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Abstract 

One of the main problems of the Kermanshah City, as one of the deprived one in Iran, is 

poverty. inclusive entrepreneurial ecosystem is formed of a set of agents that act separately or 

intertwined to create business among poor groups. The purpose of this paper is to model and 

analyze inclusive urban entrepreneurial ecosystem (IUEE) of the Kermanshah City using 

Game Theory Approach. In this study, the game formed between different stakeholders of 

entrepreneurial ecosystem of the Kermanshah city was modeled and analyzed using a model 

of the game theory called Graph Model as a tool for modeling and analyzing such complex 

problems. model results show that with the current actors and their current preferences, the 

most likely outcome is continuation of the existing situation, and accordingly, the probability 

of any kind of entrepreneurial ecosystem reform in Kermanshah city is low. The results 

obtained from the reverse game analysis also indicate that preventing the continuation of the 

current situation requires adopting policies aimed at changing the current preferences of 

entrepreneurial ecosystem actors of the Kermanshah City and accompanying them for reform, 

so that achieving this goal requires the involvement of senior city decision makers and 

implementation of the suggested inclusive entrepreneurial ecosystem policies in a medium-

long term. 

 

Keywords: Inclusive Entrepreneurial Ecosystem, Kermanshah City, Game Theory, 

Sustainability Analysis, Reverse Game 

                                                      
1. hojatshakiba@gmail.com  
2.  Corresponding author: sohrabdelangizan@gmail.com 

3. yosefmohamadifar@gmail.com  

 



 1399پاییز ( 49 )پیاپی 3 شماره 14 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

121 

 
(  49 )پیاپی 3شماره  14دوره 

 1399پاییز  

سازیوتحلیلراهبردیاکوسیستمکارآفرینیمدل

مطالعه:ها)موردفراگیرشهریبارویکردنظریهبازی

شهرکرمانشاه(


 (8/8/1399 تاریخ پذیرش:     22/1/1399)تاریخ دریافت:       نوع مقاله: پژوهشی     

   
 .دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران 1حجت شكیبا

علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده  2انگیزانسهراب دل

 .کرمانشاه، ایران

استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه  3فریوسف محمدی

  .رازی، کرمانشاه، ایران

 

1چکیده
یکی از مشکالت عمده شهر کرمانشاه به عنوان یکی از شهرهای محروم در ایران، فقر است. اکوسیستم کارآفرینی 

-گروه نیدر بوکار تنیده به منظور خلق کسب صورت مجزا یا درهم متشکل از مجموعه عواملی است که به ریفراگ

شهر  فراگیر کارآفرینی اکوسیستم راهبردی لسازی و تحلیکنند. مقاله پیش رو به مدل فقیر ایفای نقش می های

ها موسوم های نظریه بازیپردازد. در این پژوهش با استفاده از یکی از مدل ها میکرمانشاه با رویکرد نظریه بازی

گرفته بین ذینفعان  سازی و تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکلعنوان ابزاری مناسب برای مدل به مدل گراف، به

دهد با سازی و تحلیل خواهد شد. نتایج مدل نشان میستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه مدلمختلف اکوسی

ترین نتیجه ممکن ادامه وضعیت موجود است و بر این اساس ها، محتمل بازیگران فعلی و ترجیحات کنونی آن

ن است. همچنین نتایج به احتمال عملیاتی شدن هر نوع اصالح اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه پایی

دست آمده با استفاده از تحلیل بازی معکوس بیانگر آن است که جلوگیری از تداوم وضع موجود مستلزم اتخاذ 

هایی با هدف تغییر ترجیحات کنونی کنشگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر این شهر و همراه نمودن سیاست

ه چنین هدفی نیازمند دخالت، اهتمام و پیگیری مبتنی بر برنامه ها برای انجام اصالحات است، که دستیابی ب آن

 - های پیشنهادی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر در یک بازه زمانی میانسازان ارشد شهر و اجرای سیاستتصمیم

 بلند مدت است.

  بازی معکوسها، تحلیل پایداری، اکوسیستم کارآفرینی فراگیر، شهر کرمانشاه، نظریه بازی: یکلید واژگان
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مقدمه-1

 نرخ در کاهش اما کنند،می زندگی شدید فقر در جهان سراسر در مردم از کمتری امروزه تعداد

 2030 سال تا فقر به دادن پایان هدف به دستیابی مورد در ها رانگرانی است، این شده کند فقر

 سرانه درآمد و دهد اگر چه توسعه رخ دهد ها نشان میبررسی. (world bank 2018)است  داده افزایش

 شرفتیپ نیا یبرا یمختلف لیدال .(UNDP 1997) ابدییم شیافزا زین رفقی افراد تعداد کند، رشد

در همه 1یاثبات شده است که اثر به اصطالح نشت اقتصادبرای مثال، ناهموار در جامعه وجود دارد. 

در . است یبر فناورمبتنی  باشد،کار بر نیروی  یمبتنبیش از آنکه . اقتصاد مدرن ستیجوامع موثر ن

توان می . به طور خالصهشودیم دیتول یکار کمتر یرویبا ن تیفیبا کی کاالها یحجم باالاین حالت 

رغم توجه به علینیز در ایران . کندینم جادیا یادیاشتغال ز آن مدرن ی به شکل اداقتصگفت توسعه 

ساله، از تحلیل آمارهای رسمی های توسعه اقتصادی و اجتماعی پنجمسئله فقر و محرومیت در برنامه

 )گزارش مرکزص ضریب جینی، فقر بیشتر شده است رغم بهبود جزئی در شاخ توان دریافت که بهمی

سوی گسترش طبقه  به در کشور نظام قشربندی اجتماعی و (1397شورای اسالمی  مجلس هایپژوهش

است  های غیردولتی کاهش یافته و یا قطع شدهرود؛ فعالیت سازمانمتوسط رو به پایین پیش می

توجه به این موضوع در خصوص شهر کرمانشاه در استان کرمانشاه به عنوان استانی . (1396)حمیدیان 

شهر کرمانشاه در ( 1395)بر اساس گزارش مرکز آمار ایران  محروم از اهمیت دوچندانی برخودار است.

نشین است و در سال محله حاشیه 12نفر و دارای  946651عیتی معادل دارای جم 1395سال 

هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد امام  184 با جمعیتی بیش ازی هزار خانوار کرمانشاه 80، 1398

 .(1398رسانی کمیته امداد امام خمینی ره )پایگاه اطالع اند)ره( بوده

 هایشرکت توسعه هایاستیس جیو ترو ینیکارآفر یارتقابه منظور دستیابی به توسعه متوازن، 

و  اندشده لیمهم تبدی توسعه به امر سنویشیبه عنوان پ ریاخ هایدر سال 2متوسط و کوچک

 های اقتصادی شکلی از کارآفرینی است که در پی ایجاد برابری فرصتکه  3کارآفرینی فراگیر

(George, McGahan and Prabhu 2012) ای است های حاشیهو تحریک کارآفرینی در بین گروه

(OECD 2018) عدم موفقیت ”اکوسیستم کارآفرینی فراگیر“. فرض ایجاد ای داردنیز اهمیت ویژه ،

های خرد و یا تنها ارائه آموزش برای حمایت از فقرا در وام های کارآفرینی فراگیر مانند پرداختبرنامه

                   تری نیاز باشدهای گستردهکه ممکن است به حمایتوکار است اندازی کسبراه

(Sutter, Bruton and Chen 2019) افزایش در بنگالدش حتی بهبه فقرا . برای مثال پرداخت وام خُرد 
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 را محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی، پذیریآسیب و منجر شده فقیرنشین جوامع در بدهی میزان

اکوسیستم کارآفرینی یک دیدگاه منبع محور و . (Banerjee and Jackson 2017)است  کرده تشدید

رشد  یالگو کانداز اکوسیستم کارآفرینی یچشمگذارد. همچنین بازارمحور از رفع فقر به نمایش می

های فقیر در بافت نانیکارآفر یرا برا (Acs, Autio and Szerb 2014 ) "نوآوریکارآفرینی مبتنی بر "

 کندیم دیتأک ینوآور یکم درآمد برا هایگروه یبر توانمندساز 1یمردم ینوآور کند.یم فراهم

(London and Hart 2004) .انواع  دیتول لیپتانس یررسمیکه بخش غ دهدینشان م یشواهد تجرب

. (Brem and Wolfram 2014)را دارد  یو مردم ی، اجتماع3یشتیمع ،2بنیادیمانند  هایاز نوآور یمختلف

 رفتهیمهم صورت نپذ نیدر خصوص ا یاتاکنون مطالعه ،پژوهش یو کاربرد ینظر تیرغم اهمیعل

 ستمیاکوس یراهبرد لیو تحل یسازمدل ن،یعنوان کارآفر به ریمطالعه، با فرض فق نیاست. هدف ا

 ی درسعاساس،  نیاست. بر ا هایباز هینظر کردیرو یریکارگ شهر کرمانشاه با به ریفراگ ینیکارآفر

 بیترک قیاز طر یشهر ریفراگ ینیکارآفر ستمیاکوس یراهبرد لیو تحل یسازبهتر و مدل یمعرف

