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  مقدمه
 Schumpeter)ي تصادبر توسعه اق مؤثراز عوامل  یکیعنوان بهجدید  وکارهايکسب ایجاد

در حـوزه کـارآفرینی    (Salamzadeh 2015) پربحـث پژوهشی همچنـان   اتموضوعاز و  (1934
-کسـب  ایجادپیشنهادي  هايد که مدلنداللت دار نکتهاست. تحقیقات نوین کارآفرینی بر این 

  تعبیـه  آن هـاي موجـود در   و مزیت منطقههر  فضایی هايبر ویژگی مبتنی باید وکارهاي جدید
در  را خـود  تموفقیـ  که شده تعیین پیش از هاي سیاستگذاري  از ايمجموعه مبناي بر نه شوند،

  .(Asheim et al. 2011) اندکرده کسب متفاوت محیطی
 ;Stam 2015) طیفــرد و محـ  نیرابطـه بـ   در یتکــامل نـد یوکــار، در یـک فرا کسـب  ایجـاد 

Sternberg 2009; Malecki 2009) رخ  يو اقتصـاد  یاجتماع محورزمینه ندیفرآ کی و در قالب
دالیـلِ گونـاگون از   ، بهاین حوزهدر  با وجود تحقیقات متنوع .(Reynolds et al. 1997) دهدیم

اثرگذار بر  1ايهاي منطقهمزیت ،(Becker et al. 2015) جمله نگاه تجویزي و بخشی به موضوع
تواند بخشی می رویکردي که. وکارهاي جدید در یک مدل جامع ارائه نشده استایجاد کسب

-زمینـه  ،وکار جدید را در حوزه محیطی پوشش دهـد کسب ایجاداز شکاف موجود در ادبیات 
 .Zahra et al) ش دادهرا پرور نوآورانهخالقانه و  لیتحل ،این رویکرد. است 2کارآفرینانهگرایی 

 نیـی خود تب یعیطببستر در  دهیپد استقرارها را با افتهیها و هینظر ،یپژوهش هاي پرسش و ،(2014
  .کندیم

وکارها رونق بیشتري نسبت بـه  که چرا در برخی از مناطق، کسب این پرسش تاریخیپاسخ 
 ،یاجتمـاع  عوامـل  محیطی ماننـد  يهانهیزمو  (Saxenian 1994; Shane 2005)سایر مناطق دارند

در بسـتر رویکـرد    ،دنـ داروکـار جدیـد   یـک کسـب   جـاد یا ندیدر فرا یچه نقش يو نهاد ییفضا
چـه عوامـل و    درپی پاسخ به این پرسش است کـه تحقیق حاضر  گرایی قابل بررسی است. زمینه

پـس از  از ایـن رو   شود؟مناطق باعث افزایش نرخ ایجاد کسب وکارها می برخی ازشرایطی در 

                                                        
1. Regional advantage  
2. Entrepreneurial Contextualization 
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هـاي   ساختاریافته، مزیتهاي نیمهاي از ادبیات موجود و انجام مصاحبهشناسایی متغیرهاي منطقه
وکارهاي جدید نقش دارنـد، شناسـایی کـرده و بـا روش کیفـی      اي را که در ایجاد کسبمنطقه

 .ارائه خواهد داد ايهاي منطقهبنیاد، الگویی مفهومی در زمینه مزیتداده

  نظري و مبانی  پیشینهمروري بر 
 بـوده و  کارآفرینـان  هـاي هاي فرصت، فرآیند و ویژگیمکمل دیدگاه ،گراییدیدگاه زمینه

بسـتر   نـه، یزم معتقـد اسـت   ،)2000آلدریچ ( .(Su et al. 2015) است يکاربرد قاتیتحقپیشران 
 شـناخت ) نیـز  1387الیاسـی (  که.  چنانکندمساعد یا نامساعد را براي بذر کارآفرینی فراهم می

 هـاي محـل بـروز تـالش    مسـتلزم توجـه بـه زمینـه و بسـتر اجتمـاعیِ       را آمیز کـارآفرینی موفقیت
توانـد بـه   یمـ  گرایـی زمینـه  انـد، اظهـار داشـته  ) نیـز  2014( زهرا و همکاران .داندمیکارآفرینان 

کـه   اي یخیو تـار  یفرهنگ يهاانیبا بن شان هاي پرسش وندیپ يبرارا  یمهم زیرساختمحققان، 
 لیـ تحل راهاي کارآفرینانه  جعبه سیاه پدیدهو  ارائه دهد ،ستندیمشاهده ن ابلق محیط در یراحت به

 .(Hjorth et al. 2008) کند
قـش  نصورت گرفته اسـت. بـه عنـوان مثـال،      در ابعاد مختلف ،گراییتحقیقات حوزه زمینه

 Stam) دیـ جدي هـا شـرکت  لیتشـک   نـد یفرا در ،یو محلـ  يادر سطح منطقه ییفضا يها نهیزم

2010; Stam & Stel 2009)محل  یکیوکار خود را در نزد کسب ،نانیدهد که کارآفر ی، نشان م
بـر   ثیرگذارأتمل در زمینه عوا)، 2015( همکاران و شپرددر این مورد . دهندیقرار م شان یزندگ

 تیـ انتخـاب موقع  ،وکـار ایجـاد کسـب  مهـم   عوامـل از  یکـ ی معتقدنـد کـه   تصمیم کارآفرینان 
هـاي اجتمـاعی،   ) نیز زمینـه 2003( همکاران ها مانند مارتین وبرخی از پژوهش .است ییایجغراف

