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چکیده

هایدهداینمطالعاتگرفتاربرخیضعفنشانمیاکوسیستمکارآفرینیۀشدهدرحوزبررسیتحقیقاتانجام

اینمشکالتباعثشدهاستشناختیعمدهدرابعادنظریوروش هایپژوهشگرانبهاستفادهازمدلاندتا.

نهادهایبینارائه توسطبرخیمحققانو ماهیتجغرافیاییشده با معموالً که ایمنطقه-المللیرویبیاورند

گرفتهانجاممطالعاتکمیتوکیفیتحاضرتالششدهاستتاضمنتحلیلة.درمقالیستندتحقیقاتمتناظرن

.دشوشناساییوبررسیهاآنهاوروابطاکوسیستمکارآفرینی،بازیگرانکلیدیایناکوسیستمونقشۀدرحوز

مطالع کهباشودسیستماتیکتلقیمیةتحقیقحاضرازنوعمطالعاتتوصیفیاستوباتوجهبهروشاجرا،

وردکهدارایشرایطالزمبودندمهفتادروشفراتحلیلکیفیانجامشدهاست.ازمیانمقاالتقابلدسترس،

شناختیمقاالتدرآمدهازبررسیچارچوبنظریوروشدستنتایجبه.شدهااستفادهودرتحلیلشدندانتخاب

اصولپارادایماکوسیستمکارآفرینینشانمی نظرانجاممطالعاتبیشتردهدتطبیقبا از اینحوزه در گرفته

و ابزار چارچوبایدئولوژیکو داراینواقصاساسی استفاده ریشاستروشمورد بیشترةکه اینشکاف

حوزبه محققان کافی درک عدم همچنینۀدلیل است. اکوسیستم مفهوم از کیفی،کارآفرینی تحلیل نتایج

 اکوسیستمکارآفرینیاز ایناستکه نُهمطالعاتبیانگر سطحو دو در که فعالیتششبازیگر عمده حوزه

فعالیتاینبازیگرانبستهبهسطحتوسعةمناطقمتفاوتاست.ةتشکیلشدهاستکهحضورودامنکنندمی
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مقدمه
بیش از یک دهه قبل در مباحث مربوط به کارآفرینی ظاهر شد و مورد  اکوسیستم کارآفرینی مفهومی است که حدوداً

اکوسیستم از اکولوژی منشأ گرفته که برای اولین  ة(. واژ288: 7391 ،استقبال اندیشمندان این حوزه قرار گرفت )فرناندز

باس از مفهوم اکولوژیکی این (، با اقت9188(. والدز )78: 9010 ده است )قمبرعلی و همکاران،کراستفاده از آن بار تنزلی 

رفتار انسان حاصل تعامل فرد با محیط اطرافش که بود  بر آنواژه، برای اولین بار آن را وارد ادبیات کارآفرینی کرد. وی 

 ةدر یک مقال بحث اکوسیستم کارآفرینی توسط جیمزمور ،(. سپس9188که عملکردی اکوسیستمی دارد )والدز،  است

بسط پیدا کرد. وی ادعا کرد که کسب و کارها در  9113نقد و بررسی کسب و کار هاروارد در سال ار در زمینه ذتأثیرگ

گذاران تعامل  و سرمایه ،کنندگان، مشتریان مینأها با ت شوند و شرکت و روابط متقابل ایجاد می ،یک فضای تکاملی، تعاملی

های جدید فرصت بهتری جهت رشد و ایجاد اشتغال  رکتدارند. استدالل جمیز مور این بود که در اکوسیستم پویا برای ش

 (.89: 7398 )ماسون و براون، شود ها در شرایط دیگر ایجاد می در مقایسه با شرکت

ای داشته باشند.  رویکرد اکوسیستمی به کارآفرینی باعث شد محققان این حوزه به بازیگران این اکوسیستم توجه ویژه

ودند برای توسعة هر اکوسیستم چند عامل کلیدی مورد نیاز است و اکوسیستم کارآفرینی ب بر آنها  به این ترتیب که آن

گزین بخش  و جای یندوجود آ های جدید و نوآور به نیز از این امر مستثنا نیست و برای توسعة آن الزم است تا شرکت

 ةجهت بررسی و مطالع ها شدن برخی مدل (. این موضوع باعث مطرح793: 7391 ند )کالینز،شوسنتی تولیدی 

های اخیر رویکردی ویژه توسط آیزنبرگ آغاز شد که به بیان آنچه وی از آن  کارآفرینی نیز شد، اما در سال اکوسیستم

است که  بر آنکند معروف است. آیزنبرگ  عنوان یک استراتژی اکوسیستم کارآفرینی برای توسعة اقتصادی یاد می به

توجه به ادعای آیزنبرگ، این رویکرد  ژی مقرون به صرفه برای تحریک اقتصاد است. بااسترات ةمنزل چنین رویکردی به

یا  ،های نوآوری، اقتصاد دانش ای، سیستم های خوشه شرطی برای استقرار موفق استراتژی گزین یا پیش طور بالقوه، جای به

ند از: فرهنگ ا سایی کرد که عبارتشود. وی شش حوزه در درون سیستم کارآفرینی را شنا های رقابت ملی می سیاست

و  ،گذاری انسانی باکیفیت، بازارهای سرمایه ةمساعد، امکان سیاست و رهبری، دسترسی به منابع مالی مناسب، سرمای

فردی از شرایط و  هر اکوسیستم کارآفرینی تحت مجموعة منحصربه ،های سازمانی گسترده. به اعتقاد آیزنبرگ حمایت

 (.80: 7398)ماسون و براون،  شود ار میاوضاع و احوال پدید

گروه اول : شوند می تقسیم گروه سه دهد این مطالعات به کارآفرینی نشان می ةگرفته در زمین انجامبررسی تحقیقات 

 محیطی عوامل تأثیر به بررسی گروه دوم ؛اند دهکرتأثیر عوامل فردی در توسعة کارآفرینی را برسی  مطالعاتی هستند که

 محیطی و فردی عوامل تأثیربه شوند که  و گروه سوم شامل مطالعاتی می ؛اند آن پرداخته عملکرد و کارآفرینی موفقیت بر

گیرند  کارآفرینی در گروه سوم جای می  اند که در این میان مطالعات مربوط به اکوسیستم دهکرکارآفرینی توجه  توسعة در

دهد که  های کارآفرینی ارائه می فعالیت ةارآفرینی دیدگاه متمایزی در زمینرویکرد اکوسیستم ک .(9738: 7391 )انتظاری،

خصوص در  ههای کارآفرینی ب اند. نخست، تمرکز صریح و روشن به فعالیت در مطالعات قبلی نادیده گرفته شده

از کارآفرینی مورد ای و شرایطی که برای ایجاد و حمایت  ی با رشد باال؛ دوم، تأکید بر محیط محلی و منطقهیها شرکت

اکوسیستم  ،بنابراین ای. سوم، تأکید بر ارتباط متقابل میان شرایط محیط جغرافیایی در سطح محلی و منطقه ؛نیاز است

 یهای معمول را پیشنهاد کرده و به رویکرد و سیاست ،کارآفرینی سیاست دستور کار متفاوت از توسعة اقتصادی، نوآوری

(. با وجود درک اهمیت رویکرد اکوسیستمی به کارآفرینی، بررسی تحقیقات 7399رگ، تسهیلگر تأکید دارد )آیزنب

کارگیری  هشناسایی و ب ةهای عمده در زمین دهد این مطالعات گرفتار برخی ضعف شده در این حوزه نشان می انجام

شکالتی مواجه کرده مرا با  باشند، که محققان ها می های آن های علمی و تعیین نقش بازیگران این اکوسیستم در بررسی
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شده توسط برخی محققان و  های ارائه اند تا پژوهشگران به استفاده از مدل این مشکالت باعث شده ،است. همچنین

در  بنابراین،. یستندای تحقیقات متناظر ن منطقه - المللی روی بیاورند که در برخی موارد با ماهیت جغرافیایی نهادهای بین

اکوسیستم کارآفرینی، بازیگران کلیدی این  ةگرفته در حوز انجامضمن تحلیل مطالعات  ه،دشحاضر تالش  ةمقال

 .شودو دیدی جامع جهت رفع برخی از مشکالت ذکرشده ارائه  شودها شناسایی  اکوسیستم و نقش آن

