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مقدمه 
اکوسیستم کارآفرینی مفهومی است که حدوداً بیش از یک دهه قبل در مباحث مربوط به کارآفرینی ظاهر شد و مورد
استقبال اندیشمندان این حوزه قرار گرفت (فرناندز .)288 :7391 ،واژة اکوسیستم از اکولوژی منشأ گرفته که برای اولین
بار تنزلی از آن استفاده کرده است (قمبرعلی و همکاران .)78 :9010 ،والدز ( ،)9188با اقتباس از مفهوم اکولوژیکی این
واژه ،برای اولین بار آن را وارد ادبیات کارآفرینی کرد .وی بر آن بود که رفتار انسان حاصل تعامل فرد با محیط اطرافش
است که عملکردی اکوسیستمی دارد (والدز .)9188 ،سپس ،بحث اکوسیستم کارآفرینی توسط جیمزمور در یک مقالة
تأثیرگذار در زمینه نقد و بررسی کسب و کار هاروارد در سال  9113بسط پیدا کرد .وی ادعا کرد که کسب و کارها در
یک فضای تکاملی ،تعاملی ،و روابط متقابل ایجاد میشوند و شرکتها با تأمینکنندگان ،مشتریان ،و سرمایهگذاران تعامل
دارند .استدالل جمیز مور این بود که در اکوسیستم پویا برای شرکتهای جدید فرصت بهتری جهت رشد و ایجاد اشتغال
در مقایسه با شرکتها در شرایط دیگر ایجاد میشود (ماسون و براون.)89 :7398 ،
رویکرد اکوسیستمی به کارآفرینی باعث شد محققان این حوزه به بازیگران این اکوسیستم توجه ویژهای داشته باشند.
به این ترتیب که آنها بر آن ب ودند برای توسعة هر اکوسیستم چند عامل کلیدی مورد نیاز است و اکوسیستم کارآفرینی
نیز از این امر مستثنا نیست و برای توسعة آن الزم است تا شرکتهای جدید و نوآور بهوجود آیند و جایگزین بخش
سنتی تولیدی شوند (کالینز .)793 :7391 ،این موضوع باعث مطرحشدن برخی مدلها جهت بررسی و مطالعة
اکوسیستمکارآفرینی نیز شد ،اما در سالهای اخیر رویکردی ویژه توسط آیزنبرگ آغاز شد که به بیان آنچه وی از آن
بهعنوان یک استراتژی اکوسیستم کارآفرینی برای توسعة اقتصادی یاد میکند معروف است .آیزنبرگ بر آن است که
چنین رویکردی بهمنزلة استراتژی مقرون به صرفه برای تحریک اقتصاد است .با توجه به ادعای آیزنبرگ ،این رویکرد
بهطور بالقوه ،جایگزین یا پیششرطی برای استقرار موفق استراتژیهای خوشهای ،سیستمهای نوآوری ،اقتصاد دانش ،یا
سیاستهای رقابت ملی میشود .وی شش حوزه در درون سیستم کارآفرینی را شناسایی کرد که عبارتاند از :فرهنگ
مساعد ،امکان سیاست و رهبری ،دسترسی به منابع مالی مناسب ،سرمایة انسانی باکیفیت ،بازارهای سرمایهگذاری ،و
حمایتهای سازمانی گسترده .به اعتقاد آیزنبرگ ،هر اکوسیستم کارآفرینی تحت مجموعة منحصربهفردی از شرایط و
اوضاع و احوال پدیدار میشود (ماسون و براون.)80 :7398 ،
بررسی تحقیقات انجامگرفته در زمینة کارآفرینی نشان میدهد این مطالعات به سه گروه تقسیم میشوند :گروه اول
مطالعاتی هستند که تأثیر عوامل فردی در توسعة کارآفرینی را برسی کردهاند؛ گروه دوم به بررسی تأثیر عوامل محیطی
بر موفقیت کارآفرینی و عملکرد آن پرداختهاند؛ و گروه سوم شامل مطالعاتی میشوند که به تأثیر عوامل فردی و محیطی
در توسعة کارآفرینی توجه کردهاند که در این میان مطالعات مربوط به اکوسیستم کارآفرینی در گروه سوم جای میگیرند
(انتظاری .)9738 :7391 ،رویکرد اکوسیستم کارآفرینی دیدگاه متمایزی در زمینة فعالیتهای کارآفرینی ارائه میدهد که
در مطالعات قبلی نادیده گرفته شدهاند .نخست ،تمرکز صریح و روشن به فعالیتهای کارآفرینی بهخصوص در
شرکتهایی با رشد باال؛ دوم ،تأکید بر محیط محلی و منطقهای و شرایطی که برای ایجاد و حمایت از کارآفرینی مورد
نیاز است؛ سوم ،تأکید بر ارتباط متقابل میان شرایط محیط جغرافیایی در سطح محلی و منطقهای .بنابراین ،اکوسیستم
کارآفرینی سیاست دستور کار متفاوت از توسعة اقتصادی ،نوآوری ،و سیاستهای معمول را پیشنهاد کرده و به رویکردی
تسهیلگر تأکید دارد (آیزنبرگ .)7399 ،با وجود درک اهمیت رویکرد اکوسیستمی به کارآفرینی ،بررسی تحقیقات
انجامشده در این حوزه نشان میدهد این مطالعات گرفتار برخی ضعفهای عمده در زمینة شناسایی و بهکارگیری
بازیگران این اکوسیستم در بررسیهای علمی و تعیین نقشهای آنها میباشند ،که محققان را با مشکالتی مواجه کرده

مرورنظامندوفراتحلیلکیفیپژوهشهایاکوسیستمکارآفرینی


9102

است .همچنین ،این مشکالت باعث شدهاند تا پژوهشگران به استفاده از مدلهای ارائهشده توسط برخی محققان و
نهادهای بینالمللی روی بیاورند که در برخی موارد با ماهیت جغرافیایی -منطقهای تحقیقات متناظر نیستند .بنابراین ،در
مقالة حاضر تالش شده ،ضمن تحلیل مطالعات انجامگرفته در حوزة اکوسیستم کارآفرینی ،بازیگران کلیدی این
اکوسیستم و نقش آنها شناسایی شود و دیدی جامع جهت رفع برخی از مشکالت ذکرشده ارائه شود.

روشپژوهش 
تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا ،مطالعة مرور نظامند یا سیستماتیک تلقی میشود که
یافتههای حاصل از مرحلة اول با روش فراتحلیل کیفی بررسی شده است .مرور نظامند نوعی مطالعه و تحلیل ثانویة
مطالعات پیشین است .فراتحلیل نیز ترکیب کمی گزارشها و نتایج پژوهشهای مشابه ،استخراج ،و جدولبندی فراوانی
آنها و بررسی روابط آماری است که در فراتحلیل کیفی بیشتر از روشهای آماری توصیفی با تأکید بر تحلیل محتوا
استفاده میشود.
استراتژیجست وجو 


جامعة آماری تحقیق شامل کلیة مقاالت پژوهشی حاصل از مطالعات کمی و کیفی در خصوص اکوسیستم کارآفرینی
است .دلیل انتخاب قالب مقاله از بین پژوهشهای انجامشده دلیلی روششناختی و متناظر با واقعیت عینی بوده است .با
توجه به اهداف مقاله که شناسایی عناصر اکوسیستم کارآفرینی و ارائة الگویی جامع با رویکرد فراتحلیل کیفی مطالعات
انجامشده در این حوزه است ،سعی شد تا جستوجوی مقاالت بهصورت جامع انجام شود .بنابراین ،بدین منظور از نرمافزار
Publish or Perish 6

در محیط گوگل اسکالر استفاده شد و کلیدواژههای اکوسیستم کارآفرینی ،محیط کارآفرینی ،و

سیستم کارآفرینی جستوجو شد که از میان مقاالت قابل دسترس هفتاد مورد که دارای ساختار مناسب بودند و از نظر
موضوعی با اهداف مقاله همخوانی داشتند انتخاب شدند و از آنها در تحلیلها استفاده شد.
معیارهایورودوخروج 

