
اػتفبدٜؿذ ٜاػت .س٘ٚذ اخشایی تحمنك ٔثِف ٝػنبػتٞبی دِٚتی سا ثٝعٛٙاٖ یىی اص اثعبد ٕٟٔی ودٝ
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شکل  .1الگًی پیشىُبدی ثزای سبسمبنَبی مسئًل تًسعٍ کبرآفزیىی (دايری ي رضبیی)1331 ،
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ٔیتٛا٘ذ ٘مـی ٔنب٘دی دس فشایٙذ ثٟشٜثشداسی اص فشكت ایفب وٙذ ،ثشسػی وشدٟ٘ ٚ ٜبیتب پنـدٟٙبدٞبی
آتی اسائٔ ٝیوٙذ.

ٚیظٌی ٞبی فشدی
 دسن فشكت خاللنت ٛٞؿنبسی وبسآفشیٙب٘ٝ دا٘ؾ پنـنٗ ٔنضاٖ سیؼه پزیشی ٔنضاٖ تحُٕ اثٟبْ خٛؽ ثنٙی اعتٕبد ث٘ ٝفغ ٔٙجع وٙتشَ دس٘ٚیثٟش ٜثشداسی اص فشكت

وـف یب خّك فشكت

ٔبٞنت فشكت
 اسصؽ ٔٛسد ا٘تظبس ٔنضاٖ تمبضب حبؿن ٝػٛد كٙعت چشخ ٝعٕش تىِٛٛٙطی ٔنضاٖ سلبثت پزیشیٞ -ضی ٝٙػشٔبیٝ

ػنبػت ٞبی دِٚتی
 التلبدی ػنبػی فشٍٙٞی اختٕبعی -آٔٛصؽ

شکل  .2مدل م ًُمی و ش سیبستَبی ديلت ثز ثُزٌثزداری اس فزصتَبی کبرآفزیىبوٍ
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شکل .1بر ًة م ًُمی ت ی
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 .4یافتٍَا
وبسآفشیٙی پن٘ٛذی ٔثجت ثب عّٕىشدی داسد ؤ ٝذاخّ ٝػنبػتٞبی دِٚت سا تٛخنٕ٘ ٝیوٙدذ.
دسٚالع ،آسدیچ )2004( 1ثنبٖ ٔیوٙذ و ٝدخبِت دِٚت ٔیتٛا٘ذ تٟٙب دس ٔٛالع ؿىؼتٞبی اػبػی
ثبصاس تٛخن ٝؿٛد .ػنبػت ٞبی دِٚت ٔیتٛا٘ذ تٟٙب ٔحنط صٔنٝٙای سا فدشا ٓٞآٚسد ود ٝخٟدت ثدشٚص
وبسآفشیٙی ِٔٛذ ػٛدٔٙذ اػت .ثٙبثشایٗ ،دِٚت ثبیذ ث ٝخّك ٔحنطدی تأوندذ داؿدت ٝثبؿدذ ود ٝثدشای
تمؼنٓ ٘نشٚیوبس ،تدبسیػبصی اختشاعب ٔ ٚجبدِ ٝػٛدٔٙذ اػت.
دس ایٗ ٔنبٖ دسخ ٝتٛػع ٝالتلبدی وـٛس ٘نض حبئض إٞندت ثدٛد ٚ ٜسٚاثدط ٔندبٖ ػنبػدتٞدبی
دِٚتی  ٚفعبِنت وبسآفشیٙب٘ ٝدس ٔنبٖ وـٛسٞبی ٔختّف ٔتفدب ٚخٛاٞدذ ثدٛد .آودغ  ٚػدنضسة

