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چکیده

با توجه به توسعه فعالیت هاي کارآفرينانه در ايران ،مطالعه شکاخ هکاي اکوسیسکتم-
کارآفرينی در شناسايی اين فرصت هاي کارآفرينانه در مناطق مختلف کشور ،نقش بکه
سزايی دارد چرا که ککارآفرينی سکرآمد سیاسکتهکايی اسکت ککه مکیتوانکد در مکتن
اکوسیستم خاص خود،اقتصاد مناطق مرزي را به تحرک وادارد بديهی است که اولکین
قدم براي پیادهسازي سیاستهاي توسعهکارآفرينی ،شناخت اکوسیسکتمککارآفرينی در
سطوح مختلف ملی و استانی و تشخی گلوگاه هايی است که مزاياي رقابتی کشکور را
فرسوده میکنند اين پژوهش با نگاه اکوسیستمی به طراحیمکدل توسکعهاکوسیسکتم-
کارآفرينی در استانکردستان می پردازد پژوهش از منار هکدف اکتشکافی و برحسکب
روش گردآوريدادهها ،از مصاحبه استفاده شده است دراين پکژوهش ،بکا پکانزدهتکن از
سیاستگذاران کارآفرينی استان ،اساتیددانشگاه و صاحبان شکرکتهکاي دانکشبنیکان
مصاحبه نیمه ساختاريافته انجام شد براي تحلیل مصاحبه ها،از روش تحلیکل مضکمون
استفاده شد روايی و پايايی پژوهش پس از سنجش مورد تايید قکرار گرفکت براسکاس
يافتههاي مطالعه ،تعداد  12مضمونپايه به دست آمکد نتکايژ تحلیکلمضکمون ،مکدل
توسعه اکوسیستم کارآفرينی در استان کردستان است که دربرگیرنده  7متغیر سرمايه-
اجتماعی ،سرمايهمالی ،سیاست ،بازار،سرمايهانسانی،حمايت و فرهنگ میباشد
کلیدواژه ها:کارآفرينی ،اکوسیستم ،اکوسیستمکارآفرينی ،سیاسکتگکذاريککارآفرينی،
مدل آيزنبرگ ،مناطقمرزي
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مقدمه
بسیاري از دولتها و سازمانهاي مالی بینالمللی بر روي سازمانها و شرکتهاي اقتصکادي
موجود به عنوان منبع اصلی رشد اقتصادي تمرکز کردهاند اين سکازمانها و شکرکتهکاي
ايجاد شده به عنوان اهرمهاي اقتصادي عمل میکنند به اين ترتیب ،دولتهکا از طريکق
توسعه قوانین و مقرراتی که باع بهبود جو رقابتی مکیشکوند ،تک،ش مکیکننکد از ايکن
شرکتها حمايت کنند و به نوبه خود از بهرهوري موجود اين شرکتها ،به دسکتاوردهايی
براي خود برسند با اينحال ،کاهش رشکد اقتصکادي ،افکزايش نکردبیککاري ،پیشکرفت-
تکنولوژي و ظهور تغییراتاجتماعی ،موجب شده تا يک فکر اقتصادي جديد براي مقابلکه
با چنین چالشهايی به وجکود آيکد بکه ايکن ترتیکب ،بسکیاري از کشکورها بکر توسکعه-
سیاستهايی که باع ايجاد شکرکتهکاي جديکد و فعالیکتهکايککارآفرينی مکیشکوند،
متمرکز شدهاند بسیاري از محققان و سیاستگذاران ،توسعهکارآفرينی را به عنوان يککی
از محرک هاي اصلی رشداقتصادي ،اشتغال و بهرهوري و راهحل مؤثر از معضل اقتصکادي
فعلی در نار گرفتهاند (خاتب و المگلی  )2017 ،به تکازگی ،دولکتهکا بیشکتر بکا نقکش
توسعهکارآفرينی و ارزش کارآفرينی در اقتصاد ملی روبرو شدهاند بکه عنکوان مثکال يکک
مطالعه توسط بازلت و اسپیگل ( )2011نشان داد که "کارآفرينی عامل رشداقتصکادي و
رقابتملی است" ع،وه بر اين( ،ديکدبان جهکانی ککارآفرينی ) ادعکا مکیکنکد ککه اکثکر
سیاستگذاران و دانشکگاهیان بکه ارزش ککارآفرينی در جامعکه و رشکداقتصکادي اعتقکاد
دارند آن ها متقاعد شده اند که کارآفرينی میتواند بکه طکور مثبکت نکوآوري و اصک،حات
اقتصادي را پیش ببرد
در هر اقتصادي ،کارآفرينی نقش مهمکی در شککل دادن بکه فرصکتهکا و همچنکین،
يافتن نتیجه بهتر از شروع کارهاي جديد دارد(برونسکینکو و بوشکما  )2017 ،عک،وه بکر
اين ،کارآفرين بايد بتواند يک فضاي توانمند براي توسعه استعدادهاي کارآفرينی فکراهم
کند(نیلند و کوهن )2017 ،9تا سطح عملکرد شرکتها و توانايی آنها را براي راهانکدازي
فعالیتها بهبود بخشد(دويتا ،ماري و پوگزي )2012 ،9باتوجکه بکه ضکرورت ککارآفرينی،
سیاست گذاران در سراسر جهان در حکال حاضکر سکعی دارنکد بکه جکاي افکزايش تعکداد
کارآفرينان ،ت،ش خود را در جهت بهبود کیفیت نتايژ کارآفرينی افکزايش دهنکد(اکس،
اوکشا و سرب  )2012 ،براي رسیدن به اين هکدف و تقويکت زمینکههکاي ککارآفرينی و
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نوآوري ،پیشنهاد شده است که دولتهکا بايکد در جهکت رويککرد اکوسیسکتمککارآفرينی
حرکککت نمايند(اسککتام  )2019 ،بککا ايککن حککال ،بسککیاري از محققککان اعتقککاد دارنککد کککه
اکوسیستمکارآفرينی ،چارچوبی است که میتوانکد ايکن تحکوالت را بکا تمرککز بکر نتکايژ
کارآفرينی و همچنین فعکاالن ککارآفرينی ککه نقکش مهمکی در فضکاي ککارآفرينی ايفکا
میکنند ،تطبیق دهد (بلیتسکی و هرون )2017 ،5بنابراين اکوسیستمککارآفرينی پديکد
آمده است تا راهحلی براي درماندگی بازار و اص،ح کاسکتیهکا در ناديکده گکرفتن نقکش
کارآفرينی در نااماقتصادي ايجاد کند(يحیی العبري ،عبدالرحیم و حسین)2012 ،10
پژوهشها در مورد اکوسیستمکارآفرينی نشاندهنده روابط نزديک میان افراد ،دولت،
نهادها و ساير عوامل موثر براي پشتیبانی از فعالیتهايکارآفرينی است که در يک منطقکه
ي جغرافیايی مشخ تعريف میشود اين اکوسیستم ممکن است در سطح کشور ،استان
و حتی در يک دانشگاه تشکیل شود(میگون پوري ،عربیون ،پوربصیر و مبینی دهککردي،
 )1157وجود يک اکوسیستم بومی نقش تاثیرگذاري در توسعهاقتصادي يک منطقه ايفا
میکند(آيزنبرگ  )2011همچنین توجه به تمام عوامل اقتصکادي ،فرهنگکی و مقکررات
مرتبط با کارآفرينی و ابعاد آن مانند سیاست ،تامین مکالی ،فرهنکگ ،حمايکت ،سکرمايه-
انسانی و بازار در درون يک اکوسیستم ،کمک شايانی به توسعهککارآفرينی کشکور ايکران
میکند(داوري،سفیدبري و باقرصاد )1159 ،اکوسیستمککارآفرينی در هکر منطقکه ،ککامً،
منحصربفرد میباشد به همین دلیل جهت فکراهم آوردن بسکتر مناسکب بکراي انتخکاب
بهترين زادبوم براي فعالیتهاي بنگاهها در سطح ملی و منطقهاي ،بايد شناخت عمیکق و
دقیقی از وضعیت اکوسیستمکارآفرينی آن منطقکه بکه دسکت آيکد از ايکن رو نگاشکت و
اندازهگیري وضعیت اکوسیستمکارآفرينی اهمیتی فراوان پیدا میکنکد و اقکدامی پايکهاي
براي اقدامات بعدي ،در جهت بهبود وضکعیت ککارآفرينی يکک جامعکه مکیباشکد(براتی،
ياوري و شريف)1159 ،
در طول چند سال گذشته به رغم ت،شهاي زياد در جهت توسعهکارآفرينی ،به دلیکل
مشک،تی همچون سیاستهايسکلیقهاي ،ناسکالم بکودن محکیط کسکبوککار ،بکیثبکاتی
مککديران ،وجککود قککوانین بازدارنککده و غیرحمککايتی ،نبککود اطمینککان محیطککی ،نبککود
زيرساخت هاي تجاري ،نبود پشتیبانی فرهنگی از کارآفرينی ،نامناسب بودن بازارها ،بهره
باالي وام هايبانکی و غیره ،در زمینه توسعهکسبوکارهاي کوچکومتوسط رشد مناسبی
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در کشور مشاهده نشده است(قنبري ،آگهی ،علی بیگیو زرافشانی)1159 ،
با وجود برنامههاي توسعهاي شاهد پیشرفت چشمگیري در زمینه کارآفرينی در کشکور
نیستیم و دلیل آن نبود يک رهیافت جامعنگر در ناکام ملکی توسکعهککارآفرينی در کشکور
است بنابراين توسعهکارآفرينی در کشور به شبکهاي از عناصر مختلکف نیکاز دارد ککه ايکن
شبکه را اکوسیستمکارآفرينی گويند(قنبري و همکاران )1159 ،وضعیت خاص جغرافیکايی