معیارهای ورود و خروج به مطالعه عبارتاند از .9 :انتشار مقاله در بین سالهای  7333تا  ،7392مقاالتی که در زمینة
اکوسیستم کارآفرینی و ارزیابی محیط کارآفرینی بودهاند؛  .7مقاالت انتشاریافته به زبان فارسی و انگلیسی باشد؛  .0مقاله
دارای ساختار کامل باشد؛  .8مقاله در مجلههای علمی -پژوهشی یا همایشها و کنفرانسهای معتبر چاپ شده باشد؛ .1
مقاله دارای متن کامل و قابل دانلود باشد (مقاالتی که فقط چکیدة آنها در دسترس بود درنظر گرفته نشدند).
ارزیابیکیفیت 

همة مقالهها پس از استخراج از پایگاههای مورد نظر با استفاده از کلیدواژههای ذکرشده توسط دو ارزیاب با استفاده از
چکلیستهای موجود ارزیابی شد و موارد اختالف میان دو ارزیاب به فرد سوم ارجاع داده شد .پس از ارزیابی کیفی
مطالعات ،یافتههای هر مطالعه در فرم ورود اطالعات بهعنوان ابزار جمعآوری دادهها وارد و سپس دادهها فراتحلیلی
شد.
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مقاالت شناسایی شده از طریق پایگاه داده
اسکالر9279 :

غربالگری

مطالعات باقیمانده پس از حذف به دلیل تکراری بودن ،عدم
دسترسی و غیر مرتبط بودن در پایگاههای اطالعاتی730 :
حذف در بررسی چکیده89 :

تعیینصالحیت

متن مقاالت کامل ارزیابیشده برای تعیین صالحیت992 :

حذف در بررسی کامل متن مقاالت82 :

ورودبهمطالعه

مقاالت نهایی وارد شده در سنتز کیفی23 :

شکل.9فرایندمرورسیستماتیک 

بحثویافتهها 

توزیعجغرافیایی 

منظور از توزیع جغرافیایی مکانی است که پژوهش بهصورت موردی به مطالعة آن پرداخته است .با توجه به نتایج09 ،
مورد از مطالعات مربوط به کشورهای آسیایی (استرالیا نیز در این گروه قرار دارد) است؛  9مورد مربوط به کشورهای
افریقایی؛  99مورد مربوط به کشورهای اروپایی؛  97مورد مربوط به کشورهای قارة امریکا؛  1مورد نیز بهصورت بنیادی
انجام گرفته است.

شکل.5توزیعجغرافیاییمقاالت 
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بازۀزمانی 

معیار بازة زمانی نه تاریخ اجرای پژوهش بلکه تاریخ انتشار آنهاست .مقاالت منتشرشده در حوزة اکوسیستم کارآفرینی از
سال  7339شروع میشوند .در حالی که در بازة زمانی  7339تا  7330فقط دو مورد مطالعه در حوزة اکوسیستم کارآفرینی
انجام گرفته است ،این نوع مطالعات تا سال  7393روند افزایشی ثابت و کندی داشتند؛ اما از این سال به بعد با افزایش
ناگهانی مطالعات روبهرو هستیم که تا به امروز نیز ادامه دارد.



شکل.3بازۀزمانیمقاالت 

قالبمقاالت 

از میان مقاالت مورد بررسی فقط شش مورد از آنها در همایشهای ملی و بینالمللی بهچاپ رسیدهاند که از این میان
نیز پنج مورد از آنها مربوط به ایران است .سایر مقاالت (تعداد  98مورد) از نوع علمی– پژوهشی چاپشده در مجالت
داخلی و خارجی است که سهم ایران از مقاالت چاپشده در مجالت خارجی فقط یک مورد بوده است.
جدول.9فراوانیودرصدمقاالتعلمی–پژوهشیوهمایشی 
نوعمقاله 

فراوانی 

درصدفراوانی 

علمی– پژوهشی

98

19/1

همایشی

9

8/1

روشپژوهش 
به لحاظ روش استفادهشده در مقاالت08/1 ،درصد آنها ( 72مورد) با روش کمی88/1 ،درصد ( 08مورد) با روش کیفی،
و 97/8درصد ( 1مورد) با روش آمیخته انجام شدهاند .روشها و تکنیکهای استفادهشده نیز شامل مصاحبة
نیمهساختاریافته ،پرسشنامه ،روش پژوهش اسنادی ،تحلیل ثانویه ،تحلیل مجدد آماری ،و تکنیکهای آماری مانند
تحلیل رگرسیون ،همبستگی و  ...بوده است.
جدول.5فراوانیودرصدمقاالتبراساسروشپژوهش 
نوعروش 

فراوانی 

درصد 

کمی

72

08/1

کیفی

08

88/1

آمیخته

1

97/8
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موضوعمحوری 


منظور از موضوعمحوری تمرکز مطالعات مورد بررسی به جنبة خاصی از اکوسیستم کارآفرینی است .با توجه به نتایج07 ،
مورد از مطالعات به بررسی کلیت اکوسیستم کارآفرینی در منطقة مورد مطالعه خود پرداختهاند .سایر مطالعات نیز در
حوزههای آموزش کارآفرینی ،فناوری اطالعات ،کارآفرینی اجتماعی ،تجاریسازی ،نوآوری ،خوشههای کسب و کار ،منابع
انسانی ،شبکههای کارآفرینی ،بینالمللیسازی کسب و کار ،کارآفرینی سازمانی ،سرمایهگذاری ،کارآفرینی دانشگاهی،
انکوباتورها ،ذینفعها ،و سیاستگذاری (دولت) انجام شدهاند (شکل .)8

شکل.1فراوانیمقاالتبراساسموضوعمحوری 



کیفیتوارزیابیپژوهشها 

سطحتحلیل 

سطح تحلیل یکی از موارد مهمی است که در میزان اعتبار و ارزشمندی یافتههای پژوهشهای علمی نقش دارد .مقاالت
را از نظر سطح تحلیل میتوان به شش گروه تقسیم کرد :گروه اول مقاالتی است که در آنها از منابع اسنادی برای
گردآوری دادههای پژوهش استفاده شده است .این نوع تحقیقات که بیشترین تعداد را شامل میشوند (تعداد  71مورد)،
معموالً فقط به آمارهای منتشرشده توسط ارگانهای دولتی و بینالمللی یا پژوهشهای پیشین تکیه کردهاند .بنابراین،
نتایج این گروه از مطالعات بهشدت تحت تأثیر نتایج منابع مورد استفادة آنها بوده است .گروه دوم ،مطالعاتی هستند که
سطح تحلیل آنها کارآفریناناند ،که از مقاالت مورد بررسی  98مورد را شامل میشوند .این نوع مطالعات نیز فقط بر بُعد
خاصی از اکوسیستم کارآفرینی (بُعد تجربی) تمرکز کردهاند و لذا اطالعات ارائهشده توسط این مطالعات فقط دیدگاه یکی
از بازیگران اکوسیستم کارآفرینی را منعکس میکند .گروه سوم مطالعاتی را شامل میشوند که سطح تحلیل آنها
کارشناساناند .این گروه ،که فراوانی آنها  8مورد است ،فقط بر بُعد نظری و سیاستگذاری کارآفرینی تکیه کردهاند،
بنابراین ،نتایج بهدستآمده از این مقاالت منعکسکنندة بسیاری از ابعاد عملی و تجربی جاری نیست .مقاالت گروه
چهارم به دو زیرگروه تقسیم میشوند :زیرگروه اول مقاالتی را دربر میگیرند که سطح تحلیل آنها اسنادی همراه
کارشناسان و زیرگروه دوم اسنادی همراه کارآفرینان بوده است .این دسته از مطالعات نسبت به سه گروه قبلی با دیدی
سیستماتیکتر به اکوسیستم کارآفرینی نگریستهاند ،اما از آنجا که سطح تحلیل آنها فقط شامل منابع اسنادی همراه
کارشناسان یا منابع اسنادی به همراه کارآفرینان بوده ،نتایج ارائهشده در این مقاالت بهترتیب نظریهمحور و تجربهمحور
بوده است .فراوانی این نوع مطالعات چهار مورد است .گروه پنجم مقاالتی است که سطح تحلیل آنها اسنادی،
کارآفرینان ،و کارشناسان در کنار یکدیگر است .این نوع مطالعات شاخصهای مورد بررسی خود را بهصورت کیفی
گردآوری کردهاند .بنابراین ،هر دو بُعد نظری و تجربی را در حوزة اکوسیستم کارآفرینی مدنظر داشتهاند و میتوان گفت
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معتبرترین مطالعات در این حوزه را شامل میشوند .فراوانی این نوع مقاالت  99مورد است .گروه آخر نیز مقاالتی را
شامل میشوند که سطح تحلیل در آنها هیچ یک از موارد ذکرشده در فوق نبوده است .این مقاالت که فراوانی آنها 8
مورد است ،سه مورد آنها در ایران کار شده و یک مورد مربوط به مقاالت خارجی (کشور امریکا) است که سطح تحلیل
آنها دو گروه مردم محلی و دانشجویان را شامل میشود .این نوع از تحقیقات از آنجا که گروههای حاشیهای را مرکز
توجه قرار دادهاند شاید ضعیفترین نوع تحقیقات باشند.