روشپژوهش
که  شود  مرور نظامند یا سیستماتیک تلقی می ةتحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا، مطالع

 ةده است. مرور نظامند نوعی مطالعه و تحلیل ثانویشاول با روش فراتحلیل کیفی بررسی  ةهای حاصل از مرحل یافته

بندی فراوانی  و جدول ،های مشابه، استخراج ها و نتایج پژوهش مطالعات پیشین است. فراتحلیل نیز ترکیب کمی گزارش

های آماری توصیفی با تأکید بر تحلیل محتوا  بررسی روابط آماری است که در فراتحلیل کیفی بیشتر از روش ها و آن

 شود. استفاده می

جوواستراتژیجست

مقاالت پژوهشی حاصل از مطالعات کمی و کیفی در خصوص اکوسیستم کارآفرینی  ةآماری تحقیق شامل کلی ةجامع

است. با   شناختی و متناظر با واقعیت عینی بوده شده دلیلی روش های انجام ز بین پژوهشاست. دلیل انتخاب قالب مقاله ا

الگویی جامع با رویکرد فراتحلیل کیفی مطالعات  ةتوجه به اهداف مقاله که شناسایی عناصر اکوسیستم کارآفرینی و ارائ

افزار  ین منظور از نرمدببنابراین، نجام شود. صورت جامع ا جوی مقاالت بهو د تا جستششده در این حوزه است، سعی  انجام

Publish or Perish 6 و  ،های اکوسیستم کارآفرینی، محیط کارآفرینی در محیط گوگل اسکالر استفاده شد و کلیدواژه

مورد که دارای ساختار مناسب بودند و از نظر هفتاد د که از میان مقاالت قابل دسترس شجو و سیستم کارآفرینی جست

 . شدها استفاده  در تحلیلها  از آنو شدند موضوعی با اهداف مقاله همخوانی داشتند انتخاب 

معیارهایورودوخروج

 ة، مقاالتی که در زمین7392تا  7333های  انتشار مقاله در بین سال .9اند از:  عبارتمعیارهای ورود و خروج به مطالعه 

مقاله . 0اشد؛ مقاالت انتشاریافته به زبان فارسی و انگلیسی ب .7 ؛اند اکوسیستم کارآفرینی و ارزیابی محیط کارآفرینی بوده

 .1؛ باشد شده   های معتبر چاپ ها و کنفرانس پژوهشی یا همایش  - های علمی در مجله  مقاله .8 ؛دارای ساختار کامل باشد

 ها در دسترس بود درنظر گرفته نشدند(. چکیدة آن فقطدانلود باشد )مقاالتی که  مقاله دارای متن کامل و قابل

ارزیابیکیفیت

 از استفاده با ارزیاب دو توسط ذکرشده های کلیدواژه از استفاده با نظر مورد های پایگاه از استخراج از پس ها مقاله همة

 کیفی ارزیابی از پس. شد داده ارجاع سوم فرد به ارزیاب دو میان اختالف موارد و شد ارزیابی موجود های لیست چک

 لییفراتحل ها داده سپس و وارد ها داده آوری جمع ابزار عنوان به اطالعات ورود فرم در مطالعه هر های یافته مطالعات،

 .شد
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فرایندمرورسیستماتیک.9شکل

هابحثویافته
توزیعجغرافیایی

 09آن پرداخته است. با توجه به نتایج،  ةصورت موردی به مطالع منظور از توزیع جغرافیایی مکانی است که پژوهش به

کشورهای  مربوط بهمورد  9 است؛ مورد از مطالعات مربوط به کشورهای آسیایی )استرالیا نیز در این گروه قرار دارد(

صورت بنیادی  مورد نیز به 1؛ مریکاا ةکشورهای قار مربوط بهمورد  97 ؛کشورهای اروپایی مربوط بهمورد  99 ؛فریقاییا

 گرفته است.  مانجا


توزیعجغرافیاییمقاالت.5شکل


داده  مقاالت شناسایی شده از طریق پایگاه

 9279اسکالر: 

مانده پس از حذف به دلیل تکراری بودن، عدم مطالعات باقی

 730های اطالعاتی: غیر مرتبط بودن در پایگاهدسترسی و 

 89حذف در بررسی چکیده: 

 

 82حذف در بررسی کامل متن مقاالت: 

 

 
 23مقاالت نهایی وارد شده در سنتز کیفی: 

992برای تعیین صالحیت:  شده متن مقاالت کامل ارزیابی  
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زمانیۀباز

اکوسیستم کارآفرینی از  ةهاست. مقاالت منتشرشده در حوز پژوهش بلکه تاریخ انتشار آن جرایزمانی نه تاریخ ا ةمعیار باز

اکوسیستم کارآفرینی  ةدو مورد مطالعه در حوز فقط 7330تا  7339زمانی  ةشوند. در حالی که در باز شروع می 7339سال 

روند افزایشی ثابت و کندی داشتند؛ اما از این سال به بعد با افزایش  7393گرفته است، این نوع مطالعات تا سال  انجام

 رو هستیم که تا به امروز نیز ادامه دارد.  هناگهانی مطالعات روب


زمانیمقاالتۀباز.3شکل

قالبمقاالت

اند که از این میان  چاپ رسیده المللی به های ملی و بین ها در همایش مورد از آن شش فقطسی از میان مقاالت مورد برر

شده در مجالت  پژوهشی چاپ – مورد( از نوع علمی 98ها مربوط به ایران است. سایر مقاالت )تعداد  مورد از آن پنجنیز 

 یک مورد بوده است.  فقطشده در مجالت خارجی  که سهم ایران از مقاالت چاپ استداخلی و خارجی 

پژوهشیوهمایشی–.فراوانیودرصدمقاالتعلمی9جدول

درصدفراوانیفراوانینوعمقاله

 1/19 98 پژوهشی –علمی

 1/8 9 همایشی

روشپژوهش
 ،مورد( با روش کیفی 08)درصد 1/88مورد( با روش کمی،  72ها ) درصد آن1/08شده در مقاالت،  به لحاظ روش استفاده

 ةشده نیز شامل مصاحب های استفاده ها و تکنیک اند. روش مورد( با روش آمیخته انجام شده 1درصد )8/97و 

های آماری مانند  و تکنیک ،نامه، روش پژوهش اسنادی، تحلیل ثانویه، تحلیل مجدد آماری ساختاریافته، پرسش نیمه

 است. ... بوده  تحلیل رگرسیون، همبستگی و

فراوانیودرصدمقاالتبراساسروشپژوهش.5جدول

درصدفراوانینوعروش

 1/08 72 کمی

 1/88 08 کیفی

 8/97 1 آمیخته
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محوریموضوع

 07خاصی از اکوسیستم کارآفرینی است. با توجه به نتایج،  ةمحوری تمرکز مطالعات مورد بررسی به جنب منظور از موضوع

اند. سایر مطالعات نیز در  مورد مطالعه خود پرداخته ةمورد از مطالعات به بررسی کلیت اکوسیستم کارآفرینی در منطق

کار، منابع  های کسب و سازی، نوآوری، خوشه های آموزش کارآفرینی، فناوری اطالعات، کارآفرینی اجتماعی، تجاری حوزه

گذاری، کارآفرینی دانشگاهی،  سازی کسب و کار، کارآفرینی سازمانی، سرمایه المللی های کارآفرینی، بین انسانی، شبکه

 (. 8)شکل  اند گذاری )دولت( انجام شده و سیاست ،ها نفع انکوباتورها، ذی


فراوانیمقاالتبراساسموضوعمحوری.1شکل

هاکیفیتوارزیابیپژوهش

سطحتحلیل

های علمی نقش دارد. مقاالت  های پژوهش سطح تحلیل یکی از موارد مهمی است که در میزان اعتبار و ارزشمندی یافته

از منابع اسنادی برای ها  در آنست که اگروه اول مقاالتی : گروه تقسیم کرد ششتوان به  را از نظر سطح تحلیل می

مورد(،  71شوند )تعداد  . این نوع تحقیقات که بیشترین تعداد را شامل میستا دهشهای پژوهش استفاده  گردآوری داده