استانهايمرزي و برخی شرايط اجتماعی-سیاسی ديگر در اين استانها ،حکايکت از وجکود
شکافهاي عمیق میان اين مناطق و ديگر مناطق کشکور دارد مسکائل مربکوط بکه توزيکع
ثروت ،قدرت و منزلت در ايکن منکاطق جکدي اسکت بکه گونکهاي ککه مکا شکاهد ارتقکاي
استانداردهاي زندگی در استانهاي مرکزي و کاهش آن در مناطقمرزي هستیم و از حیک
امنیتی اين پديده منفی ارزيابی شده و میتوانکد واککنشهکايی را بکه دنبکال داشکته باشکد
مناطقمرزي ،از نقاط حساس و استراتژيک کشور به شمار میروند طبیعت منکزوي و غیکر-
حاصلخیز مناطقمرزي ،بخصوص در عرصههاي کوهستانی ايران ،پیوسته بکه دلیکل فقکدان
رفاه و نبود انگیزههاي الزم براي زندگی ،زمینهساز مشک،ت سیاسکی ،اقتصکادي و امنیتکی
براي دولتهاي وقت بوده است(سعیدي ،اسماعیل زاده و عبداهلل پور)1122 ،
نگاهی به شاخ هاي اقتصادي و کارآفرينی استانکردستان و مقايسه آن با میانگین
کشوري و حتی منطقهاي حکايت از اوضاع نابسامان اين استان دارد در حالی که اسکتان
 2درصد از جمعیت کشور را دارد ،کمتر از يک درصد از تولید ناخال ملی را در اختیکار
دارد درآمد سرانه کردستانیها کمتر از نصف میانگین درآمد سکرانه کشکور اسکت ،آمکار
بیکاري استان  11/1درصد است که پنچمکین اسکتان پرجمعیکت بیککار کشکور اسکت و
بیکاري جوانان رقم باالي 29ردرصکد را دارد شکاخ توسکعهانسکانی اسکتان نیکز جکز
توسعهنیافتهترين استانهاي کشور است نرد ککل بیککاري جوانکان کردسکتانی وضکعیت
وخیمتري دارد و  29درصد میباشد اين آمار و ارقام حکايت از وضعیت وخیم و بحرانکی
بیکاري جوانان در استانکردستان را دارد و بايد اقدامات اساسی و عاجلی در ايکن زمینکه
انجام گیرد تا از آسیبهاياجتماعی جلوگیري شود(حقشناس ،ازغندي و توسکلیرککن-
آبادي )1152 ،با توجه به اهمیت بح ايجاد اکوسیستمککارآفرينی در منکاطقمکرزي و
کمبود پژوهشها در اين زمینه ،در اين مقاله به ارائه مدل توسعه اکوسیسکتمککارآفرينی
در مناطقمرزي استانکردستان میپردازيم
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مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق
اصط،ح اکوسیستمکارآفرينی به عنوان مجموعهاي از نهادهاي شبکهسازي شده با هکدف
کمک کردن به کارآفرينان در مراحل مختلکف توسکعهي کسکبوکارهکاي مخکاطرهآمیکز
تعريف میشود اکوسیستم کارآفرينی يک الگوي رشد را براي کارآفرينان فراهم میکند و
با تعیین شاخ ها و عناصر مرتبط ،فرصتها و تهديکدها را شناسکايی ککرده و زمینکه را
براي رشد فعالیتهايکارآفرينانه فراهم میکند(داوري و همکاران )1159 ،پژوهشهکاي
اخیر اکوسیستم به حوزههکاي مختلفکی ماننکد اقتصکاد ،نکوآوري و ککارآفرينی پرداختکه
است(نیلند و کوهن )2017 ،12آيزنبرگ اکوسیسکتمککارآفرينی را مجموعکهاي از اجکزا
مشخ نایر رهبري ،فرهنگ ،منابعمالی و سرمايه میداند که به نحو پیچیدهاي در هکم
آمیخته شده اند; وجود هر يک از اين اجزا براي فعالیتهايکارآفرينانه الزم است و بدون
هر يک از آنها اکوسیستمکارآفرينی پايدار نخواهد بود(آيزنبرگ )2011،
ادبیات توسعهکارآفرينی به سه گروه تقسیم شده است :مطالعات تاثیر عواملفردي بر
موفقیتکارآفرينانه ،مطالعات تاثیر عوامکل محیطکی بکر موفقیکتکارآفرينانکه و عملککرد
کارآفرينی و مطالعات تاثیر فاکتورهکاي فکردي و محیطکی بکر توسکعهککارآفرينی مقولکه
اکوسیسکککتم جکککزو سکککومین دسکککته از ادبیکککات موجکککود بکککراي توسکککعهککککارآفرينی
است(ماتجو  )2019،کارآفرينی نقکش مهمکی در توسکعهاقتصکادي ايفکا مکیکنکد ،امکا
تصمیمگیري براي کارآفرينی در محیط ايزوله و خارر از بستر محلی يا منطقهاي که فرد
در آن حضور دارد انجکام نمکیگیرد(اسکپیگل  )2019،دانمکارک طکی حکدود ده سکال
مجموعهاي از شرايط و چارچوبها را براي تشويق فعالیتهايکارآفرينی ارائه داده اسکت
که به نار میرسد جز مطلوبترين چکارچوبهکا در جهکان اسکت ،امکا ايکن چکارچوب،
قابلیتهاي خکود را در تولیکد تعکداد بیشکتري از بنگکاههکاي بکا رشکد بکاال ارتقکا نکداده
است(ناپیر  )2011 ،هلند نیز تجربه مشابهی داشته اسکت ککه فعالیکتهکايککارآفرينی
فزاينده و سطح بااليی داشته است اما اين امر عمدتاً توسط کارگران خوداشتغال هکدايت
میشود که اکثرآنها درآمدي زير خکط فقکر دارند(اسکتام  )2011 ،آيزنبکرگ (،)2010
معتقد است که وجود يک اکوسیستم نقکش مهمکی در توسکعهاقتصکادي ايفکا مکیکنکد
همچنین در نار گرفتن تمام عوامل اقتصادي ،فرهنگی و مقرراتی مرتبط بکا ککارآفرينی
در قالب يک اکوسیستم ،کمک شکايانی بکه توسکعهککارآفرينی ايکران مکیکنکد(داوري و
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همکاران )1159 ،
مولفههاي اصلی در شکلگیري يک اکوسیستمکارآفرينی موفق شامل  7عامل اصکلی
است :شبکهرسمی ،شبکهغیررسمی ،دانشگاه ،دولت ،حمايت ،خدماتمالی و استعدادهاي
موجود(موتوياما و واتکینز  )2012 ،در مجموع هر اکوسیسکتم بکا روش خاصکی عوامکل
موجود در منطقه را با يکديگر ترکیب میکند در واقع مولفکههکاي اصکلی اکوسیسکتمهکا
يکسان هستند اما با توجکه بکه اين ککه هکر کشکوري شکرايط خکاص خکود را دارد تقلیکد
اکوسیستمهاي موفق با ريسک همراه اسکت و امککانپکذير نیسکت(کانتیس و فکدريکو ،
 )2011تحقیقککات نشککان داده اسککت اکوسیسککتمکککارآفرينی متککاثر از ضککروريات محلککی
است(اورهلم  )2019 ،اکوسیستمهايکارآفرينی از کشوري بکه کشکور ديگکر و حتکی از
منطقه اي به منطقه ديگر در داخل يکک کشکور نیکز متفکاوت اسکت و ايکن تفکاوتهکا را
فرهنگ ،نهادها و سیستمهکا ايجکاد میکننکد(ناراوف ،بوتريمکاوا و سکیدوروف )2019 ،
دولتها بايد محیطی حمايتی را ايجاد کنند تا کسبوکارها شروع شکوند ،رونکق يابنکد و
ماندگار بمانند در مجموع دولت و مسکئولین محلکی میتواننکد بکا تکدوين سیاسکتهکاي
مختلف از توسعهکارآفرينی حمايت کننکد و بسکتري بکراي موفقیکت کارآفرينکان فکراهم
کنند(تابعجماعت ،موسیخانی ،الوانی و داوري)1159 ،
از جمله مهمترين ظرفیتهاي کشورها براي توسعه مبادالت منطقهاي ،مناطقمکرزي
هستند اقتصاد مناطقمرزي میتواند نقش اساسی در پیشرفت توسکعه اقتصکادي نکواحی
مرزي ،بهبود استانداردهاي زندگی مردم و موارد مشابه داشته باشد توسکعه اکوسیسکتم
کارآفرينی در اين مناطق در نوع خود باع تحکول بنیکادي در تولیکد ،اشکتغال ،تثبیکت
جمعیت مرزنشین و افزايش سطح درآمد میشود و در نهايکت رسکیدن بکه يکک توسکعه-
اقتصادي پايدار ناحیهاي را نويد میدهد(ثقفی )1159 ،توسعه اکوسیسکتمککارآفرينی در
مناطقمرزي اهداف خاصی را دنبال میکند ککه عبارتنکد از )1 :ايجکاد توسکعه در روابکط
اقتصاديوتجاري مناطقمرزي و کاهش میکزان فقکر  )2ايجکاد اشکتغال ،امنیکت ،تثبیکت
جمعیت درحواشی مرزها و جلوگیري از مهاجرتهاي بی رويه به شهرها  )1جلوگیري از
هدر رفت سرمايههاي ملی بوسیله قاجاقکاال  )2رونکق اقتصکادي و تحکرکاجتمکاعی در
راستاي نیل به توسعه در نواحی شکهرهاي حاشکیه مکرز  )9ايجکاد ارتباطکات فرهنگکی،
اقتصادي مردم و تجار خارر از مرز با نواحی کشور(محمدي و فخرفاطمی)1122 ،