با توجه به مشابهت  ینیکارآفر ستمیاکوس هیبا نظر قیدر علم اقتصاد به عنوان روش تحق هایباز هینظر

 فراهم گردد. ستمیاکوس نیشدن ا یاتیامکان عمل قیطر نیدارد تا از ا هاهیظرن نیا میمفاه

وپیشینهپژوهشمبانینظری-2

 مفهوم فقر شهری -1-2

-شهری یا غرب و-جنوب، شرق-شمال) جغرافیایی فضای .است فقر شهری تجسم بخش این هدف

دارد. مسئله فقر به ویژه برای شهرها مهم است.  فقر حفظ و تثبیت یا ایجاد در مهمی نقش( روستایی

 تاثیر تحت شدت را به شهری خانوارهای ویژه به ،1998 سال در آسیا شرق اقتصادی برای مثال بحران

-فقر شهری مربوط به مجموعه .یافت افزایش هاقیمت و پایین کار دستمزدی برای تقاضا زیرا داد، قرار

فقر شهری  خصوصیت سهاست.  ترشهری برجسته مناطق در فقرا برای که است خصوصیات از ای

 خطرات و خدمات به دسترسی و شغل با رابطه در پذیریآسیب معیشت؛ هایسیستم: عبارت است از

 بسیار شود،می دنبال روستاها در آنچه با شهری معیشت هایسیستم. (Beall 2002)زیست محیطی 

 مناطق در فقر کنندهتعیین عامل مهمترین آنها، در فقرا جایگاه و شهری کار بازارهای. است متفاوت

 کارگران به ویژه تصادفاً شاغل، افراد و بیکاران بین در اغلب فقرا فقیرترین و کندمی فراهم را شهری

 است آنهایی از ترپیچیده نیز شهری معیشت وضعیت حال، این با .شودمی یافت غیررسمی اقتصاد در

 و کاالها آوردن دست به برای تالش در شهری هایخانواده هستند، روبرو آن با روستایی ساکنین که
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 ساختار خانواده، اعضای شامل که کنندمی استفاده متنوع بسیار معیشتی هایاستراتژی از خدمات،

 متفاوتی بسیار دالیل به شهری . فقیر(Rakodi 2002) شودمی ترگسترده سیاسی هایعرصه و جامعه

 برای بیشتری هزینه است ممکن آنها. کندمی تجربه را پذیریآسیب خود روستایی همتایان به نسبت

 هستند پذیرترآسیب هاقیمت افزایش بازار، شرایط تغییر برابر در غالباً و بپردازند خود خدمات و کاالها

-بهره. کنندمی زندگی 1پولی تقریباً اقتصاد یک در آنها زیرا آید،می وجود به واقعی دستمزدهای افت و

 قرار تأثیر تحت را به طور معکوس فقرا که است شهری مناطق از خاصی ویژگی زمین بازار از برداری

 یا ایحاشیه هایمکان به شوندمی مجبور و محدود ارزش با هایزمین نسبت به زیرا که دهد،می

. شودمی ناشی عمومی امنیت عدم و جرم از ناشی زندگی ناامن شرایط از تصدی ناامنی. بروند ایحومه

 رابطه پلیس با غالباً آنها که دلیل این به ویژه به گیرد،می قرار تأثیر تحت به طور نامتناسب فقیر

 شهری فقر مکرر همراه خشونت و باشند خشن بسیار توانندمی همچنین شهری جوامع. دارند مبهمی

 خود روستایی همسایگان با ارتباط دلیل به نیز شهری ساکنان .(Rakodi 2002 ؛Beall 2000) است

 یا ضعیف فاضالب آلوده، آب حد، از بیش رفت هدر مانند زندگی، نامناسب شرایط. شوندمی متمایز

 که معناست بدان همه صنعتی، آلودگی یا زمین رانش سیل، مداوم تهدید و خدمات نبود نبود آن،

 با اغلب شهری فقر. هستند زیست محیط سالمتی جدی خطرات معرض در شهری فقیر افراد

 دیگری بُعد عامل یا علت اغلب که است فقر ابعاد از شود که یکیمی مشخص 2تجمعی محرومیت

با خطر افتادن در فقر رو به  رپذیبی)که در آن آس یشهر یرپذیبیدر چارچوب فقر و آس نیا است،

 کنند. ناتوانی و انزوا ناامنی، احساس فقیر افراد شودمی باعث کلی طور به شود ویروست( نشان داده م

 اکوسیستم کارآفرینی -2-2

                   شود به عنوان سیاست توسعه اقتصادی یاد می 3های کارآفرینیاکوسیستماز 

(Thurik, Stam and Audretsch 2013) .توسط محققان  ینیکارآفر ستمیاز اکوس یمختلف فیتعار

 ,Roundy؛  Isenberg 2011؛  Neck et al. 2004؛  Evans 1995 and Bahrami) است دهیگرد هئمختلف ارا

Bradshaw and Brockman 2018 ؛Audretsch and Belitski 2017 ).  را به  یاستارتاپ ستمیاکوس کیما

 هایکه از مردم و استارتاپ م،کنییم فیساعته( تعر 1سفر  ای) لیما 30منطقه در محدوده  کیعنوان 

 یبرا دهیچیپ ستمیس کیشده است، به عنوان  لیتشک کنندهتیحما هایآنها و انواع مختلف سازمان

 .(Cukier, Kon, and Lyons 2016) موجود تعامل دارند هایو تکامل شرکت دیاستارتاپ جد هایشرکت جادیا

که عموماً  کنیممی فیمجموعه مشترک از منابع تعر کیرا... در مورد مفهوم کارآفرینی  ستمیما اکوس

 .(Gauthier, Penzel and Marmer 2017) قرار دارد ینقطه مرکز کیاطراف  یلومتریک 60در شعاع 
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دیدگاه اکوسیستم  -1مرور مفهوم اکوسیستم در زمینه مدیریت نشان دهنده چهار دیدگاه است: 

 4بازیگران شبکه دیدگاه -4و  3پلتفرم مدیریت دیدگاه -3 2وکارکسب اکوسیستم دیدگاه -2 1صنعتی

(Tsujimoto et al. 2017)مدیریت؛ اکوسیستم کارآفرینی  زمینه در اکوسیستم مفهوم . با توجه به مرور

وکار و یا اکوسیستم صنعتی و یا مرتبط با دیدگاه شبکه بازیگران و متفاوت از دیدگاه اکوسیستم کسب

است. شناسایی رفتار بازیگران در شبکه اکوسیستم کارآفرینی حایز اهمیت است.  پلتفرم مدیریت

-الزم است بازی شکل گرفته بین کنشگران مختلف اکوسیستم بنابراین قبل از هرگونه کار اصالحی،

های کارآفرینی فراگیر شهری در ایران تحلیل تا پیچیدگی مسئله درک شود. بر این اساس تحقیق 

ها موسوم به مدل گراف برای حل مناقشه به عنوان های نظریه بازیرو با استفاده از یکی از مدلپیش

نفعان اکوسیستم گرفته بین ذیو تحلیل مسائل پیچیده، بازی شکلسازی ابزاری مناسب برای مدل

هایی که این پژوهش درصدد سازی و تحلیل خواهد کرد. سوالکارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه را مدل

 اند از:هاست عبارتپاسخ بدان

 گیرد؟. بازی بین کنشگران میدان اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه چگونه شکل می1

گرفته بین کنشگران میدان اکوسیستم کارآفرینی فراگیر ترین نتایج ممکن بازی شکلمحتمل .2

 شهر کرمانشاه چیست؟

 توان ارائه نمود؟چه پیشنهادات سیاستی برای مهار وضعیت نامطلوب فقر در کرمانشاه می .3

 پیشینه تحقیق -3-2

 تحقیقات خارجی-1-3-2

 5وانزیو ا یانجام شده است، بهراماکوسیستم کارآفرینی  نهیکه در زم اتیقیتحق نینخست یکی از در

و  ریپذانعطاف چرخش"ای با عنوان در بررسی عوامل اکوسیستمی دره سیلیکون در مقاله (1995)

 باال، مهارت با خطرپذیر، کارگران گذاریبه عواملی مانند سرمایه "سطح برتر یبا تکنولوژ ینیکارآفر

 همکاران و 6کنند. نککارآفرینی اشاره می روحیه و تحقیقاتی نهادهای و هادانشگاه خدمات، زیرساخت

 ،(را خلق کند های جدیدیآفاسپین تواندمی که) شده تأسیس بزرگ هایشرکت وجود (2004)

اکوسیستم را  فرهنگ و اکوسیستم فیزیکی هایکارآفرینان، زیرساخت غیررسمی و رسمی هایشبکه

های معروف در زمینه اکوسیستم دهند. یکی از مدلاکوسیستم کارآفرینی مدنظر قرار میبرای یک 
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 سرمایه انسانی، سرمایه دولت، ( است. وی بر نقش فرهنگ،2011) 1کارآفرینی مرتبط با آیزنبرگ

 آورند.پشتیبانی اشاره دارد که در کنار هم یک فضای کارآفرینی را به وجود می سیاست و بازار، مالی،

 نهادهای عمومی، نهادهای دولتی، هایدانشگاه قوانین، و ها( بر نقش سیاست2015) 2آرود و همکاران