 بنابراین،اند.  های پیشین تکیه کرده المللی یا پژوهش های دولتی و بین به آمارهای منتشرشده توسط ارگان فقطمعموالً 

ده است. گروه دوم، مطالعاتی هستند که ها بو آن ةشدت تحت تأثیر نتایج منابع مورد استفاد نتایج این گروه از مطالعات به

عد بر بُ فقطشوند. این نوع مطالعات نیز  مورد را شامل می 98، که از مقاالت مورد بررسی اند ها کارآفرینان سطح تحلیل آن

یکی دیدگاه  فقطشده توسط این مطالعات  اند و لذا اطالعات ارائه عد تجربی( تمرکز کردهخاصی از اکوسیستم کارآفرینی )بُ

ها  شوند که سطح تحلیل آن کند. گروه سوم مطالعاتی را شامل می از بازیگران اکوسیستم کارآفرینی را منعکس می

اند،  گذاری کارآفرینی تکیه کرده عد نظری و سیاستبر بُ فقطمورد است،  8ها  که فراوانی آن ،. این گروهاند کارشناسان

بسیاری از ابعاد عملی و تجربی جاری نیست. مقاالت گروه  ةکنند منعکس آمده از این مقاالت دست ، نتایج بهبنابراین

ها اسنادی همراه  گیرند که سطح تحلیل آن زیرگروه اول مقاالتی را دربر می :شوند چهارم به دو زیرگروه تقسیم می

ه گروه قبلی با دیدی کارشناسان و زیرگروه دوم اسنادی همراه کارآفرینان بوده است. این دسته از مطالعات نسبت به س

ها فقط شامل منابع اسنادی همراه  اما از آنجا که سطح تحلیل آن ،اند تر به اکوسیستم کارآفرینی نگریسته یکاتسیستم

محور  محور و تجربه ترتیب نظریه شده در این مقاالت به کارشناسان یا منابع اسنادی به همراه کارآفرینان بوده، نتایج ارائه

ها اسنادی،  ست که سطح تحلیل آنامورد است. گروه پنجم مقاالتی  چهارانی این نوع مطالعات بوده است. فراو

صورت کیفی  های مورد بررسی خود را به و کارشناسان در کنار یکدیگر است. این نوع مطالعات شاخص ،کارآفرینان

توان گفت  اند و می کارآفرینی مدنظر داشتهاکوسیستم  ةعد نظری و تجربی را در حوزهر دو بُ بنابراین،اند.  گردآوری کرده
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گروه آخر نیز مقاالتی را  مورد است. 99شوند. فراوانی این نوع مقاالت  ترین مطالعات در این حوزه را شامل می معتبر

 8ها  ها هیچ یک از موارد ذکرشده در فوق نبوده است. این مقاالت که فراوانی آن شوند که سطح تحلیل در آن شامل می

مریکا( است که سطح تحلیل اها در ایران کار شده و یک مورد مربوط به مقاالت خارجی )کشور  رد است، سه مورد آنمو

ای را مرکز  های حاشیه شود. این نوع از تحقیقات از آنجا که گروه ها دو گروه مردم محلی و دانشجویان را شامل می آن

 باشند. ترین نوع تحقیقات  اند شاید ضعیف توجه قرار داده

هااهدافپژوهش
مورد نظر پژوهشگر و ابزار مورد استفاده است که در نوع و اهمیت نتایج تحقیق  ةلئمس ةکنند ها مشخص اهداف پژوهش

هایی هستند  اول مقاله ةدست :کلی جای داد ةها را در چهار دست توان آن نیز تأثیر زیادی دارد. براساس اهداف مقاالت، می

به بررسی روابط اجزای  اند. این نوع مقاالت عمدتاً وضعیت و عملکرد اکوسیستم کارآفرینی انجام شدهکه با هدف بررسی 

اند. هرچند در بعضی از موارد  صورت مجزا و در ارتباط با یکدیگر پرداخته اکوسیستم کارآفرینی و نوع عملکرد اجزا به

نبال بررسی موضوع مورد پژوهش خود با رویکردی بدون اند که به د ای بیان کرده محققان هدف تحقیق خود را به گونه

هایی  شده دارد. گروه دوم مقاله های مطرح ها از تحقیقات پیشین و نظریه نتایج نشان از تأثیرپذیری آن اند، قبلی ةزمین پیش

ماهیت کیفی اند. این نوع مطالعات با توجه به  هستند که با هدف شناسایی و طراحی اکوسیستم کارآفرینی انجام شده

ها و  برخی از این مطالعات نیز استفاده از نظریه ةها از اهمیت زیادی در ابعاد کاربردی برخوردارند. مشکل عمد آن

هایی هستند که با  عنوان اساس گردآوری اطالعات مورد نیاز بوده است. گروه سوم مقاله شده به های از پیش تدوین مدل

بسیار اند. این نوع مطالعات نیز از ارزش  ر اکوسیستم کارآفرینی انجام شدههدف بررسی نقش و عملکرد یک عنصر د

بررسی اهمیت و نوع عملکرد یک عنصر در اکوسیستم کارآفرینی به لحاظ توجه به جزئیات برخوردارند؛ اما  برای زیادی

هایی را شامل  قالهها عدم رعایت رویکرد سیستمی و ارتباط میان عناصر اکوسیستم است. آخرین گروه م مشکل آن

اند. در این نوع  شود که با هدف بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی در ایجاد یا تقویت موردی خاص انجام شده می

میان  بنابراین،اکوسیستم کارآفرینی با خود اکوسیستم است.  ةترین مشکل عدم ایجاد ارتباط میان نتیج مطالعات بزرگ

 آن ارتباط مناسبی برقرار نشده است. ةاکوسیستم کارآفرینی و نتیج

هایجپژوهشنتا
ها به  های مورد استفاده در آن شده از بررسی نتایج مقاالت، شاخص های شناسایی ضمن اشاره به ضعف ،در این بخش

شده نتایج آن دسته از  های شناسایی د. از جمله ضعفشفعالیت هر یک از بازیگران اکوسیستم مشخص  ةتفکیک حوز

آمده از این نوع مطالعات  دست اند. نتایج به خود را تحلیل کرده ةهای مورد استفاد صورت کمی داده هایی هستند که به مقاله

اند.  مطلق ارائه داده آرایمسائل مورد بررسی  ةاند و دربار وجود ندارد( داشته –معموالً رویکردی صفر و یک )وجود دارد

هاست. در نتایج برخی از این مطالعات عناصر  گیری نتیجه ةیک در ارائاتسیستم شده ضعف رویکرد ضعف دیگر شناسایی

اند. این در حالی است که در تجزیه و تحلیل اطالعات اجزای مختلف  کلیدی اکوسیستم کارآفرینی فراموش شده

لعه در تحقیقات است. در اند. ضعف سوم در ارتباط با جغرافیای مورد مطا مورد بررسی مؤثر دانسته ةلئاکوسیستم را در مس

محدود به مکان فعالیت کسب و کارها بوده است. ضعف چهارم نیز مربوط  ها صرفاً جغرافیایی آن ةر مطالعات محدودبیشت

آمده از تحلیل محتوایی  دست ر تحقیقات و ذکر برخی مسائل بدیهی است. با توجه به نتایج بهبیشتبودن نتایج  به تکراری

 0طورکه در جدول  د. همانکرتوان در دو سطح بررسی  ، عناصر فعال در اکوسیستم کارآفرینی را میمطالعات مورد بررسی

 شود.  تشکیل می ،بازیگر و شش حوزه نُهشود، اکوسیستم کارآفرینی از دو سطح،  نیز مشاهده می
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شامل عناصر  کنند. این عناصر آفرینی می اکوسیستم کارآفرینی چهار عنصر با هویت مشخص نقش اول سطح در

های فعالیت وسیعی در اکوسیستم وجود  . هرچند برای حکومت حوزهاست و محیط جغرافیایی ،حکومت، آموزش، جامعه

کند از  طوری که هر اندازه کارآفرینی توسعه پیدا می به ؛نقش آن بسته به میزان توسعة اقتصاد جوامع متفاوت است ،دارد

های فعالیت حاکمیت است که  ترین حوزه گذاری و اجرایی مهم قانون ةحوز شود. نقش مستقیم حاکمیت نیز کاسته می