www.SID.ir

Archive of SID

طراحی مدل توسعه اکوسیستمکارآفرينی در مناطقمرزي | 19

حوزه اکوسیستمکارآفرينی در ايران سرعت قابل قبولی نداشته ،از اين رو بومیسکازي
و توسعه مدل اکوسیستمکارآفرينی در ايران میتواند منجر به افزايش سرعت تبادل ايکده
در حککوزه کککارآفرينی شککود ،همچنککین ابککزار مهمککی بککراي سیاسککتگککذاران ايککن حککوزه
باشد(داوري و همکاران )1159 ،استانکردستان داراي پتانسیل ها و مزيکتهکاي نسکبی
میباشد که توسعه اکوسیستمکارآفرينی آن باع پیشکرفت در سکطح منطقکهاي و ملکی
خواهد شد اين مزيتها عبارتند از )1 :هم مرز بودن استانکردسکتان بکا کشکور عکراق و
وجود سه بازارچهمرزي در شهرستانهاي مريوان ،بانه و سقز که با تکیکه بکر ايکن مزيکت
میتوان شبکه کارآمدي از مبادالتمرزي را بکر مبنکاي مصکلحتهکاي ملکی و منطقکهاي
سامان داد  )2مازاد تولید بخش کشاورزي(زراعی ،باغی ،دامی) بکالقوه و بالفعکل منطقکه
که زمینهساز تشکیل بازار مبادلهاي اين گونه تولیدات در منطقه است  )1صکنايعدسکتی
استانکردستان بکا برخکورداري از پشکتوانه هکاي فرهنگکی و تکاريخی در مقابکل تهکاجم
کاالهايصنعتی جديد به حیات خود در میان خانوارهاي شکهري و روسکتايی ادامکه داده
است )2توريسم و گردشگري استانکردستان به دلیل قابلیتهکاي چشکمگیر سکیاحتی،
تاريخی ،طبیعی و توانهاي اکولوژيک در زمره مناطقتوريستی کشکور اسکت )9اسکتان-
کردستان داراي معادن فلزي و غیرفلزي گرانبهايی میباشد از جمله معدن طک ،،سکنگ-
آهن ،مرمر ،تراونیکس ،چینی ،کريستال و پوکه(حقشناس و همکاران)1152،
چارچوب نظري تحقیق
مدلهاي اکوسیستم کسبوکار و يا اکوسیستمکارآفرينانه به طور عمکده چکارچوبهکايی
هستند که کلیه عوامل فردي و محیطی تاثیرگذار بر کسکبوککار را مکورد کنککاش قکرار
دادهاند به نقل از فلدمن ( ،)2012وجه اشتراک عمده اين ديدگاهها اينگونکه اسکتدالل
کردهاند که در اکوسیستمها ،شرکتهاي جديد فرصتهاي بهتکري بکراي رشکد و ايجکاد
اشتغال در مقايسه با شرکتهايی که در مکانهاي ديگر ايجاد شدهاند ،دارند به طورکلی
اکوسیستم کارآفرينانه در مکانهايی ظاهر میشود که دارايکیهکاي خکاص آن منطقکه را
داشته باشد ويژگیهاي کشور يا منطقه بر تصمیمگیري کارآفرينان تکاثیر مکیگذارنکد و
میتواند عملکرد راهاندازي و احتمال موفقیکت کسکبوککار را بهبکود بخشکد مزيکتهکاي
منطقهاي ،برتکريهک اي مطلکق ،نسکبی و يکا رقکابتی موجکود در يکک منطقکه ،بسترسکاز
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فرصت هايکارآفرينانه هستند بر اساس پژوهشهاي اخیکر توسکعهي منطقکهاي سیاسکت
گذاري بايد بر اساس مزيتهاي خاص يک کشور يا منطقه باشد نه بر مبنکاي تبعیکت از
تجربیات بومیسازي نشده ساير کشورها ويژگیهاي منطقه بر تصمیمگیکريکارآفرينکان
براي راهاندازي يا توسعه کسبوکار و احتمال موفقیت کسبوکار تاثیر دارد از آنجکا ککه
مقالهها و گزارشهاي مختلف تقريبا" ابعاد مشابهی در بح اکوسیستم دارند به بررسکی
چند مورد از آنها میپردازيم
جدول .1مقايسه پژوهشهاي پیشین (تدوين نويسندگان)
نام نويسنده و سال

رمضانی نژاد و همکاران ()1157

عنوان پژوهش

اکوسیستم کارآفرينی :رويکردي جديد براي توسعه کارآفرينی در ورزش

نتیجه

سرمايهگذاري و خصوصیسکازي ورزش ،تشککیل تعکاونیهکاي ورزشکی و بکه ويکژه فرهنکگ
سازمانهاي ورزشی ايران از پیشرانهاي کارآفرينی در سطح ک،ن معرفیشدهانکد در سکطح
میانی ،ساختار سازمانی و يادگیري سازمانی؛ و بهويژه برنامهريزي و محتواي آمکوزش مبتنکی
بر کارآفرينی در دانشگاه همراه با فناوري اط،عات از عوامکل اثرگکذار بکر فرآينکد ککارآفرينی
ورزشی میباشند در سطح خرد ،متغیرهاي مختلفی بر کارآفرينی در ورزش اثرگذار هسکتند
که مهم ترين آن ويژگی هاي متنوع شخصیتی افراد میباشد البته سکرمايهگکذاري و ريسکک
مالی؛ و مهارتهاي کارآفرينی و اجتماعی نیز مهم تلقی شدهاند
سرمایهگذار

مدل و نتایج پژوهش

مهارتهای

یو

کارآفرینیو

خصوصیساز

اجتماعی

ی

سرمایه

تشکیل

گذاریو

تعاوتی

ریسکمالی

ویژگیهای

فرهنگ

متنوع

سازمانی

شخصیتی

ساختار

فناوری

سازمانی

اطالعات
یادگیری
سازمانی
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نام نويسنده و سال

داوري و همکاران ()1159

عنوان پژوهش

عوامل اکوسیستم کارآفرينی ايران بر اساس مدل آيزنبرگ

نتیجه

تحلیلهاي مربوط به اهداف اصلی پژوهش نیز نشان مکیدهکد مجموعکهاي از عوامکل وجکود
دارند که کارايی يک اکوسیسکتمککارآفرينی را تحکت تکأثیر قکرار مکیدهنکد ککه بکهترتیکب
حمايتها ،سرمايۀ انسانی ،بازارها ،فرهنگ ،سیاست و تأمینمالی بکر اکوسیسکتم ککارآفرينی
ايران تاثیرگذار هستند

مدل و نتایج پژوهش

حمایتها
سرمایهانسانی
بازارها
فرهنگ
سیاست

نام نويسنده و سال

براتی و همکاران ()1159

عنوان پژوهش

شناسايی شاخ هاي اولويتدار سنجش اکوسیسکتمهکايککارآفرينی بکراي پیکادهسکازي در
مناطق ايران

نتیجه

در اين پژوهش ،با توجه به نارات خبرگان و مطالعات میدانی ،لیستی از شاخ هکاي قابکل
استفاده براي ارزيابی اکوسیستمکارآفرينی ايران در سطح منطقهاي تهیکه شکده و سکپس بکا
استفاده از روش پیشنهادي  ،OECDکیفیت اين شاخ ها مورد ارزيابی قرار گرفتکه اسکت و
در ادامه ،الگوريتمی براي انتخاب اين شاخصها با توجکه بکه محکدوديهاي بودجکهاي ،ع،ئکق
خاص کارفرما و ويژگیهاي خاص صنعت پیشنهاد شده است

مدل و نتایج پژوهش
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نام نويسنده و سال

قنبري و همکاران ()1159

عنوان پژوهش

واکاوي محتواي سیاستها در تطابق با ابعاد اکوسیستم کارآفرينی

نتیجه

سیاستهاي ک،ن ملی شامل قانون اساسی ،سکند چشکمانکداز  1202و سیاسکتهکاي آن و
سیاستهاي برنامههاي توسعه ،حامی کارآفرينی هستند از نار توجه بکه ابعکاد اکوسیسکتم-
کارآفرينی ،برنامه چهارم در اولويت اول و سکپس برنامکههکاي دوم ،اول ،پکنجم وسکوم قکرار
داشتند بنابراين روند توجه به کارآفرينی در برنامههاي توسعه دوم و چهکارم کشکور رونکدي
تقريباً صعودي داشته است و در دو برنامه سوم و پنجم از شیب پايین رونده برخکوردار بکوده
است که بیانگر کم رنگتر شدن توجه به ابعاد اکوسیستم کارآفرينی در تفکر سیاستگکذاران
میباشد بر اساس اوزان محاسبه شده ،توجه به ابعاد اکوسیستم کارآفرينی يکسکان نبکوده و
بعد حمايتی در مقايسه با ديگر ابعاد از اهمیت کمتري برخوردار بوده است

