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  1چکیده
گردد  ان یکی از کارآمدترین عوامل مزیت آفرین نام برده شده و توصیه میعنو امروزه از کارآفرینی به

جایگاه ایران ها واقع گردد؛ لکن ها و دولتعنوان یک راهبرد حیاتی مورد توجه و عنایت ویژه ملت هتا ب
هاي دهگانه کسب و کار، چندان  بر پایه شاخص هاي موجود و در حوزه کارآفرینی با توجه به ظرفیت

هاي این بخش و همچنین ضرورت تحول   ها و نارسایی رسد کمتر به ظرفیت نظر می بهباشد.  نمی مطلوب
مندي از تمام  توسعه کارآفرینی در گرو بهرهکه  آن در یک نگرش سیستمی توجه شده است. در حالی

دور از ه و ب گونه تعلقات و گرایشات هاي بالفعل و بالقوه کارآفرینانه فارغ از هرها و توانمنديظرفیت
باشد. در حقیقت  میها  دوري از هرگونه موازي کارياي عمل نمودن و نگري و جزیرهگونه قشري هر

هاي متعددي ریزي براي توسعه کارآفرینی، نیازمند توجه به موضوعات مختلف از زوایا و جنبهبرنامه
یستم کارآفرینی روش جدیدي کند. اکوس کارگیري رهیافت اکوسیستم را روشن می هباشد که ضرورت ب می

هاي ضروري در توسعه که تمام سیستم طوري هباشد، ببراي تفکر و اقدام جهت توسعه کارآفرینی می
چنین اکوسیستمی دربرگیرنده دهد.  را مورد توجه قرار می ها با یکدیگر و چگونگی تعامل آن کارآفرینی

ها و سیاست، سرمایه مالی، فرهنگ، حمایت توانند در شش قلمرو اصلی بازار،صدها عنصر است که می
بنابراین در این مقاله به بحث در مورد اکوسیستم کارآفرینی و ضرورت بندي شوند. سرمایه انسانی گروه

  شود. وجود نگاه سیستمی در مقوله کارآفرینی پرداخته می
  

 کارآفرینی، اکوسیستم، اکوسیستم کارآفرینی، تفکر سیستمی :يکلیدهاي  واژه

                                                             
  rezvangh20007@yahoo.com مسئول مکاتبه:*
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  قدمهم
 رشد عمل در است، شده انجام کارآفرینی توسعه جهت در که هاییتالش رغم به اخیر هايسال در
 مشاهده در کشور متوسط و کوچک و کارهاي کسب و کارآفرینی زمینه توسعه در پایداري و مناسب

 و دولت يها استیس دگرگونی با موانعی همچونمتأسفانه بسیاري از کارآفرینان در ایران شود.  نمی
 ؛یدولت انیکارفرما و رانیمد یثبات یب کار؛ و کسب طیمح بودن ناسالم ؛يا قهیسل يها استیس يریکارگ به

 حمایت عدم؛ تجاري هايزیرساخت فقدان ؛یطیمح نانیاطم نبود ؛یتیرحمایغ و نامناسب نیقوان وجود
روبرو ... و یبانک يها وام يباال بهره بازار؛ بودن نامناسب؛ کارآفرینی از فرهنگی و اجتماعی هنجارهاي

این . )2010ها قرار داده است (قبادي و قدرتی،  را پیش روي آن کار و کسب نامساعدهستند که فضاي 
 آنان یا و نکنند اقدام خود کار و کسب اندازي راه براي بالقوه کارآفرینان مشکالت باعث شده که بیشتر

 درصد 10 تنها ایران در رو این از بکشند. دست از کار رانجامس یا و متوقف راه میانه در کردند اقدام که
 مرحله در مانده باقی درصد 90 و شوند می خود کار و کسب هايشروع فعالیت به موفق کارآفرینان، از

 و اقتصادي اجتماعی، سیاسی، فضاي کلی طور ). به2003شقاقی،  و شوند (شفیعیمی اندازي متوقفراه
 .)2010نیست (آراستی و غالمی،  راستاي کارآفرینی در افراد انگیزش سبب ایران امروز جامعه فرهنگی

 توسعه هاي برنامه تأکید و کشور مسئوالن اهتمام رغم به چرا که شود  می مطرح پرسش بنابراین این
 پیشرفت هنوز کارآفرینی، توسعه و دولتی هايازي شرکتسخصوصی زمینه در کشور اقتصادي

  .شود نمی مشاهده چشمگیري
نظام ملی توسعه کارآفرینی در کشور ما از فقدان این پرسش باید اذعان داشت که  در پاسخ به

برد. بسیاري از کارآفرینان، با مشکل تأمین اعتبارات موردنیاز مواجه هستند.  رهیافتی جامع نگر رنج می
ري بخش تولید کشور نیستند. گوي نیاز اعتباگونه، پاسخ ها، با وجود رشد قارچ  در حال حاضر بانک

هاي بسیار باال مؤید همین موضوع است.  بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخ
هاي مالیاتی، تسهیالتی و اداري از دیگر مشکالت است. یک کارفرما  برخورد با کارآفرینان در حوزه

هاي مختلف کاري و کارهاي  به کمیسیون درصد وقت خود را بابت انجام امور بانکی، رفتن 90باید 
شود. سرگردانی کارآفرین  درصد وقتش بابت کارهاي اصلی تولید صرف می 10اداري بگذراند و فقط 

هاي مربوطه از معضالت دیگر است، یک کارآفرین براي دریافت  براي گرفتن مجوز اشتغال در دستگاه
خورد که از ادامه کار خود پشیمان  انع بر میهاي اجرایی به م مجوز به حدي در پیچ و خم دستگاه

هاي اجرایی باید حامی و پشتیبان کارآفرینان و به ها، بلکه کلیه دستگاهکه نه تنها بانک شود، در حالی می
قوانین مشوق مناسبی براي فعالیت کارآفرینان وجود ندارد. بیشتر  آن اقتصاد مملکت باشند. دنبال
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شوند. براي رفع  هاي عامل با مشکل مواجه مینظر بانک مین و وثایق موردکارآفرینان براي تأمین تضا
توانند براي رفع مشکل این مشکل، صندوق حمایت از صنایع کوچک وجود دارد که کارآفرینان می

ها وجود دارد که برخی از مشکالت ضامن بانکی مراجعه کنند اما باز هم شرایطی در این صندوق
شود. از دیگر مشکالت کارآفرینان در کشور مشکالتی است که از تجارت کارآفرینان تسهیل نمی

خصوص ورود کاالهایی با قیمت و  رویه، بهشود. واردات بی خارجی به بخش تولید داخلی وارد می
صورت قاچاق و بدون نظارت  کند. ورود کاال به کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه می

نی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روي صادرات مسؤوالن آن بخش، طوال
بسیاري از کارآفرینان ایرانی دهد.  الشعاع قرار می  کاال از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحت

دهند. همچنین  هاي مربوط به بازار را به درستی انجام نمی شناسند و پژوهش نیازهاي بازار را نمی
شناسند. بسیاري از  هاي توزیع را به شکل صحیح آن نمی بینی درستی از رفتار رقبا ندارند و شبکه پیش

کنند که در نهایت موجب  هاي افراطی و نامتناسب با بازار می کارآفرینان ایرانی اقدام به نوآوري
  شود. شکست کسب و کار آنان می

ینی و حمایت مراکز رشد براي ترویج بنابراین تنها تشویق یکسري از افراد به سمت کارآفر
ي فرهنگی و اجتماعی، همکاري ها توسعه کارآفرینی نیازمند آمادگی زمینهکارآفرینی کافی نیست. 

