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 :قدر و منزلتی باشد،  تقدیم می نمایم به این اثر را اگر 

 

 ...که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم خانواده فداکار و مهربانم

یاری  کسانی که خستگی های این راه را به امید و روشنی راه تبدیل کرده و با

که اکنون در آن ایستاده ام  تا به جایگاهی کردنم مرا به سمت موفقیت سوق دادند

 .برسم

 و  

 .به تمام کسانی که دوستشان دارم
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 پیشگفتار
 

سیاستگزاران به سمت توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارهای نوپا  امروزه بیشتر توجه

با هدف گسترش نوآوری و رشد اقتصادی محلی و ملی است اما کمتر کسی به زیست 

. کندکارها به عنوان زیربنای شکل گیری نوآوری توجه میاین کسب و ( اکوسیستم)بوم

در آن به فعالیت  کسب و کارهای نوپا نکته حائز اهمیت این است که زیست بومی که

هایی در آن از اهمیت باالتری پردازند از چه ابعادی تشکیل شده و چه مؤلفهمی

ا یک زیست بوم تشکیل برخوردار است و اینکه چه اجزایی باید در کنار هم جمع شوند ت

به دنبال چارچوبی  کتاباین  و کار خود را به بهترین نحو انجام دهد به همین دلیل

و ارزیابی زیست بوم استان بوشهر بر  های نوپاارزیابی بهتر زیست بوم کسب و کاربرای 

های از نوع پژوهش صورت گرفته در این کتابپژوهش  .استاساس این چارچوب 

با ابزار مصاحبه و )پیمایشی  -توصیفی استراتژی تحقیق واز منظر هدف .کاربردی است

عد از بررسی پیشینه ب.های کمی و کیفی استفاده شده استز دادهو ا باشدمی( پرسشنامه

ای، مدل اولیه طراحی و از طریق مصاحبه با حقیق و از طریق مطالعات کتابخانهت

و  از ابعاد ،در مرحله بعد .و بومی شد تعدیلنهایی مدل  خبرگان و متخصصین مربوطه،

های استارت شرکت ای تهیه گردید که بین مدیرانهای بدست آمده پرسشنامهشاخص

ی کسب و کار نوپاهای شرکت کتابجامعه آماری در این .زیع گردیدتو استان آپی

شرکت  11با توجه به اطالعات بدست آمده تعداد .هستند که در مرحله رشد قرار دارند

از طریق سرشماری .دارند ی شناسایی شد که در این مرحله قرارکسب و کار نوپا

ا ه پرسشنامه از شرکت 11شرکت ارسال شد و در نهایت  11ها برای هر پرسشنامه

استفاده  SPSSو  PLSافزارهای ها ازنرمتجزیه و تحلیل داده برای.دریافت گردید



پرسشنامه با ( ییروا)به بررسی اعتبار  Smart PLSبا استفاده از نرم افزار  .گردید

های اخته شد و با استفاده از آزمونهای بار عاملی و روایی همگرا پرداستفاده از شاخص

در نهایت .پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ، پایایی متغیرها ارزیابی و مورد تاید قرار گرفت

اصلی نشان های مؤلفهن بررسی میانگی شاخص تدوین شدو 28مؤلفه اصلی و  1مدلی با 

یت و عملکرد مقدار لفه حمامؤ. م از عوامل نمره باالیی نداردکدامیانگین هیچ که دهدمی

ها شامل می از حد متوسط باالتر، و سایر مؤلفهلفه فرهنگ کمؤ. متوسطی است

متوسط است و  گذارکمتر از مقدارین مالی ، سرمایه انسانی ، بنیاندسترسی به بازار ، تام

 نامه کارشناسی ارشد  رشته پایاناین کتاب از  .تر هستندها ضعیفلفهؤنسبت به دیگر م

چارچوب ارزیابی زیست بوم  عنوانو با  گرایش انتقال تکنولوژی –مدیریت تکنولوژی 

 ویدا رنجبراننوشته (زیست بوم استان بوشهر: مورد مطالعه )های نوپا کسب و کار

از استاد گرامیم جناب آقای دکتر مهدی الیاسی بسیار در خاتمه  .برداشت شده است

بسیار مشکل  کتابسپاسگذارم چرا که بدون راهنمایی های بی دریغ ایشان تامین این 

همچنین از استاد ارجمندم جناب آقای دکتر مهدی گودرزی که با مشاوره و  .مینمود

و استاد بزرگوارم  آسان نمودند، کمال تشکر را دارمراهنمایی هایشان سختی هارا برایم 

زمینه های ایشان به  بهتر شدن جناب آقای دکتر حبیب اهلل طباطباییان که راهنمایی

دانشگاه  دانشکده مدیریت وحسابداریاز . حاضر کمک شایانی نمود ی کتابپژوهش

 نیز به خاطر هرگونه پشتیبانی این نوشته قدردانی می کنم و عالمه طباطبائی

 .سپاسگذارم از تمامی کسانی که در بهتر انجام دادن این اثر مرا یاری نمودند

 

 

 

 



 

 

 

 فصل اول
 

 

 معرفی پژوهش
 

 مقدمه -1-1

به بررسی اهمیت و ضرورت انجام  کتاببیان مساله اصلی در  بعد از ،در این فصل

و  کتابپژوهش صورت گرفته در این اصلی و فرعی پژوهش مورد نظر پرداخته، اهداف 

هومی و در نهایت نیز شماری از تعاریف مف. شودهای پژوهش بیان میهمچنین پرسش

 . گرددعملیاتی اصطالحات بیان می

 هبیان مسال -1-2

گیرد، رشد روزافزون فناوری و استفاده بیشتر از همیشه مورد بحث قرار می هآنچه امروز

استارت تاسیس معروف به  های کوچک و بزرگ آن در فضاهای کاری تازه از جنبه

  .هاست پآ

استفاده ( اکوسیستم) 2زیست بوم از واژه( هاپآ استارت) 5درباره کسب وکارهای نوپا

                                                             
  startup 
 
 ecosystem 
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 شانو حیات کسب و کارهای نوپاکه به  عناصر و بازیگرانیست بناشود چرا که دقیقاً  می

ها به امروزه بیشتر توجه.دهد اشاره شود ها را کاهش می د و ریسک آنکن میکمک 

سمت توسعه و بهبود وضعیت کسب و کارهای نوپا و همچنین کمک به رشد کارآفرینی 

مبتنی بر کسب وکارهای نوپا است که در نهایت به نوآوری و رشد اقتصادی شهر و 

کشور بیانجامد اما کمتر کسی به زیربنای آن که وجود یک زیست بوم است توجه می

از آنجایی که کسب و کارهای نوپا مانند یک موجود زنده هستند ، نیاز است در یک .کند

طلبد که شرایط و بازیگرانی فراهم شود تا کارها زیست بوم رشد کنند و این موضوع می

 .صحیح و با سرعت پیش برود

اما . ستکسب و کارهای نوپاتوجهی از تولید ثروت بر دوش  در دنیای امروز بخش قابل

قبل  کسب و کارهای نوپابیش از هفتاد درصد  دهنده این موضوع هستند کهآمارها نشان

 .شوند ز بازار حذف میاز رسیدن به سوددهی ورشکست شده و ا

در آن به  کسب و کارهای نوپاکه این زیست بوم که  ذکر این نکته حائز اهمیت است

هایی در آن از اهمیت باالتری لفهؤپردازند از چه ابعادی تشکیل شده و چه مفعالیت می

برخوردار است و اینکه چه اجزایی باید در کنار هم جمع شوند تا یک زیست بوم تشکیل 

 .کار خود را به بهترین نحو انجام دهدو 

های مربوط به کسب و تیبا وجود اینکه بافت و شرایط برخی از شهرها برای انجام فعال

است از این موضوع آگاهی پیدا کرد که چرا یکسری  تر است اما بهترکارهای نوپا مناسب

ها دارند تا ازشهرهای بزرگ مانند تهران و اصفهان وضعیت بهتری نسبت به دیگر شهر

 مختلف کمک کرد تادر نهایت با یافتن این خالها به بهبود شرایط در شهرهای 

های ایجاد کارآفرینان بهتر کسب وکارهای نوپای خود را راه اندازی کرده و با حمایت

شده در نهایت به خلق نوآوری و رشد اقتصادی کمک شود،زیرا هرچه شهرهای بیشتری 

ر نهایت وضعیت کشور در منطقه و جهان نیز بهتر خواهد وضعیت بهتری پیدا کنند د

 .شد
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پایتخت،  درپی ایران ارت آاستبوم  در زیست کسب و کارهای نوپادرصد  21حدود 

تهران، مستقر هستند و در سایر شهرهای بزرگ مانند شیراز، مشهد و اصفهان تنها 

دهنده تمرکز  این امر نشان. اند استقرار یافتهکسب و کارهای نوپا درصد  4تا  3حدود 

ناشی از  آندلیل . ی کشور استآپ بوم استارت در زیست این کسب و کارهابسیار باالی 

های  ای، مراکز آموزشی و صنعتی و نیز وجود امکانات و زیرساخت تمرکز منابع سرمایه

بوم  ترالیا زیستدر صورتی که در مقایسه تطبیقی با اس. مناسب در شهر تهران است

 21تری برخوردار بوده و برخالف ایران حدود پی این کشور از تمرکز پایینآ استارت

جز سیدنی، پایتخت این کشور مستقر  در سایر شهرها به کسب و کارهای نوپادرصد 

در نتیجه رتبه (. مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا)اند شده

دهد که چگونه کشورها در ایجاد مراکز مختلف ها نشان میایر کشوربندی زیست بوم س

-ی تنها در یک شهر هزینه میآپ در چند شهر به جای داشتن یک زیست بوم استارت

این موضوع نه تنها در تعیین اینکه چگونه توانایی رشد اقتصادی در کشور را . کنند

ای ثروت در چند شهر است، و در دهد، بلکه نشان دهنده چگونگی توزیع مزایمی افزایش

عین حال باعث حفظ جمعیت متخصص در این شهرها به جای مهاجرت به مراکز ملی 

 . دشویا دیگر کشورها می

 معرفی کلی استان بوشهر-1-3

استان بوشهر با دارا بودن مرز آبی زیاد با خلیج فارس و وجود صنایع دریایی همچون 

رانی، میزان ظرفیت گاز اولیه باال بنادر و کشتی دریایی صدرا ،امکانات-شرکت صنعتی

و جمع کل ذخایر نفت خام هم  درصد گاز کشور را به خود اختصاص داده 21که حدود 

از .استخایر کشور برآورد شده،ازموقعیت خوبی برخوردارذدرصد کل  22چیزی حدود 

 ارسوجود منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس که مشتمل بر منطقه گاز پ طرفی

جنوبی،پتروشیمی و وجود صنایع مختلف در زمینه برق و الکترونیک ،ابزار ماشین 

-آالت،نساجی،سلولزی و سایت صنایع پایین دستی پتروشیمی در زمینه الستیک ،روغن
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موقعیت ... صنایع نیمه سنگین در زمینه فلزات غیرآهنی و همچنین های صنعتی و

 .مناسبی را برای این استان رقم زده است

 :های بالفعل استان میتوان به موارد زیر اشاره کرداز جمله توانایی

ترین اسکله صادرات و پاالیش بزرگ/ پاالیشگاه نفت و گاز فجر جم :در زمینه نفت و گاز

 نفت خام در فالت قاره و خشکی

منطقه ویژه / نیروگاه اتمی ( / صدرا)وجود شرکت صنایع دریایی ایران: ها در سایر زمینه

 های صنعتیوجود شرکت/ اقتصادی 

 امکان دسترسیدر بخش بازرگانی بنا به موقعیت جغرافیایی و هم جواری با دریا و 

تر به دیگر کشورهای جهان خصوصا حوزه خلیج فارس در زمینه بازرگانی خارجی آسان

گزارش ) خصوصا صادرات از طریق بنادر استان ، دارای نقش ارزنده و مهمی است 

 .(ویژه علم و فناوری استان بوشهرمنطقه 

و منطقه ویژه علم و فناوری بوشهر و  5همچنین وجود پارک علم و فناوری خلیج فارس

دانشگاه و مراکز علمی  22، سابقه حضور شتابدهنده در استان، 2مرکز رشد 4وجود 

به های بسیاری برای تبدیل ایده نوآوران  تحقیقاتی از جمله دانشگاه خلیج فارس ،تالش

 .دهندها انجام میسازی آنگذار برای تجاریکسب و کار و کمک به جذب سرمایه

هایی در میان تعاریف وجود دارد با توجه به موارد فوق در مورد مفهوم زیست بوم تفاوت

به طور کلی سه خصوصیت مشترک  شده اماها استنباط هایی نیز از این تفاوتو انشعاب

. 3عناصر بیجان و. 2 عناصر جاندار. 5: در بین همه تعاریف وجود دارد که عبارتند از

عنصر جاندار زیست بوم به طور کلی به عنوان اجتماعی از موجودات در . ها تعامل آن

ات شود و عنصر غیرجاندار در برگیرنده محیط فیزیکی و شیمیایی موجودنظر گرفته می

-های فرهنگی متمرکز ، شبکهای از دورنماها مجموعهبه عبارتی زیست بوم.زنده میباشد

ها و سیاست های اقتصادی فعال هستند که های اجتماعی ، حمایت مالی ، دانشگاه

                                                             
  Persian Gulf Science and Technology Park 
 
 Incubator 
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-آمیز مبتنی بر نوآوری را خلق میهای حمایتی از کسب و کار مخاطرهمحیط

،مربیان ،  کسب و کارهای نوپاها ، ایده: شامل این زیست بوم  .(5،2151اشپیگل)کند

ها ، های دارای منابع ، مراکز رشد ، شتابدهندهگذاران ، سازمانمتخصصان ، سرمایه

 .استدیگر بازیگران های علم و فناوری وپارک

گیری اجزای این های گذشته اقدامات مختلفی برای شکلهمانطور که گفته شد در سال

این پژوهش به دنبال این است که با ارائه چارچوبی برای .ده استزیست بوم انجام ش

های آن را شناسایی کند و به ارزیابی هرچه بهتر لفهمؤارزیابی این زیست بوم، ابعاد و 

زیست بوم مناطق کمک کند و در نهایت فهم این موضوع که آیا ارزیابی این زیست بوم 

توسعه و رشد کسب و کارهای نوپا در و اقدامات مرتبط با شکل گیری آن،منجر به 

 استان شده است یا خیر؟

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-4

کارهای نوپا، یک بازیگر به تنهایی در زیست بوم کافی برای ایجاد و توسعه کسب و

داد و از آنجا که دولت تنها ری از بازیگران را مورد نظر قرار نیست بلکه باید بسیا

ثمر خواهد ها بی، در نتیجه بسیاری از تالشدهدقرار می بازیگران محدودی را مخاطب

و توسعه  که بستر رشدبنیان در غیاب یک زیست بوم اقتصاد دانشاز طرفی توسعه .بود

 به همین خاطر.رسدممکن به نظر میاورانه و دانشی را فراهم کند،غیرکارهای فنکسب و

ین های مختلف ایران و همچنشهر های علم و فناوری درهای اخیربا ایجاد پارکدر سال

سازی و توسعه کننده برای تجاریحمایت ها و موسساتایجاد مراکز رشد و شتاب دهنده

کارهای نوپا، بر فرهنگ سازی و تقویت زیست بوم نوآوری و کارآفرینی دانش کسب و

که مجموعه  کسب و کارهای نوپاتوجه به زیست بوم  .بنیان در کشور تالش شده است 

کارهای جدید و خرید و و توسعه کسب و ها و ارتباطات مرتبط با ایجادها، نهادیهرو

                                                             
 
 Spigel 
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های مهم تحقق اقتصاد دانش های اقتصادی است، یکی از اولویتفروش آنها توسط نهاد

 .)ستاد توسعه فرهنگ علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان (شودبنیان محسوب می

و انواع محصوالت ، در تعداد کارهای نوپا در ایرانظهور کسب و های اخیر با در سال

ب و رشد فراوان کسهمچنین همراه با.شودمیمشاهده  گیریافزایش چشم خالقانه

 .صورت گرفته است نیز های مختلفیکارهای نوپا در ایران فعالیت

های حمایت از کسب وکارهای یه گذاری خارجی،راه اندازی انجمنهای سرماشرکت

برای نخبگان کسب و کار و  گذاران ایرانی و ایجاد زمینه مناسباز سرمایهنوپا،دعوت 

سالم زاده و ) اندازی کسب و کارهای نوپا در ایران بوده استگذاران از نتایج راهسرمایه

 (.5،2151کاواموریتا

دهند آمارها نشان می.باشددر حال رشد و توسعه می پ جهانی همچناناستارت آانقالب 

-میلیارد دالر سرمایه 541بیش از  2151 گذاران جهانی در ابتدای سالسرمایهکه  

 2151از سال  کسب و کارهای نوپاایجاد مجموع ارزش اقتصاد جهانی . اندکردهگذاری 

 .)2152تا  2154درصدی از دوره  21.2افزایش ) تریلیون دالر رسید  2.3به  2151تا 

ن مسلما به افرادی که قصد ای  و ارزیابی آمنطقهشهر و شناسایی قدرت زیست بوم هر 

کرد و خود را دارند بسیار کمک خواهد کسب و کارهای نوپای گذاری و توسعهسرمایه

نیست بلکه سایر بازیگران  هااین شرکتاین گزارشات تنها منحصر به  اطالعات حاصله از

 این اطالعات حاصله.دکنمیها را اندازه گیری دخیل در این امر را شناسایی وتاثیر آن

ندازی،کسب و کارهای های راه ادولتی،سازمان گاهی،مقاماتها از مراکز دانشگزارشدر

 ها ارزشمند است؟از چارچوب ارزیابی این زیست بوم چرا نتایج حاصل. آیدمی... نوپا و

 .(2،2151گزارش استارت آپ بلینک)

هایی که در یک که توسط فرصترآفرین این مهم است نخست به عنوان یک شخص کا

پس دانستن این که کدام .ه باشدزیست بوم کسب و کارهای نوپا وجود دارد،احاطه شد

                                                             
  Salamzadeh and Kawamorita 
 
 startup blink 
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آورد تا افراد بدانند ارائه میدهد امکانی را فراهم می را هامناطق این فرصتها در شهر

فرین البته در صورت نبود یک زیست بوم کارا در یک شهر،کارآ.کجا بایدخود را بسازند

این فرصت را دارد که به جای حرکت به یک مرکز بزرگ ،به احیای زیست بوم شهر 

 (.5،2151گزارش جهانی ژنوم)خود بپردازد 

ها بهره مند نیز باید از اطالعات این ارزیابیهای راه اندازی دولتی ها و سازماندوما دولت

های مقایسه با دیگر زیست بومیشان در شوند تا اوال به آنها نشان دهد که کشور و شهرها

جهانی چه کارایی دارند ثانیا با تجزیه و تحلیل عملکرد داخلی شهرهای  2پیاستارت آ

کند تا ببینند کدام شهر نیاز به منابع بیشتری دارد تا هر کشور این امکان را فراهم می