مدل و نتایج پژوهش

سرمایه
اجتماعی

سرمایه
انسانی

سیاستی

اکوسیستم
کارآفرینی
حمایتی

سرمایه مالی

بازار
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نام نويسنده و سال

رمضانپور نرگسی و همکاران ()1152

عنوان پژوهش

عناصر کلیدي مؤثر بر توسعه ککارآفرينی فناورانکه در شکرکتهکاي دانکشبنیکان مسکتقر در
پارکهاي علم و فناوري در ايران

نتیجه

جامعۀ آماري شامل کارآفرينان شکاغل در هشکت اسکتان کشکور (تهکران ،خراسکان رضکوي،
اصفهان ،فارس ،آذربايجانشرقی ،گی،ن ،کرمان و يزد) مکیشکود درنهايکت ،دادههکا از 201
کارآفرين فناور فعال و مؤسکس شکرکت دانکشبنیکان براسکاس پرسشکنامه جمکعآوري و بکا
استفاده از مدل معادالت ساختاري تحلیل شدند نتايژ نشان میدهند عناصري نایر دولکت،
دانشگاه ،سرمايه ،زيرساخت،بازار/مشتريان ،مشاوران و کارآفرين فناور مهمترين عوامکل مکؤثر
بر توسعۀ کارآفرينی فناورانه محسوب میشوند

مدل و نتایج پژوهش
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نام نويسنده و سال

قنبري و همکاران ()1151

عنوان پژوهش

راهبرد اکوسیستم کارآفرينی :پارادايم جديد توسعه کارآفرينی

نتیجه

اکوسیستمکارآفرينی روش جديدي براي تفکر و اقدام جهت توسعهکارآفرينی مکیباشکد ،بکه
طوري که تمام سیستم هاي ضروري در توسعهکارآفرينی و چگونگی تعامل آنها با يککديگر را
مورد توجه قرار میدهد چنین اکوسیستمی دربرگیرنده صدها عنصر است که مکیتواننکد در
شش قلمکرو اصکلی بکازار ،سیاسکت ،سکرمايه مکالی ،فرهنکگ ،حمايکتهکا و سکرمايهانسکانی
گروه بندي شوند بنابراين در اين مقاله به بحک در مکورد اکوسیسکتمککارآفرينی و ضکرورت
وجود نگاه سیستمی در مقوله کارآفرينی پرداخته شده است

مدل و نتایج پژوهش

نام نويسنده و سال

آجیده و کامل )2012(24

عنوان پژوهش

بررسی اجمالی توسعهکارآفرينی در کشورهاي در حال توسعه :تجزيه و تحلیل مقايسهاي

نتیجه

تجزيهوتحلیل پژوهش نشان میدهد که آموزش کارآفرينی در مرحله مدرسه و دوره پکس از
مدرسه در کشورهاي درحالتوسعه کافی نیست ما اص،حات مختلفکی را ککه توسکط دولکت
انجام شده است ،مطرح میکنیم به طور کلکی ،پیشکرفت قابکل تکوجهی در کنیکا ،بک،روس،
برونئی دارالس،م ،قزاقستان ،اندونزي و ساير کشورهاي در حال توسعه به وجود آمده است

مدل و نتایج پژوهش
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نام نويسنده و سال

آلتونن)2019( 25

عنوان پژوهش

شناسايی فاکتورهاي شکلدهنده اکوسیستم کارآفرينی

نتیجه

کارآفرينان بالفعل و بکالقوه ،سکرمايهگکذاران خصوصکی ،کمپکانیهکايبکزرگ ،دانشکگاههکا و
سیاستگذاران و مقامات دولتی را به عنکوان نقکشآفرينکان کلیکدي ککه بکراي اکوسیسکتم-
کارآفرينانه ضروري و مهم هستند معرفی میکند

مدل و نتایج پژوهش
زمینههاي
منطقهاي براي
کارآفرينی

خرور ،شکست و
راه اندازي مجدد

دانش ،يادگیري
و دستیابی به
منابع

تأمین مالی،
مالکیت و پاداش

استراتژي استارت
آپ

فاکتورهاي شکل دهنده
اکوسیستم کارآفرينی

موسسان و
شرايط تأسی س

بازاريابی

نوآوري و توسعه
محصول

معماري محصول

نام نويسنده و سال

آرودا و همکاران)2012( 26

عنوان پژوهش

اکوسیستم کارآفرينی کسکب و کارهکاي نوپکاي برزيکل :تحلیلکی بکر عوامکل تعیکین کننکده
کارآفرينی در برزيل در چارچوب تنایم مقررات

نتیجه

تحلیلها بر اساس عوامل تعیینکننده و اثرگذار بر کارآفرينی ککه توسکط سکازمان همککاري
اقتصادي و توسعه 27در شش گروه تدوين شده ،انجام گرفته است اين عوامل عبارتنکد از)1 :
چارچوب تنایم مقررات  )2وضعیت بازار  )1دسترسکی بکه منکابع مکالی  )2تولیکد و انتشکار
دانش  )9قابلیتهاي کارآفرينی  )9فرهنگ کارآفرينی

مدل و نتایج پژوهش

چارچوبتنظیممقررات
وضعیتبازار
دسترسیبهمنابعمالی
تولیدوانتشاردانش
قابلیتهایکارآفرینی
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نام نويسنده و سال

میسون و براون )2012(28

عنوان پژوهش

اکوسیستمهاي کارآفرينی و کارآفرينی مبتنی بر رشد

نتیجه

ويژگیهاي اکوسیستم کارآفرينانه از ديدگاه میسون و براون وجود حداقل يک يا چند کسب
و کار بزرگ به مناور جذب استعدادها ،ايجاد شرکتهکاي زايشکی و اثکرات سکرريز ،فراينکد
بازيافت کارآفرينانه ،فرهنگ مسکاعد ،در دسکترس بکودن منکابع مکالی ،دانشکگاههکا و وجکود
خدماتی که نیازهاي کسبوکارهاي کارآفرينانه را برطرف سازند ،هستند

مدل و نتایج پژوهش
وجود حداقل يک يا
چند کسب و کار بزرگ
به مناور جذب
استعدادها
دانشگاهها و وجود
خدماتی که نیازهاي
کسب و کارهاي
کارآفرينانه را برطرف
سازند

ايجاد شرکتهاي
زايشی و اثرات سرريز

اکوسیستم
کارآفرینی
در دسترس بودن منابع
مالی

فرايند بازيافت
کارآفرينانه

فرهنگ مساعد
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نام نويسنده و سال

رگل و نک)2012( 29

عنوان پژوهش

باال بردن سطح فعالیتهاي کارآفرينانه در اکوسیستم کارآفرينی

نتیجه

آنها هفت مؤلفه مشخ را جهت يک اکوسیستم قدرتمند کارآفرينی ارائه مکیدهنکد ايکن
مؤلفهها شامل :دسترسی به سکرمايه ،وجکود برنامکههکاي ککارآفرينی دولکتمکدار ،آمکوزش-
کارآفرينی ،سیاستهايمساعد،تحقیق و توسعه ،زيرساختهاي تجکاري – قکانونی و سکهولت
قوانین ورود به کار

مدل و نتایج پژوهش

دسترسیبهسرمایه
وجودبرنامههای 

سهولتقوانینورودبه

کارآفرینیدولت

کار

مدار

زیرساختهایتجاری

آموزشکارآفرینی

– قانونی

تحقیقوتوسعه

سیاستهایمساعد

نام نويسنده و سال

سورش و رامرار)2012( 30

عنوان پژوهش

توسعه چارچوب مفهومی اکوسیستم کارآفرينی

نتیجه

هشت عامل بر تصکمیم گیکري افکراد بکراي انتخکاب مسکیر ککارآفرينی اثکر مکیگذارنکد ککه
اکوسیسکتمککارآفرينی را تشککیل مکیدهنکد :حمايکت اخ،قککی ،مکالی ،تکنولکوژيکی ،بککازار،
اجتماعی ،شبکه ،دولت و حمايت محیطی

مدل و نتایج پژوهش

اکوسیستم
کارآفرینی
حمایت
اخالقی
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حمایت
محیطی
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نام نويسنده و سال

پیسترو و همکاران)2002( 31

عنوان پژوهش

فاکتورهاي شناسايی مفهوم اکوسیستم کارآفرينی

نتیجه

معتقدند که اکوسیستم کارآفرينی قطع نار از جزئیات ،از سه فاکتور کلیکدي تشککیل شکده
است :وجود انبوه بحرانی از کارآفرينکان ،شکرکتهکا و مؤسسکات خصوصکی در مککان ويکژه؛
توسعه شبکه متراکم از روابط بین اين عوامل و فرهنگ کارآفرينی که همه اين اجزا را با هکم
جمع میکند