دارد، مـورد   نقـش وکارهـاي جدیـد   هاي یک منطقـه را کـه بـر ایجـاد کسـب     اقتصادي و مزیت
  اند.قرار داده مطالعه

و در  1برتـري ، یـا  "عامل یا ترکیبی از عوامل سـودمند "در نقش اسم، به معناي  1مزیت واژه
یکـی از عـواملی کـه باعـث      .(Kinnear et al 2012) است "منفعتی خاص"نقش فعل به معناي: 

                                                        
1. Advantage  
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هـایی   ها و برتريمزیت ،اندازي کنندوکار خود را در یک منطقه راهشود کارآفرینان، کسبمی
هاي تجاري، انسانی، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی نسبت بـه سـایر   منطقه در زمینه آناست که 

بتی موجـود در یـک   هاي مطلـق، نسـبی و رقـا   اي، برتريهاي منطقه مزیتمنظور از مناطق دارد. 
 منطقـه تعبیـه    هاي فضـایی ویژگیبراساس و  اند هاي کارآفرینانه که بسترساز فرصت استمنطقه 

دارابـودن منـابع    مانند هاییهاي فضایی، مزیت. منظور از ویژگی (Asheim et al 2011)شوندمی
ترجیحات درحـال   ظرفیت سرمایه اجتماعی و انسانی و ،کی، دسترسی جغرافیایی به بازاربیوفیزی

  تغییر سبک زندگی است که در یک فضاي جغرافیایی استقرار یافته است. 
 وکارهاي جدیـد شکست کسب و بر نرخ ایجادنیز هاي فرهنگی، تاریخی و اجتماعی مزیت

کـه در آن ظهـور    یمختلفـ  يهانهیدر زم دیبا ینیکارآفربنابراین  . ثیرگذارستأتیک منطقه در 
جهـان   ،فهم شود. به عنـوان مثـال  ، (Jennings et al. 2015; Zahra 2007; Welter 2011) یابدیم

در توسـعه   (Almobaireek et al. 2016) در جهـان  یافتـه کشـور گسـترش   200حـدود   بـا اسـالم  
در کشـورها و منـاطق   و از ایـن رو   بودهمتنوع  اریبس یفرهنگ راثیو م یعیمواهب طب ،ياقتصاد

بنابراین مطالعه  .(Ramadani et al. 2016) استگسترده  زین ینیکارآفر يهاتیفعالنشین، مسلمان
 هاي اسالمی ها و ارزشهاي اسالمی باید مبتنی بر زمینهوکار جدید در محیطکسب ایجادفرایند 

جوامـع   یاجتمـاع  يتـوان اشـاره بـه مرزهـا    یا مر ییفضا يهانهیزم چراکه اساساً صورت گیرد،
 Thornton & Flynn) مشـترك  یو معـان  یو فرهنگـ  یشناخت يکننده هنجارهامنعکس ی ومحل

دهنـده اشـتراکات فرهنگـی، فضـایی،     نشـان یـایی،  مرزهـاي جغراف . به بیان دیگـر،  دانست (2003
اثـر مسـتقیم یـا     و بـوده اي  هـاي منطقـه  سـازِ مزیـت  تاریخی، اجتماعی و اقتصادي است که زمینه

  وکارهاي جدید دارد. اندازي کسبهاي راهغیرمستقیم بر فعالیت
 ،ايزمینـه  دگاهیـ د دره این شرح اسـت کـه   ب 2با رویکرد وتنمشارکت نظري تحقیق حاضر 

 بـه نـوع   "4چـه چیـزي  "و استیا کارآفرین وکار فرد ایجادکننده کسب ،"3کسیچه"منظور از 

                                                                                                                                        
1. Superiority 
2. Whetten 
3. Who 
4. What 
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چـه  " اشـاره دارد. در ایـن تحقیـق    یعنـی واحـدهاي کوچـک نسـاجی     ،شـده جادیوکـار ا کسب
تحقیـق حاضـر    و دهـد  یرخ مـ  آن در ینیکه کـارآفر  کند اشاره می یمختلف مناطقبه  ،"1مکانی

بـه   ،"2یزمـان چه  "هاي موجود در این مناطق است. دیدگاهها و مزیتدنبال شناسایی ویژگی به
کـه   چنـان  شـود؛  اي تلقّـی مـی  هـاي منطقـه  که یکی از ابعاد مزیت دارد توجه  یخیتار يها نهیزم

 دیـدگاه . همچنـین  کنـد  یرا بـه خـود جلـب مـ    ان محققـ ، توجـه  پیشینه تاریخی صـنعت نسـاجی  
ممکـن   ینیکـارآفر  يهـا  تیفعال جیکه چرا نتا کند یموضوع کمک م نیا حیبه توض "3راییچ"

 یـی گرانـه یزم "4یچگـونگ " بعـد  مـورد ؟ در متفـاوت باشـد   ،مناطق مختلف و است در کشورها
 دیـ با ینیکـارآفر  هـاي  هیـ نظر نخسـت آنکـه    وجود دارد:عمده  یچالش مفهوم دو ،ینیکارآفر

 کننـد. گرایـی را لحـاظ   هـا، زمینـه  صول، مفروضات و مرزهاي تئـوري یعنی در ا .دنشو گرانهیزم
 در دیـ پژوهشگران با . یعنیاست "مفهوم" ییشناساو  يپرداز هیالش دوم مربوط به مفهوم نظرچ