های خارجی حکومت مانند  دهد. در این زمینه توجه کمتر محققان به نقش سیاست ها را نیز تحت تأثیر قرار می سایر حوزه

رود. مشارکت  شمار می بهای از مطالعات مورد بررسی  سازی کارآفرینی از مشکالت بخش عمده المللی شدن و بین جهانی

های خارجی دولت مانند روابط با سایر کشورها،  صورت مستقیم به سیاست المللی و خارجی به نهادها و مؤسسات بین

شدن کسب و  المللی و نگرش دولت نسبت به بین ،المللی سطح پایداری و امنیت در سطح بین ةعملکرد دولت در زمین

ملکرد مناسب در این زمینه و ایجاد تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی، شرایط کارها بستگی دارد؛ که در صورت ع

. هرچند نوع شود المللی فراهم می گذاری و ورود به بازارهای بین برای اعتمادسازی و ایجاد اعتماد برای مشارکت و سرمایه

یت و در وابستگی با آن اکوسیستم آموزش قرار راستا با حاکم های کارآفرینانه نیز در این زمینه بسیار مهم است. هم فعالیت

شود. این اکوسیستم نیز بسته به سطح توسعة اقتصادی جوامع در  دارد که شامل مؤسسات آموزشی دولتی و خصوصی می

اجتماعی آن از بیشترین  –تأکید بر نقش آموزشی و فرهنگی میانکند که در این  آفرینی می های متنوعی نقش حوزه

قانونی و اقتصادی شده است. این در حالی است که  ةآن در حوز  ردار است. در مقابل، تأکید کمتری بر نقشفراوانی برخو

های نوآورانه و صدور مجوز را به  در جوامع با سطح کارآفرینی باال دولت بخشی از وظایف قانونی مانند ثبت اختراع و ایده

 .اند های اقتصادی نیز فعال ا در زمینهها و سایر نهادها واگذار کرده و این نهاده دانشگاه

 و سومین عنصر در سطح اول اکوسیستم کارآفرینی است. این عنصر از اجزایی مانند نهادهای رسمی جامعه

است. بررسی مقاالت نشان داد محققان توجه مناسبی به اکوسیستم جامعه   های محلی غیررسمی تشکیل شده تشکل

قابل اشاره در  ةشود که جامعه ظرف ایجاد و پرورش کارآفرینی است. نکت قیقت ناشی میاند و این موضوع از این ح داشته

المللی  و تقویت مشارکت ملی و بین ،سازی، ایجاد های نرم مانند شبکه زیرساخت ةاین زمینه نقش مؤثر جامعه در حوز

طریق تشکیل نهادهای غیردولتی در  قانونی از -های سیاسی تواند هرچند غیرمستقیم، در حوزه است. اما جامعه نیز می

از  که عمدتاً ،. محیط جغرافیایی نیزکندگذاری نقش مؤثری ایفا  و مشارکت در سیاست ،مالکیت فکری، صدور مجوز ةزمین

شود، کمترین توجه را در مطالعات  ها و ... تشکیل می های طبیعی( مانند آب و هوا، ناهمواری اجزای طبیعی )سیستم

و  ،اجتماعی –زیرساختی، فرهنگی ةفرینی به خود اختصاص داده است. برای این اکوسیستم در سه حوزاکوسیستم کارآ

تر است. محیط جغرافیایی،  ررنگیف شده است که در این بین، نقش زیرساختی و اقتصادی آن پُرهایی تع اقتصادی نقش

جمعیت  ةسعة خطوط ارتباطی و تأثیرگذاری بر اندازایجاد و تو ةها یا مزایایی که در زمین در دسترسی به منابع و محدودیت

اجتماعی، محیط جغرافیایی با ایجاد تنوع فرهنگی و قومی و در  –فرهنگی ةو ... دارد، در کارآفرینی مؤثر است. در زمین

مجوزهای ساخت  ةاستفاده از منابع محیطی و ارائ ةالمللی در زمین در تدوین قوانین دولتی و بین ذاریقانونی با تأثیرگ ةحوز

 و ساز و موارد مشابه تأثیر زیادی دارد. 
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 های فیزیکی )سخت(: زیرساخت
 فناوری؛ مراکز و علم توسعة کسب و کارها؛ پارکشده برای  ها و سیستم حمل و نقل؛ مناطق مشخص جاده

 تجاری. رشد؛ مسکن؛ بازارهای محلی؛ امکانات
 های نرم: زیرساخت

ای؛ دسترسی  های تجاری و حرفه دسترسی به برق؛ دسترسی به بازارهای هدف؛ زیرساخت ؛دسترسی به تلفن
دسترسی به اینترنت؛ دسترسی به  اطالعات؛ به های بهداشتی؛ دسترسی ارزان به مسکن؛ دسترسی به مراقبت

 ها. ای، شبکه مالی؛ حمایت پروژه صندوق های جدید؛ تشکیل تکنولوژی

 ها زیرساخت
؛ 80؛ 08؛ 08؛ 00؛78؛  77؛78؛99؛13
؛ 9؛ 19؛ 02؛ 90؛ 97؛ 17؛ 71؛ 98؛ 81

 91؛ 71؛ 92؛ 98؛ 90؛ 93؛1؛ 9؛ 88

 های تشویقی حمایت ؛حمایت از کارآفینان نوآور ؛حقوق مالکیت ؛مقررات شروع کسب و کار ؛آزادی تجارت
 حمایت اخالقی؛ تشویق ؛قانون حاکمیت ؛آزادی و امنیت ؛اداری های رویه ؛مالیاتی، وام( های )سیاست

 و صادرات مناسب تدوین قوانین ؛بازار اطالعاتی نظام ایجاد ؛گذاری قیمت نظام تصحیح ؛گذاری سرمایه
وجود  ؛توسعة کسب و کارها ةها در زمین بودن و انسجام سیاست واضح ؛داخلی تولیدات از حمایت ؛واردات

میزان نفوذ سیاست در نظام  ؛ساالری در نظام دولتی گرایی و شایسته ضابطه ؛موانع ورود ؛قوانین ورشکستگی
انین دولت به تولیدکنندگان داخلی؛ قو و تضمین قبلی؛ تعهد های دولت به تعهدات ها دولت اداری؛ پایبندی

 ها. سیاست مربوط به همکاری میان بخش دولتی و خصوصی؛ شفافیت

قوانین و 
 مقررات

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

 ؛91؛ 91؛ 89؛ 71

کارآفرینی؛ استفاده از  به گذاری ارزش برای فرهنگی کارآفرینان موفق، اصالحات از ها، تجلیل رسانهتوجه 
سازی؛ تبعیض جنسیتی؛  ترویج کارآفرینی؛ گسترش فرهنگ خصوصی ةکارشناسان دولتی خبره در زمین

 ها. ریزی توانمندسازی؛ مشارکت جامعه در برنامه

-اجتماعی
 فرهنگ

؛ 90؛ 97؛ 17؛ 71؛ 99؛ 80؛ 78؛ 78؛18
؛ 93؛ 9؛ 88؛ 9؛ 03؛ 72؛ 19؛ 02؛ 09

 ؛91؛ 87؛ 90

 ساختار و ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک بازار؛ میزان تورم، تولید ناخالص داخلی؛ رشد اقتصادی؛ نظام
 اعتبار های مالی؛ تضمین اقتصادی؛ استراتژی تجاری، قانونمندی اقتصادی، توزیع درآمد؛ دسترسی به سرمایه

 نوپا. کارهای و کسب برای
 اقتصاد

؛ 71؛ 99؛ 80؛ 23؛ 83؛00؛ 78؛ 99،29
؛ 88؛ 9؛ 03؛ 72؛ 18؛ 12؛ 02؛ 90؛ 97

 ؛91

و مدیریت بازاریابی(، ایجاد دانشگاه  ،)مهارت مدیریت کسب و کار، مدیریت مالی آموزش کارآفرینی
 کارآفرین؛ تحقیق و توسعه؛ انتقال تحقیق و توسعه.