مدل و نتایج پژوهش

وجود انبوه بحرانی از
کارآفرینان،
شرکتها و مؤسسات خصوصی در
مکان ویژه؛

اکوسیستم کارآفرینی

توسعه شبکه متراکم از
روابط بین این عوامل

فرهنگ کارآفرینی

کشور ايران نیاز به اتخاذ يک رويکرد منطقهاي بکراي توسکعه اکوسیسکتمککارآفرينی
خود به عنوان شبکهاي از اکوسیستمهاي منطقهاي کارآفرينی دارد تکدوين راهبردهکاي
اساسی و سیاستگذاريهاي بلندمدت و تعام،ت هدفمند بین بخشکی بکراي اسکتفاده از
ظرفیت بالقوه موجود در کشور میتوانکد اکوسیسکتمککارآفرينی ايکران را بهبکود بخشکد
(داوري و همکاران)1159 ،
در مناطقمرزي کشور ما بخصوص استانکردسکتان،کارآفرينان بکا مشکک،ت و موانکع
پايهاي در عملکرد و رشد کسبوکار خود مواجهند؛ ناتوانیهاي بکالقوه در تولیکد ،فقکدان
اشتغال ،نازل بودن درآمکد و عکدم دسترسکی بکه نیازهکاي اولیکه عمکدهتکرين مشخصکه
اقتصادي و اجتماعی اين مناطق است که زمینه را براي معض،ت و نابسامانیهايی چکون
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مهاجرت ،قاجاق کاال ،شورش و ناامنی در ايکن منکاطق فکراهم آورده اسکت بکا توجکه بکه
ضرورت ايجاد اکوسیستمکارآفرينی حکامی فعالیکتهکايکارآفرينانکه مولکد و نوآورانکه در
مناطقمرزي ،اين پژوهش با نگکاه اکوسیسکتمی بکه طراحکی مکدل توسکعه اکوسیسکتم-
کارآفرينی در مناطقمرزي پرداخته است که مورد مطالعه آن استانکردستان میباشد بر
اين اساس سوال اصلی تحقیق اين است که مدل توسعه اکوسیستمکارآفرينی در استان-
کردستان کدام است و عوامل و مولفههاي موثر بر اکوسیستمکارآفرينی اسکتانکردسکتان
کدامند؟
اهداف فرعی اين تحقیق که در راستاي سوال اصلی براي طراحی مدل مطکرح اسکت
عبارتند از شناسايی متغیرها و معیارهاي سرمايهانسانی در اکوسیستمکارآفرينی اسکتان-
کردستان؛ شناسايی متغیرها و معیارهاي سرمايهمالی در اکوسیسکتمککارآفرينی اسکتان-
کردستان؛ شناسکايی متغیرهکا و معیارهکاي سیاسکی در اکوسیسکتمککارآفرينی اسکتان-
کردستان؛ شناسکايی متغیرهکا و معیارهکاي فرهنگکی در اکوسیسکتمککارآفرينی اسکتان-
کردستان؛ شناسايی متغیرها و معیارهاي بازار در اکوسیستمکارآفرينی اسکتانکردسکتان؛
شناسايی متغیرها و معیارهاي حمايتی در اکوسیستمکارآفرينی استانکردستان
روش
روش تحقیق حاضر از منار هدف کشف و برحسب گکردآوري داده هکا پژوهشکی از نکوع
توصیفی – پیمايشی میباشد پژوهش حاضر در پی طراحکی مکدل توسکعه اکوسیسکتم-
کارآفرينی در مناطقمرزي (موردمطالعه استانکردستان) به روش تحلیل مضکمون مکی-
باشد به همین مناور با استفاده از نارات کارشناسان و طکی فراينکد مصکاحبه درصکدد
پاسخگويی به سؤاالت پژوهش هستیم در پژوهش حاضر از روش نمونهگیکري هدفمنکد
براي گردآوري دادههاي مورد نار استفاده شد جامعهآماري تحقیق تمامی کارشناسان و
خبرگان با تخص در حوزه کارآفرينی میباشند باتوجه بکه اينککه در فراينکد مصکاحبه،
تعداد نمونه بستگی به اشباع ناري دارد ،لذا در اين تحقیق با  19تن از اين کارشناسکان
در سطح استانکردستان مصاحبه صورت گرفتکه اسکت شکیوه نمونکهگیکري بکه صکورت
هدفمند بکر اسکاس تخصک ايکن کارشناسکان بکود پکژوهش حاضکر از ناکر موضکوعی
زيرمجموعه پژوهشهاي کارآفرينی قرار میگیرد و در سطح استانکردسکتان و از طريکق
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مصاحبه عمیق و امتیازدهی بکه پرسشکنامه توسکط خبرگکان آشکنا بکه موضکوع صکورت
می پذيرد و در محدوده زمانی ابتداي زمسکتان سکال  1157تکا ابتکداي زمسکتان 1152
صورت میپذيرد به مناور دستیابی به اهداف تحقیق ،از نارات  19کارشناس اسکتفاده
شد که در جدول ،2اط،عات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان آمده است:
جدول .2اطالعات جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان(تدوين نويسندگان)
رديف

آشنايی با اکوسیستم
کارآفرينی منطقه کردستان

کد
مصاحبه
P1
P2
P3

شغل

تحصیالت

سن

1

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

29

خوب

2

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

92

خوب

9

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

15

خیلی خوب

4

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

90

نامشخ

P4

5

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

22

نامشخ

P5

1

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

25

خیلی خوب

P6

7

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

90

خیلی خوب

P7

8

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

22

خوب

P8

3

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

90

خیلی خوب

P9

11

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

92

خیلی خوب

P10

11

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

17

متوسط

P11

12

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

12

خیلی خوب

P12

19

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

20

خوب

P13

14

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

99

خیلی خوب

P14

15

عضو هیئت علمی دانشگاه

دکترا

90

خیلی خوب

P15

در اين پژوهش نیز ابزار اصلی مصاحبههاي عمیق نیمه ساختاريافته با نمونههاي انتخابی
بوده که به انجام رسیده است همچنین از اسناد و مقاالت پژوهشی و مدارک مکرتبط بکا
حوزههاي اکوسیستم کارآفرينی و عوامل مؤثر در آن ،به عنوان ابزارهاي مکمکل اسکتفاده
شده است سؤاالت مصاحبه باتوجه به هدف طراحی مدل توسعه اکوسیسکتم ککارآفرينی
در مناطق مرزي ،تدوين شده و پکس از انجکام اصک،حات در بیکان سکؤاالت و چگکونگی
سنجش معیارها ،سؤاالت نهايی براي مصاحبه گردآوري شدند محقق در انجام مصکاحبه،
به دنبال استخرار شاخ  ،معیارها و زيرمعیارهاي مرتبط با موضوع بکوده اسکت لکذا بکا
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انجام مصاحبه با صاحبناران آشنا با اين موضوع ،در نهايکت در راسکتاي اهکداف مکذکور
گام برداشته شده است .جامعه آماري پکژوهش سیاسکتگکذاران شامل:اسکاتید ،مکديران
ارشد بخش هاي سیاستگذاري وزارتخانه هاي صکنعت ،وزارتککار ،وزارتعلکوم ،معاونکت
علمی و فناوري رياسکت جمهکوري وکارآفرينکان و صکاحبان شکرکتهکاي دانکش بنیکان
تايیدشده معاونت علمیوفناوري رياستجمهوري در استانکردستان بودهاند
يافتهها
جدول .9پرارجاعترين مؤلفههاي اشارهشده در مصاحبهها و نکات محوري هريک (تدوين نويسندگان)
نشانگر
PA1

مؤلفه

تبیین مربوطه بر اساس نارات کیفی

قواعد خرور از بکازار
(ورشکستگی)

برخی از مسئولین حوزههاي مکرتبط اکوسیسکتم در اسکتان بکه اهمیکت ايکن
مؤلفه اشاره داشتهاند لیکن عموم کارآفرينان منطقه به واسطه عدم برخورد بکا
چنین موضوعی بر بیاهمیتی آن اع،م نار نمودهاند
اکثر کارآفرينان منطقه از مشک،ت مواجه شکده در خصکوص امکور بیمکهاي و
مالیاتی ناراضی بودهاند اعطاي معافیتهاي مالیکاتی بسکیار ضکروري بکه ناکر
میرسد
 -1قواعد صادراتی در مرحله توسعه کسبوکارهکا از اهمیکت برخکوردار مکی-
باشد
 -2قواعد وارداتی بايد به نحوي باشد که از تولیکد داخکل حمايکت شکود ولکی
بايد امکان واردات تجهیزات سرمايهاي تسهیل گردد همچنین براي ککولبران
هم تصمیماتی گرفته شود مانند ايجاد بازارهايمرزي آزاد،اعطاي ککارتهکاي
پیلهوري
 -1به دلیل مشک،ت تحريم در پايانههايمرزي استان براي واردات تجهیکزات
بهواسطه مشک،ت ثانويه (نایر تبادالت ارزي) مشک،ت وجود دارد
-2بازنگري در فهرست کاالهاي قابل صدور يا قابکل ورود بکه مناکور ککاهش
قاچاق
بر اساس مجموع نارات دموکراسی پايۀ کارکرد مطلوب حکوزههکاي مختلکف
مرتبط با اکوسیستم کارآفرينانه اسکت و از آن مهکم تکر پايکداري سیاسکی در
کشور است و ارتباط خوب و دوستانه با همسايگان -مناطق مکرزي و اقتصکاد
اين منطقه نبايد قربانی تصمیمات امنیتی بشود از طريق توسکعه میتکوان بکه
امنیت رسید توسعه نیافتگی عامل اصلی ناامنی است
در مقاطع ابتداي کارآفرينی بازار سرمايه و بهطور خاص (بورس و فکرا بکورس
نقش خاصی براي کارآفرينان ندارد و تأمین سرمايه از راههاي بیانشده ديگکر
مهمتر است