( بر 2017) 3ورزند. همچنین آدریچ و بلتسکیبازار تاکید می انسانی، سرمایه فرهنگ، خصوصی،

 اشاره دارند. تقاضا و کار یرویاطالعات، ن یفناور رساخت،یز ،یرسم یفرهنگ، نهادها

 تحقیقات داخلی-2-3-2

برفی و باقرصاد چند مطالعه نیز در این زمینه در داخل انجام شده است. برای مثال داوری، سفید

بر مواردی  زنبرگیبر اساس مدل آ رانیا ینیکارآفر ستمیعوامل اکوسای با عنوان ( در مطالعه1396)

اند. کردحیدری، اشاره کرده یمال نیو تام استیبازارها، فرهنگ، س ،یانسان یۀسرما ها،تیحمامانند 

عوامل مؤثر بر توسعه  بیفراترکای با عنوان ( در مطالعه1398موید و خداداحسینی )منصوری

 یها مؤسسه گذاران، استیسشامل مؤلفه  12ی به نیکارآفر ستمیفناورانه نوپا در اکوس یوکارها کسب

دهندگان،  انکوباتورها، شتاب ،یل سازمانبازارها، عوام گران، تیها، حما و دانشگاه یآموزش عال

مفهوم  36با در برداشتن  یفرهنگ و اجتماع و عوامل فرد نفعان، یو ذ گرانینهادها، باز گذاران، هیسرما

( در 1398آبادی و عطایی )نیا، علیاند. در نهایت حسینیدست یافتهو کالن  یانیبُعد خرد، م 3در 

به پنج  تعاون محور ییروستا یوکارهاکسب در ینیبوم کارآفرستیز یالگو یطراحای با عنوان مطالعه

 یاجتماع-یکشور(، فرهنگ باالدستی اسناد در محورتعاون ینیاز کارآفر حیصر تی)حما یاسیبُعد س

 وکارهایکسب متیق ارزان یمال نی)تأم یمال نی(، تأمیمحل گذارانهیدر سرما یمال سکی)کاهش ر

 جادیو....( و بازار )ا یمال ،ی)ارتباط هارساختیز جانبۀ)بهبود همه یتحمای ،(محورتعاون ییِروستا

 اند.شاره کرده(، االمللینیو ب یرانیا نانیکارآفر نیدر ب یارتباط یها شبکه

های کارآفرینی انجام شده است، عبارت است سه ویژگی مطالعاتی که تاکنون در زمینه اکوسیستم

 -2اند و نه کارآفرینی فراگیر انجام شده 4در سطح کارآفرینی فناورانهاین مطالعات به ویژه -1از: 

های مختلف به عنوان از مقیاس -3اکوسیستم کارآفرینی در آنها به صورت ایستا تصور شده است و 

مثال سطح ملی برای طرح اکوسیستم کارآفرینی استفاده شده است. هر کدام از این موارد باعث 

اکوسیستم کارآفرینی شده و از این رو امکان عملیاتی کردن اکوسیستم اشتباه در درک صحیح 

های فقیر و شهرهایی مانند کرمانشاه که چهره فقر و محرومیت از آنها دیده کارآفرینی فراگیر در بافت

های کارآفرینی در دوران شود، تا کنون وجود نداشته است. با توجه به اینکه مطالعه اکوسیستممی
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های کارآفرینی ، خال انجام تحقیقات اکوسیستم(Stam and Spigel 2016)برند به سر می نوزادی خود

 مشهود است.

 سیر تاریخی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه-3-3-2

سیر تاریخی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه و چرایی گسترش فقر در این شهر و فراز 

های اقتصادی جدید برای رفع فقر و نهایتاً رشد اقتصادی متوازن را مدل و فرودهای منتهی به ظهور

باشد. از دهیم. هدف اکوسیستم کارآفرینی فراگیر رفع فقر و توانمندسازی فقرا میمورد بررسی قرار می

سال گذشته توسعه  20لحاظ تاریخ معاصر سه پدیده اصالحات ارضی، جنگ و گذار جمعیتی در طی 

-؛ نتایج بارز آن فقدان سرمایه(1397)احمدی و قزوینه ستان را تحت تاثیر قرار داده است متوازن این ا

ساز شهر حول مناسبات سنتی و های مدیریتی و تصمیمگذاری دولت در این استان و تمرکز بخش

ار ادواز  رتأثمبه شدت استان توسعه  های( معتقدند عملکرد برنامه1397و پژمان ) یفرجای بود. طایفه

در نتیجه اینها، در طول سالیان گذشته فقر در کرمانشاه با شدت بیشتری رشد  است.بوده  یاسیس

ها مشاهده شده، کرد. هر چند کارآفرینی سابقه زیادی در ایران ندارد، اما آنچه تاکنون از این فعالیت

و از لحاظ اجرایی در  توجه به کارآفرینی فناورانه و کمتر توجهی به نقش کارآفرینی هم از لحاظ علمی

های فقیر بوده است. در این میان رویکرد دولت نیز، رفع فقر مطلق و درآمدی افراد فقیر جامعه بافت

 کیبه  شتریبی فعلی کاهش فقر، کردهایرو. اما امروزه آنچه مسلم است، (1396)حمیدیان بوده است 

که به خودی خود باعث  (Acs and Szerb 2007)شده  لیتبد یکل اقتصاد مل یبرا1 یمجموع منف یباز

توان از فقر کاست. شواهد آن وکار نمیرسد با مسیر معمول کسبایجاد محرومیت است. به نظر می

. در (world bank 2018)رشد فقر در دنیا و به ویژه در بعضی مناطق خاورمیانه از جمله ایران است 

هایی را های حمایتی مانند کمیته امداد فعالیتهای اخیر نهادهمین راستا در شهر کرمانشاه در سال

اند. اکوسیستم کارآفرینی فراگیر ها آغاز کردهجهت توانمندسازی فقرا از طریق همکاری با سایر ارگان

ها، اهداف، مناسبات قدرت، منافع و زهیبا انگیک سیستم اقتصادی متشکل از مجموعه بازیگرانی 

سازی فضایی ر است، که با مشارکت و تعامل سعی در فراهمدر کنش با یکدیگمختلف  یهاتیقابل

 وکارهای فراگیر و رشد اقتصادی متوازن را دارند.مناسب برای ایجاد کسب

داری های اجتماعی اقتصادهای سرمایهالزم به ذکر است هر چند کارآفرینی اصالتاً همراه با سیاست

از طریق توانمندسازی افراد را  یتوسعه اقتصاد یمنف راتیتأث؛ که (Kaufmann 2015)توسعه یافت 

فرهنگ  کیاز  تیحما ایمنابع الزم  نیرا با تأم یرشد اقتصاد و یخنثجامانده از رشد اقتصادی 

                                                      
1
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-رشد چندانی نداشته و پتانسیل1کند؛ اما تحقیقات در زمینه رشد فراگیر لتسهی دوستانه وکارکسب

 .(Arocena, Göransson and Sutz 2018) های آن، به دالیل مختلف، شکوفا نشده است

شناسیروش-3

همانطور که در بخش قبل ذکر شد، اکوسیستم کارآفرینی از جمله موضوعات پیچیده و 

های گیرد و در سالمورد استفاده قرار می چندبُعدی است. رویکردی که برای تبیین مسائل پیچیده

ها یکی از . نظریه بازی2هاستلهدهی به مسئساختهای شدت در حال گسترش است، روش اخیر نیز به

گیری افراد در شرایط تعامل ها علمی است که به مطالعه تصمیمهاست. نظریه بازیترین این روشمهم

ها بین ها و همکاریها علم مطالعه تعارضدیگر نظریه بازی عبارت پردازد. بهیا تضاد منافع با دیگران می

صورت بازی بوده و اتفاق افتاده  توان برای توضیح آنچه بهها میز نظریه بازیبازیکنان عاقل است. ا

 .(1392)عبدلی نتایج بهتر استفاده نمود  بینی نتایج بازی و یا ارائه توصیه برای وقوعاست، پیش

ها های گوناگونی در چارچوب نظریه بازیبه موازات افزایش تعداد و تنوع مناقشات، مدل

کمی  ها، کمی یا غیر های پیش روی آناساس تعداد بازیگران و گزینه ها برست. این مدلیافته ا توسعه

کمی )ترجیحات  های کمی )ترجیحات عددی( و غیربودن ترجیحات بازیگران و ... به دو دسته روش

. در این مطالعه به دلیل کیفی بودن ترجیحات (Kilgour and Hipel 2001)شوند بندی مینسبی( طبقه

سازی و تحلیل بازی ها از روش غیرکمی برای مدل رو آنهای پیشگیران و گزینهتنوع تصمیم و

، گیردها مورد استفاده قرار میهای غیرکمی نظریه بازیترین مدلی که در روشاستفاده شد. مهم

ی ها داراهای کالسیک نظریه بازیست. مدل گراف نسبت به مدلا 3های گراف برای حل مناقشهمدل

