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Abstract  

This article presents the results of the examination of the policy entrepreneurs’ 

strategies in the public policymaking atmosphere of Iran using DEMATEL 

technique. In line with the research topic, the purpose of this study was to identify 

and detect causal relations, estimate the effect size, and finally presentthe relational 

network of strategies that participants’ thought are used by policy entrepreneurs in 

the public policymaking atmosphere of Iran to offer policy innovations. The 

research method was descriptive, and 20 experts were selected through purposive/ 

judgmental sampling based on the maximum variation and snowball strategies. To 

this end, first the theoretical bases and concepts of policy entrepreneurship are 

expressed in order to identify the policy entrepreneurs’ strategies in the literature. 

Then, using DEMATEL technique, the strategies extracted from the experts’ 

interviews are prioritized in a structure based on the graph theory to identify the 

causal relations and then their relational network map is developed. Based on these 

steps, the relational network of policy entrepreneurs’ strategies in the public 

policymaking system of Iran is provided. Moreover, the most effective strategies are 

found to be “strategies of relational management, using the media, and persuading 

and convincing the audience through speech power,” while “changing the actors and 

stakeholders with the right to address the issue in order to remove the opponents” 

was found to be the most influenced strategy of the policy entrepreneurs.   
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در نظام  مشی خطارتباطی راهبردهای کارآفرینان  ةشبک

 عمومی ایران گذاری مشی خط

 3فرد حسن دانایی ،2زاده علی حمیدی ،1رضا اشگرف

 فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران دانشکدگان، گذاری مشی خطگیری و  دانشجوی دکتری مدیریت تصمیم .1

 قم، ایران فارابی، دانشگاه تهران، نشکدگاندا مدیریت و حسابداری، ةاستادیار، دانشکد .2
 . استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران3

 (22/01/1400 تاریخ پذیرش: ـ 08/10/1399 )تاریخ دریافت:

 چکیده

تفاده از تکنیـ   عمومی ایران، بـا اسـ   گذاری مشی خطدر فضای  مشی خطدر این نوشتار، نتایج بررسی راهبردهای کارآفرینان 
ـ   و کشف روابط علّی و اصلی پژوهش، شناسایی ةمسئل بر اساس ،پژوهشدیماتل، ارائه شده است. هدف  ثیر و أبرآورد میـاان ت

در  مشـی  خطکنندگان توسط کارآفرینان  که به زعم مشارکت بودارتباطی از راهبردهایی  ةشبک ةی  نقش ةثر و در نهایت ارائأت
روش تحقیق کاربردی از نـو   . شود به کار گرفته میسیاستی های  نوآوری ةمی ایران به منظور ارائعمو گذاری مشی خطفضای 
تنـو  و   ةنفر مبتنی بر راهبردهای بیشین 20گیری هدفمند یا قضاوتی به تعداد  و انتخاب خبرگان به صورت نمونه بود توصیفی
شناسـایی راهبردهـای    جهـت  مشی خطنظری و مفاهیم کارآفرینی . به این منظور ابتدا به بیان مبانی انجام گرفت گلوله برفی
به کم  تکنی  دیماتل، راهبردهای مسـتخر  از   ،سپسست. پژوهشی موضو  پرداخته شده ا پیشینةدر  مشی خطکارآفرینان 
ارتبـاطی   ةشـبک  ةبندی و نقشـ  گراف، اولویت ةخبرگان، به منظور کشف روابط علّی، در ساختاری مبتنی بر نظریهای  مصاحبه

در نظـام   مشـی  خـط ارتبـاطی راهبردهـای کارآفرینـان     ةالگوی شبک ة. بر مبنای نتایج این پژوهش، ضمن ارائشدآنان ترسیم 
و ترغیب و متقاعد کردن مخاطبـان بـه    ،ها ی از رسانهربردا مدیریت ارتباطی، بهره»راهبردهای عمومی ایران،  گذاری مشی خط

 «بـرای کنـار زدن مخالفـان    مسـئله حـق در رسـیدگی بـه     تغییر بازیگران و نهـاد یی »و ثیرگذارترین أت «کم  قدرت خطابه
 شناسایی شد. مشی خطثیرپذیرترین راهبرد کارآفرینان أت
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 مقدمه

هطا هوطوهری ی ط  هل هماهمطاس توسط   و       مشط   خط  و ها  سیاستتغییر و تحول در  و نوآوری

بودی هست. هین ضرورس در عصر حاضر بطا دط س بیشط ری    ها  پیشرفت در جوهمع و سالمان

ک  سرعت تغییرهس رو بط  هفطاهیا هسطت و مطرد  بط  ع طت        ،ما ةکن . در لمان م  خودنوای 

، نیطال بط  سیاسطت    هنط   ان کشطی ی هی ره ب  میط  آگاه  و سهومت هرتباطاس جهان  هن ظارهس تالی

در دنیای پر هل پیچیط گ    .(82: 1395)هموهن   تالی و نوآورهن  بیش ر د ی هستهای  (مش  خ )

کهنط  و  هطای   رودطن و آگطای هسطت. بطا دطیوی     هطای   و تغییر م اصر حل مسائل نیالمن  ذهطن 

بایط    گطاهری  مش  خ نو رفت. دهنا ج ی  های  توهن ب  هس قبال آین ی نو  ق یو های  حل رهی

هایا ب  کار  گیری ج ی ی ره بیاب  و خالقیت و نوآوری ره در تصویمهای  و هح والها  حل رهی

لیطره   .نوای ، در عوطل، کطاری ددطوهر هسطت     م  ظاهر هین توصی  سادی و آسان گیرد. هگرچ  ب 

نوس أکننط  و بط  ع طت مط     م  ج ی  مقاومتهای  و روشها  در مقابل دیویها  هفرهد و سالمان

گرف ط    د لهای  لنن . ذهن م ج ی  سربالهای  ها هل قبول جانشین حل د ن با یک س س   رهی

حطل     و رهینپودط بگادط   چشطم   هطای   توهننط  هل ترربط    نوط   سادگ  سن   ب های  و سالمان

بطرهی آن ط     .(170و  169: 1394لهدی  دیگری ره پایره دون  )هموهن  و دریفهای  (مش  خ )

ها نوآوری و ب عت ب  وجود آی ، نیال بط  کسطان  هسطت     رخ ده  و در سیاستتحول هساس  

ک  با دراعت و خالقیت در هن یش  و عول دست ب  کارهای تالی بانن  و در رون  هویشطگ   

دهرهن تحول و تغییر  هفرهدی ک  ط ی   ؛نو درهن هلن های    و طرحننوضع موجود جها هیراد ک

در لمان  ک  هغ ط  بطالیگرهن هیطن عرصط  حافظطان وضطع        .هس ن ها  مش  خ در سیاست و 

آور وض   دیگر هسطت. وی بطا    وضع موجود و پیا  ةلنن  برهم 1مش  خ موجودن ، کارآفرین 

گطاهرد و هیطن    مط   هد یاق برهی تغییر و تحول و بر هم لدن وضع موجود پا ب  می هن سیاسطت 

کطارآفرین   ةسطالن   آثطار   ههویطت و  وج  توایا وی با دیگر بالیگرهن سیاس  هست. با توج  ب

، بای  ب  دنبطال دطناخت به طر و بررسط      لمین ع و  و تحقیق  در هین  مباحثسیاست و فقر 

                                                                                                                   
1. policy entrepreneur 
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ره کشطف و   مشط   خط  عوطل کارآفرینطان    ةو نحطو هطا   تر هین موضوع بادطیم و هنگیطای   عویق

: 1395)همطوهن    هطیم دهی در هین باب هرهئ   م قن و تالیهای  پردهلی کنیم تا ب وهنیم تئوری نظری 

در نظطا    مشط   خط  کی  بر هیطن ن  ط  کط  کطارآفرین  و کارآفرینطان      أبنابرهین و با ت .(90و 82

ب  دنبال  نود ارهن  در هین  ن رس موضوع پژوها ع و  بودی عووم  هیرهن ب  گاهری مش  خ 

 ةدطب   ةقشط یطک ن  ةثر و در نهایت هرهئأثیر و تأبرآورد میاهن ت و کشف روهب  ع ّ  و دناسای 

در فضططای  مشطط  خطط کارآفرینططان  هرتبططاط  هل رههبردهططای  هسطط یم کطط  بطط  لعططم خبرگططان  

 ن .کن م سیاس   هس فادی های  نوآوری ةعووم  هیرهن ب  منظور هرهئ گاهری مش  خ 

 مسئلهبیان 

و مط یریت   پژوهش  ع و  سیاس  مباحثب  صورس گس ردی در  مش  خ هرچن  کارآفرینان 

ثابت بودی هست. محققان مخ  ف ب  هین  مانن  هدباح تقریباًها  هن ، نقا آن ید بررس   عووم 

در  ط نقا پررنگ  در ب  ثور نشس ن تغییرهای پویا مش  خ هن  ک  کارآفرینان  ن    هداری کردی

 Baumgartner & Jones 1993; King) هن   هد عووم  د مش  خ در  ط مقابل تغییرهس ت ریر 

1988; Kingdon 1984, McCraw 1984; Polsby 1984; Smith 1991; Walker 1974; 

Weissert 1991; Wilson 1980 as cited in Mintrom 1995: 1).    در دنیای وهق ط ، رههبردهطای

هنط  و   گرهیان  با هم پیونط  خطوردی   سیاس  عولهای  و هس رهتژی مش  خ ب ن م س کارآفرینان 

تشخیص دهد. رههبرد سیاس  بیش ر وهکنش  بط  تغییطر جهطت    ره هل هم ها  توهن آن م  سخ   ب 

گرچط  بط     ؛نف ان هست و رف ار گروه  هئ الف ذی ،حاب ، مسائل در حال ظهورهای  سیاست

کننط . بنطابرهین رههبطرد سیاسط       مط   هن هلهای مربوط ب  خود ره نیا دنبطال  لمان چشم طور هم

دنبال دس یاب  ب  هه هف قانون  هست و ب  ب   وم س  بر ماهیت خود کوتای هق ضای  هست و بنا

 ةهل هست ک  چ  چیای هل نظر سیاس  در هیطن برهط  ؤصورس خالص  ب  دنبال پاسخ ب  هین س

بط  منظطور    ،رهی عو یطات   ةبا یطک نقشط   مش  خ در مقابل کارآفرینان  .پایر هست لمان  هم ان

ن . هفطق لمطان    دو م  ته هی ،ک  ب  صورس گس ردی ب  هد رهک گاهد   د ی ،مش  خ تغییر 

هب  طاری بطرهی تغییطر    های  و روش ،برهی تغییر، پافشاری بر ضروریاس ب  جای مصامح  کردن

 .(King 1988: 475) در مقیاس بارگ هنرارهای آنان برهی کنا هس ن 
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مطبهم   ةهسط  ار یطک   منامةب   «کارآفرینان »محققان هل هصطالح  گوی  م ( 1995مین رو  )

ومط  تطالش خاصط      .هن  بهری بردی گاهری مش  خ  فرهین هفرهد در های   برهی توصیف هق ه

هطا   و هو ایطان ترطاری آن   مشط   خط  میان کارآفرینان های  و تفاوسها  برهی کشف دباهت

و  مشط   خط  موضطوع ترکیبط  هل کطارآفرین     پیشطینة صورس نپایرف ط  هسطت. هل نگطای وی    

توهن ب  تفطاوس بطین دو    نو  وج  هیچ ب  مباحثکارآفرین سیاس  هست. ضون هین   هل هین 

بط  بحطث    محققطان رولهفطاون   ةپ  برد. وی ضون هدطاری بط  عالقط    یادد یدس   بالیگرهن 

 عوطوم  ره تغییطر   مشط   خط  هفرهدی کط  جهطت و جریطان سیاسطت و      منامةکارآفرینان ب  

هطای    و فاقط  تطالش   1پطاری  دهنشگاه  موجود پطاری های  کن  ک  پژوها م  دهن ، مطرح م 

هططای  هکثطر پطژوها   ،عطالوی  در هیطن حططولی هسط ن . بط     2ییط  و هنبادط گ  دهنطا   أت جهطت 

 ةنامط  کارآفرین  در قام  مطام اس مطوردی و بط  صطورس لنط گ      لمینةپایرف   در  صورس

عوطوم  هیرطاد   هطای   مشط   خط  هی در  هفرهدی بودی هست ک  تغییرهس نوآورهن  و غیرمن ظری