   مدنظر قرار دهند. را ینیو کارآفر نهیزم نیرابطه ب ي،پرداز هینظر

  شناسیروش
 بنیـاد  روش دادهاسـت و بـا   قیقات کیفـی  تح زمرهدر حاضر از نظر هدف، بنیادي و پژوهش 

اسـت    نظریـه  کشـف » استقرائی«شناسی  بنیاد، یـک روش داده  یافترهانجام شده است.  5مندنظام
ــه ــن  ک ــی    ای ــراهم م ــگر ف ــراي پژوهش ــان را ب ــري  امک ــی نظ ــا گزارش ــی«از   آورد ت ــاي  ویژگ ه

هاي کیفـی، مصـاحبه   ادهابزار گردآوري د .(Creswell 2005) پرورش دهـدرا » موضوع عمومی
نـرخ ایجـاد   انجـام شـد.   مدیران صنعت نساجی  کارآفرینان، استادان وساختاریافته بود که با  نیمه

عنـوان یکـی از هفـت صـنعت اسـتراتژیک ایـران        وکارهاي جدید در صـنعت نسـاجی بـه   کسب
رار )، در مناطق مختلف، متفاوت بوده که زمینه انتخاب مطالعه حاضـر قـ  1394 ،وزارت صمت(

 اشـباع نظـري    وهدفمنـد اسـتفاده شـد    گیري  نمونهبخش کیفی، از   گیري دربراي نمونهگرفت. 

                                                        
1. Where 
2. When 
3. Why 
4. How 
5. Systematic Grounded Theory 
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ها، پس از اختصاص کد براي تحلیل دادهدست آمد.  به هفدهمها در مصاحبه کفایت داده براي
سـازي و در مرحلـه کدگـذاري بـاز، مفـاهیم و مقـوالت       ها پیـاده شونده، مصاحبه به هر مصاحبه

ها استخراج شد. کـدها مـورد بـازبینی قـرار گرفتـه و در نهایـت بـر اسـاس پدیـده          س دادهبراسا
کدگـذاري محـوري انجـام شـد. در مرحلـه       اسـت،  اي هـاي منطقـه  محوري تحقیق کـه مزیـت  

  کدگذاري انتخابی، پژوهشگران به تکوین مدلِ نهایی حاصل از روابط مرحله قبل پرداختند.
 استفاده) 1385فرد و همکاران، داناییارهاي ممیزي پژوهشی (وک از ساز حاضر در پژوهش

ر اصول اگ ..شود که باعث تضمین تدریجی روایی در فرایند انجام پژوهش کیفی می است شده
سـازي بـین مبـانی نظـري و      بـراي هـم   اسـت.  1پژوهش کیفی دنبـال شـود، تحلیـل، خوداصـالح    

ي مصـاحبه، از سـوابق ادبیـات مـرتبط بـا      هدر طراحی پرسشنامها، هاي گردآوري دادهاستراتژي
، جزئیات موضوع و اهداف تحقیق تشریح شـد  نیز در انجام مصاحبه است. موضوع استفاده شده

هـا،  سـازي مصـاحبه  . در پیـاده دادند اطمینان کامل پاسخ با ها بدون سوگیري وشوندهو مصاحبه
صـاحبه نیـز بـا مـوارد شـفاهی      هـاي مکتـوب در حـین م   هاي ضبط شده، یادداشـت بر فایل عالوه

-هاي پژوهشی انجام شده در زمینـه مزیـت  اسناد تدوین شده و طرحهمچنین مطابقت داده شد. 
هـا مـورد بررسـی تطبیقـی قـرار      اي و صنعت منتخب، براي اعتبارسـنجی بهتـر پاسـخ   هاي منطقه

ر اختیار دو تـن  ، نتایج دو اطمینان از حصول پایایی در گام نهایی، براي ارزیابی کیفیت گرفت.
بـر   ضریب کاپـا  مقدار بررسی شود. از آنجاکه 2شاخص کاپا از خبرگان قرار گرفت تا از طریق

اسـت، ایـن    63/0 توافقـات شانسـی، عـدد    34/0توافقـات مشـاهده شـده و     76/0اساس مقـادیر  
  دانند. می 3مالك ارزیابی پایایی درونی را ضریب کاپاشود. پژوهشگران شاخص پذیرفته می

  هافتهای
  شناختیالف) توصیف جمعیت

که شامل کارآفرینان، استادان و مدیران فعال   کنندگانشرکت یشناختتیجمع هايیژگیو
                                                        

1. Self-correcting 
2. Kappa 
3. Internal Reliability 
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سـال و از  نظـر    68تا  36ها بین  که سنّ آن در حوزه صنعت نساجی بودند، به این صورت است
نفـر    4لی دیپلم بودنـد و  درصد) داراي مدرك تحصی12نفر ( 2درصد مرد بودند..  100جنسیت 

درصد) دکتـرا  29نفر  ( 5درصد) کارشناسی ارشد و 35نفر  ( 6درصد) مدرك کارشناسی، 24(
 10درصـد)  76نفـر  (  13سـال و   10درصد)  سـابقه زیـر   24نفر ( 4داشتند. از نظر سابقه فعالیت، 

درصـد)  42ر  (نفـ  7شـوندگان مـدیر،    درصـد)از مصـاحبه  29نفـر  (  5سال سابقه و باالتر داشتند. 
دهنـدة سـطح   نشـان شـده،  درصد) استاد دانشگاه بودند. مشخصات  گفته29نفر  ( 5کارآفرین و 

