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چکیده
کس��ب وکارهای فناورانه به عنوان مسیری مهم جهت تجاری سازی و اشاعه فناوری ها اثر مستقیمی در 
توس��عه پایدار و سطح رفاه کشورها و جوامع دارند. شکل گیری و عملکرد مطلوب این کسب وکارها در 
گرو عملکرد مناسب زمینه ای است که تحت عنوان اکوسیستم کارآفرینی فناورانه معرفی می شود. مقاله 
حاضر با رویکردی چندمرحله ای به دنبال شناس��ایی و تعریف ابعاد و مؤلفه های چنین اکوسیس��تمی 
با توجه به مقتضیات کش��ور ایران بوده تا زمینه س��از توس��عه و بهبود راهکارها و سیاست های توسعه 
کارآفرینی فناورانه در کش��ور باش��د. در این فرآیند ابتدا با بهره گیری از اس��تراتژی فراترکیب ابعاد و 
مؤلفه های محتمِل این اکوسیستم از حوزه های مرتبط شناسایی شده و سپس با بهره گیری از استراتژی 
پیمایش و مبنا قرار دادن پرسش��نامه منتج ش��ده از مرحله قبل، 19 مصاحبه ساختاریافته انجام شده 
و نتایج مربوطه مورد تحلیل قرار گرفته اس��ت. بر این اس��اس 129 مؤلفه  در دوازده بعد بازار، فرهنگ، 
کارآفرین فناور، اس��تعدادها، آموزش و پژوهش، ش��بکه ها و تعامالت، پش��تیبانی، سرمایه، حاکمیت، 
سازمان ها، شرایط ویژه و زیرساخت برای اکوسیستم کارآفرینی فناورانه کشور نتیجه گیری شده است.
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1. مقدمه
توسعه و رشد همواره محور اصلی سیاست ها و برنامه های کشورهای مختلف بوده و دو مسیر مهم جهت 
پیگیری آن، فراهم نمودن شرایط بهینه کارآفرینی و همچنین توسعه فناوری ها بوده است )آیزنبرگ1، 
2011؛ انکوباتور مجازی فرامرزی2، 2013؛ ش��بکه توسعه کارآفرینان آسپن3، 2013(. اگرچه پیگیری 
این دو مقوله )کارآفرینی و فناوری( به خودی خود دارای اهمیت است ولیکن همراهی این دو که تحت 
عنوان کارآفرینی فناورانه شناخته می شود بیشترین تأثیر را در توسعه، رقابت پذیری، رفاه، پیشرفت و 
حتی عدالت در جوامع مختلف بر عهده داشته و دارد )پرودان4 2007؛ لی و آریکیان5، 2010؛ سیانبوال 
و همکاران6، 2011(. بروز کارآفرینی های فناورانه بی تردید در گرو وجود شرایط مساعد و زمینه مناسبی 
بوده که ضروری اس��ت نس��بت به شناسایی و تبیین آن  با توجه به ویژگی های خاص ملّی یا منطقه ای 

اقدام گردد.
کش��ور ایران با ویژگی های خاصی نظیر منابع عظیم طبیعی، سرمایه انسانی جوان و تحصیل کرده 
و ساختار اقتصادی نیمه دولتی که در تالش برای دستیابی به رشد کارایی محور است )انجمن اقتصاد 
جهانی7، 2016( به طور عام با عقب ماندگی نس��بی در ش��رایط زمینه ای کارآفرینی و فناوری و به طور 
خاص و شدیدتر در وضعیت کارآفرینی فناورانه به عنوان مسیری مهم برای دستیابی به رشد و توسعه 
درون زا مواجه بوده اس��ت. ازجمله مش��کالت و ضعف های قابل توجه در این خصوص می توان به ضعف 
شدید در سیاست ها و برنامه های عملیاتی دولت، زیرساخت های توسعه نیافته تجاری و قانونی و تأمین 
مالی ناکافی )انجمن تحقیقات جهانی کارآفرینی8، 2016( و همچنین ضعف در ش��اخص های نوآوری 
)دانش��گاه کورنل9، 2016؛ موسسه توس��عه و کارآفرینی جهانی10، 2017( و آمادگی فناورانه )انجمن 
اقتصاد جهانی، 2016( اش��اره نمود که این قبیل کاس��تی ها در مطالعات میدانی نظیر گزارش انجمن 
کارآفرینی ایران )2013( نیز قابل توجه است. چنین شرایطی به وضوح ضرورت توجه جامع و مناسب به 

1 . Isenberg
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زمینه و محیط کارآفرینی و فناوری در کش��ور را منتج نموده که به جد در اسناد باالدستی نظام نظیر 
سیاست های علم و فناوری و همچنین اقتصاد مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.

در این راس��تا، یکی از مس��یرهای مهم و نیازمند توجه  و اقدام در خصوص بروز و رشد کارآفرینی 
فناورانه در کشور، معطوف به اتخاذ رویکرد اکوسیستمی به معنای در نظر گرفتن سیستم تعاملی بین 
موجودیت ها و محیط آن ها )تنس��لی1، 1935( اس��ت. گرچه تاکنون این رویکرد در حوزه کارآفرینی 
فناورانه مورد مفهوم سازی دقیقی قرار نگرفته، با این حال توجه به سایر حوزه های مرتبط با آن ازجمله 
اکوسیس��تم کارآفرینی )نظیر چارچ��وب آیزنبرگ )2010( و احمد و هافمن2 )2008((، اکوسیس��تم 
نوآوری )نظیر گزارش کمیسیون اروپایی3 )2014( و پژوهش گروت و همکاران4 )2015(( و مدل های 
کارآفرینی فناورانه )نظیر پتی و ژنگ5 )2011( و پرودان )2007(( می تواند به عنوان مبنایی مهم جهت 
درک، فهم و س��اختاردهِی این اکوسیس��تم در جهت اثرگذاری مطلوب بر اس��تراتژی ها، سیاست ها و 

برنامه های توسعه ای و اصالحی، محسوب گردد.
بر این اساس مسئله اصلِی پیش روی پژوهش جاری شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم 
کارآفرینی فناورانه در کشور ایران بوده که بنا بر آنچه مورد تأکید بسیاری از اندیشمندان این حوزه نظیر 
میس��ون و براون6 )2014(، گروت و همکاران )2015( و آرسوالد7 )2015( قرار گرفته نیازمند طراحی 
خاص خود با ملحوظ داش��تن مقتضیات ملّی مربوطه اس��ت تا حضور مطلوب آن بتواند عملکردهای 
مستقیمی نظیر تعداد ش��رکت های فناور جدید، نرخ نوآوری، میزان تجاری سازی ها و نتایج کالن تری 

نظیر رشد اقتصادی، اشتغال و رفاه را به ارمغان آورد.
در ادامه در ابتدا به پیش��ینه تحقیق در پنج حوزه اصلی مرتبط ش��امل اکوسیس��تم کارآفرینی، 
اکوسیستم نوآوری، مدل های کارآفرینی فناورانه، اقتصاد فناوری محور و معدود پژوهش های انجام شده 
در حوزه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه پرداخته شده است. سپس روش پژوهشی در دو بخش استراتژی 
فراترکیب و استراتژی پیمایش همراه با اشاره اجمالی به برخی نکات و نمونه های عملیاتی مرتبط ارائه 
و مورد تبیین قرار گرفته است. متعاقب آن یافته های پژوهشی بر مبنای دو استراتژی پیش گفته ارائه 

1 . Tansley
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شده و درنهایت نیز به نتیجه گیری و مباحثات مرتبط پرداخته شده است.

2. مروری بر پیشینه تحقیق
همان طور که اش��اره ش��د به واسطه عدم مفهوم سازی مناس��ب از مقوله اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
تالش گردیده تا در بخش حاضر ضمن تدقیق حوزه های مرتبط با این مقوله، اهم نتایج مطالعات مرتبط 

با هر یک از این حوزه ها نیز ارائه گردد.

1.2. اکوسیستم کارآفرینی

در نوع��ی نگاه1 می توان مقوله اکوسیس��تم کارآفرینی را در تحقیقاِت محی��ط و زمینه کارآفرینی نیز 
مدنظر و موردبررسی قرار داد. بااین حال الزم به توجه است که جاری شدن مفهوم اکوسیستم در حوزه 
کارآفرینی همراه با توس��عه  مبانی نظری و رویکرده��ای بنیادینی )ازجمله تئوری پیچیدگی( بوده که 
مقوله اکوسیستم کارآفرینی را در تمایز با تحقیقات محیط کارآفرینی قرار می دهد. والدز2 )1988( یکی 
از اولین محققانی به شمار می آید که از عبارت اکوسیستم کارآفرینی در گزارش غیررسمی پژوهش خود 
استفاده نموده است. وی ضمن اشاره به عوامل دخیل در شکل گیری شرکت های نوپا شامل کارآفرین 
مستعد، وضعیت محیط و شرایط بازار، با اتخاذ رویکردی متمرکز بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه 
و اثر آن ها در اکوسیستم، کارآفرین را فردی با ویژگی های پیچیده معرفی می نماید که گرایش خاصی 
به ریس��ک و هوشیاری نس��بت به فرصت ها و منابع دارد. نک و همکاران3 )2004( در تحقیق خود در 
منطقه بولدر که عموماً بر محور شناسایی نقش های انکوباتورها4 در شکل گیری و توسعه شرکت های نوپا 
بوده به شناسایی فاکتورهای محیطی که کارآفرینی را در یک منطقه تسریع می نماید نظیر شبکه های 
غیررسمی، دانشگاه ها، دولت، خدمات پشتیبانی، منابع مالی سازمان های بزرگ، استعدادها، زیرساخت 
فیزیک��ی و فرهن��گ توجه نموده و درنهایت نگاهی تکامل گرا را در حوزه اکوسیس��تم کارآفرینانه ارائه 
می نمایند. دنیل آیزنبرگ بنا بر ارجاعات گوناگون اولین اندیشمندی است که به طور ساختارمند و خاص 
به مقوله اکوسیس��تم کارآفرینی )و نه محیط کارآفرینی( پرداخته است؛ وی بر پایه تجارب کالن خود 

1 . به طور مثال در گزارش انکوباتور فرامرزی )2013( چنین رویکردی لحاظ شده است. 
2 . Valdez
3 . Neck et al.