دوم ط  یطا   هطای   رتبط  در سطالمان   ساالرهن عطام   دیوهن هغ   برهای   هن . چنین پژوها کردی

پایرف ط    صطورس های  هن . در مقایس  با پژوها دوم   و سیاس و هرهن ف ال تورکا دهد   دب 

کارآفرینطان   بطارة هنط ک  در هطای   نفع، تحقیق ذیهای  و گرویها  رسان  و گاهرهن قانون بارةدر

  وجود دهرد ک  چرهی  توج  ب  کارآفرینان هن کهای  هنرا  پایرف   هست. هس  الل مش  خ 

ن رس موضوع پطژوها   ب  مش  خ ن . ب  عبارس به ر، کارآفرینان ک م بررس  ره  مش  خ 

هنط  کط     دیکر هعال هن . هل آنرا ک  پژوهشگرهن مخ  ف  عووم  بودی مش  خ نظری  مباحث

 ثیرأعوطوم  تط   ریگطاه  مشط   خط  هی هل بالیگرهن هس ن  کط  بطر    دس   مش  خ کارآفرینان 

هل بادط  کط  چطره ب ضط  هل     ؤتوهن  پاسطخ  بط  هیطن سط     م  تر آنان دقیق ةگاهرن ، مطام  م 

یابنط . عطالوی بطر     م  م   د دیگر در لمان خاص  روهجهای  در برهبر هی ی مش  های خ  هی ی

توهنطط  در درک  مشط  مط    خط  منط  رههبردهطا و پیامطط های کارآفرینطان     نظطا   ةهیطن، مطام ط  

 .(Mintrom 1995: 3) رسان باد  نیا یاری مش  خ عووم  و تغییر  گاهری مش  خ 

                                                                                                                   
1. piecemeal 

2. lacking in cumulative effort 
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و هقشار مخ  ف ها  سالی نس   هل جوهن م ن  هیرهن در تربیت و ف ال ةرس  جام  م  ب  نظر

آفرین  ره بیامولن  خوب عول  ف ال م ن  وهرد دون  و نقا ةهنف ام  ب  حول ةک  ب وهنن  هل حول

هخیطر، نهادهطای غیردوم ط ،     ةدهط  چطون ت ط هد هحطاهب در دو   های   . بهبود داخصهستکردی 

... هوط    و ،مرالیهای  جو  ، ف ال د ن رسان های  ، ف امیت رسان آموخ گان دهنشگاه  دهنا

 عووم  ةهما آنچ  کشور در عرص. عووم  دهرد ةنشان هل ورود بالیگرهن ج ی  و ف ال ب  عرص

هب  ار  و ،دهرهی هی ی، دهنا، هع بار هفرهدن هن ف ال ب    حضور دهرو فق  خود ب هن نیال دهرد ن 

بطا   و  ونسیاسط  و هج وطاع  دط    ةهست ک  عالوی بر نگای هن قادی با نگای کارآفرین  وهرد عرص

 .(1393مهیون  ) بهبود بخشن ره  عووم  گاهری سیاست ةخود حرکت کشور در حولهای  هی ی

 ةگرهیط  در عرصط   سامیان گاد   مبن  بطر جطوهن   عووم  هیرهن ط  گاهری مش  خ نظا  کی  أت

گا  دو  هنقطالب نیطا    ةک  موضوع هص   بیانی ط ب  جوهنانها  م یریت عووم  و سپردن مسئومیت

ج یط  و نوآورهنط  در    ةو هن یشط  هی هل نیال ب  ورود ف ر توهن ب  نوع  هس  اری م  ره ط بودی هست

هل هساسط   ؤب  دنبال پاسخگوی  ب  هین س ارنود در هین . دهنستعووم   گاهری مش  خ نظا  

عووم  هیرهن هل چ  رههبردهای  بطرهی   گاهری مش  خ در نظا   مش  خ هس یم ک  کارآفرینان 

 .برن  م  خود بهری ةنوآورهنهای  در دس ور کار قرهر گرف ن هی ی

 پژوهش ةمباني نظری و پیشین

 3و ژولف دطومپی ر ، 2رهئیطل کرلنطر  ، هل1آغالین قرن بیس م، مودویط  وهن میطاس  های  در ده 

گاهرهن مبحث  دووجه  بودن  ک  همرولی تحت عنوهن دی گای کالسیک بط  کطارآفرین  در    بنیان

آغطالین میطاس نخسط ین دیط گای     هطای   دود. کرلنر مب ن  بر ف امیت م هل آن یاد ع م هق صاد 

. 4«بشطری های  تالش ةگیری کارآفرین  در هو دیوع و هو » :کالسیک کارآفرین  ره توس   دهد

آفرینط  خطود هل کطنا     کارآفرینان  ره در مرکا مفهو های  در هوهس  قرن بیس م، میاس ف امیت

هی م وطایا هل   کارآفرین  یک ویژگ  خاص گروی یطا طبقط   » :کن  م هعال  هنسان  قرهر دهد. وی 

                                                                                                                   
1. Ludwig von Mises 

2. Israel Kirzner 

3. Joseph Schumpeter 

4. the ubiquity of entrepreneurship in all human endeavors 
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 .«ب    ماهیت و سردت هطر کطنا و مسطئومیت هصط   هطر بطالیگری هسطت        ؛مردمان نیست

لبطان    بط لیطره   .هنسان  هسطت های  کنا ةکارآفرین  هل نگای میاس ک ی  جام   برهی درک هو

کرلنطر آگاهانط  و    ،بیست و پنج سال ب   .«ستها کنا ةماهیت هو ع   قط یتْ»خود میاس 

سالی کطارآفرین  میطاس پردهخطت. وی در هثطر      جهان  ةهن یشان  ب  توس   و پاالیا هی  ژرف

بشطری  هطای   کطنا  ةعطام   در هوط  : »درک مطرح ،(1973) ت و کارآفرین رقاببا عنوهن  ،خود

توهنط  م یطاری بطرهی     نو  ،هق صادی حیات  هستهای  ف امیت ةوجود دهرد ک  هگرچ  برهی هو

 Kirzner 1973; Mises 1996 as cited in) .«جطوی  بادط    یطا صطرف    ،سطالی  کطارآی ، بیشطین   

Shockley 2005: 1-2).  بطرهی هبط هع    1ن قط ردهن  هل ریچطارد کطان ی ون   ضطو  ،ژولف دطومپی ر

کنط  کط  عوهمطل     م  کن  ک  کان ی ون کارآفرین ره عام   ت ریف م  ، مطرح2هصطالح کارآفرین

کط  هل   ،کنط . دطومپی ر   مط   هق صادی ره جهت تومی  محصوالس ج ی  و باب میل بالهر ترکی 

کطارآفرین  ره مب نط     بارةخود در دود، بحث م  یاد 3«پ ر تف ر کارآفرین  نوین»وی با عنوهن 

کطارآفرین    فرهینط  برد تا بر ههویت نوآوری در  م  سالی هب  هی  کان ی ون پیا بر هوین مفهو 

و  ،ج یط  هطای   یاف ن و هجرهی هی ی ،نهای  کارآفرین نوآوری ةکی  ورلد. برهی دومپی ر وظیفأت

 & Roberts) ستها ت رهر ف امیتهای  ت فیق موهد و نیروها برهی خارج کردن هق صاد هل چرخ 

king 1989: 5). کنن  ک  هصططالح کطارآفرین  دهرهی بطار     م  ( مطرح2007)و آسبرگ  4نمارتی

هست. هل ب   مثبت، کارآفرین  ب  توهنای  ذهتط  و مطاهوی خطاص    مان أتوم نای  مثبت و منف  

 ج یط  هدطاری   و ت فیق تف ر و تصطویم بطرهی خ طق چیطای    ها  برهی درک و هس فادی هل فرصت

لیطره بطرهی آن ط      ؛نگرهن  هسطت  پیوس   و پس وقوع کن . هل ب   منف ، کارآفرین  درهیط  ب  م 

دناسطان و   جام ط  . سطپری دطود  لمطان   بایط  د دطو مشهود  کارآفرینان های  ف امیتمثبت ثیر أت

دهنشون هن ع و  سیاس  مفهو  کارآفرین  دومپی ر ره برهی توصطیف یطک نوونط  هل بطالیگرهن     

، توج  خاص  ره مش  خ ی ن  کارآفرین  ،هن . هین هصطالح سیاس  یا سالمان  ب  عاری  گرف  

                                                                                                                   
1. Richard Cantillon 

2. entrepreneur 

3. father of modern entrepreneurial thought 

4. Martin& Osberg 
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ب  هح وطال لیطاد هب ط ه     ره هصطالح کارآفرین .(Anderson 2013: 25) دی هستکرب  خود ج   

کنط  کط  رهبطر     مط   دی هست. وی عنطوهن کر( ب  وهژگان ع و  سیاس  وهرد 1961) 1رهبرس دهل

ضطون هین ط  فطرد کطارآفرین کطارگاهر دیگطرهن        ؛هیراد تغییر هست جهتو  سیاس  عامل مه

دون . در هب ط ه مفهطو  کطارآفرین      م  ب    دیگرهن هس ن  ک  کارگاهرهن وی محسوب ،نیست

در یطک   ،(1976م  سطنر ) (. Cohen 2016: 11)  د م  نفع مطرح ذیهای  بیش ر در مورد گروی

بطود مطام ط  و   دی کطر   دومت هیام   وهدنگ ن هس خ ه  کره  مش  خ تح ی گرهن  ،نگای م فاوس

سیاسط  و  هطای   ؛ مهطارس کطرد بنط ی   تح ی گر مورد مطام   ره مب ن  بطر دو عامطل طبقط     116

گیرنط    مط   باالی  جایهای  تح ی  . هل نگای وی هفرهدی ک  در هر دو ب   در رتب های  مهارس

. گرف نط   ر مورد مطام   در هین طبق  جطای نف 116نفر هل  27 فق ن  ک  دو م  ی یکارآفرین نام

سیاسط و هر  »و یطک   2«کطارآلمودی  مشط   خ م خصص »بنابرهین کارآفرین هل نگای م  سنر یک 

 Meltsner 1976) کن  م  ثر با ت  هدی هل هفرهد کارؤهست ک  ب  صورس م 3«ساالر ریابین دیوهن

as cited in Roberts & King 1989: 6 .)  ( ههویطت کارآفرینطان   1983، 1981کطوب و همط ر )

های  کشن . هل نگای آنان بسیاری هل حولی م  عووم  ره ب  تصویر گاهری مش  خ در  مش  خ 

 ةپای هر هل بالیگرهن با یطک دطب    مح ود و نسب اً ةعووم  توس  یک مرووع گاهری مش  خ 

هطای   مث طث »یطا   «مش  های خ  لیرسیس م»هن . هین  بس   تحت کن رل قرهر گرف   هرتباط  نسب اً

دط ی در ق وطرو    ادینط  فردی بر دس ور کارهای نه منحصرب  توایل دهرن  ک  کن رل نسب اً «آهنین

ره مح ود کنن . در هین میطان   مسئ  دهد   بادن  و مشارکت در رون  ت ریف  گاهری مش  خ 

 ریگطاه  مشط   خط  هل بیرون بر لیرسیسط م  ها  لیره آن .ک ی ی هست مش  خ نقا کارآفرینان 

آن غ بط    5«منط   کژگرهی  نظطا  »آن ره بش نن  و بر  4«کن رل خباثت وهر»آورن  تا  م  فشار وهرد

توهننط  سطاخ ار    مط   هل طریق یک هئ الف عووم  ف طال و توهنونط    مش  خ کنن . کارآفرینان 

                                                                                                                   
1. Robert Dahl 

2. skilled policy technician 

3. astute "bureaucratic" politician 

4. vice grip 

5. systemic bias 
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 مسطئ   و هف طار عوطوم  ره در مطورد یطک      ،ره بطالت ریف کننط    مسطئ   مرهجع ره تغییر دهن ، 

ما کطارآفرین   (. هCobb & Elder 1981; 1983 as cited in Roberts & King 1989: 8) ن برهنگیا

 ( بطرول یافطت  1984ثیرگطاهر کینگط ون )  أیک مفهطو  نظطری در پطژوها ت    مثابةب   مش  خ 