   است.  مطالعه نیافراد براي شرکت در ا یشناختتیجمع هايیژگیو ناسبم

  هاباز داده نتایج کدگذاريِ. 1 جدول
وزن   مفاهیم  شمارة مصاحبه شونده فهرست

  مفهوم
   I13, I2, I6, I11, I16, I10, I7 7  ترجیحات درحال تغییر تقاضاي محصول  

  I2, I5, I6, I12, I15, I11 6  مهارت، تجربه و تعهد نیروي کار محلی  
  I3, I5, I6, I8, I9, I12, I13, I1 8  ان باال بودن فرهنگ کارآفرینی ساکن  
  I4, I6, I11, I13, I1, I10, I9, I12, I7, 

I17 10  نجیره تولیدز دراي حضور تولیدکنندگان کاالهاي واسطه  
  I3, I15, I9, I17, I12, I13, I7, I5, I9  9  وکارهاي جدیدکسب در گرصنعتی تسهیلي هاخوشهوجود  
  I4, I5, I13, I9, I12 5  ها و مراکز آموزشی متعددوجود دانشگاه  
  I1, I2, I17, I3, I7, I11, I12, I5, I6, 

I10, I15, I9, I13 13  یا خدمت وجود زنجیره کامل ارزش محصول  
  I1, I2, I5, I7, I8, I10, I11, I12, I16 9  منطقهان نامی و اعتبار تجاري ساکنخوش  
  I1, I3, I4, I5, I9, I13, I14, I6, I11, 

I12, I10, I17 13  سابقه تاریخی و قدمت صنعت در منطقه  
  I1, I11, I12, I2, I4, I8, I10, I15, I16 9 گذاريهاي الزم براي سرمایامنیت منطقه  
 I10, I3, I13, I15 4  ايسرانه تولید ناخالص منطقه  
  I4, I5, I6, I7, I11, I12 6  وکارهاي خانگییادگیري غیررسمی از طریق کسب  
  I5, I6, I8, I9, I12, I14, I15 7  ي و روحیه مذهبی مردمفرهنگ معنو  
  I4, I3, I6, I1, I7, I10, I15, I16, I11, 

I12  10  و کارآفرینی در منطقهروحیه اقتصادي  
  I2, I6, I9, I11, I14, I16 6  گري مردمکوشی و تالش روحیه سخت  
  I3, I12, I17, I5, I14 5  در منطقهان حضور مهاجر  
  I16, I9, I7, I1, I2, I4, I8, I15 8 وکارها سرریز دانش ناشی از تبادل اطالعات بین کسب  
  I4, I5, I9, I6, I8, I15  6  نوآوري در طراحی محصولامکان ایجاد  
  I1, I4, I7, I8, I12, I14, I15, I10, I5, 

I17 10  ءکاران جزو مقاطعه پیمانکارانبه  یدسترس  
  I5, I8, I15 3  رهبري سیاسی قوي غیرمتمرکز  
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  هاتحلیل مصاحبه ب)
کــد  114کدگــذاري بـاز،   ۀاسـت. در مرحلـ   هـا در دو مرحلــه انجـام شــده  کدگـذاري داده 

. برخـی از  شـدند  ییکد نها 91 و ادغام کدهاي مشابه، شیشد که پس از پاال ییشناسا یدماتمق
  .ذکر شده است 1 جدولاین کدها به عنوان نمونه در 

  وکارهاي جدیدایجاد کسب و نقش آن دراي هاي منطقه) ابعاد مزیتج

 یدهـ  ارتبـاط  نـد یفرآ"کدگذاري محوري جام شد. مرحله، کدگذاري محوري ان نیدر دوم
محـوري   کدگـذاري  هاي مـدل کدگذاري با استفاده از سازه نیا است. "2رطبقاتیبه ز 1طبقات

  دهیـ پدعلّـی؛   طیراشـ رتنـد از:  اسـت کـه عبا   گرفتهانجام ) پیشنهاد شده، 2004که توسط بوهم (
   .مدهاایپراهبردهاي عمل و  گر؛اي ومداخلهنهیزم طیمحوري؛ شرا
اي نشــان هـاي منطقـه  پدیـده مزیـت   مــورداي از کدگـذاري محـوري را در   نمونـه  2جـدول  

  .دهد می

  هاداده محوريکدگذاري  جینتا .2جدول 
  کدهاي باز (مفاهیم)  ها زیرمقوله  هامقوله  هاي کلّیمقوله فهرست

  

  محوري پدیده
هاي (مزیت
  اي)منطقه

  

  مزایاي
  مشهود

  فضایی

  ونقلحمل برايی و ریلی تنوع خطوط مواصالت
  بازارهاي محلی و ملی به دسترسی  
  اي مورد نیازِ صنعتدسترسی به مواد خام و واسطه  
  دسترسی نظر جغرافیایی منطقه از  موقعیت  
  

صنعتی و 
  بازرگانی

 اي مورد نیازِ زنجیره تولیدحضور تولیدکنندگان کاالهاي واسطه

 مناسبی کیزیف يها رساختیز  

 مزیت نسبی منطقه در صنعت  

  و پیشرو در منطقه بزرگصنعتی  حضور واحدهاي  
  موردنیاز جدید هايفناوري به دسترسی  
  وجود زنجیره کامل ارزش محصول  