4 . انکوباتور در اینجا به شرکتی که کارآفرین در آن قبل از ایجاد کسب وکار مشغول به کار بوده داللت دارد.
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در مقاله ای در سال 2010 در مجله هاروارد ایده اصلی اکوسیستم کارآفرینی را به عنوان مجموعه ای از 
اجزاء مش��خص و الزم برای فعالیت های کارآفرینانه نظیر رهبری، فرهنگ، منابع مالی و سرمایه که به 
نحو پیچیده ای به یکدیگر تنیده ش��ده اند معرفی نموده است. از دیدگاه وی اجزاء کلی این اکوسیستم 
از ش��ش بعد اصلی 1. سیاست )شامل رهبری و دولت(، 2. منابع مالی، 3. فرهنگ )شامل داستان های 
موفقیت کارآفرینی و نرم های اجتماعی(، 4. پش��تیبانی های زیرس��اختی، حرف��ه ای و غیرعمومی، 5. 
س��رمایه انسانی )ش��امل تحصیالت و کارکنان( و 6. بازارها )شامل شبکه ها و مشتریان اولیه( تشکیل 
ش��ده ک��ه به طور کلی حدود 50 مؤلفه را در ب��ر دارد )آیزنبرگ، 2011(. س��ورش و رامراج1 )2012( 
در مقال��ه خود بر پایه ای ترین س��ؤال حوزه کارآفرینی یعنی ذاتی ب��ودن کارآفرینی و یا امکان تربیت 
نمودن کارآفرینان، تمرکز نموده و با اشاره به اهمیت فاکتورهای محیطی بر تصمیم کارآفرینانه تالش 
می نمایند چارچوب مفهومِی اکوسیستمی را طرح نمایند که افراد را جهت شروع به کسب وکار جدید 
ترغیب می نماید؛ این پژوهشگران با بهره گیری از روش مرور متون، فاکتورهای اصلی این اکوسیستم را 
شناسایی نموده و سپس با انجام مصاحبه های موردی کیفی )مصاحبه عمیق با کارآفرینان( و همچنین 
مطالعه آزمایشی )پایلوت( مؤلفه های اصلی اکوسیستم کارآفرینی را در قالب 8 گروه پشتیبانی اخالقی، 
پش��تیبانی مالی، پشتیبانی فناوری، پشتیبانی بازار، پش��تیبانی اجتماعی، پشتیبانی شبکه، پشتیبانی 
دولت و پش��تیبانی محیطی دسته بندی می نمایند. اشپیگل2 )2017( در مقاله خود با اشاره به اهمیت 
و نقش اکوسیس��تم های کارآفرینی در بروز کارآفرینی های با رش��د باال یازده ویژگی )فاکتور( خاص را 
در سه گروه 1. فرهنگی )نگرش فرهنگی و تاریخچه کارآفرینی(، 2. اجتماعی )شبکه ها، سرمایه مالی، 
مرشدها و رابط ها و استعدادهای کاری( و 3. ملموس3 )دانشگاه ها، خدمات و امکانات پشتیبان، سیاست 

و دولت و بازارهای باز( برای چنین اکوسیستمی معرفی نموده است.

2.2. اکوسیستم نوآوری

اکوسیستم نوآوری شامل گروهی از عوامل محلی و فرآیندهای پویا بوده که در مواجهه و رفع چالش های 
پیچیده با یکدیگر تعامل می نمایند؛ این اکوسیس��تم ش��بکه ای پویا و تعاملی است که منجر به توسعه 
نوآوری ها گردیده و می تواند به قطب های محلی، ش��بکه های جهانی و حتی پلتفرم های فناوری داللت 

1 . Suresh & Ramraj
2 . Ben Spigel
3 . Material
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نماید )اوکسانن و اوتاماکی، 2014(. هوآنگ و هاروویت1 )2012( در کتاب خود رویکردی خاص تحت 
عنوان جنگل های استوایی2 را در حوزه اکوسیستم نوآوری معرفی نموده اند که از دو گروه فاکتور سخت 
)افراد، متخصصان، زیرس��اخت و سیاست( و نرم )تنوع، انگیزه های فرا منطقی، اعتماد اجتماعی، قواعد 
جنگل اس��توایی و تفسیر قواعد( تشکیل شده است. دارس��ت و پوتانن )2013( با هدف تبیین عوامل 
موفقیت در پیاده س��ازی اکوسیستم نوآوری به بررسی و بازبینِی س��امانمند متوِن مرتبط با این حوزه 
پرداخته و 9 بعد اصلی منابع، حاکمیت، استراتژی و رهبری، فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، 
افراد، فناوری، شرکا و خوشه سازی را از تحلیل های خود منتج نموده اند که بر آن اساس بعد حاکمیت 
بیش��ترین اهمیت را دریافت نموده و پس  از آن اس��تراتژی و رهبری، فرهنگ و ش��رکا به عنوان عوامل 
اصلی مؤثر در موفقیت اکوسیستم نوآوری معرفی شده اند که دارای ارتباط نزدیک با بعد حاکمیت نیز 
می باش��ند. درنهایت رابلو و بِرنوس3 )2015( در مقاله خود با مرور جامع متون 9 بعد مش��خص شامل 
نقش آفرینان )دولت، دانش��گاه ها، صنعت، نهادهای پش��تیبانی، کارآفرینان، سیستم مالی، مشتریان و 
افراد(، س��رمایه، زیرساخت، قواعد، دانش، ایده ها، کانال ارتباطی، فرهنگ و اصول ساختاری را به عنوان 

فاکتورهایی که در مسیر ایجاد و توسعه تکاملی اکوسیستم های نوآوری اثرگذارند، شناسایی نموده اند.

3.2. کارآفرینی فناورانه

کارآفرین��ی فناورانه از زمان طرح موضوع در ادبیات آکادمیک که به همایش کارآفرینی س��ال 1970 
می��الدی در دانش��گاه پوردو آمریکا مرتبط گردیده )لوت��ز4، 2006( تاکنون به حدی از لحاظ مفهومی 
گس��ترده تر و تکامل یافته ت��ر گردیده که به نوعی لزوم اتخاذ رویک��ردی جامع و همه جانبه در خصوص 
مطالعه و بررس��ی آن را منتج می نماید. در یکی از تعاریف جامع بیرز و همکاران5 )2011( کارآفرینی 
فناورانه را به عنوان ایجاد ش��رکت های جدید جهت بهره برداری از نوآوری های فناورانه معرفی نموده اند 
که ش��امل شناس��ایی فرصت های فناورانه جذاب و قابل تجاری سازی، جمع آوری منابع، مدیریت رشد 

سریع و مدیریت ریسک می گردد.
ونکاترام��ن6 )2004( تالش نموده تا عوامل موفقیت کش��ور آمریکا در حوزه کارآفرینی فناورانه را 

1 . Hwang & Horowitt 
2 . به معنای محلی که گیاهان و جانوران گوناگون و متعدد به طور خودجوش بروز و رشد پیدا می کنند.

3 . Rabelo & Bernus
4 . Lotz
5 . Byers et al.
6 . Venkataraman
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شناس��ایی و مدلی را در جهت توس��عه چرخه تکاملی کارآفرینی فناورانه در کش��ورهای مختلف، ارائه 
نماید. از نظر وی تنها بازارهای س��رمایه، سیس��تم حقوقی و زیرساخت های ارتباطی مناسب منجر به 
موفقیت ایالت های کش��ور آمریکا در این موض��وع نگردیده اند، بلکه همراهی ایده های نو و قوی، وجود 
الگوهای فردی مناسب، شبکه های غیررسمی، شبکه های حمایتی، بازار وسیع، رهبران اجرائی، نهادهای 
قوی و فرهنگ مناس��ب کارآفرینی میز از جمله مواردی اس��ت که تحت عنوان گروه عوامل ناملموس 
اهمیت بسیار زیادی داشته و دارد. پرودان )2007( در بخش اول رساله دکتری خود تالش نموده مدلی 
مفهوم��ی و نظری را بر فرآیند کارآفرینی فناوران��ه ارائه نماید که این مدل از 7 جزء کلیدی کارآفرین 
فناور، دانش��گاه ها )شامل خوشه ها و پارک های فناوری(، س��ازمان ها، سرمایه، بازار/ مشتریان، دولت و 

مشاوران تشکیل شده است. 

4.2. اقتصاد فناوری محور

اقتص��اد فناوری محور که تق��ارب مفهومی قابل توجهی با مقوالِت دیگر نظی��ر اقتصاد جدید و اقتصاد 
دانش بنیان دارد )پلینکوس و بوگاسلوسکاس1، 2007( به مجموعه رویکرد و فعالیت هایی معطوف است 
که تجاری س��ازی اختراعات جدید و پیاده سازی گسترده نوآوری ها را در جهت کسب پیشرفت و رشد 
اقتصادی کشورها/ مناطق دنبال می نماید. بر این اساس توسعه اقتصادی فناوری محور به رویکردی در 
اقتصاد منطقه ای اطالق می گردد که بهبود و ارتقاء جو محیطی مناسب برای ظهور شرکت های نوآورانه 
جدید و همچنین بقاء و رشد شرکت های نوآورانه موجود را در دستور کار دارد )موسسه علم و فناوری 
آمریکا2، 2013(. چونگ مون لی3 )2000( ضمن بررس��ی و تدقیق رخدادها و روند توسعه منطقه دره 
سیلیکون4 در آمریکا بر این موضوع تأکید می نماید که فناوری های کشف و توسعه یافته در این منطقه 
منجر به تعالی و موفقیت آن نش��ده بلکه محور اصلی موفقیت این منطقه ش��رکت هایی هستند که در 
جهت توس��عه، بازاریابی و بهره برداری از فناوری ها پایه گذاری ش��ده اند؛ وی توجه همه جانبه به شرایط 
محیطی، سیاس��تی، نگرشی، دانش��ی و اجتماعی را هدایت گر مسیر توسعه این منطقه به شمار آورده 

1 . Pilinkus & Boguslauskas
2 . The state science and technology institute (SSTI)
3 . Chong-Moon Lee