 :(1395محمدی و عباسی )شیخمزایایی به شرح زیر است 

 ،گیردهایی که تعداد بازیگران آن بیش از دو نفر باشند، به راحتی صورت مینمایش بازی -

 ،زمان انتخاب کندهای خود را همتواند هر تعداد از گزینههر بازیگر می -

 ،گردندهای ممکن حذف میهای نشدنی در مسایل دنیای واقعی به راحتی از وضعیتوضعیت -

 ،های مختلف ضرورتی نداردتعیین ارزش عددی به عنوان مطلوبیت بازیگران در وضعیت -

وتحلیل مناقشات دنیای واقعی محسوب  شناسی منعطف و توانمند برای تجزیهاین مدل یک روش

-ر، فعالیتمحیطی، ملی و جهانی، مناقشات نیروی کا های مختلف از جمله زیستشود که در حوزهمی

 .(Fang et al. 2003)آمیز و موضوعات اقتصادی کاربرد دارد های صلح
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 (Fang et al. 2003سازی و تحلیل مناقشه در گراف ): فرایند مدل1شکل 

 

شهر کرمانشاه که امروزه یکی از شهرهای بزرگ ایران است، در میانه ضلع غربی ایران قرار دارد و 

های اصلی این شهر این . از ویژگی(1391)روستایی و همکاران هکتار است  8796دارای مساحتی بالغ بر 

ب است که در طی سه دهه گذشته گسترش فیزیکی وسیعی داشته و رشد نابسامان جمعیتی سب

رویه ای و فقیر در این شهر شده است. رشد بیهای حاشیهگیری بافتتشدید و تسریع روند شکل

یا اجرای نادرست، در کنار همه  جامعهای های گذشته و نبود برنامهشهرنشینی و شهرگرایی در دهه

-حاشیهای چون جنگ تحمیلی و اثرات مخرب آن از علل اصلی گسترش فقر و اینها پدیده ناخواسته

های مربوط به کاهش فقر در شهر در شرایط فعلی فعالیت رود.نشینی در این شهر به شمار می

ای است که خود ممکن است مشکالت دیگری را به وجود آورد. در کرمانشاه یا مقطعی و یا جزیره

و جانبه ای پیچیده و چندبُعدی است و کاهش آن نیازمند توجه همهصورتی که فقر شهری پدیده

 باشد.مداوم می

 مناقشه دنیای واقعی

 گیران(بازیگران )تصمیم

 های پیش روی بازیگرانگزینه

 های شدنیشناسایی وضعیت

 ترجیحات نسبی بازیگران

 های پایدار تعیین وضعیت

 تعادل مناقشهتعیین نقاط 

 نتایج تفسیر

 گیرندگانتصمیم به اطالعات ارائه

 سازیمدل

های تبیین وضعیت

تعادل و تحلیل 

 نتایج
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بر اساس  ( نشان داده شده است.1وتحلیل در مدل گراف در شکل ) سازی و تجزیهمدل فرایند

سازی و تحلیل سازی و تحلیل مناقشه در گراف شامل دو مرحله اصلی مدل، فرایند مدلمدل فوق

ر شهر کرمانشاه با سازی اکوسیستم کارآفرینی فراگیاست. در مرحله اول اطالعات مورد نیاز برای مدل

 web of scienceو  SCOPUSهای داده علمی مطالعه مقاالت و کتب پایگاهای از طریق روش کتابخانه

و همچنین مطالعه مقاالت و  ILOو  OECD ،WORLDBANKهای اقتصادی های سازمانو گزارش

اطالعات مورد نیاز برای و بر اساس آن آوری جمع کتب فارسی در زمینه فقر و اکوسیستم کارآفرینی

شد. به های نشدنی استخراج وضعیت و ها های ممکن آن، گزینه1ایجاد مدل از جمله انتخاب بازیگران

 2منظور اطمینان از رسیدن به حد کفایت و اعتبار، گردآوری اطالعات تا مرحله وصول اشباع نظری

بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر  های بازیوضعیت اولویتادامه داده شد. برای شناسایی 

با ذینفعان درگیر استفاده شد. جامعه مورد مطالعه بازیگران اکوسیستم  های فردیاز مصاحبه کرمانشاه

های مرتبط و کارآفرینان کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه شامل مدیران و یا کارشناسان سازمان

. افتیادامه  ینظر یرگیهدفمند شروع و با نمونه یرگینمونه مطالعه باوکارهای فراگیر بودند. کسب

با  جینتا یریپذ نانیو اطم یریاعتبارپذ .حاصل شد 21در مصاحبه  یبنابر نظر محققان، اشباع نظر

 تیقابل اریمع ، چهارشده ادیروش  ی( حاصل شد. بر اساس مبان1985) نکلنیاستفاده از روش گوبا و ل

 از هااعتبار داده شیقرار گرفت. به منظور افزا یمورد بررسپذیری و انتقال یریدپذییتا ،ثباتاعتبار، 

ناظران استفاده شد. به  بازنگری و کنندگانتوسط مشارکت هاافتهیهمچون کنترل  یمختلف راهبردهای

درخواست شد تا  یفیاز دو تن از پژوهشگران با تجربه در مطالعات ک ها،افتهیاز ثبات  نانیمنظور اطم

 یریدپذییاز تا نانیکنند. به منظور کسب اطم دییرا تا هاافتهیو صحت  یابیپژوهش را ارز هایافتهی

به طور کامل شرح  هاهمایو استنتاج درون زآنالی ها،داده آوریمراحل شامل جمع یتمام اتالش شد ت

رای افزایش قابلیت انتقال تالش شد تا بآن قضاوت کنند.  دییبتوانند در مورد تا نیریداده شود تا سا

با حداکثر تنوع از لحاظ وضعیت  کرمانشاهشهر های درگیر در فقر سازمان تمامکنندگان از مشارکت

ها در شرایط دیگر پذیری یافتهه آنها به انتقالوند. این تنوع منابع و شرح و ارائانتخاب ش پاسخگویی

صورت پذیرفت. تعداد  ی مطالعههاداده وتحلیلتجزیه ،3محتواتحلیل استفاده از روش با  کند.کمک می

های ممکن تعداد کل گزینه  nآید که در این رابطهبه دست می n2بازی از رابطه 4هایکل وضعیت

نیستند. برای دسترسی به  1های شدنی، وضعیت5های ممکنهمه وضعیتمجموع بازیگران است. 

                                                      
 بازیگر ممکن است فرد یا سازمان باشد. 1

2
 Theoretical Saturation 

3
 Content Analysis 

 روی بازیگران را وضعیت گویند.های پیشهر ترکیب ممکن از گزینه 4
5
 Possible State 
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ها دادن آنها در واقعیت ممکن نیست، از مجموع کل وضعیتهایی که رخ های شدنی، وضعیتوضعیت

الجمع، انتخاب یا مانع 2دو ناسازگارها با استفاده از چهار روش؛ انتخاب دوبهشود. این وضعیتحذف می

باشند. بعد از مشخص شدن و الزامات صریح قابل تشخیص می 4های وابسته، انتخاب3حداقل یکی

های مختلفی همچون وزن دادن به ها با استفاده از روشاین وضعیتهای شدنی مناقشه، وضعیت

 .(Kilgour and Hipel 2010)شوند بندی میبندی مستقیم اولویتها و رتبهبندی گزینهها، اولویتگزینه

های تعادل و تحلیل نتایج به دست آمده است. مرحله دوم در مدل گراف، تعیین وضعیت

دهد و به معنای عادالنه بودن یا ترین نتایج ممکن مناقشه را نشان میهای تعادلی محتملوضعیت

دیگر تعادل جایی نیست که برای همه بهترین  عبارت بهینه بودن نتایج برای تمامی بازیگران نیست، به

رو  ای برای خروج از آن ندارد. ازاینباشد، بلکه وضعیتی است که اگر بازیگر در آن قرار بگیرد، انگیزه

-اینکه یک بازیگر در یک وضعیت باقی می .5تواند مفاهیم مختلف را داشته باشدکه پایداری می است

پذیری یا کند، بسته به عوامل مختلفی همچون ریسکجانبه آن را ترک میماند و یا به صورت یک

ین . بر ا(Fraser and Hipel 1984)گریزی فرد، عمق بینش و درک او از سایر کنشگران دارد ریسک

های مختلفی موسوم به مفاهیم حل عرضه شده است که حلمبنا برای بررسی پایداری هر بازیگر راه

 ها به شرح جدول زیر است: ترین آنمهم
 

 GMCRهای مفاهیم حل استفاده شده در : تشریح و مقایسه ویژگی1جدول 

مفهوم    

 حلراه
 توصیف پایداری

 هاویژگی

 نگریآینده
نشینی عقب

 راهبردی

آگاهی از 

 ترجیحات

-ریسک

 پذیری

پایداری ناش 

(NASH) 

جانبه به سوی حالت توان یکنمی

 کردارجح حرکت 

 1کم )

 حرکت(
 خودش هرگز

در نظر 

 گیردنمی

ماورای 

عقالنیت 

عمومی 

(GMR) 

جانبه توسط  تمایل بهبودهای یک

درپی  جانبه دیگران پیحرکات یک

 مسدود شده است

 3متوسط )

 حرکت(
 خودش توسط حریف

گریز ریسک

 )محتاطانه(

ماروا عقالنیت 

متقارن 

جانبه حتی تمامی بهبودهای یک

های ممکن توسط هنوز پس از پاسخ

 3متوسط )