                                                        
1. Category 
2. Subcategories 
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  کدهاي باز (مفاهیم)  ها زیرمقوله  هامقوله  هاي کلّیمقوله فهرست
  کنندگان مواد اولیه و تجهیزات صنعتیمینأدسترسی به ت  
  ءکاران جزو مقاطعه پیمانکارانبه  یدسترس  
  هاي تولیديتخصصی شدن بخش  
  

مزایاي 
  نامشهود

  

  انسانی

 گري مردمکوشی و تالشروحیه سخت

  ان ساکن شناسیوکاري و فرصتروحیه کسب  
  مهارت، تجربه و تعهد نیروي کار محلی  
  وکارهاي خانگییادگیري غیررسمی از طریق کسب  
 ي خاص و بازاروجود دانش کارآفرینی، فرایندهاي تولید  

  
  تاریخی

 تولید و تجارت موردی منطقه در خیتار پیشینه

  دلیل ریشه تاریخی صنعت بومی شدن دانش محصوالت به  
 سابقه تاریخی و قدمت صنعت خاص در منطقه  

  

  اجتماعی

 منطقهان نامی و اعتبار تجاري ساکنخوش

  میزان سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی  
 ي و روحیه مذهبی مردمفرهنگ معنو  

  هاي خودیار محلی حامی کارآفرینیسازمان  
 گذارياي الزم براي سرمایهامنیت منطقه  

 
 پدیده محوري  

وکارهـاي  کسـب  ایجـاد  است که دراي هاي منطقهر تحقیق حاضر، پدیده محوري، مزیتد
دسـت آمـد کـه در دو مقولـه      مفهـوم بـه   26 . پدیده محوريِ تحقیق حاضـر، از نقش داردجدید 

 -، بـا دو زیرمقولـه فضـایی و صـنعتی    مشهود بندي شدند. عواملمزایاي مشهود و نامشهود گروه
بنـدي شـدند.   بازرگانی و عوامل نامشهود شامل سه زیرمقوله انسانی، تـاریخی و اجتمـاعی طبقـه   

هـاي عوامـل انسـانی بـه ایـن      ویژگـی  مـورد شوندگان در هاي کالمی مصاحبهیک نمونه از داده
  شرح است: 

قناعت مـردم، همچنـین قـدمت تـاریخی      و کوشیروحیه سخت ،مزیت این صنعت در یزد"
دچار رکود باعث شد تا یزد مثل شمال  این منطقهکردن در  خرجآن در منطقه است. روحیه کم

هـا،  دسـتگاه  کنـد. ایـن روحیـه در نگهـداري    تر کـار مـی  یزد اقتصادي که نشود... معروف است
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هـم کارفرمـا و هـم     کنـد. هاي تولید را کـم مـی  تعویض قطعات و تعمیر هم اثر گذاشته و هزینه
  "کارگر این روحیه را دارند.

  ارائه شده است: 3ي پدیده محوري، در جدول زیرمقوله 5مقوله و  2

  ايهاي منطقهدر زمینه مزیت محوريکدگذاري  جینتا .3جدول 
  هازیرمقوله  هاهمقول  هاي کلّیمقوله

  پدیده محوري
  اي)هاي منطقه(مزیت

  

  مزایاي مشهود
  فضایی

  صنعتی و بازرگانی

  مزایاي نامشهود
  انسانی
  تاریخی
  اجتماعی

 
 شرایط علّی  

کـه باعـث    شرایط علّـی مفهوم و تحلیل این عوامل در تحقیق حاضر، نشان داد  19شناسایی 
شـود، عوامـل انسـانی و    وکـار جدیـد مـی   کسـب  ایجـاد بـر   اثـربخش ايِ ههاي منطقایجاد مزیت

عـواملی ماننـد    ،یعوامـل اجتمـاع  . اسـت اجتماعی، عوامل مربوط به محصول و عوامل محیطـی  
بین افـراد جامعـه    وکاراز تبادل اطالعات و اشاعه اطالعات کسب یناش هستند که دانش زیسرر

واهـد بـود. ایـن عوامـل در دو گـروه اقتصـادي و       اي خهـاي منطقـه  مزیـت  ایجاداست که عامل 
 شـوندگان در زمینـه  هـاي کالمـی مصـاحبه   یـک نمونـه از داده   شـدند.  بنـدي  غیراقتصادي دسته

  شود:ارائه می محصول يتقاضا رییدرحال تغ حاتیترج
تـوجهی داشـته کـه     اي افـزایش قابـل  هاي اخیر تولید پارچه رومبلی و همچنین پردهدر سال"

مـثالً امـروز دوبـاره     کننـدگان، تغییـر سـلیقه افـراد بـوده...     افزایش تعداد مصـرف  جز هدلیل آن ب
همچنـین تـرویج    اي به جاي پرده عمودي شـدت پیـدا کـرده...   هاي پارچهگرایش مردم به پرده

ایجـاد  براي پارچه رومبلی جاي پتو و پشتی، تقاضاي جدید  نشینی و جانشینی آن بهفرهنگ مبل
  "کرده است.