4 . منطقه ای در سانفرانسیسکو در کالیفرنیای شمالی که در پی تالش های دانشگاه استنفورد در دهه 1890 شکل گرفته 
و در حال حاضر مرکز بسیاری از سازمان های فناوری محور بزرگ و کوچک جهان است. این منطقه همواره یکی از عناصر 

اصلی اقتصاد آمریکا به حساب آمده است. 
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و ده مورد ش��امل قوانین مناس��ب، محیط دانش��ی، نیروی کار باکیفیت، جو ریسک پذیری و پذیرش 
شکس��ت، محیط کس��ب وکار باز، تعامل مناسب صنعت و دانش��گاه، همکاری اتحاد گونه سازمان ها و 
دولت، س��طح باالی کیفیت زندگی و زیرس��اخت های ارتباطی و پایه  را به عنوان عوامل مهم و اساسِی 
دخیل در ش��کل گیری و تبدیل ش��دن این منطقه به یکی از قطب ه��ای تکنولوژیک-اقتصادی جهان، 
معرفی می نماید. موسسه علم و فّناوری آمریکا )2006( با بهره گیری از رویکردی چندجانبه شامل مرور 
متون، بررسی بهترین روش های مرتبط، مطالعه مناطق موفق، مصاحبه های عمیق با متخصصان خبره 
و همچنین تجربیات و تحلیل های شخصی نویسندگان، مسیر طی شده و شرایط مناطق موفق کشور 
آمریکا1 در حوزه اقتصاد فناوری محور را مدنظر قرار داده و هفت موضوع محوری را برای موفقیت این 
مناطق نتیجه گیری نموده که عبارت اند از: زیرس��اخت معنوی )ش��امل دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی(، 
مکانیس��م های انتقال دانش، زیرس��اخت فیزیکی، نیروی کار متخصص، منابع سرمایه پرخطر، کیفیت 

زندگی و فرهنگ کارآفرینانه.

5.2. اکوسیستم کارآفرینی فناورانه

بر اساس مطالعه صورت پذیرفته تاکنون تعداد بسیار محدودی تحقیق و گزارش با محوریت اکوسیستم 
کارآفرینی فناورانه قابل شناسایی بوده که در همین تعداد محدود نیز مفهوم سازی مناسبی از این مقوله 
صورت نپذیرفته است؛ از جمله معدود تعاریف موجود، مرتبط با تحقیق الیا و همکاران2 )2013( بوده که 
در راستای مفهوم سازی اگوسیستم کارآفرینی فناوری3 به تبیین اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و ابعاد 
آن نیز پرداخته اند؛ بر اس��اس نظر این محققان اکوسیستم کارآفرینی فناورانه عبارت است از: "سیستم 
تکاملی، دانش، افراد و دارائی ها که برای ایجاد یک کس��ب وکار کارآفرینانه موفق الزم اس��ت". برد فلد4 
)2012( در کتاب جوامع کس��ب وکارهای نوپا، شهر بولدر از ایالت کلورادو آمریکا و آنچه در این منطقه 
در ح��وزه کارآفرینی و به خصوص کارآفرینی های فناورانه اینترنتی تجربه ش��ده را مورد تمرکز قرار داده 
که منجر به ارائه اصولی در جهت موفقیت مناطق کارآفرینانه شده است. این اصول به نوعی بیانگر ابعاد 
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه بوده و مشتمل بر هفت جزء کارآفرینان، دولت، دانشگاه ها، سرمایه گذاران، 

1 . Silicon Valley, Research Triangle, and Route 128
2 . Elia et al.
3 . Technology entrepreneurship eGosystem
4 . Brad Feld
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مرش��دها، تأمین کنندگان خدمات پش��تیبان و ش��رکت های نوپا می گردد؛ بر اساس نظر وی در چنین 
جوامعی هم به وجود رهبران1 و حامیان2 اکوسیس��تم نیاز اس��ت و هم چنین جامعه ای نیاز به بوقچیان3 
نی��ز دارد ت��ا هم به اتفاق��ات و رخدادها افتخار کنند و هم جو انگیزاننده و مهیج��ی را در جامعه ایجاد 
نمایند. گوپتا و همکاران4 )2015( در مطالعه خود ضمن سطح بندی تحقیقات حوزه کارآفرینی فناورانه 
به س��ه س��طح فردی، سازمانی و سیستمی، حوزه اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه را در زمره تحقیقات 
س��طح سیس��تمی به معنای تعامل و تبادل منابع میان نقش آفرینان مختلف اکوسیستم قرار داده و با 
ارجاع به برخی از پژوهش های گذشته عوامل موفقیت کارآفرینانه را در دو گروه فاکتور فردی )تعامل و 
شبکه سازی مشتریان، مهارت های فنی، نیل به موفقیت و غیره( و محیطی )سیاست ها و قواعد دولتی، 
س��رمایه گذاران عمومی، فرشتگان کس��ب وکار، فرهنگ، جامعه فراملیتی و غیره( دسته بندی نموده اند. 
درنهایت روژا5 )2015( در پژوهش خود که معطوف بر اکوسیستم کارآفرینانه فناوری6 و ارتباط صنعت 
فناوری اطالعاِت منطقه خاصی در رومانی با این اکوسیس��تم بوده به اهمیت رشد فناوری و کارآفرینی 
در رشد و پایداری اقتصادی و اجتماعی کشورها اشاره داشته و بر لزوم وجود محیط کسب وکار رقابتی 
و مناس��ب در جهت ایجاد س��ازمان های جدید، ایجاد ارزش، ایده پردازی و پیاده س��ازی مطلوب ایده ها 
تأکی��د می نماید؛ وی چنین محیطی را تحت عنوان اکوسیس��تم کارآفرینانه فناوری معرفی نموده و با 
ارجاع به نظرات برخی از محققان معتبر در حوزه کارآفرینی دو مجموعه فاکتورِ غیر کارآفرینانه )بازارها، 
سیستم نوآوری، زیرساخت ها، فاکتورهای منطقه ای، سیاست ها و قوانین و شرکت های نوپا( و کارآفرینانه 
)آموزش، فرهنگ کارآفرینانه، خدمات پش��تیبانی، ترویج و شفافیت، شبکه ها، جوامع، سرمایه و تأمین 

مالی و انکوباتورها و شتاب دهنده ها( را برای این اکوسیستم معرفی می نماید.
آنچ��ه در بخ��ش حاضر تحت عنوان پیش��ینه پژوهش ارائ��ه گردید، عالوه ب��ر پرداختن به مقوله 
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و معدود پژوهش های خاص آن، چهار حوزه دیگِر مرتبط با این مقوله و 
اهم پژوهش ها و نتایج اصلی  آن ها را نیز مدنظر قرار داد. کلیه این موارد به همراه س��ایر منابع مرتبط 
در مرحل��ه اول عملیاتی پژوهش )اس��تراتژی فراترکیب( در جهت تبیین ابع��اد و مؤلفه های محتمل 

1 . Leaders
2 . Feeders
3 . Cheerleaders
4 . Gupta et al.
5 . Roja
6 . Technology entrepreneurial ecosystem
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اکوسیستم کارآفرینی فناورانه مورد تحلیل و یکپارچه سازی قرار گرفته است.

3. روش پژوهش
به طورکلی پژوهش حاضر در دو مرحله مش��خص دنبال گردیده اس��ت؛ در مرحله اول با بهره گیری از 
اس��تراتژی فراترکیب مؤلفه های محتمل اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه مشخص گردیده و سپس در 
مرحله دوم با بهره گیری از اس��تراتژی پیمایش این مؤلفه ها در زمینه کشور ایران مورد بررسی، اصالح 
و تکمی��ل قرار گرفته اند. از این جهت پژوهش جاری بر اس��اس هدف و زمینه خود در زمره تحقیقات 
بنیادین )به واس��طه گسترش دانش پایه در حوزه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه( و تحقیقات کاربردی 
)به واسطه ارائه ابعاد و مؤلفه های این اکوسیستم و اولویت تقریبی آن ها برای کشور ایران( جای می گیرد. 
رویکرد کلی انجام پژوهش در قالب رویکرد قیاس محتمل1 دسته بندی می گردد. نوع تحقیق بر اساس 
دیدگاه تدلی و تشکری2 )2009 و 2011( به نقل از ساندرز و همکاران )2016( آمیخته نسبتاً یکپارچه3 
اس��ت. همچنین گردآوری داده ها در پژوهش مبتنی بر روش اس��نادی مکت��وب )بخش فراترکیب( و 
مصاحبه عموماً س��اختاریافته )بخش پیمایش( بوده که داده های جمع آوری ش��ده حس��ب نوع آن ها با 

روش های تحلیل محتوا، آمار توصیفی و کدگذاری های ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفته است.
در جهت رعایت کیفیت پژوهش در کل فرآیند تالش گردیده تا با مس��تند نمودن و تبیین دقیق 
مراحل طی ش��ده امکان بررسی و پیاده سازی مجدد فرآیند برای سایر پژوهشگران فراهم گردد )معیار 
وابستگی(. استراتژی فراترکیب بر اساس ساختار نظام مند مشخصی تعریف و مورد پیگیری قرار گرفته 
اس��ت؛ در این مس��یر شناس��ایی و مطالعه متون بر اس��اس معیارهای خاص مرتبط بوده تا از کیفیت 
ورودی فرآین��د اطمین��ان حاصل گردد. همچنین کیفیت خروجی های فرآیند نیز به تائید س��ه خبره 
مرتبط با موضوع رس��یده است. یکی از مهم ترین راهکارهای بررسی اعتبار تحلیل های بخش پیمایش 
ناش��ی از فرآیند چندمرحله ای انجام و تحلیل مصاحبه ها بوده که امکان بررس��ی و کس��ب اطمینان از 
تحلیل ها در مرحله بعدی مصاحبه ها را فراهم می آورده اس��ت. عالوه بر آن متن پیاده شده مصاحبه ها 
و کدگذاری های صورت پذیرفته حسب لزوم به مصاحبه شوندگان ارائه و نظرات و نکات تکمیلی آن ها 

نیز دریافت گردیده است.