(Cohen 2016: 13) .  جان کینگ ون بر هساس م ل  1984سال ره چارچوب جریاناس چن گان

 ط د. کینگ ون هل س  جریان مس قلکرهرهئ   مش  خ  گ  تغییر سطل لبام  برهی تشخیص پیچی

برد ک  لمان  ک  دطرهی    م  نا  ط مش  خ جریان  ،عووم ، جریان سیاس  ةمسئ دامل جریان 

گطاهری روی   ی سرمای پیون ن . بره م  مفی  هست ب  هم مش  خ یک فرصت تغییر  ةبرهی هرهئ

هنط  الل     یدسالی  مفهو  «مش  خ کارآفرینان »هن ثیرگاهری ک  تحت عنوأ، هفرهد تهین پنرری

حطل ره بط  منظطور در     رهی /مسطئ   برهی جفت کردن  هطالعاس و ساخ ار مناس  و هست منابع

 ةپنرطر  .(Weber 2017: 254) فطرههم کننط    مشط   خط  دس ور کار قرهر گرف ن و هجرهی تغییطر  

خوددان ره بط  مسطائل مطرتب     های  لح آورد تا رهی م  هین هم ان ره برهی هفرهد فرههم مش  خ 

گاهری کنن   سرمای های   سالن . هین هفرهد ک  توایل دهرن  مناب شان ره برهی هیراد چنین هرتباط

بر مبنای هین مط ل، کارآفرینطان    .(Kingdon 2002: 105) دون  م  دناخ   مش  خ کارآفرینان 

 ،جریطان )مسطائل، سیاسطت    کننط  سط    مط   هفرهد حقیق  یا حقوق  هس ن  ک  تالش مش  خ 

خاص های  حل ن رهیابای  چیای بیا هل م هف ها  ( ره ب  نحوی ب  هم م صل کنن . آنمش  خ 

 Zahariadis) سطالن   هطای مسطئ     کنن گان ترجیح کارگاهرهن قوی و کن رلها  بادن . در وهقع آن

هنرطا    ون گونطاگ هطای   ف امیطت  هایشطان،  جهت حفظ هنسرا  ف طری هیط ی   ،ها آن .(38 :2003

م ططوف  های  هس رهتژیک، ف امیتهای  خردورلهن ، ف امیت خالقان /های  نظیر ف امیت دهن ؛ م 

 فرهینط  کاتامیاورهطای   مشط   خط  . در وهقع کارآفرینطان  کنن ی تثبیتهای  ف امیت ،ب  بسیج منابع

  و ننط بوروکرهتیطک تغییطر ک  هطای   دطون  سیسط م   مط   هس ن  کط  باعطث  ها  مش  خ نوآوری 

 مشط   خط  کارآفرینطان   دهد ( نشطان 1988کینط  )  .دطود تر و پاسخگوتر  نوآورهن رددان عو  

گطاهری،   ، هسط رهتژی 1مانن  تومی / هیراد هیط ی های   ره هل طریق ف امیت مش  خ نوآوری  فرهین 

                                                                                                                   
1. idea generation 
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کارآفرینطان   رسطانن .  مط   ب  هنرا ها  دن هی یکر، تالش برهی ی پارچ  و منسرم 1بسیج سیاس 

دان برهی هیرطاد یطک گطروی ویطژی      و تخصص و خبرگ  ،ار، دس رس ، تررب هل هع ب مش  خ 

میطان   ،دان ره هفاهیا دهن . تشطاب  موهضطع، هغ ط     ثیر و کارآم یأت و کنن  تا نفوذ م  هس فادی

ک  دهرهی پیون های دور و نادیک با جوهمع م ن  هس ن ، مشطهود بطودی    ،مش  خ کارآفرینان 

و هسط نادهای پژوهشط  بطرهی     ،هطا  هطا، تح یطل   هصطالحاس، مثال ها، هغ   هل وهژیها  هست. آن

و لبان باعطث  ها  مثال و ها برن  ک  هین تشاب  و تقارب هی ی م  خود بهریهای  حوایت هل دی گای

ب  ط    ؛مسط قل هل هطم نیسط ن     م ف طرهن کطامالً   مشط   خط  د ک  هدعا دطود کارآفرینطان   ود م 

بطر  (. Mintrom 1995: 4; King 1988: 473)  هسط ن   2«یطک خط  حابط  مقبطول    های  طوط »

ها حضور دهرنط    در بسیاری هل موق یت مش  خ کارآفرینان  ،(1984هساس دی گای کینگ ون )

 رسو  و ح   غیررسو  سیس م سیاس  برهی آنطان های  و هیچ موق یت هنحصاری در جایگای

ضطو مر طس   ، ع3توهنط  یطک ولیطر کابینط      مشط  مط    خط  توهن م صطور بطود. کطارآفرین     نو 

 بادط   6هی سطاالر حرفط    یطا یطک دیطوهن    ،5گطر  ، یک عضو دهنشگاه ، وکیل، الب 4گاهری قانون

(Crow 2010: 299) .( نیا 2013هن رسون ) توهننط    مشط  مط    خط  کردی هست کارآفرینان  هعال

دهوط بانط  و  هطای   کارمنط هن دومطت تطا رهبطرهن هنروطن      ،گاهرهن من خ ، ولره طیف  هل قانون

 هجطرهی برهی  مش  خ کارآفرینان  .ن دوحام  هصالحاس هج واع  و لنان ره دامل های  گروی

برنط .   م  فردی خوددان بهریهای  رههبردها و برخ  ویژگ  و هایشان هل منابع و دی گایها  هی ی

ب  صورس یطک   مش  خ کارآفرینان  و ب ن م س م س ( رههبردهای کوتای1988کین  )هل نگای 

 هطا  آن ؛ن دطو  نوط   ریای هس رهتژیک منطقط  مططرح   برنام  فرهین هل  سن  م  وب م ون ناد 

کنن  و هل تخصطص خوددطان    م  خوددان ره مب ن  بر ترارب مش رکشان هن خابهای  رههبرد

برنط    مط   برهی ت یین هین   چ  چیای مورد نیال هست و چ  لمان  بای  وهرد عول دون  بهطری 

                                                                                                                   
1. political mobilization 

2. parrots of an accepted "party-line" 

3. cabinet secretary 

4. senator or member of the house 

5. lobbyist 

6. career bureaucrat 
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(King 1988: 475) .بطرهی محقطق    مشط   خط  (، کارآفرینطان  1995رو  )هساس دی گای مین ط  بر

عوطوم  بایط  در طیطف وسطی   هل هقط هماس و       گاهری مش  خ  ةساخ ن هه هفشان در عرص

بط  عنطوهن هن خطاب     1«رههبطرد »( هل هصططالح  1995دطرکت دهدط   بادطن . مین طرو  )    ها  کنا

هین هق هماس  دنده ریای برهی هنرا  مشخص و برنام  مش  خ یک  ةمناس  در لمینهای  هق ه 

پایرف ط  بطر بحطث هسط رهتژی در محطی        صطورس هطای   سط  هل بررسط   أبرد. وی ب  ت م  بهری

 :Montgomery & Porter 1991; Wright et al. 1992 as cited in Mintrom 1995) وکطار  کس 

ره ب  دو دس   رههبردهای سططح کطالن و سططح خطرد      مش  خ رههبردهای کارآفرینان ( 117

کن  و همب   ب  هین ن    هم هداری دهرد ک  مرلبن ی بین هین دو طبق  تطا حط  لیطادی     م  تقسیم

بط  صطورس    1در جط ول   بس گ  ب  نظر نویسن ی و طبق دمخوهی وی صورس پایرف ط  هسطت.  

 پردهلیم. مش  م  خ کارآفرینان های  هس رهتژی نظری پیشینةهجوام  ب  مرور 

 پژوهش پیشینةشده در مرور  عنوان مشی خطراهبردهای کارآفرینان . 1جدول 

 مشی خطکارآفرینان های  انگیزه سال محقق/

 1995 مین رو /

 رههبردهای سطح کالن 

  2پایا محیط 

 مسئ  ده  ب   ساخت 

 بردهری هل نقاط عطف و بحرهن  بهری 

 هب اد ج ی  برهی مسائل موجود ةهرهئ 

 آمادیهای  حل رهی ةهرهئ 

 ها مش  خ بردهری هل م  د ن  بهری 

 رههبردهای سطح خرد 

  کوچک و سهلهای  رههبرد هق ه 

  هتخاذ موهضع صریح در عین آمادگ  برهی مصامح 

 3دس  اری در دس ور کارها 

 ها آلمون نوآوری پیا 

 گردآوری دوهه  و م هرک 

  هرلیاب  نظرهس نخبگان و هف ار عووم 

                                                                                                                   
1. strategy 

2. environmental scanning 

3. agenda manipulation 
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 پژوهش پیشینةشده در مرور  عنوان مشی خطراهبردهای کارآفرینان . 1جدول ادامة 

 مشی خطکارآفرینان های  انگیزه سال محقق/

 2004 /1مک کون

 تخصص  ب  منظور رسی گ  رسوهای  کوی  های  گاهرش ةهرهئ  

 برهی کنار لدن مخامفان مسئ  حق در رسی گ  ب   تغییر نهاد ذی 

 ها بردهری هل رسان  بهری 

  گری الب 

  در س وس کامل )ب  صورس چرهغ  مش  خ پیا بردن هه هف تغییر
 خاموش حرکت کردن(

  هجره ةهتخاذد ی در مرح های  مش  خ هصالح و دس  اری 

 /و هو ارهن 2بروئر
2009 

 یی  خبرگانأو تها  داخص گس ردی هل ةهس فاد 

   نظیر بحرهن و حوهدث طبی   ،هس فادی هل روی هدهای برجس 

 سرهی  دهس ان 

  ترغی  و م قاع  کردن مخاطبان ب  کوک ق رس خطاب 

 هئ الف 

 ب  کار گرف ن/ نگرف ن هن خاب  بالیگرهن 

    مسئ  پیون  هل ب 

 پیون  هل ب   بالی 

  رههبردهای م یریت هرتباط 

 گاهری مش  خ  ةمرتب  با عرص های هس رهتژی 

/ و هوی وا 3میرریک
2009 

   سالی هئ الف و دب 

 مسئ  مخ  ف یک های  سرهی  و بیان روهیت دهس ان 

 آمادی در آس ینهای  حل رهی ةهرهئ 

 2013 هن رسون/
 هیراد هئ الف 

  ها بالنگری در برنام 

 2013مین رو / 

 مسئ  ده  ب   ت ریف و ساخت 

 سالی تیم 

 مش  خ  ةه  م  بر برهی نشان دهدن ههویت پیشنهادیدوه ةهرهئ 

 مش  خ  ةقوی ب  منظور حوایت هل پیشنهادیهای  هیراد هئ الف 

 2015 ف شر/
  پایا محیط 

 ماهکری و هیراد هئ الف 

 سرهی  دهس ان 

                                                                                                                   
1. McCown 
2. Brouwer 

3. Meijerink 
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 روش تحقیق

کط  بط     هسطت  هطا توصطیف    گطردآوری دهدی  ةپژوها حاضر هل نظر ه ف کاربردی و هل نظر نحو

در هیطن   و پرسشنام  هنرطا  گرف ط  هسطت.    بال نیو  ة هن  و با هس فادی هل هباهرهای مصاحبصورس می

دیواتل هل هنطوهع   ت نیکپژوها بهری گرف   د ی هست.  ةمسئ دیواتل برهی تبیین  ت نیکهل  تحقیق

منط ی هل قضطاوس خبرگطان در     کط  بطا بهطری    هستلوج   ةمقایس ةگیری بر پای های تصویم روش

کطارگیری هصطول تئطوری      بطا بط   ،ها همل یک سیس م و ساخ ارده  سیس واتیک ب  آنهس خرهج عو

ثیرپایری أثیرگاهری و تأهورهی روهب  ت ره مرهتب  هل عوهمل موجود در سیس م گرهف، ساخ ار س س  

ره ب  صورس هم یال  یادد یهی ک  د س هثر روهب   ب  گون  ؛ده  ب  دست م  یادد یم قابل عناصر 

های لیر ب  کار گرف ط  دط ی    دیواتل در گا  ت نیک .(Shieh et al. 2010: 277) کن  م  ع دی م ین

 :(Shieh et al. 2010: 279; Vujanović et al. 2012: 558; Yang & Tzeng 2011: 1421) هست