 .بتواند تالش خود را برای ساخت یک زیست بوم کسب و کارهای نوپا آغاز کند

همچنین بزرگترین  نوآورانه وهای ها و سازمانهای مهم برای وزارتخانهیکی از چالش

های کسب زیست بومدر اکثر کشورها، . ای که در دست دارند بحث نوآوری استوظیفه

ها، موسسات و کالس خالق، کارهای کافی و رشد و کار نوپا با وجود سالها تالش شرکت

 از کجا باید شروع کرد؟. کنندنمیولید اقتصادی را به اندازه کافی ت

هدف این است که استعداد موجود در جامعه را به یک جریان اقتصادی تبدیل کرده که 

زیگران مختلف در آن فعالیت این جریان اقتصادی باید در یک زیست بوم قرار بگیرد و با

تنها بر روی جای اینکه ها درزیست بوم است به هدف، متنوع شدن فعالیت.باشندداشته

 .های کسب و کار خاص متمرکز شودیکسری مدل

از طرفی برای بزرگ شدن اقتصاد و اینکه به حداقل درآمد سرانه یک کشور بر اساس 

ی بیشتر و همچنین ورود آمار بانک جهانی متناسب با جمعیت آن کشور رسید، به نوآور

های اقتصادی جدید یا حوزهاز طریق شکل دادن به .از استهای بین المللی نیبه زنجیره

توان به ورانه میهای زیر ساختی و همچنین ورود به پنجره فرصت فناتوسعه حوزه

                                                             
  Compass Startup Genome Startup Ecosystem Ranking 
 
 Startup ecosystem 
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توان این زیست بوم را به چشم یک پنجره پس می.تر شدن اقتصاد کمک کردبزرگ

 .فرصت دید به شرطی که مشکالت موجود خود را حل کند

کارهای نوپا این ظرفیت را دارد کسب وآید که آیا زیست بوم حال این سوال پیش می

تکراری و جایگزینی موجود گرفتار نوعی خود که رشد اقتصادی را افزایش دهد؟ وضعیت

در کنار صنایع سنتی ایجاد  را های جدیدسنتی شده و به جای اینکه زنجیره با صنایع

رشد این موضوع حجم .کند یا ارزش آن را بیافزاید،جایگزین صنایع سنتی شده است

ای نیست که اقتصادی و تولید ناخالص داخلی را افزایش نخواهد داد یاتاثیرش به اندازه

کند،جای دیگر را تعطیل در نتیجه به میزانی که جایی اشتغال ایجاد می.به چشم بیاید

 (.11محمدی،)کندمی

زیست بومی الزم است تا بتواند به کارآفرینان و نهادهای دانش کمک کند که در سطح 

توانند به بهترین وجه به نیازهای جامعه ها میاین زیست بوم.بین المللی رقابت کنند

توسعه یک . شوندای اجرا میکه آنها در سطح منطقه پاسخ دهند،خصوصا زمانی

تواند یک ابزار مفید برای کمک به ای و برنامه عملیاتی میاستراتژی نوآوری منطقه

ها این ارزیابی. باشدگذاران ، ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری و رقابت سیاست

بینانه، عملیاتی و قابل سنجش را برای تحکیم های سازگار، واقعکند تا راهبردکمک می

نوآوری برای اهداف اقتصادی و اجتماعی خود از جمله رشد پایدار، ایجاد شغل و کاهش 

رای ارزیابی هر دو جنبه کیفی و کمی، مورد استفاده قرار ب. فقر اجرا و پیاده سازی کنند

تواند برای ایجاد یک درک تجزیه و تحلیل عوامل موجود در زیست بوم می. گیردمی

ها از همه بازیگران های موجود و شناخت  نیازمشترک از وضعیت فعلی، از جمله ظرفیت

 .استفاده شود

-ت که به سواالت ذی نفعان پاسخ میاس همچنین نتایج این ارزیابی حاوی اطالعاتی

 :دهد

بهترین راه تقویت روح کلی کارآفرینی،طراوت و چاالکی در زیست بوم :عامه مخاطبان 

 چیست؟
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کجا باید شرکت خود را تاسیس کند؟زمانی که آماده شد،کجا باید دفتر دوم : کارآفرینان

 خود را باز کند؟

گذاری در کسب و کارهای جدید را سرمایههای توان فرصتچگونه می:گذاران سرمایه

های کسب و کارهای نوپا در حال فقدان اطالعات در مورد زیست بوم پیدا کرد؟باتوجه به

های جدید باید بر روی کدامیک متمرکز توان فهمید برای کشف فرصتونه میظهور،چگ

 شد؟

د در اولویت برای حداکثرسازی رشد چه تمهیداتی برای زیست بوم بای:گذارانسیاست

 ها را مورد سنجش قرار داد؟اید پیشرفت این تمهیدات و برنامهقرار گیرد؟چگونه ب

مناطق مختلف کمک  زیست بوم کسب و کارهای نوپایی و بررسی قدرت نتایج ارزیاب

های بسیاری به نمایش شده، مکانکردن چندین مکان شناختهجای برجسته میکند تا به

 (.14ت علمی و فناوری ریاست جمهوری،گزارش معاون)گذاشته شود

بوم  های زیستچارچوب مشخص برای ارزیابی فعالیتبه طور کلی به علت فقدان یک 

ها و ی پی بردن به این موضوع که هزینهکارهای نوپا در استان و همچنین براکسب و

هایی که صرف ساخت و راه اندازی زیست بوم موجود در استان شده به ثمر تالش

یا خیر و شکاف موجود ریشه در چه دارد، نیاز به چارچوبی مشخص برای بررسی  رسیده

ای از وضع موجود تا اقدامات ارد و همینطور ارزیابیدقیق اجزای این زیست بوم وجود د

 .بعدی بهبود پیدا کند

 اهداف تحقیق -1-2

 اهداف اصلی -1-2-1

 نوپا در استان بوشهرارائه چارچوبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای  -5
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 اهداف فرعی-1-2-2

های سنجش وضعیت زیست بوم کسب و کارهای نوپا استان شاخصشناسایی ابعاد و -5

 بوشهر

 هاو چگونگی سنجش آن هاشاخصشناخت اهمیت هر یک از ابعاد و -2

کارهای نوپا در استان ود و ظرفیت توسعه زیست بوم کسب وارزیابی وضعیت موج -3

 بوشهر

 تحقیق هایپرسش -1-2

 اصلی  پرسش-1-2-1

 ؟باشدچارچوب ارزیابی زیست بوم کسب و کارهای نوپا در یک استان چگونه می-5

 های فرعیپرسش-1-2-2

 هایی است؟شاخصزیست بوم کسب و کارهای نوپا شامل چه ابعاد و چارچوب -5

ها در سطح ها و نحوه سنجش هر یک از آنشاخصمیزان اهمیت هر یک از ابعاد و  -2

 استان چگونه است؟

کارهای نوپا در استان بوشهر بر اساس ابعاد وضعیت موجود زیست بوم کسب و -3

 است؟ شده چگونهشناسایی 

  قلمرو پژوهش -1-7

 جامعه تحقیق -قلمرو مکانی -1-7-1

های شرکت مدیران کتابجامعه آماری این .، استان بوشهر است کتابقلمرو مکانی این 

شرکت در  11باشد که مجموعا ، میهستند که در مرحله رشداستان بوشهر پیاستارت آ

مندی از ی دستیابی به اهداف تحقیق و بهرهعالوه بر این برا.این مرحله شناسایی شدند

سیاست مداران فعال در این  ازدر زیست بوم استان  فعال های خبرگاننظرات و تجربه
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سال تجربه در حوزه  3وری که حداقل حوزه، متخصصین حوزه علم و فناوری و نوآ

 .بهره گرفته شده استمرتبط دارند 

 قلمرو زمانی تحقیق -1-7-2

 5318سال  دی ماه تا ، خرداد ماه این کتابهای گردآوری و تجزیه و تحلیل دادهدوره 

 .می باشد

 روش کلی تحقیق  -1-1

 توصیفی:از منظر هدف 

 کاربردی: از منظر نتیجه 

 (با ابزار مصاحبه و پرسشنامه )روش پیمایش : استراتژی تحقیق 

 های کمی و کیفیداده: هانوع داده

 ها داده روش تجزیه و تحلیل -1-1

از طریق مصاحبه با متخصصین  و بررسی پیشینه تحقیق، چارچوب اولیه ایجاد و برای 

 .استفاده شده است مرحله مصاحبه با متخصصین و خبرگان سهتایید چارچوب نیز از 

ن سواالت که در انتهای آ مدل اولیهدور اول با پخش کنندگان، انتخاب مشارکت پس از

، پرسشنامه اول های دورها و تحلیل دادهساس پاسخو بر اباز مطرح شده صورت پذیرفته 

سوم بر  مرحلهدر نهایت در شده و کیفی دیگری برای تایید چارچوب طراحی و توزیع 

 هادات دریافتی مدل نهایی تدوین و مورد تایید قراراساس نظرات مطرح شده و پیشن

 .ه استگرفت

ود زیست بوم کردن چارچوب ، وضعیت موج پس از مصاحبه با خبرگان مربوطه و نهایی

آمده، از طریق دادن پرسشنامه به مدیران کسب و های بدستاستان بر اساس شاخص

اطالعات به دست آمده از  گرفته که در نهایت وپا در استان مورد بررسی قرار کارهای ن

 .تجزیه و تحلیل شده است plsو  spssطریق پرسشنامه توسط نرم افراز 
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 ها و مشکالت تحقیقتمحدودی -1-12

کمبود سوابق تحقیق، دشواری دسترسی به مدیران مربوطه، کمبود زمان در اختیار 

گان به سؤاالت ددهنعدم دقت برخی از پاسخ جهت انجام پژوهش و همچنین 

 .پرسشنامه و عدم همکاری برخی از کارشناسان و مدیران در تکمیل پرسشنامه دانست

 تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطالحات-1-11

اکوسیستم / اکوسیستم نوآوری (/استارت آپ)کسب و کار نوپا( /اکوسیستم)زیست بوم 

های علم و پارک/ مناطق ویژه علم و فناوری  /اکوسیستم کارآفرینی/ی کسب و کار نوپا

 اینظام نوآوری منطقه  /مراکز شتاب دهنده/ مراکز رشد/ فناوری 

بوم متشکل از یک یا چند چرخه حیات است و هر  هر اکوسیستم یا زیست :زیست بوم

کنند و توسعه  ها وابسته به عناصری هستند که با یکدیگر رشد می کدام از این چرخه

نیازمند مواد  زیست بومبرای مثال، یک موجود زنده برای ادامه حیاتش در یک . ندیاب می

 کسب و کارهای نوپا. اش شود غذایی است و محیط نامطلوب ممکن است موجب نابودی

به تعامل با بازیگران آن و رشد جمعی  زیست بومهمچون موجودات زنده در یک 

 زیست بوم.را مستقل از کل بررسی کرد زیست بومتوان اجزای یک  نیازمندند و نمی

های نوآور با یکدیگر زم است عناصر آن برای رشد بنگاهکند که المحیطی را ایجاد می

ها قابل زیست بوم( 2155)به نظر آیزنبرگ (.5،2154درکسلر و همکاران)همراه شوند

وجه قرار ای و کشوری مورد تسعه کارآفرینی باید مزایای منطقهتقلید نیستند و در تو

 .بگیرد

و کار  کسب( 2151)بنا بر تعریف استیو بلنک  (:کسب و کار نوپا) کسب وکار نوپا

نوپا،شرکت یا سازمانی کوچک است که با هدف تبدیل شدن به مدل کسب و کار قابل 

 کسب و کار نوپا( 2151)اریک رایس.شده است تکرار و گسترش و مقیاس پذیر تشکیل

                                                             
 
 Drexler et al 



21     رفی پژوهشمع

 

رایط عدم اطمینان مفرط خلق محصول یا خدمتی نو در ش را نهادی انسانی که برای

شرکتی نوپا است که (2152)طبق نظر پل گراهام.است،تعریف میکندطراحی شده

د است کسب وکارهای نوپا معتق(2152)جولی میر.طراحی شده تا سریع رشد کند

بلند کنند اما افکار حیات خود را کوچک و جزیی آغاز میهایی هستند که گرچه کمپانی

پروازانه دارند و با توجه به پتانسیل باالی نوآوری که دارا هستند،احتمال رشد سریع و 

 .ها باالستقابل توجه برای آن

تعریف و بیانی واحد از مفهوم کسب و کار نوپا که اتفاق نظری در سطح جهانی روی آن 

آن مشخصه بارز نظر دارند و ح نشده اما همگی در یک چیز اتفاقوجود داشته باشد مطر

 .نوپاست که همان خاصیت رشد و گسترش پذیری در آینده است

با رشد آگاهی از اهمیت نوآوری برای توسعه پایدار، مفهوم :  اکوسیستم نوآوری

در این مفهوم، به جای اینکه نوآوری یک . استرح گردیدهمط "اکوسیستم نوآوری”

ک با امع که در حال تعامل نزدیپیشرفت خطی و مکانیکی باشد به عنوان یک سیستم ج

این نظریه به این معنی است که عالوه بر . شودمحیط اطرافش است نگریسته می

اکوسیستم . فرآیندهای نوآوری داخلی، فرآیندهای خارجی نیز باید بهینه سازی گردد

نوآوری عالوه بر وفق دادن همه ذینفعان بخش خصوصی و عمومی به سازگاری خودش 

 .(5314،محمدی اشنانی )حیط خارجی نیز نیاز داردبا تغیرات م

ابتدا باید درباره چرخه  ،این مفهومبرای پرداختن به  :زیست بوم کسب و کارهای نوپا

این چرخه از شش مرحله تحقیق، امکان . کردصحبت  و کارهای نوپا کسبحیات 

کسب و در مراحل اولیه حیات یک . شودسنجی، توسعه، معرفی، رشد و بلوغ تشکیل می

در سنجی و در مرحله توسعه،نیاز به منابع مالی محدود است، اما پس از امکان کار نوپا

یابد اما درآمد وجود ندارد و اعتبارات ها افزایش میگیرندزیرا هزینهدره مرگ قرار می

برای ( ولتی استکه معموال از طریق دوستان، آشنایان یا منابع د)تامین شده قبلی 

این سرمایه. گذار استنیازمند سرمایه این کسب و کارهاکند و کفایت نمی نوپاهاحیات 

پس . کندشود و به معرفی در بازار کمک میمی کسب و کارهای نوپاگذاری باعث رشد 
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در نهایت . گذاری باشنداز معرفی و در مرحله رشد ممکن است بار دیگر نیازمند سرمایه

ها دست به شود و معموال بانکعرضه می کسب و کارهای نوپادر مرحله بلوغ سهام اولیه 

های انسانی نیز در مالی، سرمایه گذاریبجز سرمایه. زنندگذاری روی آنها میسرمایه

و  مهارت و پشتکار اعضای تیم در کنار راهنمایی. موثرند این کسب و کارهای نوپارشد 

می( منتورها)اند های مرتبط فعالیت داشتهگرفتن از افراد باتجربه که در زمینهکمک

 .کمک شایانی کند نوپاهاتواند به رشد 

 -مؤسسات یا هاسازمان افراد، عناصر به کارآفرینی اکوسیستم : اکوسیستم کارآفرینی

 یا شدن کارآفرین برای فرد تصمیم مانع یا محرک که دارد اشاره کارآفرین فرد از خارج

 اکوسیستم .باشدمی کارآفرینانه کار و کسب اندازی راه صورت در او موفقیت احتمال

 ،فورفاس) کند تشویق را کارآفرینانه هایتالش که کندیم ایجاد را محیطی کارآفرینی

 توصیف فیزیکی محیط یک عنوان به میتواند کارآفرینی اکوسیستم همچنین( .  2111

-ظهور و رشد کسب و کارها اعمال میکه شمار زیادی از عناصر اثراتی را در جایی شود،

 .کنند

-اهازدانشگ متمرکز ایمجموعه فناوری و علم ویژة منطقة:  مناطق ویژه علم و فناوری

-سرمایه برتر، فناوری با هایشرکت وپژوهشی، تحقیقاتی مراکز های فناوری،پارک ،ها

 که است انسانی سرمایة و نهادی و فیزیکی هایزیرساخت و امکانات پذیر،مخاطره های

 ساختارحقوقی و متمرکز مدیریت با اقتصادی دریک منطقة و جغرافیایی فضای یک در

 .پردازدمی محور دانش خدمات و تمحصوال تولید به و تشکیل خاص

شود و میای اداره به وسیله متخصصان حرفهیک پارک علمی :  پارک علم و فناوری

 هدف اصلی آن افزایش ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و

م و دانش در ها و موسساتی است که متکی بر علافزایش قدرت رقابت در میان شرکت

برای دستیابی به این هدف پارک از ایجاد انگیزش و .کنندمحیط پارک فعالیت می

های مراکز تحقیق و توسعه،شرکت ها،ن دانشگاهیامدیریت جریان دانش و فناوری در م

شد و های متکی بر نوآوری از طریق مراکز رصوصی و بازار و ایجاد و رشد شرکتخ
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همچنین یک پارک علمی خدماتی با ارزش افزوده .کندفرآیندهای زایشی استفاده می

-ئه میاراباال و فضاهای کاری و تاسیسات مناسب و کیفی به موسسات مستقر در پارک 

 (های علم و فناوریانجمن بین المللی پارک.)نماید

پشتیبانی از کسب و  طبق تعریف انجمن ملی مراکز رشد فرآیند حمایت و:  مرکز رشد

های نوپا را با مجهز نمودن و کمپانی کسب و کارهای نوپای موفقیت آمیز کار که توسعه

مرکز رشد هدف اصلی .کندمی و خدمات هدف گذاری شده ،تسریعکارآفرین به منابع 

های موفقی است که برنامه رشد را درحالی ترک کنند که که به ،ایجاد بنگاهکسب و کار

اند دارای هایی که برنامه رشد را گذراندهبنگاه.باشند و ماندگار لحاظ مالی قابل دوام

جدید و های محیط اطراف ،تجاری سازی تکنولوژیپتانسیل ایجاد شغل،احیا و بازسازی 

 .سازی اقتصادهای محلی و ملی هستندتجاری

ای با مدت ثابت و این مراکز را برنامه( 2154)اچبرگکوهن و ه: مرکز شتاب دهنده

معین و بر اساس همکاری گروهی شامل اجزای مشاوره و مربیگری که به رویداد ارائه و 

 .کنندمنجر میشود،تعریف می(ه کسب و کاراید)نمایش عمومی

دهنده و تاکید بر کز شتاباتر از مربه منظور تعریفی دقیق(2154)لف و همکاراندمپ وا

به وکار نوپا را ی کسب ریف کوهن و هاچبرگ از شتاب دهندههای ساختاری،تعویژگی

 :اندتکمیل کرده این صورت

ی آغازین را های خوش آتیه سرمایه گذاری مرحلههای کسب و کار که در کمپانینهاد

گذاری به عنوان بخشی از دهند که این سرمایهنجام میدریافت بخشی از سهام ادر ازای 

های آموزشی و لفهؤ،شامل مر اساس همکاری گروهیای با مدت ثابت و معین و ببرنامه

 .شودمنجر می(ایده کسب و کار)یش عمومیگری است و به رویداد ارائه و نمامربی

ای از تعامل عوامل ای مجموعهنظام نوآوری منطقه:  (RIS)اینظام نوآوری منطقه

عمومی و خصوصی،نهادهای رسمی و غیر رسمی دیگری است که یک سرزمین مشترک 

دارند که عملکرد آنها بر اساس ترتیبات و روابط سازمانی و نهادی،منجر به تولید 

 .(2114دولورکس و پرتو،)شودو انتشار دانش و فناوری جدید می ،استفاده
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 خالصه فصل -1-12

