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  1رضا مختاريحمیدو  1علیرضا نیکویی ،*1ندا علیزاده

 استادیار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي1

  
  25/07/1398؛ تاریخ پذیرش: 03/06/1398تاریخ دریافت: 

  چکیده
هاي مرتبط با مفاهیم اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهـاي  پژوهشکیفی هدف پژوهش حاضر تحلیل محتواي 

منبع) انتخاب و مورد بررسی قـرار   85( 2019تا  2010هاي براي این منظور، منابع منتشر شده در فاصله سالنوپا بود. 
عبارت بودنـد از :   که بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد 7وا منجر به جدا سازي تنتایج بررسی تحلیل مح. گرفتند
ازهـاي موفقیـت   نیمشکالت و موانع کارآفرینان، پـیش  هاي توسعه کارآفرینی،اکوسیستم کارآفرینی، سیاست هايمؤلفه

رینی، ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی، راهکارهاي توسعه کارآفرینی و ارکان اکوسیستم کارآفرینی. دیگر اکوسیستم کارآف
سیسـتم کـارآفرینی   درصد از منابع مورد بررسی به روش کمی به مطالعـه اکو  40د نتایج تحقیق مشخص نمود که حدو

هـا،  آوري دادها درآمده بودند، به لحاظ نوع گـرد به اجرو مؤسسات دولتی ها توسط سازمانپرداخته بودند. بیشتر منابع 
ها در آوري دادهخود قرار داده بودند. ابزار گرد را مخاطب ، کارآفرینان و صاحبان کسب و کارمدیراندرصد منابع،  40

المللـی بـه   رافیائی، بیشتر منابع در سطح بـین نیمی از منابع مورد بررسی، از طریق پرسشنامه بود. به لحاظ پراکنش جغ
بررسی سال انتشار منابع چاپ شده مشخص نمود که طـی  بررسی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند. همچنین 

 ، روند افزایشی در منابع منتخب در زمینه اکوسیستم کارآفرینی مشاهده شد.سال 10

  
  هاي کارآفرینی.، کسب و کارهاي نوپا، پژوهشکیفی تحلیل محتوااکوسیستم کارآفرینی،  کلیدي:هاي واژه
   

 1مقدمه
هایی که در جهت هاي اخیر به رغم تالشدر سال

رشـد   ،توسعه کارآفرینی انجام شـده اسـت، در عمـل   
مناسب و پایداري در زمینه توسعه کارآفرینی و کسب 

ــاي  ــط  و کاره ــک و متوس ــاهده  کوچ ــور مش در کش
شود. متاسفانه بسیاري از کارآفرینـان در ایـران بـا    نمی

                                                             
  nedalizadeh@yahoo.comنویسنده مسئول: *

هـاي دولـت و بـه    موانعی همچون دگرگونی سیاسـت 
نامناسب بودن محـیط   ،ايهاي سلیقهکارگیري سیاست
 ،ثبـاتی مـدیران و کارفرمایـان دولتـی    کسب و کار، بی

نبـود اطمینـان    ،حمـایتی غیروجود قوانین نامناسـب و  
هاي تجاري، عـدم حمایـت   ان زیرساختفقد، محیطی

نامناسب ، هنجارهاي اجتماعی و فرهنگی از کارآفرینی
هاي بانکی و غیره روبـه رو  بهره باالي وام ،بودن بازار

هستند که فضاي نامساعد کسب و کـار را پـیش روي   



 1397  زمستان) 4( شماره ،)5( کشاورزي در کارآفرینی نشریه

90 

). ایـن  1390آنها قرار داده اسـت (قبـادي و قـدرتی،    
، بـراي  مشکالت باعـث شـده کـه بیشـتر کارآفرینـان     

نـان کـه   کسب و کار خود اقدام نکنند و یا آاندازي راه
اند در میانه راه متوقف و یا سرانجام از کـار  اقدام کرده

درصـد از   10دست بکشند. از این رو در ایـران تنهـا   
هاي کسـب و کـار   کارآفرینان، موفق به شروع فعالیت

ـ درصـد بـاقی   90شـوند و  خود مـی  ده در مرحلـه  مان
  ).2003شوند (شفیعی و شقاقی، متوقف میاندازي راه

یت امروزه تشویق افراد به سمت کارآفرینی و حما
کـافی نیسـت.    ،ینیرفاز مراکز رشد براي ترویج کـارآ 

ي فرهنگی و هاکارآفرینی نیازمند آمادگی زمینه توسعه
هـاي آموزشـی، سـاختارهاي    اجتماعی، همکاري نظام

باشـد.  ی مـی الی و سایر سازوکارهاي حمایتاداري و م
سیسـتمی   لذا توسعه کارآفرینی در کشور مستلزم نگاه

باشد به طـوري کـه عوامـل    مسئوالن به کارآفرینی می
اقتصادي، فرهنگی، اجتمـاعی و مقرراتـی مـرتبط بـه     
کارآفرینی را به طور همزمان مورد توجه قرار دهنـد و  

هاي توسعه کارآفرینی همه ابعـاد را  در تدوین سیاست
  ار دهند.مورد نظر قر

اي از زمنـد شـبکه  از این رو، توسعه کـارآفرینی نیا 
) از این شبکه 2011عناصر مختلف است که آیزنبرگ (

  برد. عنوان اکوسیستم کارآفرینی نام میبه 
اکوسیستم کارآفرینی به عنوان مبنایی براي طراحی 

فرینی بویژه براي کسـب و کارهـاي   هاي کارآسیاست
، کارآفرینی. اکوسیستم یافتجدید فناوري مدار ظهور 

ها یا موسسات خارج از فـرد  به عناصر، افراد، سازمان
کارآفرین اشاره دارد که محرك یا مـانع تصـمیم فـرد    
براي کارآفرین شدن یا احتمال موفقیت او در صورت 
 ،راه اندازي کسب و کار کارآفرینانه است. بـه عبـارتی  

کـه   کنـد ستم کارآفرینی محیطـی را ایجـاد مـی   اکوسی
ــاس،  تــالش ــه را تشــویق کنــد (فورف هــاي کارآفرینان
2009.(  

تواند بـه عنـوان   همچنین اکوسیستم کارآفرینی می
یک محیط فیزیکی توصیف شـود، جـایی کـه شـمار     

ظهـور و رشـد   نسبتا زیـادي از عناصـر، اثراتـی را در    
توانـد  کنند. ایـن عناصـر مـی   کسب و کارها اعمال می

هـا، مشـاورین،   زمایشگاهها، آها، دانشگاهشامل شرکت
هـاي پژوهشـی، مؤسسـات و    گذاران، سـازمان سرمایه

  ). 2006غیره باشد (کوهن، 
بر پایه اکثریت مطالعات به عمـل آمـده در زمینـه    
اکوسیستم کارآفرینی، بیشتر تعاریف ارائه شده توافـق  

اي از اکوسیستم کـارآفرینی شـامل مجموعـه    دارند که
ر درون یـک ناحیـه   عامالن مختلف بـه هـم وابسـته د   

ناصـر  برگیرنـده ایـن ع   خاص اسـت کـه حـداقل در   
، منـابع  هـاي پژوهشـی  ها و سازمانباشند: دانشگاهمی