 آوری نظرهس خبرگان طرهح  پرسشنام ، تولیع و جوع .1

 ماتریس میانگین ةمحاسب .2

 هومی  ةد  رمالماتریس هثر مس قیم ن ةمحاسب .3

 ماتریس روهب  کل ةمحاسب .4

 هرتباط  نهای  ةدب  ةنقش ةت یین ح  آس ان  و هرهئ .5

یطک مطاتریس    مشط   خط  کارآفرینطان  بال  نیو های  مصاحب د ی در  هل رههبردهای مطرح

هطای آن   سططرها و سط ون   ةدهنط   هی ک  هین رههبردها تشط یل  ب  گون  ؛ی دنظرسنر  تهی  

و مب ن  بر روش گ ومط    1گیری ه فون  یا قضاوت  ها، هل روش نوون در هین پژو. هن  بودی

هس فادی د ی هسطت.   تا رسی ن ب  هدباع نظری ،نفر 20، ب  ت  هد برف  برهی هن خاب خبرگان

خبرگان تالش برهی در دس ور کار قرهر گرف ن و تصطوی  حط هقل یطک     هوةوج  مش رک 

دطناخ     ودی هسطت. هطالعطاس جو یطت   نوآورهنط  در سطامیان هخیطر بط    هطای   مش  خ مورد 

 ب  صورس خالص  هرهئ  د ی هست. 2دون گان در ج ول  مصاحب 

                                                                                                                   
1. purposive/judgmental sampling 
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 شوندگان شناختی مصاحبه . اطالعات جمعیت2جدول 

 فعالیت در بخش تحصیالت سن جنس سیاست نوآورانه

کد 

شده  داده اختصاص

 شونده به مصاحبه

ب  رسویت دناخ ن 

رماهرلهای مرالی توس  

 هسالم  هیرهن دومت جوهوری

 12421 نهاد دوم  / مرد  دک ری تخصص  57 مرد

 12111 دوم   هرد  کاردناس  35 مرد

 12221 دوم   دک ری تخصص  44 مرد

 

هعطای تاب یت هل طریق 

 مادرهن هیرهن 

 21313 نهاد مرد  هرد  کاردناس  52 لن

 21311 دوم   هرد  کاردناس  54 لن

 22113 نهاد د مر هرد  کاردناس  31 مرد

 22423 خصوص  نهاد/ مرد  دک ری تخصص  63 مرد

 31221 نهاد دوم  / مرد  دک ری تخصص  39 لن دفافیت ةالیح

 

 بناین ةه فون ی یارهن

 42221 دوم   دک ری تخصص  43 مرد

 42312 دوم   خصوص / هرد  کاردناس  46 مرد

های  قانون مامیاس بر خان 

 خام 

 52123 نهاد مرد  ص دک ری تخص 34 مرد

 51221 دوم   دک ری تخصص  36 لن

ونقل  ده  حول سامان

هودون  مب ن  بر فضای 

 مرالی

 62221 دوم   دک ری تخصص  43 مرد

ونقل پاک و تغییر  حول

 مب وان دهری

 72311 دوم   هرد  کاردناس  55 مرد

 72222 خصوص  دک ری تخصص  41 مرد

قانون پیشگیری و مبارلی با 

 آثار ع و  ةتق   در تهی
 82321 دوم   دک ری تخصص  55 مرد

 هبود خ مت سربالیب
 92221 دوم   دک ری تخصص  44 مرد

 92212 دوم   /خصوص  هرد  کاردناس  40 مرد

های  مام  پروژیمین أتطرح 

م   مب ن  بر روش 
Factoring 

 102121 دوم   دک ری تخصص  29 مرد

 112221 دوم   دک ری تخصص  37 مرد طرح تسهیل مرولها
 

لوجط  هطر یطک هل رههبردهطای وهقطع بطر هطر سططر          ةهل خبرگان خوهس   د  با مقایس

ره  های ماتریس د س هثر رههبرد وهقع بر سططر  تک رههبردهای وهقع بر س ون ماتریس با تک

، «ثیر هنط ک أت 1»، «ثیرأب ون ت 0») 3تا  0بر رههبردهای وهقع بر س ون ب  صورس ع دی بین 
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آوری  پس هل جوع .درج کنن ها  های مربوط ب  آن در خان  ،(«ثیر لیادأت 3» ،«ثیر م وس أت 2»

روی  1هفاهر م  ط   نظرسنر ، مرهحل ت نیک دیواتل ب  کوک ک نویس  در نر های  ماتریس

در کنن ی در پژوها بط  هجطره درآمط ی هسطت.      برگرف   هل نظرهس خبرگان مشارکتهای  دهدی

ساخ اری بین رههبردها الل  هست محقق یک مقط هر آسط ان     ةور توضیح رهبطب  منظ ،نهایت

مق هر ح  آس ان   .(Vujanović et al. 2012: 560) جائ  در نظر بگیرد آثاربرهی فی  ر کردن 

 وماتریس روهب  کل در نظر گرف   دط ی  های  درهی  هوةدر پژوها حاضر میانگین حساب  

و آخطرین گطا  هرهئط      ونهای  ت نیک دیواتطل  خروج  نوهن ب  عهرتباط  نهای   ةدب  ةنقش

 هست. د یتح یل 

 پژوهشهای  يافته

 بنابرهین، هست. «مش  خ فهم کارآفرین  »بخش  هل یک پژوها کیف  با عنوهن  نود ارهین 

مبنای ت یطین رههبردهطای    د یهداری  ب هن کنن گان مشارکتهای  رههبردهای  ک  در مصاحب 

 13عووم  هیرهن بودی هسطت. بطر هیطن مبنطا      گاهری مش  خ در فضای  ش م خ فرینان آکار

هنط . در   آوردی دط ی  3در جط ول  هنط  کط     یدط  دناسای   مش  خ رههبرد نهای  کارآفرینان 

 ةدون  هورهی ک  مصاحب  کنن گان نیا ب  عنوهن نوون  مشارکتهای  بخش  هل مصاحب  ،ضون

 . ی هستددر برهبر هر رههبرد ذکر  مربوط 

 عمومی ایران گذاری مشی خطدر فضای  مشی خط. راهبردهای کارآفرینان 3جدول 

)فراوانی  عنوان راهبرد
 ها( تکرار در مصاحبه

 شونده( )کد مصاحبهها  منتخب از مصاحبههای  گزاره

  خود  ع وهای  و ومگردیها  گردی هوان وب ةبیت کوین یک وهق یت بیرون  بود و من در ن یر  (10) پایا محیط . 1
 (12421) و صحبت با هین و آن و خوهن ن مطام  در مورد بیت کوین م وج  رماهرلها د ی بود .

  آغال کردیم و آن هم لمان  بود ک  درگیر ماجرهی  1385دای  هومین کارهای پژوهش  ره هل سال
ک  ب  هلدوهج  لنان هیرهن  ةهرتقای ظرفیت لنان در هفغانس ان بودیم. آنرا م وج  د یم ک  ما با پ ی 

 رو هس یم. یک تحقیق  ره هوان موقع هنرا  دهدیم و دی یم ک  چ  مردهن هفغان درآم ن  روب 
 (21313)وهنفسای  در لن گ  هین لنان هست. 

                                                                                                                   
1. MATLAB 
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 عمومی ایران گذاری مشی خطدر فضای  مشی خط. راهبردهای کارآفرینان 3جدول ادامة 

)فراوانی  عنوان راهبرد
 ها( تکرار در مصاحبه

 شونده( )کد مصاحبهها  منتخب از مصاحبههای  گزاره

ده  ب   ساخت. 2
هب اد  ةمسائل و هرهئ

ج ی  برهی مسائل 
 (6) موجود

 بن ی ق رتون  ترس  م هل چارچوبمخامفان ه ک  هتفاقاً مسئ  بن ی مر د یک  ب  هر حال چارچوب
بود. هس وهر مف  ؤبر دو م مسئ  بن ی ما برهی هین  در حال هس فادی هس ن  کار سنگین  بود. چارچوب

حقوق لنان و  ةمسئ بر دو ها  سیاس  و جناح  نشود. دو  هساس هق ه  مسئ  وج  هین  هیچ هول ب 
 (22113بهبود لیست مهاجرهن در هیرهن بنا گاهد   دود. )

های  حل رهی ةهرهئ. 3
 (3)آمادی  هلپیا

  ببینی  ما رول هول هی ره مطرح کرد  دیش  دهردهری توا  ةمن همب   پیا هل آن   وهرد دوره بشو  هی .
هی دروع کردیم.  و قبل هل ورود ب  فال هن خاباس خی   سادی با چهار محور دهردهری دیش 

(31221) 

 حوایت  ؛ کودکان در ذهنم بود ک  بای  ب  سرهنرا  برسانم ةمن قبل هل ورود ب  مر س س  طرح حول
رهنرا  رسی . دو مورد هول ب  س .هوسری و کودک ،هل حقوق کودکان و نوجوهنان، تاب یت مادرهن 

(21311) 
همگوبردهری هل . 4

سایر های  مش  خ 
 (1)ها  حولی

 گاهری  در سیاستپررنگ  حاال درست یا غ  ، بحث  ،هی هس یم ک  بحث فساد ما هکنون در دوری
من س   کرد  ک  هین دو موضوع ره م در هین حولی خی   ب نا  هس ن . هها  د ی هست و دهردهری
ک  ب وهن با  ،هش عووم  ةهی هل هین ت فیق درآم  ک  روی دیش  دهردهری توا  ةبا هم ت فیق کنم و هی 

حل هص   بود.  و دفافیت ب  عنوهن رهیمبارلی با فساد  و آن در بحث هن خاباس مانور دهد، بحث فساد
(31221) 

پیا بردن هه هف . 5
در  مش  خ تغییر 

س وس کامل هل طریق 
کوچک و های  هق ه 
 (3)وهر  س س  

 هین بود ک  دوا یک ها  بن ی رسی یم و نظر آن ب  یک جوعها  در نهایت با دوس ان مرکا پژوها
قام  یک بن  بگنر  و ما هم هین بن  ره در یک قانون  هی ب  ما ب هی  ک  ب وهن  در صفح  پیشنهاد نیم

 (102121گاهریم تا چرهغ خاموش و سریع ج و برود. ) م  در حال بررس 

هتخاذ موهضع صریح . 6
و در عین حال آمادگ  

مصامح   و برهی ماهکری
گری ب  منظور  و الب 

ها  بالنگری در برنام 
(6) 

 ب  دف ر من آم  و گفت بیا صحبت کنیم. گف م ببین هگر تو  ونقل مر دهً عام  حول دنب  دبیر دورهی
قص  دهری  بیا دعوه کنیم. هما هگر وهق اً .بابای تاکسیرهن  هس   من هم عووی هسنپ و تپس  هس م

ب  نفع کشور کاری ب ن  من و دوا ب  صورس مش رک و مب ن  بر منافع مو  ت با هم توهفق کنیم و 
 (62221هر دو ره سرخ  بیاوریم. )

 بنابرهین پیش س   کردیم و قبل هل آغال ب  کار  .ما دی یم ک  در مر س ج ی  بای  بررس  دود
ها  ک  آن موقع ،من خ  صحبت کردیم. ح   پیا قامیبافهای  تک نواین ی مر س ج ی  با تک

رف یم و کاری کردیم ک  قبل هل آغال ب  کار مر س یالدهم رفع  ،لدیم رئیس مر س بشود م  ح س
 (112221بارگ در ذهن هین نواین گان جا بیف  . ) ةمسئ نحصار ب  عنوهن یک ه

دس  اری در دس ور . 7
کارها یا هصالح و 

دس  اری 
های  مش  خ 

 ةهتخاذد ی در مرح 
 (4) هجره

 ًکار من  ةعو  .هف اد هش اد پرون ی در دست رسی گ  وجود دهرد ببینی  در کویسیون هق صادی م ووال
 (12221دهنس م. ) م  مسائل ةت یین دس ور کار کویسیون بحث رماهرلها ره مق   بر بقی هین بود ک  در

 بای  هل هباهرهای مشاب  خوددان هس فادی کن . حاال هباهر دود  م  هین هو  پیچی ی مسئ  ق   ببینی  و
 99 سال ةوکامت در قانون بودج ةمشاب  چ  بود؟ یک ت  هدی هل دوس ان پیشنهاد دهدن  ک  در حول

وکار وکامت هس فادی بشود.  ک  قرهر هست هظهار نظر بشود در یک جای  هل آن هل عبارس کس 
(112221) 
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 عمومی ایران گذاری مشی خطدر فضای  مشی خط. راهبردهای کارآفرینان 3جدول ادامة 