 حرکت(
 خودش توسط حریف

گریز ریسک

 )محتاطانه(

                                                                                                                                           
1
 Feasible State 

2
 Mutually Exclusive Options 

3
 At Least One Option 

4
 Option Dependence 

 پذیری یک اکوسیستم دانست.رسد بتوان وضعیت تعادل را معادل مفهوم سازگاری و انعطافبه نظر می 5
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مفهوم    

 حلراه
 توصیف پایداری

 هاویژگی

 نگریآینده
نشینی عقب

 راهبردی

آگاهی از 

 ترجیحات

-ریسک

 پذیری

(SMR) بازیگر اصلی مسدود شده است 

پایداری 

متوالی 

(SEQ) 

جانبه توسط تمامی بهبودهای یک

درپی  جانبه دیگران پیبهبودهای یک

 مسدود شده است

 2متوسط )

 حرکت(
 بینانهواقع همه هرگز

پایداری 

محدود شده 

(LM) 

شود تمامی بازیگران بهینه فرض می

کنند و حداکثر تعداد حاالت عمل می

 انتقال مشخص است

 hمتغیر )

 حرکت(
 پذیرریسک همه استراتژیک

پایداری 

دوراندیش 

(NM) 

پایداری محدود شده، که حداکثر 

-تعداد حالت انتقال )حرکات( تا بی

 یابدنهایت افزایش می

 پذیرریسک همه استراتژیک نامحدود

Guan and Liang (2016) 

گیرندگان توانند وضعیت تصمیمدهد که چگونه مفاهیم حل متفاوت می( نشان می1جدول )

های رفتاری متفاوت از کرمانشاه با توجه به ویژگی مختلف را در اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر

مورد  نگر تا افرادی با داشتن دیدگاه کوتاه مدتکار تا راهبردی و فعال، از آیندهمحتاط و محافظه

-های پایداری )بررسی پایداری بازیگران( و پیدا نمودن وضعیتتحلیل قرار دهد. پس از انجام تحلیل

جانبه، تحلیل های یکترین نتایج ممکن بازی، تحلیل حرکتدیگر محتملهای تعادلی و یا به عبارت 

های به ائتالفی و تحلیل بازی معکوس با هدف بررسی احتمال تحقق تعادل تحلیل ،1وضعیت موجود

 شود.گفته می 2های تکمیلیپذیرد که اصطالحاً به آن تحلیلدست آمده در دنیای واقعی انجام می

بهره گرفته شده  GMCRافزار + لیل نتایج بازی بر اساس مدل گراف، از نرمسازی و تحبرای مدل

های شدنی ها، وضعیت های آناست. این سیستم پشتیبانی تصمیم، ضمن تعریف بازیگران و استراتژی

های پایدار، نقاط تعادل و ائتالف بررسی نموده و نتایج را را مشخص نموده و بازی را از لحاظ وضعیت

 نماید.های مختلف حل میهاز دیدگا

 
 

 

 

                                                      
1
 Status Quo Analysis 

2
 Post Analysis 
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هایافته-4

سازیمدل-1-4

 هایپیشرویآنهاتعیینبازیگرانوگزینه-1-1-4

روی آنها تعریف های پیشدر گام اول بازیگران و گزینه، 1های ذکر شده در شکل با توجه به گام

 دهد.نشان می ( بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه را2. شکل )گرددمی

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه2شکل 

 

 بازیگران )اعضای اکوسیستم(

 شهرداری )و شورای شهر(-

های حمایتی )کمیته امداد امام سازمان-

 و..( ره، اداره بهزیستی

 ، مروجان کارآفرینی،NGOsها )واسطه-

های واسط، سازمان کارآفرینان اجتماعی،

و  ها، اتحادیههای داوطلبانه محلیسازمان

)... 

 و استانداری(فرمانداری ) دولت محلی-

 وکارهای فراگیرکسب کارآفرینان-

 دولت مرکزی-

 مردم-

ها، مراکز مراکز علمی و آموزشی )دانشگاه-

 (و .. ایفنی و حرفه

 نیروی انتظامی-

-های قرضنهادهای تأمین مالی )صندوق-

ها های کارآفرینی، بانکالحسنه، صندوق

 لتی(، نهادهای خیریه، بخش خصوصی،)دو

های سایر سازمان های چندملیتی،کتشر

 ...(المللی و بین

 وفناوریهای علممراکز رشد و پارک-

 کار، تعاون و رفاه اجتماعی کل اداره-
 

بازیگران اصلی درگیر 

 در مناقشه

 شهرداری-

های نوآوری واسطه-

 و کارآفرینی

 دولت محلی -

 کارآفرینان-

مراکز علمی و -

 آموزشی

های سازمان-

 حمایتی
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ها در  های ممکن آنمناقشه بازیگران اصلی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه و گزینه

فعلی هایی که بازیگران در وضعیت در ستون آخر این جدول، اقدام .1( نشان داده شده است2جدول )

به معنای انتخاب گزینه در وضعیت مورد نظر  Yدهد. در این ستوندهند را نشان می)موجود( انجام می

 به معنای عدم انتخاب آن است. Nوسیله بازیگر و  به
 

 ها  های پیش روی آن: بازیگران اصلی درگیر در مناقشه و گزینه2جدول 

 2وضعیت موجود هاگزینه بازیگران

وکارهای کسب کارآفرینان

 فراگیر

 N کارآفرینی رسمی )فراگیر( 1

 Y کارآفرینی )غیررسمی( 2

نوآوری و  3هایواسطه

 فراگیر کارآفرینی

 N توسعه کارآفرینی فراگیر 3

 Y پیگیری اهداف سیاسی 4

 مراکز علمی آموزشی
 Y توسعه علمی محض 5

 N محیطی توسعه علمی، اجتماعی و زیست 6

 شهرداری
 N گرفتن اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهریدر نظر  7

 Y 4رفع مطلق فقر 8

 دولت محلی
 N در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری 9

 Y های فعلیادامه سیاست 10

 های حمایتیسازمان
 N در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری 11

 Y رفع مطلق فقر 12

 

گزینه برای بازیگران وجود دارد. با توجه به اینکه هر گزینه ممکن  12جمعاً ( 2با توجه به جدول )

ترکیب برای کلیه  4096یا  212است در راهبرد بازیگر مربوطه انتخاب شود یا نشود، به لحاظ نظری

 های بازی متصور است.حالت

 

                                                      
به این دلیل که هر کدام یک گزینه صورت لزوم مانند نیروی انتظامی و ... سایر بازیگران اکوسیستم مانند نهادهای تأمین مالی، امنیتی در 1

و یا نیروی انتظامی حفظ امنیت محالت  های پرداختی استپیش روی خود ندارند )برای مثال سیاست نهادهای تأمین مالی بازپرداخت وام

همچنین به نقش دولت مرکزی به عنوان بازیگر اصلی خارج از میدان بازی، در قسمت پیشنهادات  ( از مناقشه حذف گردید.فقیرنشین است

 اشاره شده است.
 گیرد.گیر در هنگام شروع بازی در آن قرار میوضعیتی است که تصمیم 2

3
 Intermediaries 

 اکوسیستم کارآفرینی ندارد.رفع مطلق فقر به معنای این است که بازیگر مورد نظر تاکیدی بر نقش خود در  4
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هایشدنیشناساییوضعیت-2-1-4

شود تا هایی باعث میت نیست و محدودیتهای متصور در واقعیامکان رخ دادن همه وضعیت

( نمایش داده 3های نشدنی مناقشه به طور خالصه در جدول )های بازی کاهش یابد. وضعیتوضعیت

 شده است.
 های نشدنی در مناقشه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه: وضعیت3جدول

 علت حذف وضعیت حذف شده
(y-y -- -- -) برای کارآفرینان 2و  1های ناسازگار بودن گزینه 

(--- -- yy -- -) هابرای واسطه 4و  3های ناسازگار بودن گزینه 

(-yy -- -- -- -) برای مراکز آموزشی 6و  5های ناسازگار بودن گزینه 

(-- -- -- -- --yy -) های حمایتیبرای سازمان 12و  11های ناسازگار بودن گزینه 

(--yy -- -- -) هابرای کارآفرینان و واسطه 3و 2های ناسازگار بودن گزینه 
(-- y-- -- y --) برای کارآفرینان و مراکز علمی آموزشی 6و  2های ناسازگار بودن گزینه 
(-y -- -- -- y-) برای کارآفرینان و شهرداری 7و  2های ناسازگار بودن گزینه 
(-- -- NNN) برای کارآفرینان 2و  1های کی از گزینهضرورت انتخاب ی 
(-- --NN-- -) های کارآفرینی و نوآوریبرای واسطه 4و  3های ضرورت انتخاب یکی از گزینه 
(--NN-- -- -) برای مراکز آموزشی 6و  5های ضرورت انتخاب یکی از گزینه 
(-- -- -NN--) برای شهرداری 8و  7های ضرورت انتخاب یکی از گزینه 

(N-- y-- -- y --) اقدام به اتخاذ سیاست اکوسیستم کارآفرینی  دولت محلیهای حمایتی و اگر سازمان