هاي رسمی و غیر رسـمی،  انسانی واجد شرایط، شبکه
دهنـدگان خـدمات   گـذاران، و ارائـه  ها، سـرمایه دولت
ترویی و همکـاران،  ساي و فرهنگ کارآفرینی (پیحرفه
  ).2011، آیزنبرگ، 2009ایسلی، ، رابرتز و 2008

اکوسیستم کارآفرینی را نتیجه  ،)2012رگل و نک (
هـا و  هـا، سـازمان  هـا، زیرسـاخت  تعامل مردم، نقـش 

طوح دانند که محیطی را براي باال بردن سـ حوادثی می
آنهـا هفـت مؤلفـه    کننـد.  فعالیت کارآفرینانه ایجاد می
 یستم قدرتمند کـارافرینی مشخص را جهت یک اکوس

دهند کـه عبارتنـد از: دسترسـی بـه سـرمایه،      ارائه می
ینی دولـت مـدار، آمـوزش    رهـاي کـارآف  هوجود برنام

هـاي مسـاعد، تحقیـق و توسـعه،     کارآفرینی، سیاسـت 
قانونی و سهولت قوانین ورود -هاي تجاريزیرساخت

  به کار.
با نگاهی به تجربه کشـورهاي پیشـرو در مباحـث    

توان به سرعت تبادل میکارآفرینی و توسعه اقتصادي، 
بـرد. مطالعـات میـدانی نشـان     ایده در این کشورها پی

دهد این موضـوع در ایـران تـاکنون سـرعت قابـل      می
قبولی نداشته است. بررسـی گـزارش سـهولت انجـام     

نشـان   2018کسب و کار بانـک جهـانی بـراي سـال     
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در بین سـایر کشـورها    48/56دهد که امتیاز کشور می
دهد که سـرعت انجـام   ارش نشان میباشد. این گزمی

اصالحات کشور نسـبت بـه سـایر کشـورهاي جهـان      
کمتر بوده و موجب شده جایگاه بـین المللـی کشـور    

 120رتبه تنزل یابد و از رتبـه   4نسبت به سال گذشته 
نـزول پیـدا کنـد. از     124کشور به رتبـه   190در بین 

هـاي دیـدبان   تـرین داده طرف دیگر توجـه بـه جدیـد   
) نیز بیانگر این واقعیـت اسـت کـه    GEMرینی (کارآف

در جایگاه مناسب خود قرار ندارد کارآفرینی در ایران 
  ).1395(دفتر توسعه کارآفرینی، 

دیدبان جهانی کارآفرینی،  2017طبق گزارش سال 
هـاي  ) که بیانگر فعالیـت TEAایران در شاخص نوپا (

 18ي نوظهور و جدید در بین جمعیت بالغ کارآفرینانه
کشـور   67در میـان   31باشد، در رتبـه  سال می 64تا 

قرار دارد. در شاخص کارآفرینی تثبیت شـده (درصـد   
ماه سابقه فعالیت) در جایگاه  42کارآفرینان با بیش از 

است. در شـاخص درك فرصـت کارآفرینانـه کـه      50
هاي محیط پیرامون خود بیانگر شناسایی فرد از فرصت

کشـور)   67(در بـین   27بـه  ماه آتی است، در رت 6در 
ــت   ــاخص درك قابلیـ ــین در شـ ــرار دارد. همچنـ قـ
کارآفرینانه که معرف خود کارآمدي کارآفرینانه است، 

قرار دارد. شـاخص قصـد کارآفرینانـه در     41در رتبه 
کشور مورد بررسـی   67را در میان  41کشور نیز رتبه 

بــه خــود اختصــاص داده اســت، از طــرف دیگــر در 
سه کـارآفرینی و توسـعه جهـانی    آخرین گزارش موس

)GEI, 2018 کشور جهـان،   130)، رتبه ایران در میان
گیري کرد که باشد. از این رو می بایست نتیجهمی 72

اکوسیسـتم کــارآفرینی در ایـران تشــکیل نشـده و یــا    
جایگاه مناسبی نـدارد (سـایت خبـري تحلیلـی نـاظر      

  ).1397، 1اقتصاد
هاي مرتبط بـا مفـاهیم   هاي اخیر، پژوهشدر سال

قابل تـوجهی  کارآفرینی و اکوسیستم کارآفرینی، رشد 
                                                             
1. http://monitoreconomy.ir 

را داشته است و در حال حاضر، عالوه بر پژوهشگران 
منفردي که در زمینه کسب و کارهاي کوچک مشـغول  

هـا و بنیادهـایی نیـز    پژوهش هستند، مؤسسات بخش
و بـا   هـاي جدیـد  براي باال بردن پژوهش در شـرکت 

هـا را  اند که روند پـژوهش یز شکل گرفتهفناوري باال ن
قمبـر علـی و   برنـد ( اي به پـیش مـی  به صورت حرفه

  ). 1393همکاران، 
ــژوهش   ــه پ ــه ب ــزایش توج ــا اف ــان ب ــاي همزم ه

کارآفرینی، رشد تعـداد پژوهشـگران، تعـداد مقـاالت     
ها و مجالت علمی متمرکز منتشر شده، تعداد کنفرانس

سـت. ایـن موضـوع بـه     بر کارآفرینی نیز اتفاق افتاده ا
ها و موضوعات پژوهشی منجر پراکندگی زیاد پژوهش
هاي علمی که مبتنـی بـر روش   شد. از طرفی پژوهش

هاي مقتضی و متناسب بـا موضـوع و ماهیـت    شناسی
هاي اساسی ینی انجام شده است، یکی از مؤلفهکارآفر
ي علمی کارآفرینی بـوده  گیري و تکامل منظومهشکل

است. بی تردید رسیدن به مشروعیت علمی و نهادینه 
گیـري  کارآفرینی، نیازمند توسعه و بهرهشدن آکادمیک 

هـاي  ش شناسـی هـاي نظـري و مفهـومی، رو   از بنیان
هـاي موضـوعی   قتضی و معتبر و تبیین مستمر حیطهم

). در 1393عربیون و همکـاران،  پاالیش یابنده است (
تبط با کارآفرینی و اکوسیستم هاي مرنیز پژوهشایران 

فرینی ابتدا از حوزه مدیریت برخاست و به تدریج کارآ
اي مختلف دانشـگاهی، پژوهشـگران و   هدر بین گروه

متعددي رواج یافت. بنابر این، باید بـه  نهادهاي علمی 
هاي این حـوزه را بررسـی   صورتی نظام مند، پژوهش

وردهاي آن و همچنـین  کرد تا درك درستی از دست آ
نیازهـاي پژوهشـی آینـده بـه دسـت آیـد. از ایـن رو        
پژوهش حاضر، در پی آن است که با تحلیل محتـواي  
کیفی مقاالت و آثار منتشر شده در نشریات تخصصی 

سـاله   10صـله زمـانی   داخلی و خـارجی، در یـک فا  
کسـب  اي مرتبط با هعیت پژوهش) وض2019-2010(

م کــارآفرینی را از منظــر و اکوسیســت و کارهــاي نوپــا
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موضوعات کلیدي و روش پژوهش مورد بررسی قرار 
دهد. به این منظور پاسخ به سؤاالت زیر مد نظـر ایـن   

  پژوهش بوده است:
ت مـرتبط بـا اکوسیسـتم    موضوعات پژوهشی مقاال -1

مجالت علمـی داخلـی و خـارجی     رکارآفرینی د
  چیست؟ 

 ت اکوسیســتمهــاي پژوهشــی در مقــاالچــه روش -2
  شود؟کارآفرینی استفاده می

سطوح تحلیـل در مقـاالت اکوسیسـتم کـارآفرینی      -3
  چگونه است؟

هـا  آوري دادهگـرد و ابزار نوع گرد آوري اطالعات  -4
  در مقاالت کارآفرینی چگونه است؟ 

اکوسیستم کارآفرینی بر اسـاس  روند چاپ مقاالت  -5
  هاي زمانی مختلف چگونه است؟ دوره

 
اکوسیستم کارآفرینی به عنـوان  : موضوعمرور ادبیات 

هاي کارآفرینی بویژه براي مبنایی براي طراحی سیاست
کسب و کارهاي جدید فنـاوري مـدار ظهـور یافـت.     