)فراوانی  عنوان راهبرد
 ها( تکرار در مصاحبه

 شونده( )کد مصاحبهها  منتخب از مصاحبههای  گزاره

 ةگردآوری و هس فاد. 8
گس ردی هل دوهه ، 
ها،  م هرک، داخص

های  کوی  های  گاهرش
نظر  ،تخصص 
و هف ار  ،خبرگان
 (11) عووم 

  در هین مورد خاص گاهرشUNHCR   در قوهنین تاب ی   کشورها ره  در مورد تب یض جنسی
کشور در دنیا هس ن  ک  در  25 هی بود ک  کالً صفح  ترجو  کردیم و ب  هیشان دهدیم. گاهرش س 

 (22113قانون تاب یت تب یض جنسی   دهرن . )
  سوهری ن هرد. در جوهب آمار درآوردیم ک   ست و هم ان دوچرخ هگف ن  ک  تهرهن دهر پردیب   م

 5دی  دهرن  و فق  دنبال هین هس یم ک  مرد  رولهن  در ح ود  درص  5تهرهن لیر  م ابر درص  70
 رهح   دوچرخ  در تهرهن با دوچرخ  تردد کنن . پس ب ها  کی وم ر دوچرخ  هس فادی کنن . در مح  

 (72311توهن  هس فادی دود. ) م 
 کردی بود  تا ببینم ما جوهوری هسالم  داخص  طرهح   ةسام چهل ةچون طبق تحقیقاس من در دور

درص ی ره  ةداخص من ب  نحوی بود ک  فاص  .هیم چق ر باالخری ب  نرخ بناین جهان  نادیک د ی
هیم. در  دور د ی درص  100ما هووهری فق  هل خ   1396تا  1357هل  دهد. من دی   تقریباً م  نشان

 (42312بودی هست. ) درص  60ما  ةبه رین حامت فاص 
ی م یریت رههبردها. 9

ی هل ربرده هرتباط ، بهری
و ترغی  و  ،ها رسان 

م قاع  کردن مخاطبان 
ب  کوک ق رس 

 (12)خطاب  

 نود م هر موقع  م  ( ره همدرق ة)رولنام درقهای  دنب  سرمقام  همب   من چون رولهای یک
  موهق  رسی یم و مخصوصاً م  خورد یا در مباحث ب  جاهای حساس م  ج ساس ب  گری و مش ل

 (12421) دهد . م  گیری بود سرمقام  ره ب  هین موضوع هخ صاص ک  قرهر بر تصویم
 ره هن خاب کردیم و پیشنهاد ست هها پیشروتر  کردیم در هین حولی م  ک  هحساس دهرون  ةرولنام

در میان گاهد یم. ها  هخ صاص یک صفح  ب  صورس ویژی برهی مهاجرهن برهی یک سال ره با آن
ص هوسیوا  ةمناظر ةکنن گان برنام ما هین بود ک  مین   پی ه کردیم و با تهی های  ن تالشی   هل به ری

های  مناظری ره بحث تاب یت بچ های  صحبت کردیم. ب  هر حال موفق د یم موضوع ی   هل برنام 
چاپ مقام  در هین مورد  200حاصل هل مادرهن هیرهن  و پ رهن غیرهیرهن  قرهر دهیم. ما چیای بیا هل 

 (22113چاپ کردیم. ) 97هی در هردیبهشت  صفح  40هی  نام  هم ویژی لنان همرول ةکردیم یا با مر 
  (22423لدیم، مقام  و ض  مقام  بود. من خود  دو س  سخنرهن  دهد م. ) م  کردیم، حرف م  سخنرهن 
  بود هل بناین نود م.  هی ک  در دنیای هق صاد ب  من سپردی د ی و در هومین سرمقام  85ببینی  در سال

ماهیان  در هخ یار هفرهد با ک  م   قرهر  ةبرهی هومین بار مطرح کرد  ک  بناین ره ب  صورس سهوی
مخ  ف آن ره بررس  های  چن ین بار در مورد بناین سرمقام  نود   بود  و هل جنب  97تا  85دهیم. 

 (92221م. )کنن طرح بناین سخنرهن  هکوهیرهن هل من دعوس کرد تا در مورد هی 98کردی بود . سال 
تغییر بالیگرهن و . 10

حق در  نهاد ذی
 مسئ  رسی گ  ب  

 برهی کنار لدن مخامفان
(4) 

 ها کو  خودمان ره هل کار  یک کار دیگر هم ما کردیم و آن هم هین بود ک  برهی کاها حساسیت
چون  .هست مسئ  هین  مر س پیگیرهای  طور همقا کنیم ک  مرکا پژوها کنار کشی یم تا هین

ببینی  کردیم.  م  بیش ر ب  مرکا هع واد دهد ن . هما هر کرا نیال بود هل نظر مح وهی  کوکها  نواین ی
با م اونت هق صادی هنرا  بپایرد و ب  ها  نگاری آی  گف م ک  در سالمان برنام  فق  نام  م  یادتان
ان بود. ح هقل هین هست ک  دو هف   هل جنس هوین حاف مخامف ؛دیگر هطالع ن هیمهای  بخا

 (102121)دیرتر بفهون  و چن هن وهکنش  ن وهنن  هنرا  دهن . 
 هما یک نفر هل دوس ان یک  .هما باالخری لورمان نرسی  و موضوع پیا نرفت و ما هم نومی  د یم

االدس   هی کرد و گفت ک  ما در تقابل با هین نهادهای حقوق  بای  هل یک مسیر ب کار هودون هن 
آن هم دورهی نگهبان هست و  ؛هم بخورد  بها  هین ةوهرد بشویم ک  ماجرهی دورهی رقابت و هو

 (112221ی دورهی نگهبان تو ین کنن . )أمربور هس ن  ک  هل رها  هین ةهو



  503     عمومي ايران گذاری مشي خطدر نظام  مشي خطارتباطي راهبردهای کارآفرينان  ةشبک

 عمومی ایران گذاری مشی خطدر فضای  مشی خط. راهبردهای کارآفرینان 3جدول ادامة 

 عنوان راهبرد
تکرار در  فراوانی)

 ها( مصاحبه
 شونده( )کد مصاحبهها  منتخب از مصاحبههای  گزاره

هس فادی هل . 11
 ،روی هدهای برجس  

و ها  نظیر بحرهن
 (7) حوهدث طبی  

 (21311رسی . ) نو  هین بحث تاب یت مادرهن  ب  سرهنرا  ،فاطویون نبود ةحقیقت ره بخوههم بگویم هگر قضی 
 پردهخ ن یک ع ی  ةتحریم و قص ةقصهف اد. وم   م  مای ب  ت ویق چ  بسا، هین رسی گ  چن  ،نبودها  هگر تحریم

ص ه ره  کردآد  ک  رو ب  تاهی  بود و بحث هفاهیا نرخ رماهرلها در دنیا و گف وان سنگین  ک  در کشور هیراد 
م اون هول  ةق ر ب ن  بود ک  دومت ره م قاع  کرد تا ب  هین مقوم  بپردهلد تا ح ی ک  ب  مطامب ب ن  کرد و آن

 (12111جوهور تب یل د . ) رئیس

 د دیگر هل همرول ب  ونقل عووم  ک  تا همرول خوب بو وق   کرونا د  سالمان به هدت جهان  گفت ک  حول
صوس و ترهفیک بیش ری ب  دنبال  و خودرو دخص  ک  آمودگ  هوه ،هول ؛مان  م  باق  دو گاین ب   ب  هست. 
ه   گرف  ها  دیگر هل سالمان دهردهری ةیک نامسوهری.  دوچرخ  ةاک مب ن  بر توس ونقل پ حول ،دهدت یا دو 
د د ی هست. نام  لدن  ک  در کرونا به رین فرصت برهی تغییر مب وان دهری هیراها  دهردهری ةک  ب  هو

(72222) 

 کرد لیاد  م  ع و  مقاالس هیرهن  ره رونوای های  همو    هم ک  چن  مورد هف ضاح بینهای  یک سری گاهرش
د ی بود. گاهرش کردی بودن  ک  ت  هد مقاالس سرقت ع و  و چن  ک اب هل چن  هس اد م روف هم ک  ب  

هم در هین   باالخری بای  کاری  مسئ  پیچی  و هین ع و   ةرخ دهدی بود در جام ها  نوع  سرقت ع و  در آن
 (82321ثیر نبود. )أت کرد ب 

سرهی  و  دهس ان. 12
های  روهیت ةهرهئ

 مسئ  مخ  ف یک 
(6) 

  و ها  هن  و در وهقع خیری  طور مان ی با مادردان هوینها  هین بچNGO  ها  هس ن  ک  مخارج لن گ  هین بچ ها
هج واع  در هین کشور های  ب  دمیل فق هن م هرک هوی   یک پای آسی ها  ن بچ کنن  و ب   هی م  ره فرههم
تا مادرهنشان چ  ست هکنن  ک  هین به رین بخا دهس ان  م  فرود  دستها  دان سر چهاررهی هن . یک ع ی د ی

 ن  و هم ب  دمیل هم دچار فقر مام  هسها  چون هین خانوهدی .مین کنن أره تها  آنهای  کنن  تا هاین  م  کارهای 
ی ن  هنگار ک  نیس ن . طبق مشاه هس  .کن  نو  ره محسوبها  ن هد ن م هرک هوی   در هین مو  ت کس  آن
بای  ها  ریاهن برهی درمان آن د ن  در وهقع ب  نوع  گل م  خود  وق   هین هفرهد دچار مش الس درمان 

 بنابرهین ،چون م هرک هوی   ن هد ن  .ره درمان کردها  رفت تا خیرین پوم  ب هن  تا ب وهن آنگ م  صورس
 (21311هی هم هس فادی کنن . ) توهنس ن  هل خ ماس بیو  نو 

  ،رف ن ؟ با هس  و د ر و دا مای  م  باس جوری هل هیرهن ب  م   و ع  سال پیا چ هش ادگف م آقای رئیس
 رون ؟ دس شان ره توی جی  م  جوری  ن چدا  و ناهار ب ی. هالم ی آبرو و دا مای بیا و م و ن دو و ب   

 (12221دهس ان رماهرلها هم هین هست. )گردن .  م رون  کربال و بر م  یواگاهرن  با هوهپ م 
هیراد هئ الف، . 13

 سالی تیم و دب  
(19) 

  رهن دیاهای  مثل مسابقاس دو و می هن  چهار در ص  م ر هم هدی، هنگار ک  چوب پیگیری هین الیح  ره ب  بچ
های  کنم در طول ف امیت م  ببینی  من ف ر. خوب و پیگیر و دقیق  هس ن های  وهگاهر کردیم و خ هوکی   بچ 

هی هل لمان فردی  ه  و در هیچ بره  ف رهنم ج ه ن ردی گای خود  ره هل جوع دوس ان و هم ه  هیچ سام  چن ین
 (22423)هی هست و بای  کار دود.  کار م ن  دب  ه .  ف امیت ن هد  

 گاهری روی آن موضوع  سیاست ةپژوهش  هرهئ  دهدی بودن  ک  با محوریت ها  هین هی ی ره جو   هل هق صاددهن
کرد و  م  رسی  هین هی ی ره دنبال م  گاهری دس ا کردیم. هر ک ه  هل دوس ان ما در هر کرای سیاست م  کار

کرد . برخ  هل دوس ان  م  بود موضوع ره مطرح هی ک  در دومت آن لمان من در ولهرس رفای بود  و هر ج س 
هس رهتژیک دومت و های  ب  آقای جهانگیری و ولیر نفت دس رس  دهد ن  و برخ  دیگر هم با مرکا بررس 

 (42221دهدن . ) م  کردن  و پروبال م  آقای آدنا در هرتباط بودن  و هین هی ی ره مطرح
 هما  .نش ی تب یل کرد من ک  دس رس  ب  مر س ن هد م ره ب  وصول نیاف   تحقق ةببینی  لمان  ک  مر س آن وهژ

لن  لدن . هگر ها  جا ب  هین هفت هضتد  هوان د  من کاری کرد  ک  هل  م  چون ماهیت کار عوض
 د ی تصوی  پایرفت و هی ی ناقص یا ح   ب  صورس ق   نو  سالی هنرا  نش ی بود، هین کار صورس دب  
 (102121هف اد. هین کار دب   بود و من هیچ نقش  ن هد م. )ها  د  آن هتفاق د . ببینی  در یک م 
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دو  تا چهار  روی رد دیواتل بط  دمیطل   های  حاصل هل گا های  ماتریس ةهرهئهل آنرا ک  