 
 آموزش

 77؛91؛99؛99؛ 13
؛ 98؛ 99؛ 82؛ 80؛ 92؛ 08؛08؛78؛ 78
؛ 03؛ 72؛ 19؛ 02؛ 09؛ 01؛ 90؛ 97؛ 17
؛ 70؛ 79؛ 92؛ 98؛ 90؛ 93؛ 2؛ 9؛ 88؛ 9

 ؛91؛12؛ 91؛ 71

با سایر کشورها )اقتصادی، فرهنگی و ...(؛ استفاده از تجربیات سایر کشورها،  أروابط حاکم میان کشور مبد
 ةگذاری؛ عملکرد دولت در زمین رقابت در سطح جهانی، اعتمادسازی و ایجاد اعتماد برای مشارکت و سرمایه

دولت  شدن کسب و کارها )نقش المللی المللی؛ نگرش دولت نسبت به بین سطح پایداری و امنیت در سطح بین
های ارزی دولت؛ ایجاد تصویر  های جدید برای؛ ورود به بازارهای جدید خارجی(؛ سیاست در تواناسازی شرکت

 المللی. مناسب از کشور در سطح بین

سیاست 
 خارجی

؛ 70؛ 98؛ 88؛ 71؛ 99؛ 81؛ 80؛ 83
 ؛79

شی
وز

 آم
ت

سا
ؤس

 م
 زیرساختی ها. ها؛ ایجاد خوشه آف تولید فناوری؛ ایجاد اسپینهای علم و فناوری؛  ها؛ پارک دهنده ایجاد مراکز رشد؛ شتاب

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

 های نوآورانه؛ صدور مجوز. ثبت اختراعات و ایده
قوانین و 
 مقررات

 ؛07؛ 79؛ 91

های  ای؛ برگزاری کارگاه های فنی و حرفه کارآفرینی؛ مشاوره ةایجاد سیستم آموزشی مطلوب در زمین
و  ،ها )مدیریتی، حسابداری، مالی، بازاریابی های کارآموزی و پویاسایزی؛ آموزش مهارت آموزشی؛ برنامه

ها؛ برگزاری  ها و جشنواره خدمات کسب و کار؛ برگزاری همایش ةتکنولوژیکی و فنی(؛ تحقیق و توسعه؛ ارائ
 های کارآفرینی. طرح کسب و کار؛ انتقال تحقیق و توسعه؛ ایجاد کرسیمسابقات 

 آموزشی

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

 99؛ 97؛ 11؛ 18؛ 12؛ 11؛ 10؛ 17

ها؛ مشارکت  هگذاری در پروژ منابع کسب و کارها؛ سرمایهحمایت مالی از ایجاد کسب و کارهای جدید؛ تأمین 
 مالی در تحقیق و توسعه.

 11؛ 18؛ 07؛ 70؛ 79؛ 91؛ 2؛ 9 اقتصادی

ترویج فرهنگ کارآفرنی؛ ایجاد ظرفیت کارآفرینی؛ نقش کاتالیزوری )ایجاد آگاهی کارآفرینانه؛ کمک به 
 کارآفرینی. ةشکوفایی استعدادها؛ مربیگری و مشاوره؛ ایجاد چرخ

 -اجتماعی
 فرهنگی

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

عه
جام

 

های فنی )انتقال تنولوژی(؛ ایجاد و تقویت مشارکت  ها؛ توسعة تکنولوژی؛ حمایت سازی؛ ایجاد خوشه شبکه
 ها. دهنده المللی؛ ایجاد مراکز رشد )انکوباتورها( و شتاب ملی و بین

 زیرساختی
؛ 12؛ 18؛ 82؛ 71؛ 70؛ 73؛ 98؛ 99؛ 9

 29؛ 91؛ 98؛ 92

اندازی کسب و کار؛  های راه ریزی مالی؛ آموزش مهارت تخصص مدیریتی، حسابداری، بازاریابی و برنامه ةارائ
های  انتقال آگاهی؛ مشارکت در تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ مشاوره؛ مربیگری؛ آموزش مهارت

 های ارتباطی. سازی؛ آموزش مهارت المللی بین
 آموزشی

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

کارآفرینی؛ فرهنگ کارآفرینی  ةایجاد مشارکت اجتماعی؛ اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی؛ پرورش روحی
ها(؛  شدن، پذیرش ریسک، درک فرصت )تمایل به نوآوری، تجلیل از کارآفرینان، نگرش نسبت به جهانی

فکری؛ ایجاد  ةکارآفرینی؛ کمک به شکوفایی استعدادها؛ سرمایهای  ایجاد فرهنگ رقابت؛ توسعة ظرفیت
های اجتماعی؛ تقویت  گذاری در زیرساخت هویت جمعی؛ حمایت از تولیدات محلی )از نظر فرهنگی(؛ سرمایه

احساس تعلق خاطر به محل زندگی؛ ایجاد تمایل به خوداشتغالی؛ ایجاد دیدگاه جنسیتی مناسب در ارتباط با 
...(  نان؛ تقویت حس همکاری و مشارکت در جامعه؛ استفاده از اعتقادات )مذهبی، آداب و رسوم وکارآفرینی ز

 در جهت اهداف کارآفرینی.

 -اجتماعی
 فرهنگی

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

23 

های تجاری  گذاری در ایجاد کسب و کارهای جدید؛ ایجاد فرصت تأمین مالی کسب و کارهای جدید؛ سرمایه
های تجاری؛ افزایش توان مالی جامعه؛ توزیع  المللی؛ ایجاد و تقویت استراتژی و بین ،ای در سطح ملی، منطقه

 منابع و تأمین نیازهای کسب و کارهای جدید.
 اقتصادی

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

98 
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خطوط ارتباطی؛  ةو کارها؛ دسترسی به بازارهای هدف؛ شبکفضای فیزیکی برای ایجاد و توسعة کسب 
 )کیفیت محیطی(. جامعه؛ اماکن تفریحی و فضای سبز ةها؛ انداز سازی؛ شرایط اقلیمی و ناهمواری شبکه

 11؛ 89؛ 71؛ 99؛ 93 زیرساختی

 فرهنگی(. –شناختی منطقه )تنوع قومیتی ساختار جمعیت
 -اجتماعی
 فرهنگی

93 

جغرافیایی مؤثر در دسترسی به منابع تولید؛ تأثیر در اشتغال و کسب و کار افراد محلی از طریق شرایط 
 دسترسی به منابع محیطی

 89؛ 99؛ 93 اقتصادی

استفاده از منابع محیطی و ساخت و سازهای تجاری )مانند قوانین  ةالمللی در زمین تأثیر در قوانین دولتی و بین
 شده(. مناطق حفاظت ةمحدودکنند

 - قانونی

وم
ح د

سط
 

زار
 با

های تجاری؛ ایجاد بازارهای محلی؛ ایجاد کسب و کارها،  های بازار؛ ایجاد نمایشگا سازی؛ فرصت شبکه
ها؛  دهنده های تجاری؛ دسترسی کسب و کارهای جدید به منابع؛ ایجاد مراکز رشد و شتاب برگزاری نمایشگاه

 .ایجاد نظام اطالعاتی بازار
 29؛ 98؛ 03؛ 78؛ 72؛ 98؛ 99؛ 9 زیرساختی

ها؛ چارچوب ظرفیتی؛ میزان مصرف؛ اولویت  تأمین مشتریان؛ تقاضا )برای نیروی کار و محصوالت(؛ واسطه
خرید محصوالت و خدمات کارآفرینانه؛ ارائة خدمات مالی به کارآفرینان )کسب و کارهای جدید(؛ 

 جدید.کارهای  گذاری در کسب و سرمایه
 اقتصادی

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

گذاری؛ مقررات حاکم بر مبادالت تجاری؛ اصالح قوانین  مقررات ورود به بازار؛ مقررات مربوط به نظام قیمت
 های تجاری. ضد انحصاری از سوی نهادها و صنف

 83؛ 78 قانونی

شتغالی؛ تقویت اعتماد و انسجام اجتماعی؛ افزایش اترویج فرهنگ کارآفرینی و خودپرورش نوآوری؛ خالقیت؛ 
 های کارآفرینی؛ ایجاد فرهنگ حمایت از تولیدات داخلی. ها و فرصت ظرفیت

 -اجتماعی
 فرهنگی

 78؛ 79؛ 93؛ 9

آگاهی؛ مشارکت در ای از سوی مالکان کسب و کارها به کارآفرینان؛ انتقال دانش و  های حرفه آموزش مهارت
 تحقیق و توسعة انتقال آن؛ تربیت نیروی کار ماهر؛ انتقال تجربه؛ مشاوره و مربیگری.