ــدز ( معتقــد اســت اســتراتژي اکوسیســتم   ،)2000وال
ــرار دادن بعضــی از   ــارآفرینی در نتیجــه مخاطــب ق ک
ــون    ــت، همچ ــده اس ــود آم ــی بوج ــتباهات سیاس اش

ارایی عمومی به کـارآفرینی، فقـدان   کاختصاص پایین 
عـدم پـذیرش   و وضوح اهداف سیاسـی کـارآفرینی،   

  مهیاکنندگان اعتبار کارآفرینی.
خود تـالش   در مطالعه ،)2012سورش و رامراج (

کردند چارچوب مفهـومی از اکوسیسـتمی را توسـعه    
کند. میدهند که افراد را به شروع کسب و کار تشویق 

اي عامل بر تصمیم گیري افراد بـر  8آنها نتیجه گرفتند 
اکوسیسـتم   گذارند کـه انتخاب مسیر کارآفرینی اثر می

ها عبارتنـد از:  دهند. این عاملکارآفرینی را تشکیل می
اخالقی، مالی، تکنولـوژي، بـازار، اجتمـاعی،     حمایت

  شبکه، دولت و حمایت محیطی.

)، به بررسی اکوسیسـتم  2010داشان و همکاران (
کارآفرینی در مصر پرداختند. آنها به دنبال پاسـخ ایـن   
سؤال بودند که آیا حمایت ارائه شده جهت کارآفرینان 

هـاي مختلـف   کافی است و آیا هم افزایی بین قسمت
هاي یستم وجود دارد؟ نتایج نشان داد که سازماناکوس

حمـایتی موجـود فقــدان همـاهنگی هسـتند و اغلــب     
  دهند.، در وظایف نشان میدوباره کاري
)، معتقد است اکوسیستم کارآفرینانه 2006کوهن (

هاي وابسته به هم کـه  اي از شاخصاز طریق مجموعه
بـا  براي تولید و خلق کسب و کار مخاطره آمیز جدید 

هم تعامـل دارنـد، بـه تـدریج در طـول زمـان شـکل        
)، بیـان  1391ن حیـدري سـاربانی (  گیرند. همچنـی می
دارد اکوسیستم کـارآفرینی، مبتنـی بـر حمایـت از     می

ي متنـوعی از بــازیگران را  نـوآوري بـوده و مجموعــه  
  کند.سازماندهی و هماهنگ می

)، اکوسیستم کارآفرینانـه را  2015آمولو و میگیرو (
اي عنوان تسهیالت، منابع، افراد و فضاي کارآفرینانهبه 

کنند که براي تحقـق کـارآفرینی ضـروري    تعریف می
)، در بطن یک 2005است. به زعم فلدمن و همکاران (

اکوسیستم کارآفرینانه، حداقل یک و یا چند کسـب و  
هـاي تحقیـق و   کار بزرگ تاسـیس شـده کـه فعالیـت    

و نقـش مهمـی در    دهنـد توسعه و تولید را انجام مـی 
کننـد. آنهـا افـراد مسـتعد     توسعه اکوسیسـتم ایفـا مـی   

کنند و براي کارکنان (نیروي کار ماهر) را استخدام می
خود شرایط پیشرفت به سطوح باالتر کسب و کـار و  
آموزش را فراهم کرده و منبعـی از کسـب و کارهـاي    

  جدید هستند. 
)، اکوسیسـتم کـارآفرینی   2011از نظر آیزنبـرگ ( 

) ابعــاد اکوسیســتم عبارتنــد از: 1هـار ویژگــی دارد:  چ
سیاست، تامین مالی، فرهنگ، حمایت، سرمایه انسانی، 

) هـر اکوسیسـتم کـارآفرینی منحـر بـه فـرد       2بازارها 
ــل ریشــه3باشــد. مــی ــین عل ــک ) تعی اي موفقیــت ی

اکوسیستم کارآفرینی با توجه به روابط چنـد بعـدي و   
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کارآمـدي یـک   ) 4علت و معلولی غیر ممکن اسـت.  
اکوسیستم کارآفرینی به تقویت همه ابعاد شـش گانـه   

  بستگی دارد. 
)، راهبرد اکوسیستم Isenberg, 2011بنا به اعتقاد (

کارآفرینی، یک راهبرد جدید و مقرون به صرفه بـراي  
توسعه کارآفرینی و در نهایت پیشرفت اقتصادي است. 

ـ   ی به زعم وي، این راهبرد، حداقل مکمل الزم یـا حت
هـاي نـوآوري،   اي، نظـام پیش شرط راهبردهاي خوشه

هاي رقابـت پـذیري   اقتصادهاي دانش بنیان و سیاست
  ملی است.

)، در تحقیقی با استفاده 1396داوري و همکاران (
از نظر خبرگان در ایران بـه دنبـال شناسـایی اجـزاي     
اکوسیستم کارآفرینی دانـش بنیـان برآمـد. بـر اسـاس      

عامـل   17مصـاحبه بـا خبرگـان،    مطالعات اکتشافی و 
بـراي اکوسیســتم کارآفرینانـه دانــش بنیـان شناســایی    
شدند. از آنجایی که بستر این تحقیق، در داخل بـوده،  

تواند بیـنش  معرفی و تشریح ابعاد و چارچوب آن می
مناسبی از محیط داخلی بدهـد. ایـن عوامـل عبـارت     
 بودند از: ایجـاد دانشـگاه کارآفرینانـه، ایجـاد شـهرك     

صنعتی دانش بنیان، ایجاد پارك علم و فناوري، ایجـاد  
یک نظام قانونی و حکومتی مناسـب، توسـعه ارتبـاط    

ها و ساختارهاي دانشگاه با صنعت، توسعه زیر ساخت
ــازار و رقابــت پــذیري، توســعه   اطالعــاتی، توســعه ب
سرمایه انسانی، توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه نیروي 

هاي مـالی،  آفرینانه، حمایتنوآوري، ایجاد فرهنگ کار
توسعه گـرایش کارآفرینانـه بـه افـراد آکادمیـک و یـا       
تحصیلکرده، یادگیري فـن شـناختی، تولیـد دانـش، و     
توانایی کارآفرینی دانش بنیـان، و فرصـت کـارآفرینی    

  دانش بنیان.
رکـن   8)، 1396بنا بـه نظـر میثمـی و همکـاران (    

رفته شـده  ، در نظر گهاصلی براي اکوسیستم کارآفرینان
است که منطبق بر ارکان معرفی شـده توسـط مجمـع    
جهانی اقتصاد است. این ارکان عبارتنـد از: بازارهـاي   