قوانین کار
PA2

قواعکککد صکککادرات و
واردات

PA3

جو سیاسی
PA4

بازار سرمايه
PA5
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نشانگر
PA6

PA7

مؤلفه

تبیین مربوطه بر اساس نارات کیفی

حمايککته کاي مککالی
دولتی

ايجککاد امکانککات رفککاهی و ارتبککاطی در بازارجککههککاي مککرزي ،اعطککاي برخککی
سوبسیدها و کمکهاي مالی به تولید کنندگان به صورتی که به صورت رانکت
نباشد و فساد ايجاد نکند ،اعطاي وام به تعاونیهاي پیله وران
عموم نارات بر اهمیت زياد اين مؤلفه در فراينکد انجکام ککارآفرينی خصوصکاً
کارآفرينیهاي فناورانه اشاره داشتهاند
عموم نارات بر عدم مطلوبیکت چنکین موضکوعی در اکوسیسکتم ککارآفرينی
منطقه تأکید داشتهاند مشارکت دولت بکهواسکطه ماهیکت و ويژگکیهکاي آن
(نایر بروکراسی زمانبر) موضوع مناسبی نیست دولت بهتر اسکت در زمینکه
زيرساخت ها سرمايه گذاري کند مانند :راهها ،آسفالت ،برق ،تلفکن ،رسکتوران
و ديگر امکانات
بر اساس مجموع نارات اشارهشده جکز در مکواردي خکاص نایکر حکوزههکاي
دفاعی بهتر است تحقیق و توسعه در منطقه که از اهمیت بسکیار بکااليی نیکز
برخوردار است به سمت حوزههاي خصوصی و البته با تأکید بر تجکاريسکازي
سوق پیدا نمايد
در مناطق مرزي به طورکلی تعدد نهادهاي متولی و عدم مرزبنکدي شکفاف در
نقشهاي ک،ن اين نهادها تبديل به آفت شکده ،بهتکر اسکت سکازمانی جهکت
سیاست گذاري در سطح ک،ن در خصوص بازارچههاي مرزي ،تاسکیس شکود
و فعالیت بازارچههاي مرزي را در سطح کشور ،همسو و هم جهت نمايد
عموم ديدگاهها بر عدم کار آيی آموزشهاي ککارآفرينی آکادمیکک در پکروژه
کارآفرينی (منطقهاي) اشاره داشته و بر لزوم اتخاذ رويکرد عملیاتی در انجکام
اين آموزشها تأکید داشتهاند
وجود اهداف و سیاستهاي ک،ن مناسب در راستاي حمايت از کارآفرينی در
کشور ،از آنجا که حفاظت از مرزهاي هر کشور از اهم مسائل حکومکت اسکت
دولت ها سیاستهاي متعددي براي مرزنشینان اتخاذ نموده اند ککه عمکدتا"
به مناور کاهش بیکاري ،فقر ،مفاسد اجتماعی ،ايجاد اشتغال ،کاهش قاچکاق
کاال ،برقراري عدالت اجتماعی ،کاهش انگیزههاي مهاجرت و
وجود و تعدد استعدادهاي مديريتی در منطقه

قکککوانین مالکیکککت
معنوي
سرمايه گکذاري هکاي
مشارکتی دولتی

PA8

PA9

PA10

تحقیکککق و توسکککعه
دولتی

سازمانهکاي متکولی
مرکزي

آموزش کارآفرينی
PA11

اهکککککککککککککداف و
سیاستهاي ک،ن
PA12

PA13

PA14

PA15

PA16

PA17
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اسکککککککککتعدادهاي
مديريتی
سککککرمايهگککککذاران
پرخطر
فرهنککگ نککوآوري و
خ،قیت
اط،عککات ،دانککش و
فناوري
مشکککتريان مرجکککع

وجود سرمايهگذاران پرخطر در منطقه و تمايل آن ها به تخصکی
کسبوکارهاي نوپا
وجود فرهنگ نوآوري و خ،قیت در مردم منطقه

منکابع بکه

امکان دسترسی ساده به اط،عات ،دانش و فناوري در کشور

وجود خريداران اولیه محصوالت که بهعنوان الگوي سايرين عمل کنند
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نشانگر

مؤلفه
اولیه
اندازه بازار

PA18

PA19

PA20

PA21

همکاري شرکت هاي
بزرگ با شرکتهکاي
نوپا
استعدادهاي فنکی و
فناورانه
نگککرش و میککل بککه
کارآفرينی
شبکههاي بینالملل

PA22

PA23
PA24
PA25
PA26
PA27

PA28

PA29
PA30
PA31
PA32

PA33
PA34

منککابع و راهکارهککاي
متعدد تأمین مالی
ريسکپذيري
پذيرش کارآفرينی
استعدادهاي حرفکه-
اي در کسبوکار
پکککرورش روحیکککه و
انگیزه کارآفرينی
کانککالهککاي توزيککع
مناسب
سازمان هکاي بکزرگ
بهعنوان مشتريان
بازارهاي خارجی
مشتريان عام داخلی
منتورها (مرشدين)
پککرورش خ،قیککت و
نوآوري
ارتبککاط بککا سککرمايه-
گذاران

تبیین مربوطه بر اساس نارات کیفی
حجم بازارهاي استانکردستان بسیار گسترده است و خريداران زيادي از ککل
کشور جهت خريد به استان مراجعه میکنند بايد بتوان بازارها را بکا فنکاوري
درهم آمیخت بازارجههاي مرزي را گسترش داد
تمايل به انجام همکاريهاي عملیاتی توسط شرکتهاي بزرگ با شرکتهکاي
نوپا
وجود و تعدد استعدادهاي فنی و فناورانه (کارکنان و متخصصین) در منطقه
تمايل و قصد سرمايه انسانی منطقه به کارآفرينی
گستردگی و کیفیکت و دسترسکی بکه شکبکههکا بکینالمللکی جهکت ارتبکاط
کارآفرينان با شرکتها و افراد خارجی که يک نقطه قوت براي استان اسکت و
استان کردستان موقعیت ايده آلی دارد
وجود راهکارهاي متعدد تأمین مالی و دسترسی ساده بکه آنهکا بنکا بکر نیکاز
مراحل کسبوکار
ريسکپذيري مردم منطقه
اعتقاد مردم به کارآفرينی بهعنوان موضوعی مهم و مفید
وجود و تعدد استعدادهاي حرفهاي و توانمند در امور کسبوکار در منطقه
پرورش روحیه و انگیزه کارآفرينی توسط مراکز آموزشی و پژوهشی استان
وجود کانالها و گذرگاههاي مرزي و روشهاي مناسب براي توزيع محصوالت
آمادگی و تمايل سازمانهکاي بکزرگ منطقکه بکه خريکد محصکوالت بکومی و
منطقهاي
وجود بازارهاي خارجی براي محصوالت تولید منطقه
وجود مشتريان عام داخلکی بکراي محصکوالت تولیدشکده و عرضکه شکده در
منطقه و تعدد آنها
وجود الگوهايی از افراد موفق در منطقه و اين افراد موفکق در کسکبوککار بکا
سايرين تعامل کنند
پرورش خ،قیت و نوآوري توسط مراکز آموزشی و پژوهشی در استان
وجود شبکه هاي مختلفی از سرمايهگذاران در اسکتان و دسترسکی آسکان بکه
آنها

بر اين اساس  7گروه مؤلفه مشخ
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میشود که به آنها اشاره شده است:
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جدول .4ابعاد و مؤلفهها ي توسعه اکوسیستم کارآفرينی استان کردستان (تدوين نويسندگان)
مضامین
فراگیر