لذا توسعه باشد.  هاي آموزشی، ساختارهاي اداري و مالی و سایر ساز و کارهاي حمایتی می نظام
عوامل اقتصادي،  که طوري  بهباشد  رآفرینی میکارآفرینی در کشور مستلزم نگاه سیستمی مسئوالن به کا

 طور همزمان مورد توجه قرار دهند و در تدوین فرهنگی، اجتماعی و مقرراتی مرتبط با کارآفرینی را به
  .دنده قرار نظر مورد را ابعاد همهکارآفرینی  توسعه هاي سیاست

از این  )2011(یزنبرگ آه اي از عناصر مختلف است کبنابراین توسعه کارآفرینی نیازمند شبکه
ها یا برد. اکوسیستم کارآفرینی به عناصر، افراد، سازمانعنوان اکوسیستم کارآفرینی نام می شبکه به

توانند همچون محرك یا مانعی در جهت کارآفرین شدن افراد عمل کنند. مؤسساتی اشاره دارد که می
ند در شش قلمرو اصلی بازار، سیاست، توانچنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که می

  بندي شوند.  ها و سرمایه انسانی گروهسرمایه مالی، فرهنگ، حمایت
عنصر از  دولت تنها یک یا دومتأسفانه اغلب اوقات : ضرورت مطالعه اکوسیستم کارآفرینی
رود. یراهه میهاي دولتی به بدهد و در نتیجه بسیاري از تالشاکوسیستم کارآفرینی را مخاطب قرار می

هایی که در دهد با وجود پیشرفتدر رابطه با اکوسیستم کارآفرینی، شواهد نشان میطور که  همان
اند، پیوندهاي حیاتی خاصی  هاي اخیر ایجاد شده است، برخی از این عناصر هنوز توسعه نیافته سال
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اي ایجاد و توسعه برکه  اند و بعضی عوامل کلیدي هنوز غایب هستند. در صورتیفراموش شده
کارآفرینی، یک عنصر مجزا در اکوسیستم به ندرت کافی است. بلکه باید بسیاري از عناصر اکوسیستم 

 اما است، وابسته اجزایش عملکرد به آشکارا سیستم یک ملکردعنظر قرار داد.  طور همزمان مورد را به
 براي یکدیگر با ها آن تعامل گیچگون ،)اجزا عملکرد از جنبه مهمترین نگوییم اگر( مهم جنبه یک

 که است سیستم اجزاي توانایی افزایش معنی به افزایی مه. است کلی سیستم عملکرد بر ثیرگذاريأت
 چنین. شود می حاصل سیستم، اجزاي سایر با تعاملش دیگر عبارت به یا سیستم، آن در عضویت دلیل به

 به که کنند ایجاد را ارزشی بتوانند یکدیگر کنار در اجزا که دهد می روي زمانی تنها توانایی در افزایشی
کارآفرینی براي خود متکی بودن، نیازمند توان گفت جرأت می پس به. نباشند آن خلق به قادر تنهایی

همدیگر رشد  که ابعاد مختلف بتوانند با طوريهاکوسیستم است، و اکوسیستم نیازمند مجاورت است ب
تواند تشکیل سرمایه را حمایت کند و . براي نمونه آموزش کارآفرینی می             ً           کنند و متقابال  تقویت شوند

هاي زنجیر اگر هر کدام از این حلقه تواند اصالحات قوانین دولتی را حمایت کند.تشکیل سرمایه می
تواند در توانمندسازي برد و اکوسیستم نمی ضعیف یا وجود نداشته باشند، تمام سیستم رنج می

هاي زنجیر موجب کارآفرینی شوند طور مجزا، هر کدام از حلقه بهر باشد. ممکن است کارآفرینان مؤث
کند چیزي  طور که ایزنبرگ بحث می بنابراین هماناما جهت پایدار نگهداشتن اکوسیستم ناکافی است. 

 ريطو کارآفرینی است به توسعهنگر به آورد، رهیافت جامع وجود می هکه واقعا انقالب کارآفرینی را ب
 هاي مختلف درگیر کند. که همه ذیمدخالن در حمایت کارآفرینان را در مراحل و بخش

تر کردن نقش دیدگاه  چه روشن که تحقیق و بررسی براي هر رسد نظر می بنابراین در این راستا به
 یستمیس کارگیري دیدگاه با بهسیستمی در توسعه و بهبود کارآفرینی امري ضروري باشد، چرا که 

 و اجزا نیترکنترل قابل ییشناسا با وگردد کارآفرینی کشور مشخص می مشکالتبسیاري از  هشیر
 سمت به ستمیساین اکو تیهدا يبرا خالقانه یحلراهتوان می ،کارآفرینی ستمیساکو يساختارها

روي سعی دارد که در مسیر هدف فوق گامی هرچند ناچیز بردارد. نمود. نوشته پیش دایپ خود مطلوب
  به امید آنکه براي خوانندگان مفید واقع گردد.

اولین بار توسط تنزلی  و ه اکوسیستم از اکولوژي منشأ گرفته استژوا: اکوسیستمتعریف مفهوم 
محل سکونت در  وزیست توانند از محیطکسی که بیان کرد موجودات زنده نمی ؛استفاده شد )1935(

ها و محیطی که با آن در تعامل پیچیدگی ارگانیسماکوسیستم به  .جدا باشندکلمه  معناي وسیع
به واسطه محیطشان تحت تأثیر قرار  -انسان یا دیگر موجودات -ها باشند، اشاره دارد. ارگانیسم می
که اصطالح اکولوژي بیشتر  ییگیرند. مطالعه سیستماتیک از محیط ریشه در علوم زیستی دارد جا می
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در قلمرو جغرافی  ا                                     ًشود. اکولوژي انسان اصطالحی است که اخیر  می کار برده براي زیستگاه حیوانات به
هاي انسانی عالقمند هستند. که در توزیع جمعیت شناسان گسترش یافته است کسانی ها و جامعهدان

هاي دانشمندان رفتاري استنتاج شده است که طور اساسی از تالش اصطالح اکولوژي اجتماعی نیز به
اش هدایت مت کامل کردن بیشتر دیدگاه تعامل بشر با محیط اجتماعی و فیزیکیهایشان را به سپرسش

هایی است که کنند. بنابراین رهیافت اکوسیستم، مطالعه فرضیات رفتار بشري در چارچوبی از تعاملمی
  ).2000والدز، دهد (هایشان رخ می بین افراد و محیط

هایی نیز از این ریف وجود دارد و انشعابهایی در میان تعادر مورد مفهوم اکوسیستم تفاوت
طور کلی سه خصوصیت مشترك در بین همه تعاریف وجود دارد  ها استنباط شده است. ولی بهتفاوت

طور  . عنصر جاندار اکوسیستم به ها تعامل آن )3عناصر بیجان و  )2عناصر جاندار  )1که عبارتند از: 
برگیرنده محیط  شود و عنصر غیرجاندار در گرفته میعنوان اجتماعی از موجودات در نظر  کلی به