2

( )2007اػتذنَ وشدٜا٘ذ و ٝوـٛسٞبی ثب دسآٔذ ٔتٛػط ثبیذ ثش افضایؾ ػدشٔبی ٝا٘ؼدب٘دی ،استمدبی
دػتشػی فٙبٚسی  ٚتشٚیح تٛػع ٝؿشوت تٕشوض داؿت ٝثبؿٙذ ٚ .ثنبٖ داؿتٝا٘ذ وؼتٚوبسٞبی ٘ٛپب ثب
سؿذ ثؼنبس ،ػشٔبیٌ ٝزاسی ٔٙبػدجی دس وـدٛسٞبی تٛػدعٝیبفتدٞ ٝؼدتٙذ .دس ایدٗ وـدٛسٞب ،ودبٞؾ
ٔمشسا ٚسٚد وٕهوٙٙذ٘ ٜجدٛد ٚ ٜدسٚالدع اكدالحب ثدبصاس ٘ندشٚی ودبس ٔ ٚمدشسا ثدبصاس ٔدبِدی
ٔٛلعنتٞبی ثٟتشی ثشای سؿذ ایٗ ؿشوتٞب فشأ ٓٞیآٚس٘ذ.
ثب تٛخ ٝث ٝثشسػی ٞبی ث ٝعُٕ آٔذ ٚ ٜؿدٛاٞذ ٔٛخدٛد دس پدظٞٚؾ ٞدبی پنـدنٗ ،ػنبػدتٞدبی
ٔتخز ٜتٛػط دِٚت ٔیتٛا٘ذ دس ساػتبی دٛٔ ٚض ٛافضایؾ عبیذی ثٍٙبٜٞب ٔ ٚحذٚد وشدٖ ضدشس
 ٚصیبٖ آٖٞب ثبؿذ و ٝؿبخلٞٝبی ٞش وذاْ اص ایٗ د ٚدس خذ )1( َٚآٚسد ٜؿذ ٜاػت.
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جديل .1قلمزي سیبستَبی ديلت در سمیىٍ افشایش عبیدی ي کبَش ضزر ي سیبن ثىگبٌَبی کبرآفزیه
(لی ،پىگ ي سًوگ)2113 ،1
فعبلیتَبی کبرآفزیىی ي

 سیبستَبی ديلت ثزای کبَش وزخ مبلیبتی ثزای تشًیافشایش درآمد ياحدَبی کبرآفزیه.
 سیبستَبی ديلت ثزای کبَش مًاوع يريد ثٍ صىعت ثزای تشًی فعبلیتَبیکبرآفزیىی ي تسُیل يريد شزکتَبی تبسٌ تأسیس ي کست ي کبرَبی وًپب ثٍ رقبثت.
اجزای قًی سیبستَبی ضد تزاست.
 ایجبد شزایط مًردویبس ثزای سزمبیٍگذاری مست یم خبرجی. -سیبستَبی ديلت در راستبی گشبیش ثبسارَبی خبرجی.

افشایش عبیدی ثىگبٌَب

 تصًیت ي اجزای قًاویه يرشکستگی يیژٌ ثزای کبرآفزیىبن کٍ خزيج اس کستيکبر راثزای آنَب تسُیل ومبید.
 گذر اس َدفگذاریَبی صىعتی سىتی ي م بفظت اس ثىگبٌَبی کبرآفزیه ي تضمیهسزمبیٍ آنَب.

م ديد کزدن ضزر ي سیبن ثىگبٌَب

ٔأخز :یبفتٞٝبی پظٞٚؾ.

دسٔدٕ ٛثب تٛخ ٝثٚ ٝخٛد ػبصٚوبسٞبی دِٚتی ،فعبنٖ ثبیؼتی ٕٞنـد ٝتٕدبیال خدٛد ثدشای
٘ٛآٚسی سا ثب فـبسٞب خٟت ٔطبثمت ثب ٘ظٓ عٕدٔٛی ٔتعدبدَ ػدبص٘ذ .ػدبصٚوبسٞب  ٚخدطٔـدی ٞدبی
اسائٝؿذ ٜاص خب٘ت دِٚت ٘نض ثبیؼتی ٔتٙبػت ثب ٔشحّ ٝسؿذ وـدٛس ثدٛد٘ ٚ ٜدٝتٟٙدب ٔدب٘ع ودبسآفشیٙی
ٍ٘شدد ،ثّى ٝػنبػتٞبیی سا اعٕبَ وٙذ وٛٔ ٝخجب سؿذ وبسآفشیٙی ِٔٛذ سا تؼشیع ثخـذ.