اهدافپژوهشها 

اهداف پژوهشها مشخصکنندة مسئلة مورد نظر پژوهشگر و ابزار مورد استفاده است که در نوع و اهمیت نتایج تحقیق
نیز تأثیر زیادی دارد .براساس اهداف مقاالت ،میتوان آنها را در چهار دستة کلی جای داد :دستة اول مقالههایی هستند
که با هدف بررسی وضعیت و عملکرد اکوسیستم کارآفرینی انجام شدهاند .این نوع مقاالت عمدتاً به بررسی روابط اجزای
اکوسیستم کارآفرینی و نوع عملکرد اجزا بهصورت مجزا و در ارتباط با یکدیگر پرداختهاند .هرچند در بعضی از موارد
محققان هدف تحقیق خود را به گونهای بیان کردهاند که به دنبال بررسی موضوع مورد پژوهش خود با رویکردی بدون
پیشزمینة قبلیاند ،نتایج نشان از تأثیرپذیری آنها از تحقیقات پیشین و نظریههای مطرحشده دارد .گروه دوم مقالههایی
هستند که با هدف شناسایی و طراحی اکوسیستم کارآفرینی انجام شدهاند .این نوع مطالعات با توجه به ماهیت کیفی
آنها از اهمیت زیادی در ابعاد کاربردی برخوردارند .مشکل عمدة برخی از این مطالعات نیز استفاده از نظریهها و
مدلهای از پیش تدوینشده به عنوان اساس گردآوری اطالعات مورد نیاز بوده است .گروه سوم مقالههایی هستند که با
هدف بررسی نقش و عملکرد یک عنصر در اکوسیستم کارآفرینی انجام شدهاند .این نوع مطالعات نیز از ارزش بسیار
زیادی برای بررسی اهمیت و نوع عملکرد یک عنصر در اکوسیستم کارآفرینی به لحاظ توجه به جزئیات برخوردارند؛ اما
مشکل آنها عدم رعایت رویکرد سیستمی و ارتباط میان عناصر اکوسیستم است .آخرین گروه مقالههایی را شامل
میشود که با هدف بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی در ایجاد یا تقویت موردی خاص انجام شدهاند .در این نوع
مطالعات بزرگترین مشکل عدم ایجاد ارتباط میان نتیجة اکوسیستم کارآفرینی با خود اکوسیستم است .بنابراین ،میان
اکوسیستم کارآفرینی و نتیجة آن ارتباط مناسبی برقرار نشده است.

یجپژوهشها 

نتا
در این بخش ،ضمن اشاره به ضعفهای شناساییشده از بررسی نتایج مقاالت ،شاخصهای مورد استفاده در آنها به
تفکیک حوزة فعالیت هر یک از بازیگران اکوسیستم مشخص شد .از جمله ضعفهای شناساییشده نتایج آن دسته از
مقالههایی هستند که بهصورت کمی دادههای مورد استفادة خود را تحلیل کردهاند .نتایج بهدستآمده از این نوع مطالعات
معموالً رویکردی صفر و یک (وجود دارد– وجود ندارد) داشتهاند و دربارة مسائل مورد بررسی آرای مطلق ارائه دادهاند.
ضعف دیگر شناساییشده ضعف رویکرد سیستماتیک در ارائة نتیجهگیریهاست .در نتایج برخی از این مطالعات عناصر
کلیدی اکوسیستم کارآفرینی فراموش شدهاند .این در حالی است که در تجزیه و تحلیل اطالعات اجزای مختلف
اکوسیستم را در مسئلة مورد بررسی مؤثر دانستهاند .ضعف سوم در ارتباط با جغرافیای مورد مطالعه در تحقیقات است .در
بیشتر مطالعات محدودة جغرافیایی آنها صرفاً محدود به مکان فعالیت کسب و کارها بوده است .ضعف چهارم نیز مربوط
به تکراریبودن نتایج بیشتر تحقیقات و ذکر برخی مسائل بدیهی است .با توجه به نتایج بهدستآمده از تحلیل محتوایی
مطالعات مورد بررسی ،عناصر فعال در اکوسیستم کارآفرینی را میتوان در دو سطح بررسی کرد .همانطورکه در جدول 0
نیز مشاهده میشود ،اکوسیستم کارآفرینی از دو سطح ،نُه بازیگر و شش حوزه ،تشکیل میشود.
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در سطح اول اکوسیستم کارآفرینی چهار عنصر با هویت مشخص نقشآفرینی میکنند .این عناصر شامل عناصر
حکومت ،آموزش ،جامعه ،و محیط جغرافیایی است .هرچند برای حکومت حوزههای فعالیت وسیعی در اکوسیستم وجود
دارد ،نقش آن بسته به میزان توسعة اقتصاد جوامع متفاوت است؛ بهطوری که هر اندازه کارآفرینی توسعه پیدا میکند از
نقش مستقیم حاکمیت نیز کاسته میشود .حوزة قانونگذاری و اجرایی مهمترین حوزههای فعالیت حاکمیت است که
سایر حوزهها را نیز تحت تأثیر قرار میدهد .در این زمینه توجه کمتر محققان به نقش سیاستهای خارجی حکومت مانند
جهانیشدن و بینالمللیسازی کارآفرینی از مشکالت بخش عمدهای از مطالعات مورد بررسی بهشمار میرود .مشارکت
نهادها و مؤسسات بینالمللی و خارجی بهصورت مستقیم به سیاستهای خارجی دولت مانند روابط با سایر کشورها،
عملکرد دولت در زمینة سطح پایداری و امنیت در سطح بینالمللی ،و نگرش دولت نسبت به بینالمللیشدن کسب و
کارها بستگی دارد؛ که در صورت ع ملکرد مناسب در این زمینه و ایجاد تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی ،شرایط
برای اعتمادسازی و ایجاد اعتماد برای مشارکت و سرمایهگذاری و ورود به بازارهای بینالمللی فراهم میشود .هرچند نوع
فعالیتهای کارآفرینانه نیز در این زمینه بسیار مهم است .همراستا با حاکمیت و در وابستگی با آن اکوسیستم آموزش قرار
دارد که شامل مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی میشود .این اکوسیستم نیز بسته به سطح توسعة اقتصادی جوامع در
حوزههای متنوعی نقشآفرینی میکند که در این میان تأکید بر نقش آموزشی و فرهنگی– اجتماعی آن از بیشترین
فراوانی برخوردار است .در مقابل ،تأکید کمتری بر نقش آن در حوزة قانونی و اقتصادی شده است .این در حالی است که
در جوامع با سطح کارآفرینی باال دولت بخشی از وظایف قانونی مانند ثبت اختراع و ایدههای نوآورانه و صدور مجوز را به
دانشگاهها و سایر نهادها واگذار کرده و این نهادها در زمینههای اقتصادی نیز فعالاند.
جامعه سومین عنصر در سطح اول اکوسیستم کارآفرینی است .این عنصر از اجزایی مانند نهادهای رسمی و
تشکلهای محلی غیررسمی تشکیل شده است .بررسی مقاالت نشان داد محققان توجه مناسبی به اکوسیستم جامعه
داشتهاند و این موضوع از این حقیقت ناشی میشود که جامعه ظرف ایجاد و پرورش کارآفرینی است .نکتة قابل اشاره در
این زمینه نقش مؤثر جامعه در حوزة زیرساختهای نرم مانند شبکهسازی ،ایجاد ،و تقویت مشارکت ملی و بینالمللی
است .اما جامعه نیز میتواند هرچند غیرمستقیم ،در حوزههای سیاسی -قانونی از طریق تشکیل نهادهای غیردولتی در
زمینة مالکیت فکری ،صدور مجوز ،و مشارکت در سیاستگذاری نقش مؤثری ایفا کند .محیط جغرافیایی نیز ،که عمدتاً از
اجزای طبیعی (سیستمهای طبیعی) مانند آب و هوا ،ناهمواریها و  ...تشکیل میشود ،کمترین توجه را در مطالعات
اکوسیستم کارآفرینی به خود اختصاص داده است .برای این اکوسیستم در سه حوزة زیرساختی ،فرهنگی– اجتماعی ،و
اقتصادی نقشهایی تعریف شده است که در این بین ،نقش زیرساختی و اقتصادی آن پُررنگتر است .محیط جغرافیایی،
در دسترسی به منابع و محدودیتها یا مزایایی که در زمینة ایجاد و توسعة خطوط ارتباطی و تأثیرگذاری بر اندازة جمعیت
و  ...دارد ،در کارآفرینی مؤثر است .در زمینة فرهنگی– اجتماعی ،محیط جغرافیایی با ایجاد تنوع فرهنگی و قومی و در
حوزة قانونی با تأثیرگذاری در تدوین قوانین دولتی و بینالمللی در زمینة استفاده از منابع محیطی و ارائة مجوزهای ساخت
و ساز و موارد مشابه تأثیر زیادی دارد.
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فعالیتآنهابهتفکیکمنابعموردبررسی 