گـذاري و تـامین   مایهدر دسترس، سرمایه انسانی، سـر 
مالی، منتورینگ، چارچوب مقرراتـی و زیـر سـاختی،    

هــاي اصــلی بــه عنــوان آمــوزش و تربیــت، دانشــگاه
  نگی. هاي فرهکاتالیست، و حمایت

ــدریچ ( ــه  ،)2000آل ــا مقایس ــژوهشب ــاي ي پ ه
ــا ــی ک ــان م ــه رآفرینی در برخــی کشــورها، بی ــد ک کن

در فرینی و کسـب و کـار کوچـک،    هاي کارآپژوهش
بیشتر کشورها داراي جهت گیري قوي براي سیاسـت  

هـا بیشـتر   ژوهشگذاري است و از نظر تاریخی، این پ
هـا  اکتشافی و مبتنی بر آزمون فرضیه توصیفی است تا

  باشد. می
مهـم از نـوع    يدر این راستا، در نخستین مطالعـه 

بـرازل و   هـاي کـارآفرینی کـه توسـط    تحلیل پژوهش
مورد از مطالعات  81تعداد انجام شد، ) 1999( هربرت

بررسی نشان . این قرار گرفتبررسی مورد انجام شده 
و  بودنـد استقرایی  ها از نوعدرصد پژوهش 80داد که 

هـا، راهبـرد نمونـه پیمایشـی     درصد از پژوهش 64در 
انتخاب شده بود و تنها در تعداد معدودي از مقـاالت،  

حـاظ  مطالعات میدانی و طولی صورت گرفته بود. به ل
 15ها توصیفی و درصد از پژوهش 52طرح پژوهش، 

جربی بوده اسـت. در  درصد بدون روش شناسی غیر ت
 48نامه، درصد از طریق پرسش 35ها، دادهگرد آوري 

درصد به صورت مشـاهده   5درصد از شیوه مصاحبه، 
  درصد از تعمق استفاده شده بود. 12و 

مـورد   289نیز تعـداد   ،)1986چرچیل و لوییس (
نشریه را همراه با مقاالت ارایـه   10خالصه مقاالت از 

شده در چهـار دوره کنفـرانس بـین المللـی دانشـکده      
) و همچنین مقاالت ارایه شده 1984تا  1981ون (بابس

ي مقاله 150را که شامل  1983ر سال ها ددر کنفرانس
پژوهشی بود، بررسی کردند و به این نتیجـه رسـیدند   

در مراحـل آغـازین    فرینیکه مطالعات مربوط به کـارآ 
ــوافقی در   ــورد ت ــر و م ــوز تعریــف فراگی اســت و هن

   خصوص کارآفرینی ارایه نشده است.
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به بررسی جامع تري نسـبت بـه    ،)1992آلدریچ (
مقاله ي ارایه شده  141پژوهشگران پیشین پرداخت و 

 181ي بابسـون و  ي دانشـکده هاي ساالنهدر کنفرانس
هاي ه شده در مجالت تخصصی را از جنبهي ارایمقاله

ي مطالعاتی طرح پژهش و فنون روش پژوهش، حوزه
نتایج نشـان داد کـه در   تحلیلی مورد بررسی قرار داد. 

ي بابسون، مطالعـات اسـتقرایی   هاي دانشکدهکنفرانس
هـاي  د توجه قرار گرفتـه و بیشـتر پـژوهش   کمتر مور

پیمایشی متداول بوده است. همچنین مطالعات طـولی  
  طی این دوره افزایش یافته است. 

ــون ( ــدلر و لی ــه 416)، 2001چن ــی  مقال در تجرب
کوچک منتشر شده  مجالت کارآفرینی و کسب و کار

را مـورد بررسـی قـرار     1999تـا   1989هاي طی سال
ــط   ــه فق ــان داد ک ــایج نش ــد. نت ــن  18دادن ــد ای درص

درصد نیز  7ها به روش کیفی انجام شده بود، پژوهش
مقاله، داده هاي دسـت اول را بـه    195طولی بودند و 

  کار برند. 
)، بـه تحلیـل   2005همچنین ایرلنـد و همکـاران (  

ــوا و بر ــتم  محت ــارآفرینی و اکوسیس ــاالت ک رســی مق
تا  1963ي مدیریت از سال کارآفرینی در آکادمی مجله

پرداختند که نتایج پژوهش معرف روند افزایش  2000
ي هاي مـرتبط بـا کـارآفرینی در مجلـه    تولید پژوهش

مورد بررسی بود. این پژوهش همچنین نشـان داد کـه   
د موضوعات مربوط به کسب و کارهاي کوچک، جدی

و مخاطره پذیر، کارآفرینی بین المللی، نهادي، شرکتی 
  و مطالعه بر روي افراد کارآفرین رو به افزایش است.  

مختلفی در خصـوص   در ایران، هر چند تحقیقات
م شده است، امـا کمتـر بـر تحلیـل     تحلیل محتوا انجا

ــواي پــژوهش  هــاي کــارآفرینی و اکوسیســتم   محت
ــی ا   ــت. یک ــده اس ــز ش ــارآفرینی تمرک ــتین ک ز نخس

اي هـ ي تحلیـل محتـواي پـژوهش   ها در زمینهپژوهش
صـورت   ،)1390ري (کارآفرینی، توسط وکیلی و انصا

مقالـه تـا    92گرفت. این پژوهش، به تحلیل محتـواي  

نشان داد که موضـوعات   هاپرداخت. یافته 1390سال 
ي کسـب و کـار   آفرینی سازمانی و ایجاد یا توسعهکار

ا بـراي  هـ بیشتر پژوهشداراي بیشترین فراوانی بودند. 
رینانــه از یــک ســطح تحلیــل هــاي کارآفدرك پدیــده

استفاده کردند و فرد و سازمان، سطح تحلیل غالب در 
 منبع یکاز  اهبیشتر پژوهش همچنین. مطالعات است.

 پرسش ایشـپیمو   دـندکراول    دهستفاا ستد يداده
ــین  اي درنامه ــار  کسب نمؤسسا یا نفرینارآکابــ کــ

  .دوـب  اـهداده دآوريرـگروش  ترین غالب
در تحقیقـی کـه بـا     ،)1394عربیون و همکـاران ( 

کارآفرینی در ایران هاي عنوان تحلیل محتواي پژوهش
مقالـه را کـه دربـاره کـارآفرینی و      189انجام دادنـد،  

ــک   ــاي کوچ ــب و کاره ــود، کس ــال  ب ــان س ــا پای ت
مطالعه کردند. نتایج این پژوهش مشـخص کـرد   1391

هاي کـارآفرینی در  پژوهشتوجه به به طور کلی روند 
بـه بعـد رشـد     1386و از سـال   بـوده ایران افزایشـی  

  .داشته استچشمگیري 
از این رو، با توجه به منحصر بـه فـرد بـودن هـر     

دارند، ها و عوامل متنوعی که آنها اکوسیستم و ویژگی
این تحقیق سعی دارد به تحلیل محتواي آثـار پیرامـون   

ازد تا از این طریـق، عوامـل   اکوسیستم کارآفرینی بپرد
هاي موجـود بـر سـر راه    گذار، راهکارها و چالشتاثیر