بیان مساله و پرداختن بعد از .پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است در این فصل کلیات

بررسی اهداف و سواالت تحقیق،قلمرو مکانی و زمانی به ضرورت و اهمیت تحقیق، به 

شد و در ادامه با معرفی کوتاه از استان بوشهر و شهر واژگان و پرداختهپژوهش 

 به پایان رسید صورت گرفته در این کتاب اصطالحات تحقیق

 

 



 

 

 

 

  دوم فصل

 

  پژوهش نهیشیپ و ینظر یمبان                   
 

 مقدمه  -2-1

بسیار پر رنگ شده و  به دلیل اهمیت  کسب و کارهای نوپافضای  به دلیل اینکه جدیدا 

قرار  بسیاری مورد توجه ،کندبازی می یباالی آن و نقشی که در بهبود وضعیت اقتصاد

تاثیر ، یکی از عواملی که کسب و کار نوپابررسی الزامات موفقیت یک  پس از.گرفته است

در آن تشکیل  این کسب و کارهاای جغرافیایی وملی است که زیادی در آن دارد فض

ینکه در یک استان یا توان گفت دلیل ادر نتیجه می.کنندشوند و توسعه پیدا میمی

، به ها بیشتر استو نوآوری در آناند رشد بیشتری کرده کسب و کارهای نوپاکشور 

ین زیر شود که اند مربوط میر آن درحال فعالیت هستزیر ساختی که دیا زیست بوم و

-نظام نوآوری منطقه: بحث شده است با ادبیات مختلفی  ساخت تحت عناوین متفاوت و

از آنجا که .ی و اکوسیستم کارآفرینی، اکوسیستم استارت آپ نوآوریای ، اکوسیستم 
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کارهای نوپا است و وبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وارائه چارچکتاب هدف در این 

دهد، در نتیجه رویکرد زیست بوم ستان بوشهر را مورد توجه قرار میمنحصرا ا

-مسائل را به صورت جزئی کسبو کار نوپازیرا زیست بوم است  شده انتخاب( اکوسیستم)

مورد بررسی  این دسته از کسب وکارهاهای با نزدیکی بیشتری نسبت به فعالیتو تر 

، به این و کارهای نوپا کسببعد از معرفی مفاهیم کارآفرینی و  نتیجهدر .دهدقرار می

رشد و توسعه خود نیازمندند  ای برایبه یک چارچوب و زمینه نوپاهاکه  رسدمساله می

ه مناطق دیگر را در در برخی مناطق نسبت ب کسب و کارهای نوپاتوان علت رشد و می

-م یا زیست بوم مطرح میپس اینجاست که مفهوم اکوسیست یافت،ها این زیر ساخت

نه، مدل اولیه تحقیق طراحی های موجود در این زمیدر نهایت پس از بررسی مدل.شود

در خصوص مفهوم زیست بوم کسب .ها مشخص شده استگیری آنهای اندازهوشاخص

ر کدام به نوعی ، مطالعاتی صورت گرفته است که هارهای نوپا با وجود جدید بودن آنوک

هایی که در پژوهشر ادامه داند که و بازیگران آن را مشخص کرده آن را تعریف و عناصر

 .بیان شده استه صورت گرفته ،این حوز

 مبانی نظری پژوهش -2-2

  (استارت آپ)5کسب و کار نوپا -2-2-1

دهند میآمارها نشان .اشدبدر حال رشد و توسعه می جهانی همچناناستارت آپ انقالب 

میلیارد دالر سرمایه  541بیش از  2151که  سرمایه گذاران جهانی در ابتدای سال 

 2151تا  2151از سال  آپ استارتایجاد مجموع ارزش اقتصاد جهانی . اندکردهگذاری 

 .(2152تا  2154درصدی از دوره  21.2افزایش )  ه استتریلیون دالر رسید 2.3به 

ای برای ساخت یک کسب و کار یا محصول،در سامانه(پآاستارت )های نوپاکسب و کار

در این رویکرد برای راه اندازی .موثرترین راه ممکن برای کاهش ریسک شکست است

                                                             
 
 Startup 
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باید محصوالت ناشی از کسب و کار نوپا به سرعت در  کار به واسطه آزمایش، کسب و

نشدنی محصول و این رویکرد بر آزمایش علمی،ارائه تکرار .بازار اعتبارسنجی شوند

 (.5،2155رایس)بازخورد مشتریان استوار است تا محصول صحیح به دست بیاید 

شرکت یا سازمانی کوچک که با : کند، کسب وکار نوپا را چنین تعریف می 2استیوبالنک

هدف تبدیل شدن به مدل کسب و کار قابل تکرار و قابل گسترش و مقیاس پذیر 

که برای خلق محصول  داندمی نهادی انسانی: ن را نیز آ 3اریک ریس.تشکیل شده است

نوپا را :  4پل گراهام.استیط عدم قطعیت بسیار ساخته شده یا خدمتی نو در شرا

فلسفه کسب وکارنوپا به دنبال .د که طراحی شده تا سریع رشد کندخوانشرکتی می

ساخت محصول یا  مرحلههای ارزش آفرین در طی فایده و افزایش فعالیتحذف امور بی

ن گذاری کالوپا بتوانند بدون نیاز به سرمایهای که کسب و کارهای نخدمت است به گونه

یراقی )نقص و با شانس موفقیت بیشتری داشته باشندبیرونی ،کسب و کار و محصولی بی

هایی شرکتقد است کسب و کارهای نوپا معت (2152)جولی میر (.5313و همکاران،

کنند اما افکار بلند پروازانه دارند و با یات خود را کوچک آغاز میحهستند که گرچه 

احتمال رشد سریع و قابل توجه برای آنها به پتانسیل باالی نوآوری که دارند، توجه

 .باالست

نیازمند  و یک شرکت است که در مرحله اول عملیات خود قرار دارد کسب و کار نوپا

طرح جامع تجاری است که بیانگر مأموریت، چشم اندازهای آینده و اهداف و همچنین 

دهند ها محصول یا خدماتی را ارائه میاین شرکت.راهبردهای مدیریت و بازاریابی است

ای شوند و یا بنیانگذاران معتقدند که به گونهکه در جای دیگری در بازار عرضه نمی

های تجاری سنتی ممکن است توسط وام کسب و کارهای نوپا.شودتر ارائه میپایین

                                                             
  Rise 
  Steve Blank 
  Rise 
 
 Paul Graham 
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های های محلی و یا کمکهای بانکهای اعتباری، وامها یا اتحادیهکسب و کار از بانک

توانند سرمایه را مراکز رشد می. انتفاعی و دولتی تامین شودهای غیرمالی از سازمان

وستان و خانواده نیز ممکن است وام یا کمک همراه با مشاوره ارائه دهند، در حالی که د

بتواند احتماال که پتانسیل خود را اثبات کند  کسب و کار نوپایی. مالی ارائه دهند

علیرغم  .جذب کند سرمایه گذاران خطرپذیر را همراه با دادن درصدی از مالکیت شرکت

از فناوری اطالعات بطور جدی استفاده  کسب و کارهای نوپااینکه تعداد زیادی از 

های ژنتیک،  از آنها در حوزه فعالیت ندارد و برخی IT در زمینه همگیکنند، اما  می

معموال در سیلیکون ولی تا زمانی که یک شرکت  .نیز فعالیت دارند …نانوتک، بیوتک و 

 کنند یاد می پایه باشد، از آن به عنوان استارت آوارد بورس نشود و در حال جذب سرم

 (.5314تابش، مروتی ، اکبرپور،)

تعریف و بیانی واحد از مفهوم کسب و کار نوپا که اتفاق نظری در سطح جهانی روی آن 

وجود داشته باشد مطرح نشده اما همگی در یک چیز اتفاق نظر دارند و آن مشخصه بارز 

را به  نوپاکسب و کار  یک.نوپاست که همان خاصیت گسترش پذیری در آینده است

کنندکه می عنوان یک شرکت جدید یا جوان که تازه شروع به توسعه کرده است تعریف

ای که کارآفرین از مرحله هنوز در مرحله اول چرخه حیات یک شرکت قرار دارد، مرحله

کند، در حالیکه ساختار کسب و کار و عملیات را ایده به مرحله تامین مالی حرکت می

د این یک شرکت جدید است که به طور معمول در حال ظهور است هرچن. کندآغاز می

اما هدف آن رشد سریع برای رفع نیازهای بازار با توسعه یا ارائه یک محصول نوین، 

 (.5،2151اشوین کومار نایر)فرآیند یا خدمات است

                                                             
 
 ASHWIN KUMAR NAIR 
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  (استارت آپ)کسب و کارهای نوپامشخصات  -2-2-1-1

ای از عوامل مانند بنیانگذار وابستگی چند مجموعهبه علت  کسب و کارهای نوپاعملکرد 

و 5کریسمن )، متفاوت است نعت، استراتژی کسب و کار و منابع، سازمان و ساختار ص

بسیاری از تحقیقات سعی داشتند  (.2118، 2برگک و نورمن، 5118همکاران، 

در جنبه فردی و سازمانی تأثیر  کسب وکارهای نوپافاکتورهایی را که بر روی عملکرد 

، استراتژی کسب و  کارآفرین  (5118)و همکاران  کریسمن. میگذاشتند، نشان دهند

کار، منابع و ساختار سازمانی، فرآیند و سیستم را به عنوان عوامل ضروری که بر عملکرد 

 .اندگذارد، نشان دادهتأثیر می کسب و کارهای نوپا

 (.5118کریسمن و همکاران،: )  عملکرد آن تاثیر گذار استی که بر پعناصر استارت آ

   

                       متغیرهای کارآفرین                     استراتژی کسب وکار              منابع               ساختارسازمانی

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  Chrisman 
 
 Bergek  & Norrman 

 

ویژگی های 

 شخصیتی
ارزش و 

 اعتقادات

تجربه و  مهارت

 آموزش

 رفتار و تصمیم گیری ها

جهت 

 استراتژیک
 اهداف

استراتژی 

 ورود

سالح های 

 رقابتی

استراتژی تدوین و ریزی برنامه  

 محدوده بخش بندی

استراتژی 

سرمایه 

 گذاری

استراتژی 

 سیاسی

دارایی 

های 

 ملموس

دارایی 

های 

 ناملموس

 ساختار سازمانی

و فرآیندهاسیستم   

 ساختار مالکیت
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 (Lina Afriana،2158)ی تاثیرگذار بر عملکرد آن هاکسب و کار نوپاعناصر  -5-2شکل 

کسب و کار بر  رشد ارزیابی تاثیر» در پژوهش خود تحت عنوان (2158)5لینا آفریانا 

کسب و تحقیق مورد بررسی بر روی کند بیان می«ها در اندونزیپستارت آعملکرد ا

و نهاد شرکت آن تمرکز خواهد کسب و کار نوپا به عنوان ترکیبی از تیم  ،کارهای نوپا

انتخاب شده یا متغیرها در رنگ سفید رنگ هستند در حالیکه متغیرهای عوامل  کرد،

ها، تجربه و استراتژی ذکر به غیر از مهارت. حذف شده به رنگ خاکستری رنگ هستند

کسب و بر اهمیت شبکه در مرحله اولیه توسعه  ( 2111) 2و همکارانباوم شده در باال، 

ها و شبکه های متنوعتواند با پیوستن به اتحادعملکرد می. ه اندتأکید کرد کار نوپا

و  کسبدر این مورد، شبکه به عنوان یک منبع شرکت نیز در عامل ویژگی . افزایش یابد

 کسب و کار نوپاهای های اولیه، ساختار ویژگیبنابراین، بر اساس یافته. قرار دارد کار نوپا

های زیر تعریف هر متغیر در بخش. شامل تجربه، مهارت، شبکه و استراتژی شرکت است

 .شودانجام می

 

 

 

 

 

 (Lina Afriana ,2158 )استارت آپ هاطبقه بندی اولیه ویژگی های  -2-2شکل 

                                                             
  Lina Afriana 
 
 J. A. C. Baum,et all 

های  استارت آپ هاویژگی  

 تجربه
 استراتژی شرکت شبکه مهارت
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 کسب و کارهای نوپااز تاثیر مثبت تجربه صنعت به عملکرد محققین زیادی  :تجربه 

در  هاآنتجربه صنعت به عنوان تاثیرگذارترین عوامل برای عملکرد . دنکنپشتیبانی می

درصد را تحت تاثیر قرار دهد و  14تأثیر مثبت تا شود، زیرا ممکن است نظر گرفته می

تجربه  .درصد برسد 41به دنبال آن تجربیات مدیریتی که ممکن است به بهبود تا 

های کارآفرینی قبل از کارآفرینی به تجربه شرکت در ایجاد یک شرکت یا انجام فعالیت

، چهار کارهای نوپاکسب و در شرایط تجربه  .فعلی اشاره دارد کسب و کار نوپایایجاد 

های کوچک و بنگاهشود که مدیریت، صنعت، کارآفرینی و تجربه نوع تجربه سنجیده می

 .است متوسط

 خالصه عوامل مورد استفاده در متغیرهای تجربه و مراجع آن:  5-2جدول 

 موارد
Nielsen 

(2151) 
Chrisman et 

al (5118) 
Gordon & 

Davidson 

(2153) 

Soriano and 

Castrogiovan 

ni (2152) 

Cassar 

(2154) 
Peake and 

Marshall 

(2111) 

تجربه کاری در 

سطح مدیریتی 

 باال

      

تجربه کاری در 

 صنعت مشابه

      

تجربه در 

فعالیت های 

 کارآفرینی

      

متخصص 

موضوع یا 

 تجربه فنی
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دانش مربوطه را جذب کند و از منابع مورد نیاز تواند اینکه چگونه کارآفرین می: مهارت 

مراکز )5های انکوباتورکند که برنامهتوسعه کسب و کار خود استفاده کند، تعیین می

نتایج تحقیقات  .کنندمی کمک کسب و کار نوپاکسب و کار چگونه به موفقیت  (رشد

 .کنندی میمشابه همچنین تأثیر مثبت دانش فنی یا مهارت در عملکرد را پشتیبان

در مدیریت و حل مشکالت که در  کسب و کارهای نوپاهای فنی و تجاری به مهارت

 ;3،5111سایمون 5182;،2وسپر) کندهنگام راه اندازی با آن روبرو هستند کمک می

 (.4،5181تایمونز

های خاصی که ای از مهارتبر اهمیت داشتن مجموعه (5111)1استونسون و جاریلو 

مشخصه  .کمک کنند تاکید کردند کسب و کارهای نوپا  رشد و توسعهتوانند در می

بهبود عملکرد و رشد آنها نیز  که بههای مورد نیاز برای راه اندازی خاصی از مهارت

1کندلر و جانسن ,(2115)و اسمیت  2باوم و لوکتوسط کند،کمک می
) 5112 ( ،

8بویاتزیس
 (5112) و جانسن کندلرو ( 5182) بویاتزیس. بیان شده است(  5182) 

های کسب و کار، مدیریتی، فنی و صنعتی در واقع تاثیر که مهارتکردند آزمایش 

ها از بنابراین، مجموعه خاصی از مهارت. دارند کسب  و کارهای نوپامستقیمی بر رشد 

تحقیق قبلی به بازاریابی، فروش و توسعه کسب و کار، مالی و حسابداری، مدیریت، 

 ، مهندسی، فن آوری و تحقیق و توسعه و تولید عملیاتی، و تولید(HR)ی منابع انسان

ها نشان دسته بندی مجموعه مهارت (. 2155 1و همکارانداویدسن ) نگاشت خواهد شد

 . گذار استکسب و کار تاثیر رشدها در ایجاد فرآیند که کدام مهارت دهدمی

                                                             
  incubator 
  Vesper 
 
 Simon 
  Timmons 
  Stevenson and Jarillo 
  Baum & Locke 
  Chandler   & Jansen 
  Boyatzis 
 
 Davidsson,et all 
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 مهارت و مراجع آن عوامل مورد استفاده در متغیرهایخالصه :  2-2جدول 

و موارد

 متغیرها

Chrisman 

et al 

 (5118) 

Gordon 

& 

Davidso

n 

(2153) 

Bau

m 

(2115

) 

Vespe

r 

(5181) 

 

Simo

n 

(5181

) 

Timmon

s 

(5182) 

Boyatzi

s 

(5182) 

Chandle

r 

& 

Jansen 

(5112) 

بازاریابی، 

فروش و 

توسعه 

کسب و 

 کار

  

   

 
 

 

 

  

  
 

     

 

 
 

 

 

 
 

و مالی

 حسابداری

        

و مدیریت

منابع 

انسانی 

(HR) 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

    

 

 
 

 

 

 
 

مهندسی، 

و فناوری

و تحقیق

 توسعه

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

عملیاتی، 

ساختولید

 ت

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

شده توسط یک فرد یا یک یک استراتژی به عنوان یک اقدام انجام  :استراتژی شرکت 

این استراتژی بر (. 2112، 5ویکهام)شود شرکت برای دستیابی به اهداف آن تعریف می

کارها از تواند توسط تازهچندین استراتژی تجاری می. گذاردعملکرد شرکت تاثیر می

                                                             
 
 Wickham 
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، 5کریسمن و همکاران)های نوآوری انجام شود جمله ایجاد محصول و تفاوت

عالوه بر این، وضوح اهداف شرکت و (. 22152 سپلوند ، میلودکابرول ، آ،5118

کریسمن )کند استراتژی نیز به تعریف رویکرد شرکت برای بهبود عملکرد آنها کمک می

اهداف و استراتژی تعریف شده بر تصمیم شرکت در مدیریت و (. 5118، و همکاران

 .گذاردسب و کار تاثیر میک رشدبهبود کسب و کار خود و بهبود رفتار آنها در فرآیند 

، وجود اهداف کسب و کار و برنامه ریزی هیچ  کسب و کار نوپابرای زنده ماندن یک 

در این مورد، اهداف و . دننکاز آن استفاده های نوپا کسب و کارمگر اینکه تاثیری ندارد 

برای شروع به برنامه ریزی باید به اندازه کافی واضح و قابل اجرا باشند، زیرا ممکن است 

به استراتژی شرکت برای شرکت های رقابتی سالح .ارزیابی عملکرد آنها کمک کند

تمام انواع استراتژی رقابتی به بهبود  (.5181، 3پورتر)کند رقابت در بازار اشاره می

کند که نشان به ویژه برای استراتژی تمایز شرکت کمک می کسب و کار نوپاعملکرد 

در این مورد، استراتژی تمایز به استراتژی . مستقیم بر عملکرد شرکت استدهنده تاثیر 

شرکت اشاره دارد که با توجه به منحصر به فرد بودن محصول یا نوآوری محصول، در 

 . (4،2153تراتانسیریکول،ساینتای،بدیر، چوتچای)بازار قرار گیرد

 کسب و کار و مراجع آن خالصه عوامل مورد استفاده در متغیرهای استراتژی: 3-2جدول 

 Chrisman موارد

et al 

(5118) 

Gordon & 

Davidson 

(2153) 

 

Baum 

(2115) 

Teeratansirikool 

et al (2152) 
Porter 

(5181) 

برنامه ریزی و 

فرمول بندی 

 استراتژی

     

     و  کلی اهداف

                                                             
  Chrisman et al 
  Miloud ،Aspelund & Cabrol 
  Porter 
 
 Teeratansirikool   ، Siengthai ،Badir ، Chotchai 
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 اهداف تجاری

محصول منحصربه 

 فرد

     

      نوآوری محصول

-را تحت تاثیر قرار می کسب و کار نوپایکی دیگر از عوامل حیاتی که موفقیت : شبکه

شبکه شرکت یکی از منابع حیاتی یک شرکت جوان . دهد اندازه شبکه شرکت است

(. 2112، 5آلدریچ و روئف)در توسعه کسب و کار  خود است  نوپا هایکسب و کارمانند 

ها به ارائه یابد، زیرا شبکهامکان موفقیت نیز افزایش میتر، های گستردهبا داشتن شبکه

بنابراین، . هنوز ندارند، کمک خواهد کرد نوپا هایکسب و کارکه  هاییمنابع و دانش

 کسب و کار نوپا شبکه به عنوان یکی از معیارهای اصلی در تعیین امکان موفقیت در

 ،آلدریچ و روئف؛ 2153، 3جک سوتانتو و؛ 2151 ،2آیاتسه و همکاران)شود حساب می

2112.) 