طور  شمار باشند ولی دو نوع که بهها ممکن است بیباشد. تعامل فیزیکی و شیمیایی موجودات زنده می
چرخه مواد،  )2اي هاي تغذیههاي غذایی و تعاملشبکه )1اند عبارتند از: فراوان تشخیص داده شده

 باشندبرگیرنده جریان انرژي، مواد و اطالعات می ها درکلی تعاملطور  ویژه مواد مغذي. به به
  ).2002کریستین، (

هاي عنوان مبنایی براي طراحی سیاست اکوسیستم کارآفرینی به: تعریف مفهوم اکوسیستم کارآفرینی
) معتقد 2000والدز (البته . جدید فنآوري مدار ظهور یافت ویژه براي کسب و کارهاي هکارآفرینی ب

وجود  هاست استراتژي اکوسیستم کارآفرینی در نتیجه مخاطب قرار دادن بعضی از اشتباهات سیاسی ب
آمده است، همچون: اختصاص پایین دارایی عمومی به کارآفرینی، فقدان وضوح اهداف سیاسی 

هاي کنندگان اعتبار کارآفرینی، نتایج گمراه برنامه ریزي نشده مهیا کارآفرینی، عدم پذیرش برنامه
  تدریجی همچون آموزش. 

خارج از فرد کارآفرین اشاره دارد  -ها یا مؤسساتافراد، سازمان -اکوسیستم کارآفرینی به عناصر
که محرك یا مانع تصمیم فرد براي کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در صورت راه اندازي کسب 

هاي کارآفرینانه را کند که تالش اد میاکوسیستم کارآفرینی محیطی را ایج کار کارآفرینانه است. و
عنوان یک محیط فیزیکی  تواند بهاکوسیستم کارآفرینی می . همچنین)2009فورفاس، (تشویق کند 

             ً                                                          که شمار نسبتا  زیادي از عناصر اثراتی را در ظهور و رشد کسب و کارها اعمال  ییتوصیف شود، جا
ندارد که اکوسیستم کارآفرینی موفق را تشکیل دهد.  رکیب از این عناصر وجودتکنند. البته تنها یک  می

هاي متفاوت و متناوب هاي بسیاري وجود داشته باشد که منتهی به ایجاد اکوسیستمممکن است ترکیب
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ها، ها، دانشگاهکه با موفقیت و پیشرفت همراه باشند. این عناصر شامل شرکت طوري هگردد ب
کوهن، باشند ( هاي پژوهشی، مؤسسات و غیره میان، سازمانگذارها، مشاورین، سرمایههآزمایشگا

بر پایه تجربیات چندین منطقه امریکا بیشتر تعاریف توافق دارند که اکوسیستم کارآفرینی ). 2006
اي از عامالن مختلف بهم وابسته در درون یک ناحیه خاص است که حداقل دربرگیرنده شامل مجموعه
هاي رسمی و هاي پژوهشی، منابع انسانی واجد شرایط، شبکهها و سازمانباشند: دانشگاه این عناصر می

اي و فرهنگ کارآفرینی دهندگان خدمات حرفهگذاران مالک، سرمایه، ارائهها، سرمایهرسمی، دولتغیر
؛ رابرتز و 2011؛ آیزنبرگ، 2004(نک و همکاران،  ها به روش پویا و باز پیوند داردکه با همه این عامل

  ).2008؛ پیسترویی و همکاران، 2006؛ کوهن، 2009یسلی، ا
ها و ها، سازمانها، زیرساخت) اکوسیستم کارآفرینی را نتیجه تعامل مردم، نقش2012رگل و نک (

هفت ها  کنند. آندانند که محیطی را براي باال بردن سطوح فعالیت کارآفرینانه ایجاد میحوادثی می
دهند، شامل: دسترسی به سرمایه،  کارآفرینی ارائه می یستم قدرتمندلفه مشخص را جهت یک اکوسؤم

هاي مساعد، تحقیق و توسعه، مدار، آموزش کارآفرینی، سیاستهاي کارآفرینی دولتوجود برنامه
  کار.  قانونی و سهولت قوانین ورود به - هاي تجاري زیرساخت

مفهوم اکوسیستم کارآفرینی، از سه ) معتقدند قطع نظر از جزئیات، 2008پیسترو و همکاران (
ها و مؤسسات خصوصی فاکتور کلیدي تشکیل شده است: وجود انبوه بحرانی از کارآفرینان، شرکت

ها در مکان ویژه؛ توسعه شبکه متراکم از روابط بین این عوامل؛ و فرهنگ کارآفرینی که همه این تکه
کند که جهت موفقیت کارآفرینان،  ، بیان می)2009( کند. در جایی دیگر، فورفاس را با هم جمع می

مناسب  اي از عناصر الزم باشد که عبارتند از: ساختاربرگیرنده مجموعه اکوسیستم کارآفرینی باید در
بازار، در دسترس بودن منابع مالی، کیفیت باالي سرمایه اجتماعی و انسانی، فرهنگ تحمل شکست 

و فروش کسب و کار و از همه مهمتر میل دولت به و حقوق دارایی قوي در زمان شروع، خروج 
کنند که کلیدهاي اکوسیستم دره سیلیکان  ) ذکر می1995ایجاد محیطی توانمند. بهرامی و ایوانز (

ها و مؤسسات دانشگاه )3ائتالف استعداد کارشناسان مطلع  )2آمیز سرمایه مخاطره )1شامل  1والی
باشند. در کنندگان نوآوري میمشتریان و مصرف )5 ايهاي خدمات حرفهزیرساخت )4پژوهشی 

                                                             
منطقه جنوبی از ناحیه فرانسیسکو در کالیفرنیا شمالی در ایاالت متحده است. این منطقه که نامش را از دره سانتا کالرا  - 1

هاي فناوري جهان و  ترین شرکت گکارآفرینی است. مکانی که در برگیرنده بسیاري از بزرعنوان مرکز  گرفته است به
آمیز در  گذاري کسب و کارهاي مخاطره یک سوم از همه سرمایهباشد و  هاي کوچک می طور هزاران کسب و کار همین
  شود. متحده را شامل می ایاالت
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برگیرنده عناصري هستند که در  ها درمعتقدند اکوسیستم )2010( خلیل و االفسن دیدگاهی دیگر
ها، کارآفرین شدن منطقه ذینفع هستند. ذینفعان کارآفرینی ممکن است شامل دولت، مدارس، دانشگاه

ها، کارآفرینان، رهبران اجتماعی،  گذاران، بانک ایهبخش خصوصی، کسب و کارهاي فامیلی، سرم
ها، هاي تعاونی، کمونمراکز تحقیق، ارتش، نمایندگان نیروي کار، دانشجویان، وکیالن، شرکت

  المللی، و ... باشند. هاي چندملیتی، بنیادهاي خصوصی، عامالن کمک بینشرکت
ب مفهومی از اکوسیستمی را توسعه ) در مطالعه خود تالش کردند چارچو2012سورش و رامراج (

گیري افراد  عامل بر تصمیم 8ها نتیجه گرفتند  کند. آن دهند که افراد را به شروع کسب و کار تشویق می
دهند: حمایت  گذارند که اکوسیستم کارآفرینی را تشکیل می براي انتخاب مسیر کارآفرینی اثر می