.عناصراکوسیستمکارآفرینی،نقشها،وزمینة

جدول3
سطح 

دولت

نقش 
عامل 
زیرساختهای فیزیکی (سخت):
جادهها و سیستم حمل و نقل؛ مناطق مشخصشده برای توسعة کسب و کارها؛ پارک علم و فناوری؛ مراکز
رشد؛ مسکن؛ بازارهای محلی؛ امکانات تجاری.
زیرساختهای نرم:
دسترسی به تلفن؛ دسترسی به برق؛ دسترسی به بازارهای هدف؛ زیرساختهای تجاری و حرفهای؛ دسترسی
ارزان به مسکن؛ دسترسی به مراقبتهای بهداشتی؛ دسترسی به اطالعات؛ دسترسی به اینترنت؛ دسترسی به
تکنولوژیهای جدید؛ تشکیل صندوق مالی؛ حمایت پروژهای ،شبکهها.
آزادی تجارت؛ مقررات شروع کسب و کار؛ حقوق مالکیت؛ حمایت از کارآفینان نوآور؛ حمایتهای تشویقی
(سیاستهای مالیاتی ،وام)؛ رویههای اداری؛ امنیت و آزادی؛ حاکمیت قانون؛ حمایت اخالقی؛ تشویق
سرمایهگذاری؛ تصحیح نظام قیمتگذاری؛ ایجاد نظام اطالعاتی بازار؛ تدوین قوانین مناسب صادرات و
واردات؛ حمایت از تولیدات داخلی؛ واضحبودن و انسجام سیاستها در زمینة توسعة کسب و کارها؛ وجود
قوانین ورشکستگی؛ موانع ورود؛ ضابطهگرایی و شایستهساالری در نظام دولتی؛ میزان نفوذ سیاست در نظام
اداری؛ پایبندی دولتها به تعهدات دولتهای قبلی؛ تعهد و تضمین دولت به تولیدکنندگان داخلی؛ قوانین
مربوط به همکاری میان بخش دولتی و خصوصی؛ شفافیت سیاستها.
توجه رسانهها ،تجلیل از کارآفرینان موفق ،اصالحات فرهنگی برای ارزشگذاری به کارآفرینی؛ استفاده از
کارشناسان دولتی خبره در زمینة ترویج کارآفرینی؛ گسترش فرهنگ خصوصیسازی؛ تبعیض جنسیتی؛
توانمندسازی؛ مشارکت جامعه در برنامهریزیها.
ایجاد ثبات اقتصادی ،تحریک بازار؛ میزان تورم ،تولید ناخالص داخلی؛ رشد اقتصادی؛ نظام و ساختار
اقتصادی؛ استراتژی تجاری ،قانونمندی اقتصادی ،توزیع درآمد؛ دسترسی به سرمایههای مالی؛ تضمین اعتبار
برای کسب و کارهای نوپا.
آموزش کارآفرینی (مهارت مدیریت کسب و کار ،مدیریت مالی ،و مدیریت بازاریابی) ،ایجاد دانشگاه
کارآفرین؛ تحقیق و توسعه؛ انتقال تحقیق و توسعه.

زمینه 

کدمقاله 

زیرساختها

13؛99؛78؛ 77؛ 78؛00؛ 08؛ 08؛ 80؛
81؛ 98؛ 71؛ 17؛ 97؛ 90؛ 02؛ 19؛ 9؛
88؛ 9؛ 1؛93؛ 90؛ 98؛ 92؛ 71؛ 91

قوانین و
مقررات

18؛99؛98؛؛29
1؛99؛91؛78؛00؛08؛83؛87؛ 23؛ 80؛
81؛ 18؛ 79؛ 71؛ 17؛ 10؛ 97؛ 90؛ 01؛
09؛ 02؛ 19؛ 12؛ 72؛ 03؛ 9؛ 88؛ 99؛
91؛ 9؛ 8؛ 93؛ 90؛ 98؛ 92؛ 79؛ 70؛
71؛ 89؛ 91؛ 91؛

اجتماعی-
فرهنگ
اقتصاد

آموزش

18؛78؛ 78؛ 80؛ 99؛ 71؛ 17؛ 97؛ 90؛
09؛ 02؛ 19؛ 72؛ 03؛ 9؛ 88؛ 9؛ 93؛
90؛ 87؛ 91؛
99،29؛ 78؛ 00؛83؛ 23؛ 80؛ 99؛ 71؛
97؛ 90؛ 02؛ 12؛ 18؛ 72؛ 03؛ 9؛ 88؛
91؛
13؛ 99؛99؛91؛77
78؛ 78؛08؛08؛ 92؛ 80؛ 82؛ 99؛ 98؛
17؛ 97؛ 90؛ 01؛ 09؛ 02؛ 19؛ 72؛ 03؛
9؛ 88؛ 9؛ 2؛ 93؛ 90؛ 98؛ 92؛ 79؛ 70؛
71؛ 91؛ 12؛91؛

سطح اول
مؤسسات آموزشی

روابط حاکم میان کشور مبدأ با سایر کشورها (اقتصادی ،فرهنگی و )...؛ استفاده از تجربیات سایر کشورها،
رقابت در سطح جهانی ،اعتمادسازی و ایجاد اعتماد برای مشارکت و سرمایهگذاری؛ عملکرد دولت در زمینة
سطح پایداری و امنیت در سطح بینالمللی؛ نگرش دولت نسبت به بینالمللیشدن کسب و کارها (نقش دولت
در تواناسازی شرکتهای جدید برای؛ ورود به بازارهای جدید خارجی)؛ سیاستهای ارزی دولت؛ ایجاد تصویر
مناسب از کشور در سطح بینالمللی.

سیاست
خارجی

83؛ 80؛ 81؛ 99؛ 71؛ 88؛ 98؛ 70؛
79؛

ایجاد مراکز رشد؛ شتابدهندهها؛ پارکهای علم و فناوری؛ تولید فناوری؛ ایجاد اسپینآفها؛ ایجاد خوشهها.

زیرساختی

9؛ 9؛ 2؛ 93؛ 97؛ 91؛ 70؛ 09؛ 07؛
81؛ 12؛ 11؛ 92؛

ثبت اختراعات و ایدههای نوآورانه؛ صدور مجوز.