  در کشور، شناسایی شود. اکوسیستمتوسعه این 
  

  روش تحقیق
طرح پژوهش حاضـر از نـوع کیفـی و مبتنـی بـر      

تحلیلـی   -تحلیل محتوا است و از رویکرد توصـیفی  
براي توصیف و ارزیابی محتواي مقاالت جامعه هدف 

، مقاالت وهشآماري این پژاستفاده شده است. جامعه 
ي اکوسیستم کـارآفرینی و کسـب و   منتشر شده درباره

حقیقـات  (تکارهاي نوپـا در نشـریات معتبـر داخلـی     
اقتصاد و توسعه کشاورزي ایـران، فصـلنامه تـرویج و    

و آموزش کشاورزي، و فصـلنامه توسـعه کـارآفرینی)    
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 ,Entrepreneurship theory and practiceخـارجی ( 

Entrepreneurship and regional development ( در
که بیشترین تعداد آثـار   2019تا  2010محدوده زمانی 

 ،یستم کـارآفرینی را داشـتند  چاپ شده در حوزه اکوس
گیري انجام نشد و تمـام  نمونهبودند. در این پژوهش، 

آوري گـرد ی قـرار گرفـت. بـراي    جامعه، مورد بررسـ 
ها، فهرسـتی طراحـی شـد کـه شـامل دو بخـش       داده
هاي مرتبط با عات کلی مقاالت و نشریات و واژهاطال

و اکوسیستم کارآفرینی بـود. بـه    کسب و کارهاي نوپا
هـاي  هاي مـورد نظـر در سـر عنـوان    واژه، این منظور

موضوعی فارسی و التین، جستجو و مسـتند شـدند و   
ــاي آنهــا شناســایی و حــذف شــدند.   ســپس تکراره
همچنین براي کـاهش خطـا و افـزایش اعتبـار نتـایج      

ژوهشگر پژوهش، تحلیل محتواي مقاالت توسط سه پ
طاهاي صـورت گرفتـه در   ین ترتیب، خانجام شد. به ا

بر این شناسایی و حذف شدند.  ،هر مرحله از پژوهش
اساس تاکیـد پـژوهش حاضـر بـر دو محـور: الـف)       
موضــوع پــژوهش، ب) الگوهــاي پــژوهش در شــش 

ع گـرد آوري  سطح روش پژوهش، سطح تحلیـل، نـو  
ها، پـراکنش جغرافیـایی و   آوري دادهداده ها، ابزار گرد

براي تجزیه و تحلیل نتایج پـژوهش   بود.سال انتشار، 
نیز از آمار توصیفی فراوانـی و درصـد اسـتفاده شـده     

  است.
  

  هایافته
هاي ایـن تحقیـق بـا توجـه دو محـور کلـی       یافته
نجام پژوهش و نحـوه  و روش ا یپژوهش هايگرایش

داگانه به شـرح زیـر   ها در دو بخش جگرد آوري داده
  باشد.قابل ارائه می

نتـایج بررسـی محتـواي    : یپژوهش هايگرایش -الف
ابعـاد   مشـخص نمـود کـه   منبع منتخب در تحقیق  85

درصـد   6/50( ورد تکرارم 43اکوسیستم کارآفرینی با 
دهنده منابع منتخب ، بیشترین محتواي تشکیلمقاالت)

در تحقیق را به خود اختصاص داده بود. در این طبقه، 
که ارتباط مستقیمی با اکوسیستم کـارآفرینی   عامل 10

دارند شناسایی شدند کـه عبـارت بودنـد از قـوانین و     
موقعیــت جغرافیــایی، بازارهــا،   مقــررات دولتــی،  

هـاي مـالی، نیـروي    ها، نـوآوري، حمایـت  ساختزیر
هـاي توسـعه   هـا. بعـد دوم، سیاسـت   انسانی و شـبکه 

بود که درصد)  5/36(تکرار در منابع  31کارآفرینی با 
توان به : هاي مورد اشاره در آن را میاز جمله سیاست

حمایـت  اي، ترویجی و مشاوره-اد مراکز آموزشیایج
هاي کارآفرین بویژه زنان و جوانان، گسـترش  از گروه

از مالکیـت   ارتباطات داخلی و بـین المللـی، حمایـت   
ــتراتژي  ــدوین اس ــري، ت ــه   فک ــه ب ــی، توج ــاي مل ه

علم و فنـاوري در کشـور، نـام    هاي هاي پاركفعالیت
بعد سومی که در محتواي منـابع مـورد توجـه در     برد.

هـا و  د، چـالش تحقیق بیشتر مورد توجه قرار گرفته بو
گیري اکوسیستم ش و یا شکلموانع و مشکالت گستر

بـود.  درصد)  20(مورد تکرار  17با نوآوري در کشور 
رفـی شـده بـود:    هـا و مـوانعی کـه مع   از جمله چالش

هاي بانکی، عدم دسترسی مناسـب  هاي باالي بهرهخنر
-داخلی و خارجی، مناسب نبودن پوشـش با بازارهاي 

هـاي فیزیکـی و   ، عدم وجود زیر ساختايهاي بیمه
توان نام و کارهاي سنتی را میمالی، و مقاومت کسب 

بعـد شناسـایی شـده، پـیش نیازهـاي       چهـارمین برد. 
مورد  15با موفقیت براي توسعه اکوسیستم کارآفرینی 

در ایـن بعـد   فاکتورهاي شناسایی شـده   بود کهتکرار 
ــردن   ــراهم ک ــر  شــامل ف ــزات و زی ــات و تجهی امکان

هاي ارتباطاتی، و ایجاد ها، فراهم کردن فرصتساخت
 ،بعد شناسایی شـده  پنجمین. بود هاي سازمانیظرفیت

 مورد تکرار) بـود  13(با ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی 
هـا،  بودنـد از مراکـز رشـد، شـتاب دهنـده      که عبارت

هـا و  هاي دانشجویان و فارغ التحصیالن، سازمانگروه
بعـد   هـاي چنـد ملیتـی.   نهادهاي غیر دولتی و شرکت

کـه شـامل   ذینفعان اکوسیستم کـارآفرینی بـود   ، ششم
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هاي دانشـجویان و  شد، شتاب دهنده ها، گروهمراکز ر
ها و نهادهـاي غیـر دولتـی و    فارغ التحصیالن، سازمان

ــرکت ــی ش ــد ملیت ــاي چن ــد ه ــمین .بودن ــد،  شش بع
ارتبـاط  راهکارهاي توسعه کارآفرینی بـود کـه شـامل    

مراکز دانشـگاهی و صـنعتی، فـراهم کـردن امکانـات      
سخت افزاري و نرم افـزاري، فـراهم کـردن محـیط و     

در هاي کارآفرینانـه.  فضاي فرهنگی الزم براي فعالیت
بعد هفـتم شناسـایی شـده از تحلیـل محتـواي      نهایت 
منابع منتخب تحقیق، ارکان اکوسیستم کارآفرینی کیفی 

درك فرصت، مهـارت راه  عواملی چون بود که شامل 
ــب  ــدازي کس ــک،  ان ــذیرش ریس ــا، پ ــاي نوپ و کاره

  سازي و پشتیبانی فرهنگی بود.شبکه
  

 تحلیل محتواي منابع مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی بر اساس موضوع پژوهش -1جدول 

  موضوعات پژوهشی  درصد  تعداد  بنديطبقه  ردیف

  6/50  43  ابعاد اکوسیستم کارآفرینی  1

هاي تامین هزینهقوانین و مقررات دولتی، موقعیت جغرافیایی (قابلیت اطمینان در منطقه، 
هاي کنندگان و شرکتهاي توزیع، تامینگذاري)، بازارها (مشتریان، کانالزندگی و سرمایه

هاي فیزیکی، مؤسسات آموزشی، مخابرات، حمل و ها (زیر ساختبزرگ)، زیر ساخت
ها، دهندهنقل)، نوآوري (ایجاد دانش و مهارت، تحقیق و توسعه)، تامین مالی (شتاب

کنندگان به کسب و کار)، فرهنگ، دیده شدن (رویدادها، وصی، کمکسرمایه خص
ها)، حمایت کردن (مراکز اطالعاتی، کارشناسان و مربیان)، نیروي ها و همایشمالقات

هاي رسمی، غیر رسمی و ها (شبکهها)، شبکهها و مهارتانسانی (تحصیالت، آموزش
  گروهی).