د توانند که میندهعوامل متعددی را مورد بررسی قرار می( 2151)و همکاران   آیاتسه 

های شبکه، اتحاد یا در جنبه. رشد کسب و کار تاثیرگذار باشند هایدر اجرای برنامه

زمینه در . مفید باشد کسب و کار نوپایی کاراتواند برای تماس با کارشناسان خارجی می

که مشارکت تجاری  ندنشان داد( 2153)و جک سوتانتو ارتباط با شبکه های خارجی، 

کسب و مراکز رشد تاثیر مثبتی بر عملکرد  های نوپایکسب و کاربادانشگاه و دیگر

-های فنی همچنین میهای غیررسمی و شبکهعالوه بر این، شبکه .دارند کارهای نوپا

کسب و کار های مبتکرانه پشتیبانی کنند زیرا ممکن است برای کارآیی توسعهتوانند از 

شبکه غیر رسمی به ارتباط با خانواده، دوستان و یا آشنایان . و رشد سودمند باشد نوپا

به دلیل فقدان .مفید باشد کسب و کار نوپاتواند برای توسعه و رشد اشاره دارد که می

به شبکه غیر  اغلب، کسب و کارهای نوپاایجاد و توسعه های مورد نیاز برای پشتیبانی

                                                             
  Aldrich & Ruef 
  Ayatse et al 
 
 Soetanto & Jack 
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ها اتصال شبکه (.5114 ،5برلی و وستد)دارد  بستگی رسمی خود نسبت به شبکه رسمی

های بسته روابط قوی شامل شبکه. تواند به روابط ضعیف و روابط قوی تقسیم شودمی

مانند همسر، خانواده، دوستان و خویشاوندان است در حالی که روابط ضعیف از 

در زمان توسعه . آشنایان، شرکای تجاری، همکاران سابق و همکاران تشکیل شده است

، هر دو روابط قوی و ضعیف برای کمک به راه اندازی و رشد مورد کسب و کارهای نوپا

طبقه بندی عوامل شبکه  .کمک کنند هاآنوانند به نیازهای گیرند تا بتاستفاده قرار می

 :در زیر نشان داده شده است

 خالصه طبقه بندی عوامل شبکه و مراجع آن:  4-2جدول 

 Gordon و متغیرها موارد

& 

Davidson 

(2153) 

Baum, 

Calabrese, 

Silverman 

 (2111) 

Soetanto 

& 

Jack  
(2153) 

Ayatse 

et. al 

 (2151) 

Birley  
 

(5181) 

Brüderl & 

Preisendörfer 

(5118) 

اتحادیه های 

غیررسمی توسعه 

 یافته

      

مشارکت تجاری 

 خارجی

      

همکاری پروژه های 

 فنی

      

پیوستن به تجارت یا 

 انجمن های تجاری

      

       مشتریان

       تامین کنندگان

       سرمایه یا منابع مالی

 :کسب و کارهای نوپاخالصه ای از عوامل نهادی 

                                                             
 
 Birley & Westhead 
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، تمام کسب و کارهای نوپاهای به منظور مشخص کردن موارد موجود در ساختار ویژگی

اند جمع آوری شده و در مدل هایی که در هر یک از متغیرهای قبلی ایجاد شدهبخش

در  کسب و کارهای نوپاهای ویژگیتمام موارد مورد استفاده در رابطه با . گیرندقرار می

 (.2158، لینا آفریانا)نشان داده شده است بعدیشکل 

   شبکه                     

های استارت ویژگی

 آپی

 

تجربه 

 مدیریتی
تجر

به 

صنع

 تی

 تجربه

 کارآفرینی

 تجربه

SME 

مدیریت 

و منابع 

 انسانی

مالی و 

حسابدار

 ی

فنی ، مهندسی و تحقیق 

 و توسعه

 تولید و عملیات

بازاریابی ، فروش و 

 توسعه کسب و کار

اتحادیه 

های 

غیر 

 رسمی

شبکه 

های 

 خارجی

همکا

ری 

های 

 فنی

انجمن 

های 

تجار

 ی

تماس 

با 

 مشتری

تماس 

با 

تامین 

 کننده

مالیدسترسی   

استراتژ

ی و 

برنامه 

 ریزی

اهداف 

و 

اهداف 

کسب و 

 کار

محصول 

منحصر 

 به فرد

نوآوری 

محصو

 ل

استراتژی شرکت  

                       

 مهارت تجربه شبکه       
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 (Lina Afriana ,2158 )خالصه ای از عوامل نهادی استارت آپ ها:  3-2شکل 

 ل راه اندازی یک کسب و کار نوپا مراح -2-2-1-2

ایده گاهی از .برای راه اندازی یک کسب و کار نوپا،ابتدا باید ایده اصلی شکل بگیرد

های جدید دولتی یا تصمیم ایجاد قوانین جدید،تصمیم گیرید نتغییرات محیطی مان

توان از آن به بهترین نحو بهره برداری شود که میهایی در سطح جامعه ایجاد میگیری

و  پس از آن باید گروه کنترل تشکیل شود تا در هر مرحله فرآیند را کنترل کند.کرد

را صادر کند و اگر کار ناقص بود آن را متوقف و بازنگری سپس اجازه ورود به مرحله بعد 

-مقدماتی بازار مورد توجه قرار میارزیابی ،در مرحله بعد.(5312حسن زاده،)کند

محصول  ...سپس مفهوم سازی شامل شکل ، مشخصات ، ویژگی و(.5،2111بالنک)گیرد

ص شود و در هر کدام از این مراحل باید ریسک کسب و کار مشخمطرح می

همچنین تحلیل مالی و مقدار هزینه مورد نیاز تعیین شود و با اجرای هر مرحله .شود

و اعتبار سنجی کسب و کار  در نهایت آزمون(.5312حسن زاده،)،توسعه صورت پذیرد 

صول وارد چرخه اقتصاد واشتغال نوپا زمینه تجاری سازی انبوه را فراهم میکند و مح

 (.22153رایس،)شودمی

-اس موارد مهمی مانند بررسی هزینهثمر رسیدن یک کسب و کار نوپا،بر اسپس از به 

های پیش روی آن ارزش ا، آینده کسب و کار نوپا و فرصتهای اولیه ،شناخت رقب

 (.5311لطفی زاده،)گرددگذاری می

و انواع های اخیر با ظهور کسب و کارهای نوپا در ایران ،افزایشی در تعداد در سال

همچنین همراه با رشد فراوان کسب و کارهای نوپا در .شودخالقانه دیده میمحصوالت 

                                                             
  blank 
 
 Rise 
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یه گذاری خارجی،راه های سرماشرکت.های مختلفی صورت گرفته استلیتایران فعا

های حمایت از کسب و کارهای نوپا،دعوت از سرمایه گذاران ایرانی و اندازی انجمن

سرمایه گذاران از نتایج راه اندازی ایجاد زمینه مناسب برای نخبگان کسب و کار و 

 (.2151سالمزاده و کاواموریتا،)کسب و کارهای نوپا در ایران بوده است

با توجه به مشاهدات  (هااستارت آپ )کسب و کارهای نوپا انواع -2-2-1-3

 بالنکاستیو 

جوری کارآفرینان (: کار انگیزه زندگی آن هاست)های چرخه زندگیاستارت آپ. 5

کنند، بلکه خودشان و عالقه میبرای هیچکس کار ن .دارند تمایل کنند کهمیزندگی 

کدنویس یا طراح به عنوان مثال  .معادل دره سیلیکون.کنندشخصی خود را دنبال می

پردازد، زیرا به این کار وبی که تکنولوژی را دوست دارد و به کارهای برنامه نویسی می

 .اشتیاق دارد

تعداد زیادی از کارآفرینان و شرکت( : کار برای تغذیه خانواده)کسب و کار کوچک . 2

این دسته . کوچک هستند هنوز کسب و کارهای، های راه اندازی شده در ایاالت متحده

های های مسافرتی، مغازههای مواد غذایی، آرایشگران، مشاوران، آژانسشامل فروشگاه

هر کسی تجارت خود را انجام . ستندتجارت اینترنتی، نجار، لوله کش، برق، و غیره ه

کنند و به سختی سود آور اکثرا کارمندان محلی یا خانواده را استخدام می.دهدمی

اند و شرکت اکثر کسب وکارهای کوچک برای افزایش مقیاس طراحی نشده. هستند

و  معموال برای سرمایه از پس انداز شخصی خود.کنندهایشان مشاغل محلی را ایجاد می

 .برندها بهره میبستگان ،یا گرفتن وام از بانک

از روز اول، بنیانگذاران بر این باورند که دیدگاه ( : تولد برای بزرگ شدن)مقیاس پذیر. .3

بر خالف کارآفرینان کوچک تجاری، عالقه آنها به . تواند جهان را تغییر دهدآنها می

است که در نهایت به طور عمومی کسب درآمد نیست، بلکه ایجاد عدالت در یک شرکت 



زیست بوم کسب و کارهای نوپا ارزیابی چارچوب    41 

 

ی مقیاس کسب و کارهای نوپا .معامله و موجب تولید چند میلیون دالری خواهد شد

پذیر به سرمایه ریسک پذیر نیاز دارند تا برای جستجوی مدل کسب و کار خود سرمایه 

نیاز به سرمایه  ،کنند، تمرکز آنها بر مقیاسگذاری کنند و هنگامی که آن را پیدا می

 .گذاری بیشتر برای گسترش سریع کسب و کار دارد

در پنج سال گذشته هزینه و زمان الزم برای ساختن ( : اهداف اکتساب)قابل خرید . 4

بازار / افراد میتوانند به یک محصول .های وب و تلفن همراه کاهش یافته استبرنامه

رغم ی که علی در جای.دست پیدا کنند مناسب و یک میلیون کاربر با هزینه پایین

توانایی برای ساخت کسب و کار میلیاردی،سرمایه گذاری وجود نداشته باشد که روی 

شود در نتیجه فردی که کسب و ی کند،باعث از بین رفتن اهداف میآن سرمایه گذار

کار را طراحی و پتانسیل کسب درآمد میلیاردی از آن را دارد ولی به علت نبود سرمایه 

 .شودش آن با کمترین قیمت میار به فروگذار ناچ

کارآفرینان اجتماعی کمتر جاه :  (حرکت برای ایجاد تفاوت): شروع به کار اجتماعی. 1

اما . طلبانه و پرشور هستند تا تأثیری بیشتری نسبت به سایر نوع بنیانگذار داشته باشند

به جای ی مقیاس پذیر، هدف آنها این است که جهان را کسب و کارهای نوپابر خالف 

آنها ممکن است به . کنند( نه برای سهم بازار و ایجاد ثروت برای بنیانگذاران) بهتر،

 .عنوان سازمان غیر انتفاعی، سودآور یا ترکیبی سازماندهی شوند

های بزرگ چرخه عمر شرکت( : نوآوری یا برباد رفتن)راه اندازی شرکت بزرگ. 2

تقریبا هر شرکت . اندتر شدهکوتاهها خهو در طول دهه گذشته، این چر. محدودی دارند

. فهمد که باید با وجود افزایش تهدیدات خارجی همواره در حال نوآوری باشدبزرگ می

. های جدید کسب و کار کنندها باید اختراع مدلبرای اطمینان از بقا و رشد آنها، شرکت

 .های جدید سازمان استمهارتاین چالش نیازمند ساختارها و 
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  5کارآفرینی -2-3

ا کارآفرینی را در مفهوم کسب و کار،معادل نوآوری و کارآفرین ر(5134)2ژوزف شومپیتر

های بازار به طور نوآورانه از آن بهره که ضمن شناسایی فرصت پنداردمی شخص نوآور

کند که این تغییرات در ت کارآفرینانه در بازار ایجاد میکارآفرین تغییرا.کندبرداری می

تجلی ... ،ایجاد بازاری جدید وو یا ارتقا کاال و محصول جدید،ارائه روش تولید جدید ارائه

 .یابدمی

کارآفرینی عبارت است از خلق چیز (2111)1و شپرد 4، پیترز 3بنا بر تعریف هسیریچ

های همراه با پذیرش ریسکجدید و باارزش با اختصاص زمان و تالش و پشتکار باال 

 .گیردکسب سود و رضایت شخصی صورت میزه مربوطه که با انگی

 و کسب و کار نوپا کارآفرینی  مقایسه مفاهیم-2-3-1

کسب و گذار  دانست ولی هر بنیان کسب و کار نوپاگذار  توان بنیان هر کارآفرینی را نمی

ها، نوآوری ، ایده کارآفرینان با.است( ارزش آفرینی)به نوعی در حال کارآفرینی  کار نوپا

های به همین دلیل تئوری.سروکار دارد ها و مسائل این چنینیفرصتشناسایی 

ازآنجا که کسب .کارآفرینی با مباحث مراحل ابتدایی ایجاد یک کسب و کار مرتبط است

توان گفت کنند میرا به کسب و کار تبدیل میهای ناب ایده(استارت آپ)و کارهای نوپا

 کسب و کار نوپاای نوپا است زیرا بدون آن کارهارآفرینی جزء جدایی ناپذیر کسب وک

خودی  البته تازه تاسیس بودن به(.2151سالم زاده،کاواموریتا کسیم،) وجود نداشت

های نو هستند که هاین کسب و کارها عموما دارای اید.کندرا نوپا نمی شرکتخود یک 

که  از آنجا.دارندکسب و کار فاصله  سنتی هایه طور قابل توجهی از استانداردها و الگوب

کسب و کارهای نوپا با مسائلی چون فقدان یا کمبود منابع مالی ، فقدان دانش و تجربه 
                                                             
  Entrepreneurship 
  Josef Shompiter 
  Hisrich 
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 Shepherd 
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در زمینه مدیریت و کسب و کار،مشکل در تامین منابع انسانی و عدم وجود بازار و 

بازیگران این زیست بوم نظیر مراکز رشد و شتابدهنده نقش ، مشتری روبرو هستند 

م مناسب زیرا شکل گیری زیست بووضعیت زیست بوم خواهند داشت  هبودمهمی در ب

هایی وابسته است که ریسک و منطق برای رشد و موفقیت کسب وکار نوپا به وجود نهاد

توانمند سازی  این نوع از کسب و کارها رادرک کنند و از قابلیت الزم برای شناسایی

 (.5313یچاره خواه،فرطوسی و مالیر)نوپاها برخوردار باشند

استارت های بینش اکوسیستم "در مقاله خود تحت عنوان ( 2151)تریپاتی و همکاران 

-قائل می کسب و کار نوپاتفاوتی بین کارآفرین و  "از طریق اکتشاف ادبیات موجود آپی

و کارآفرینی، دو چیز متفاوت  کسب و کار نوپاپرورش یک  هاطبق دیدگاه آن.باشند

و  هستند نیز کارآفرین کسب و کار نوپابنیانگذاران  .دارنددر دل هم جای  است اما

. در اهداف آنها است اما تفاوت اصلی یک نوع خاصی از کارآفرینی است، کسب و کار نوپا

ایجاد  کسب و کار نوپاتواند یک کسب و کار جدید را با راه اندازی یک کارآفرین می

بخش اول تشخیص : بخش است دو به عبارتی دیگر فرآیند کارآفرینی شامل  .کند

باشد و بخش دیگر از استقبال محصول یا خدمت میهای درست و اطمینان فرصت

ی به بخش اول کسب و کار نوپافرآیند .ار و توسعه آن استطراحی مدل کسب و ک

شود که در آن به دنبال رفع ابهام و اعتبار سنجی فرآیند کارآفرینی مربوط می

کسب و یر شدن آن، کم کم از حالت سب و کار و تکرار پذپس با ایجاد مدل ک.هستند

مانند مانند آزمایشگاهی می کسب و کارهای نوپا همین دلیلبه .شودی خارج میکار نوپا

ابلیت رشد و تبدیل شدن به قها هستند که آیا در آن به دنبال بررسی فرصت افراد که

 (.5،2151تریپاتی و همکاران)کسب و کار پایدار را دارد یا خیر
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 رکت های دانش بنیان و کسب و کار نوپاش مقایسه-2-3-2

-و تولید فناوری ایجاد می 5بر اساس فعالیت برخاسته از دانش های دانش بنیانشرکت

پاسخی خالقانه به یک نیاز موجود و یا تعریف یک نیاز و پاسخ  کسب و کار نوپا اما.شوند

تولید کننده هستند و  عموماهای دانش بنیان شرکت .(5311،  2نوروزی)به آن است

شرکت دانش بنیان مبتنی بر دانش و  .دهندخدمات ارائه می بیشتر نوپا هایکسب و کار

تواند دانش محور باشد ولی ، میکسب و کار نوپاهای جدید است و استفاده از فناوری

شرکت دانش بنیان تبدیل دانش نظری به فناوری کاربردی است و  .الزاماً اینگونه نیست

های نهادهای حکومتی و شرکت .یک کسب و کار پایدار با رشد باالست کسب و کار نوپا

ن های دانش بنیاکننده شرکتحمایتبزرگ فعال در حوزه فعالیت شرکت دانش بنیان، 

 .حمایت می کنند کسب و کارهای نوپاگذاری از های سرمایهشرکت در مقابل هستند

 کسب و کارهای نوپااز 4هاهای دانش بنیان و شتاب دهندهاز شرکت 3مراکز نوآوری

 (.5313رستگاری ، شجاعی ، ) کنندحمایت می

کار کوچک و و مبتنی بر نوآوری و کسب و  کسب و کار نوپا مقایسه -2-3-3

 متوسط 

 با آن میان و دانست نوپا را ایهتاز وکار بکس هر وانتینم کهباید به خاطر داشت 

از طرفی عناصر اکوسیستم درهر کدام متفاوت  شد قائل تفاوت باید کوچک کارب وکس

های  وکار هستند، اما به دلیل تفاوت نوع خاصی از کسب کسب و کارهای نوپا .خواهد بود

 کسب و کار نوپاها را  وکار وجود دارد، آن ها با مصادیق عام کسب خاصی که بین آن

اند تا آنقدر سب و کارهایی هستند که ساخته شدهکسب و کارهای کوچک ک.نامند می

دهند ن آنها ترجیح میگذارامعموال پایه .ها را بدهنددرآمد بدست آورند که خرج خانواده
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های ای است و کسب و کار توسط نسلبازار آنها بازاری محلی و منطقه کوچک بمانند و