قوانین و
مقررات

91؛ 79؛ 07؛

ایجاد سیستم آموزشی مطلوب در زمینة کارآفرینی؛ مشاورههای فنی و حرفهای؛ برگزاری کارگاههای
آموزشی؛ برنامههای کارآموزی و پویاسایزی؛ آموزش مهارتها (مدیریتی ،حسابداری ،مالی ،بازاریابی ،و
تکنولوژیکی و فنی)؛ تحقیق و توسعه؛ ارائة خدمات کسب و کار؛ برگزاری همایشها و جشنوارهها؛ برگزاری
مسابقات طرح کسب و کار؛ انتقال تحقیق و توسعه؛ ایجاد کرسیهای کارآفرینی.

آموزشی

9؛ 7؛ 1؛ 9؛ 2؛ 93؛ 97؛ 91؛ 73؛ 79؛
70؛ 72؛ 78؛ 71؛ 09؛ 07؛ 00؛ 08؛ 01؛
09؛ 02؛ 08؛ 81؛ 89؛ 82؛ 81؛ 13؛ 19؛
17؛ 10؛ 11؛ 12؛ 18؛ 11؛ 97؛ 99

اقتصادی

9؛ 2؛ 91؛ 79؛ 70؛ 07؛ 18؛ 11

اجتماعی-
فرهنگی

9؛ 7؛ 1؛ 9؛ 2؛ 91؛ 73؛ 79؛ 70؛ 09؛
07؛ 02؛ 89؛ 81؛ 12؛ 18؛ 90؛ 99؛ 92
9؛ 99؛ 98؛ 73؛ 70؛ 71؛ 82؛ 18؛ 12؛
92؛ 98؛ 91؛ 29

جامعه

حمایت مالی از ایجاد کسب و کارهای جدید؛ تأمین منابع کسب و کارها؛ سرمایهگذاری در پروژهها؛ مشارکت
مالی در تحقیق و توسعه.
ترویج فرهنگ کارآفرنی؛ ایجاد ظرفیت کارآفرینی؛ نقش کاتالیزوری (ایجاد آگاهی کارآفرینانه؛ کمک به
شکوفایی استعدادها؛ مربیگری و مشاوره؛ ایجاد چرخة کارآفرینی.
شبکهسازی؛ ایجاد خوشهها؛ توسعة تکنولوژی؛ حمایتهای فنی (انتقال تنولوژی)؛ ایجاد و تقویت مشارکت
ملی و بینالمللی؛ ایجاد مراکز رشد (انکوباتورها) و شتابدهندهها.
ارائة تخصص مدیریتی ،حسابداری ،بازاریابی و برنامهریزی مالی؛ آموزش مهارتهای راهاندازی کسب و کار؛
انتقال آگاهی؛ مشارکت در تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ مشاوره؛ مربیگری؛ آموزش مهارتهای
بینالمللیسازی؛ آموزش مهارتهای ارتباطی.
ایجاد مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی؛ پرورش روحیة کارآفرینی؛ فرهنگ کارآفرینی
(تمایل به نوآوری ،تجلیل از کارآفرینان ،نگرش نسبت به جهانیشدن ،پذیرش ریسک ،درک فرصتها)؛
ایجاد فرهنگ رقابت؛ توسعة ظرفیتهای کارآفرینی؛ کمک به شکوفایی استعدادها؛ سرمایة فکری؛ ایجاد
هویت جمعی؛ حمایت از تولیدات محلی (از نظر فرهنگی)؛ سرمایهگذاری در زیرساختهای اجتماعی؛ تقویت
احساس تعلق خاطر به محل زندگی؛ ایجاد تمایل به خوداشتغالی؛ ایجاد دیدگاه جنسیتی مناسب در ارتباط با
کارآفرینی زنان؛ تقویت حس همکاری و مشارکت در جامعه؛ استفاده از اعتقادات (مذهبی ،آداب و رسوم و )...
در جهت اهداف کارآفرینی.
تأمین مالی کسب و کارهای جدید؛ سرمایهگذاری در ایجاد کسب و کارهای جدید؛ ایجاد فرصتهای تجاری
در سطح ملی ،منطقهای ،و بینالمللی؛ ایجاد و تقویت استراتژیهای تجاری؛ افزایش توان مالی جامعه؛ توزیع
منابع و تأمین نیازهای کسب و کارهای جدید.

زیرساختی
آموزشی

1؛ 1؛ 99؛ 98؛ 79؛ 77؛ 70؛ 71؛ 79؛
78؛ 09؛ 89؛ 82؛ 88؛ 99؛ 92

اجتماعی-
فرهنگی

1؛ 1؛ 93؛ 99؛ 98؛ 99؛ 73؛ 79؛ 77؛
70؛ 78؛ 71؛ 79؛ 72؛ 78؛ 71؛ 00؛ 08؛
08؛ 09؛ 08؛ 83؛ 89؛ 87؛ 80؛ 81؛ 89؛
82؛ 88؛ 81؛ 17؛ 10؛ 12؛ 93؛ 99؛ 92؛
23

اقتصادی

1؛ 1؛ 93؛ 99؛ 99؛ 98؛ 79؛ 78؛ 03؛
00؛ 08؛ 09؛ 08؛ 88؛ 81؛ 18؛ 12؛ 99؛
98
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فعالیتآنهابهتفکیکمنابعموردبررسی

.عناصراکوسیستمکارآفرینی،نقشها،وزمینة

ادامهجدول3
سطح 

عامل 

محیط جغرافیایی
بازار
سطح دوم

انکوباتورها و شتابدهندهها و پارکهای علم و
فناوری

نقش 

زمینه 

فضای فیزیکی برای ایجاد و توسعة کسب و کارها؛ دسترسی به بازارهای هدف؛ شبکة خطوط ارتباطی؛
شبکهسازی؛ شرایط اقلیمی و ناهمواریها؛ اندازة جامعه؛ اماکن تفریحی و فضای سبز (کیفیت محیطی).

زیرساختی

93؛ 99؛ 71؛ 89؛ 11

ساختار جمعیتشناختی منطقه (تنوع قومیتی– فرهنگی).