 )2010داشان و همکاران (ه، دولت و حمایت محیطی. اخالقی، مالی، تکنولوژي، بازار، اجتماعی، شبک
دنبال پاسخ این سوال بودند که آیا حمایت  ها به به بررسی اکوسیستم کارآفرینی در مصر پرداختند. آن

هاي مختلف از اکوسیستم وجود بین قسمت افزاییهمارائه شده جهت کارآفرینان کافی است و آیا 
هاي حمایتی موجود فقدان هماهنگی دارند و اغلب دوباره کاري را در دارد. نتایج نشان داد که سازمان

پذیري   شود، و از تخصصی کردن و مقیاسدهند، عواملی که به عدم کارایی منتهی میوظایف نشان می
هاي مختلف از کنند که در آن قسمتها مدل جایگزینی را پیشنهاد می کند. در نهایت آن جلوگیري می
بین  افزایی همدینامیک با هم تعامل دارند و هماهنگی بین اقدامات، تقسیم وظایف و  طور اکوسیستم به

  عناصر اکوسیستم وجود دارد. 
توان گفت هر اکوسیستم  مرفته می بر پایه طبیعت بسیاري از عناصري که در فوق ذکر گردید، رویه

تند با یکدیگر ترکیب طور محلی در دسترس هس نتیجه یک روش خاصی است که این عوامل را که به
کند. بنابراین اگرچه اصول یکسان هستند یک مقدار ریسک در آزمایش مجدد این تجارب در  می

طور اساسی پیوستگی عامالن را  تعاریف اکوسیستم به ).2011آیزنبرگ، ( هاي مختلف وجود دارد زمینه
ها کارآفرینی را  اند. آنگر وابستهها براي موفقیت و ماندگاري به یکدی کنند و این حقیقت که آن بیان می

هاي متفاوتی گیرند و معتقدند که هر کدام از عناصر نقش تر در نظر می عنوان قسمتی از محیط بزرگ به
تواند بر پویایی و  در اکوسیستم دارند. بنابراین تغییرات کوچک در هریک از این عامالن بهم پیوسته می

هاي کارآفرینی دگاه اکوسیستم با تفکر خالق به مطالعه شبکهثباتی سیستم تأثیر بگذارد. دی یا بی
دهد. در این دیدگاه به ساختار، تعامل و تبادل در میان پردازد و درك کارآفرینی را افزایش می می

گردد. در اکوسیستم کارآفرینی باید بررسی شود هریک از عناصر چگونه وظایف  عناصر توجه می
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مستقیم بر  طور مستقیم و غیر تواند بهرا ضعف در هر یک از عناصر میدهند زیخودشان را انجام می
  شایستگی یا قابلیت اکوسیستم اثرگذارند.

واسطه پروفسور مؤسسه جهانی بابسون،  هاي بمقاله 2010در جوالي : اکوسیستم کارآفرینی ایزنبرگ
گردید. در این مقاله که بر پایه دانیل ایزنبرگ با عنوان (چطور انقالب کارآفرینی را آغاز کنیم) ارائه 

بررسی تجارب موفق و ناموفق کشورها در رابطه با کارآفرینی انجام شده است، ایزنبرگ محیطی را 
کند که کارآفرینان زمانی کند که در آن کارآفرینی تمایل به موفقیت دارد. وي پیشنهاد میتوصیف می

مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و در محیطی فعالیت اي موفق هستند که به منابع انسانی، مالی و حرفه
کوسیستم عنوان ا کند. او این شبکه را بههاي دولت، کارآفرینان را تشویق و تأمین میکنند که سیاست

) معتقد است در قلب استراتژي کارآفرینی، وجود این 2011آیزنبرگ (کند.  کارآفرینی توصیف می
گردند، تعجب شوند و چطور استنتاج می م کارآفرینی شامل میدیدگاه که چه عواملی در اکوسیست

وقفه در  برانگیز نیست. نیاز براي استراتژي اکوسیستم ریشه در مشاهده جوامعی دارد که کارآفرینی بی
نظیر در نتیجه محیط پیچیده یا اکوسیستمی است ها در حال رشد است، در حقیقت این موفقیت بی آن

دلیل  ها به ت. این اکوسیستم کارآفرینی شامل عناصر زیادي است که اگرچه آنکه نمود پیدا کرده اس
ها همیشه وجود دارند اگر کارآفرینی  اي هستند ولی آنهاي ویژه تعامالت پیچیده وابسته به موقعیت

نظیر هستند براي وجود کارآفرینی متکی به ها همیشه بیخود باشد. بنابراین اگرچه ترکیب متکی به
  ها الزم هستند.  هاي انسانی، فرهنگ و حمایت سیاست، بازار، سرمایه، مهارتخود، 

هاي کارآفرینی توسعه داد.  بنابراین دنیل ایزنبرگ نظام جامعی را براي تشخیص و رشد اکوسیستم
توانند در شش قلمرو )، چنین اکوسیستمی شامل صدها عنصر است که می2010بر طبق نظر ایزنبرگ (

  ي شوند که عبارتند از:بند اصلی گروه
المللـی)؛   هـاي بـین  هـاي کـارآفرینی و شـرکت   هایی همچون شـبکه ها اولیه و شبکهبازار (مشتري )1
هـاي رهبـري مسـتحکم و پشـتیبانی از سـاختارهاي دولـت در چـارچوب نهادهـا؛         سیاست (شیوه )2

اي خــرد، هـ  (وام ســرمایه مـالی  )3گــذاري سـرمایه پسـند)؛   هـا و قـانون   چـارچوب مقرراتـی مشــوق  
هـاي قابـل   فرهنـگ (موفقیـت   )4گـذاران آنجـل)؛   پـذیر و سـرمایه  گذاري ریسک تأمین بودجه سرمایه

ــان)؛   ــاعی کارآفرینـ ــا حمایـــت )5مشـــاهده، تحمـــل ریســـک و شکســـت و موقعیـــت اجتمـ هـ
  دولتـی)؛  هـاي غیـر  اي همچـون قـانونی و حسـابداري و سـازمان     هـاي حرفـه  ها، حمایـت  (زیرساخت

 (مؤسسات آموزشی و نیروي کار).  سرمایه انسانی )6
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  .)2011آیزنبرگ، (): قلمرو اکوسیستم کارآفرینی 1شکل (

  

                                             ً                                        آیزنبرگ معتقد است که اکوسیستم کارآفرینی نسبتا  خود نگهدارنده است. زیرا موفقیت، موفقیت 
طور متقابل همدیگر را تقویت  قلمرو اکوسیستم ارتقاء یابند، به که هر شش آورد. زمانی وجود می هب

تواند کارآفرینان هایی همچون همگنی، تعادل و سینرژیک است که اکوسیستم می کنند. در اثر ویژگی می

 سیاست

سرمایه 
انسانی  حمایت

سرمایه 
 مالی

 فرهنگ

 کارآفرینی

  
 حمایت صریح از کارآفرینی  
 مشروعیت اجتماعی کارآفرینان  
 گرایش مثبت به کارآفرینی  
 عنوان ضرورت در نظر گرفتن کارآفرینی به  