مضامین
سازمان
دهنده
سرمايه مالی

سکککککککککرمايه
اجتماعی

فرهنگ

حمايت

سرمايه انسانی

مدل توسعه اکوسیستم کارآفرينی

بازار

www.SID.ir

مضامین پايه

سیاست

تأمین مالی توسط مراکز دولتی ،شبکه جامع ذينفعان ،ارتباط با سکرمايهگکذاران،
فرشتگان کسب وکار ،سرمايهگذاران پرخطر ،افراد رابط ،حمايت مالی از کارآفرينی،
اعطاي وامها ي کم بهره ،تشککیل صکندوق مکالی ،تضکمین اعتبکار بکراي کسکب و
کارهاي نوپا ،تشويق سرمايه گذاري
نگرش و میل به کارآفرينی در منطقه ،سکرمايه اجتمکاعی ،آمکوزش ککارآفرينی در
مدارس ،شبکههکاي غیررسکمی ،مشکارکت اجتمکاعی ،اعتمکاد اجتمکاعی ،انسکجام
اجتماعی
فرهنگ نوآوري و خ،قیت ،پرورش روحیه خ،قیت و نکوآوري ،نگکرش و میکل بکه
کارآفرينی ،مرشدين (منتورها) ،حمايکت فرهنگکی از ريسکک پکذيري و نکوآوري و
خ،قیت ،تجلیل از کارآفرينان موفق در استان ،تشويقهکاي رسکانهاي کارآفرينکان
برتر ،ايجاد نگرش مثبت به کارآفرينی ،اص،حات فرهنگی براي ايجکاد ارزشکمندي
کارآفرينی
به اشتراکگذاري دانش و تجربیات توسط سازمانها ،حمايت خانواده و دوسکتان ،توجکه
به نوآوري و وجود برنامههاي حمايت از نوآوري در سکازمانهکا ،قکوانین مالیکاتی ،قکوانین
کار (کارکنان) ،سیستم حقوقی ،قوانین ضد انحصکار ،حمايکت زيرسکاختی از ککارآفرينی،
دسترسکی بکه اط،عکات ،امنیککت عمکومی ،حمايکت از انجمکنهککاي تجکاري مکرتبط بککا
کارآفرينی ،ارائه مشاورههاي حقوقی و مديريتی به کارآفرينان ،مالکیت معنوي ،برگکزاري
ک،سها و دورههاي آموزشی مديريت کارآفرينی
اط،عات و دانش و تکنولوژي ،وجود استعدادهاي فنی ،پرورش خ،قیت و نکوآوري
و توسعه مهارتهاي کارآفرينی ،پرورش روحیه انگیزه کارآفرينی ،آموزش مکديريت
کارآفرينی در مدارس و دانشگاهها و شرکتهاي دانش بنیان
اندازه بازار ،مشتريان مرجع اولیکه (الگکوي ديگکران بشکوند) ،سکازمانهکاي بکزرگ
بهعنوان مشتريان ،مشتريان عام داخلی ،حکذف دالالن و واسکطههکا ،اصک،ح ناکام
قیمت گذاري ،تدوين قوانین منسجم صادرات و واردات ،حمايت از تولیکد داخلکی،
تسهیل دسترسیهاي آسان به بازارهاي داخلی و خارجی
اهداف و سیاستهاي ک،ن ،سازوکار اعمکال و کنتکرل سیاسکتهکا و قکوانین ،جکو
سیاسی ،تعامل و همکاري نزديک دولت-صنعت و دانشکگاه ،قکوانین ورود بکه بکازار
(مجوزها) ،معافیتهاي مالیاتی و گمرکی ،ساده سازي مراحل اداري ،حکذف موانکع
کارآفرينی ،اعطاي مشوقهاي قانونی ،تسهیل ورود ايده پکردازان و کارآفرينکان بکه
بازار ،اص،ح قوانین و مقررات به نفع کارآفرينی و کارآفرينان
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با ارتباط دهی مضامین فراگیر ،سازماندهنده و پايه ،مدل توسعه اکوسیتسکمککارآفرينی
بر اساس روش تحلیل تم با استفاده از نرم افزار  AMOSبه دسکت آمکده اسکت ککه ايکن
ارتباطات در شکل زير م،حاه میشود:

شکل .1مدل توسعه اکوسیستمکارآفرينی استانکردستان
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بحث و نتیجهگیري
مطالعات مختلف در کشورها و اقتصادهاي متعدد مشخ کرده است که توسعه اقتصکاد
هر منطقه در سطح ک،ن تحت تاثیر ناام کارآفرينی آن منطقه است شناسايی مجموعه
اين شاخ ها و آثار آنان بکه عنکوان ابعکاد اکوسیسکتمکارآفرينانکه بکراي توسکعه پايکدار
فعالیتهايکارآفرينی اهمیت بااليی دارد براي توسعه نکواحیمکرزي ،الزم اسکت ظرفیکت
سازي و تحرکاقتصادي صورت گیرد ظرفیتسکازي بکا برنامکههکاي توسکعهمنطقکهاي و
تحرکاقتصادي از طريق کارآفرينی و بهبود اکوسیستمکارآفرينی منطقه تحقق مکیيابکد
با توجه به اينکه در محدوده مناطقمرزي و در محدوده بازارچههايمرزي ،اتباع خکارجی
تردد مینمايند و میزان سطح توسعهيافتگی مناطق ،مورد قضاوت و ارزيابی و مقايسه بکا
شرايط حاکم بر آن سوي مرز توسط آنان قرار میگیرد ،دولکت جهکت ايجکاد برتکري در
رقابت موجود ،خود را ملزم بکه رسکیدگی جهکت تقويکت شکاخ هکاي توسکعه در ايکن
محدوده مرزي دانسته و به آن مبادرت میورزد توسعه مناطقمرزي از جملکه انکواعی از
توسعه است که شديدا" در جهت هدفهاي اجتماعی و سیاسکی جريکان دارد از طريکق
توسعه در اين مناطق میتوان به امنیت رسید ،توسعهنیافتگی ،عامل اصلی ناامنی اسکت
کارآفرينی ،سرآمد تمام سیاستهايی است که میتواند اقتصاد منطقه را به تحرک وادارد
بر اين اساس ،پژوهش حاضر بکا هکدف" ارائکه مکدل توسکعه اکوسکیتمککارآفرينی در
مناطقمرزي ،مورد مطالعه استانکردسکتان" انجکام شکد در ايکن مطالعکه پکس از مکرور
ادبیات حوزه اکوسیستمککارآفرينی و انجکام مصکاحبه بکا  19کارشکناس و سیاسکتگذار و
خبرگان و فعاالن اين حوزه ،دادههاي حاصل از مصاحبه کیفکی جمکعآوري شکد سکپس
مفاهیم و گزارههاي ک،می به دست آمکده طکی دو مرحلکه بکا اسکتفاده از روش تحلیکل
مضمون ،تعداد  12مضمون پايه به دست آمد نتايژ روش تحلیل مضکمون ،مکدلی بکا 7
متغیر سرمايه اجتماعی (با  7بعد) ،سرمايه مالی (با  12بعد) ،سیاست (با  11بعد) ،بکازار
(با  5بعد) ،سرمايه انسانی (با  9بعد) ،حمايت (با  12بعد) ،فرهنگ (با  5بعد) بکه دسکت
آمد
مطالعه تطبیقی صورت گرفته با پژوهشهکاي سکاير محققکان و مقايسکه هکر يکک از
عوامل حاصل از تحقیق با ادبیات پژوهشی ،نشان میدهد که بسیاري از عوامل بکه دسکت
آمده در تحقیقات قبلی اشاره نشده و جزو نتايژ جديد اين مقاله محسوب میشود
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بر اساس يافته هاي پکژوهش ،متغیرهکا و معیارهکاي سکرمايه انسکانی در اکوسیسکتم
کارآفرينی استان کردستان شامل موارد زير است:
پرورش حس خ،قیت و نوآوري و توسعه مهارتهاي ککارآفرينی ،افکزايش اط،عکات و
دانش و تکنولوژي ،وجود استعدادهاي فنی ،پرورش روحیه و انگیزه ککارآفرينی دراقشکار
جامعه ،آموزش کارآفرينی در مدارس ،دانشگاهها و شرکتهاي دانش بنیان
بر اساس يافتکههکاي پکژوهش ،متغیرهکا و معیارهکاي سکرمايه مکالی در اکوسیسکتم
کارآفرينی استان کردستان شامل موارد زير است:
حمايت مالی از کارآفرينی ،تضمین اعتبار توسط دولکت بکراي کسکبوکارهکاي نوپکا،
تأمین مالی توسط مراکز دولتی ،وجود سرمايهگذاران پرخطر و فرشتگان کسکبوککار در
استان ،اعطاي وامهاي کمبهکره و قکرضالحسکنه و داراي تکنفس در بازپرداخکت اقسکاط،
تشکیل صندوقهاي مالی ،وجود افراد رابط ،ايجاد اطمینان براي جلب سرمايهگکذاري در
سطح استان ،ارتباط با سرمايهگکذاران اسکتان ،شکبکه جکامع ذينفعکان مقکررات بخکش
عمومی ظرفیت نوآوري منطقهاي را از راههاي مختلفی تحت تکاثیر قکرار میدهکد،دولتها
میتوانند با ابزاري چون تامین مالی به صورت مستقیم باع تحريکک و رونکق اقتصکادي
شوند بر اساس يافتکههکاي پکژوهش ،متغیرهکا و معیارهکاي سیاسکتهکا در اکوسیسکتم
کارآفرينی استان کردستان شامل موارد زير است:
حذف موانع کارآفرينی در مناطق مرزي ،اص،ح قوانین و مقررات به نفع ککارآفرينی و
کارآفرينان ،مشخ کردن اهداف و سیاسکتهکاي کک،ن ،ايجکاد معافیتهکاي مالیکاتی و
گمرکککی در منککاطقم کرزي ،سککادهسککازي مراحککل اداري ،تسککهیل ورود ايککدهپککردازان و
کارآفرينان به بازار ،تسهیل اخذ مجوزها براي ورود به بازار ،اعطاي مشکوقهکاي قکانونی،
ثبکات در جکو سیاسکی و امنیتکی اسککتان ،تعامکل و همککاري نزديکک دولکت ،صککنعت و
دانشگاههاي سطح استان ،سازوکار اعمال و کنترل سیاستها و قوانین
بر اساس يافتههاي پژوهش ،متغیرها و معیارهاي فرهنگی در اکوسیسکتم ککارآفرينی
استان کردستان شامل موارد زير است:
حمايت فرهنگی از ريسکپذيري و نوآوري و خ،قیت ،اص،حات فرهنگی براي ايجکاد
ارزشمندي کارآفرينی در مقابل قاچاق و داللی ،پرورش روحیه خ،قیت و نوآوري ،بهبکود
نگرش و میل به کارآفرينی ،افکزايش فرهنکگ نکوآوري و خ،قیکت در جامعکه ،تجلیکل از
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کارآفرينان موفق در اسکتان ،وجکود کسکانی ککه پیشکران وپیشکرو هسکتند (مرشکدين)،
تشويق هاي رسانهاي کارآفرينان برتر بعد فرهنگ نقش زمینهاي در کلیت و ابعاد مختلف
اکوسیستم کارآفرينی استان دارد
بر اساس يافتههاي پکژوهش ،متغیرهکا و معیارهکاي بکازار در اکوسیسکتم ککارآفرينی
استان کردستان شامل موارد زير است:
حمايت از تولید داخلی ،سازمانهاي بزرگ به عنوان مشتريان کسبوکارهاي کوچک
و متوسط باشند ،حذف دالالن و قاجاق ،ايجاد بازارچکههکاي مکرزي بکا سکازوکار جديکد،
تسهیل دسترسیهاي آسان به بازارهاي کشور عراق و بازارهکاي داخلکی ،تکدوين قکوانین
منسجم صادرات و واردات ،ايجاد امتیازاتی براي کولبران و صدور کارت پیلهوري ،اصک،ح
ناام قیمتگذاري ،مشتريان عام داخلی براي اسکتفاده از بازارهکاي مکرزي ،انکدازه بکازار،
مشتريان مرجع اولیه الگوي ديگران بشوند
بعد بازار بعدي است که کلیه مولفههاي آن از اهمیت بکااليی برخکوردار میباشکند در
واقع اين بعد و مولفههاي آن را میتکوان پیشکران اکوسیسکتمککارآفرينی اسکتان در ناکر
داشت که در صورت وجود وضعیت مطلوب میتوان حرکت و عملکرد مطلوب اکوسیسکتم
رانیز انتاار داشت
بر اساس يافتههاي پژوهش ،متغیرها و معیارهاي حمکايتی در اکوسیسکتمککارآفرينی
استانکردستان شامل موارد زير است:
حمايت از نکوآوري ،قکوانین ضدانحصکاردر منکاطق مکرزي ،قکوانین مالیکاتی ،حمايکت
زيرساختی ،قوانین ضدقاجاق ،حمايت از انجمنها ،افزايش مکديريت ککارآفرينی ،حمايکت
خانواده و دوستان از کارآفرين ،اشتراک دانش و تجربه با کسکبوکارهکاي نوپکا ،حمايکت
قوانین کار ،امنیت عمومی ،مشاوره بکه کارآفرينکان ،مالکیکت معنکوي ،سیسکتم حقکوقی،
دسترسی آسکان بکه اط،عکات از نککات مهکم و قابکل توجکه در بعکد حمکايتی ،اهمیکت
حمايتهاي غیرمستقیم نسبت به حمايتهاي مستقیم توسط دولت است ايکن موضکوع
میتواند باع به وجود آمدن شرايط مساعد در بازار گردد
بر اساس يافتههاي پژوهش ،متغیرها و معیارهکاي سکرمايه اجتمکاعی در اکوسیسکتم
کارآفرينی استان کردستان شامل موارد زير است:
نگرش و میل بکه ککارآفرينی در منطقکه ،سکرمايه اجتمکاعی ،آمکوزش ککارآفرينی در
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مدارس و دانشگاهها ،شبکههاي غیررسمی ،مشارکت اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،انسکجام
اجتماعی حسب مصکاحبههکاي انجکام شکده بعکد سکرمايهاجتمکاعی بکه عنکوان يککی از
مولفههاي بسیار مهم اکوسیستم نیازمند توجه بیشتر در شرايط فعلکی اسکتان اسکت ککه
راهی براي انتقال دانش بین شرکتها و دانشگاهها ايجاد مینمايکد و همچنکین کمکک بکه
گسترش اط،عات در مکورد فرصکتهايکارآفرينانکه مکیکنکد و کارآفرينکان را بکه تکامین
کنندگان مالی متصل میکند ضرورت توجکه بکه سکازمانها و نهادهکاي محلکی ،همچنکین
توجه بر مزيت نسبی منطقه و در صورت لزوم ،انجام تغییرات نهادي وسیع با هدف رفکع
موانع موجود در مسیر توسعهاقتصادي و اجتماعی منطقه است امروزه کام ،واضح اسکت
که توسعه چنین مناطقی بايد از طريق به تحرک واداشتن ظرفیتها و مزيتهاي محلکی
و منطقهاي تحقق پذيرد
تمرکز پژوهش حاضر بر حوزه اکوسیستمکارآفرينی در مناطقمرزي قرار داشته که با
فرايندي چند مرحلهاي هکم بکه طکور جکامع بکه متکون و تحقیقکات پیشکین مکرتبط بکا
اکوسیسککتمکککارآفرينی ايککران توجککه گرديککده و هککم در اقککداماتی عملیککاتی مولفککهه کاي
اکوسیستمکارآفرينی در استانکردستان تايیکد ،اصک،ح و يکا تکمیکل گرديکده اسکت در
تعیین خطمشیها به جاي تمرکز بر روي يک رکن خاص ،تمامی ارکان اکوسیستم بايکد
مدنار قرار گرفته شود تمرکز بر روي بهبود رکن ضعیفتر در ابتدا عوايکد خکوبی نصکیب
شما خواهد نمود پختن يک کیک را در نار بگیريد که هر رکن يکی از اجزاي تشککیل-
دهنده آن است اگر تخممرغ نداشته باشید اضافه کردن مقکدار بیشکتري آرد کمککی بکه
شما نخواهد کرد بنابراين بهتر است در ابتدا تخممرغ اضافه نمايید تا شاهد شروع بهبکود
باشید
پرداختن جامع به مقوله اکوسیستمکارآفرينی منطقهاي عک،وه بکر مشکخ نمکودن
ابعاد و مولفهها که نقطه آغاز پژوهش در اين زمینه است ،نیازمند تبیین روابط بینکابینی
و همچنین چارچوب سنجش مولفههاست هريک از اين موارد میتواند در قالب تحقیقات
خاصی مورد پیگیري قرار گیرند محدوديتهاي پژوهش اجراي اولین بار پژوهش و عکدم
وجود پیشینههاي تحقیقی داخلی و خارجی و نبود منابع اط،عاتی به جهکت مقايسکه و
استفاده از تجکارب آنکان و عکدم حمايکتمکالی در رابطکه بکا تکمیکل پکروژه تحقیقکات و
محدويتهاي مالی بود

www.SID.ir

Archive of SID

 | 99فصلناهم علوم مدرییت اریان| سال پانزدهم ،شماره  ،97بهار 1155

پیشککنهادات پککژوهش لککزوم توجککه بککه بعککد سککرمايهاجتمککاعی ،فرهنککگ ،حمايککت از
کارآفرينان ،نقش بازار در توسعه اکوسیستمکارآفرينی ،توجه به سیاسکتها (بازارچکههکاي
مرزي ،تشکیل واحدهاي تولیدي در مناطق مرزنشین ،افزايش نشستهاي مشترک بکین
مسککئوالن ايرانککی و عراقککی و تعککديل شککرايط مقککررات صککادرات و واردات و حککذف
بروکراسی هاي اداري به نفع توسعه اکوسیستممناطق مرزي) ،توجه به سرمايههاي مکالی
متناسب با سطح نیازها و رفع آنها ،شناسکايی عوامکل اجتمکاعی ،سیاسکی و فرهنگکی در
توسعه کارآفرينی استانکردستان میباشد
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Abstract

Given the conditions associated with the development of
entrepreneurial activities in Iran, the study of the indicators of
the entrepreneurial ecosystem can play an important role in
identifying entrepreneurial opportunities in different parts of the
country. Because entrepreneurship is not a single phenomenon
and occurs in the context of its own ecosystem, the first step in
designing and implementing entrepreneurship development
policies is to recognize the entrepreneurial ecosystem at
different national and provincial levels and identify bottlenecks
that wear out the country's competitive advantages. This
research aims at designing an entrepreneurship ecosystem
development model at Kurdistan Province.. The data collection
tool was a semi-structured interview. The validity and reliability
of the research were confirmed after the measurement. We
conducting interviews with 15 experts, and analyzed the
interviews using the thematic analysis. The results of the
research is a model with thirty four basic themes. It consists of
seven variables that includes social capital (with 7 dimensions),
financial capital (with 12 dimensions), politics (with 11
dimensions), market (with 9 dimensions), human capital (with 5
dimensions), support (with 14 dimensions) and culture (with 9
dimensions). The network analysis process (ANP)shows the
priority rank of variables as follow: financial capital, politics,
support, social capital, market, culture and human capital that
were ranked first to seventh, respectively.
Keywords: Entrepreneurship, Ecosystem, Entrepreneurship
Ecosystem, Entrepreneurship Policy, Eisenberg Model.
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