 78؛ 79؛ 98؛ 99؛ 9 آموزش

ب
شتا

 و 
ها

ور
وبات

نک
ا

 
ده

هن
د

 
ک

پار
 و 

ها
 

 و 
لم

 ع
ی

ها

ی
ور

فنا
 

سازی؛ ایجاد  المللی سازی؛ بین ایجاد فضای ساختمانی مناسب برای کارآفرینان و کارآفرینان بالقوه؛ شبکه
 مکانات عملیاتی؛ پشتیبانی فنی.اها؛ ارائة  آف اسپین

 12؛ 19؛ 70؛ 73؛ 99؛ 8؛ 9 زیرساختی

سنجی(؛ ارائة آگاهی  امکان)مطالعات  ای؛ تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ دانش بازار های فنی و حرفه موزشآ
ریزی بازاریابی و تدوین استراتژی  ریزی کسب و کار، برنامه ریزی عملیاتی، برنامه ریزی )برنامه تجاری؛ برنامه

 تجاری(؛ بررسی بازار و محصول.
 12؛ 19؛ 78؛ 70؛ 73؛ 8؛ 9 آموزش

رقابتی از طریق انتقال تحقیق و توسعه؛ گذاری؛ ایجاد مزیت  های کارآفرینی؛ سرمایه ها و ظرفیت ایجاد فرصت
 پشتیبانی مالی از کسب و کارها و تبلیغات.

 70؛ 8؛ 9؛ 9 اقتصادی

 ترویج فرهنگ کارآفرینی.  ها؛ توانمندسازی جامعه؛ انتقال تجربیات و آگاهی از طریق آموزش و روایت
 -اجتماعی
 فرهنگی

 70؛ 8

 70؛ 8 قانونی مسائل قانونی. ةها در زمین مشاورههای تجاری؛  ثبت اختراعات؛ ثبت مارک

شه
خو

 
ها

 
 11؛ 12؛ 70؛ 99 زیرساختی سازی. ای؛ شبکه سازی؛ ارائة خدمات فنی و حرفه المللی ایجاد مراکز رشد تکولوژیکی و فنی؛ بین

ها  دهی کارگاه تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ آموزش کارآفرینی؛ انتقال تکنولوژی؛ مشاوره و مربیگری؛ سازمان
 و انتقال دانش.

 11؛ 12؛ 70؛ 99 آموزش

 11؛ 70؛ 99 اقتصادی های کارآفرینانه. ها؛ پشتیبانی مالی فعال گذاری و تأمین سرمایه؛ مشارکت در پروژه سرمایه
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حمایت اطالعاتی؛ مشارکت  ای؛ ارائة محیط تکنولوژیکی و اطالعاتی؛ های فنی و حرفه سازی؛ حمایت شبکه
 ها. دهنده در ایجاد انکوباتورها و شتاب

 98؛ 81؛ 88 زیرساختی

 98؛ 81؛ 88 آموزشی های آموزشی از راه دور. آموزش کارآفرینی؛ تحقیق و توسعه و انتقال آن؛ برگزاری کارگاه

کارها؛ افزایش توان رقابتی کسب و المللی؛ تأمین مالی کسب و  های تجاری بین گذاری؛ ایجاد فرصت سرمایه
 کارها.

 98؛ 81؛ 88 اقتصادی

 جامعه؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی. ةکمک به شکوفایی استعدادها؛ افزایش دانش و آگاهی کارآفرینان
فرهنگی 
 اجتماعی

 98؛ 81؛ 88

 98؛ 88 قانونی ثبت اختراع؛ تدوین قوانین ورود؛ تأثیر در تدوین قوانین تجاری در سطح ملی.

که
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سازی؛ مشارکت در ایجاد  المللی انتخاب مکان مناسب برای شروع کسب و کار؛ تأمین تجهیزات و امکانت؛ بین
 های کسب و کار. ها؛ مشارکت در تشکیل خوشه دهنده انکوباتورها و شتاب

 27؛ 98؛ 98؛ 99؛ 09؛ 99؛ 9 زیرساختی

خصوص  ههای کارآفرینی ب های موفقیت کارآفرینان؛ آموزش داستاایجاد جریان اطالعاتی در جامعه؛ انتقال 

 مالی به کسب و کارها از طریق مشاوره. –ای های فنی و حرفه های از راه دور؛ ارائة آموزش آموزش
 آموزش

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

های  گرایی؛ توزیع نیروی کار و سرمایه؛ تأمین منابع؛ ایجاد فرصت رقابتتأمین مالی کسب و کارها؛ تحریک 
های بازاریابی  کارآفرینی؛ عرضه و فروش محصوالت و خدمات کارآفرینانه در بازار؛ تشخیص فرصت؛ فعالیت

 و تبلیغاتی.
 اقتصادی

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

یت اجتماعی؛ ترسیم مسیر آینده؛ حمایت اخالقی از عاجتماعی؛ ارائة مشرو د هویتاایجاد انگیزه؛ ایج
 کارآفرینان؛ پرورش منابع انسانی؛ ترویج فرهنگ کارآفرینی.

 -اجتماعی
 فرهنگی

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

 ؛99 قانونی حقوقی به کسب و کارها. ةثبت کسب و کارها و اختراعات؛ مشاور
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المللی،  بازار، بازیگران بین های علم و فناوری، فعالیت چهار بازیگر راهبردی سطح اول، پنج عنصر انکوباتورها، پارک

کند که این بازیگران یا محصول عملکرد چهار بازیگر سطح اول  بوم کارآفرینی می ها را وارد زیست ها و خوشه شبکه

این است که جوامع مورد  ةدهند محققان به این عناصر نشان بیشتراند. توجه کمتر  ها تقویت شده هستند یا توسط آن

 انجامخوبی  اند و تقسیم کار در این اکوسیستم به تولد اکوسیستم کارآفرینی قرار داشته ةر مرحلد ها عمدتاً بررسی آن

نگرفته است. مطالعات مربوط به جوامع با سطح کارآفرینی باال، عالوه بر نقش اقتصادی بازار، آن را عاملی مهم در 

جوامع کارآفرین جزو کشورهای  بیشترز آنجا که ا ،اند. البته گذاری و ترویج فرهنگ کارآفرینی شناسایی کرده قانون

رنگ دولت در بازار و نقش فعال نهادهای اجتماعی در جامعه است.  دلیل سیاست حضور کم این امر بهاند،  یافته توسعه

تی و های زیرساخ در حوزه اند، فعالیت عناصر حاکمیت و آموزش ةکه بیشتر زاد ،انکوباتورها و سایر بازیگران زیرساختی نیز

های اقتصادی،  آفرینی به حوزه این نقش ةاند. اما در اقتصادهای کارآفرین دامن آموزشی توجه بیشتر محققان را جلب کرده

ها نیز  نیز توجه به نقش قانونی آن بسیار کمتر بوده است. خوشه میانرسد که در این  و قانونی نیز می ،فرهنگی –اجتماعی

شوند اما در برخی موارد نهادهای  و مؤسسات تحقیق و توسعه ایجاد می ،ها دانشگاه های بزرگ، حاکمیت، از طریق شرکت

ها  شده برای خوشه و اقتصادی تعریف ،ها نقش دارند. عالوه بر نقش زیرساختی، آموزشی المللی نیز در تشکیل آن بین

های تحقیقاتی و  ( و مشارکت در پروژهها و ... دهی کارگاه توانند از طریق نقش آموزشی )سازمان ها می آن ،توسط محققان

 فرهنگی و قانونی نیز مؤثر عمل نمایند که این موضوع از توجه محققان دور مانده است. -های اجتماعی عملیاتی در زمینه

شود که حاصل   ها در اکوسیستم کارآفرینی می گیری شبکه الذکر باعث شکل فعالیت و توسعة عملکرد بازیگران فوق

فعالیت  ةو مؤسسات آموزشی بسیار مهم است. عمد ،هاست که در این میان نقش جامعه، دولت بل میان آنارتباط متقا

فرهنگی تعریف شده است که در این بین  - و اجتماعی ،زیرساختی، قانونی، آموزشی، اقتصادی ةها در پنج حوز شبکه