 .بعدی اعضای خانواده اداره شود و نوآوری و رشد در آن ضروری نیست

سرمایه گذاران اولیه، قرض : های کوچک و متوسط شامل عناصر زیست بوم کسب و کار

از طرفی در زیست .دکند می باشکه از محصوالت آنها حمایت میو وام ، محل ، قوانینی 

گری و مربی: مبتنی بر نوآوری  نیاز به ی گسترش پذیر وکسب و کارهای نوپابوم 

اران مرحله آغازین ، مشاوره ، استعداد و مهارت ، آموزش ، مراکز رشد ، سرمایه گذ

چیا چاره .)تر و شبکه جهانی وجود داردگذاران مرحله بعدی ، قوانین آسانسرمایه

ارهای مبتنی بر نوآوری یا ککسب و.( 5313خواه،محمدرضا فرطوسی،محسن مالیری،

ها چشم هایی هستند که پایه گذاران آنی گسترش پذیر شرکتکسب و کارهای نوپا

ا در سر دارند و معموال این یل به یک شرکت در کالس جهانی رانداز بزرگ شدن و تبد

 .ها بسیار نوآور هستندشرکت

در درجه . متفاوت است  از یک کسب و کار جدید سنتیکسب و کار نوپا تعریف یک 

برای  کسب و کارهای نوپااند برای رشد سریع؛ ثانیا اول به این دلیل که آنها طراحی شده

کند، گذاری تکیه میهای سرمایهتمکین سرمایه از طریق سرمایه گذاران فرشته یا بنگاه

های مالی ها و کمکهای کسب و کار کوچک ممکن است به وامدر حالی که فعالیت

 .متکی باشد

کسب و کار  راه اندازی و کسب و کار نوپاسه تفاوت اصلی بین مفهوم  به طور کلی

به ویژه تکنولوژی  از آنجا که با تکنولوژی کسب و کارهای نوپا ،اول :معمولی وجود دارد

توانند در لحظه به هزاران نفر خدمت رسانی کنند درحالیکه سر و کار دارند می دیجیتال

یک کسب و کار کوچک تازه تاسیس تنها قادر است به تعداد نفرات محدودی خدمت 

کسب و کار معمولی به دنبال کسب درآمد ثابت در مراحل اولیه کار  دوم ،یک. نماید

برای  کسب و کارهای نوپارشد سریع نیست در حالیکه  در نتیجه در پی خود است
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 راه خود هستندابتدای تسریع روند رشد خود و کاهش ریسک نیازمند سرمایه زیادی در 

اوت سومین تف.دهندار را انجام میها و مراکز سرمایه گذاری این ککه معموال شتابدهنده

های خاصی پشت شکلو ایده ی معمولی سنتی استکسب و کارهاایده این است که 

های منحصر به فرد ایده کسب و کارهای نوپاآرایشگاه، اما  مانندها وجود ندارد گیری آن

 (.2152بیل اولت، )باشندبسیار ریسک پذیر می دارند و

شود که یک مرحله در فرآیند کسب و کار است، که هنوز تصور می کسب و کار نوپایک 

 :به این صورت است

ها یا آنها مناسب است و آنفکر کردن به این که آیا کسب و کار برای  –قبل از شروع 

 .دبرای کسب و کار مناسب هستن

و شکل قانونی آن کسب . تصمیم  میگیرند کسب و کار خود را شروع کنند -راه اندازی 

توانند یک معامله گر، یک شرکت محدود، یک مشارکت می.تواند متفاوت باشدکار می

توانید انتخاب کنند که یک حق رای را می. ایجاد کنند( مسئولیت محدود یا نه)

 .خریداری کنند یا تصمیم بگیرند که یک شرکت اجتماعی را شروع کنند

است، زمانی که همه  کسب و کارچند سال اول شامل  –کسب و کار در مرحله اولیه 

در طول زمان ممکن است کارها به سختی .رسد به درستی انجام شودچیز به نظر می

از آن  "دوره ماه عسل"کارها به خوبی پیش میرود و تحت عنوان  ،پیش برود اما اغلب

خرند و به میشود، زمانی که خانواده و دوستان محصوالت یا خدمات آنها را یاد می

 .ان خود معرفی میکننددوست

می دانند که چگونه . در اختیارآن هاست کارواقعا کسب و  -کسب و کار در حال رشد 

مشتریان را پیدا کنند و آنها را حفظ کنند، به اندازه کافی سودآور هستند، بازاریابی و 

د تصمیم تواننمی . کنند و در باالترین قیمت و نقطه سربه سرهستندفروش را درک می

د برسانند و سپس آن را به فروش دهند که آیا کسب و کار را حتی بیشتر افزایش یرنبگ
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توانند خودشان مالکیت را در اقالنه این است که تا آنجا که میع .دبگذارنیا به اشتراک 

اختیار داشته باشند تا اینکه از طریق جذب سرمایه از موسسات مربوطه سهام وکنترل 

 .دهندخود را بر امور کاهش 

د، بازاریابی و تحقیق را نادیده ندارنمدل کسب و کار سودآور  -کسب و کار ناکام است 

های قانونی و د،مسئولیتکننها و حاشیه ها و مذاکرات را درک نمید، قیمتگیرنمی

تریپاتی و )در حال از بین رفتن هستند به عبارت دیگر ود گیرنمالی خود را نادیده می

 (.5،2151همکاران

ت اوجود قوانین و مقرر: که شامل  های نوپاار عوامل موثر در موفقیت کسب و کارندر ک

های سرمایه گذاری ریسک ، صندوق های نوپامناسب در جهت حمایت از کسب و کار

های الزم در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ، مناسب یر ساختپذیر مناسب ، وجود ز

برای کسب و مناسب  وجود زیست بوم ،از الزامات یکی است،بودن فضای کسب و کار 

ی بسیار پررنگ کسب و کار نوپاجدیدا فضای ازآنجا که .باشدمیکارهای نوپا 

همانطور که گفته شد برای بررسی الزامات موفقیت آنها صورت گرفته که  یشده،تحقیقات

کارهای کسب و جغرافیایی یا ملی است که  فضای ،ترین عوامل موفقیتیکی از مهم

شرایط محیطی مناسبی  هاآنزیر بنای توسعه و  کننددر آن شکل گرفته و رشد می نوپا

( اکوسیستم  )زیست بوم معرفی به همین دلیل در ادامه به اندکه در آن قرار گرفته است

 (.5318الیاسی،)پرداخته شده است
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  (اکوسیستم)1زیست بوم -2-4

شود  استفاده می (اکوسیستم)زیست بوم از واژه (استارت آپ)کسب و کارهای نوپادرباره 

و حیات  کسب و کارهای نوپاکه به  اشاره کند عناصر و بازیگرانی به چرا که دقیقاً بناست

 .دهد ها را کاهش می نند و ریسک آنک ها کمک می آن

 (5131)2اولین بار توسط تنزلی کهاست شده واژه اکوسیستم از اکولوژی منشأ گرفته 

شد؛ کسی که بیان کرد موجودات زنده نمیتوانند از محیط زیست و محل استفاده 

ها و اکوسیستم به پیچیدگی ارگانیسم. معنای وسیع کلمه جدا باشند سکونت در

یا دیگر  و انسان -ارگانیسم ها. باشند، اشاره داردمحیطی که با آن در تعامل می

مطالعه سیستماتیک از . گیرندبه واسطه محیطشان تحت تأثیر قرار می -موجودات

 زیستگاه جایی که اصطالح اکولوژی بیشتر برایدارد، محیط ریشه در علوم زیستی

-دانجغرافی بیناکولوژی انسان اصطالحی است که اخیرا .شود می برده کار به حیوانات

 هایتالش از نیز اجتماعی اکولوژی اصطالح.است یافته گسترش شناسان جامعه و ها

 کردن کامل سمت به را هایشان پرسش که است شده استنتاج رفتاری دانشمندان

 بنابراین .میکنند هدایت اشفیزیکی و اجتماعی محیط با بشر تعامل دیدگاه بیشتر

 که بین است هاییتعامل چارچوب در بشری رفتار فرضیات مطالعه اکوسیستم، رهیافت

 .(2111 ،3والدز) میدهد رخ هایشان محیط و افراد

 از نیز هاییانشعاب و دارد وجود تعاریف میان در هاییتفاوت زیست بوم  مفهوم مورد در

 همه میاندر مشترک خصوصیت سه کلی طور به اما است شده استنباط تفاوتها این

 . هاآن تعامل.3 بیجان عناصر. 2 جاندار عناصر .5: از عبارتند که دارد وجود تعاریف

-می گرفته نظر در موجودات از اجتماعی عنوان به کلی طور به زیست بوم جاندار عنصر

 .باشدمی زنده موجودات شیمیایی و فیزیکی محیط برگیرنده در غیرجاندار عنصر و شود
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 اندشده داده تشخیص فراوان طور به که نوع دو ولی باشند بیشمار است ممکن هاتعامل

 .مغذی مواد ویژه به مواد، چرخه(2ایتغذیه تعامل های و غذایی هایشبکه(5:از عبارتند

میباشند  اطالعات و مواد انرژی، جریان برگیرنده در هاتعامل کلی طور به

 (.5،2112کریستین)

 اضالع و عناصر از ایوعهمجم از متشکل نوپاها، یریل گشک برای مناسب بومت زیس

 این در کشور موقعیت و وضعیت ارتقای و رشد به تواننمی آنها حضور بدون که است

 فرهنگ چون فرهنگی رفتاری عناصر ایهپار از فضایی چنین .داشت امیدی حوزه

 دست کم و تشکیل شده شکست از ترس میزان و ریسک پذیری قدرت و کارآفرینی

 :دارد مختلف ضلع شش

های ها ، سازمانهای سرمایه گذاری ، رسانهرشد و شتابدهنده ، مراکز و شبکه مراکز

 .ایها و مراکزآموزشی حرفهت عمومی و دولتی مرتبط ، دانشگاهموسسامردم نهاد ، 

است و هر کدام از  تشکیل شده بوم از یک یا چند چرخه حیات هر اکوسیستم یا زیست

. یابند کنند و توسعه می ها وابسته به عناصری هستند که با یکدیگر رشد می این چرخه

نیاز  مواد غذایی به زیست بومدر یک  برای مثال، یک موجود زنده برای ادامه حیاتش

 مانند کسب و کارهای نوپا. اش شود و محیط نامطلوب ممکن است موجب نابودی دارد

به تعامل با بازیگران آن و رشد جمعی نیازمندند و  زیست بومموجودات زنده در یک 

محیطی را ایجاد  زیست بوم.را مستقل از کل بررسی کرد زیست بومتوان اجزای یک  نمی

های نوآور با یکدیگر همراه زم است عناصر آن برای رشد بنگاهکند که المی

ها قابل تقلید اکوسیستم( 2155)به نظر آیزنبرگ .(2،2154درکسلر و همکاران)شوند

ای و کشوری مورد توجه قرار ایای منطقهمز الزم استنیستند و در توسعه کارآفرینی 

 .بگیرد
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همچنین فراهم کننده  کندرا فراهم می 5ها و دانش چگونگیپشتیبانی، شبکه زیست بوم

زیرساخت برای شروع و رشد کسب و کارهای نوپا، و استعداد به منظور جلب سازندگان 

 .و کارکنان اولیه است

ای و ملی است های منطقهوجود زیرساخت کسب و کارهای نوپایکی از الزامات موفقیت 

، اکوسیستم  استارت آپیاکوسیستم : ات مختلفی شاملها تحت ادبیاختکه این زیرس

ای بحث شده که در ادامه به م کارآفرینی و نظام نوآوری منطقهنوآوری ، اکوسیست

موضوع زیست بوم به قدری حائز اهمیت است .معرفی تک تک آنها پرداخته شده است

استارت آپی به خوبی شکل بعضی مناطق این زیست بوم که در باعث شده  تاثیر آن که

 .بگیرد و برخی دیگر خیر

 هاهاو شباهت، تفاوتو اکوسیستم  (نظام)سیستم -2-2

ای از اجزای به هم پیوسته هستند که برای رسیدن به هدف سیستم یا نظام مجموعه

سیستم و اکوسیستم هر دو از تعدادی از اجزا .باشندخاصی با هم در ارتباط و تعامل می

مثالً خودرو مثالی از یک سیستم  .اند که در ارتباط و با تعامل با یکدیگریند شدهتشکیل 

ترین  ها تشکیل شده و در عین حال معروف است که از موتور، دینام، باتری و مانند این

اکوسیستم هم همان اکوسیستم طبیعی است که حیوانات، گیاهان و اجزای غیرزنده آن 

فاوت اکوسیستم با سیستم این است که با حذف یک جز ترین ت بزرگ .دهند را شکل می

تواند به هدف خود برسد یا به  بیند و نمی به شدت آسیب می از یک سیستم، سیستم

شود اما در اکوسیستم حذف یکی  زبانی دیگر حذف یک جز منجر به نابودی سیستم می

ن کامل آن کند اما منجر به از کارافتاد از اعضا احتماالً به آن آسیب وارد می

یک و از جنس انتظارات یک کار سیستمی، انتظارات صفر و  (.18بابک یزدی،(شود نمی

-طی شود که در آن نوآوری دیده نمیتیک زدن یک فهرست است که باید قدم به قدم 

                                                             
 
 Know how 
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آید اگر بپذیریم که مفهوم وآوری و انجام کار متمایز وسط میشود ولی وقتی بحث ن

رسد که تمایز از زمانی  است، به نظر می« تمایز»آمیزد  می اصلی که با استراتژی در هم

بودن به سمت « سیستمی»از  هاوکار کسبشود میشود که سعی  شروع می

 .داده شودبودن سوق « اکوسیستمی»

تفاوت بین اکوسیستم و سیستم در این است که اکوسیستم سیستم تشکیل  در لغت

-شده توسط یک جامعه زیست محیطی و محیط آن است که به عنوان واحد عمل می

سازمان یافته است مانند یک منظومه  اجزایای از کند در حالی که سیستم مجموعه

 .شمسی

ها در نتایج ک از این مؤلفهاکوسیستم از اجزای مختلف تشکیل شده است و هر ی. 5

 .اهمیت متفاوتی دارند( به عنوان مثال اشتغال زایی ، کیفیت زندگی و غیره)مختلف 

های تیلور به عنوان کارآیی عملکرد بیشتر به روابط بازیگران و کمتر به تاکتیک. 2

 .کارکنان بستگی دارد

 .وفقیت هستندپذیرش و آموزش عوامل اصلی م/ رهبری ، کمک هزینه نوآوری . 3

همچنین برخی از مزایای اکوسیستم را تشویق به تفکر ( 2152)اوه و همکاران 

به کارآفرینان  های بیولوژیکی و انگیزهسیستمی ، آمادگی برای یادگیری از سیستم

کند با این حال ، تأکید بر استفاده از کلمه اکوسیستم در یک زمینه آینده عنوان می

 .مدیریت است/ نوآوری / اقتصادی 

اظهار داشتند که اصطالح اکوسیستم نشانگر تغییر در یک ( 2151)5راسل و همکاران

از این رو ، بر . شرایط اجتماعی ، فرهنگی و سازمانی به سمت اقتصاد دانش محور است

که در آن نوآوری از طریق  -یک اکوسیستم  -ظهور یک محیط مبتنی بر شبکه 

                                                             
 
 Russell ، Katukov،Smorodinskaya and stil 
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در حالی که اکوسیستم ناشی از ایجاد همکاری . شوددهد ، تأکید میهمکاری رخ می

های طبیعی ، آنها مانند اکوسیستم. مشترک است ، سیستم ها به وضوح چنین نیستند

های سنتی مشخص است به جای مداخالت از باال به پایین و یا بیرونی که برای سیستم

سازماندهی و خودسازی ها و از طریق تأثیر محیط ، خود ، از طریق روابط متقابل مؤلفه

ریتاال و )به ویژگی غیرخطی نوآوری اشاره دارد  eco‘به عبارت دیگر ، پسوند . شوندمی

5آلمپانپولو
های نوآوری های نوآوری و سیستماز این رو محققین بین اکوسیستم(.2151 ,

شوند به این صورت که اولی بازار محور و دومی بیشتر سیاست محور تمایز قائل می

 .است

تلقی  "اکوسیستم"تواند به عنوان یک هرگونه همکاری در زمینه نوآوری در شبکه می

شوند و حداقل در یک مقطع زمانی اکوسیستم ها به طور عامدانه طراحی می". شود

شودکه پیشنهاد می. "یابندخاص در اطراف یک مجموعه اصلی از موجودات تکامل می

ان سیستمی مشاهده شود که هدف از آن نوآوری یک اکوسیستم نوآوری باید به عنو

است و به این ترتیب به تکامل ( بعد فضایی)در بستر یک محیط بهم پیوسته ( هدف)

  (.2151ریتاال و آلمپانپولو،)داللت دارد( بعد زمانی)اجزای آن 

شرایط کنونی اکوسیستم و وضعیت آینده تحت تأثیر تصمیمات گذشته و اقدامات 

، زیرا این تصمیمات به عنوان ماده اولیه برای انجام اقدامات بعدی عمل کنونی آن است 

تواند به عنوان یک ساختار از این رو ، یک اکوسیستم می(. 2154, 2والکوکاری)کنند می

 .یابدپویا تلقی شود ، که از طریق اتصال به هم پیوسته در بین آن تکامل می

آنها به خاک حاصلخیز احتیاج "به اصطالح شود و اکوسیستم ها در هر نقطه ظاهر نمی

3براون و ماسون) "دارند
شوند ایجاد میو اغلب در مناطق جذاب برای زندگی ( 2154،  

                                                             
  , Almpanopoulou  & Ritala 
  Valkokari 
 
 Mason & Brown 
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اکوسیستم های کارآفرینی به عنوان مکانیسم . های مکانی خاص هستندکه دارای دارایی