1 . Abduction
2 . Teddlie and Tashakkori
3 . Partially integrated mixed methods research 



19 ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

1.3. استراتژی فراترکیب

اس��تراتژی فراترکیب رویک��ردی جامع و هدفمند به تحلیل مطالعات کیفی مش��ابه بوده که محقق را 
در انتخاب، ارزیابی، جمع بندی و ترکیِب تفس��یر گونه ی یافته های این مطالعات در جهت پاسخگویی 
به س��ؤال پژوهش یاری می نماید )سندلوس��کی و هم��کاران1، 1997؛ وال��ش و داون2، 2005؛ اروین 
و همکاران3، 2011(. این اس��تراتژی بر اس��اس دیدگاه محققان مختل��ف و از جمله اروین و همکاران 
)2011( شامل 6 مرحله مشخص به شرح شکل 1 بوده که مبنای پژوهش جاری نیز قرار گرفته است.

شکل 1: فرآیند استراتژی فراترکیب؛ )بر اساس نظر اروین و همکاران، 2011(

مس��ئله و سؤال اصلی پیش رو در بخش اوِل پژوهش شناسایی و یکپارچه سازی ابعاد و مؤلفه های 
اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه بوده که به واسطه ضعف مفهوم سازی این مقوله در ادبیات آکادمیک و 
حوزه عملیاتی، تالش گردیده تا با تحلیل مفهومی این مقوله و شناسایی موضوعات اصلی مرتبط با آن 
ش��امل اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم نوآوری، مدل های کارآفرینی فناورانه و اقتصاد فناوری محور 
بتوان مجموعه ابعاد و مؤلفه های مرتبط با این اکوسیس��تم را به نحو مطلوبی شناس��ایی، توصیف و در 
جهت شکل دهی چارچوب مؤلفه های این اکوسیستم ترکیب نمود. بر این اساس و در راستای بند دوم 
اس��تراتژی فراترکیب واژگان اصلی ذکر ش��ده در جدول 1 در دو بانک داده آکادمیک4 در انتهای سال 
2015 میالدی به ازای کلیه س��ال های تحت پوشش بانک داده تحت عنوان، واژگان کلیدی و خالصه 
منابع مورد جستجو قرار گرفته است. بر این اساس به طورکلی 120 منبع )عموماً مقاله( شناسایی شد 

1 . Sandelowski et al.
2 . Walsh & Downe
3 . Erwin et al.
4 . Sciencedirect & Emerald 
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ک��ه با مطالع��ه اجمالی این منابع و حذف مواردی که با حوزه و ه��دف تحقیق منطبق نبودند1، نهایتاً 
پنج منبع اصلی انتخاب گردید؛ از جهت ضرورت عمق بخش��ی به مطالعه، مفاهیم اصلی انتخاب ش��ده 
در پایگاه های داده آکادمیک دیگر2 و همچنین به طور آزاد مورد جس��تجو قرار گرفت تا منابع مرتبط 
بیشتری از جمله منابع عملیاتی و سازمانی نیز به فرآیند مطالعه و فراترکیب وارد شود. نهایتاً 34 منبع 

)آکادمیک و عملیاتی( جهت تحلیل های آتی انتخاب گردیده است.

جدول 1: حوزه های بررسی و تعداد منابع انتخاب شده جهت مطالعه فراترکیب

واژگان مرتبطحوزه

تعداد منابع 
انتخاب شده 
از جستجوی 

iآکادمیک

تعداد منابع 
انتخاب شده 
از جستجوی 

iiعملیاتی

اکوسیستم 
کارآفرینی

 «Entrepreneurship Ecosystem»
& «Entrepreneurial Ecosystem»68

Innovation Ecosystem»44»اکوسیستم نوآوری

کارآفرینی فناورانه
 «Technological Entrepreneurship»
& «Technology Entrepreneurship»41

اقتصاد فناوری 
محور

 «Technology-Based Economic»,
 «Technology Based economic»
& «Technology based economy»

13

اکوسیستم 
کارآفرینی فناورانه

«Technological Entrepreneur-
 ship Ecosystem» & «Technology

Entrepreneurship Ecosystem»
12

i. شامل کلیه منابعی که از پایگاه های داده علمی نظیر اسکوپوس، امرالد و ساینس دایرکت شناسایی گردید.

ii. شامل گزارش ها، کتاب ها و مقاالت در حال کار.

مطالعه و بررس��ی منابع منتخب در دو نوبت مجزا با دو هدف مش��خص صورت پذیرفته است؛ در 
مطالعه و ارزیابی نوبت اول نسبت به شناسایی ابعاد مختلف مورداشاره در هر یک از منابع اقدام گردیده 
و موارد استخراج شده از هر یک از منابع در قالب جدولی مشخص یادداشت، کدگذاری و سپس تحلیل 

1 . شامل منابعی که ابعاد و مؤلفه های اکوسیستمی را در بر نداشته، بر یک حوزه اکوسیستمی خاص و یا صنعت مشخص 
تمرکز نموده و یا بر سطح غیر مرتبط تحلیل، نظیر پلتفرم فناوری تأکید داشته است. 

Scopus 2 . به طور خاص پایگاه
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محتوایی و مقایسه ای شده و نهایتاً ابعاد اصلی )محتمل( اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در قالب سیزده 
بعد منتج شده است. 

در مطالعه و ارزیابی نوبت دوم مجدداً کلیه منابع از حیث مؤلفه های اکوسیستمی )فاکتورهای ذیل 
هر یک از ابعاد( مورد بررس��ی قرار گرفته و موارد اشاره ش��ده در هر یک از منابع شناسایی و استخراج 
گردیده اس��ت. در منابعی که فاکتورهای محتمل اکوسیس��تمی به طور ضمنی اشاره شده بود از روش 
تحلیل محتوی کیفی1 جهت اس��تخراج مؤلفه ها بهره گیری شده است. کلیه مؤلفه های شناسایی شده 
بر اساس مفهوم اصلی مورد تأکید خود و همچنین ارتباط آن ها با ابعاد سیزده گانه ی منتج شده مورد 

کدگذاری قرار گرفته اند )به طور نمونه جدول 2(.

جدول 2. نمونه ای از جداول کدگذاری مؤلفه ها

منبع شماره 4- حوزه اکوسیستم کارآفرینی - آیزنبرگ )2011(

کد مولفهکد بعدمولفهبعد

B46نهادها )سرمایه گذاری، پشتیبانی و ..(سیاست- دولت

A48معافیت های قانونی )مالیات و..(سیاست- دولت

A51پشتیبانی صریحسیاست- رهبری

D52مشروعیت اجتماعیسیاست- رهبری

C71سرمایه پرخطر اولیهمالی- سرمایه مالی

C72تامین مالی سرمایه گذاران پرخطرمالی- سرمایه مالی

D75موفقیت های مشهودفرهنگ- داستان های موفقیت

…………

مجموعه مؤلفه های شناسایی شده همراه با کدهای مرتبط آن ها در قالب جدولی جامع شامل 752 
مورد در نرم افزار اکس��ل تجمیع گردیده و س��پس در چند نوبت مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته اند؛ 
دراین ارتباط مواردی که ماهیت معیار سنجش و یا خروجی داشته، بر سطح کالن )بعد( متمرکز بوده و 
یا بر نقش جزء تأکید داشته، شناسایی و از مجموعه مؤلفه ها حذف گردیده است. متعاقب آن مؤلفه ها 

1 . Qualitative Content Analysis
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حس��ب بعد مرتبط خود با مقایس��ه مداوم با یکدیگر و مراجعه به متن اصلی هر یک )جهت اطمینان 
از مفهوم مورد اش��اره( مورد یکپارچه سازی و تلخیص قرار گرفته اند. در انتهای این مرحله 179 مؤلفه 
مش��خص گردیده که در دو نوبت دیگر به واسطه بررس��ی مجدد و دریافت سه مورد نظر تحلیلی افراد 
خب��ره مورد تحلی��ل و ترکیب قرار گرفته و نهایتاً 157 مؤلفه جه��ت ورود به مرحله پیمایش انتخاب 
گردیده است. این مؤلفه ها در قالب پرسشنامه سنجش اهمیت مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

در کشور ایران تنظیم شده اند.

2.3. استراتژی پیمایش

پیمایش روشی سیستماتیک برای جمع آوری اطالعات از افراد یا درباره آن ها در جهت توصیف، مقایسه 
و یا تبیین دانش، نگرش و یا رفتار آن ها اس��ت )فینک1، 2003(. آنچه بیش��تر از این استراتژی مدنظر 
محققان و پژوهش های مختلف بوده نوع کمی آن ش��امل جمع آوری و تحلیل کمی داده های مربوطه 
عموماً از طریق پرسشنامه است، بااین حال برخی از اندیشمنداِن حوزه روش تحقیق به نوع کیفی این 
استراتژی نیز اشاره نموده اند. جنسن2 )2010( پیمایش کیفی را به عنوان روشی که به دنبال شناسایی 
تنوع )و نه تعدد( است معرفی نموده و در واقع این استراتژی به عنوان یکی از روش های مطالعه کیفی 
در کنار قوم نگاری و روش داده بنیاد معرفی گردیده اس��ت )وس��تر3، 2000 به نقل از جنسن، 2010(. 
در همین راستا فینک )2003( نیز استراتژی پیمایش کیفی را معطوف به اکتشاف و جمع آوری داده ها 
درباره معانِی کس��ب شده به واس��طه تجربه افراد تعریف نموده که محقق در آن حتی می تواند سؤاالت 
باز طرح نموده و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا نس��بت به بررس��ی و ارزیابی احساسات، نظرات و 

ارزش های افراد یا گروه ها اقدام نماید.
بر اساس تبیین صورت پذیرفته، پژوهش حاضر در مطالعه میدانی خود از استراتژی پیمایش کمی و 
کیفی به طور توأمان بهره گرفته تا مجموعه مؤلفه های شناسایی شده در مرحله فراترکیب را از دید سه 
گروهِ کارآفرینان فناور، مس��ئولین حوزه های مرتبط اکوسیستم و خبرگان4 مورد ارزیابی و بررسی قرار 

1 . Fink
2 . Jansen
3 . Wester

4 . معیار انتخاب کارآفرینان فناور عموماً بر پایه گذاری کسب وکار فناورانه )عموماً از شرکت های دانش بنیان( و قرار داشتن 
شرکت در مرحله نوپا و معیار انتخاب مسئولین مرتبط جایگاه و تجربه مناسب و جامع افراد در یکی از حوزه های خاص و 
اصلی اکوسیستم بوده که این افراد حسب تجربه مفید و دیدگاه چندجانبه نسبت به اکوسیستم کارآفرینانه در زمره گروه 

خبرگان نیز می توانسته اند جای گیرند.