نیافته، در جوامعی که از سطح باالی کارآفرینی  عهها به نقش قانونی آن است. برخالف جوامع با اقتصاد توس کمترین توجه

المللی بازیگر دیگری  سسات بینؤها، نهادها و م تر است. با توسعة شبکه نگررهای غیررسمی پُ برخوردارند نقش شبکه

و  استشود. عملکرد این عنصر به دو صورت رسمی و غیررسمی  فعالیت اکوسیستم کارآفرینی می ةاست که وارد حوز

قانونی و زیرساختی )مانند دسترسی به اینترنت( وابسته است. در حالت رسمی حاکمیت و  -ت به عوامل سیاسیشد به

کنند و در  بوم کارآفرینی را فراهم می المللی در زیست سسات بینؤمؤسسات آموزشی امکان حضور و فعالیت نهادها و م

فعالیت سایر عناصر اکوسیستم را در  ةو آموزشی زمین ،های زیرساختی، قانونی حالت غیررسمی این عناصر با بسترسازی

 کنند.  سطح جهانی فراهم می

باعث  کنند،طور مطلوب عمل  بازیگر سطح اول و دوم اکوسیستم کارآفرینی، در صورتی که به نُهحاصل فعالیت 

تم است(، اکوسیستم اصلی در این اکوسیس ةقانونی کارآفرین )دولت کارآفرین مشخص –پیدایش چهار اکوسیستم سیاسی

و  ،گذاری کارآفرین اصلی این اکوسیستم است(، اکوسیستم سرمایه ةآموزش کارآفرین )دانشگاه کارآفرین مشخص

 دهند.  اصلی یک اقتصاد کارآفرین را تشکیل می ةشود که این چهار اکوسیستم مشخص کارآفرین می ةاکوسیستم جامع

گیرینتیجه
بازیگر در نُه اکوسیستم کارآفرینی،  ةشده در زمین از بررسی محتوایی مقاالت نگاشتهآمده  دست با توجه به نتایج به

ترین عنصر فعال  . مهماند و اقتصادی کارآفرینی فعال ،اجتماعی، زیرساختی - اداری، فرهنگی –های مختلف سیاسی حوزه

 زوندو ست که محققانی مانندهفعالیت نیز  ةترین حوض در اکوسیستم کارآفرینی عنصر دولت است که دارای وسیع

. با ستها آن ةجمل از( 7391) همکاران و فوئرلینگر و ،(7332) همکاران و لینزی ،(7398) همکاران و کالین ،(7399)
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 ةعمد ةحوز سه در توان یرا م ینیکارآفر ستمیو چارچوب اکوس ینیکارآفر ةحوز در دولت یاصل نقش ج،ینتا بهتوجه 

های فعایت این عنصر وابستگی بسیاری به  اجتماعی خالصه کرد که سایر زمینه -و فرهنگی ،قانونی، اقتصادی - یاسیس

 –الذکر دارد و از طریق روابط سیاسی در بسیاری از موارد منابع خارج از مرزهای سیاسی های عملکردی فوق حوزه

 براساس نتایج برخی تحقیقات مانند هولینکا ،گیرند. همچنین کار می المللی را نیز در جهت توسعة کارآفرینی به بین

ها با اقدامات  (، دولت7391) هورواس و همکاران  و بوتنی ،(7390) (، گانگی و تیمان9011) (، قمبرعلی و همکاران7391)

وزی آم اجتماعی زمینه را برای فعالیت افراد جامعه در اکوسیستم کارآفرینی از طریق آموزش کارآفرینی و مهارت - فرهنگی

و تواناسازی افراد جامعه جهت ورود به بازارهای داخلی و  ،ها، ترویج فرهنگ کارآفرینی، تشویق کارآفرینی در جامعه به آن

آفرینی این  اجتماعی زمینه را برای نقش –قانونی و فرهنگی - سیاسی ة. فعالیت دولت در دو حوزکنند خارجی فراهم می

(، صمدی میارکالئی و 7392) های محققانی مانند ارینا و همکاران براساس یافته کند. اقتصادی فراهم می ةعنصر در حوز

ها این  ( در این زمینه بسته به ایدئولوژی اقتصادی دولت7399) و زاندو ،(7398) (، ژانگ و الی9018) همکاران

آموزشی مانند آموزش  - یهای فرهنگ در زمینه سسات آموزشی عمدتاًؤآفرینی مستقیم یا غیرمستقیم است. فعالیت م نقش

و مسابقات طرح کسب و کار است، اما  ،ها های کارآفرینی، پویاسازی، تحقیق و توسعه، برگزاری جشنواره مهارت

(، 7391) (، فردریک7391) (، هولینکا7399) مدینا و همکاران (، اورتیز7399) گرفته توسط مک و مایر های انجام بررسی

ها، نظیر  یافته عملکرد اقتصادی و قانونی آن ( در کشورهای توسعه9011)مؤیدی ون و و عربی ،(7393) هریسون و لیچ

های جدید  گذاری در امور تحقیق و توسعه، ثبت اختراعات و ایده های کارآفرینانه، سرمایه گذاری مستقیم در فعالیت سرمایه

ر مطالعات مشاهده کرد بیشتتوان در  زشی میسسات آموؤهای م دهد. آنچه در ارتباط با فعالیت و صدور مجوز را نشان می

ترین مطالعات در این زمینه  ها و اکوسیستم دانشگاه کارآفرین است که برجسته توجه و تأکید این مطالعات به دانشگاه

 -ها و میزان استقالل مدیریتی های ذکرشده بسته به فرهنگ سازمانی حاکم بر آن ها در زمینه مربوط به عملکرد دانشگاه

خود دارای  ةهای آموزشی و تأمین بودج هایی که در تدوین سرفصل یافته دانشگاه داری است. در کشورهای توسعها

تری در این حوزه دارند. در این  تر و گسترده و عملکرد باکیفیت نداز فرهنگ کارآفرینی مناسبی نیز برخوردار اند استقالل

 ،بنیان کارآفرینی دانش ةخصوص در زمین هها، ب و محیط فرهنگی فعالیت آن دان،اتمیان نیز سه عامل مهم دانشجویان، اس

 دهند. اجزای اصلی این اکوسیستم را تشکیل می

. هرچند در اند دهد که کارآفرینان جزوی از این جامعه جامعه سومین عنصر فعال اکوسیستم کارآفرینی را تشکیل می

های محققانی همچون  براساس یافته ،ای فعالیت مختلفی شناسایی کرده توان برای جامعه حوزه شده می مطالعات بررسی

و  ،(9019) (، داوری و توکلی7392) (، میکیج و همکاران7397) (، سوریش و رامراج7391) (، استام7392) وادی و پادایاچی

شویق به مشارکت اجتماعی، های اجتماعی و اقتصادی مانند ت ترتیب در حوزه فعالیت این عنصر به ة( عمد7398) گوآن و گااو

و ایجاد  ،اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی، کمک به شکوفایی استعدادها، تأمین مالی کسب و کارهای کارآفرینانه

شدت به فعالیت دو عنصر پیشین )دولت و مؤسسات  دهد فعالیت این عنصر به های کارآفرینی است. اما نتایج نشان می فرصت

(، 7331) (، گالکینا و کاک7393) های محققانی همچون گوآی و تاکرو ین موضوع نیز براساس یافتهآموزشی( وابسته است. ا

یافته و در حال توسعه دارای تفاوت است.  ( در جوامع توسعه7391) و ادوماکو و همکاران ،(7391) هوروس و همکاران  باتنی

ها، و  سازی، ایجاد خوشه های زیرساختی نرم مانند شبکه زهیافته جامعه نقش فعالی در حو به این ترتیب که در جوامع توسعه

کنند. در حالی که در کشورهای  آموزش کارآفرینی ایفا می ةهای فیزیکی مانند ایجاد مراکز رشد و همچنین در حوز زیرساخت

شود.  الصه میصورت محدود ایجاد شبکه خ در تأمین سرمایه و تشویق کارآفرینی و به در حال توسعه نقش جامعه عمدتاً

 رسد این موضوع با میزان مشارکت جامعه در تدوین و اجرای قوانین در ارتباط باشد. نظر می به
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که در بسیاری از مطالعات فراموش شده است، محیط جغرافیایی است.  ،ای اکوسیستم کارآفرینی چهارمین عنصر پایه