ماتریس  ،ب  عنوهن نوون  نیست،پایر  و مح ودیت فضای مقام  هم انها  حرم باالی ماتریس

دایان توج  آن   بط  دمیطل ططوالن  بطودن      ة. ن  دود م دهدی نوایا  1در د ل  روهب  کل

دط ی   هخ صاص دهدیهای  با دواریها  هل هین پس آن مش  خ عبارهس رههبردهای کارآفرینان 

 ن .دو م  مشخص 3در ج ول 

 
 ماتریس روابط کل .1 شکل

کط  بیطانگر جانوطای      ،نوودهر نهای  روش دیواتل ب  عنوهن خروج  هص   هین ت نیطک 

عووم  هیطرهن و روهبط  م قابطل     گاهری مش  خ در فضای  مش  خ رههبردهای کارآفرینان 

 نشان دهدی د ی هست. 2در یک دس گای مخ صاس دکارت  هست، در د ل ها  بین آن

 
 در دستگاه مختصات دکارتی مشی خطی راهبردهای کارآفرینان . نمودار روابط عل2ّشکل 
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رههبردهطای  حضطور دهرنط  کط       ،r-cتطرین مقطادیر    ، منف 2ترین قسوت د ل  در پایین

 ن  هل:ه ثیرپایری ره هل سایر رههبردها دهرن . هین رههبردها عبارسأبیش رین ت

 هیطن  بطرهی کنطار لدن مخامفطان    مسئ  حق در رسی گ  ب   تغییر بالیگرهن و نهاد ذی :

ی دط   دناسطای   مشط   خ ثیرپایرترین رههبرد هتخاذد ی توس  کارآفرینان أرههبرد ت

هین رههبرد ره بط  عنطوهن آخطرین     مش  خ ده  کارآفرینان  م  هست. هین ن    نشان

کطارگیری هیطن رههبطرد آنطان نیطال       رس  برهی ب  م  لیره ب  نظر .نظر دهرن  حل م  رهی

عووم  بگارن  ک  ح ط  در   گاهری مش  خ د ی در  دهرن  هل س  نظا  نهادی تثبیت

 هست.های    صورس هم ان مس  ا  پردهخت هاین

  ةهتخاذد ی در مرح ط های  مش  خ دس  اری در دس ورکارها یا هصالح و دس  اری 

 مشط   خ د ک  کارآفرین دوتوهن  هس فادی  م  ویژی لمان  : هین رههبرد لیرکان  ب هجره

برخطوردهر بادط . بطا     گاهری مش  خ  ةثیرگاهری بر چرخأهل منابع مح ودی برهی ت

و منابع مح ود خود ها  توهن  تالش مش  م  خ کارآفرین  هتخاذ هین رههبرد در وهقع

عوطوم  م ورکطا و بطا بطالیگرهن      گاهری مش  خ  فرهین تری هل  ره بر بخا کوچک

 کو ری دست و پنر  نر  کن .

  کوچطک و  هطای   در س وس کامل هل طریطق هقط ه    مش  خ پیا بردن هه هف تغییر

هع قاد دهرد ک  بیش رین  (2004مک کون ): وهر )چرهغ خاموش حرکت کردن( س س  

هسطت. بطر    مشط   خط  نف ان در مرهحل ت وین و هجطرهی   ثیرگاهری سایر ذیأمیاهن ت

نظطر   نف طان بطا تغییرهطای مط      هساس دی گای وی در صورس ع   هورهه  سایر ذی

توهنط  پطیا بطردن ههط هف تغییطر       مط   به رین رههبرد بطرهی وی  مش  خ کارآفرین 

صورس چرهغ خاموش بادط . بطر هسطاس پطژوها      در س وس کامل و ب  مش  خ 

ده  ب  مسطائل،   ثیر رههبردهای پایا محیط ، ساختأحاضر نیا هین رههبرد تحت ت

گری بط    مصامح  و الب  و و در عین حال آمادگ  برهی ماهکری ،هتخاذ موهضع صریح

ی ها، رههبردهطا  سایر حولیهای  مش  خ ها، همگوبردهری هل  منظور بالنگری در برنام 

و ترغیط  و م قاعط  کطردن مخاطبطان بط       ها  ی هل رسان ربرده م یریت هرتباط ، بهری
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 ،و حوهدث طبی  ها  کوک ق رس خطاب ، هس فادی هل روی هدهای برجس   نظیر بحرهن

 ةدهن  سالی قرهر دهرد. ت  هد باالی هین رههبردها نشان تیم و دب   و و هیراد هئ الف

عووم  هیطرهن تطا    گاهری مش  خ در فضای  مش   خهین ن    هست ک  کارآفرینان 

 دهن  هل سایر رههبردها بهری ببرن . م  سرح  هم ان ترجیح

 ب  منظور نشطان   مش  خ : کارآفرینان مسئ  مخ  ف یک های  روهیت ةسرهی  و هرهئ دهس ان

کننطط گان بطط   وسططی   هل مشططارکت ةو م قاعطط  کططردن گسطط ر مسططئ  دهدن ههویططت یططک 

هل هین رههبرد جهت ج   توجط  و حوایطت    مش  خ یح  کارآفرینان ترجهای  مش  خ 

توهننط    مشط  مط    خ ( مطرح کردی هست کارآفرینان 1995برن . چنان ک  مین رو  ) م  بهری

هطای   مشط   خط  وض یت موجود ره با هس فادی هل مباحث  ب  چاما ب شن  تا هفرهد در مورد 

هین رههبرد کارآفرینطان   گفتتوهن  م  ح هقل هی م فاوس بین یشن . بنابرهین عووم  ب  گون 

 هست. تحت تاثیر رههبرد ترغی  و م قاع  کردن مخاطبان ب  کوک ق رس خطاب  مش  خ 

هتخطاذ چنطین رههبردهطای  هل سطوی      گفطت تطوهن   مط   ک   ةبنایرهین ب  عنوهن یک ن یر

ای  روبنای  عووم  هیرهن، ب  عنوهن رههبرده گاهری مش  خ در فضای  مش  خ کارآفرینان 

عط   هورههط  سطایر     ثیر میاهن دس رس  آنطان بط  منطابع الل ، هورههط /    أو م  ول، تحت ت

کنن . ب ین م نطا کط     م  ع   توفیق در سایر رههبردهای  هست ک  هتخاذ و توفیق/ ،نف ان ذی

ب  منابع الل  دس رس  ن هد   بادن ، هل هورههط  سطایر    مش  خ در صورت  ک  کارآفرینان 

دمخوهی خود نرسن  ب  عنطوهن ی ط     ةو هل سایر رههبردها ب  ن یر ، ان برخوردهر نبادن نف ذی

 .ن دو م  ب  چنین رههبردهای  م وسلها  حل هل آخرین رهی

گسط ردی   ةهسط فاد د گردآوری و دو م  مشاه ی 1تنها رههبردی ک  در سوت چپ د ل 

و هف طار   ،نظطر خبرگطان   ،تخصصط  هطای   کوی  های  ها، گاهرش هل دوهه ، م هرک، داخص

هین رههبطرد دهرهی کو طرین هم یطال هل نظطر      4هل سوی دیگر بر هساس ج ول  .عووم  هست

دهط  کارآفرینطان    م  هست ک  نشان مش  خ رههبردی کارآفرینان  ةولن رههبرد در کل دب 

عووم  هیرهن ههویت هن ک  برهی هس فادی هل دطوهه  و   گاهری مش  خ  ةدر عرص مش  خ 
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بردهری هل هین  و هف ار عووم  قائل هس ن  و ب  دنبال بهری ،نظر خبرگان ،ها داخص م هرک،

 هیرهن نبودی و نیس ن . گاهری مش  خ ظرفیت عظیم در نظا  

تط ریج رههبردهطای    ، بط  r+cو هفطاهیا   1رهست دط ل  سوت با حرکت هل سوت چپ ب  

ههویطت هیطن رههبردهطا هل آن     .ددو م  آد ار مش  خ رههبردهای کارآفرینان  ةثرتر در دب ؤم

 ةوجود دهرد و بطر هسطاس خالصط   ها  فرهوهن  بین آن ةسوی  و دوسوی جهت هست ک  روهب  یک

 هنط . بنطابرهین   دهرهی ولن باالی  هل نظر خبرگان هین پطژوها بطودی  ها  هکثر آن 2ن ایج در ج ول 

ن رههبردها ره بط   عووم  هیرهن هی گاهری مش  خ در فضای  مش  خ کارآفرینان  گفتتوهن  م 

در هیطرهن دناسطای    هطا   مشط   خط  کارآفرین  و تغییطر   فرهین در ها  ترین هس رهتژی عنوهن م  هول

توهن   م  ها هن . دناخت و ت یین میاهن ههویت هین روهب  چن سوی  و توج  ب  پیچی گ  آن دیکر

ن . هیطن رههبردهطا   هر چ  به ر هل هیطن رههبردهطا یطاری رسطا     ةره در هس فاد مش  خ کارآفرینان 

 ن  هل:ه عبارس

 مشط   خ : کارآفرینان هب اد ج ی  برهی مسائل موجود ةده  ب  مسائل و هرهئ ساخت 

 کنن . م  بن ی ره ت ریف و آن ره قام  مسئ  بر هساس ن ایج حاصل هل پایا محیط  

  گطری بط     و الب  ،هتخاذ موهضع صریح و در عین حال آمادگ  برهی ماهکری، مصامح

 ةعرصط ب  ط  در   ؛دهط   نو  رخ در خأل مش  خ : تغییر ها بالنگری در برنام  منظور

هف   ک   م  پودان  یا ت ارض منافع هتفاق سیاس  و بالیگرهن مخ  ف با همهای  بالی

نظر هست. لمان  ک   م  مش  خ برهی موفقیت مس  ا  پیون  دو یا چن  بالی حول 

توهنط  در رهی موفقیطت    مط   ل بگیطرد روهب  مب ن  بر دوسط   و هع وطاد م قابطل دط     

 .ثر باد ؤبسیار م مش  خ کارآفرینان 

 ةرهبطط : بطا توجط  بط     و حوهدث طبی  ها  هس فادی هل روی هدهای برجس   نظیر بحرهن 

کارآفرینان  گفتتوهن  م  آمادی، هلپیاهای  حل رهی ةهین رههبرد با رههبرد هرهئ ةدوسوی

هرهئط  و   جهطت رویط هدهای برجسط   در   هسط فادی هل   ةدر هر محظط  آمطاد   مش  خ 

 .خوددان هس ن  ةآماد هلپیاهای  حل نوای  رهی بارگ

 هطای   مشط   خط  )همگطوبردهری هل  ها  در سایر حولیها  مش  خ بردهری هل م  د ن  بهری
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 ةپیشطنهادی مو ن هسطت م وجط  دطون  کط  یطک       مش  خ کارآفرینان  (:ها سایر حولی

گیرنط گان   عووم  و در میان تصویم اهریگ مش  خ خاص در یک حولی هل  مش  خ 

ب  یک هرلش مط وب تب یل د ی هست. در ن یر  هل هین مط   ب  عنوهن ههرم  بطرهی  

 خوددان بهری ببرن . مش  خ تخصص   ةج   توج  ب  مسائل در حول

 در هیطرهن   مش  خ (: گویا کارآفرینان مسئ  آمادی )پیون  هل ب    هلپیاهای  حل رهی ةهرهئ

سیاسط   های  آمادی من ظر تغییر در جریانهای  حل ساخ ون  کردن مسائل با رهی ب  جای

 م  نظر خوددان ره هرهئ  دهن .های  حل و برول مسائل برجس   هس ن  تا ب وهنن  رهی

 سالی تیم و دب   و هیراد هئ الف 

ن ، رههبردهای  حضور دهرن  ک  بیشط ری r-cترین مقادیر  ، مثبت1در باالترین قسوت د ل 

گونط    و هر هن    ّثیرگاهری ره بر سایر رههبردها دهرن . ب  عبارس به ر هین رههبردها هل نوع عأت

در نظطا    مشط   خ ها ب  صورس مس قیم بر سایر رههبردهای کارآفرینان  تقویت یا تض یف آن

 ن  هل:ه ثیرگاهر هست. هین دو رههبرد عبارسأعووم  هیرهن ت گاهری مش  خ 

 و ترغیط  و م قاعط  کطردن     ،هطا  ی هل رسطان  ربرده ت هرتباط ، بهریرههبردهای م یری

هطای   گسط رش منطقط  ف امیطت    و هطا  : ترویج هیط ی مخاطبان ب  کوک ق رس خطاب 

کارآفرینطان  هطای   . هین مرح   برهی پطایرش هیط ی  هستمش   خ کارآفرینان  ةخالقان

کننط  تطا    مط   هیرطاد   یهطا  . بنطابرهین آنطان موق یطت   دههویطت بطاالی  دهر   مشط   خ 

هایشان م قاع  کنن .  حل نف ان ره در مورد سودمن ی رهی گاهرهن و عوو  ذی مش  خ 

و در  ،آنان خوهن ی دود، دنی ی دود، مورد بحث قطرهر گیطرد  های  ک  هی ی مسئ  هین 

( برخط  هل هیطن   1988کین  ) نهایت پایرف   دود هل ههویت باالی  برخوردهر هست.