 

 رهبري

 
 پذیرندگان اولیه  
 کارآفرینی در تولید  
 تشخیص مشتري مرجع  
 بررسی اولیه بازار 

 هاي توزیع کانال  
 

 مشتریان اولیه

 
 هاي کارآفرینان شبکه  
 مشروعیت اجتماعی 

 همکاري بین المللی کارآفرینان  
 

 شبکه ها

 
 ماهر و غیر ماهر 

 کارآفرینان سریالی  
  خانواده  

 

 نیروي کار

 
 اي یا دانشگاهی)  مدرك عمومی (حرفه  
 آموزش تخصصی کارآفرینی  

 مؤسسات آموزشی

 
 ارتباطات 

 حمل و نقل و تدارکات 

 انرژي 

 ها مناطق، مراکز رشد، خوشه  
  

 زیرساخت ها

 
 قانونی 

 حسابداري 

 بانکدارها 

 ن فنی، مشاورانمتخصصا  
 

 تخصص هاي حمایتی
 
 ترویج کارآفرینی غیرانتفاعی 

 هاي طرح کسب و کار مسابقه 

 ها و انجمن ها کنفرانس 

 

 سازمان هاي غیر دولتی

 
 تحمل ریسک، اشتباه، شکست 

 نوآوري، خالقیت، آزمایش 

 موقعیت اجتماعی کارآفرین 

 تایجاد ثرو 

 جاه طلبی  
 

 هنجارهاي اجتماعی

 
 ابل مشاهدههاي ق موفقیت 

 تولید ثروت  
 المللی شهرت بین  

 

 نمونه هاي موفق

 
 وام هاي خرد 

 سرمایه خصوصی، دوستان، خانواده  
 سهام خصوصی  
 بازارهاي سرمایه دولتی  

 

ایه مالیسرم  

 
 گذاري و حمایتی مؤسسات سرمایه 

 هاي قانونی حمایت مالی و مشوق  
 امتیازهاي مالیاتی  
 تحقیقاتی هاي سازمان 

  وضع قوانین ورشکستگی 

 

 دولت

 بازار
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برداري اکوسیستم و بروز نگهداشتن اطالعات در رابطه با هر کاري موفقی را ارئه دهد. بنابراین نقشه
که  افزاییهمهاي ممکن از همکاري و گردد و شکل کسی در این اکوسیستم اجرا میکه توسط هر 

ها باشد مرحله ضروري براي رسیدن به نتیجه مطلوبی از کارآفرینی ممکن است بین این سازمان
  ). 2011آیزنبرگ، ( باشد می

  معتقد است این دیاگرام به چندین دلیل مفید است: )2010آیزنبرگ (
که چطور پیامدهایی را بر  کند و اینجهانی است که به ادراکات کارآفرینان حمله میکننده منعکس .1

 هاي کارآفرینان دارد.  تصمیمات و موفقیت

شوند همچون مشتریان                                               ً                  این دیاگرام شامل عناصر خیلی مهمی است که معموال  از قلم انداخته می .2
کمی به آموزش و تشویق بازارها و  هايطور که آشکار است تاکنون سیاست ها. همان اولیه و شبکه

ها براي  هاي اولیه نیاز دارند که با آنهاي جدید اختصاص داده شده است. کارآفرینان به مشتريمشتري
تعریف تولیداتشان و سطوح و اولویت خدمات صحبت کنند. قابل ذکر نیست که پولی که از مشتري 

 اي کارآفرینان است.ترین شکل سرمایه برآید شیرین  دست می هسودآور ب

هایی وجود ندارد که نشان دهد چه باشد. فلش                                         ّ    این دیاگرام از اکوسیستم، فاقد مسیرهاي عل ی می .3
ماهیت  "پهناي باند"شود به آنچه که ریکاردو اقتصاددانان هاروارد  چیزي علت چیست. این مربوط می

هاي کند که به روش یدگی مینامد. یعنی سیاست اثربخش به شمار زیادي از متغیرها رس سیاست می
اي با هم در تعامل هستند. براي نمونه، آموزش و فرهنگ داراي رابطه علی بلند مدتی خاص و پیچیده

کنیم، ممکن  عنوان نتیجه تصور می سال یا بیشتر). در واقعیت، چیزي که ما به 30هستند (ممکن است 
تواند علت  د یک موفقیت محسوس محلی میعنوان نمونه وجو هاي نیرومندي نیز باشند. بهاست علت

اي قوي باشد که پندار نسل کارآفرینان را در یک جامعه روشن کند. در تایوان کامپیوتر ایسر بود، ریشه
نامد و هاي لونا و تجهیزات طبی ایالن بود. آیزنبرگ این را قانون (تعداد کم) میدر ایرلند فنآوري

قدري نیرومند است که باید قسمت مرکزي برنامه توسعه هر اکوسیستمی ه معتقد است این موارد ب
  باشند. 

نگر به اکوسیستم آورد، رهیافت جامعوجود می هبنابراین آنچه که واقعا انقالب کارآفرینی را ب
هاي مختلف که همه ذیمدخالن را در پشتیبانی کارآفرینان در مراحل و بخش طوريهکارآفرینی است ب

سال زمان برد تا نتایج عملی را نشان دهد، اما اگر اکوسیستم  30کند. مدل سیلیکان والی درگیر می
هاي کمتري زمان ببرد. کارآفرینی به درستی تحلیل شود و مورد مخاطب قرار گیرد ممکن است سال
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جرا تواند از طریق اکوسیستمی ا این منطق، رنسانس کارآفرینی در کشورهاي مختلف تنها می با توجه به
دهد. بنابراین هوشمندي هاي الزم را در مراحل مختلف رشد ارائه میشود که به کارآفرینان پشتیبانی

کاري را در رابطه با پشتیبانی کارآفرینان انجام کسی، چهکه چه کافی در مورد اکوسیستم و درك این
  ).2012آیزنبرگ، دهد، بسیار اهمیت دارد (می

نظیر است. اگرچه هر اکوسیستم کارآفرینی هر اکوسیستم کارآفرینی بیالبته نکته مهم این است که 
اي از صدها تواند با استفاده از این شش قلمرو توصیف شود، ولی هر اکوسیستم نتیجهجامع می

هاي پیچیده و شیوه خاصی با یکدیگر تعامل دارند. اکوسیستم کارآفرینی عناصري است که به روش
هاي چندملیتی، و نزدیکی به   اي از آموزش رایگان، انگلیسی بومی، شرکت هدر زمین 1980ایسلند در 

در اجتماع عظیمی از مهاجران  1990بازار اروپایی نمو یافت. اکوسیستم کارآفرینی تایوان در سال 
اي هاي منطقهتایوانی در امریکا رشد یافت. اکوسیستم کارآفرینی چین اکنون در بستري از سیاست

اي نظام سیاسی دیکتاتوري رشد کرده است. بنابراین هر دولتی بر پایه شرایط ا اندازهگوناگون و ت
تواند اکوسیستم کارآفرینی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی و موقعیت جغرافیایی خود، می

  .)2012(آیزنبرگ،  متفاوتی داشته باشد
شوند یا  که آیا کارافرینان متولد میاین پرسش بارها پرسیده شده است : ایجاد اکوسیستم کارآفرینی