و  کالریس)کنندیکپارچه سازی بین اکتشاف و بهره برداری از دانش عمل می

یابند که از این رو ، آنها در مناطقی توسعه می(. 2151، والکوکاری ؛5،2154همکاران

این مناطق با . دشده باشهای دانش ایجاد یک پایگاه دانش ، یعنی اکوسیستم ابتدا

PRO) ها و موسساتی نظیر مرکز تحقیقات دولتیسازمانحضور 
های ، دانشگاه( 2

-به جذب استعداد میکه  ییهاتحقیق و توسعه ،شرکتهای تحقیقاتی یا آزمایشگاه

، باعث جذب دانشجویان با استعداد ، دانشگاهیان برجسته و دانشمندان و  پردازند

(. 2114،  4؛ نک و همکاران 2154، 3موتویاما؛ 2152، فلد)شوند مهندسین بلندپرواز می

ی اساسی نوآوری های هابنیانکند که هایی را ایجاد می بعالوه تحقیقات آنها دانش

 (.2114 نک و همکاران؛ 2154 کالریس و همکاران،)دهد جدید را تشکیل می

توضیحی جغرافیایی برای ظهور اکوسیستم کارآفرینی داده ( 2112)همچنین فلوریدا 

به گفته وی ، نوآوری توسط افراد به اصطالح طبقه خالق اعم از دانشمندان ، . است

استادان ، هنرمندان و هر کس دیگری که شغل آنها ایجاد مهندسین ، کارآفرینان ، 

های مطلوب با دهند در مکاناین افراد ترجیح می. شودمی ،خلقهای جدید استایده

عالوه . کنندهای جذاب فیزیکی و فرهنگی زندگی میویژگییک فرهنگ آزاد فکر و یا 

تمرکز باالیی از فارغ  ،در نتیجه.کنندبر این افراد خالق اغلب یکدیگر را جذب می

 .شودهای فشرده دانش میتوسعه بخش و ایجاد باعثالتحصیالن در این مناطق 

                                                             
  Clarysse et al 
  Public Research Organisations 
  Motoyama 
 
 Neck et al 
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 ( اکوسیستم استارت آپی)زیست بوم کسب و کارنوپا -2-2

هدف وی .معرفی شد(5113)5مفهوم اکوسیستم کسب و کار نخستین بار توسط مور

وی تصریح  .واسطه نگاهی جدید بودتوصیف جوامع اقتصادی و ایجاد ارزش نوآورانه به 

به .شودکارآفرینی در خالء وجود ندارد ، بر اهمیت محیط آن تأکید میاز آنجا که :کرد 

هستند که به  ییهاها یا شرکتدر اکوسیستم ، بنگاه( بازیگران)لعوام( 5112)زعم مور

انون ها و ق، دولتنیز رک درگیر بوده و ذی نفعانطور مستقیم در خلق ارزش مشت

از مفهوم اکوسیستم برای کشف خود ساماندهی  (.2151اشپیگل،)گذاران هستند 

این خود سازمانی به یک فرایند تصمیم . 2های طبیعی استفاده شده استاکوسیستم

مداخالت . گیری غیر متمرکز اشاره دارد ، که توسط اقتصاد فعلی بازار امکان پذیر است

می تواند به عنوان  -است  اجتناب ناپذیر واقعیکه در هر اکوسیستم زندگی  -دولت 

توسعه ساختارهای حمایتی برای خود سازمانی یا به عنوان مهار کننده در نظر گرفته 

 (.2112، 3پلتونیمی)شود 

زیست بوم کسب و کارهای نوپا تشکیل شد و در شهرهای اصلی ایران  5315از سال 

ها و پس از آن شرکت.ل گرفتند،رویدادهای راه اندازی کسب و کارهای نوپا شک

های خالق ی آموزشی ، نمایشگاه و تشکیل تیمهاها شروع به برگزاری کارگاهدانشگاه

های سرمایه گذاری ها و شرکتاتر انتقال فناوری ، تسهیل دهندهبه مرور زمان دف.کردند

 (.2151سالمزاده و همکاران،)نیز فعال شدند 

چرخه اول این . بنیان و نوآوری در کشور بیشتر از دو دهه ریشه دارد کارآفرینی دانش

در این راستا تالش شد تا . فناوری و مراکز رشد آغاز شدعلم و های  عرصه در پارک

اقدامی که شاید با دو دهه . ها شکل بگیرند هایی حول مراکز علمی و دانشگاه شرکت

تر و  چرخه دوم که چرخه مهم .ازاین طی کرده بود پیش را تفاوت، دنیا نیز همین مسیر

                                                             
  Moore 
  Nachira, Nicolai, Dini, Le Louarn, & Leon,  00 ; Peltoniemi,  00  
 
 Peltoniemi 
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سال سابقه  2ی آغاز شد و حدود کسب و کار نوپاگیری جریان  ی است، با شکلتر کامل

گذشته نیز در است که بازیگران  ،زیست بومیتوان گفت نقطه قوت این عرصه  می. دارد

و همراه با رفتارهای این عرصه روح پرشتاب . کنند آفرینی میآن حل شده و یا نقش

گیری شرکت، جذب سرمایه و غیره را در خود  جدید از نظر آداب شکل

 (.5311الیاسی،)دارد

ابتدا باید درباره مفهوم چرخه حیات  ،کسب و کار نوپا زیست بومبرای پرداختن به 

این چرخه از شش مرحله تحقیق، امکان سنجی، توسعه، . ردصحبت ک کسب و کار نوپا

نیاز به  کسب و کار نوپادر مراحل اولیه حیات . شودرشد و بلوغ تشکیل میمعرفی، 

کسب و کارهای سنجی و در مرحله توسعه، منابع مالی محدود است، اما پس از امکان

وجود  یدرآمد در مقابل یابد اماها افزایش میگیرند، زیرا هزینهدر دره مرگ قرار می نوپا

که معموال از طریق دوستان، آشنایان یا منابع دولتی )ندارد و اعتبارات تامین شده قبلی 

این سرمایه. گذار استو نیازمند سرمایه کافی نیست کسب و کار نوپابرای حیات ( است

پس از . کندو به معرفی در بازار کمک می شده کسب و کار نوپاگذاری باعث رشد 

گذاری نیازمند سرمایه مجددا کسب و کارهای نوپاشد ممکن است معرفی و در مرحله ر

شود و معموال عرضه می کسب و کار نوپادر نهایت در مرحله بلوغ سهام اولیه . باشند

های مالی، سرمایه گذاریبجز سرمایه. زنندگذاری روی آنها میها دست به سرمایهبانک

مهارت و پشتکار اعضای تیم در کنار . دموثرن کسب و کارهای نوپاانسانی نیز در رشد 

اند های مرتبط فعالیت داشتهگرفتن از افراد باتجربه که در زمینهراهنمایی و کمک

 .کند زیادیکمک  کسب و کارهای نوپاتواند به رشد می( 5منتورها)

 :را اینگونه تعریف میکند کسب و کار نوپا زیست بوم 2کوکیه و همکاران

                                                             
  Mentor 
 
 Cukier et ah 
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ی آنها، و انواع کسب و کارهای نوپایک منطقه محدود تشکیل شده توسط مردم، "

های پشتیبانی، در تعامل به عنوان یک سیستم پیچیده برای ایجاد مختلف از سازمان

موارد ".ی موجود استکسب و کارهای نوپاو تکامل  کسب و کار نوپاهای جدید شرکت

 :دانندمی کسب و کار نوپایستم زیر را به عنوان عوامل پشتیبانی در اکوس

مراکز رشد،شتابدهنده،فضای همکاری مشترک،رویدادها،دولت،چارچوب قانونی ،رسانه ، 

 مربی

شامل چندین ذینفع است که  زیست بوماین بدان معنی است که در یک منطقه، 

به . های جدید استگذاریهای پشتیبانی برای ایجاد سرمایههدفشان ارائه زیرساخت

را از منظر  کسب و کار نوپا زیست بومو زمینه یک  5کراجیکی و فرمانکترتیب،  همین

 زیست بومای مورد بحث قرار دادند و چشم انداز کشور، همچنین منافع و اهمیت منطقه

کنند از ابتکار جدید و فعلی دهد که در آن مردم سعی میدهد و توضیح میرا نشان می

ای یک روش موثر برای حمایت منطقه یو کار نوپاکسب  زیست بومیک " .حمایت کنند

ای و توسعه محیط کسب و کار و همچنین تامین رشد تولید های منطقهاز نوآوری

 ".داخلی و اشتغال در کشور است

هایی وجود دارد که به صورت موارد همپوشانی کسب و کار نوپا زیست بومدر تعاریف 

 :زیر قایل تفکیک است

تواند یک منطقه محلی یا ، محیط آن میکسب و کار نوپا ت بومزیسبرای یک . محیط

این منطقه می تواند در  "ایمنطقهی کسب و کار نوپا زیست بومیک "خاص باشد، مثال 

 .مایل باشد 31شعاع 

های پشتیبانی کننده نیز توانند ذینفعان باشند که در قالب سازمانبازیگران می. بازیگران

خودشان هسته اصلی  کسب و کارهای نوپاای دارند، در حالیکه های حمایت کنندهنقش
                                                             
 
 Krajcik  & Formanek 
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کسب و نقش حمایتی از سوی دیگر، توسط موسسات آموزشی، . زیست بوم هستند

 .شودی دولتی انجام میکارهای نوپا

. کندکسب و کارهای نوپا در محیط یک منطقه خاص عمل می زیست بومدر نتیجه یک 

توانند به عنوان ذینفع، مانند کارآفرینان، سرمایه گذاران این شامل بازیگران است که می

آنها با .های دیگر افرادی که عالقه خاصی به زیست بوم دارند، عمل کنندو گروه

ها و موسسات آموزشی همکاری های حمایت کننده مانند موسسات مالی، دولتسازمان

کسب و از ساختن و رشد  هایی کهبرای ایجاد زیرساخت را ییهاآنها سازمان. کنندمی

های افزایش تولید داخلی و ایجاد شغل تاکنند ایجاد می پشتیبانی کند، کارهای نوپا

اگر چه هنوز ابتدای راه است،  .جدید در کشور در مقیاس وسیع تر را در پی داشته باشد

به مناطق . قابل مشاهده است هازیست بومهای مثبت در مناطق برای ساخت فعالیت

برای رشد اقتصادی بسیار بیشتر از یک هدف کوتاه  هازیست بومدرک این گونه  دنبال

در  زیست بومساختن یک . ایجاد یک مرکز رشد یا شتاب دهنده هستند مانند مدت

 دهد که از لحاظ استراتژیکمورد ایجاد یک تغییر فرهنگی است که به جامعه اجازه می

این نیازمند کار با دانش آموزان در مدارس و . باشندبلند مدت در آینده  به دنبال اهداف

ها و آموزش مبانی کارآفرینی است، به ویژه اینکه چگونه ایده را به یک کسب و دانشگاه

باید با ذینفعان و بنیانگذاران مشارکت کرد و دانش و .کار مقیاس پذیر تبدیل کرد

د را به واقعیت تبدیل پشتیبانی الزم را در اختیارشان قرار داد تا رویاهای خو

 (.2151تریپاتی و همکاران،)کنند

 زای زیست بوم کسب و کارهای نوپا اج -2-7

با مطالعه تحقیقات پیشین دسته بندی های مختلفی از بازیگران این زیست بوم ارائه 

 :اند که مواردی از آن در ادامه اشاره شده استداده
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شتاب دهنده، / بازار، مراکز رشدکارآفرین، موسسات مالی، چارچوب قانونی،  -

مرکز تحقیق، آموزش و پرورش، جمعیت شناسی، خانواده،فرهنگ، / دانشگاه 

کن و ) ها، روش شناسی، شرکت تأسیس شدهجامعه، فن آوری

 (5،2151همکاران

فرهنگ کارآفرینی، مربیان با تجربه، محیط قانونی، فرهنگ همکاری، موفقیت  -

 (2،2152ترنر)هارسی سرمایه، فنی ،مهارتقابل مالحظه، تحمل ریسک، دست

های محلی، ایالتی و دولت)فرهنگ، قهرمان، شبکه، مشارکت صاحبان مشاغل  -

؛موسسات (مثال حسابداران، وکال و مشاوران)فدرال، ارائه دهندگان خدمات 

، فرایند، (گذاران؛ رسانه ها؛ کارآفرینانآموزشی و پژوهشی؛ مربیان؛ سرمایه

 (2152تروی هاینس،)ویدادهافضای فیزیکی ور

-ها ، سازمانگذاری ، رسانههای سرمایهرشد و شتابدهنده ، مراکز و شبکهمراکز -

موزشی ها و مراکزآت عمومی و دولتی مرتبط ، دانشگاههای مردم نهاد ، موسسا

 (14ماهنامه دیده بان فناوری)ایحرفه

ه انسانی، فن مالی، جمعیت شناسی، بازار، آموزش، سرمای)هشت عنصر اصلی  -

کسب و اکوسیستم شده که از -را شناسایی( آوری، کارآفرین، و عوامل حمایتی

ی گرفته شده است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کسب کار نوپا

 (.2151تریپاتی و همکاران،)گذاردوکارهای نوپا تاثیر می

شتابدهنده ، سرمایه رشد و ن ، مراکزاستعداد،آموزش ، مکانها و رویدادها ،مربیا -

 (3،2152میکائل الیبس)و منابع مالی

                                                             
  F. Kon, D. Cukier, C. Melo, O. Hazzan, H. Yuklea 
  A. Turner 
 
 Michael “Luni” Libes 
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مشترک،رویدادها،دولت،چارچوب همکاریشتابدهنده،فضایرشد،مراکز -

 (کوکیه و همکاران)قانونی،رسانه ، مربی

ها ، جمعیت و سطح تحصیالت و درآمد ، ، کارآفرینان ، دانشگاهدولت ، قوانین  -

های تامین مالی ، ها و شرکتصندوقها ، بازیگران بزرگ خصوصی ، شتابدهنده

ی اشتراکی ، فرهنگ مردم ، گذاری خطرپذیر ، فضاهای کارهای سرمایهشرکت

5)های مردم نهاد سازمان
NGOگزارشی از ستاد توسعه فرهنگ علم و () ها

 (فناوری و اقتصاد دانش بنیان

 

 

ی را کار نوپاکسب و  در پژوهش خود چارچوب زیست بوم(2151)2فابیو کن و همکاران 

 .اینگونه نشان میدهد

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
  Non governmental Organization 
 
 Daniel cukier , Fabio Kan , and Norris Kruger,) 0  ) 
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بینش اکوسیستم  »در پژوهش خود تحت عنوان  (2151) 5سپانن، تریپاتی و همکاران

ای اکوسیستم را اینگونه توضیح برخی از اجز« استارت آپی از طریق اکتشاف ادبیات 

 :دهدمی

 (: سرمایه انسانی)2استعداد -2-7-1

های خود را بر اساس نزدیکی به مواد خام، مسیرهای تجاری ها مکاندر گذشته، شرکت

های با رشد باال به امروزه شرکت.کردندمییا دسترسی به نیروی کار کم هزینه انتخاب 

کنند که به آنها امکان دسترسی به منبع متنوع هایی را انتخاب میای مکانطور فزاینده

داشتن استعداد مناسب برای حمایت از رشد اقتصادی . دهدجهانی استعداد را می و

کشورها باید در سرمایه انسانی سرمایه گذاری کنند تا نیروی کار را نه تنها .ضروری است

بسازند  برای شروع کار، بلکه برای کمک به ایجاد کسب و کار و ایجاد نوآوری برای آینده

توانند سرمایه گذاری در سرمایه انسانی را با ایجاد می کشورها. و نگهداری کنند

کنند، شروع بازارهای کار انعطاف پذیر که افراد با مهارت و تجربه فراوانی را جذب می

همچنین از آموزش برای یک نیروی کار و فناوری اطالعات و نوآوری و ترویج تنوع  کنند

ریق تقاطع ذهن های بزرگ رشد نوآوری چیزی است که از ط. در محل کارحمایت کنند

همراهی متفکران و سازندگان با استعداد به طرز قابل توجهی پتانسیل موفقیت . کندمی

ها، توانند با حمایت از رشد خوشهکشورها می. آوردهای بزرگ را به وجود میشرکت

شگاهیان ها با مربیان و اتصال دانها، ایجاد شبکهایجاد فضاهای همکاری، آگاهی از رسانه

کارلوس  .حمایت کنند کسب و کار نوپاهای تحقیقاتی به کسب و کار، از و شبکه

یک راه سریع برای از بین بردن کمبود در کارکنان در یک منطقه، ": گویداسپینال می

کشور  ورود به امکانتوانا های مهاجرت است که به افراد با استعداد و ایجاد سیاست

                                                             
  Seppänen,Tripathi,et al 
 
 Talent 
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ها و دیگر ایده آل است که این استعداد در دانشگاه ".هددرا میبدون موانع عمده 

موسسات آموزشی ایجاد و تقویت شود و بهتر است اگر این موسسات خود را مطابق با 

استعداد باید متفاوت با عقل متعارف تعریف . دنآخرین دانش زیست بوم بومی سازی کن

در حالی که کیفیت مهندسی دقیق مهم است، بهترین مهندسان محلی اغلب برای . شود

راه اندازی مراحل اولیه دور از دسترس نیستند و بنابراین مهمترین مسئله برای راه 

در مرحله دوم،  اندازی مراحل اولیه ، مهندسان با تجربه قبلی در راه اندازی است، و

گزارشات )باشد خارجی میتجربه بزرگ شدن همراه با جذب مهندسین 

 (.5،2151کامپس

 : سرمایه فرهنگی -2-7-2

توانند کشورها می. فرهنگ محیط نظارتی یک دارایی حیاتی خوشه نوآوری است

 با نشان دادن کارآفرینان به عنوان الگو ، عدم موفقیت به عنوان بخشی را کارآفرینی

کارآفرینی و ترویج شغل برای  هایمهارت جدایی ناپذیر از فرآیند یادگیری، آموزش

-آیا کسب و کار. و تقویت ارتباطات عمومی و خصوصی ایجاد کنند کسب و کارهای نوپا

. شوند؟اهداف تامین مالی برای موفقیت حیاتی استها فقط برای شروع کردن ایجاد می

سرمایه . های جدید تفاوت ایجاد کندتواند برای شرکتسرمایه قابل قبول واقعا می

توانند سیاست گذاران می. گذاران با تجربه میتوانند با مربیگری به موسسین کمک کنند

های مورد نیاز برای شروع و رشد کسب را برای ایجاد دسترسی آسان به سرمایه یاقدامات

ها نقش مهمی دولت. کنند ایجاد های مالیاتی برای سرمایه گذارانو کار و ایجاد مشوق

را در ایجاد یک محیط نظارتی پایدار، قابل پیش بینی و حمایتی برای کارآفرینان و 

به منظور ایجاد یک محیط نظارتی حمایتی، کشورها باید . کنندسرمایه گذاران ایفا می

های واسطه بر سهولت شروع و بسته شدن یک کسب و کار، سیاست مالیاتی، مسئولیت

-و بندرهای امن، نگهداری وب جهانی، حفاظت از ثبت اختراع که از نوآوری حمایت می

                                                             
 
 COMPASS 
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های مالی جایگزین، و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تمرکز کند، فرموله کردن مدل

 .کنند

 : منتور یا مربی  -2-7-3

5مربی یا منتور
 میتواند یک کارآفرین، صاحب کسب و کار ، یک فعال یا متخصص حوزه 

ی و هر کسی که فکر میکند این توانایی را دارد که با در اختیار گذاشتن کسب و کار نوپا

به او کمک نماید تا چیزی را که در حالت عادی آهسته  تجربه و دانش خود به دیگری،

های هنگامی که این ایده .را فراگیرد گرفتگرفته یا اصالً یاد نمیتر یاد می تر و نامطلوب