اجتماعی-
فرهنگی

93

اقتصادی

93؛ 99؛ 89

قانونی

-

زیرساختی

9؛ 99؛ 98؛ 72؛ 78؛ 03؛ 98؛ 29

اقتصادی

9؛ 99؛ 98؛ 71؛ 79؛ 72؛ 78؛ 03؛ 83؛
17؛ 10؛ 11؛ 12؛ 23؛ 29

قانونی

78؛ 83

اجتماعی-
فرهنگی

9؛ 93؛ 79؛ 78

آموزش

9؛ 99؛ 98؛ 79؛ 78

زیرساختی

9؛ 8؛ 99؛ 73؛ 70؛ 19؛ 12

آموزش

9؛ 8؛ 73؛ 70؛ 78؛ 19؛ 12

اقتصادی

9؛ 9؛ 8؛ 70

شرایط جغرافیایی مؤثر در دسترسی به منابع تولید؛ تأثیر در اشتغال و کسب و کار افراد محلی از طریق
دسترسی به منابع محیطی
تأثیر در قوانین دولتی و بینالمللی در زمینة استفاده از منابع محیطی و ساخت و سازهای تجاری (مانند قوانین
محدودکنندة مناطق حفاظتشده).
شبکهسازی؛ فرصتهای بازار؛ ایجاد نمایشگاهای تجاری؛ ایجاد بازارهای محلی؛ ایجاد کسب و کارها،
برگزاری نمایشگاههای تجاری؛ دسترسی کسب و کارهای جدید به منابع؛ ایجاد مراکز رشد و شتابدهندهها؛
ایجاد نظام اطالعاتی بازار.
تأمین مشتریان؛ تقاضا (برای نیروی کار و محصوالت)؛ واسطهها؛ چارچوب ظرفیتی؛ میزان مصرف؛ اولویت
خرید محصوالت و خدمات کارآفرینانه؛ ارائة خدمات مالی به کارآفرینان (کسب و کارهای جدید)؛
سرمایهگذاری در کسب و کارهای جدید.
مقررات ورود به بازار؛ مقررات مربوط به نظام قیمتگذاری؛ مقررات حاکم بر مبادالت تجاری؛ اصالح قوانین
ضد انحصاری از سوی نهادها و صنفهای تجاری.
پرورش نوآوری؛ خالقیت؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی و خوداشتغالی؛ تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی؛ افزایش
ظرفیتها و فرصتهای کارآفرینی؛ ایجاد فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی.
آموزش مهارتهای حرفهای از سوی مالکان کسب و کارها به کارآفرینان؛ انتقال دانش و آگاهی؛ مشارکت در
تحقیق و توسعة انتقال آن؛ تربیت نیروی کار ماهر؛ انتقال تجربه؛ مشاوره و مربیگری.
ایجاد فضای ساختمانی مناسب برای کارآفرینان و کارآفرینان بالقوه؛ شبکهسازی؛ بینالمللیسازی؛ ایجاد
اسپینآفها؛ ارائة امکانات عملیاتی؛ پشتیبانی فنی.
آموزشهای فنی و حرفهای؛ تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ دانش بازار (مطالعات امکانسنجی)؛ ارائة آگاهی
تجاری؛ برنامهریزی (برنامهریزی عملیاتی ،برنامهریزی کسب و کار ،برنامهریزی بازاریابی و تدوین استراتژی
تجاری)؛ بررسی بازار و محصول.
ایجاد فرصتها و ظرفیتهای کارآفرینی؛ سرمایهگذاری؛ ایجاد مزیت رقابتی از طریق انتقال تحقیق و توسعه؛
پشتیبانی مالی از کسب و کارها و تبلیغات.
توانمندسازی جامعه؛ انتقال تجربیات و آگاهی از طریق آموزش و روایتها؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی.

خوشهها
نهادها و مؤسسات بینالمللی

ثبت اختراعات؛ ثبت مارکهای تجاری؛ مشاورهها در زمینة مسائل قانونی.
ایجاد مراکز رشد تکولوژیکی و فنی؛ بینالمللیسازی؛ ارائة خدمات فنی و حرفهای؛ شبکهسازی.
تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ آموزش کارآفرینی؛ انتقال تکنولوژی؛ مشاوره و مربیگری؛ سازماندهی کارگاهها
و انتقال دانش.
سرمایهگذاری و تأمین سرمایه؛ مشارکت در پروژهها؛ پشتیبانی مالی فعالهای کارآفرینانه.
شبکهسازی؛ حمایتهای فنی و حرفهای؛ ارائة محیط تکنولوژیکی و اطالعاتی؛ حمایت اطالعاتی؛ مشارکت
در ایجاد انکوباتورها و شتابدهندهها.
آموزش کارآفرینی؛ تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ برگزاری کارگاههای آموزشی از راه دور.
سرمایهگذاری؛ ایجاد فرصتهای تجاری بینالمللی؛ تأمین مالی کسب و کارها؛ افزایش توان رقابتی کسب و
کارها.
کمک به شکوفایی استعدادها؛ افزایش دانش و آگاهی کارآفرینانة جامعه؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی.

شبکهها

ثبت اختراع؛ تدوین قوانین ورود؛ تأثیر در تدوین قوانین تجاری در سطح ملی.
انتخاب مکان مناسب برای شروع کسب و کار؛ تأمین تجهیزات و امکانت؛ بینالمللیسازی؛ مشارکت در ایجاد
انکوباتورها و شتابدهندهها؛ مشارکت در تشکیل خوشههای کسب و کار.
ایجاد جریان اطالعاتی در جامعه؛ انتقال داستاهای موفقیت کارآفرینان؛ آموزشهای کارآفرینی بهخصوص
آموزشهای از راه دور؛ ارائة آموزشهای فنی و حرفهای– مالی به کسب و کارها از طریق مشاوره.
تأمین مالی کسب و کارها؛ تحریک رقابتگرایی؛ توزیع نیروی کار و سرمایه؛ تأمین منابع؛ ایجاد فرصتهای
کارآفرینی؛ عرضه و فروش محصوالت و خدمات کارآفرینانه در بازار؛ تشخیص فرصت؛ فعالیتهای بازاریابی
و تبلیغاتی.
ایجاد انگیزه؛ ایجاد هویت اجتماعی؛ ارائة مشروعیت اجتماعی؛ ترسیم مسیر آینده؛ حمایت اخالقی از
کارآفرینان؛ پرورش منابع انسانی؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی.
ثبت کسب و کارها و اختراعات؛ مشاورة حقوقی به کسب و کارها.

کدمقاله 

اجتماعی-
فرهنگی
قانونی
زیرساختی

8؛ 70
99؛ 70؛ 12؛ 11

آموزش

99؛ 70؛ 12؛ 11

اقتصادی

99؛ 70؛ 11

زیرساختی

88؛ 81؛ 98

آموزشی

88؛ 81؛ 98

اقتصادی

88؛ 81؛ 98

8؛ 70

فرهنگی
اجتماعی
قانونی

88؛ 98

زیرساختی

9؛ 99؛ 09؛ 99؛ 98؛ 98؛ 27

آموزش

8؛ 9؛ 1؛ 93؛ 99؛ 90؛ 98؛ 79؛ 78؛
71؛ 00؛ 09؛ 01؛ 18؛ 99؛ 27

اقتصادی

8؛ 9؛ 99؛ 97؛ 98؛78؛ 71؛ 00؛ 09؛
08؛ 01؛ 99؛ 27

اجتماعی-
فرهنگی
قانونی

8؛ 99؛ 79؛ 78؛ 72؛ 71؛ 09؛ 01؛ 18؛
99؛ 27
99؛

88؛ 81؛ 98
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فعالیت چهار بازیگر راهبردی سطح اول ،پنج عنصر انکوباتورها ،پارکهای علم و فناوری ،بازار ،بازیگران بینالمللی،
شبکهها و خوشهها را وارد زیستبوم کارآفرینی میکند که این بازیگران یا محصول عملکرد چهار بازیگر سطح اول
هستند یا توسط آنها تقویت شدهاند .توجه کمتر بیشتر محققان به این عناصر نشاندهندة این است که جوامع مورد
بررسی آنها عمدتاً در مرحلة تولد اکوسیستم کارآفرینی قرار داشتهاند و تقسیم کار در این اکوسیستم بهخوبی انجام
نگرفته است .مطالعات مربوط به جوامع با سطح کارآفرینی باال ،عالوه بر نقش اقتصادی بازار ،آن را عاملی مهم در
قانونگذاری و ترویج فرهنگ کارآفرینی شناسایی کردهاند .البته ،از آنجا که بیشتر جوامع کارآفرین جزو کشورهای
توسعهیافتهاند ،این امر بهدلیل سیاست حضور کم رنگ دولت در بازار و نقش فعال نهادهای اجتماعی در جامعه است.
انکوباتورها و سایر بازیگران زیرساختی نیز ،که بیشتر زادة فعالیت عناصر حاکمیت و آموزشاند ،در حوزههای زیرساختی و
آموزشی توجه بیشتر محققان را جلب کردهاند .اما در اقتصادهای کارآفرین دامنة این نقشآفرینی به حوزههای اقتصادی،
اجتماعی– فرهنگی ،و قانونی نیز میرسد که در این میان نیز توجه به نقش قانونی آن بسیار کمتر بوده است .خوشهها نیز
از طریق شرکتهای بزرگ ،حاکمیت ،دانشگاهها ،و مؤسسات تحقیق و توسعه ایجاد میشوند اما در برخی موارد نهادهای
بینالمللی نیز در تشکیل آنها نقش دارند .عالوه بر نقش زیرساختی ،آموزشی ،و اقتصادی تعریفشده برای خوشهها
توسط محققان ،آنها میتوانند از طریق نقش آموزشی (سازماندهی کارگاهها و  )...و مشارکت در پروژههای تحقیقاتی و
عملیاتی در زمینههای اجتماعی -فرهنگی و قانونی نیز مؤثر عمل نمایند که این موضوع از توجه محققان دور مانده است.
فعالیت و توسعة عملکرد بازیگران فوقالذکر باعث شکلگیری شبکهها در اکوسیستم کارآفرینی میشود که حاصل
ارتباط متقابل میان آنهاست که در این میان نقش جامعه ،دولت ،و مؤسسات آموزشی بسیار مهم است .عمدة فعالیت
شبکهها در پنج حوزة زیرساختی ،قانونی ،آموزشی ،اقتصادی ،و اجتماعی -فرهنگی تعریف شده است که در این بین
کمترین توجهها به نقش قانونی آن است .برخالف جوامع با اقتصاد توسعهنیافته ،در جوامعی که از سطح باالی کارآفرینی
برخوردارند نقش شبکههای غیررسمی پُررنگتر است .با توسعة شبکهها ،نهادها و مؤسسات بینالمللی بازیگر دیگری
است که وارد حوزة فعالیت اکوسیستم کارآفرینی میشود .عملکرد این عنصر به دو صورت رسمی و غیررسمی است و
بهشدت به عوامل سیاسی -قانونی و زیرساختی (مانند دسترسی به اینترنت) وابسته است .در حالت رسمی حاکمیت و
مؤسسات آموزشی امکان حضور و فعالیت نهادها و مؤسسات بینالمللی در زیستبوم کارآفرینی را فراهم میکنند و در
حالت غیررسمی این عناصر با بسترسازیهای زیرساختی ،قانونی ،و آموزشی زمینة فعالیت سایر عناصر اکوسیستم را در
سطح جهانی فراهم میکنند.
حاصل فعالیت نُه بازیگر سطح اول و دوم اکوسیستم کارآفرینی ،در صورتی که بهطور مطلوب عمل کنند ،باعث
پیدایش چهار اکوسیستم سیاسی– قانونی کارآفرین (دولت کارآفرین مشخصة اصلی در این اکوسیستم است) ،اکوسیستم
آموزش کارآفرین (دانشگاه کارآفرین مشخصة اصلی این اکوسیستم است) ،اکوسیستم سرمایهگذاری کارآفرین ،و
اکوسیستم جامعة کارآفرین میشود که این چهار اکوسیستم مشخصة اصلی یک اقتصاد کارآفرین را تشکیل میدهند.