 کندفراگیر نمایند، کارآفرین اقدام به کارآفرینی غیررسمی نمی

(N-- -- y-- y --)  و مراکز علمی آموزشی اقدام به اتخاذ سیاست اکوسیستم کارآفرینی  دولت محلیاگر

 کندفراگیر نمایند، کارآفرین اقدام به کارآفرینی غیررسمی نمی

  

های های غیرممکن حذف و تعداد وضعیت( ترکیب3پس از اعمال قیدهای بیان شده در جدول )

ین جدول معرف یک وضعیت است. وضعیت کاهش یافت. هر ستون ا 9( به 4شدنی بر اساس جدول )

مخفف بلی و عدم انتخاب یک گزینه  Yدر هر وضعیت، انتخاب یک گزینه توسط یک بازیگر به صورت 

طور که با کادر قرمز نشان داده شده است، وضعیت موجود  مخفف خیر مشخص شده است. همان Nبا 

 رمانشاه قرار دارد.های شدنی مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کدر بین وضعیت
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 های شدنی مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه: وضعیت4جدول 

 بازیگر

 هاوضعیت

 8 7 6 5 4 3 2 1 هاگزینه

 

9 

 

وکارهای کسب کارآفرینان

 فراگیر

 Y Y Y Y Y Y Y Y N کارآفرینی رسمی )فراگیر(

 N N N N N N N N Y کارآفرینی )غیررسمی(

های کارآفرینی و واسطه

 فراگیر نوآوری

 Y Y Y Y Y N Y N N توسعه کارآفرینی فراگیر

 N N N N N Y N Y Y پیگیری اهداف سیاسی

 مراکز علمی آموزشی

 N Y N Y Y Y Y Y Y توسعه علمی محض

توسعه علمی، اجتماعی و 

 محیطی زیست

Y N Y N N N N N N 

 شهرداری

کارآفرینی در نظر گرفتن اکوسیستم 

 فراگیر شهری

Y Y Y N N Y N N N 

 N N N Y Y N Y Y Y رفع مطلق فقر

 دولت محلی

در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینی 

 فراگیر شهری

Y N N N N N N N N 

 N Y Y Y Y Y Y Y Y های فعلیادامه سیاست

 های حمایتیسازمان

در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینی 

 فراگیر شهری

Y Y Y Y Y N N N N 

 N N N N N Y Y Y Y رفع مطلق فقر

هایممکنبرایهربازیگربندیوضعیتاولویت-3-1-4

گیرنده است که های شدنی بازی برای هر تصمیمسازی، تعیین تقدم وضعیتآخرین گام در مدل

مناقشه ( ترجیحات 5ها استفاده شده است. جدول )بندی گزینهبرای این منظور از روش اولویت

 دهد.های موجود نشان میبازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه را با توجه به گزینه
 

 : ترجیحات بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه5جدول 

دولت 

 محلی
 کارآفرینان

های نوآوری و واسطه

 کارآفرینی فراگیر

مراکز علمی  شهرداری

 آموزشی

 هایسازمان

 حمایتی

9 6 if 1 7- 8 7 if 6 12- 

7 9 6- 9 if 7 1 1 

6 6 9- 5 8- 2- 

3 7 11- 6- 10- 3 

1 3 9 if 3 3 12- 4- 
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دولت 

 محلی
 کارآفرینان

های نوآوری و واسطه

 کارآفرینی فراگیر

مراکز علمی  شهرداری

 آموزشی

 هایسازمان

 حمایتی

11 11 4 4- 2- 5- 

12- 10- 5 2- 3 6 

8- 4- 8 1 4- 8- 

5- 8- 10 10 7 7 

10- 5- 12 9- 9 10- 

4- 12- 1 12- 11 9 

2- 10 if 2 2- 11- 5 9 if 11 

 

-های موجود برای تمامی بازیگران در وضعیتافزار، اولویت وضعیتنمودن این ترجیحات در نرمبا وارد 

 ( است.6های مختلف بر اساس جدول )

 
 های شدنی مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه: اولویت بازیکنان در وضعیت6جدول 

 کمترین ارجحیت           بیشترین ارجحیت                        گیرندهتصمیم

 8 9 7 4 6 5 2 3 1 وکارهای فراگیرکسب کارآفرینان

 1 3 2 5 6 4 7 9 8 فراگیر های کارآفرینی و نوآوریواسطه

 6 5 2 9 8 7 4 3 1 مراکز علمی آموزشی

 1 3 6 5 2 9 8 7 4 شهرداری

 9 8 7 4 6 5 2 3 1 دولت محلی

 9 8 6 7 4 5 2 3 1 های حمایتیسازمان
         No error, preference rankings are valid.       

وتحلیلمدلتجزیه-2-4

هایتعادلتعیینوضعیت-1-2-4

های اساس تحلیل وتحلیل مدل بر بینی نتایج نهایی بازی، تجزیهپس از ایجاد مدل، برای پیش

 تحلیلائتالفی و در پایان  موجود،، تحلیل وضعیت جانبه بازیگران یک هایهمچنین حرکتپایداری، 

 شود.انجام میبازی معکوس، 
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 : وضعیت تعادلی مناقشه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه7جدول 

 
 

تعادل های زیر توسط بازیگران به عنوان وضعیت وضعیت( 7) مطابق جدولهای تعادل: وضعیت

 اند:بازی انتخاب شده

وضعیت تعادل بازی است.  SIM و  NASH ،GMR ،SMR ،SEQهای بر اساس منطق: 9وضعیت

دهند. در این وضعیت که همان وضعیت موجود است، همه بازیگران وضعیت فعلی را ادامه می

دیگر یکی از نتایج احتمالی مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه ادامه وضعیت  عبارت به

(. یکی از عللی که با وجود هشدارهای بسیار در ارتباط با فقر و بیکاری شهر 1موجود است )جدول 

در وضعیت موجود است و شود، پایدار بودن همه بازیگران کرمانشاه اصالحات کارآفرینی عملیاتی نمی

 ای برای به هم زدن بازی و خارج شدن از وضعیت فعلی را ندارند.بر همین اساس هیچ انگیزه

وضعیت تعادل بازی است.  SIM و  NASH ،GMR ،SMR ،SEQهای بر اساس منطق: 4وضعیت

سیاست های حمایتی و کارآفرینان اقدام به اتخاذ در این وضعیت مراکز علمی آموزشی، سازمان

 کنند و برای آنها دارای بیشترین اولویت است.اکوسیستم کارآفرینی فراگیر می

وضعیت تعادل بازی است.  SIM و  NASH ،GMR ،SMR ،SEQهای : بر اساس منطق1 وضعیت

های حمایتی، مراکز علمی ، سازماندولت محلیاین وضعیتِ مطلوب بازی است. در این وضعیت 

 کنند.شهرداری سیاست اکوسیستم کارآفرینی فراگیر را اتخاذ میو کارآفرینان  ها،آموزشی، واسطه
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جانبهبازیگرانهاییکتحلیلحرکت-2-2-4

با  کارآفرینان زیربر اساس شکل  .دهدجانبه بازیگران را نشان میهای یکتحلیل حرکت( 3شکل )

با یک حرکت بهبود  دولت محلیبرود و یا  8به وضعیت  9توانند از وضعیت جانبه مییک حرکت یک

نسبت به  9ای از وضعیت جانبهبرود. بر اساس شکل هیچ بهبود یک 1به وضعیت تعادلی  3جانبه یک

 ها وجود ندارد.سایر وضعیت

 

 
 جانبه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاهها و بهبودهای یک: گراف حرکت3شکل 

هایائتالفیتحلیل-3-2-4

 کنیم.جانبه بازیکنان استفاده میبرای این منظور از گراف بهبودهای یک

 

 
 جانبه بازیکنان مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه: نمایش گراف بهبودهای یک4شکل 

 



 ها )مورد مطالعه: شهر کرمانشاه( سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری با رویكرد نظریه بازی مدل
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را در ها  ، هیچ ائتالفی بین بازیکنان که بتواند آن9( از وضعیت موجود تعادلی 4بر اساس شکل )

ها در دسترس به سایر وضعیت 9جانبه از وضعیت وضعیتی بهتر قرار دهد وجود ندارد. )هیچ بهبود یک

اگر هیچ ائتالفی بین بازیگران نتواند باعث شود به تعادل با اولویت باالتری برای بازیگران  ؛نیست(

موجود یک تعادل ائتالفی نیز پس وضعیت . (Kilgour et al. 2004)برسیم، تعادل پایدار ائتالفی است 

 تواند باال باشد.هست و بر همین اساس احتمال تحقق آن در عمل می

تحلیلوضعیتموجود-4-2-4

-را نشان می 1و  4تعادلی  هایبه وضعیت 9( مسیر تکاملی رسیدن از وضعیت موجود 8جدول )

 دهد.