طور  ها به شود: آنکاربرده میه هاي کارآفرینی نیز باین پرسش در مورد اکوسیستم شوند؟ساخته می
ها را طراحی کنیم؟ درك مناسبی از طور هوشمندانه آن توانیم بهتوانند یا می کنند یا میطبیعی نمو می

اي از تکامل         ً      ها معموال  نتیجهدهد. اکوسیستمرا به ما میطبیعت اکوسیستم کارآفرینی این سرنخ 
هاي پنهان بازارها و دخالت دولت است. دولتی که به یندي که مخلوطی از دستآهوشمندانه هستند، فر

طور چه زمانی دخالتش  اندازه کافی روشن فکر است که بداند چه وقت و چطور هدایت کند و همین
فرینی را تشویق کند و اکوسیستم کارآفرینی نسبتا خود پایداري را به وجود که کارآ را کم کند براي این

توان یک اکوسیستم کارآفرینی این است که چگونه می آید وجود می هآورد. پرسشی که در این میان ب
، که شمرد میرا براي ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی بر گامنه در همین زمینه ایزنبرگ،  ؟ردایجاد ک
  از:  عبارتند

توانند تقلید از سیلیکان والی باید متوقف شود. رهبران کشورها باید این را بدانند که نمی -گام اول
توانست امروز خودش باشد حتی اگر این سیلیکان والی باشند و نباید سعی کنند. سیلیکان والی نیز نمی

سیلیکان والی در اطراف جهان  79خواست. نباید با سیلیکان رقابت کرد، با وجود این حقیقت که  را می
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وجود دارد. رشد اکوسیستم در هر دولت نیازمند زمان، تالش و منابع است همچنین آزمایش و 
توانند مدل دیگري از هر کسی را کپی وجود آید. رهبران نمی هنظیري بکه موقعیت بی یادگیري تا زمانی

اي را نسبت به ایجاد اکوسیستم کارآفرینی در هها، رهیافت گمراه کنند متأسفانه بسیاري از دولتکنند. 
کنند و اقتصادي را جستجو ناپذیري از اکوسیستم را دنبال می ها آرمان دسترسی اند. آنپیش گرفته

هاست؛ ولی، بسیاري از اوقات مؤثرین اقدامات از  کنند که کامال برخالف بهترین اقدامات آن می
هاي قانونی، حکمرانی طور چارچوب همین -که منابع اییآیند، جهاي دوردست از زمین می  گوشه

ها کارآفرینی صورت کامال ممکن است کمیاب باشد. در این مکان -هاي دموکراتیک شفاف و ارزش
  جدیدي دارد. 

هاي خود باید تمرکز داشت. کشورها باید به دقت بر ها، مشکالت و فرصتبر دارایی -گام دوم
عنوان  ، مردم دوست دارند واژه ملت را بهدالیلخاطر بعضی  کنند. به جغرافیاي خاص خودشان تمرکز

ببینید که              ً                                          هاي ملی قطعا  مناسب هستند. اگر اطراف جهان را بنگرید، میواحد تحلیل ببینند، و سیاست
که  یینامد، جا می "هاي آبچاله"کارآفرینی تمایل دارد در یک حوالی متمرکز شود که آیزنبرگ آن را 

دست آورند که جهت رشد و ماندگاري نیاز  شوند که منابعی را بهنان از همه نوع جمع میکارآفری
  دارند. 

ها هست. همه رهبران باید درگیر شوند. دولت ضروري است ولی تنها یکی از محرك -گام سوم
که فرایند کارآفرینی ممکن است با مقامات رسمی روشن فکر و جاه طلب منتخب و یا یک  در حالی

المللی آغاز گردد؛ یاد خیریه یا یک کارآفرین داراي فکر مدنی یا کسب و کارهاي خانوادگی یا بینبن
هاي متفاوت ولی خیلی زود در این فرایند، ائتالف کوچکی از رهبران همفکر به نمایندگی از بخش

ي با هم هاي مختلفی از محیط (اکوسیستم کارآفرینی)، نیاز است موازگردد، زیرا جنبه ضروري می
هاي خصوصی و چیزي را خودش انجام دهد؛ بخشتواند هراما در این میان دولت نمیتقویت شوند. 

غیرانتفاعی نیز باید مسئولیت را به عهده بگیرند. در موارد بسیاري مدیران، مالکین کسب و کار 
گذاران و البته خود هاي کار، سرمایهاي، بنیادها، سازمانهاي حرفهها، سازمان خانوادگی، دانشگاه

ها، تحقیق و حمایت سیاسی  کنند و حتی بودجه آموزش کارآفرینی، کنفرانس اندازي میکارآفرینان راه
کنند که تر می ها آسانکنند و حتی در بعضی موارد ابتکارات خصوصی این را براي دولترا تأمین می

باید هر شانسی را  -دولت و دیگران -طور خالصه همه ذیمدخالن سریعتر و مؤثرتر عمل کنند، و به
  کار بگیرند.   براي نشان دادن رهبري واقعی به
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ها  ها همیشه وجود دارند ولی ممکن است شما آن جستجو براي کارآفرینان است. آن -گام چهارم
را تحت ظاهر یا بیرون جستجو کنید. بسیاري از هنجارهاي اجتماعی کارآفرینان را از نمایش دادن 

کنند،  که هدف حسادت و رقابت قرار گیرند، اجتناب می کنند، بعضی اوقات از این امید میناخودشان 
کنند. اما بیشتر کارآفرینان تمایل دارند از سایه بیرون آیند و  بعضی اوقات نیز از موشکافی اجتناب می

ی جهت موفقیت کار گرفته شوند. بعضی نیاز به حمایت اضاف ههاي نقش براي دیگران بعنوان مدل  به
ترین مشکالتی که در بسیاري از  هاي امید بخشی را خلق کنند. یکی از بزرگکه داستان دارند براي این

اند در  هایی از کارآفرینانی است که خارج از دسترس نگهداشته شدهشود نمونه مکرر دیده می جوامع
که حس آسودگی و هیجان قابل  ريطو هایی از مردم عادي موفق را نشان داد بهکه باید نمونه حالی

  لمس گردد. 
اي خاص و از جنبه جرافیایی متمرکز  توانند منطقه ها می اهدافی مشخص گردد. دولت -گام پنجم

عنوان هدف مشخص   اي را براي آن بهکه تولید سالیانه طوريهرا جهت توسعه کارآفرینی توسعه دهند ب
تواند به  نفر از ساکنین گذرانده است، می 10000را براي  نمایند. موفقیت این منطقه که آزمون بازار

  همراه دارد، تبدیل شود. اثرات خارجی مثبتی فراوانی که به دلیل چرخه با ارزشی به
دانند که  ها مینگر انجام شود. بسیاري از دولتاقدامات در درون چارچوب جامع -گام ششم

که چطور هر کدام از این  شوند و این کارآفرینی میعناصر گوناگونی از محیط وجود دارند که موجب 
طور مجزا تأثیر دارند ولی آنچه که مهم است این است که اثر هر عنصر باید همزمان با عناصر  عناصر به

                                    ً              معرفی کردن آموزش کارآفرینی نیز مشخصا  مهم است، اما دیگر مورد مالحظه قرار گیرد. براي نمونه 
جاي دیگري  التحصیالن را تشویق نماید که به یجه معکوس بدهد اگر فارغتواند نتواسطه خودش می هب