هطای   ، مقامط  1ک بط  هطای   گطاهرش  :دی هسطت کطر  رفط   وهر م سالوکارها ره فهرسطت 

یک گاهرش ک ب  هست ک  نگطرش  ( وکار و سیاست در همور کس ) ط2گرهیان  موضع

ها، مقطاالس، نویسطن گان    ک اب، ط کن  م  دخص  در رهبط  با موضوع خاص  ره بیان

                                                                                                                   
1. Writtenreports 

2. Positionpaper 
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، تط ریس در دهنشطگای،   2ثابت در مطبوعاسهای  ، س ون1پودا مطبوعات  ،سرمقام 

رهدیطو و  هطای   مط هرهن، دطرکت در بحطث    مط ن سطخنرهن  سیاسطت    ةبط  تهیط   کوک

( نیططا م  قطط  هسططت کطط  2015سططخنرهن  در مرططامع عوططوم . ف شططر ) ،3ت ویایططون

هطای   گاهری کننط  تطا دطب      بای  بر هرتباطاس خوددان سرمای  مش  خ کارآفرینان 

 ه هری کنن .عووم  هیراد و نگ مش  خ ره در جوهمع  ط هایشان هل هی ی ط حوای  

   ( رصط  محیطط  ره بط  دو دمیطل بطرهی کارآفرینطان       1995: مین طرو  ) پایا محیطط

 مشط   خط  ج ی  ره ب  کارآفرینان های  دهن : هول فرصت م  دهرهی ههویت مش  خ 

 مشطط  هططای خطط  کنطط  و دو  هیطط ی مطط  کططارگیری تخصصشططان گودططاد بططرهی بطط 

کنط  تطا دطای      مط   ان یطادآوری ره ب  آن مش  های خ  د ی در سایر حولی کارگرف   ب 

 تخصص  خوددان بهری ببرن . ةدر حولها  ب وهنن  هل آن هی ی

ثر و خطامص  ؤمبنای ولن رههبردهای م تحقیق ره برهای  هی هل یاف   نیا خالص  4 ج ول

 .ده  م  هرهئ  ها د س هثرگاهری آن

 بحث و نتیجه

و در نهایطت   ،ثرأثیر و تط أه ف هل هین پژوها دناسای ، کشف روهب  ع ّ ، برآورد میاهن ت

در  مش  خ کارآفرینان  هرتباط  هل رههبردهای  بود ک  ب  لعم خبرگان  ةدب  ةیک نقش ةهرهئ

نط .  کن م سیاس  ، هس فادی های  نوآوری ةب  منظور هرهئ ،عووم  هیرهن گاهری مش  خ فضای 

در  مشط   خط  کارآفرینطان  »هص   پاسخ ب  هین پرسا هساس  هسطت کط     ةمسئ بر هین مبنا 

هطای   عووم  هیرهن هل ک ه  رههبردها برهی ب  ثوطر رسطی ن نطوآوری    گاهری مش  خ فضای 

 «گیرن ؟ م  سیاس   بهری

 

                                                                                                                   
1. Editorialwriters and press coverage 

2. Columnsin journal 

3. Participatingin radio and television discussions 
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عمومی ایران بر اساس وزن و  گذاری مشی خط ةعرص مشی خطبندی راهبردهای کارآفرینان  اولویت .4جدول 
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6929/1 9 0561/5 13 1 

3906/1 1 7245/4 3 2 
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1434/0 11 3474/4 11 5 
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0345/0- 3 2756/4 7 7 

0458/0- 6 2623/4 10 8 

2818/0- 8 2501/4 5 9 

8013/0- 12 2126/4 6 10 

8494/0- 5 2019/4 2 11 

0073/1- 7 8760/3 1 12 

2992/1- 10 6966/3 8 13 

 

گیطری   ف   هست و بط  عنطوهن ن یرط    با توج  ب  مطامب  ک  ب  تفصیل مورد بحث قرهر گر

و  ،هطا  ی هل رسطان  ربطرده  رههبردهای مط یریت هرتبطاط ، بهطری   »نهای ، ضون توج  ب  هین   

تغییر بالیگرهن و »ثیرگاهرترین و أت «ترغی  و م قاع  کردن مخاطبان ب  کوک ق رس خطاب 

رههبرد کارآفرینان  ثیرپایرترینأت «برهی کنار لدن مخامفان مسئ  حق در رسی گ  ب   نهاد ذی

ترین رههبردهای آنطان هل نظطر ولن    عووم  هیرهن هست، مهم گاهری مش  خ نظا   مش  خ 

 ن  هل:ه ک   هین پژوها ب  ترتی  عبارس رههبرد در ساخ ار

 ةتطرین هسط رهتژی در دطب     هیطن رههبطرد مهطم   : سطالی  تطیم و دطب     و هیراد هئ الف .1

عوطوم  هیطرهن هل    گطاهری  مش  خ ضای ف ال در ف مش  خ رههبردهای کارآفرینان 

پیشطین در  هطای   گرچ  قری  ب  هتفاق پژوها ؛نظر ن ایج پژوها حاضر بودی هست

(، میرریطک و هوی وطا   2009) و هو طارهنا  نظیر بروئطر  ،مش  خ مورد کارآفرین  
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(، بر ههویت و روهج هیطن  2015ف شر ) ،(2013(، مین رو  )2013(، هن رسون )2009)

منطبطق بطا ن طایج     هن  و هل هین نظر ن ایج تحقیطق حاضطر دقیقطاً    ورلی یکی  أرههبرد ت

 .هست پیشینهای  پژوها

: هیطن رههبطرد نیطا دهرهی دومطین     (مسطئ   آمادی )پیون  هل ب    هلپیاهای  حل رهی ةهرهئ .2

در  مش  خ رههبردهای کارآفرینان  ةگون جایگای هل نظر ههویت در کل ساخ ار دب  

. هل هین نظر، ده  نشان م هل نگای خبرگان ره یت باالی آن ک  ههو هست هین پژوها

( 2009( و میریریطک و هوی وطا )  1995مین طرو  ) های  حاضر با پژوها ةن ایج مقام

 دهرهی تطابق هست.

هطای   مش  خ )همگوبردهری هل ها  در سایر حولیها  مش  خ بردهری هل م  د ن  بهری .3

 ةیطن رههبطرد آن هسطت کط  در پیشطین     قابل توج  در خصوص ه ةن  : ها( سایر حولی

( بط  هیطن رههبطرد هدطاری     1995تنها در پژوها مین رو  ) مش  خ نظری کارآفرین  

رسط  هیطن رههبطرد نطاد      مط   د ی هست. هما بر هساس ن ایج پژوها حاضر بط  نظطر  

عووم  هیرهن هل ههویطت بطاالی     گاهری مش  خ ف ال در نظا   مش  خ کارآفرینان 

د محققطان آتط  دالیطل ههویطت هیطن رههبطرد نطاد        دطو  مط   یشنهادپبرخوردهر باد . 

تطر و   عووم  هیرهن ره با نگاه  عویطق  گاهری مش  خ در نظا   مش  خ کارآفرینان 

 کنن .تر بررس   مود افان 

و ترغیط  و م قاعط  کطردن     ،هطا  ی هل رسطان  ربرده رههبردهای م یریت هرتباط ، بهری .4

هبططرد در سططاخ ار پططژوها حاضططر  : هیططن رهمخاطبططان بطط  کوططک قطط رس خطابطط  

هیطرهن بطودی    گطاهری  مش  خ در نظا   مش  خ ثیرگاهرترین هس رهتژی کارآفرینان أت

دطامل   مشط   خط  پیشین کطارآفرین   های  هست. ههویت هین رههبرد در هکثر پژوها

و  ،(2009) و هو ارهنا (، بروئر2004(، مک کون )1995(، مین رو  )1988کین  )

 کی  قرهر گرف   هست.أ( مورد ت2015ف شر )

: هل هیطن نظطر، ن طایج    و حوهدث طبی  ها  هس فادی هل روی هدهای برجس   نظیر بحرهن .5

و  ،(2009) و هو ططارهنا (، بروئططر1995مین ططرو  )هططای  هیططن تحقیططق بططا پططژوها
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( دهرهی تطابق هست. همب ط  بطا توجط  بط  ولن بطاالی هیطن       2009میرریک و هوی وا )

توهن ن یر   م  در هیرهن مش  خ رههبردهای کارآفرینان  ةرههبرد در کل ساخ ار دب 

دط ی توسط  آنطان در     کارگرف   ب های  ترین هس رهتژی م  هول ءهین رههبرد جا گرفت

 هست. عووم  هیرهن گاهری مش  خ فضای 

هطای   : هیطن رههبطرد در پطژوها   مسئ  مخ  ف یک های  روهیت ةسرهی  و هرهئ دهس ان .6

( نیا عنوهن 2015و ف شر ) ،(2009، میرریک و هوی وا )(2009) و هو ارهنا بروئر

مخ  طف،  هطای   روهیت ةسرهی  و هرهئ بر هساس ن ایج هین پژوها دهس اند ی هست. 

ثیر أکطردن مخاطبطان هل طریطق خطابط ، تحطت تط       عالوی بر رههبرد ترغی  و م قاعط  

و  ،هطا  ولیدر سایر حها  مش  خ سالی، همگوبردهری هل  رههبردهای هیراد تیم و دب  

 هی ب  آن نش ی هست. پیشین هداریهای  ک  در پژوها هست پایا محیط  نیا

 ةهتخاذد ی در مرح ط های  مش  خ دس  اری در دس ورکارها یا هصالح و دس  اری  .7

 ی دط ( نیطا مططرح   1995( و مین رو  )2004هین رههبرد در پژوها مک کون )هجره: 

ی طط  هل »دطط ی هسططت  ( مطططرح2004چنططان کطط  در پططژوها مططک کططون )هسططت. 