  ارائه شده است: 4هاي شرایط علّی در جدول ها و زیرمقولههمقول



  611 وکارهاي جدید اي در ایجاد کسبهاي منطقهواکاوي نقش مزیت 

  شرایط علّیدر زمینه  محوريکدگذاري  جینتا .4جدول 
  هازیرمقوله  هامقوله  هاي کلّیمقوله

  شرایط علّی
  عوامل مربوط به محصول   عوامل اقتصادي

  وکارعوامل مربوط به محیط کسب

  عوامل انسانی  عوامل غیراقتصادي
  وامل اجتماعیع

 

 گراي و مداخلهشرایط زمینه  
هـاي  بـر مزیـت  گـر  اي و مداخلـه شـرایط زمینـه   مـورد  دردست آمده از تحقیـق   هاي  بهداده

ها در یـک  ساز وجود مزیتدهد که عوامل عمومی و تخصصی زیادي زمینهنشان می، ايمنطقه
  اي اظهار داشت: هشرایط زمین بارهشوندگان در یکی از مصاحبهمنطقه است. 

این بوده کـه   ،اندترین کاري که کارگزاران خوشه در این مدت کرده از نظر فرهنگی مهم"
طراح، تولیدکننده، متخصص فنی و تـاجر و... را دورهـم جمـع     ،اندنفعان را به هم شناساندهذي

ت بیرونـی ایجـاد   و عـزم جـدي بـراي تعـامال      ها نشـان داده  شیوه تعامل سازنده را به آن ، کرده
  "اند...کرده

عاملی اسـت کـه در    19یکی از  ،وکارهاي جدیدکسب گرِصنعتی تسهیلي هاخوشهوجود 
بـا   مـرتبط  يبسترسـازها شـد.   بنديطبقهی عموم يبسترسازهای و تخصص يبسترسازهادو مقوله 

 يترسـازها بسهستند.  یتخصص يبسترسازها هايزیرمقوله ،مرتبط با بازار يبسترسازهاو  صنعت
 دسـت  بـه ی قانون-یاسیس يبسترسازهای و اجتماع-یفرهنگ يبسترسازهای از دو زیرمقوله عموم
    آمد.

  ارائه شده است: 5در جدول گر  اي و مداخلهشرایط زمینههاي ها و زیرمقولهمقوله

  گراي و مداخلهشرایط زمینهدر زمینه  محوريکدگذاري  جینتا .5جدول 
  هازیرمقوله  هامقوله  هاي کلّیمقوله

و  ايشرایط زمینه
  گر مداخله

  بسترسازهاي تخصصی
  بسترسازهاي مرتبط با صنعت
  بسترسازهاي مرتبط با بازار

  بسترسازهاي عمومی
  اجتماعی -بسترسازهاي فرهنگی
  قانونی - بسترسازهاي سیاسی
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 راهبردها  
توسـعه  اي شناسایی شد. قههاي منطمزیت اثربخش در ایجادمفهوم در حوزه راهبردهاي  14

و تقویت منابع فکري از طریق توسعه مراکز و نهادهاي آموزشـی و نیـز توسـعه مراکـز حمـایتی      
مین أتقویت منابع تـ  سوي دیگر،است. از  از جمله این مفاهیمها دهندهمانند مراکز رشد و شتاب

لی ماننـد بخشـودگی   گرهاي مـا وکارهاي جدید و نیز تقویت تسهیلاندازي کسبراه برايمالی 
وکارهـاي   توانـد نـرخ کسـب   از جمله مواردي اسـت کـه مـی    ،هاي مالیمالیاتی و اعطاي مشوق

شوندگان در ایـن زمینـه بـه    جدید را در یک منطقه افزایش دهد. بخشی از نظر یکی از مصاحبه
  این شرح است:

فراوانـی   گذار خـارجی یکـی از عوامـل تعامـل مسـتقیم بـا دنیاسـت و نتـایج        جذب سرمایه"
-بـه  اسـت  که ممکن شدهاي مطرح هاي منطقههاي اقتصادي و وجود مزیتدارد...امروزه بحث

صورت طبیعی وجود داشته باشد یا از راه قانون خلق شود... دنیا دهکده کوچکی شده که منابع 
گـذار  جدید، اصالح قانون مالیات و نرخ تسهیالت بانکی و غیـره، چـراغ سـبزي بـراي سـرمایه     

   "ی است...خارج
  ارائه شده است: 6در جدول  ايهاي منطقههاي راهبردهاي ایجاد مزیتها و زیرمقولهمقوله

  راهبرددر زمینه  محوريکدگذاري  جینتا .6جدول 
  هازیرمقوله  هامقوله  هاي کلّیمقوله

  راهبردهاي اقدام
  توسعه فکري

  آموزشی
  حمایتی

  توسعه مالی
  اندازيراه

  تنظیمی
 
 امدهاپی 

انـدازي و نیـز فراینـد و    پیامـدهاي متعـدد کارآفرینانـه در حـوزه راه    تحقیق حاضر نشان داد، 
در کنار پیامد اصلی موردنظر مطالعه حاضر اي است. هاي منطقهها، ناشی از وجود مزیتفعالیت

هاي کارآفرینانه در منطقـه، کـاهش   افزایش فرصتوکارهاي جدید است، که نرخ ایجاد کسب
 15کاهش میزان ریسـک و مخـاطرات محیطـی از جملـه      و اندازي،احتمال خروج از فرایند راه
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هاي اقتصـادي  اي، برترياگر در منطقهاي است. هاي منطقهمفهومی است که پیامد وجود مزیت
وکـار  اندازي یـک کسـب  هاي راهو غیراقتصادي وجود داشته باشد، باعث کاهش تعداد فعالیت