نقل مکان کنند که محیط مساعدي را پیدا کنند. ایجاد سرمایه قابل دسترس اتالف زمان است اگر 
که چطور سرمایه در دسترس  گردش معامله ناکافی باشد، و ارائه مراکز رشد بدون نگرانی درباره این

کار برده شوند، را بیرون  هها ممکن است بهتر ب که آن قیقت منابع عظیمی از جائیایجاد شود، در ح
  کشد. می

یک منطقه کار  یادگیري، تناسب، تکرار. این رهیافت خیلی خاص است. آنچه که در -گام هفتم
عبارت دیگر یک اندازه مناسب همه نیست. بر پایه  کند ممکن است در مناطق دیگر کار نکند؛ به  می
در درون خودشان ل اختصاصی بودن اکوسیستم کارآفرینی، بسیاري از جوامع باید دالیل شکست را اص
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هاي توسعه حلکارگیري راه هو پاسخ دهند. بنابراین این فقدان جامعیت باید در بجستجو کنند 
  کارآفرینی از سوي کشورهاي مختلف مورد توجه قرار گیرد. 

ها هایی که کوچک هستند. اثر تشویقی موفقیت ند، حتی آنها جشن گرفته شو موفقیت -گام هشتم
ها را محلی نباید نادیده گرفته شود. رسانه، مقامات دولتی، و دیگر رهبران کسب و کار این موفقیت

باید به عموم نشان دهند. بسیاري از افراد کمتر انتظار دارند که یک کسب و کار کوچک بتواند موفق 
کنند  هایشان را پنهان می ها موفقیت بزرگ در بسیاري از جوامع وجود دارد: آنشود. متأسفانه این نقص 

  گیرند.   هایشان را جشن می و شکست
هاي از اشتباهات قدیمی اجتناب گردد. متأسفانه در بسیاري از کشورها ایجاد خوشه -گام نهم

دهد که این راهبرد همیشه به  یکه شواهد نشان م کارآفرینی بر پایه راهبرد باال به پایین است. در حالی
آمیز دولت نوشدارو است به اشتباه رواج  گذاري مخاطرهشود و این تصور که سرمایهموفقیت ختم نمی

گذاري دولت باید در طول زمان محدود دهد که سرمایهکه همه شواهد نشان می یافته است در حالی
دولت را در پشتیبانی از اکوسیستم کارآفرینی  هاي مداخالت باشد. البته نباید نقششود و یکی از طیف

ها رفع کند، و قوانین  هاي قانونی را در جهت رشد کسب و کار فراموش کرد. دولت باید محدودیت
ها را ساده کند، و به کارآفرینان   ، مالیاتکاهش دهدمفیدي را اجرا کند که اثرات سوء ورشکستگی را 

 به کار کنند. اجازه دهد با شتاب پس از شکست آغاز 

ها اولویت جذب کارآفرینان نسبت به تالش در جهت ایجاد بنابراین نیروي ثقل این دستورالعمل
ها را با منابع ضروري  خواهند و آنهمین دلیل، ما نیاز داریم بفهمیم کارآفرینان چه می باشد. به ها می آن

هاي مساعد، بهتر و با توجه به توانایی ها را هدایت و پشتیبانی کنیم تجهیز کنیم و در جهت موفقیت آن
است این اقدام با جاه طلبی کارآفرینان رشد مداري آغاز گردد که بازارهاي بالقوه بزرگ را مخاطب 

ها هدف دوگانه امید  گیرند. این موفقیت صورت عمومی جشن می دهند و موفقیتشان را به قرار می
واسطه بنیاد ه ل خواهد داشت. این واقعیت اخیرا بدنبا بخشی به مردم و کاهش ترس از ریسک را به

دهد و ) بیان شده است که متأسفانه محیط کسب و کار به کارآفرینان پاداش نمی2010( کافمن
برچسب قطعی در پیوند با شکست کسب و کار وجود دارد؛ که اغلب باعث می شود کارآفرینان بالقوه 

ردند و در نتیجه به اقتصاد صدمه میزند. لذا براي از کسب فرصت و عملی کردن عقایدشان مأیوس گ
که دیر شود با فرهنگ عدم تحمل شکست مبارزه کنند یا  ها این مسأله حیاتی است که قبل از آن دولت
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هاي بسیار بزرگی را براي دگرگونی کارآفرینانه اثرگذار از که ممکن است ریسک کنند و فرصت این
  دست بدهند. 

  
 گیري نتیجه

شد، توسعه کارآفرینی باید همه جانبه، کل نگر و  اشاره آن به نوشتار این در کنونتا آنچه بر پایه
طور همزمان مورد توجه  طوري که عوامل اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و مقرراتی را بهپایدار بوده، به

اد آن را زیر شود باید همه ابعهایی که براي توسعه کارآفرینی تدوین میقرار دهد. بنابراین سیاست
تواند به وقوع  عبارت دیگر توسعه کارآفرینی تنها از طریق رهیافت اکوسیستم می به .پوشش قرار دهد
کارگیري دیدگاه سیستمی ریشه  کارگیري از این رهیافت تفکر سیستمی است. با به بپیوندد. مبناي به

ترین اجزا و کنترل گردد و با شناسایی قابلبسیاري از مشکالت کارآفرینی کشور مشخص می
حلی خالقانه براي هدایت این اکوسیستم به سمت توان راهساختارهاي اکوسیستم کارآفرینی، می

مطلوب خود پیدا نمود. در این دیدگاه ساختار، الگوها و وقایع را در پیوند با یکدیگر مورد بررسی 
نگرانه به توسعه را بودن دیدگاه کلگردد. بنابراین، داقرار دهند و تنها به مشاهده وقایع اکتفا نمی

ارزشی را بین همه عناصر  هاي باکند و چرخهگذاري کل اکوسیستم کمک میکارآفرینی بر اثر
  کند. اکوسیستم ایجاد می

هاي کارآفرینانه ایجاد محیطی که کارآفرینی را تشویق کند شانس یا تصادف نیست، اکوسیستم
و افرادي هستند که بر تغییر کارآفرینانه اثر بگذارند و  نواحی اي از تشخیص ومعموال نتیجه

ها را  هاي درست را قرار دهند و ساختارها را در جایی پشتیبانی کنند که زمینه موفقیت براي آن سیستم
کنند.  ناپذیري از توسعه کارآفرینی را دنبال می ها آرمان دسترسیایجاد کند. متأسفانه بسیاري از دولت

باشد. هر کشوري  هاي موجود می ها، مشکالت و فرصتأکید رهیافت اکوسیستم بر داراییکه ت در حالی
کند ممکن است در  دقت بر جغرافیاي خاص خودش تمرکز کند. آنچه که دریک منطقه کار می باید به

مناطق دیگر کار نکند. بسیاري از جوامع علل شکست خود را در زمینه کارآفرینی باید در درون 
ستجو کنند. بنابراین هرکشوري بر پایه شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي و سیاسی و خودشان ج