23 ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

داده و تائید و اصالح مجموعه مؤلفه ها را با توجه به شرایط کشور به انجام رساند. فریندی بتبا در این 
مرحله پرسشنامه تنظیم شده )شامل 157 مؤلفه( در قالب جلسات مصاحبه ساختاریافته با 19 نفر )12 
کارآفرین کس��ب وکار فناورانه نوپا، 6 نفر مسئولین مرتبط و 5 خبره حوزه اکوسیستم1( طرح و نظرات 
آن ها در خصوص اهمیت هر یک از مؤلفه ها در بروز کارآفرینی فناورانه در کش��ور ایران در قالب طیف 
لیکرت سه گانه اخذ گردیده است. همچنین مصاحبه شوندگان در قالب استراتژی پیمایش کیفی در ارائه 
نقطه نظرات اصالحی از جمله حذف مؤلفه ای خاص، ارائه تبیین و توضیح مشخص و یا اضافه نمودن 
مؤلفه ای جدید آزاد بوده  اند. نکات اعالم ش��ده توسط مصاحبه شوندگان پس از هرچند جلسه مصاحبه 
از طریق فرآیند تحلیل کیفی و کدگذاری ترکیبی2 )ش��امل کدگذاری قیاس��ی3 برای نکات مرتبط با 
مؤلفه های از قبل تنظیم ش��ده و کدگذاری اس��تقرائی4 برای نکاتی که در قالب چارچوب مؤلفه های از 
پیش تعریف شده نبوده اند( در نرم افزار مکس کیودا نسخه 12 مورد بررسی قرار گرفته است5؛ همچنین 
در همین مواعید تحلیل  های کیفی، نظرات کمی کسب شده بر پرسشنامه نیز مورد تحلیل آمار توصیفی 
قرار گرفته و نهایتاً جمع بندی اصالحات الزم، در پرسشنامه اعمال گردیده و پرسشنامه به روز شده وارد 
جلسات مصاحبه های ساختاریافته آتی گردیده است. این روند تا جایی ادامه یافته که بر اساس نظرات 
کس��ب ش��ده تغییر دیگری در مجموعه مؤلفه ها الزم و مفید تش��خیص داده نشده و در واقع به اشباع 

نظری در خصوص کمیت و کیفیت مجموعه مؤلفه ها دست پیدا شده است.

4. تحلیل یافته ها

1.4. یافته های استراتژی فراترکیب

همان طور که اشاره گردید فرآیند استراتژی فراترکیب در دو نوبت مجزا مورد پیگیری قرار گرفته که در 
بخش اول ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه به شرح ذیل نتیجه گیری شده است.

سیاس��ت ها و قوانین: مش��تمل بر اصول، قواعد و چارچوب های باالدست و جهت دهنده اقدامات . 1
کسب وکار در سطح ملی یا منطقه ای.

1 . امکان دسته بندی افراد در بیش از یک گروه حسب تجربه و ویژگی های فردی وجود داشته است.  
2 . Hybrid coding
3 . Deductive coding
4 . Inductive coding

5 . فرآیند کدگذاری منطبق بر روش کدگذارِی توصیف ش��ده در مقاله اس��تاکی )2015( و فردی و مویر-کوکران )2006( 
بوده است. 
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برنامه ها و حمایت های دولت: مش��تمل بر برنامه ها و اقدامات عملیاتی دولتی در جهت حمایت از . 2
کسب وکار ها )فناورانه(.

سرمایه: مشتمل بر نهادهای مختلف تأمین مالی و سرمایه گذاری و کارایی و اثربخشی اقدامات مرتبط.. 3
فرهن��گ: مش��تمل بر ش��رایط کالن فرهنگی، نرم ه��ای اجتماعی و اقدام��ات فرهنگی در جهت . 4

کارآفرینی )فناورانه(.
پشتیبانی های نرم: شامل نقش آفرینان و خدمات پشتیبانی کننده از کسب وکارها )فناورانه(.. 5
زیرساخت: شامل زیربناهای فیزیکی الزم جهت عملکرد کسب وکارها.. 6
استعدادها: نیرو، سرمایه انسانی و ویژگی های الزم آن ها جهت کسب وکارهای فناورانه.. 7
آموزش و پژوهش: شامل نهادها و اقدامات مناسب که در جهت ارتقاء دانش و مهارت و همچنین . 8

خروجی های کاربردی تحقیق و توسعه عمل می نمایند.
مشتریان و بازارها: شامل خریداران محصوالت فناورانه و شرایط مساعد بازار برای کسب وکارهای فناورانه.. 9
شبکه ها و تعامالت: شامل ارتباطات و تعامالت مختلف و مرتبط رسمی و غیررسمی در سطح ملی . 10

و بین المللی.
ش��رایط ویژه: شامل ویژگی های خاص منطقه ای نظیر نزدیکی دانشگاه ها به کارآفرینان فناور و یا . 11

کیفیت زندگی.
سازمان ها: شامل موجودیت های سازمانی و حمایت های آن ها از بروز کارآفرینی های فناورانه.. 12
کارآفرینان فناور: شامل مجموعه ویژگی های الزم در کارآفرینان فناور جهت موفقیت در کسب وکار فناورانه.. 13

جدول 3 بخشی از ماتریس جامع تحلیل زمینه بوده که در آن میزان توجه هر یک از منابع مورد 
بررسی نسبت به ابعاد سیزده گانه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه مشخص گردیده است. در این جدول 
اولویت هر یک از ابعاد نیز حس��ب تعدد و تمرکز ارجاعات مشخص گردیده که بر این اساس بیشترین 

تمرکز بر بعدهای سرمایه، سیاست ها و قوانین، فرهنگ، پشتیبانی های نرم و استعدادها است.
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 جدول 3. بخشی از جدول جامع ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و 
تعدد ارجاعات در مطالعات بررسی شده
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در بخش دوم این استراتژی، 752 مؤلفه مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی فناورانه شناسایی گردیده 
که در انتهای فرآیند یکپارچه سازی به 157 مؤلفه در دوازده بعد1 شامل حاکمیت )16 مؤلفه(، سرمایه 
)12 مؤلفه(، فرهنگ )16 مؤلفه(، پشتیبانی های نرم )13 مؤلفه(، زیرساخت )6 مؤلفه(، استعدادها )10 
مؤلفه(، آموزش و پژوهش )12 مؤلفه(، بازارها و مشتریان )13 مؤلفه(، شبکه ها و تعامالت )16 مؤلفه(، 
شرایط ویژه )10 مؤلفه(، سازمان ها )13 مؤلفه( و ویژگی های فردی کارآفرینان فناور )20 مؤلفه( تقلیل 
پیدا نموده اس��ت. در جدول ش��ماره 4 نظر به تعدد آیتم ها صرفاً س��ه گروه مؤلفه سرمایه، حاکمیت و 

فرهنگ به عنوان نمونه خروجی این مرحله اشاره شده است.

جدول 4: مؤلفه های استخراج شده از فرآیند فراترکیب در سه بعد حاکمیت، سرمایه و فرهنگ

بعد فرهنگ بعد سرمایه بعد حاکمیت

  
الگوهای موفق فردی منابع و راهکارهای متعدد تامین مالی قوانین مالیاتی

جامعه باز فراملیتی بانک های سرمایه گذاری قوائد صادرات و واردات
رخدادهای فرهنگی کارآفرینی فرشتگان کسب و کار قوانین ورود به بازار)مجوزها و ..(

تمایل سرمایه گذاران به تامین  نهادهای نظارتی
گفتمان های باز مالی بنگاه  خرد فناورانه

کارزارهای کارآفرینانه)کمپین( بازار سرمایه قوائد ورشکستگی
ارتباطات و برندسازی دوستان و خانواده قوائد ثبت شرکت

پوشش رسانه ای مراکز دولتی اهداف و سیاست های کالن
میل به کارآفرینی سرمایه گذاری های مشارکتی دولتی قوانین فعالیت 

ریسک پذیری سرمایه گذاران خارجی قوانین مالکیت معنوی
پذیرش کارآفرینی سیستم اعتبار سنجی گرایش سیاست های عمومی

پذیرش شکست سرمایه گذاران پرخطر قوائد مهاجرت
احترام به سرمایه گذاران رقابت بین نهادهای مالی قوانین کار

فرهنگ پاسخگویی   سیستم حقوقی
فرهنگ نوآوری و خالقیت   قوانین ضد انحصار

نگرش کارآفرینانه   سیاست های صنعتی
سرمایه اجتماعی   جو سیاسی

1 . حس��ب تحلیل های صورت پذیرفته در این مرحله بعد برنامه ها و حمایت های دولت به واس��طه نوع مؤلفه های آن در بعد 
سیاست ها و قوانین تحت عنوان بعد کالن تِر حاکمیت و یا سایر ابعاد نظیر پشتیبانی های نرم و آموزش و پژوهش تلفیق گردید. 
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2.4. یافته های استراتژی پیمایش

مؤلفه های نتیجه گیری شده از مرحله قبل )157 مؤلفه( در قالب پرسشنامه تعیین اهمیت مؤلفه های 
بروز و انجام کارآفرینی فناورانه در کشور ایران تنظیم، در جلسات مصاحبه ساختاریافته طرح و نظرات 

کمی و کیفی مربوطه از جامعه مرتبط با مشخصات جدول شماره 5 دریافت گردیده است.

جدول 5: مشخصات مصاحبه شوندگان در فرآیند پیمایش

درصدتعدادگروه مصاحبه شوندگان
میانگین سابقه نوع تحصیالتسطح تحصیالت

در کارآفرینی 
فناورانه

سایرمدیریتمهندسیدکتریکارشناسی ارشدکارشناسی

8 سال و 3 17%17%67%50%33%17%63%12کارآفرینان فناور
ماه

مسولین مرتبط با 
 17%50%33%67%33%0%32%6حوزه های اکوسیستم

خبرگان حوزه 
 20%60%20%100%0%0%26%5اکوسیستم

i21%32%47%58%32%10%100%19کل 
i. امکان دسته بندی متعدد مصاحبه شوندگان حسب ویژگی های آن ها در گروه های سه گانه وجود داشته است؛ بر 
این اساس سه مورد از مسولین در گروه خبرگان نیز جای داشته و یک مورد نیز در هر سه گروه قرار داشته است. 