توانـد  اي مـی وکـار نیـز کـاهش خواهـد یافـت. پیامـدهاي منطقـه       اندازي کسـب و زمان راه شده
دنبـال   پیامدهاي کالن دیگري همچون افزایش نرخ اشتغال، افزایش رفاه و توسعه اقتصادي را به

  داشته باشد. 
  ارائه شده است: 7در جدول  ايهاي منطقه هاي پیامدهاي ایجاد مزیتها و زیرمقولهمقوله  

  پیامدهادر زمینه  محوريکدگذاري  جیتان .7جدول 
  هازیرمقوله  هامقوله  هاي کلّیمقوله

  پیامدها
  کارآفرینانه

  پیامدهاي فردي
  پیامدهاي محیطی

  اقتصادي
  مستقیم

  غیرمستقیم
  

 1شـکل  انـد.  شـده  کپارچهیطبقات، حول طبقه محوري  ها، تماملیمرحله از تحل نیدر آخر
  دهد.هاي مطالعه حاضر را نشان میاز داده  ي حاصلهاها و زیرمقولهمقوله

  گیري بحث و نتیجه
طور خاص در مورد رویکرد ایجاد سازمان یکی از مباحث کلیدي در حوزه کارآفرینی و به

وکارهاي جدید اي در تغییرات نرخ ایجاد کسبات منطقهاي و مختصجدید، نقش عوامل زمینه
هم در محـورِ عوامـل علّـی و     هاي هر منطقه،دهد، مزیتهاي مقاله حاضر نشان میاست. تحلیل

صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در ایجـاد یـک      گـر، بـه  ساز و مداخلـه هم در محورِ عوامل زمینه
تحقیقِ حاضر، ارائه تعریفی متناسب با حوزه وکار جدید نقش دارد. یکی از دستاوردهاي  کسب

تعریـف  اسـت.  وکارهـاي جدیـد   کسـب  ایجـاد بـا رویکـرد   اي هـاي منطقـه  کارآفرینی از مزیت
هـاي کیفـیِ   ) و نتـایج تحلیـل داده  2011پیشنهادي ما با اسـتفاده از تعریـف آشـیم و همکـاران (    

هـاي مطلـق، نسـبی و     برتـري  اي عبـارت از  هاي منطقـه  مزیت"است:  به این شرحمطالعه حاضر، 
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 هاي فضایی، صنعتی، انسانی، تاریخی و اجتمـاعی رقابتیِ مشهود و نامشهود یک منطقه در زمینه
هاي فضایی منطقه تعبیه مبتنی بر ویژگیو  هستند وکارهاي جدید ایجاد کسبکه بسترساز  است

    "شوند. می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وکار جدیدايِ داراي نقش در خلق کسبهاي منطقهالگوي نهایی مزیت .1 شکل
  

 ايعوامل زمینه
 بسترسازهاي تخصصی -1
بسترسازهاي مرتبط با صنعت 
بسترسازهاي مرتبط با بازار 
 بسترسازهاي عمومی -2
اجتماعی -بسترسازهاي فرهنگی 
قانونی -بسترسازهاي سیاسی 

 پدیده محوري
هاي (مزیت
 اي)منطقه

 مزایاي مشهود -1
اییفض 
صنعتی و بازرگانی 
 مشهودنامزایاي  -2
انسانی 
تاریخی 
اجتماعی 

 شرایط علّی
 عوامل اقتصادي -1
عوامل مربوط به محصول 
  عوامل مربوط به محیط 
 عوامل غیر اقتصادي -2
عوامل انسانی 
عوامل اجتماعی 
 

 کارآفرینانهپیامدهاي 
يفرد يامدهایپ 
محیطی يامدهایپ 

 وکار جدیدایجاد کسب

 اقتصاديي پیامدها
مستقیم 
غیرمستقیم 

 راهبردهاي اقدام
 توسعه فکري -1
آموزشی   
حمایتی 
 توسعه مالی -2
راه اندازي 
  یمیتنظ 
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وکـار جدیـد و نیـز    وع کسـب دهـد، بـراي فهـم ژرف و عمیـق موضـ     مطالعه حاضر نشان می
هاي مختلف فضایی، صـنعتی و   ریزي و اقدامات راهبردي در حوزه کارآفرینی، باید زمینه برنامه

ها در بازرگانی، انسانی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد. برخی از این زمینه
-یاسـتدالل مـ  نیز ) 2005( 1وترگرانوکه تحقیقات پیشین نیز مورد مطالعه قرار گرفته بود،  چنان

 يهـا هیـ ال و اش درك شـود یتواند خـارج از بسـتر روابـط اجتمـاع     ینم يکند که رفتار اقتصاد
برخـی از  . نـد نکعمـل مـی   یاجتمـاع -يفـرد  نیروابـط بـ   يهـا به عنوان شبکه یمختلف اجتماع

گرایـی  نـه زمی حـوزه در ، )2014( زهرا و همکـاران اي نیز توسط تحقیق هاي مشهود منطقه مزیت
بعد صـنعت و بـازار و    با دررق تیو بازارها، تعداد و ماه عیصنا تاریخچه فعالیت که کارآفرینانه
   گیرد.مورد پشتیبانی قرار می ،اندمطرح ساخته را بعد اجتماعی در ها خوشه ها وبحث شبکه

ار نقــش وکـ انــدازيِ کسـب توانـد در فـاز راه  یکـی از عوامـل مهـم در یــک منطقـه کـه مــی     
 بـراي  ریلـی  و مواصـالتی  خطوط تنوعزیرساختی داشته باشد، عوامل فضایی یا مکانی همچون 