 
 در مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه مسیر تکاملی رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت تعادلی -8جدول 

 1 9 4 7 8 9 تشماره وضعی 

 تعادلی موجود تعادلی میانجی میانجی موجود نوع وضعیت

-کسب کارآفرینان

 وکارهای فراگیر

 N Y Y Y N Y کارآفرینی رسمی )فراگیر(

 Y N N N Y N کارآفرینی )غیررسمی(

های واسطه

 نوآوریکارآفرینی و 

 فراگیر

 N N Y Y N Y توسعه کارآفرینی فراگیر

 پیگیری اهداف سیاسی
Y Y N N Y N 

 مراکز علمی آموزشی

 Y Y Y Y Y N توسعه علمی محض

توسعه علمی، اجتماعی و 

 محیطی زیست

N N N N N Y 

 شهرداری

در نظر گرفتن اکوسیستم 

 کارآفرینی فراگیر شهری

N N N N N Y 

 Y Y Y Y Y N مطلق فقررفع 

 دولت محلی

در نظر گرفتن اکوسیستم 

 کارآفرینی فراگیر شهری

N N N N N Y 

 Y Y Y Y Y N های فعلیادامه سیاست

 های حمایتیسازمان

در نظر گرفتن اکوسیستم 

 کارآفرینی فراگیر شهری

N N N Y N Y 

 Y Y Y N Y N رفع مطلق فقر

 

به عنوان  1و  4و  9وضعیت تعادلی  سهدر مناقشه اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه، 

 4به وضعیت تعادلی  9( رسیدن از وضعیت موجود 8تعادل بازی به دست آمد. با توجه به جدول )
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بنابراین است. حرکت یا تغییر کلی  6نیازمند  1و رسیدن به وضعیت تعادلی حرکت یا تغییر  3نیازمند 

بیشتر است، زیرا به تعداد حرکت کمتری  4احتمال تحقق وضعیت  1و  4های تعادلی از بین وضعیت

 9بیشتر است، زیرا وضعیت  9احتمال تحقق وضعیت  9و  4های تعادلی نیاز است. اما از بین وضعیت

رسیدن به  از طرف دیگر، برایهمان وضعیت موجود است و نیاز به هیچ تغییر یا حرکتی نیست. 

نباید اقدامات فعلی خود را انجام دهند. ها و کارآفرینان های حمایتی، واسطهسازمان 4وضعیت تعادلی 

های ه، واسطهدر نظر گرفترا  ریفراگ ینیکارآفر ستمیاکوسهای حمایتی راهبرد به طوری که سازمان

ان اقدام به کارآفرینی فراگیر تری عمل و کارآفریننوآوری و کارآفرینی به وظایف خود به طور مناسب

های آموزشی فقرا را به مراکز تخصصی علمی و های حمایتی در چند مورد برنامهسازمان نمایند.

و همچنین ناآگاهی از در عمل، به واسطه تقسیم کار و منافع متقابل اند، اما آموزشی واگذار نموده

یین احتمال تحقق چنین وضعیتی پا های حمایتی،سازماناز سوی های غیررسمی وضعیت آموزش

ها نیز در این میان ممکن اندازند. از سویی واسطهاست و معموالً انجام چنین اصالحاتی را به تعویق می

 است به وظایفی خارج از توان و تخصص خود گرایش پیدا کنند.

های بین وضعیت های پیش رو و ترجیحات فعلی آنها، ازبنابراین با توجه به بازیکنان فعلی، گزینه

 ها است.بیشتر از سایر وضعیت 9تعادلی، احتمال تحقق وضعیت 

تحلیلبازیمعکوس-5-2-4

وضعیت مطلوب اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه را تحلیل بازی معکوس و ( 9جدول )

گانه  9های یکی از وضعیتو  1دهد. وضعیت مطلوب در جدول، همان وضعیت تعادلی نشان می

 حاصل شده بر اساس زمین بازی فعلی است.
 یابی به وضعیت مطلوب اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه: بازیگران و اقدامات در راستای دست9جدول 

 وضعیت مطلوب هاگزینه بازیگران

وکارهای کسب کارآفرینان

 فراگیر

 Y کارآفرینی رسمی فراگیر 1

 N کارآفرینی )غیررسمی( 2

های نوآوری و واسطه

 فراگیر کارآفرینی

 Y توسعه کارآفرینی فراگیر 3

 N پیگیری اهداف سیاسی 4

 مراکز علمی آموزشی
 N توسعه علمی محض 5

 Y محیطی توسعه علمی، اجتماعی و زیست 6

 شهرداری
 Y در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری 7

 N رفع مطلق فقر 8

 دولت محلی
 Y گرفتن اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهریدر نظر  9

 N های فعلیادامه سیاست 10

 های حمایتیسازمان
 Y در نظر گرفتن اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری 11

 N رفع مطلق فقر 12



 ها )مورد مطالعه: شهر کرمانشاه( سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری با رویكرد نظریه بازی مدل
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های بازی معکوس بیانگر آن است که جلوگیری از تداوم نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل

هایی با هدف تغییر ترجیحات کنشگران رهایی از فقر کنونی مستلزم اتخاذ سیاستوضع موجود و 

ها برای انجام اصالحات است. ن آناکوسیستم کارآفرینی فراگیر و همراه نمود

گیریبحثونتیجه-5

های مورد استفاده با استفاده از مدل گراف به عنوان یکی از مدلرویکردی جدید، این تحقیق با 

ها، چارچوبی برای تحلیل رفتار کنشگران مختلف اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر یه بازیدر نظر

گرفته شده  روش به کارتحقیق از نظر ارائه نموده است. ها و عملیاتی شدن این اکوسیستمکرمانشاه 

نتایج  ای نشده است.شود به طوری که تاکنون در تحقیقات قبلی بدان اشارهواجد نوآوری محسوب می

وضعیت تعادلی برای تمامی بازیگران بوده و بنابراین انگیزه کافی برای  ،، وضعیت موجوددهدنشان می

ها، ادامه وضعیت  رو و ترجیحات فعلی آنهای پیشدیگر، گزینه عبارت برهم زدن بازی فعلی را ندارند. به

ینی فراگیر شهر کرمانشاه ترین و پایدارترین نتیجه ممکن تشکیل اکوسیستم کارآفرفعلی محتمل

ترین نتیجه مناقشه، نشانگر آن است که منزله محتمل است. انتخاب وضع موجود از طریق مدل به

منشأ اصلی فقر شهر کرمانشاه، رفتار ذینفعان بر اساس عقالنیت فردی و ترجیح منافع شخصی 

گیری یک تعادل ث شکلمدت بر منافع بلندمدت جامعه است. این رفتار فعلی بازیگران باع کوتاه

ها و معیوب یا سطح پایین در سیستم کارآفرینی شده است که پیامد آن افزایش فقر و باال رفتن هزینه

های بازی معکوس بیانگر آن است که برای کاهش نتایج است. نتایج به دست آمده با استفاده از تحلیل

( را 9ای تغییر کند که اقدامات جدول ) گونه مطلوب، ترجیحات بازیگران باید به تعادلدستیابی به 

 .بپذیرند

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش و همچنین درک و شناخت محقق نسبت به 

گذاران به منظور اصالح میدان بازی مسئله تحقیق، پیشنهاداتی به طور خالصه برای سیاست

. بدیهی است کاربرد این پیشنهادات به طی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهر کرمانشاه قابل ارائه است

 زمان، تمرین و ممارست نیاز دارد:

پیشنهاداتکاربردی-1-5

توسط نهادهای نظارتی و حکمرانی مانند دولت محلی و  مدیریتی اکوسیستم نقشایفای  -

ت در اکوسیستم کارآفرینی فراگیر؛ تشکیل شورای تشویق اعضا به پذیرش سیاست و مشارک

 و هاپست تعریفکارآفرینی و نوآوری فراگیر شهر کرمانشاه و تعیین نقش هر یک از اعضا؛ 

شجاعت و  ت،یخالق ؛در طول زمان ستمیتعهد رهبران اکوس؛ اکوسیستم در هامسئولیت

 فقر لیو دال یمحل طیو انعکاس شرا هاساله برنامه 3-5 یافق زمان ؛یاستقالل مقامات محل
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 یوکارهاکسب جیترومانند  توسط شهردای کرمانشاه یجیو ترو یغیتبل یهاتیفعالانجام  -

 منابع طریق از مثال برای) ذینفعان برای اکوسیستم جذابیت ، افزایشفقرا یبرا 1ریفراگ

 کارآفرینی اکوسیستم یک ترویج و توصیف برای منسجم هایروایت توسعه و (نامشهود

 یبرا ارزش رهیزنج همچنین ایفای نقش و فقرا 2خرد یوکارهاکسب یبرا یبازارساز فراگیر؛

-کمک توانندمی که هاییمکان مورد در کارآفرینان به اطالعات ارائه ؛وکارهاکسباز  نوع نیا