های کارآفرینانه توجهی  گرفته در اکوسیستم کارآفرینی به ماهیت فعالیت مطالعات انجام ةدلیل این موضوع این است که عمد

ها دارای عملکرد متفاوتی است. این  جغرافیایی فعالیت آن ةاند. این عنصر بسته به ماهیت کسب و کارها و محدود نشان نداده

 و گریچنیک و ووگل ،(7392) دراچ و بلسکی(، او7339) (، کوهن7393) موضوع در مطالعاتی همچون کالین و ملبورن

(، که بحث پایداری کارآفرینی و کارآفرینی روستایی مورد توجه نگارندگان بوده، مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. 7398)

ان مین منابع اولیه، فضای فیزیکی برای ایجاد کسب و کارها، امکأت ةدر زمین شده برای این عنصر عمدتاً های تعریف نقش

رسد این عنصر در  نظر می و کیفیت محیطی است. اما به ،ها، شرایط اقلیمی های فیزیکی مانند جاده احداث زیرساخت

های کارآفرینی روستایی نیز  خصوص در فعالیت هبرداری از منابع محیطی ب های قانونی بهره های قانونی مانند محدودیت حوزه

ها،  دهنده شده شامل بازارها، انکوباتورها، شتاب اکوسیستم کارآفرینی شناسایینقش تأثیرگذاری داشته باشد. سایر عناصر 

های متنوعی مانند  شود که در زمینه ها می المللی و شبکه ها، نهادها و مؤسسات بین های علم و فناوری، خوشه پارک

و  ،گذاری گ کارآفرینی، سرمایههای کارآفرینی، آموزش کارآفرینی، پرورش نوآوری، ترویج فرهن سازی، ایجاد فرصت شبکه

های فیزیکی و فضای  مشارکت در ایجاد زیرساختو های تجاری، مشاوره،  های قانونی نظیر ثبت اختراعات و مارک فعالیت

ترین شکاف میان اکوسیستم کارآفرینی کشورهای  بزرگ ،گرفته . براساس مطالعات انجاماند مناسب برای کارآفرینان فعال

الذکر است. براساس نتایج محققانی همچون  کشورهای در حال توسعه مربوط به وجود و عملکرد عناصر فوق یافته با توسعه

 (، کورنو و همکاران7392) و همکاران (، دانگی7390) اهلل خان (، رحات7398) (، گوآن و گااو7392) ندیانوفانستورسکو و 

( در برخی از کشورهای در حال توسعه عناصری 7391) همکاران و و فرناندز ،(7399) (، مک و مایر7391) (، انتظاری7398)

ها در اکوسیستم کارآفرینی حضور  دهنده المللی و در برخی موارد انکوباتورها و شتاب ها، نهادها و مؤسسات بین مانند خوشه

ت. از آنجا که این عناصر و ها مطلوب نیس ندارند. در بسیاری از موارد نیز با وجود حضور این عناصر در اکوسیستم عملکرد آن

و محیط جغرافیایی( است، نتایج نشان  ،ای )دولت، مؤسسات آموزشی، جامعه تحت تأثیر چهار عنصر پایه ها عمدتاً عملکرد آن

ای، که در این بین نقش  دلیل عملکرد نامناسب عناصر پایه دهد در اکوسیستم کارآفرینی کشورهای در حال توسعه به می

آن  ةتر است، میان این عناصر و سایر بازیگران شکاف بزرگی ایجاد شده است که نتیج نگررآموزشی پُ دولت و مؤسسات

 عملکرد نامتعادل و ناقص اکوسیستم کارآفرینی است. 

شناختی مقاالت در تطبیق با اصول پارادایم اکوسیستم کارآفرینی  آمده از بررسی چارچوب نظری و روش دست نتایج به

گرفته در این حوزه از نظر چارچوب ایدئولوژیک و ابزار و روش مورد استفاده دارای  انجاممطالعات  بیشتردهد  نشان می

کارآفرینی از مفهوم اکوسیستم است. از  ةکافی محققان حوزنادلیل درک  این شکاف بیشتر به ة. ریشاستنواقص اساسی 

عد یک منطقه یا یک کشور است. بُ ةفرینی در محدودعملکرد اکوسیستم کارآ ةهای نظری مرزبندی حوز جمله این شکاف

ابعاد فیزیکی فضای جغرافیایی را  ست، صرفاًهنظران این حوزه نیز  که مورد تأکید صاحب ،جغرافیایی اکوسیستم کارآفرینی

 عملکرد عناصر آن است. محدودکردن اکوسیستم ةعد جغرافیا در اکوسیستم محدود، بلکه منظور از بُشود  شامل نمی

این اشتباهات  ةمورد مطالعه )یک منطقه یا یک کشور( از جمل ةآن به منطق ةدهند کارآفرینی و عملکرد اجزای تشکیل

با مکان فعالیت  ر محققان محیط فعالیت کسب و کارها را صرفاًبیشتآید و دلیل این موضوع نیز این است که  می شمار به

و سایر  ،ها، محیط جغرافیایی و کارآفرینان آن، دانشگاه ،انند دولت، جامعهکه بازیگرانی م کنند. در حالی ها تعریف می آن

های  مطالعاتی که در محدودهبرای بازیگران، معموالً عملکردی فراتر از یک منطقه یا یک کشور دارند. این موضوع 

 ست.هگرفته نیز صادق  انجاماروپا(  ةخاص )نظیر اتحادی ةمان یا اتحادیپیتر مانند کشورهای عضو  جغرافیایی وسیع
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. اند گرفته در این حوزه گرفتار آن انجامتالش برای ایجاد اکوسیستم کارآفرینی شکاف نظری دیگری است که مطالعات 

ها  فعالیت این عناصر در بعضی موارد به میلیون ةشناسی از عناصری تشکیل شده است که سابق زیست ةاکوسیستم در حوز

سازی برای آن  تری نسبت به مفهوم فعالیت طوالنی ةکارآفرینی نیز معموالً عناصر این اکوسیستم سابق ةرسد. در حوز سال می

سازی برای  تعاریف و مفهوم ةو سایر بازیگران قبل از ارائ ،ها، کارآفرینان، محیط جغرافیایی، بازارها دارند. دولت، دانشگاه

اند. تالش برخی از مطالعات برای خلق دولت کارآفرین،  رفته مار میش کارآفرینی جزوی از عناصر اکوسیستم کارآفرینی به

نظری با این مفهوم تناقض دارد. دو شکاف نظری  ةو سایر عناصر کارآفرین رویکردی است که از جنب ،دانشگاه کارآفرین

بروز مشکالت  ر محققان این حوزه دارند، باعثبیشتفوق که ریشه در عدم درک مفهوم اکوسیستم کارآفرینی از سوی 

شده برای  های ارائه دهند. استفاده از مدل دیگری شده که معموالً خود را در روش و ابزارهای مورد استفاده نشان می

اند،  شده حاصل مطالعات موردی بوده های ارائه مدل همةاین مشکالت است. از آنجا که  ةاکوسیستم کارآفرینی از جمل

فضای  زیراطراحی الگوی اکوسیستم کارآفرینی برای موارد دیگر دارای مشکل است.  ها برای شناسایی و استفاده از آن

های تحلیل و  عملکردی اکوسیستم و اجزای آن از موردی به مورد دیگر تفاوت فراوانی دارد. مشکل دیگر مربوط به روش

ها  گردآوری اطالعات و تحلیل آنهای کیفی برای  مطالعاتی که از روشدر دهد  سطح تحلیل مطالعات است. نتایج نشان می

ها بیشتر با مفهوم اکوسیستمی کارآفرینی منطبق بوده است. البته در این  ، معموالً نتایج و ماهیت کار آنشده استاستفاده 

گیری مشاهده شد. تنها توجه به یک یا چند بازیگر در گردآوری و  زمینه بسته به سطح تحلیل این مطالعات نیز تفاوت چشم

عنوان عوامل و تأثیرگذاران در اکوسیستم کارآفرینی  شود که یک یا گروه کوچکی از بازیگران به ل اطالعات باعث میتحلی

 اجزای اکوسیستم در موفقیت یا عدم موفقیت آن مؤثرند.  همةمدنظر قرار گیرند. درحالی که 
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