همان طور که اشاره شد داده های کیفی جمع آوری شده در نرم افزار مکس کیودا )نسخه 12( وارد و 
مورد کدگذاری و تحلیل قرار گرفته که در جدول 6 تعداد نکات و کدهای مرتبط با هر یک از جلسات 

مصاحبه قابل مشاهده است.

جدول 6: تعداد نکات و کدهای استخراجی از جلسات مصاحبه-بخش پیمایش کیفی

 
شمارهمصاحبهها

کل12345678910111213141516171819

77266566735133351423321924115528828560تعداد عبارات توضیحی مرتبط

401234238306223122022152184321520383تعداد نکات کد گذاری شده مرتبط با مولفه ها

)memos( 241302113124013791491152510413207تعداد یادداشت های تحلیلی
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در ج��دول ش��ماره 7 حدود یک پنجم از پر ارجاع ترین مؤلفه ه��ا در مصاحبه ها و جمع بندی نکات 
محوری هر یک ارائه گردیده است. در این خصوص این نکته الزم به توجه است که این موارد لزوماً از 
اهمیت باالیی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه برخوردار نمی باشند بلکه صرفاً در گزاره های مصاحبه ها 

با تعدد ارجاعی بیشتری مواجه بوده اند.

جدول 7: پر ارجاع ترین مؤلفه های اش�اره شده در مصاحبه ها و نکات محوری هر یک-بخش پیمایش کیفی

تعدد مؤلفه#
تبیین مربوطه بر اساس نظرات کیفیارجاع

1
قواعد خروج 

از بازار 
)ورشکستگی(

11

گرچه برخی از مسئولین حوزه های مرتبط اکوسیستم بر اهمیت این مؤلفه اشاره 
داشته اند، لیکن عموم کارآفرینان فناور به واسطه عدم برخورد با چنین موضوعی 
یا بر فقدان اهمیت آن اعالم نظر نموده و یا نظری ارائه ننموده اند. در واقع می توان 
این گونه نتیجه گیری نمود که این مؤلفه در تصمیم و اقدام به کارآفرینی فناورانه 

اثری ندارد.

10قوانین کار2
عموم کارآفرینان فناور از مشکالت مواجه شده در خصوص امور بیمه ای و مالیاتی 
ناراضی بوده اند. البته این مؤلفه موضوعی محوری در زمان تصمیم گیری جهت 

اقدام کارآفرینانه )مانند سایر مؤلفه های حوزه حاکمیت( نبوده است.

قواعد صادرات و 3
9واردات

گرچه دیدگاه های گوناگون و بعضاً متضادی در این زمینه وجود داشته، لیکن 
به طورکلی چند نکته قابل  جمعبندی است: 1. قواعد صادراتی عموماً در مرحله 
توسعه کسب وکارهای فناور از اهمیت برخوردار می شود، 2. قواعد وارداتی باید 
به نحوی باشد که از تولید داخل حمایت شود با این حال باید امکان واردات 
تجهیزات سرمایه ای تسهیل گردد، 3. در واردات تجهیزات به واسطه موانع ثانویه 
)نظیر تبادالت ارزی( مشکالت وجود دارد و 4. مواد و منابع کسب وکارهای فناور 
به واسطه عدم تأمین از داخل نیازمند واردات بوده که فرآیند کار را بعضاً کند و 

با مشکل مواجه می نماید.

8جو سیاسی4
بر اساس مجموع نظرات، دموکراسی پایه ی کارکرد مطلوب حوزه های مختلِف 
مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی فناورانه است و از آن مهم تر پایداری سیاسی در 

کشور است.

در مقاطع ابتدایی کارآفرینی فناورانه بازار سرمایه و به طور خاص بورس و فرابورس 8بازار سرمایه5
نقش خاصی برای کارآفرینان ندارد.
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حمایت های مالی 6
8دولتی

گرچه برخی از نظرات بر حذف حمایت های مالی دولتی و یا کاهش نقش و اثر 
بر نقش اثرگذار و مهم این نوع حمایت ها در  آن ها اشاره داشته ولیکن عموماً 
ابتدای فرآیند کارآفرینی فناورانه در کشور تأکید شده است. با این حال فرآیند 
نسبتاً پیچیده و یا عدم دسترسی به منابع از جمله دغدغه های مطرح بوده است. 
با توجه به آفت های ممکن این نوع حمایت ها )نظیر وابستگی کسب وکارها و یا 

جو بهره مندی از تسهیالت( توجه بیشتر بر حمایت های غیرمستقیم مهم است.

قوانین مالکیت 7
عموم نظرات بر اهمیت زیاد این مؤلفه در فرآیند انجام کارآفرینی فناورانه اشاره 7معنوی

داشته اند که نیازمند کار قابل توجه نیز است.

سرمایه گذاری های 8
7مشارکتی دولتی

عموم نظرات بر عدم مطلوبیت چنین موضوعی در اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
کشور تأکید داشته اند. بر اساس نکات طرح شده جز در موارد و یا شرایط خاص، 
زمان بر(  بروکراسی  )نظیر  آن  ویژگی های  و  ماهیت  به واسطه  دولتی  مشارکت 

موضوع مناسبی نیست.

سازمان متولی 9
7مرکزی

نهاد  بر لزوم وجود و عدم وجود  متعارض مبنی  گرچه دو گروه دیدگاه نسبتاً 
متولی متمرکز شناسایی گردیده ولیکن به طورکلی تعدد نهادهای متولی و عدم 

مرزبندی شفاف در نقش های کالن این نهادها به طور مؤکد اشاره گردیده است.

تحقیق و توسعه 10
7دولتی

بر اساس مجموع نظرات اشاره شده جز در موارد خاص نظیر حوزه های دفاعی 
بهتر است تحقیق و توسعه در کشور که از اهمیت نسبتاً باالیی نیز برخوردار است 

به سمت حوزه های خصوصی و البته با تأکید بر تجاری سازی سوق پیدا نماید.

آموزش 11
7کارآفرینی

عموم دیدگاه های مستند شده بر عدم کارایی آموزش های کارآفرینی آکادمیک در 
بروز کارآفرینی )فناورانه( اشاره داشته و بر لزوم اتخاذ رویکرد عملیاتی در انجام 

این آموزش ها تأکید داشته اند.

همان طور در برخی از نکات جمع بندی شده جدول فوق نیز قابل  مالحظه است نقطه اثر مؤلفه ها 
حسب مراحل مختلف فرآیند کارآفرینی فناورانه نیز در مصاحبه ها به طور پراکنده مورد اشاره قرار گرفته 
اس��ت؛ بر این اساس و با عنایت به برخی تحلیل ها و تفس��یرهای محقق محور، مؤلفه های اکوسیستم 
کارآفرینی فناورانه )به غیراز ویژگی های فردی کارآفرین فناور( می توانند حسب تمرکز بر مرحله خاص 
کس��ب وکار فناوری محور مورد دسته بندی قرار گیرند. بر این مبنا 4 گروه مؤلفه مشخص شامل گروه 
مؤلفه های زیربنایی )72 م��ورد(، گروه مؤلفه های اثرگذار بر تصمیم به کارآفرینی فناورانه )41 مورد(، 
گروه مؤلفه های اثرگذار بر مرحله شروع و رشد کسب وکارهای فناورانه )61 مورد( و مؤلفه های اثرگذار 
بر مرحله توسعه کسب وکارهای فناورانه )56 مورد( با ذکر این نکته که یک مؤلفه خاص حسب نوع و 
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ماهیت خود می تواند در بیش از یکی از این گروه ها قرار گیرد، قابل شناسایی و معرفی بوده که در شکل 
2 مهم ترین مؤلفه های هر یک از این چهار گروه ارائه شده است.

شکل 2: اهم مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه برحسب مرحله اثر-بخش پیمایش کیفی

در تحلیل های کمی بخش پیمایش، چهار محور اصلی تعدد پاس��خ  ها، میانگین نمره کس��ب شده، 
انحراف از معیار و همچنین واریانس هر یک از سؤاالت پرسشنامه ی تبیین اهمیت مؤلفه های اکوسیستم 
کارآفرینی فناورانه در کش��ور مدنظر بوده که در جدول ش��ماره 8 به ترتیب مهم ترین مؤلفه های منتج 
شده، ارائه گردیده است؛ این جدول به طور حدودی1 بیانگر مهم ترین مؤلفه ها در بروز و رشد کارآفرینی 

1 . مؤلفه هایی که در فرآیند پژوهش اضافه گردیده و از تعدد قابل قبول پاس��خ ها برخوردار نبوده اند از تحلیل کمی نهایی 
کنار گذارده  شده اند.
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فناورانه )اکوسیستم کارآفرینی فناورانه( است.

جدول 8: اهم مؤلفه های منتج شده از تحلیل های توصیفی-بخش پیمایش کمی

تبیین مؤلفهمؤلفه#

سخ
 پا

داد
تع

ین
انگ

می

یار
مع

از 
ف 

حرا
ان

س
یان

وار

اهداف و سیاست های 1
کالن

راستای  در  مناسب  و سیاست های کالن  اهداف  وجود 
173.000.000.00حمایت از کارآفرینی در کشور.

183.000.000.00وجود و تعدد استعدادهای مدیریتی در کشور.استعدادهای مدیریتی2

وجود سرمایه گذاران پرخطر در کشور و تمایل آن ها نسبت سرمایه گذاران پرخطر3
192.950.230.05به تخصیص منابع به کسب وکارهای فناورانه نوپا.

فرهنگ نوآوری و 4
192.950.230.05وجود فرهنگ نوآوری و خالقیت در مردم.خالقیت

اطالعات، دانش و 5
فناوری

 امکان دسترسی ساده به اطالعات، دانش و فناوری
192.950.230.05 در کشور.

وجود خریداران اولیه محصوالت فناورانه که به عنوان مشتریان مرجِع اولیه6
192.950.230.05الگوی سایرین عمل کنند.