 نظر از منطقه جغرافیایی موقعیتو  صنعت نیازِ مور ايواسطه و خام مواد به دسترسی، ونقلحمل

-است که اگر موردتوجه سیاستگذاران قرار گیرد، باعث تسهیل در ایجاد یک کسـب  دسترسی
وکارهـاي یـک منطقـه در صـنعتی     واهد شد. عامل بسیار کلیدي در افزایش نرخ کسـب وکار خ

بازرگانی اسـت  -عامل صنعتی خاص مثل نساجی که در تحقیقِ حاضر مورد مطالعه قرار گرفته،
بازرگـانی  -هاي یـک منطقـه نـام بـرد. عوامـل صـنعتی      عنوان قلبِ مزیتکه شاید بتوان از آن به

 کامل زنجیره وجودو  تولید زنجیره نیازِ مورد ايواسطه کاالهاي تولیدکنندگان حضورهمچون 

هـاي  وکارهاي نوپا و هم در افزایش فرصت، هم در کاهش نرخ شکست کسبمحصول ارزش
بدیل دارند؛ چراکه باعث ایجاد رقابت همکارانه یا کارآفرینانه در اطراف یک صنعت نقشی بی

وکارهـا، بخشـی از زنجیـره    هرکـدام از کسـب  رقابت در اقیانوس آبی در یـک صـنعت شـده و    
دهند. این مهم در صنعت نساجی یزد، چنان نقشی داشته که امروزه ارزش صنعت را پوشش می

                                                        
1. Granovetter 
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ترین زنجیره تأمین را در ایران ایجاد کرده  و بیش از ششصد واحد کوچک و متوسـط بـا    کامل
  وسعه یافته است.هزار نفر در اطراف این صنعت شکل گرفته و ت12اشتغالی بیش از 

کوشـی و  هـاي سـخت  در برخی از مناطق، براساس پیشینه تاریخی یک صنعت و یـا روحیـه  
گیرد کـه باعـث   خالقیت ساکنان، مزایاي نامشهودي همچون عوامل انسانی و تاریخی شکل می

 بومیوکارهاي یک صنعت افزایش یابد. پیشینه تاریخی یک صنعت باعث  شود تعداد کسبمی

دنبال آن، سرریز دانشی است که در محیط، منجر بـه افـزایشِ    و به محصوالتتولید  دانش شدن
ــت   ــقِ فرص ــیر خل ــراد در مس ــت اف ــه   خالقی ــان را در مرحل ــده و کارآفرین ــه ش ــاي کارآفرینان ه

 ان سـاکن  تجاري اعتبار و خوشنامیسازد. عواملی مانند ها توانمند میبرداري از این فرصت بهره

، از جملـه عوامـل اجتمـاعی اسـت کـه از تـأمین مـواد اولیـه و         اجتمـاعی  سـرمایه  میزانو  منطقه
نـامی و ایجـاد برنـد     عنـوان اعتبـار اجتمـاعی باعـث خـوش      تجهیزات تا حوزه بازار و فروش، بـه 

  دهد. هاي تجاري را توسعه میاي شده، شبکهمنطقه

  هاپیشنهاد
  شود:ران و کارآفرینان پیشنهاد  میموارد ذیل به مدیهاي مطالعه حاضر، براساس یافته

 هـاي مشـهود و   ریـزي براسـاس مزیـت   وکارهاي یک منطقه، برنامـه براي افزایش نرخ کسب
وکارهـایی   هاي بومی، کسببرداري از ظرفیتنامشهود هرمنطقه صورت گیرد تا ضمن بهره

 باچرخه عمر بیشتر و داراي ظرفیت زایش واحدهاي جدید ایجاد شود.
 شدن دانش فنی در ساکنان   شده و یخی و قدمت صنایع در مناطق، موجب نهادینهپیشینه تار

وکارهـاي  توانـد کسـب  روزآوري صـنعت، مـی  هایی است که درصـورت بـه  از جمله مزیت
 نوینی را با آموزش و هزینه کمتر در یک منطقه ایجاد کند.

 هـاي   براساس یافته هایی است کهایجاد زنجیره کاملِ ارزش صنعت در یک منطقه، از مزیت
وکارهاي جدید دارد. این موضوع فرصتی براي مطالعه حاضر، نقش اساسی در ایجاد کسب

هـاي راهبـردي توسـعه    وکارهاست که باید در برنامهکارآفرینان براي ایجاد و توسعه کسب
 کارآفرینی مورد توجه مدیران قرار گیرد.  
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ی، در مـورد   شود مطالعـات تطب  براي تحقیقات آتی، پیشنهاد می هـاي  مزیـت  نقـش  یقـی کمـ 
مـورد  ، در دو منطقه متفاوت مثل نساجی در صنعتی خاص شده در تحقیق حاضر،اي ارائهمنطقه

سازي براي هرکدام از عوامل مشـهود یـا نامشـهود در ابعـاد فضـایی،      شاخصبررسی قرارگیرد. 
وریات از ضــر قــانونی، تــاریخی و صــنعتی-اجتمــاعی، انســانی، فرهنگــی، اقتصــادي و سیاســی 

ماننـد سـهم    این عوامل بر متغیرهاي وابسته دیگـر   تحقیقات آینده است تا سنجش نقش و تأثیر
  پذیر شود.  امکانصورت کمی وکارها بهاشتغال یا نرخ ایجاد و رشد کسب
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