 .5بحث ي پیشىُادات تحقیقات آتی
وبسآفشیٙی و ٝث ٝعٛٙاٖ وـف ،اسصیبثی  ٚثٟشٜثشداسی اص فشكت تعشیف ٌشدیذ ٜاػدت ،عبٔدُ
اكّی تٛػع ٝالتلبدی ٔحؼٛة ٔی ٌشدد .دس ایٗ ساػتب ،ثٟدشٜثدشداسی اص فشكدتٞدبی وبسآفشیٙب٘دٝ
وبسآفشیٗ سا اصخّٕ ٝعٛأُ دس٘ٚدیٔ ٚ ،بٞندت فشكدت (ٔب٘ٙدذ ٔندضاٖ تمبضدب ،حبؿدن ٝػدٛد  )...ٚسا
اصخّٕ ٝعٛأُ ثنش٘ٚی ٔثثش ثنبٖ وشد .عال ٜٚثش ایٗ ٔتغنشی تعذیُتش تحت عٛٙاٖ ػنبػتٞبی دِٚتی
ٚخٛد خٛاٞذ داؿت و ٝثش ٔبٞنت فشكت ٘ ٚنض ثٟشٜثدشداسی اص آٖ تدأثنش خٛاٞدذ ٌزاؿدت .چٙدنٗ