192.950.230.05حجم گسترده بازار برای محصوالت فناورانه داخلی.اندازه بازار7

8
همکاری  سازمان های 
بزرگ با شرکت های 

فناورانه نوپا

تمایل و انجام همکاری های عملیاتی توسط سازمان های 
192.950.230.05بزرگ با شرکت های فناورانه نوپا.

استعدادهای فنی و 9
فّناورانه

وجود و تعدد استعدادهای فنی و فناورانه )کارکنان و 
182.940.240.06متخصصان( در کشور.

نگرش و میل به 10
172.940.240.06تمایل و قصد سرمایه انسانی کشور به کارآفرینی.کارآفرینی

گستردگی، کیفیت و دسترسی به شبکه های بین المللی شبکه های بین المللی11
162.940.250.06جهت ارتباط کارآفرینان با شرکت ها و افراد خارجی.
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تبیین مؤلفهمؤلفه#
سخ

 پا
داد

تع

ین
انگ

می

یار
مع

از 
ف 

حرا
ان

س
یان

وار

منابع و راهکارهای 12
متعدد تأمین مالی

وجود راهکارهای متعدد تأمین مالی و دسترسی ساده 
192.890.320.10به آن ها بنا بر نیاز مراحل کسب وکار.

192.890.320.10ریسک پذیری مردم.ریسک پذیری13

192.890.320.10اعتقاد مردم به کارآفرینی به عنوان موضوعی مهم و مفید.پذیرش کارآفرینی14

استعدادهای  حرفه ای 15
در کسب وکار

وجود و تعدد استعدادهای توانمند در امور کسب وکار 
192.890.320.10در کشور.

پرورش روحیه و انگیزه 16
کارآفرینی

پرورش روحیه و انگیزه کارآفرینی توسط مراکز 
192.890.320.10آموزشی و پژوهشی.

کانال های توزیع 17
مناسب

وجود کانال ها و روش های مناسب برای توزیع 
192.890.320.10محصوالت فناورانه.

سازمان های بزرگ 18
به عنوان مشتریان

آمادگی و تمایل سازمان های بزرگ به خرید محصوالت 
192.890.320.10فناورانه داخلی.

192.890.320.10وجود بازارهای خارجی برای محصوالت فناورانه داخلی.بازارهای خارجی19

وجود مشتریان عام داخلی برای محصوالت فناورانه و مشتریان عام داخلی20
192.890.320.10تعدد آن ها.

وجود و تعامل منتورهای کسب وکار با کسب وکارهای منتورها )مرشدین(21
182.890.320.10فناورانه.

پرورش خالقیت و 22
نوآوری

پرورش خالقیت و نوآوری توسط مراکز آموزشی و 
182.890.320.10پژوهشی.

ارتباطات با 23
182.890.320.10وجود شبکه های سرمایه گذاران و دسترسی به آن ها.سرمایه گذاران

همان طور که در بخش 2.3 این مقاله اشاره گردید، تحلیل های کیفی و کمی در نوبت های مشخصی 
به ط��ور تجمعی مورد بررس��ی و تصمیم گیری قرار گرفته اس��ت. در جدول 9 پن��ج دور اصالح صورت 

پذیرفته بر لیست مؤلفه ها و تعداد موارد تلفیق، حذف و یا اضافه شده ارائه گردیده است.
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جدول 9. تعداد اصالحات، مؤلفه ها و زیر مؤلفه ها در هر یک از نوبت های تحلیل در استراتژی پیمایش

بررسی نهاییدور 5دور 4دور 3دور 2دور 1پرسشنامه اولیه 

0259811140تعداد اصالحات/ نکات اصلی

02494520تعداد حذف و تلفیق مؤلفه ها

0610360تعداد مؤلفه های جدید اضافه شده

157139131127125129129کل مؤلفه ها

از مجموع فرآیند تحلیلی اس��تراتژی پیمایش نهایتاً 129 مؤلفه در 12 بعد اصلی برای اکوسیستم 
کارآفرینی فناورانه در کش��ور نتیجه گیری ش��ده که در جدول 10 این ابعاد و تعداد مؤلفه های هر یک 

قابل توجه است.

جدول 10: ابعاد نهایی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران و تعدد مؤلفه ها در هر یک

تعداد مؤلفهبعدتعداد مؤلفهبعد

11آموزش و پژوهش14حاکمیت

10بازارها و مشتریان10سرمایه

9شبکه ها و تعامالت14فرهنگ

7شرایط ویژه13پشتیبانی های نرم

7سازمان ها6زیرساخت

21کارآفرینان فناور7استعدادها

5. نتیجه گیری
بروز و رش��د کارآفرینی های فناورانه در کش��ورهای مختلف در گرو زمین��ه و مجموعه عواملی خاصی 
اس��ت که با دیدگاه های مختلف از جمله عوامل مؤث��ر محیطی، فرآیند کارآفرینی فناورانه و همچنین 
رویکرد اکوسیستمی قابل بررسی است. در این بین رویکرد اکوسیستمی به واسطه نگاه جامع و یکپارچه 
ب��ه این حوزه می تواند نقش مهم و مؤثری را ب��رای درک واقعیت های مرتبط با این مقوله و همچنین 
جهت دهی مطلوِب تصمیم گیری ها و اقدامات بهبوددهنده داش��ته باش��د. اولین اقدام الزم و حیاتی در 



فصلنامه مدیریت توسعه فناوری/ دوره پنجم/ شماره 3/  زمستان 1396 34

این مس��یر تبیین درس��ت و جامع این اکوسیستم ش��امل اجزاء و روابط آن ها بوده که باید با توجه به 
ش��رایط و مقتضیات خاص منطقه ای یا ملّی مربوطه دنبال گردد. پژوهش حاضر با رویکردی علمی و 
چندمرحله ای دوازده بعد اصلی و 129 مؤلفه  مشخص را برای اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در کشور 

منتج نموده که در این  ارتباط نکات ذیل قابل توجه است.
• بر اس��اس تعداد مؤلفه های مهِم نتیجه گیری ش��ده در هر یک از ابعاد، ب��ه ترتیب حوزه های بازار، 	

فرهنگ، اس��تعدادها و آموزش و پژوهش از مهم ترین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در کشور 
می باش��ند. این در حالی است که در تحلیل تجمعی بخش فراترکیب به ترتیب حوزه های سرمایه، 
سیاس��ت ها و قوانین، فرهنگ، پشتیبانی های نرم و استعدادها ابعادی بوده اند که با تأکید بیشتر در 
34 منبع مورد مطالعه، مدنظر قرار گرفته اند. این تمایز هم می تواند ناشی از گرایش پژوهش حاضر 
بر مرحله ی بروز کارآفرینی های فناورانه بوده و هم می تواند با شرایط خاص کشور مرتبط باشد. در 
این راستا و با توجه به نکات کیفی جمع بندی شده از مصاحبه ها موارد ذیل قابل نتیجه گیری است.

ال��ف. بعد بازار تنها بعدی اس��ت که کلی��ه مؤلفه های آن از اهمیت های باال و نس��بتاً باال برخوردار 
می باشند. در واقع می توان این بعد و مؤلفه های آن را در پیشانی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در 
نظر داشت که در صورت وجود وضعیت مطلوب می توان حرکت و عملکرد مطلوب اکوسیستم را نیز 
انتظار داشت. وجود مشتریان مرجع اولیه، حجم مناسب بازار، بازارهای خارجی و داخلی عام برای 

محصوالت فناورانه از جمله مؤلفه های مهم نتیجه گیری شده در این بعد است.
ب. جای نگرفتن بعد حاکمیت در زمره مهم ترین ابعاد اکوسیستم کارآفرینی فناورانه کشور از چند 
جهت قابل بررس��ی اس��ت. اوالً اهمیت ابعاد موضوعی نس��بی بوده و اهمیت پایین تر بعد حاکمیت 
به معنای کم اهمیت بودن آن نیس��ت؛ همان طور که در جدول 8 مش��اهده می گردد مؤلفه اهداف 
و سیاس��ت های کالن به عنوان مهم ترین مؤلفه اکوسیس��تم نتیجه گیری شده است. این موضوع در 
راستای نظر فلد )2002( نیز قرار دارد؛ وی اگرچه بر اهمیت قوانین و حمایت های باالدستی تأکید 
می کند ولی با این حال برای دولت به واس��طه دوره محدود مدیریتی و توان تخصصی پایین، نقش 
محوری در اکوسیستم قائل نیست. ثانیاً برخی از مؤلفه های بعد حاکمیت نظیر قواعد ثبت شرکت 
به واسطه وضعیت نسبتاً مطلوب فعلی و یا اهمیت واقعی پایین در کارآفرینی های فناورانه از اهمیت 
پایینی برخوردار گردیده اند. ثالثاً نقش پررنگ و بعضاً نامطلوب حاکمیت در اکوسیستم خود می تواند 
عاملی برای کم اهمیت شمردن نسبی برخی از مؤلفه ها نسبت به تحقیقات بین المللی گذشته باشد؛ 



35 ابعاد و مؤلفه های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران

به طور خاص در مؤلفه سیس��تم حقوقی کش��ور. از دیگر نکات قابل توجه در بعد حاکمیت، اهمیت 
بیشتر پیگیری راهکارهای غیرمستقیم حمایتی نسبت به حمایت های مستقیم توسط دولت است؛ 

این مهم می تواند خود زمینه ساز بروز شرایط مساعد در بازار محصوالت فناورانه گردد.
ج. حوزه استعدادها از جمله ابعاد مهم در اکوسیستم به شمار می رود )یافته های جاری و دیگر منابع( 
که هم به ارمغان آورنده کارآفرینان فناور بالقوه و هم کارکنان و متخصصان کسب وکارهای فناورانه 
اس��ت. مهم ترین مؤلفه شناسایی ش��ده در این بعد وجود استعدادهای مدیریتی در کشور است که 
خود زمینه ساز عملکرد مناسب اکوسیستم خواهد بود. پس از آن وجود استعدادهای فنی و فّناورانه 
و همچنین اس��تعدادهای حرفه ای در کسب وکار از اهمیت باالیی برخوردار می باشند. بنا بر نظرات 
دریافت شده، مؤلفه های این بعد از لحاظ کمی در وضعیت نسبتاً مطلوبی در کشور قرار داشته و در 