 جادیا جمله از یشهر نیرنشیفق محالت یهارساختیز بهبود کنند؛ جستجو را ایحرفه های

 یهاانجمن مانند ییهارساختیز جادیا و هاتیمالک تیتثب ،یبهداشت یرفاه یهارساختیز

-کسب توسعه یبرا یعموم یریادگی ینهادها فقرا؛ ایجاد وکارکسب های؛ انجمن3زاغه

 و گذارانسرمایه مردمی، نوآوران دهندهارتباط) نوآوری توسعه مراکز ؛ریفراگ یوکارها

 طیبه ارائه خدمات در شرا لیمامتمتخصصان  ییشناسا؛ نقش هایمدل؛ بکارگیری (هاشرکت

 و هاکنفرانس؛ تالش برای میزبانی رو( شیپ ایمعوق  هایمختلف )از داوطلبانه تا پرداخت

 از 4بازار پایه هرم اندرکارانمحققان و دست ییگردهما یبرا یامنطقه یادوره یهااجالس

ی کارآفرینی و نوآوری در هاواسطه نیهمچن و هادانشگاه کمک، با همکاری و مناطق مختلف

 کیاطالعات و ابزار الکترون یفناور یریبکارگ قیاز طر ینینظارت بر کارآفراکوسیستم؛ 

-داده آوریجمع یاستاندارد برا یچارچوب و ابزارها کی یو اجرا جادیا، اهیتوسط شهردار

 هایعملکرد واسطه مینظارت و تنظ؛ با گذشت زمان ریفراگ هایاز شرکت یو کم یفیک های

-ستمیو س تیمتداول مالک هایوهیگنجاندن ش ؛(کنندی)که از عموم مردم پول جمع م یمال

 یرسم ستمیس کیدر  نیتصرف زم های

توسط مراکز علمی و آموزشی مختلف های فقیر در بافتهای آموزشی و پژوهشی فعالیت -

های فنی و های مربوط به بهداشت و ...(، دانشگاهپزشکی )آموزشهای علوم مانند دانشگاه

های علمی تخصصی، مدیریتی و کارآفرینی(؛ های دولتی )آموزشای و یا سایر دانشگاهحرفه

های به اعضای اکوسیستم در زمینه توسعه فعالیتتوسط متخصصان کارآفرینی ارائه مشاوره 

 ها،استراتژی رشد، مراحل مورد در ا کیفیت مناسبهای غیررسمی بارائه آموزش ؛اکوسیستم

 حرکت برای الزم دانش و هامهارت برای فقرا، آموزش صنایع ها،زمینه وکار،کسب هایمدل

ارتباطات به فقرا؛  و اطالعات فناوری هایمهارت مقیاس؛ آموزش به رسیدن تا استارتاپ از

فقرا؛  اجباری ماهانه؛ آموزش آموزش هایارائه دورههای کار گروهی به فقرا؛ آموزش مهارت

                                                      
( CBOsجامعه محور) های؛ سازمان(CSOs) یجامعه مدن هایسازمان( 1بندی کرد. در سه سطح دستهتوان میرا وکارهای فراگیر کسب 1

 فقیر.های وکارهای فردی کارآفرینان بافت( کسب3ها و، تعاونینانهیکارآفر های، گروه(SHGs) ایخودمحور توسعه هایگروه( 2
2
 Microbusiness 

3
 Slum Association 

4
 BoP 
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ارائه کوپن  درآمد؛ کم هایشرکت/هاگروه افراد، برای مشاوره و عملی/ایحرفه/فنی آموزش

 به یک مشاوره ارائه ؛رسمی های تحقیق و توسعهبه فقرا برای استفاده از زیرساخت 1نوآوری

بهبود نفس در آنها؛  به اعتماد ایجاد محوریت با زنان توانمندسازی و معلوالن؛ آموزش به یک

و  یرهبر هایتیظرف جادیا یبرا سیتدر یکردهایرو یطراحدر اکوسیستم؛  انیعملکرد مرب

 فقر بر فقر کاهش ؛ تمرکزدر صورت لزوم دیجد یاز جمله توسعه محتوا ر،یفراگ یاجرا

 آموزش با فقرا خردمندی پرورش و معنوی

 های کارآفرینی و نوآوری درپایه هرم واسطه بازار یکیتاکتتوجه ویژه به نقش و مداخالت  -

برای  (یمحل های)دولت کالنمثال انکوباتورها( و  برای) میانی ،(فردی) خرد حوسط

 ،ایشبکه حرفه هایسازمانهای مردم نهاد، نقش سازماناز جمله توانمندسازی فقرا 

 دانش و اطالعات، هایواسطه، و اصناف هاهیواسط، اتحاد هایسازمان ،یمرز هایسازمان

 در اکوسیستم و فراتر از مرزهای اکوسیستم 2قهرمانان

-ه فقیر توسط سازماندر جامع 3شرویکاربران پ ییشناساشناسایی مداوم و دقیق نوع فقر و یا  -

 به کمک تیاولو ؛به عنوان نوآوران یررسمیبخش غ گرانیباز ییشناسا های حمایتی؛

 ؛ تحت پوشش قرار دادن فقیرترین فقراو خودآموخته رویپ نانکارآفری

توجه به ها، و کارآفرینان برخاسته از این بافت ریفراگ وکارهایکسبنقش به ویژه توجه  -

توسط اعضای  ( در کنار توجه به ظاهر صنعتریفراگ هایی)نوآور نانیآغازگران و کارآفر

 فراگیر وکارهایکسب محصوالت و خدمات خریداکوسیستم؛ 

-بهچهره هایگردهمایی؛ بینخوش و حمایتی دوستانه، ایجاد و توسعه فضای اعضا؛ همکاری -

شهرداری و اعضای شورای شهر با فقرا؛ برگزاری رویدادهای کارآفرینانه؛  مردمی و چهره

 کنندگان،تأمین ،کارآفرینان از متمرکز هاییشبکه) کارآفرینی محلی هایشبکهتوسعه 

از جمله  شبکه هایفعالیت و تجاری هایشبکه به دسترسیتقویت ) ،(هامکمل و مشتریان

 هایطرح مسابقات انکوباتور، و مربیگری سازی،شبکه هایفرصت مالی، امور به دسترسی

 و وارد تازه زن کارآفرینان مختصو حمایتی  سازمانی هایشبکه ایجاد ؛(فقرا برای وکارکسب

 برای قوی اجتماعی پشتیبانی هایشبکه طرفی ایجادبه اکوسیستم و از  اولیه مراحل در

 ارتباط در لزوماً که) مذهبی و مدنی نهادهای مانند هاییسازمان با همکاری؛ سالمندان

 با غیررسمی بخش) مذاکره هایاستراتژی طریق از تعامل ؛(نیستند کارآفرینی با مستقیم

 لیتسه برای مثال یو هوشمند )برا تالیجید یمشارکت هایلیپتانس؛ توسعه (رسمی بخش

 اکوسیستم در قوی حد از بیش قطب هیچ نبود؛ شبکه( یاعضا نیارتباط ب

                                                      
1
 Innovation Voucher 

2
 Champions 

3
 Lead Users 
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 هایگروه مهاجران،از جمله حضور زنان، معلوالن، سالمندان؛  ستمیاکوسدر  ییایتنوع و پو -

چندگانه  هاینقش ؛گراکثرت رویکرد داشتن ؛بیکارانسایر  و جوانان محروم، هایگروه قومی،

-در استقرار کسب ینگزیتنوع (؛بودن نیمثال، استاد و کارآفر ی)برا ستمیو مکمل در اکوس

 ،یخدمات ،یصنعت ،یگردشگر ،یتعاون ،یخانوادگ ،ی)مستقل، خانگ ستماکوسی در وکارها

 یعیظهور طباجازه به  کنندگان،مشارکت یناهمگون تحمل ؛و ...( ITبر  یمشاغل مبتن

-کمک؛ وکارهای فراگیرپذیری در رشد کسبو حفظ رقابت ریفراگکارآفرینی  هایستمیاکوس

 یرقابت یمال های

در  یانعکاس یریادگ، یستمیچندگانه در اکوسیادگیری مداوم اعضای اکوسیستم، یادگیری  -

و  ریفراگ وکارهای( کسبی)جانب یتعامل یریادگی، یابتین یریادگی، یسازمان یسراسر مرزها

ترکیب و توسعه دانش و اطالعات اعضای  ؛هاهای کاری کارآفرینان در این بافتتوسعه تجربه

 اکوسیستم در هاموفقیت گذاریاشتراک به؛ اکوسیستم

کم  اتیمال و صادرات شیمانند کنترل تورم، گرامکمل  یو مال یپول هایاستیاعمال س -

اهداف اجتماعی  گنجاندن؛ ستمیخارج از اکوساصلی  گرانیاز باز یکیبه عنوان  یدولت مرکز

 مهیب ؛ها و مراکز علمی و آموزشیهای علمی دانشگاهو زیست محیطی در دستور کار برنامه

-ارانهیو  یکاریب یایمزا ،یاجتماع یاجبار مهیمختلف ب هایستمیس ؛یپوشش خدمات درمان

های دولت مرکزی برای تامین حداقل معیشت یا استاندارد از جمله کمک ضد فقر یها

 نیتدو؛ فراگیر کارآفرینی اکوسیستم ابعاد با متناسب اشتغال هایبودجه صرف؛ زندگی فقرا

 نیباالتر با مسئول ینهادها نیارتباط مسئول؛ هکنندکیتحرو ساده  یاتیمال یهااستیس

 کرمانشاه یمحل مجازات مقامات دولت ایپاداش ؛ ینهاد نانیبه عنوان کارآفر یشهر

 پیشنهادپژوهشی-2-5

سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری برای شهرهای در مواجهه با معضل مدل

 فقر.
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