کمتر دچار اشتباه  های مربیان با تجربه است، کارآفرینان جدیددرسمشترک شامل 

این به اشتراک گذاری از نسل . شودشوند، که در نهایت منجر به موفقیت بیشتر میمی

 .تواند جامعه را به یک اکوسیستم واقعی تبدیل نمایدبه نسل می

 : 2رویدادها -2-7-4

کسب و شود وقتی که شکوفا می زیست بومها به اشتراک گذاشته شوند، وقتی ایده

کسب و گیرند، هنگامی که و کارکنان خود در یک مکان واحد قرار می کارهای نوپا

-کنند، زمانی که مکاندر رویدادها یکدیگر را مالقات میبه صورت فیزیکی  کارهای نوپا

مورد  ها به آسانی،ایدهشوندهای فیزیکی مشترک وجود دارد که مردم اغلب جمع می

اند تا بنیانگذاران، افراد با رویدادها ایجاد و سازماندهی شده .گیرندگذاری قرار میاشتراک

ها می توانند زمینه کنند، و همچنین جایی که نوآوریاستعداد و سرمایه گذاران را پیدا

رویدادها می توانند به عنوان یک کاتالیزور .را برای جذب سرمایه گذاران فراهم کنند

-ی ایجاد کسب و کار نوپا و فرهنگ نوآوری باشند و در یک رویداد، کارآفرینان میبرا

های توانند چهره به چهره افراد را ببینند، مشکالت خود را مورد بحث قرار دهند و روش

 . ای را به اشتراک بگذارندنوآورانه

                                                             
  Mentor  
 
 events 
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 :1مراکز رشد -2-7-2

.  آمریکا و شهر نیویورک باز میگرددمیالدی در  5111ایجاد اولین مرکز رشد به سال   

های کوچک و نوپا ایی را به شرکتاهاش در باتاویا فضمرکز صنعتیچارلز منکیوزو در 

و وندن  3،ماتیسنز2ارتز)کردرا طی فرآیند رشدشان راهنمایی میداد و آنها کرایه می

اسیس و های تازه تورش بنگاهمرکز رشد با تشویق و ارتقاء رشد و پر(.4،2111بمپت

و تکنولوژیکی یک کشور شناخته  های کارآفرینانه،مکانیزمی برای توسعه اقتصادیایده

طریق  از رای توسعه رامرکز رشد بسترهای الزم ب .(2،2111،گرندی1گریمالدی)شودمی

همیشه آسیب پذیر های نوپا برای بقاء و رشدشان و زمانی که بیشتر از شرکتکمک به 

از .ددهه میارائعیت هر بنگاه خدمات حمایتی متناسب با وض کند وهستند، فراهم می

بردن فضای کارآفرینی،بقای باالترین اهداف مراکز رشد ایجاد اشتغال در جامعه ، اصلی

ای و متنوع سازی اقتصاد سرعت بخشیدن به رشد صنایع منطقه کسب و کار در آن و

، مرکز رشد  مرکز رشد دانشگاهی ، مرکز رشد خصوصی مستقل.محلی است

 ااز خدمات ر ایمجموعهاز انواع مراکز رشد هستندکه ... مجازی،مرکز رشد بین المللی و

هایی گیرنده طیفی از پشتیبانیات دربراین خدم.دهندکار ارائه میبرای توسعه کسب و

و موجب پایین آمدن احتمال  داده راه اندازی کسب و کار را کاهشاست که هزینه 

شود؛خدمات فیزیکی همچون خدمات اداری یدن به ایجاد آن میست و سرعت بخششک

فضای کار و در اختیار گذاشتن ملزومات تخصصی مورد نیاز در ازای دادن و دفتری و

مایه دریافت اجاره بهای کم،دسترسی به متخصصان فنی و مدیریتی و همچنین سر

 .باشدمی گذارارن خطر پذیر و فرشته

                                                             
  Incubator 
  Aerts 
  Mattyssens 
  Vandenbempt 
  Grimaldi 
 
 Grandi 
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هایی که انپذیرش از مراکز رشد عبارت است از سازم، تعریف مورد به طور خالصه

برای نخستین مرحله سرمایه  های مشترک راکان،خدمات،پشتیبانی تجاری و شبکهم

 (.2،2118و نورمن 5برگک)کنندهای خطرپذیر فراهم میگذاری

 : 3شتاب دهنده -2-7-2

ی پیشرو هاکشورتجربه .در آمریکا ایجاد شدندمیالدی  2111ها در سال شتاب دهنده

بنیان گذاران کسب و کارها  ها تاثیر مثبت بر رویکه شتابدهندهنشان دهنده این است 

های قدرتمند ایجادکنند و رده تا سریعتر یاد بگیرند ، شبکهو آنها را یاری ک داشته

درون های بزرگ وموفق اغلب در کشورهای پیشرفته شرکت.ری شوندکارآفرینان بهت

ها توسط شتابدهنده.اندکردهها، مراکز شتابدهنده ایجاد ری دیگر شرکتخود یا با همکا

شوند و تمرکزشان بر کسب و کارهای خصوصی،تامین سرمایه و مدیریت می هایشرکت

های صنعت فناوری اطالعات و که اکثرا زیر بخش)شانایی است که در حوزه کارینوپ

ر ازای بخشی از سهام، سرمایه ، مشاوره برای این کسب و کارهای نوپا د.باشند( ارتباطات

-د همچنین با برگزاری دورهنکنه برای مدت زمان محدودی ارائه میما 2یا3و آموزش 

های نوپا را قصد سرعت بخشیدن در موفقیت شرکت های فشرده حمایتی

 (.4،2155بوچر)دندار

های نوپا را مانند یک دوره ده این است که اوال جمعی از شرکتهدف یک شتابدهن

دانشگاهی ، به صورت همزمان وارد دوره شتابدهنده کنند و ثانیِِِِا با نقش کاتالیزوری ، 

به این .مورد ارزیابی قرار دهندفرآیند موفقیت یا شکست آنها را در یک دوره چند ماهه 

                                                             
  Anna Bergek 
  Charlotte Norrman 
  Accelerators 
 
 Bucher 
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 ادامهترتیب که در مدت ارزیابی اگر شرکت قابلیت مناسبی داشته باشد به کار خود 

 (.5،5111الن)در غیر این صورت منحل می شود دهد ومی

 : تفاوت شتابدهنده و مرکز رشد -2-7-2-1

جدید و نوظهور  هایپدیدهاز جمله ها ایج بوده اما شتابدهندهمراکز رشد از پیش ر

-ها به صورت مداوم صورت میگری در شتابدهندهمشاوره و مربی ارائه.است

مشترک اداری با اجاره ،درحالیکه در مراکز رشد این خدمات در غالب ارائه فضای پذیرد

تعیین  قبلها از شتابدهنده ها بهبندی ورود و خروج شرکتزمان .گیردکم صورت می

-مستمر پذیرای کارآفرینان جدید میشده است برخالف مرکز رشد که به صورت 

دادن فضای کاری در ازای است که  منبع درآمد مرکز رشد اجاره و دستمزدی.باشد

ها و پرداخت حقوق به ها با سرمایه گذاری در شرکتهندهدریافت میکند اما شتابد

نده ها تشخیص شتابده.شودها میالک بخشی از سهام آتی شرکتکارکنان آنها،م

مراکز رشد به دنبال کمک به  بخشند اماها را تسریع میشکست و موفقیت شرکت

که در فضای رقابتی بازار امکان شکل گیری و رشد  هایی استشرکت

 (.2،2115بارو)ندارند

 : پارک علم و فناوری  -2-7-7

شود و هدف اصلی آن افزایش ای اداره میبه وسیله متخصصان حرفهیک پارک علمی 

افزایش قدرت رقابت در میان  ثروت در جامعه از طریق تشویق و ارتقاء فرهنگ نوآوری و

-م و دانش در محیط پارک فعالیت میبر علبا اتکا ها و موسساتی است که شرکت

ن دانش و از ایجاد انگیزش و مدیریت جریا پارک برای دستیابی به این هدف.کنند

صوصی و بازار و ایجاد و های خها،مراکز تحقیق و توسعه،شرکتفناوری در میان دانشگاه

-زایشی استفاده میز رشد و فرآیندهای های متکی بر نوآوری از طریق مراکرشد شرکت

                                                             
  Elen 
 
 Baru 
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خدماتی با ارزش افزوده باال و فضاهای کاری و  همچنین یک پارک علم و فناوری.کند

انجمن بین .)نمایده موسسات مستقر در پارک ارائه میببا کیفیت تاسیسات مناسب و 

ناوری مکانی علم و ف اما بر طبق نظر اتحادیه اروپا پارک(.های علم و فناوریالمللی پارک

اند که ای متمرکز شدهتاسیس در یک فضای محدود شده های تازهاست که شرکت

ها به منظور نس پیشرفت و میزان بقاء این شرکتهدف از این کار توسعه و افزایش شا

صل به آن های مشترک در یک ساختمان اداری فضاهای مناسب که در اایجاد فرصت

 (.5313ی پور،نب)شودپارک تحقیقاتی اطالق می

 : 1سرمایه گذار فرشته -2-7-1

زمانی که کسب و کار جان به عبارتی بعد از سرمایه گذاری اولیه مرحله کشت ایده و 

-ها،اتحادیهدارای انجمن گذاراناین سرمایه.شوندرفت،فرشتگان سرمایه گذار وارد میگ

در اند که ند و گاهی افراد شناخته شده صنعتکاری گروهی و شخصی هستها،دفاتر

کسب و (.2155ریس،)دار هستندهای آیندهجستجوی سرمایه گذاری روی شرکت

میزان اعتبار پایه های متفاوتی را بر اساس سرمایه توانندمی در این مرحله کارهای نوپا

 هایهای کسب و کاراین سرمایه هزینه معموال جذب کنند کههای بازار گذاران و فرصت

خود، همچنین دهد که ساخت تکمیل و ارتقاء تیم ماه پوشش می 58تا52نوپا را برای 

ترین مسائل قبل از جذب سرمایه فرشته، ارزش از مهم.ندنکساخت محصول نهایی می

ردن سرمایه پس از آوبتوان سهم سرمایه گذار را گذاری شرکت است تا به خوبی 

یه گذاری مرحله ها حلقه واسط بین سرماتوان گفت فرشتهدر نتیجه می.دکرمشخص 

 (.2155ریس،)کشت ایده و سرمایه گذاری خطرپذیر هستند

                                                             
 
 Angel Investor 
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  :1سرمایه گذار خطر پذیر -2-7-1

-پذیر میخطرگذاران به سرمایهت گذاری فرشته به نتیجه رسید،نوببعد از اینکه سرمایه

 د کهنکنگذاری میی کسب و کارهایی سرمایهبه صورت ویژه و تمام وقت روها این.رسد

تری نسبت به ارای قوانین و قراردادهای پیچیدهاند و دمراحل اولیه رشد خود را گذرانده

ها فراهم ری را نسبت به فرشتهپذیرها سرمایه بیشتخطر.گذاران فرشته هستندسرمایه

مشاوره  :ای نیز از قبیلمجموعه امکانات مدیریتی و مشاورهند و عالوه بر پول، آورمی

آنها یک سبد از انواع (.2155ریس،)کنندیابی،حسابداری فراهم میبازاراستراتژی و 

ها ال مدیریت آنسرمایه گذاری بر کسب و کارهای نوپای مختلف دارند و مدام در ح

ها به مرحله عرضه عمومی گذاری خطرپذیر کمک میکند شرکتیهشرکت سرما.هستند

 .برسند

 : تفاوت سرمایه گذارخطر پذیر و فرشته -2-7-1-1

که سرمایه شخصی گذار فرشته به تنهایی کار میکند و معموال اشخاصی هستندسرمایه.5

های از طرفی شرکت.آورندو در مقابل سهام به دست می کنندگذاری میسرمایهخود را 

-ای هستند که سرمایهگذاران حرفهاز سرمایه از گروهی پذیر متشکلخطر گذارسرمایه

قادیر م. 2شود تامین می هاهای بازنشستگی و بنیادها،صندوقشان از افراد،شرکت

ه حل سریع است پس سرمایه گذار فرشته یک را.کنندمختلفی را سرمایه گذاری می

 امازیادی را فراهم آورد  سرمایههای مالی محدود به دلیل قابلیتتوان انتظار داشت نمی

برند ار به کار میکبرای توسعه کسب و بیشتری راگذاران خطرپذیر مقدار سرمایه

کارشان عموما پشتیبانی گذاران فرشته سرمایه.های مختلفی دارندانگیزه و مسئولیت.3

درخواست مشاوره از آنها ، همکاری میکنند ولی اجباری برای مالی است ولی در صورت 

از آنجا که سرمایه گذاران خطرپذیر به دنبال ارائه محصوالت و خدمات قوی و .آن ندارند

های موفق و ارائه ایجاد شرکت برایوظیفه خود را کمک  ،مزیت رقابتی هستندکسب 
                                                             
 
 Venture Capitalist 
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دانند ها و حتی استخدام مدیران ارشد میراهنمایی و همکاری در پروسه انجام کار

-گذاری میکار سرمایههای تازهشته با آوردن منابع مالی در شرکتسرمایه گذاران فر.4

های توسعه یافته یا کسب پذیر اکثرا در شرکت گذاری خطریههای سرماکنند اما شرکت

 (.5312محمدی ،)کنندی با رکورد ثابت سرمایه گذاری میو کار

 :  1فضای همکاری -2-7-12

و کسب و کارها هست که به جای کار کردن  کسب و کارهای نوپافضایی مشترک برای 

دهند در فضای کار گروهی کنار افراد  ها ترجیح میشاپ دفاتر کاری سنتی یا کافی در

مانند )ها فضاهای پویایی این. های مختلف کار خود را انجام دهند دیگه با تخصص

و دیگر افرادی که نیاز به  کسب و کارهای نوپابرای ( هاری در شتابدهندهفضاهای کا

ناسب، کنار سایر تا عالوه بر کار در فضای گروهی م دفراهم میکن فضای کاری دارند

فضای همکاری، همچنین به عنوان یک  .افراد اکوسیستم، به هم افزایی بیشتری برسند

مند و ذینفع عالقهای است که نهادهای شود، نقطهکارگاه یا یک آزمایشگاه نامیده می

و گاهی اوقات به عنوان یک )مانند مراکز رشد،سرمایه گذاران خطرپذیر و دیگران 

کسب و کار کنند تا از بنیانگذاران و کارآفرینان در ایجاد همکاری می (ساختمان واحد

داشتن یک محل اصلی برای . های نوآورانه حمایت و پشتیبانی کندو ایجاد پروژه نوپا

هدف از  .کار، جلسات و همکاری، کلید اصلی برای پرورش کسب و کارهای نوپا است

رون به صرفه برای کسب و کارهای یک فضای کاری مشترک، ارائه یک فضای کاری مق

نوپا است، که می تواند اشتراک اطالعات ضروری و فرهنگی را قادر سازد و ایجاد انگیزه 

 .را برای پذیرش خطرات فراهم کند کسب و کارهای نوپادر

های جدید نیاز هایی در زمینه فناوریNGOها ضروری است؟وجود  NGOچرا وجود 

تصویب الیحه و بودجه در خصوص آن فناوری،در  است که حین تصمیم گیری و یا

قوق دان هر شود که حنمی.ند و نظرات خود را بیان کنندجلسات حضور داشته باش

                                                             
 
 Co-working space 
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کنند قرار دهد تا های مختلف فعالیت میحوزههایی که در لحظه خود را جای شرکت

از طرفی تصور این .ای غلط استتصورچنین انسان اسطوره .ببیند معضالت را از دید آنها

ها فراهم NGOپس باید فضا را برای .که دولت به جای همه فکر کند باز هم غلط است

 (.5311محمدی،)ایگاهشان مفقود استکرد در حالیکه ج

 چطور یک اکوسیستم استارت آپی بسازیم؟ -2-1

جورج : )ی کسب و کار نوپازم برای ساخت یک اکوسیستم ترین عناصر المهم

 (.5،2151دیپ،فوربس

 برخیدر. شوندهای عالی به مشاغل عالی تبدیل میایده:  های عالیدسترسی به ایده

 .های واقعاً بزرگی کار کنندروی ایده کسب و کارهای نوپاممکن است موارد 

کارآفرینان بزرگ ، ترجیحاً کارآفرینان سریالی که از اشتباهات : دسترسی به استعداد

اند هستند ، درنهایت قصد دارند موفقیت مشاغل خود و به نوبه خود قبلی درس آموخته

 .را دیکته کنند زیست بومموفقیت 

ها و بهترین استعدادها بدون سرمایه برای تأمین بهترین ایده: دسترسی به سرمایه

اگر این سرمایه، محلی باشد عالی است زیرا سرمایه گذاران . فایده استی آنها بیبودجه

اگر این پایتخت در شهر . گذاری کنندسرمایه جایی که هستندرند نزدیک به دوست دا

گذاران در آن شهرها دیگری واقع شده باشد ، آن هم عالی است ، به شرط آنکه سرمایه

بسیار مهم است (. کنندکه آنها اغلب این کار را نمی)مایل به این میزان مسافرت باشند 

از توسعه ، از بذر گرفته تا مراحل اولیه رشد کار در که سرمایه برای پذیرش هر مرحله 

 .دسترس باشد

                                                             
 
 George Deeb,Forbs 
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درآمدها سرمایه گذاران را . نندکمشتریان درآمد را هدایت می: دسترسی به مشتریان

. شودهای بزرگ میگذاران منجر به خروجرشد صندوق سرمایه. دهدتحت تأثیر قرار می

این اغلب به معنای مشارکت . شودقوی می زیست بومهای بزرگ منجر به یک خروج

های مرحله بعدی برای خرید آن خدمات با شرکت اولیههای تنگاتنگ بین ایده

 (.کنندمحلی حمایت می کسب و کار نوپاکسانی که برای کمک به جامعه )است

 :بازیگران کلیدی -

برابر مهارتهای با تعادل کنند هایی با تجربه که مشاغل نوپا را اداره میتیم: کارآفرینان 

 . استنیاز مورد مورد نیاز از استراتژی ، بازاریابی ، فناوری و غیره 

کارآفرینان تازه کار باید بتوانند از رهبران باتجربه سواالت خود را بپرسند ، تا : مربیان

را بدون توجه به اشتباهات پیشینیان خود ، از منحنی یادگیری باال کارآفرینان بتوانند 

 .ببرند

های فرشته سازمان یافته این که آیا این فرشتگان فردی هستند ، شبکه: سرمایه گذاران

ها یا های سهام خصوصی ، دفاتر خانواده ، شرکتهای سرمایه گذاری ، شرکت، شرکت

-آنچه مهم است این است که پول از هر کس می. منابع تأمین مالی دیگر مهم نیست

 .از رشد تجارت را کاهش دهد های مربوط به آن مرحلهتواند چک

این گروه همه چیز را از فضاهای اداری . محل پرورش کسب و کارهای نوپا: مراکز رشد

های شتاب دهنده رسمی استارت آپ با ، تا برنامه کسب و کارهای نوپامشترک برای 

ن نکته این است که کارآفرینا. دهدبرنامه درسی رسمی انتخاب و در اختیار آنها قرار می

 .توانند از یکدیگر یاد بگیرند ، هنگامی که در مجاورت یکدیگر قرار دارندمی

ها های تجاری ناشی از تحقیقات در داخل دانشگاهبسیاری از بزرگترین ایده: هادانشگاه

ها توسط داشتن یک فرایند انتقال فناوری سالم برای به دست آوردن این ایده. است
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-تید دانشگاه باید بدانند ، امتحان کردن و استفاده از ایدهاساو  رهبران تجارت مهم است