برخی فاکتورهای کیفی نیاز به توجه و بهبود دارند.
د. حوزه فرهنگ همان طور که در عموم نظریات و تحقیقات مرتبط اکوسیس��تمی نیز بر آن تأکید 
ش��ده )نظیر هوآنگ و هاروویت، 2002؛ ونکاترامن، 2004؛ میسون و براون، 2014( نقش زمینه ای 
در کلیت و ابعاد مختلف اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه در کشور دارد. مؤلفه های فرهنگ نوآوری 
و خالقی��ت، نگ��رش و میل به کارآفرینی و ریس��ک پذیری به ترتیب باالتری��ن اولویت ها را به خود 
اختصاص داده اند. در نتایج تحقیق گوپتا و همکاران )2015( نیز مؤلفه اشتیاق به انجام کسب وکار 
به عنوان یکی از مهم ترین مؤلفه های اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه در چهار منطقه هند شناسایی 
شده است. الزم به تأکید است که حسب نظرات کسب شده، مؤلفه سرمایه اجتماعی به عنوان یکی 

از مؤلفه های بسیار مهم اکوسیستم نیازمند توجه جدی در وضعیت فعلی کشور است.
ه. در حوزه آموزش وپرورش مهم ترین مؤلفه ها بر دو مقوله اصلی پرورش استعدادها )روحیه و انگیزه 
کارآفرین��ی و خالقیت و نوآوری( و تحقیق و توس��عه خصوصی تأکی��د دارد. پس از آن موضوعاِت 
آموزش های تخصصی و کارآفرینی جای گرفته اند. همچنین در این حوزه مؤلفه تحقیق و توس��عه 
دولتی پایین ترین اهمیت را به خود اختصاص داده که عموماً ناش��ی از کارایی و اثربخش��ی محدود 
آن در نظر مصاحبه شوندگان بوده است. به هر صورت این مؤلفه از جمله مواردی است که به حوزه 

خاص فناوری وابسته بوده و ممکن است در برخی حوزه ها از اهمیت باالیی برخوردار گردد.
• به طورکل��ی عموم مؤلفه های حوزه زیرس��اخت در نتایج و تخیل های کیف��ی و کمی مصاحبه ها از 	

اهمیت پایینی برخوردار بوده اند؛ این موضوع هم می تواند بیانگر اهمیت واقعی )پایین تر( این حوزه 
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نس��بت به سایر حوزه های اکوسیستم باش��د و هم می تواند ناشی از وضعیت نسبتاً خوب کشور در 
حوزه زیرساخت به حساب آید. در این بعد مهم ترین مؤلفه امکان دسترسی به فضای اداری بوده که 

نسبت به سایر مؤلفه های زیرساختی برای کارآفرینان فناور موضوعی ملموس تر به حساب می آید.
• برخ��ی از مهم ترین مؤلفه های اضافه ش��ده در فرآیند عملیاتی پژوهش که در منابع مطالعه ش��ده 	

پیش��ین شناس��ایی نگردیده عبارت اند از الف. پیاده سازی سیاست ها و قوانین در بعد حاکمیت، ب. 
جامع��ه ب��از1، فرهنگ کار و تالش )بی��ن عامه مردم( و حمایت معنوی خانواده و دوس��تان در بعد 
فرهنگ، ج. حمایت های دولتی جهت توس��عه اس��تانداردهای فناورانه در بعد پشتیبانی و د. آینده 

محوری در بعد ویژگی های فردی کارآفرینان فناور.
• بر اس��اس نتایج تحلیل های صورت پذیرفت��ه مؤلفه های قواعد خروج از بازار، س��رمایه گذاری های 	

مش��ارکتی، قواعد ثبت ش��رکت، تأمین مالی توسط دوس��تان و خانواده، تأمین مالی توسط مراکز 
دولتی، خدمات مشاوره فنی، زمین، وجود استعدادهای معمول و غیرتخصصی، تحرک کارآفرینانه و 

تحرک نیروی کار نیز کم اهمیت نتیجه گیری شده است.

تمایزات اصلی پژوهش حاضر نسبت به سایر منابع و پژوهش های مرتبط در زمینه روش و یافته ها 
می تواند در بندهای ذیل قابل توجه باشد.

• تمرکز خاص پژوهش حاضر بر حوزه کارآفرینی فناورانه قرار داش��ته که تنها در معدودی از منابع 	
مدنظر بوده و این منابع نیز عموماً روش��ی نظام مند را برای تعریف ابعاد و مؤلفه ها طی ننموده اند. 
به ط��ور مثال چارچوب روژا )2015( که به طور خاص به اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه می پردازد 
کاماًل مبتنی بر دیدگاه شخصی محقق ارائه گردیده است. در مقابل آن در پژوهش حاضر با فرآیندی 
چندمرحله ای هم به طور جامع به متون و تحقیقات پیشین مرتبط با اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
توج��ه گردیده و هم در اقداماتی عملیاتی مؤلفه های این اکوسیس��تم در کش��ور تائید، اصالح و یا 

تکمیل گردیده است.
• نقد پیش گفته مبنی بر عدم به کارگیری روش نظام مند جهت تعریف اجزاء اکوسیستمی، در منابع 	

معتبر حوزه  اکوسیستم کارآفرینی و یا نوآوری نیز برقرار است. چارچوب های ارائه شده توسط نیاوالی 
و ف��وگل )1994(، آیزنبرگ )2011(، بوتیلیر و هم��کاران )2016(، هوآنگ و هاروویت )2002( و 

1 . جامعه شفاف، انعطاف پذیر، مبتنی بر حقوق فردی و آزادی
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گروت و همکاران )2015( از جمله مواردی است که عموماً بر پایه نظر و تجارب محققان پایه گذاری 
و تدوین گردیده اند. همچنین در بس��یاری از منابع دیگر نظیر دارست و پونتانن )2013( و میسون 
و براون )2014( نیز ارجاع به متون و تحقیقات پیشین محور طراحی اجزاء اکوسیستم بوده است. 
بر این اساس تنها معدودی از منابع، تعریف اجزاء اکوسیستم را به طور نظام مند و از طریق پژوهشی 
عملیاتی پیگیری نموده اند که از آن نمونه می توان به گزارش انجمن اقتصاد جهانی )2014( و نک 

و همکاران )2004( اشاره نمود.
• در زمینه یافته ها یکی از تمایزات مهم پژوهش حاضر تأکید بر بعد کارآفرینان فناور به عنوان یکی از 	

اجزاء اصلی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه است که یا در بسیاری از چارچوب های معتبر اکوسیستم 
کارآفرینی و نوآوری نظیر آیزنبرگ )2011(، اس��تم )2015(، اشپیگل )2017(، هوانگ و هاروویت 
)2002( و اوکس��انن و اوتاماکی )2014( مدنظر نبوده و یا در برخی دیدگاه ها نظیر رابلو و برنوس 
)2015( و روژا )2015( که این بعد ذکر شده، به نحو جامعی به مؤلفه های زیر بخش آن پرداخته 

نشده است.
• از دیگر تمایزات قابل توجه و پررنگ بخشی از یافته های این پژوهش نسبت به عموم منابع مطالعه 	

ش��ده در استراتژی فراترکیب، تعیین تقریبی سطح اثر مؤلفه ها در مراحل کارآفرینی فناورانه است 
که در ش��کل 2 به اهم آن ها اش��اره گردید. از 34 منبع مرتبط با موضوع پژوهش که شناس��ایی و 
مطالعه گردید تنها چارچوب نیاوالی و فوگل )2004( مؤلفه های اثرگذار بر کارآفرینی را به مراحل 
این فرآیند مرتبط نموده اند؛ این اقدام نیز در قالب مرتبط سازی گروه مؤلفه ها به صرفاً یک مرحله 
خاص صورت پذیرفته است. بدیهی است به طور منطقی هم ممکن است مؤلفه های درون یک گروه 

به مراحل مختلفی مرتبط باشند و هم یک مؤلفه بر چند مرحله اثرگذار باشد.
• به طور خاص با مقایس��ه یافته های پژوهش جاری با چارچوب های ارائه ش��ده در س��ه منبع اصلی 	

مرتبط با اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه )فلد )2002(، گوپتا و همکاران )2015( و روژا )2015(( 
اوالً جامعیت ابعاد و مؤلفه های منتج شده از پژوهش قابل نتیجه گیری است، ثانیاً ساختار ارائه شده 
امکان دس��ته بندی بهتر مؤلفه ها را فراهم آورده اس��ت و ثالثاً به ماهیت مؤلفه ها نیز توجه ش��ده تا 
مواردی که ماهیت معیار را دارند در کنار سایر مؤلفه ها قرار نگیرند؛ به طور مثال "تعداد شرکت های 
نوپا " در چارچوب روژا )2015( به عنوان یکی از مؤلفه های حوزه شرکت های نوپا درج گردیده است.
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ف��ارغ از تمایزات پیش گفته، این پژوهش در چند زمینه با محدودیت مواجه بوده که در تحقیقات 
آتی می تواند مدنظر و مورد پیگیری قرار گیرد. اوالً سطح تمرکز پژوهش بر سطح ملی و کلیه حوزه های 
فناورانه بوده تا دیدگاهی جامع نس��بت به این اکوسیس��تم ارائه گردد؛ بدیهی است تبیین دقیق اجزاء 
اکوسیستم کارآفرینی فناورانه به طور منطقه ای و یا در حوزه  خاصی از فناوری نیازمند انجام مطالعات 
خاص آتی است که البته در این زمینه یافته های پژوهش جاری می تواند مفید و مؤثر واقع گردد. ثانیاً 
پرداختن جامع به مقوله اکوسیس��تم کارآفرینی فناورانه عالوه بر تعیین ابعاد و مؤلفه ها که نقطه آغاز 
پژوهش در این زمینه است، نیازمند تبیین روابط بینابینی و همچنین چارچوب سنجش مؤلفه هاست؛ 
ه��ر ی��ک از این موارد می تواند در قال��ب تحقیقات خاصی مورد پیگیری قرار گیرند. ثالثاً در راس��تای 
عمق بخش��ی به چارچوب اکوسیس��تم کارآفرینی فناوری کشور )ش��امل ابعاد، مؤلفه ها و روابط کالن 

مرتبط(، انجام پژوهش های دیگر با بهره گیری از روش های تکمیلی قابل پیشنهاد است.
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