  5/36  31  هاي توسعه کارآفرینیسیاست  2

اي، افزایش سطح مهارت کارآفرینان روستایی، ترویجی و مشاوره- ایجاد مراکز آموزشی
حمایت از مشارکت زنان در جامعه کارآفرینی، گسترش مجموعه خدمات، تقویت 

المللی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت محیط زیست، حمایت از مالکیت ارتباطات بین
ها با هدف برقراري رابطه اد شبکه میان شرکتسازي بهینه اختراعات، ایجفکري و تجاري

اي، توجه جدي به کارآفرینان جوان، برپایی فعاالن اقتصادي و کسب و کارهاي زنجیره
هاي مناسب و عملیاتی از ها، اتخاذ برنامههاي کارآفرینی در مدارس و دانشگاهبازارچه

از کارآفرینان،  هاي کلی تدوین شده، تامین مالیسوي دولت در جهت تحقق سیاست
هاي علم و فناوري، تدوین هاي پاركتوسعه بازارهاي مالی، تاسیس و گسترش فعالیت

 استراتژي ملی کارآفرینی، اصالح و بهبود قوانین، حمایت از فناوري و نوآوري.

  20  17  مشکالت و موانع کارآفرینان  3

بازارهاي فروش، نبود نظام هاي بهره بانکی، دسترسی نامناسب به بازار، نابسامانی نرخ
هاي اي، رفاهی، دگرگونی در سیاستهاي مناسب بیمهامنیت اجتماعی، نبود پوشش

دولت، به کارگیري سیاستهاي سلیقه اي، بی ثباتی مدیران و کارفرمایان دولتی، نبود 
اطمینان محیطی، عدم وجود زیر ساختاي تجاري، نبود حمایت هنجارهاي اجتماعی و 

-هاي بانکی، عدم وجود دورهکارآفرینی، نامناسب بودن بازار، بهره باالي وامفرهنگی از 

هاي آموزشی با کیفیت، نبود نقشه راه مناسب و عدم وجود تفکر سیستماتیک، عدم 
هاي موازي شفافیت فضاي کارآفرینی، عدم پشتیبانی و حمایت کافی دولت، وجود ارگان

ها و تصمیم رینی با اشتغال زایی در سیاستو نبود وحدت رویه، مترادف دانستن کاراف
  گیري ها، مقاومت کسب و کارهاي سنتی در برابر کارآفرینی خالق و نوین 

پیش نیازهاي موفقیت اکوسیستم   4
  6/17  15  کارآفرینی

وجود امکانات و تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري کافی، وجود افراد تحصیل کرده، 
ها و مجامع بین المللی، ارتباط با مراکز صنعتی، ایجاد انشگاهبرقراري ارتباط مناسب با د

  هاي سازمانی جدید و ایجاد هم افزایی بین سهامداران.ظرفیت

  3/15  13  ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی  5
ها، فضاي همکاري، دوره هاي آموزشی و رقابتی، دهندهمراکز رشد (انکوباتورها)، شتاب

هاي چند هاي دانشجویان، شرکتشبکه فارغ التحصیالن، گروهسرمایه گذاران، مربیان و 
ها، نهادهاي تامین مالی، هاي غیر دولتی، مقامات دولتی، مجمعملیتی، کار آفرینان، سازمان
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  ها و سایر نهادهاي مرتبط. دانشگاه

  1/14  12  راهکارهاي توسعه کارآفرینی  6

ها فراهم شود، کز رشد و جذب شرکتهاي تحقیقاتی دانشگاها از طریق ایجاد مرافعالیت
هاي ارتباطی گسترده با صنعت و کارآفرینان ایجاد نمایند، امکانات سخت ها شبکهدانشگاه

افزاري و نرم افزاري الزم باالخص بودجه و فضا براي ایجاد و توسعه مراکز رشد و 
رآفرینان هاي ارتباطی گسترده با صنعت و کاها فراهم شود، دانشگاه شبکهجذب شرکت

هاي جدید به منظور توسعه خالقیت و فرهنگ کارآفرینی و ایجاد نماید، از تکنولوژي
پیشبرد اهداف کارآفرینانه در دانشگاه استفاده بیشتري شود، رسالت و کارکردهاي 

  هاي کارآفرین بازنگري شود.دانشگاهها بر اساس مدل دانشگاه

  8/11  10  ارکان اکوسیستم کارآفرینی  7
رصت، مهارت راه اندازي کسب و کارهاي نو پا، پذیرش ریسک، شبکه سازي، درك ف

  پشتیبانی فرهنگی.
  

الگوهـاي پـژوهش در ایـن    : الگوهـاي پـژوهش  ب) 
نـوع   ،تحقیق شش محور روش پژوهش، سطح تحلیل

هـا، پـراکنش   آوري دادههـا، ابـزار گـرد   آوري دادهگرد
محـور  شـود.  انتشـار را شـامل مـی   رافیایی و سال جغ

روش پژوهش: از نظر روش پژوهش همـان   -نخست
 85نشان داده شده است، از بـین   2جدول  درطور که 

درصد آنهـا   38، در تحلیل محتوا ي بررسی شدهمقاله

 28کمـی انجـام گرفتـه بودنـد.     هاي پژوهشبه روش 
درصـد   18درصد، به روش کیفـی انجـام شـده بـود.     

ــژوهش  ــار  روش پ ــه ک ــی) را ب ــه (کمــی+ کیف آمیخت
درصـد آنهـا نیـز از مطالعـات      16انـد و حـدود   گرفته

هـاي پیشـین   اي و بررسـی منـابع و پـژوهش   کتابخانه
  استفاده برده بودند. 

    
  هاي مورد مطالعه از نظر روش پژوهشفراوانی پژوهش -2جدول 

  درصد  فراوانی  روش پژوهش
  6/37  32  کمی
  2/28  24  کیفی

  6/17  15  آمیخته
  5/16  14  اي و بررسی منابعمطالعات کتابخانه

  100  85  جمع
  

ـ : سطح تحلیـل  -محور دوم ایج مربـوط بـه سـطح    نت
هاي مرتبط با کسب و کارهاي نوپـا  تحلیل در پژوهش

ارایه شده اسـت.   3و اکوسیستم کارآفرینی در جدول 
دهـد کـه سـطح تحلیـل غالـب در      ها نشـان مـی  یافته

) بوده درصد 32) و فرد (درصد 38مطالعات سازمان (
بـه  درصد پژوهش هـا نیـز    16حدود است. همچنین 

درصـد نیـز در    14. صورت گروهی انجام شده اسـت 
ه مطالعه کسب و کارهاي نوپا و اکوسیستم ب ملیسطح 

  کارآفرینی پرداخته بودند.