نتیجهگیری 

با توجه به نتایج بهدستآمده از بررسی محتوایی مقاالت نگاشتهشده در زمینة اکوسیستم کارآفرینی ،نُه بازیگر در
حوزههای مختلف سیاسی– اداری ،فرهنگی -اجتماعی ،زیرساختی ،و اقتصادی کارآفرینی فعالاند .مهمترین عنصر فعال
در اکوسیستم کارآفرینی عنصر دولت است که دارای وسیعترین حوضة فعالیت نیز هست که محققانی مانند زوندو
( ،)7399کالین و همکاران ( ،)7398لینزی و همکاران ( ،)7332و فوئرلینگر و همکاران ( )7391از جملة آنهاست .با
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توجه به نتایج ،نقش اصلی دولت در حوزة کارآفرینی و چارچوب اکوسیستم کارآفرینی را میتوان در سه حوزة عمدة
سیاسی -قانونی ،اقتصادی ،و فرهنگی -اجتماعی خالصه کرد که سایر زمینههای فعایت این عنصر وابستگی بسیاری به
حوزههای عملکردی فوقالذکر دارد و از طریق روابط سیاسی در بسیاری از موارد منابع خارج از مرزهای سیاسی–
بینالمللی را نیز در جهت توسعة کارآفرینی بهکار میگیرند .همچنین ،براساس نتایج برخی تحقیقات مانند هولینکا
( ،)7391قمبرعلی و همکاران ( ،)9011گانگی و تیمان ( ،)7390و بوتنی هورواس و همکاران ( ،)7391دولتها با اقدامات
فرهنگی -اجتماعی زمینه را برای فعالیت افراد جامعه در اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش کارآفرینی و مهارتآموزی
به آنها ،ترویج فرهنگ کارآفرینی ،تشویق کارآفرینی در جامعه ،و تواناسازی افراد جامعه جهت ورود به بازارهای داخلی و
خارجی فراهم میکنند .فعالیت دولت در دو حوزة سیاسی -قانونی و فرهنگی– اجتماعی زمینه را برای نقشآفرینی این
عنصر در حوزة اقتصادی فراهم میکند .براساس یافتههای محققانی مانند ارینا و همکاران ( ،)7392صمدی میارکالئی و
همکاران ( ،)9018ژانگ و الی ( ،)7398و زاندو ( )7399در این زمینه بسته به ایدئولوژی اقتصادی دولتها این
نقشآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم است .فعالیت مؤسسات آموزشی عمدتاً در زمینههای فرهنگی -آموزشی مانند آموزش
مهارتهای کارآفرینی ،پویاسازی ،تحقیق و توسعه ،برگزاری جشنوارهها ،و مسابقات طرح کسب و کار است ،اما
بررسیهای انجامگرفته توسط مک و مایر ( ،)7399اورتیزمدینا و همکاران ( ،)7399هولینکا ( ،)7391فردریک (،)7391
هریسون و لیچ ( ،)7393و عربیون و مؤیدی ( )9011در کشورهای توسعهیافته عملکرد اقتصادی و قانونی آنها ،نظیر
سرمایهگذاری مستقیم در فعالیتهای کارآفرینانه ،سرمایهگذاری در امور تحقیق و توسعه ،ثبت اختراعات و ایدههای جدید
و صدور مجوز را نشان میدهد .آنچه در ارتباط با فعالیتهای مؤسسات آموزشی میتوان در بیشتر مطالعات مشاهده کرد
توجه و تأکید این مطالعات به دانشگاهها و اکوسیستم دانشگاه کارآفرین است که برجستهترین مطالعات در این زمینه
مربوط به عملکرد دانشگاهها در زمینههای ذکرشده بسته به فرهنگ سازمانی حاکم بر آنها و میزان استقالل مدیریتی-
اداری است .در کشورهای توسعهیافته دانشگاههایی که در تدوین سرفصلهای آموزشی و تأمین بودجة خود دارای
استقاللاند از فرهنگ کارآفرینی مناسبی نیز برخوردارند و عملکرد باکیفیتتر و گستردهتری در این حوزه دارند .در این
میان نیز سه عامل مهم دانشجویان ،استادان ،و محیط فرهنگی فعالیت آنها ،بهخصوص در زمینة کارآفرینی دانشبنیان،
اجزای اصلی این اکوسیستم را تشکیل میدهند.
جامعه سومین عنصر فعال اکوسیستم کارآفرینی را تشکیل میدهد که کارآفرینان جزوی از این جامعهاند .هرچند در
مطالعات بررسیشده میتوان برای جامعه حوزههای فعالیت مختلفی شناسایی کرد ،براساس یافتههای محققانی همچون
وادی و پادایاچی ( ،)7392استام ( ،)7391سوریش و رامراج ( ،)7397میکیج و همکاران ( ،)7392داوری و توکلی ( ،)9019و
گوآن و گااو ( )7398عمدة فعالیت این عنصر بهترتیب در حوزههای اجتماعی و اقتصادی مانند تشویق به مشارکت اجتماعی،
اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،کمک به شکوفایی استعدادها ،تأمین مالی کسب و کارهای کارآفرینانه ،و ایجاد
فرصتهای کارآفرینی است .اما نتایج نشان میدهد فعالیت این عنصر بهشدت به فعالیت دو عنصر پیشین (دولت و مؤسسات
آموزشی) وابسته است .این موضوع نیز براساس یافتههای محققانی همچون گوآی و تاکرو ( ،)7393گالکینا و کاک (،)7331
باتنی هوروس و همکاران ( ،)7391و ادوماکو و همکاران ( )7391در جوامع توسعهیافته و در حال توسعه دارای تفاوت است.
به این ترتیب که در جوامع توسعهیافته جامعه نقش فعالی در حوزههای زیرساختی نرم مانند شبکهسازی ،ایجاد خوشهها ،و
زیرساختهای فیزیکی مانند ایجاد مراکز رشد و همچنین در حوزة آموزش کارآفرینی ایفا میکنند .در حالی که در کشورهای
در حال توسعه نقش جامعه عمدتاً در تأمین سرمایه و تشویق کارآفرینی و بهصورت محدود ایجاد شبکه خالصه میشود.
بهنظر میرسد این موضوع با میزان مشارکت جامعه در تدوین و اجرای قوانین در ارتباط باشد.
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چهارمین عنصر پایهای اکوسیستم کارآفرینی ،که در بسیاری از مطالعات فراموش شده است ،محیط جغرافیایی است.
دلیل این موضوع این است که عمدة مطالعات انجامگرفته در اکوسیستم کارآفرینی به ماهیت فعالیتهای کارآفرینانه توجهی
نشان ندادهاند .این عنصر بسته به ماهیت کسب و کارها و محدودة جغرافیایی فعالیت آنها دارای عملکرد متفاوتی است .این
موضوع در مطالعاتی همچون کالین و ملبورن ( ،)7393کوهن ( ،)7339اودراچ و بلسکی ( ،)7392و گریچنیک و ووگل
( ،)7398که بحث پایداری کارآفرینی و کارآفرینی روستایی مورد توجه نگارندگان بوده ،مورد توجه بیشتری قرار گرفته است.
نقشهای تعریفشده برای این عنصر عمدتاً در زمینة تأمین منابع اولیه ،فضای فیزیکی برای ایجاد کسب و کارها ،امکان