 متفاوتی داشته باشد.تواند اکوسیستم کارآفرینی  د، میموقعیت جغرافیایی خو

هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و از طرفی سازي زمینهتوسعه کارآفرینی نیازمند فراهم
باشد. با ساختارهاي اداري و مالی و سایر ساز و کارهاي حمایتی میهاي آموزشی همکاري نظام
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طور منسجم و منطبق با  هاندرکاران ب سسات و دستؤها و مطوري که همه نهادها، دستگاه بنابراین به
هاي موجود در جهت آموزش، ترویج و  هاي برآمده از رویکرد سیستمیک با تمام توان و پتانسیل  آمیزه

  ها و اقشار جامعه همت گمارند. آن در سطح همه الیهتوسعه واقعی 
  

  منابع
1.Arasti, Z., and Gholami, M. 2010. The reasons for failure of entrepreneurs in 

Iran. Journal of Entrepreneurship Development, 2(8): 163-184. (In Persian) 
2.Bahrami, H., and Evans, S. 1995. Flexible re-cycling and high-technology 

entrepreneurship. California Management Review, 37(3): 62-89. 
3.Chiristian, R.R. 2002. Concepts of ecosystem, level and scale, Encyclopedia of 

Life Support Systems, (1): 1-5.  
4.Cohen, B. 2006. Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business 

Strategy and the Environment, 15(1): 1-14. 
5.Dahshan, M., Tolba, A., and Badreldin, T. 2010. Enabling entrepreneurship in 

Egypt: toward a sustainable dynamic model [pdf] Cairo: Entrepreneurs Business 
Forum-Egypt. 

6.Forfas, F. 2009. Entrepreneurial Ecosystem: South West Ireland, rethinking 
entrepreneurship. Baseline Data and Analysis, South West Ireland. Dublin. 26 
p. www.forfas.ie. 

7.Ghobadi, O., and Ghodrati, A. 2010. Barriers to entrepreneurship development in 
Iran, Research project, 18pp. (In Persian) 

8.Gnyawali, D., and Fogel, D. 1994. Environment for entrepreneurship 
development: key dimensions and research implications. Entrepreneurship 
Theory and Practice, 54(3): 43-62. 

9.Isenberg, D. 2010. How to start an entrepreneurial revolution, Harvard Business 
Review, www.hbr.org. 

10.Isenberg, D. 2011. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm 
for economic policy: principles for cultivating entrepreneurship. Presentation at 
the Institute of International and European Affairs, May 12, 2011, Dublin 
Ireland. Available on line at http://entrepreneurial-revolution.com/ (last 
accessed: 01/27/2012). 1-32p.  

11.Isenberg, D. 2011. How to foment an entrepreneurial revolution, The Babson 
Entrepreneurship Ecosystem Project. 10th international Entrepreneurship Forum, 
Bahrain, January 11, 2011, 3-5p. 

12.Isenberg, D. 2012. Introducing the Babson entrepreneurship ecosystem project, 
The Babson Global.1-28p. 



  رضوان قمبرعلی و همکاران

37 

13.Kantis, H., and Federico, S. 2011. Entrepreneurial ecosystems in latin America: 
the role of policies, Entrepreneurial Development Programme (PRODEM)– 
Institute of Industry, Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina). 

14.Kauffman Foundation. 2010. "Retrieved October 2010", from Kauffman 
Foundatio: http://www.kauffman.org/. 

15.Khalil, M.A., and Olafsen, E. 2010. Enabling innovative entrepreneurship 
through business incubation, Global Information and Communication 
Technologies Department, World Bank Group.  

16.Neck, H.M., Meyer, G.D., Cohen, B., and Corbett, A.C. 2004. An 
entrepreneurial system view of new venture creation. Journal of Small Business 
Management, 42(2): 190-208. 

17.Pistrui, D., Blessing, J., and Mekemson, K. 2008. Building an entrepreneurial 
engineering ecosystem for future generations: the kern Entrepreneurship 
education network, American Society of Engineering Educators 2008 ASEE 
Annual Conference and Exposition June 22–25, 2008 - Pittsburgh, PA.11-25p. 

18.Regele, M.D., and Neck, H.M. 2012. Entrepreneurship education sub-ecosystem 
in the United States: opportunities to increase entrepreneurial activity. Babson 
College, USASBE, 52-69p. 

19.Roberts, R.Y., and Eesley, E. 2009. Entrepreneurial impact: the role of MIT. 
MIT Press. West III, G.P., and Bamford, C.E. 2005. Creating a technology-
based entrepreneurial economy: a resource based theory perspective, Journal of 
Technology Transfer, 30: 433-451. 

20.Shaghaghi, A., and Shafiei, M. 2003. Strategies to increase the Effective and 
competitive participation of small and medium industries in economics and 
industry Islamic Republic of Iran, 1th edn, Rasa Cultural Institute. Tehran. 
126pp. (In Persian) 

21.Suresh, J., and Ramraj, R. 2012. Entrepreneurial ecosystem: case study on the 
influence of environmental factors on entrepreneurial success, European Journal 
of Business and Management, 4(16): 95-101.  

22.Valdez, J. 2000. The entrepreneurial ecosystem: toward a theory of new 
business formation, University of Texas at San Antonio.85-101p. 

 
 
 
 

 
 
 



 1393 پاییز) 3)، شماره (1(کارآفرینی در کشاورزي  نشریه

38 

 
Journal of Entrepreneurship in Agriculture Vol. 1(3), 2015 

http://jead.gau.ac.ir 
  

 

Entrepreneurship Ecosystem Strategy: a New Paradigm for 
Entrepreneurship Development 

 
*R. Ghambarali1, H. Agahi2, A.H. Alibaygi2 and K. Zarafshani2 

1Ph.D. Candidate, Dept. of Agricultural Extension and Rural Development,  
Agriculture and Natural Resource Campus, Razi University, 2Associate Prof.,  

Dept. of Agricultural Extension and Rural Development, Agriculture and  
Natural Resource Campus, Razi University  

Received: 12/21/2014 ; Accepted: 2/22/2015 
Abstract 1 

Competitiveness of entrepreneurship makes it a critical strategy in global 
economy. But Iran's position in the field of entrepreneurship, according to available 
capacities and based on ten indicators of business is not so desirable. So that Iran in 
terms of "business blossoming" has been ranked 93th among the 144 countries and 
has ranked it in the 16th place among 20 countries in the 2012-2013 Annual Report  
which with "Qatar" as the first country in the region (with the rank 11th among 144 
countries), 82 ranks away. It seems less attention has been paid to capacities and 
deficiencies in this sector and also the need for transformation it in a systematic 
approach. However, entrepreneurship development needs to take all the capacities 
and empowerment of the region into account. In fact, planning for the 
entrepreneurship development requires attention to various issues from different 
aspects which makes clear the necessity of applying the ecosystem approach. 
Entrepreneurial ecosystem is a new approach to thinking and acting for 
entrepreneurship development, so that all essential systems in the entrepreneurship 
development and how their interaction with each other will be considered. This 
entrepreneurship ecosystem consists of a dozen or so elements which can 
consolidate into six domains market, policy, financial capital, culture; supports and 
human capital. Thus in this article we discuss the entrepreneurial ecosystem and 
the need for systemic perspective at entrepreneurship. 
 
Keywords: Entrepreneurship, Ecosystem, Entrepreneurial ecosystem, Systematic 
thinking 
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