هاي مربوط یافته: هانوع گرد آوري داده -محور سوم
دهد کـه  نشان می 4ها در جدول به نوع گردآوري داده

درصد مطالعات، مدیران، کارآفرینان و صاحبان  40در 
ــار را جامعــه هــدف بررســی اکوسیســتم   کســب و ک

دادنـد.  کسب و کارهاي نوپا تشـکیل مـی   کارآفرینی و
درصد از دیدگاه دانشـجویان، فـارغ التحصـیالن و     32

 20هنرجویان بـه بررسـی موضـوع پرداختـه بودنـد،      
درصد نیز از دیدگاه کارکنان و کارمندان استفاده بـرده  

هـا نیـز از   درصد از پژوهش 8بودند. همچنین، حدود 
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العــه طریــق بررســی اســناد و مــدارك پیشــین بــه مط
آفرینی و کسب و کارهاي نوپا پرداختـه  اکوسیستم کار

  بودند.

  
  فراوانی پژوهش ها از نظر سطح تحلیل -3جدول 

  درصد  فراوانی  سطح تحلیل
  7/37  32  شرکت/سازمان

  7/31  27  فرد
  5/16  14  گروه
  1/14  12  ملی

  100  85  جمع
  

  از نظر گردآوري اطالعاتها فراوانی پژوهش -4جدول 
  درصد  فراوانی  جامعه و نمونه آماري
  40  34  مدیران، کارآفرینان و صاحبان کسب و کار
  8/31  27  دانشجویان، فارغ التحصیالن، و هنرجویان

  20  17  کارکنان و کارمندان
  2/8  7  اسناد و مدارك

  100  85  جمع

 5جـدول  : هـا آوري دادهابـزار گـرد   -محور چهارم
هـاي  درصـد از پـژوهش   49حـدود  دهد که نشان می

مرتبط با کسب و کارهاي نوپا و اکوسیستم کارآفرینی 
هـا اسـتفاده کـرده    نامه براي گـرد آوري داده از پرسش

درصـد   18و  مصاحبه با خبرگـان درصد از  33. بودند
گـانی مـدارك اسـتفاده بـرده     یبررسی اسناد و بانیز از 
  بودند.

  هاا از نظر نوع ابزار گردآوري دادههفراوانی پژوهش -5جدول 
  درصد  فراوانی  هامنبع داده

  4/49  42  پرسشنامه
  9/32  28  مصاحبه

  6/17  15  اسناد و بایگانی
  100  85  جمع

  
مطـابق نتـایج بـه    : پراکنش جغرافیـایی  -محور پنجم

درصد از منـابع در   36حدود ، 6دست آمده از جدول 
به مطالعـه کسـب و کارهـاي نوپـا و      المللیبینسطح 

از درصـد   33 در اکوسیستم کارآفرینی پرداخته بودند.
له اکوسیسـتم  المللـی بـه مسـئ   بین به صورتمطالعات 

 درصـد نیـز   31حدود کارآفرینی اشاره شده بود و در 
در در سطح اسـتانی بـه مطالعـه تجربیـات گونـاگون      

وسیستم کارآفرینی و کسب و کارهاي نوپا خصوص اک
  پرداخته بودند.
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  ها از نظر پراکنش جغرافیاییفراوانی پژوهش  -6جدول 
  درصد  فراوانی  پراکنش جغرافیایی

  5/36  31  بین المللی
  9/32  28  ملی

  6/30  26  استانی
  100  85  جمع

  
نتایج بررسی سـال انتشـار   : سال انتشار -محور ششم

منبـع) و   55منابع تحقیق در دو بخش منابع فارسـی ( 
اکثریت منابع مورد منبع) نشان داد که  30منابع التین (

بـا   1397مطالعه در بخش فارسـی، مربـوط بـه سـال     
 درصـد) و  5/14بـا (  1394درصد) بود. سـال   4/16(

هاي دوم و سـوم  درصد، رتبه 13با حدود  1393سال 
خود اختصاص دادند. بـه طـور کـل، از بررسـی      را به

-98ساله ( 10منابع در بخش فارسی در فاصله حدود 

ــه اکوسیســتم  89 ــد افزایشــی توجــه ب ) نشــان از رون
کارآفرینی و کسب و کارهاي نوپا بود. در بخش منابع 
التــین نیــز شــاهد رونــد افــزایش توجــه بــه مباحــث 

دیم. بـو و کسب و کارهاي نوپـا  اکوسیستم کارآفرینی 
بیشترین منابع مورد مطالعـه در ایـن تحقیـق،    همچنین 

درصد فراوانی بـود   17با حدود  2018مربوط به سال 
  ).7(جدول 

  
  ها از نظر سال انتشارفراوانی پژوهش -7جدول 

  منابع التین  منابع فارسی
  درصد  فراوانی  سال انتشار  درصد  فراوانی  سال انتشار

1389  3  5/5  2010  1  3/3  
1390  5  1/9  2011  2  7/6  
1391  4  3/7  2012  2  7/6  
1392  4  3/7  2013  3  10  
1393  7  7/12  2014  3  10  
1394  8  5/14  2015  4  3/13  
1395  5  1/9  2016  4  3/13  
1396  6  9/10  2017  4  3/13  
1397  9  4/16  2018  5  7/16  
1398  4  3/7  2019  3  10  
  100  30  جمع 100  55  جمع

  
  گیري و پیشنهادهابندي، نتیجهجمع

هاي  شناسایی مؤلفه در راستاي تالش این پژوهش،
دهنده اکوسیستم کارآفرینی و کسب و کارهاي تشکیل

نوپا بود که به شیوه تحلیل محتواي کیفی انجـام شـد.   
سال،  10بط در تحقیق در طول نتایج بررسی منابع مرت

کننده توجه رو به رشد محققان و نویسندگان مشخص
به مفاهیم کسب و کارهاي نوپا و اکوسیستم کارآفرینی 
بود ولیکن با این وجود، مفهوم کسب و کارهاي نوپـا  

همچنـان مفهـومی جدیـد و     ،و اکوسیستم کـارآفرینی 
  رود.ه نشده در اکثر جوامع به شمار مینهادین
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، بروز و رشد )1396میثمی و همکاران (در تحقیق 
هاي فناورانه در کشورهاي مختلف، در گرو کارآفرینی

در این بـین  زمینه و مجموعه عوامل مختلفی است که 
ه جامع و یکپارچه به رویکرد اکوسیستمی، بواسطه نگا

مهم و مـؤثري را بـراي درك    تواند نقشاین حوزه می
دهی مطلـوب  مقوله و جهتهاي مرتبط با این واقعیت

  دهنده داشته باشد. ها و اقدامات بهبودبه تصمیم
هاي به دست آمده در این پژوهش، منجر بـه  یافته

بعد مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی شد. این  7شناسایی 
هاي اکوسیستم کارآفرینی، ابعاد عبارت بودند از: مؤلفه