احداث زیرساختهای فیزیکی مانند جادهها ،شرایط اقلیمی ،و کیفیت محیطی است .اما بهنظر میرسد این عنصر در
حوزههای قانونی مانند محدودیتهای قانونی بهرهبرداری از منابع محیطی بهخصوص در فعالیتهای کارآفرینی روستایی نیز
نقش تأثیرگذاری داشته باشد .سایر عناصر اکوسیستم کارآفرینی شناساییشده شامل بازارها ،انکوباتورها ،شتابدهندهها،
پارکهای علم و فناوری ،خوشهها ،نهادها و مؤسسات بینالمللی و شبکهها میشود که در زمینههای متنوعی مانند
شبکهسازی ،ایجاد فرصتهای کارآفرینی ،آموزش کارآفرینی ،پرورش نوآوری ،ترویج فرهنگ کارآفرینی ،سرمایهگذاری ،و
فعالیتهای قانونی نظیر ثبت اختراعات و مارکهای تجاری ،مشاوره ،و مشارکت در ایجاد زیرساختهای فیزیکی و فضای
مناسب برای کارآفرینان فعالاند .براساس مطالعات انجامگرفته ،بزرگترین شکاف میان اکوسیستم کارآفرینی کشورهای
توسعهیافته با کشورهای در حال توسعه مربوط به وجود و عملکرد عناصر فوقالذکر است .براساس نتایج محققانی همچون
نستورسکو و فاندیانو ( ،)7392گوآن و گااو ( ،)7398رحاتاهلل خان ( ،)7390دانگی و همکاران ( ،)7392کورنو و همکاران
( ،)7398انتظاری ( ،)7391مک و مایر ( ،)7399و فرناندز و همکاران ( )7391در برخی از کشورهای در حال توسعه عناصری
مانند خوشهها ،نهادها و مؤسسات بینالمللی و در برخی موارد انکوباتورها و شتابدهندهها در اکوسیستم کارآفرینی حضور
ندارند .در بسیاری از موارد نیز با وجود حضور این عناصر در اکوسیستم عملکرد آنها مطلوب نیست .از آنجا که این عناصر و
عملکرد آنها عمدتاً تحت تأثیر چهار عنصر پایهای (دولت ،مؤسسات آموزشی ،جامعه ،و محیط جغرافیایی) است ،نتایج نشان
میدهد در اکوسیستم کارآفرینی کشورهای در حال توسعه بهدلیل عملکرد نامناسب عناصر پایهای ،که در این بین نقش
دولت و مؤسسات آموزشی پُررنگتر است ،میان این عناصر و سایر بازیگران شکاف بزرگی ایجاد شده است که نتیجة آن
عملکرد نامتعادل و ناقص اکوسیستم کارآفرینی است.
نتایج بهدستآمده از بررسی چارچوب نظری و روششناختی مقاالت در تطبیق با اصول پارادایم اکوسیستم کارآفرینی
نشان میدهد بیشتر مطالعات انجام گرفته در این حوزه از نظر چارچوب ایدئولوژیک و ابزار و روش مورد استفاده دارای
نواقص اساسی است .ریشة این شکاف بیشتر بهدلیل درک ناکافی محققان حوزة کارآفرینی از مفهوم اکوسیستم است .از
جمله این شکافهای نظری مرزبندی حوزة عملکرد اکوسیستم کارآفرینی در محدودة یک منطقه یا یک کشور است .بُعد
جغرافیایی اکوسیستم کارآفرینی ،که مورد تأکید صاحبنظران این حوزه نیز هست ،صرفاً ابعاد فیزیکی فضای جغرافیایی را
شامل نمیشود ،بلکه منظور از بُعد جغرافیا در اکوسیستم محدودة عملکرد عناصر آن است .محدودکردن اکوسیستم
کارآفرینی و عملکرد اجزای تشکیلدهندة آن به منطقة مورد مطالعه (یک منطقه یا یک کشور) از جملة این اشتباهات
بهشمار میآید و دلیل این موضوع نیز این است که بیشتر محققان محیط فعالیت کسب و کارها را صرفاً با مکان فعالیت
آنها تعریف میکنند .در حالی که بازیگرانی مانند دولت ،جامعه ،و کارآفرینان آن ،دانشگاهها ،محیط جغرافیایی ،و سایر
بازیگران ،معموالً عملکردی فراتر از یک منطقه یا یک کشور دارند .این موضوع برای مطالعاتی که در محدودههای
جغرافیایی وسیعتر مانند کشورهای عضو پیمان یا اتحادیة خاص (نظیر اتحادیة اروپا) انجام گرفته نیز صادق هست.
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تالش برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی شکاف نظری دیگری است که مطالعات انجامگرفته در این حوزه گرفتار آناند.
اکوسیستم در حوزة زیستشناسی از عناصری تشکیل شده است که سابقة فعالیت این عناصر در بعضی موارد به میلیونها
سال میرسد .در حوزة کارآفرینی نیز معموالً عناصر این اکوسیستم سابقة فعالیت طوالنیتری نسبت به مفهومسازی برای آن
دارند .دولت ،دانشگاهها ،کارآفرینان ،محیط جغرافیایی ،بازارها ،و سایر بازیگران قبل از ارائة تعاریف و مفهومسازی برای
کارآفرینی جزوی از عناصر اکوسیستم کارآفرینی بهشمار میرفتهاند .تالش برخی از مطالعات برای خلق دولت کارآفرین،
دانشگاه کارآفرین ،و سایر عناصر کارآفرین رویکردی است که از جنبة نظری با این مفهوم تناقض دارد .دو شکاف نظری
فوق که ریشه در عدم درک مفهوم اکوسیستم کارآفرینی از سوی بیشتر محققان این حوزه دارند ،باعث بروز مشکالت
دیگری شده که معموالً خود را در روش و ابزارهای مورد استفاده نشان میدهند .استفاده از مدلهای ارائهشده برای
اکوسیستم کارآفرینی از جملة این مشکالت است .از آنجا که همة مدلهای ارائهشده حاصل مطالعات موردی بودهاند،
استفاده از آنها برای شناسایی و طراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی برای موارد دیگر دارای مشکل است .زیرا فضای
عملکردی اکوسیستم و اجزای آن از موردی به مورد دیگر تفاوت فراوانی دارد .مشکل دیگر مربوط به روشهای تحلیل و
سطح تحلیل مطالعات است .نتایج نشان میدهد در مطالعاتی که از روشهای کیفی برای گردآوری اطالعات و تحلیل آنها
استفاده شده است ،معموالً نتایج و ماهیت کار آنها بیشتر با مفهوم اکوسیستمی کارآفرینی منطبق بوده است .البته در این
زمینه بسته به سطح تحلیل این مطالعات نیز تفاوت چشمگیری مشاهده شد .تنها توجه به یک یا چند بازیگر در گردآوری و
تحلیل اطالعات باعث میشود که یک یا گروه کوچکی از بازیگران بهعنوان عوامل و تأثیرگذاران در اکوسیستم کارآفرینی
مدنظر قرار گیرند .درحالی که همة اجزای اکوسیستم در موفقیت یا عدم موفقیت آن مؤثرند.
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