آن هسطت کط  صطبوری     کنط  توهن  هس فادی  مش  م  خ ک  کارآفرین های   هس رهتژی

ثیرگطاهری بطر   أهتخاذد ی ره م ططوف بط  ت   مش  خ پیش  کن  و تالش برهی هصالح 

یطک   ،دطون   مط   ب  صطورس مطبهم بیطان    . هل آنرا ک  قوهنین م ووالًکن هجره  ةمرح 

 مشط   خط  ک ی ی ههط هف  های  راد رهبط  با بروکرهستوهن  با هی م  کارآفرین لیرک

مین طرو    .(McCown 2004 :52« )هجطره دنبطال کنط .    ةمط وب خطودش ره در مرح ط  

ثیر رههبرد ترغی  و م قاع  کردن مخاطبطان  أ( نیا هتخاذ هین رههبرد ره تحت ت1995)

 کن  ک  سخنوری حامت م قاع کنن گ  و م  دهن  و مطرح م  ب  کوک ق رس خطاب 

 ره در خود نهف   دهرن . ط یناد  هل ت رهر بیا هل هن هل ط دس  اری حامت هجبار

بطرهی کنطار لدن مخامفطان: هیطن      مسئ  حق در رسی گ  ب   تغییر بالیگرهن و نهاد ذی .8

صرهحت و در پژوها میرریطک و هوی وطا    ( ب 2004رههبرد در پژوها مک کون )

ای ن ایج هین پژوها، هین رههبرد ( ب  صورس ضون  عنوهن د ی هست. بر مبن2009)
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 مسطئ   مخ  ف هل های  روهیت ةسرهی  و هرهئ رههبردها ب  جا دهس ان هوةثیر أتحت ت

هطای   کوی  های  ها، گاهرش گس ردی هل دوهه ، م هرک، داخص ةگردآوری و هس فاد

هف طار عوطوم ، دسط  اری در دسط ورکارها یطا هصطالح و        ،نظر خبرگان ،تخصص 

هجطره و پطیا بطردن ههط هف تغییطر       ةهتخاذدط ی در مرح ط  های  مش  خ دس  اری 

وهر )چرهغ خطاموش   کوچک و س س  های  در س وس کامل هل طریق هق ه  مش  خ 

 پیشین ب  آن هداری نش ی هست.های  حرکت کردن( بودی هست ک  در پژوها

کوچطک و  هطای   در س وس کامل هل طریطق هقط ه    مش  خ پیا بردن هه هف تغییر  .9

: ن ایج پژوها حاضر با تحقیق مک کطون  ر )چرهغ خاموش حرکت کردن(وه س س  

هطای   توهنن  تالش م  نف ان ذی رسای: »خوهن هست. وی مطرح کردی هست ( هم2004)

و آن ره  دهنط  ثیر قرهر أره تحت ت مش  خ هیراد تغییر  ب  منظور مش  خ کارآفرین 

در  ناپطایر یطک وهق یطت هن ار  نف ان  یا دچار مانع سالن . ب  هر حال ذی کنن تسهیل 

برهی رسی ن ب  موفقیت بای   مش  خ هس ن  و کارآفرین  مش  خ دنیای کارآفرین 

 .(McCown 2004 :35.« )خوب  آنان ره هدهری کن  ب 

گری بط    مصامح  و الب  و هتخاذ موهضع صریح و در عین حال آمادگ  برهی ماهکری .10

نظیر مین طرو    ،پیشینهای  ر هغ   پژوها: هین رههبرد دها منظور بالنگری در برنام 

یک رههبطرد   منامة (، ب 2015ف شر ) ،(2013(، هن رسون )2004(، مک کون )1995)

پایرف   د ی هست ک  هلین محطا  ن طایج پطژوها     مش  خ م  هول بین کارآفرینان 

 در توهفق کامل هست.ها  حاضر با آن

: ن ایج پژوها حاضطر  ئل موجودهب اد ج ی  برهی مسا ةده  ب  مسائل و هرهئ ساخت .11

 خوهن هست. ( هم2013و  1995هل بابت هین رههبرد با پژوها مین رو  )

هطای   ثیرگاهرترین هس رهتژیأ: هین رههبرد نیا در هین پژوها ی   هل تپایا محیط  .12

کننط ی تشطخیص دهدی دط  کط  بطا       هل نگطای خبرگطان مشطارکت    مش  خ کارآفرینان 

هسطاس ن طایج    . بطر هسطت  خطوهن  ( هطم 2015ف شر ) ( و1995مین رو  )های  پژوها

 ةده  ب  مسطائل و هرهئط   پژوها حاضر، رههبرد پایا محیط  بر رههبردهای ساخت
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در سطایر  هطا   مشط   خط  بردهری هل م  دط ن   هب اد ج ی  برهی مسائل موجود و بهری

ثیرگاهر هست کط  منطبطق بطا    أها( ت سایر حولیهای  مش  خ )همگوبردهری هل ها  حولی

 ( هست.1995گای مین رو  )دی 

هطای   کوی  های  ها، گاهرش گس ردی هل دوهه ، م هرک، داخص ةگردآوری و هس فاد .13

مین طرو   هطای   : هیطن رههبطرد در پطژوها   و هف طار عوطوم    ،نظر خبرگان ،تخصص 

( بط  عنطوهن ی ط  هل    2009) و هو ارهنا بروئر ،(2004(، مک کون )2013، 1995)

د ی هست. هین رههبرد بر مبنای ن طایج حاصطل هل هیطن     م رف ترین رههبردها  م  هول

گرچ  بط  صطورس خی ط  محط ود هل      ؛خاص  بر سایر رههبردها ن هرد ثیرأپژوها ت

ی هل ربطرده  رههبردهای  نظیر پطایا محیطط ، رههبردهطای مط یریت هرتبطاط ، بهطری      

و هسط فادی هل   ،ترغی  و م قاع  کردن مخاطبان بط  کوطک قط رس خطابط      ،ها رسان 

 پایرد. م  ثیرأو حوهدث طبی   تها  وی هدهای برجس   نظیر بحرهنر

جهت پیشطبرد   مش  خ د کارآفرینان دو م  گیری نهای  پیشنهاد هساس بحث و ن یر  بر

 لمینط  نظردان و تنوع بخشی ن ب  رههبردهای مورد هس فادی در هین  سیاس   م های  نوآوری

 موهرد لیر ره م  نظر دهد   بادن :

 هطای   کوی ط  هطای   ها، گاهرش گس ردی هل دوهه ، م هرک، داخص ةو هس فاد گردآوری

نظطری پطژوها ی ط  هل     ةهف طار عوطوم  بطر هسطاس پیشطین      ،نظر خبرگان ،تخصص 

کنن گان در هین پژوها ههویت  با هین حال مشارکت .ترین رههبردها بودی هست م  هول

هری هل هیطن ظرفیطت عظطیم در    بطرد  هن ک  برهی هین رههبرد قائل هس ن  و ب  دنبال بهری

هیرهن نبودی و نیس ن . هیطن ن  ط  وق ط  در تقابطل بطا دو رههبطرد        گاهری مش  خ نظا  

در هطا   مشط   خط  بردهری هل مط  دط ن    بهری»و  «آمادی هلپیاهای  حل رهی ةهرهئ» باههویت

گیطرد فضطای    مط   قطرهر  «هطا(  سایر حطولی های  مش  خ )همگوبردهری هل ها  سایر حولی

 گاهری عووم  هیرهن ره با وضوح بیشط ری بط  تصطویر    در سیاست مش  خ ین  کارآفر

سیاسط    هطای   در هین عرص  بیا هل آن   نوآوری مش  خ کش . گویا کارآفرینان  م 

 ،نظر خبرگطان  ،تخصص های  کوی  های  خوددان ره مب ن  بر دوهه ، م هرک، گاهرش
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دط ی دهرنط  یطا     ت یطین  ی و هلپطیا آمطاد هطای    حطل  گاهری کنن  رهی و هف ار عووم  پای 

کنن . ب  عبارس به ر کارآفرینان  م  همگوبردهریها  رهه ارهای نوآورهن  ره هل سایر حولی

آمادی من ظطر تغییطر در   های  حل ب  جای ساخ ون  کردن مسائل با رهیدر هیرهن  مش  خ 

نظطر  مط   هطای   حطل  سیاس  و برول مسائل برجس   هسط ن  تطا ب وهننط  رهی   های  جریان

توهنن  ب  عنطوهن   های  م  هی موهرد چنین نوآوری هگرچ  در پاری خوددان ره هرهئ  دهن .

م هرک و نظر خبرگان و  و رس  توج  بیش ر ب  دوهه  م  ب  نظر ،ن دورهه ار مطرح 

ساالر ره ب  هورهی دهد   بادط    توهن  هقبال عووم  و کاردناسان دیوهن م  هف ار عووم 

 کن .ره تسهیل ها  و هجرهی نوآوری و در ن یر  تصوی 

 « هب اد ج ی  برهی مسطائل موجطود   ةده  ب  مسائل و هرهئ ساخت»و  «پایا محیط» 

کط    درحام  ؛هن  کنن گان در پژوها بودی ههویت دیگر هل نگای مشارکت دو رههبرد کم

هل پططایا محیططط  بطط  عنططوهن ی طط  هل   مشطط  خطط نظططری کططارآفرین   ةدر پیشططین

نا  بردی د ی هسطت. ههویطت پطایا     مش  خ رههبردهای کارآفرینان ثیرگاهرترین أت

بر هساس ن ایج حاصطل هل پطایا    مش  خ محیط  هل آن جهت هست ک  کارآفرینان 

کنن . ههویطت هنط ک رههبطرد پطایا      م  بن ی ره ت ریف و آن ره قام  مسئ  محیط  

کط    حطاک  هلیطن ن  ط  هسطت    ده  ب  مسائل  یر  ض ف در ساختمحیط  و در ن 

عوطوم  هیطرهن بطیا هل آن ط  بطر       گطاهری  مشط   خط  در نظا   مش  خ کارآفرینان 

الل  بطرهی  هطای   کی  دهد   بادطن  هبطاهر و توهنطای    أههویت بودن هین دو رههبرد ت ب 

هس فادی هل هین رههبردها ره در هخ یطار ن هرنط . چط  بسطا حضطور بیشط ر کارآفرینطان        

هرهای فناورهن  جهطت هرتبطاط مسط قیم بطا     کارگیری هبا  در م ن جام   و ب مش  خ 

ده  ب  مسائل مب نط    ه ف ب  منظور رص  مسائل محیط  و در هدهم  ساخت ةجام 

توهنط  چنطین    مط   هطا  هب طاد آن  ةهوط بر دوهه  و م هرک می هن  بطا در نظطر گطرف ن    

 تر یاری رسان . گرهیان  سیاس   وهقعهای  نوآوری ةبالیگرهن  ره در هرهئ

 رههبردهطای تغییطر در   » کننط ی در هیطن پطژوها    مشطارکت  مش  خ فرینان هل نگای کارآ

دسط  اری در  »، «برهی کنار لدن مخامفان مسئ  حق در رسی گ  ب   بالیگرهن و نهاد ذی
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پطیا  »و  ،«هجره ةهتخاذد ی در مرح های  مش  خ دس ورکارها و هصالح و دس  اری 

ثیرپایرترین رههبردها أت «بردن هه هف در س وس کامل و چرهغ خاموش حرکت کردن

 مشط   خط  هن . هین ن    ب هن م ناست ک  هین رههبردها برهی کارآفرینان  ید دناسای  

گاهری عووم  هیرهن دهرهی هومویت نیس ن . ب  عبطارس به طر    سیاست ةحاضر در عرص

هل هورههط    ،ب  منابع الل  دس رس  ن هد   بادطن   مش  خ در صورت  ک  کارآفرینان 

دمخوهی خطود نرسطن  بط      ةو هل سایر رههبردها ب  ن یر ،نف ان برخوردهر نبادن  سایر ذی

ن  ک  طبق پژوها دو م  ب  چنین رههبردهای  م وسلها  حل عنوهن ی   هل آخرین رهی

بر نظطا    مش  خ ع   هدرهف کامل کارآفرینان  ةدهن  توهن  نشان م  (2004مک کون )

ک یطط ی در نظططا  هططای  بططا بروکططرهس نهططادی و ضطط ف در برقططرهری هرتبططاط مط ططوب

ثیرگطاهرترین رههبطرد   أعووم  هیرهن باد . هگر هین ن  ط  ره در کنطار ت   گاهری مش  خ 

مط یریت  »ی نط  رههبطرد    ،عووم  هیطرهن  گاهری مش  خ کارآفرینان سیاس   در نظا  

ترغی  و م قاع  کردن مخاطبطان بط  کوطک قط رس      ،ها ی هل رسان ربرده هرتباط ، بهری

هیرهن  بیا هل آن ط  بطا سطایر     مش  خ رس  کارآفرینان  م  قرهر دهیم، ب  نظر ،« خطاب

سطاالرهن هجرهیط  هرتبطاط برقطرهر کننط  و تطالش کننط          نف ان و دیطوهن  بالیگرهن و ذی

سیاس   م  نظر خوددان ره ب  صورس چطرهغ خطاموش بط  پطیا ببرنط       های  نوآوری

نوآورهنط  و هقنطاع   های  هین طریق ب  ترویج هی یدهرن  تا هل ها  توایل ب  هس فادی هل رسان 

تر بطا کاردناسطان    نف ان بپردهلن . بنابرهین توصی  ب  هرتباط گس ردی هف ار عووم  و ذی

توهنط  بط     مط   نوآورهنط   مشط   خ و نهادهای م وم  یک ها  هجرهی  ک ی ی در سالمان

 ةهسط فاد  تنطوع بخشطی ن بط  رههبردهطای مطورد      جهطت عنوهن یک رهه ار پیشطنهادی  

 ،کاها مخامفطت نهادهطا   عووم  هیرهن، گاهری مش  خ در نظا   مش  خ کارآفرینان 

 و و در ن یر  تسهیل مشروعیت بخشطی ن  ،هجره ةساالرهن هجرهی  در مرح  ت ه  دیوهن

 دود.سیاس   مطرح های  هجره و تثبیت نوآوری
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