هـاي توسـعه کـارآفرینی، مشـکالت و موانـع      سیاست
نیازهاي موفقیت اکوسیستم کارآفرینان، پیشمربوط به 

کارآفرینی، ذینفعان اکوسیستم کارآفرینی، راهکارهـاي  
ــارآفرینی.   ــان اکوسیســتم ک ــارآفرینی و ارک توســعه ک

توسـعه کـارآفرینی   هاي تحقیق مشخص نمود که یافته
باید همه جانبه، کل نگر و پایدار باشد چرا که ایجـاد  

شـانس و تصـادف بسـتگی    بـه  نی، یک محیط کارآفری
هـا توسـط افـراد، مهـارت     نیازمند درك فرصت؛ ندارد

اندازي کسـب و کارهـاي نوپـا و قـدرت پـذیرش      راه
 ریسک، دارد. همچنین ایجاد یک اکوسیستم کارآفرینی

نیازهـاي  سازي یکسري پـیش ، نیازمند فراهمدر کشور
افزاري، ارتباط بـا مراکـز صـنعتی،    افزاري و نرمسخت

داري دارد. عالوه بر آن، اجراي موفـق  سرمایه علمی و
نیازمند رفع موانع  ،یک اکوسیستم کارآفرینی در جامعه

هاي مختلف اجتماعی، و مشکالت کارآفرینان در زمینه
ــادي دارد  ــی و اقتصـ ــین،فرهنگـ ــد  . همچنـ نیازمنـ

گذاري در زمینـه  هاي مختلف سیاسی و قانونحمایت
هـاي بـانکی، و   بهـره نرخ کاهش دسترسی به بازارها، 

  کاهش مالیات براي کارآفرینان است.
مطـابق نتـایج بـه دسـت آمـده در      بر این اسـاس،  

و قبــادي و  )1393قمبــر علــی و همکــاران (تحقیــق 
سازي نیازمند فراهم ،، توسعه کارآفرینی)1390قدرتی (

، اقتصـادي و از  هاي مختلف فرهنگی، اجتمـاعی زمینه

بـا سـاختارهاي    هـاي آموزشـی  طرفی همکاري نظـام 
 باشد.ی و سایر ساز و کارهاي حمایتی میاداري و مال

اعتقاد دارند نیز  ، )1396همچنین، میثمی و همکاران (
سـازي  توسعه اکوسیسـتم کـارآفرینی، نیازمنـد فـراهم    

هاي مختلف فرهنگی، اجتمـاعی، اقتصـادي و از   زمینه
هـاي آموزشـی بـا سـاختارهاي     طرفی همکاري نظـام 

   .باشدمالی و سایر سازوکارهاي حمایتی میاداري و 
هـا و  لذا با توجه به مباحث مطرح شده و چـالش 

خصـوص اکوسیسـتم کـارآفرینی و    مشکالتی کـه در  
توان پیشنهادهاي زیر را -می ،شناسایی شد  توسعه آن

و به منظـور بهبـود عملکـرد کسـب و کارهـاي نوپـا       
در هاي کـارآفرینی  آمیز اکوسیستمگیري موفقیتشکل

  کشور، ارائه نمود:
گـذار  ابعاد شناسایی شـده و تاثیر ) یکی از مهمترین 1

ــق   ــن تحقی ــاد  درای ــارآفرینی،  ایج ــتم ک اکوسیس
هـا و  بود. در این راستا، اعمال حمایـت ها سیاست

ــت ــل  سیاس ــایی از قبی ــته ــايحمای ــالی از  ه م
کارآفرینان، کاهش نرخ مالیـات بـراي کارآفرینـان،    

-توسعه بازارهاي مالی، تاسیس و گسترش فعالیت

هاي علم و فنـاوري، تـدوین اسـتراتژي    هاي پارك
دسترسـی بـه بازارهـاي     ملی کارآفرینی، و تسـهیل 

  د.یشنهاد نموتوان پجهانی را می
دیگـر  ن و مقررات، از جمله عوامل تاثیرگذار قوانی) 2

گیري اکوسیستم کـارآفرینی بـود. در ایـن    در شکل
 از طریـق قوانین کسب و کار زمینه اصالح و بهبود 

مجلس شوراي اسالمی، تقویت قوانین مربـوط بـه   
وجـود قـوانینی    ها،ها و نوآوريحمایت از فناوري

-اي حمایت از مالکیت فکـري و تجـاري  در راست

موفقیــت   درتوانــد مــی ســازي از اختراعــات،  
  هاي کارآفرینی مؤثر واقع شود.کوسیستما

نیز از جمله ابعاد دیگر  عوامل فرهنگی و اجتماعی) 3
گذار بر اکوسیستم کارآفرینی در تحقیق معرفی تاثیر
ترویجی و -اد مراکز آموزشیدر این زمینه ایج شد.
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-و پاركها، اي در سطح مدارس و دانشگاهمشاوره

طح مهارت افزایش سهاي علم و فناوري به منظور 
ــین در کارآفرینــان ، برقــراري ارتباطــات مناســب ب

المللـی و مراکـز صـنعتی،    ها و مجامع بـین دانشگاه
کوسیســتم کــارآفرینی گیــري اتوانــد در شــکلمــی
  گذار باشد.تاثیر

گیـري هـر   ذینفعان، عامل تاثیرگذار مهمی در شگل) 4
رونـد. ممکـن اسـت بـه     اکوسیستمی به شمار مـی 

د لزوما از حضور یکـدیگر  افرا ایندالیل گوناگون، 
اما در یک مسـیر در حـال همکـاري     نباشندمطلع 

گــذاران در ایــن اکوسیســتم، سیاســتباشــند. مــی
تشکیل شبکه ارتباطـات ذینفعـان   بایست ضمن می

اهـداف همـه ذینفعـان را در    فرینی در کشور، کارآ
مسیر رشد و پایداري اکوسیسـتم هـدایت نماینـد.    

هـا،  دهندهشتاباین ذینفعان شامل افراد کارآفرین، 
  باشند. ها، و همه اعضاي جامعه میدانشگاه
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Abstract 

The purpose of the present study was to analyze the qualitative content of research related to 
the concepts of entrepreneurship ecosystem and start-ups. For this purpose, sources published 
between 2010 and 2019 (85 sources) were selected and reviewed. The results of the content 
analysis led to the separation of seven dimensions related to the entrepreneurial ecosystem. 
Dimensions were: Entrepreneurial Ecosystem Dimensions, Entrepreneurship Development 
Policies, Entrepreneurial Problems and Barriers, Entrepreneurial Ecosystem Success 
Prerequisites, Entrepreneurial Ecosystem Stakeholders, Entrepreneurial Development Strategies 
and Entrepreneurial Ecosystem. Other research results indicated that about 40% of the resources 
surveyed had quantitatively studied the entrepreneurial ecosystem. Most of the resources were 
implemented by organizations, targeting 40% of resources for managers, entrepreneurs and 
business owners. Data were collected through a questionnaire in half of the sources. In terms of 
geographical distribution, most sources at the international level have examined the dimensions 
of the entrepreneurial ecosystem. In addition, a review of the year of publication of the 
published sources revealed that during the 10 slides, there was an increasing trend in selected 
sources in the field of entrepreneurship ecosystem. 
 
Keywords: Entrepreneurship ecosystem, Qualitative content analysis, Startup businesses, 
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