1. Lee, Peng, & Song
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تحت تأثنش عٛأُ دس٘ٚی  ٚثنش٘ٚدی ٔختّفدی ثدٛد ٜود ٝثد ٝطدٛسوّی ٔدیتدٛاٖ ٚیظٌدیٞدبی فدشدی
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ػنبػتٞبیی ٔیتٛا٘ٙدذ دس حدٛصٜٞدبی ٔختّدف اعدٓ اص التلدبدی ،ػنبػدی ،فشٍٙٞدی ،اختٕدبعی ٚ
آٔٛصؽ دس تؼشیع یب خٌّٛنشی اص ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝدخنُ ثبؿٙذ.
روش ایٗ ٘ىت٘ ٝنض حبئض إٞنت اػت و ٝثٙٔ ٝظٛس فشایٙدذٞبی وـدف (خّدك)  ٚثٟدشٜثدشداسی اص
فشكتٔ ،نضاٖ دسآٔذ وـٛس ٔ ٚشحّ ٝسؿذ التلبدی ثؼنبس حبئض إٞنت ثدٛدٕٔ ٚ ٜىدٗ اػدت سٚؽ
ٔٛسداػتفبد ٜدس یه ٔشحّ ٝدس ٔشحّٝای دیٍش اص سؿذ التلبدی ،وبسآٔذ ٘جبؿذ.
دس ایشاٖ ثب تٛخ ٝثٛٔ ٝاد ثش٘بٔ ٝؿـٓ تٛػع ٝاثالغی ػبَ ٛٙٔ ٚ 1395یدب ٔمدبْ ٔعظدٓ سٞجدشی
ٔجٙی ثش ِض ْٚاخشای ػنبػت ٞبی التلبد ٔمبٔٚتی ،دِٚت ٔی ثبیؼت ثدش سٚی تٛػدع ٝودبسآفشیٙی ثدٝ
عٛٙاٖ سا ٜاكّی اخشای التلبد ٔمبٔٚتی تٕشوض ٕ٘بیذ ،ود ٝایدٗ أدش ثدذ ٖٚدس ٘ظدش ٌدشفتٗ اكدالح
ػنبػتٞبی پنـنٗ أىبٖپزیش ٕ٘یثبؿذ.
دس ایٗ ساػتب  ٚثب تٛخ ٝثٔ ٝطبِت فٛق ،دس ادأ ٝپنـٟٙبداتی وبسثشدی خٟدت تؼدٟنُ  ٚتؼدشیع
ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘٘ ٚ ٝنض پنـٟٙبداتی تحمنمبتی ثٙٔ ٝظٛس ثشسػیٞبی عٕندكتدش دس
ایٗ خلٛف اسائٌ ٝشدیذ ٜاػت:
 .1-5پیشىُادات کاربردی
 دس حٛص ٜالتلبدی پنـٟٙبد ٔدی ٌدشدد دِٚدت ثدب اسائد ٝتؼدٟنال  ٚصٔنٙدٝػدبصیٞدبی نصْ ثدشایثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وـف (خّك) ؿذٛٔ ،ٜخجب سؿذ التلبدی سا فشا ٓٞآٚسد.
 دس ثعذ ػنبػی ،ثب تٛخ ٝث ٝاص ثنٗ سفتٗ تحشیٓٞبی ثنٗإِّّی  ٚلشاس ٌشفتٗ دس ٔٛلعنت پؼبتحشیٓ،خٛاٞذؿذ و ٝپنؾ اصایٗ (ثد ٝدِندُ تحدشیٓٞدبی ٔٛخدٛد) أىدبٖ ثٟدشٜثدشداسی اص آٖٞدب ٚخدٛد
٘ذاؿتٝاػت.
 ٕٞچٙنٗ دِٚت ٔیتٛا٘ذ ثب فشًٙٞػبصی  ٚتٛػع ٝفشٙٞدً عٕدٔٛی دس خلدٛف ودبسآفشیٙی دسػطح وـٛس  ٚثدٚ ٝیدظ ٜؿدشودت ٚ ،ایددبد ٟ٘بدٞدبیی خٟدت ثشسػدی فشایٙدذٞبی وبسآفشیٙب٘دٚ ٝ
سٚؽ ٞبی ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞب دس ػبیش ٔٙبطك  ٚتطدبثك آٖٞدب دس وـدٛس ایدشاٖ (ثدب دس ٘ظدش
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صٔن ٝٙتعبُٔ ثب دیٍش ٔٙدبطك فدشا ٓٞآٔدذ ٜود ٝایدٗ خدٛد ٔٛخدت ثٟدشٜثدشداسی اص فشكدتٞدبیی
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ٌشفتٗ ؿشایط خبف ٞش ٔٙطمِ ،)ٝض ْٚإٞنت ث ٝوبسآفشیٙی  ٚآٔٛصؽ آٖ سا پشسً٘ تش ٕ٘ٛدٚ ٜ
ٔٛخجب سؿذ  ٚتٛػع ٝالتلبدی سا ثنؾاصپنؾ فشا ٓٞآٚسد.
 .2-5پیشىُادات تحقیقاتی
 ؿٙبػبیی عٛأُ التلبدی ٔثثش ثش ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝدس ایشاٖ ؿٙبػبیی عٛأُ ػنبػی ٔثثش ثش ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝدس ایشاٖ ؿٙبػبیی عٛأُ اختٕبعی ٔثثش ثش ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝدس ایشاٖ ؿٙبػبیی ساٞىبسٞبی آٔٛصؿی ٔثثش ثش ثٟشٜثشداسی اص فشكتٞبی وبسآفشیٙب٘ ٝدس ایشاٖ ٚاوبٚی ٔٛا٘ع پنؾ سٚی وبسآفشیٙبٖ دس ثٟشٜثشداسی اص فشكت  ٚاسائد ٝساٞىبسٞدبیی خٟدت سفدعٔٛا٘ع دس وـٛس ایشاٖ
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مىابع
ٚ  ٔدذیشیت،"یىشد تطجنمدیٚ س:یِٙت دس استمبی وبسآفشیٚ "٘مؾ د،)1381(  حسه، داوایی فرد.90  ف،13 ٜ ؿٕبس،ٝػعٛت
ٝػدعِٛتدی دس تٚدبی دٞ خدطٔـدیٚ ِدتٚ "٘مدؾ د،)1385(  علی ي حمیدرضا رضایی، دايری.109-129  كق،2 ٜ ؿٕبس،َٚ اٜسٚ د،ْٖ ٔذیشیت ایشاّٛ عٝٔبّٙ فل،"یٙوبسآفشی
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