های آنها کامالً قابل قبول است ، در عین حال آنها در تالشند تا جایزه نوبل را بدست 

 (.که بسیاری با آن موافق نیستند)آورند 

آنها از طریق . کنندهای بزرگ در شهر از بسیاری جهات کمک میشرکت: شرکتها 

کنند آنها به گذاری میگذاری ،سرمایههای سرمایهگذاری شرکتسرمایههای صندوق

آنها نقاط درد خود . محلی جدید تبدیل میشوند یکسب و کارهای نوپامشتریان بالقوه 

ها را حل آنها ایجاد و مسائل آن تواند برایمحلی می کسب و کار نوپارا دارند که یک 

هستند که از نظر اندازه بسیار بزرگ  یینوپا کسب و کارهایآنها غالباً خروجی . کند

هایی که و شرکت کسب و کارهای نوپابه یک تعامل واقعاً سالم بین در نتیجه . اندشده

 .استکنند ، نیاز در جهت رسیدن به یک هدف مشترک تالش می

های زیادی در شهر وجود دارند که به ساماندهی و پیشبرد گروه: رویدادها/ انجمن ها 

گذاری ، های سرمایههای صنفی ، انجمنتواند انجمنمی. کنندکمک می زیست بوم

های توسعه اقتصادی و غیره های بازرگانی ، گروههای شبکه سازی کارآفرین ، اتاقگروه

قرار های بزرگ ساالنه ابزار نفوذ این گروه از افراد همفکر در برنامهبهتر است . باشد

 .بگیرد

تواند نقش بسیار چه در سطح ایالتی باشد ، دولت محلی میو شهر  چه در سطح. دولت

های اندازی شرکتهای مالیاتی برای راهتواند شامل ارائه مشوقمیکه  مهمی ایفا کند

برای کمک به )، سود مالیاتی رایگان در مورد هرگونه سرمایه درآمدی  هانوپا در شهر

مانند دسترسی رایگان به ) زیست بوم، تصویب قوانین دوستانه ( گذاریتحریک سرمایه

 .ها باشدهای سرمایه گذاری با بخشی از سهام آنو یا ایجاد صندوق( اینترنت
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و  وکال ، حسابداران ، بانکداران ، استخدام کنندگان ، آژانسها :  ارائه دهندگان خدمات

تر ها با تجربهآنها در زمینه راه اندازی هرچه. مشاوران در جامعه شما همه نقش دارند

 .دهندهای بهتری به اکوسیستم میباشند ، توصیه

  :معرفی دره سیلیکون -2-1

های تاریخی پیدایش ریشه  .ای در ایالت کالیفرنیای آمریکاست  سیلیکون ولی نام درّه

 و استاد ترمن فردریک 5131 دهة اواخر در که باشدمیدره سیلیکون به این صورت 

 به را استنفورد التحصیالن فارغ و استادان استنفورد، دانشگاه مهندسی دانشکدة رئیس

 حمایت مورد و تشویق پیشرفته هایفناوری توسعة زمینة در هاییشرکت اندازی راه

 دانشگاه که است نوآورانه هایفناوری توسعه مرکز سیلیکون درةدر نتیجه  داد قرار

 نخستین .اندداشته ایویژه نقش امر این در آن التحصیالن فارغ و استادان و استنفورد

فارغ  از تن دوکه توسط  بود hpشرکت  گرفت شکل ترمن هایتوصیه پیرو که شرکتی

پایه گذاری  5131استنفورد که هم کالسی بودند در سال  در برق مهندسی التحصیالن

 و نوآوری مرکزیت به ناحیه این که شودمی ناشی آنجا از سیلیکون درة اصطالح. شد

 نوآورانه هایفعالیت تماماز شد مصداقی هااما بعد شد، تبدیل سیلیکونی هایتراشه تولید

 و بزرگ شرکتهای از بسیاری برای پایگاهیهمچنین  و پیشرفته، هایفناوری زمینة در

 مناسب زیست بوم در سیلیکون درة راز (.5314تابش،)شد نوپا شرکت هزاران و معتبر

 درة حاضر حال در و گرفته شکل تاریخی طور به که سیستمی است، نهفته آن

 کرده بدل پیشرفته هایفناوری زمینه در کارآفرینی و نوآوری با مترادفی به را سیلیکون

 تالشِِ یا و پژوهشی مراکز و هادانشگاه در پردازیایده از سیلیکون درة زیست بوم .است

 با و اولیه هستة سرمایه گذاری با و میشود شروع کنار و گوشه در خالق استعدادهای

در صورت مناسب  که انجامدمی ایاولیه محصول یا و فناوری تولید به نوپا شرکت ایجاد

 سرمایه گذاران توجه موردگیری مناسب نسبت به بازار ،بودن محصول و داشتن جهت

در  و بازار توسعة به محصول توسعة و مناسب گذاریسرمایه با تا گیردمی قرار خطرپذیر
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 بزرگ هایشرکت جذب یا موفق هایشرکت باالخره بینجامد، شرکت رشدنهایت 

 بورس وارد عام سهامی شرکت به عنوان و میکنند رشد کافی اندازة به خود یا و میشوند

 توسعة فرایند و است گرفته شکل دهه چند طی در زیست بوم این .شد خواهند سهام

 ویژه تاریخی شرایط یک در سیلیکون درة .ه استدز رقم را نوآوری بر مبتنی اقتصادی

 و گرفته شکل هنر و فرهنگ و تجارت، و اقتصاد صنعت، و فناوری علم، همگرایی با

 شده تبدیل جهان در دانش بنیان و نوآورانه اقتصاد الگوی و بی بدیل مرکزی به امروزه

 در استنفورد دانشگاه جوار در صنعتی فعالیتهای بیشتر هرچه توسعة برای ترمن .است

 را (داد نام تغییر استنفورد پژوهشی پارک به بعداً)استنفورد صنعتی پارک 5115 سال

 صنعتی هایشرکت به مناسبی فضاهای آنها در و کرد تأسیس دانشگاه هایزمین در

 فناوری و صنعتی ایمنطقه به منطقه این که شد موجب امر این و شد داده اجاره معتبر

 و گرفت شکل نوپا هایشرکت راه اندازی برای جنبشی و شود تبدیل فعال بسیار

به  میشد حاصل استنفورد پژوهشی هایآزمایشگاه در که پایه هایفناوری از بسیاری

 بازار توسعة و پایه هایفناوری توسعة و گردید عرضه بازار به تجاری محصولی صورت

 مرکزی نیز دفاتر در حال حاضر.کرد فراهم را سیلیکون درة بیشتر رونق موجبات

 هزاران و دارند قرار سیلیکون درة در همچون اپل، گوگل و فیسبوک بزرگ هایشرکت

 تازه فناورانة هایایده با برتر استعدادهای مرتباً گرفته و جای آنجا نیز در نوپا شرکت

 توسعة مرکز عنوان به سیلیکون درة پیشتازی و پویایی تا میشوند سیلیکون درة جذب

 .شود حفظ جهان در فناوری

 زیست بوم .یافت مناسب زیست بوم یک وجود در میتوان را پاسخ :راز دره سیلیکون 

 -5مهم، هایمؤلفه از یکی دانست، مختلفی هایمؤلفه شامل توانمی را سیلیکون درة

 دانشجویان و علمی هیئت و پژوهشی هایآزمایشگاه املش که است استنفورد دانشگاه

از طرف  هستند، خالقیت و نوآوری برای کوشش و تالش در که است ایبرجسته

 از حمایت و فناوری تجاری سازی و توسعه به پیش از بیش برکلی دانشگاه اخیراًدیگر،
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 زیست بوم از بخشی عنوان به نیز مناسب زیرساخت -2.است پرداخته نوپا هایشرکت

 بر مشتمل نظر مورد زیرساخت .شود محسوب سیلیکون درة جوهرة عنوان به میتواند

 -3.است خطرپذیر گذارانسرمایه از همه مهمتر پشتیبانی هایسیستم و حقوقی دفاتر

 به کارآفرینان، .کرد پیدا تکامل سیلیکون درة در کارآفرینان برآمدن با زیست بوماین 

 جلب با تا برخاستند ممتاز و خالقانه، نو، هایایده با فناور هایتیم آموزش و پشتیبانی

 در -4.کنند اقدام خدمات ارائة یا محصول تولید برای نوپا هایشرکت ایجاد به سرمایه

 است شده تبدیل اصل یک به ایحرفه تعامل و شفافیت و همکاری سیلیکون درة

 (.5314تابش، مروتی ، اکبرپور،)

 : اکوسیستم نوآوری -2-12

 "اکوسیستم نوآوری”آگاهی از اهمیت نوآوری برای توسعه پایدار، مفهوم  افزایشبا  

به جای اینکه نوآوری یک پیشرفت خطی و مکانیکی باشد به عنوان و مطرح گردیده 

. شودک با محیط اطرافش است نگریسته مییک سیستم جامع که در حال تعامل نزدی

داخلی، فرآیندهای خارجی نیز باید بهینه به این معنی که عالوه بر فرآیندهای نوآوری 

همه ذینفعان بخش خصوصی و اکوسیستم نوآوری عالوه بر وفق دادن . دشوسازی 

 (.5312،اشنانی)استسازگاری خودش با تغیرات محیط خارجی عمومی، نیازمند 

 رفع و مواجهه در که بوده پویا فرآیندهای و محلی عوامل از گروهی نوآوری اکوسیستم

 که است تعاملی و پویا ایشبکه همچنین مینمایند؛ تعامل یکدیگر با پیچیده هایچالش

 و های جهانیشبکه محلی، هایقطب به میتواند و گردیده هانوآوری توسعه به منجر

5اوکسانن( داللت نماید فناوری هایمپلتفر حتی
 (.2154  ،2اوتاماکی و 

                                                             
  Oksanen 
 
 O Tamaki 
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5(2153)پوتانن و دارست
 اکوسیستمپیاده سازی  در موفقیت عوامل تبیین هدف با  

 اصلی بعد 1 و پرداخته حوزه این با مرتبط نظام مند متونِِ بازبینیِِ و بررسی به نوآوری

 انسانی،افراد، منابع مدیریت سازمانی، فرهنگ رهبری، و استراتژی حاکمیت، منابع،

 بعد اساس آن بر که اندنموده منتج خود هایتحلیل از را سازی خوشه و شرکا فناوری،

 و فرهنگ رهبری، و استراتژی آن از پس و نموده دریافت را اهمیت ترینبیش حاکمیت

 که اندشده معرفی نوآوری اکوسیستم موفقیت در مؤثر اصلی شرکا به عنوان عوامل

 در (2151)2برِِنوس و رابلو درنهایت .باشندمی نیز حاکمیت بعد با نزدیک ارتباط دارای

 ها،دانشگاه دولت،)شامل نقش آفرینان خصمش بعد 1 متون جامع مرور با خود مقاله

 مایه، رس ،)وافراد مشتریان مالی، سیستم کارآفرینان، پشتیبانی، نهادهای صنعت،

 عنوانه ب را ساختاری اصول و فرهنگ ارتباطی، کانال ها،ایده دانش، قواعد، زیرساخت،

 اثرگذارند، نوآوری هایاکوسیستم تکاملی توسعه و ایجاد مسیر در که فاکتورهایی

 .اندنموده شناسایی

نزدیک  کسب و کار نوپا زیست بومسیار به ادبیات که اکوسیستم کارآفرینی ب به دلیل آن

، در ادامه به تعریف و شوند ها به جای هم به کار برده میوهشاست و در بیشتر پژ

 .های اکوسیستم کارآفرینی پرداخته شده استتشریح مدل

  3اکوسیستم کارآفرینی -2-11

 برای ویژه به کارآفرینی سیاستهای طراحی برای مبنایی عنوان به کارآفرینی اکوسیستم 

 است معتقد (2111) والدز .پیدا کرد ظهور مدار آوری فن جدید کارهای و کسب

 به سیاسی اشتباهات برخی دادن قرار مخاطب نتیجه در کارآفرینی اکوسیستم استراتژی

 وضوح فقدان کارآفرینی، به عمومی دارایی پایین اختصاص :همچون است، آمده وجود

                                                             
  Durst & Poutanen 
  Rabelo & Bernus 
 
 Entrepreneurship ecosystem 
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 اعتبار مهیاکنندگان نشده ریزیبرنامه پذیرش عدم کارآفرینی، سیاسی اهداف

 .آموزش همچون تدریجی هایبرنامه گمراه نتایج کارآفرینی،

 کارآفرین فرد از خارج -مؤسسات یا سازمانها افراد، -عناصر به کارآفرینی اکوسیستم

 در او موفقیت احتمال یا شدن کارآفرین برای فرد تصمیم مانع یا محرک که دارد اشاره

 ایجاد را محیطی کارآفرینی اکوسیستم .است کارآفرینانه کار و کسب اندازیراه صورت

 به تواندمی همچنین( .  2111 فورفاس،) کند تشویق را کارآفرینانه هایتالش تا کندمی

ظهور و زیادی از عناصر اثراتی را در که شمار جایی شود، توصیف فیزیکی یمحیط عنوان

 که ندارد وجود عناصر این از ترکیب یک تنها البته.کنندرشد کسب و کارها اعمال می

 داشته وجود زیادی ترکیبهای است ممکن.دهد تشکیل را موفق کارآفرینی اکوسیستم

 با که طوری به گرددمنتهی متناوب  و متفاوت هایاکوسیستم ایجاد به که باشد

 ها،ها،آزمایشگاهدانشگاه شرکتها، شامل عناصر این .باشند همراه پیشرفت و موفقیت

 باشندمی غیره و مؤسسات پژوهشی، هایسازمان گذاران،سرمایه مشاورین،

 .(5،2112کوهن)

از اکوسیستم کارآفرینی بر اساس  2(OECD)تعریف سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

به هم پیوسته از فعاالن  مجموعه»:باشدن صورت میتعاریف موجود در ادبیات به ای

-ها، سرمایهبه عنوان مثال شرکت)ای کارآفرینیهسازمان، ( بالقوه و بالفعل)کارآفرینی

،موسسات ها دانشگاه) ، نهادها( ار ، بانک هاهای خطرپذیر ، فرشتگان کسب و کگذاری

مانند نرخ تولد کسب و کار ، )و فرآیندهای کارآفرینی( بخش عمومی، موسسات مالی 

الی ، میزان تعداد شرکت های بالغ ،سطوح کارآفرینی موثر ، تعداد کارآفرینان سری

رسمی و غیر  صورتکه به ( ها و سطوح جاه طلبی کارآفرینیفروش ذهنی درون شرکت

                                                             
  Cohen 
 
 Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD) 
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کارآفرینی محلی به هم  و کنترل عملکرد درون محیط گریجیبرای اتصال، میانرسمی 

 .شوندآمیخته می

(GEI)شاخص جهانی کارآفرینی
5

نی در یک کشور را از سالمت اکوسیستم کارآفری  

مورد اکوسیستم کارآفرینانه های کیفیت کارآفرینی و میزان پشتیبانگیری طریق اندازه

های معانی کارآفرینی در زمینه تفاوتاینکه این شاخص ضمن .دهدارزیابی قرار می

های های سطح فردی را با داده، داده دهدرا تشخیص می دی و نهادیمتفاوت اقتصا

به بینش  در سطح ملی کند تا بتواندهای اقتصادی ترکیب میسطح نهادی و ویژگی

گرایش کارآفرینانه ، : برای رسیدن به این هدف سه بعد اصلی.نهادی به کارآفرینی برسد

لفه را مطرح مؤ 54مجموعا دهد که رآفرینانه را ارائه میوانایی کارآفرینانه و اشتیاق کات

گرایش کارآفرینانه شامل درک فرصت ، مهارت کسب و کارهای نوپا ، پذیرش .کندمی

ریسک ،شبکه سازی و پشتیبانی فرهنگی است؛توانایی کارآفرینانه شامل کسب و 

ی ،سرمایه انسانی و رقابت می شود و اشتیاق کارهای مبتنی بر فرصت، جذب فناور

کارها ، آوری فرآیند ، رشد باال در کسب وکارآفرینانه نیز شامل نوآوری محصول ، نو

 .(2158گزارش جهانی کارآفرینی)است سازی و ریسک پذیری سرمایهجهانی

 ابعاد و مولفه های اکوسیستم کارآفرینی از دیدگاه شاخص جهانی کارآفرینی:  1-2جدول 

 

 

 

 

 

 گرایش کارآفرینانه

 تراکم بازار درک فرصت

 درک فردی از فرصت

 

 مهارت کسب و کارهای نوپا

 آموزش عالی

 درک از مهارت

 ریسک کسب و کار پذیرش ریسک

 پذیرش ریسک در سطح فردی

 کاربری اینترنت شبکه سازی 

 پیوند با کارآفرینان

                                                             
 
 Global Entrepreneurship Development Institution 
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 فساد پشتیبانی فرهنگی

 باور به مسیر شغلی کارآفرینی

 

 

 

 

 توانایی کارآفرینانه

کسب و کارهای نوپا مبتنی بر 

 فرصت

 آزادی اقتصادی

 کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فرصت

 جذب فناوری جذب فناوری

 فعالیت بخش فناوری

 آموزش کارکنان انسانیسرمایه 

 کسب و کارنوپا توسط دانش آموختگان

 غلبه بازار رقابت

 رقابت در بازار

 

 

 

 

 اشتیاق کارآفرینانه

 انتقال فناوری نوآوری در محصول

 کارآفرینی با محصول نوآورانه

 هزینه ناخالص در زمینه تحقیق و توسعه نوآوری فرآیند

 جدیدکارآفرینی با فناوری 

 پیچیدگی استراتژی کسب و کارها رشد باال در کسب و کارها

 فعالیت کسب و کارهای پررشد

 شاخص جهانی سازی جهانی سازی

 جهت گیری صادرات

 عمق بازار سرمایه ریسک پذیری سرمایه

 فعالیت سرمایه گذاری غیررسمی

 (2158)گزارش جهانی کارآفرینی -GEIجزئیات ارکان اکوسیستم کارآفرینی از دیدگاه :  2-2جدول 

ارکان اکوسیستم 

 کارآفرینی

 چه چیزی اندازه گیری می شود؟

 دارند؟ وکار کسب شروع برای را ها فرصت شناسایی قدرت مردم آیا - درک فرصت

 دهند؟ می را ها فرصت آن از برداری بهره و استفاده امکان محیطی نهادهای آیا -

 

 رادارند؟ وکار کسب اندازی راه جهت الزم های مهارت خودشان اعتقاد به مردم آیا - کسب اندازی راه مهارت
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 و ای حرفه و فنی آموزش مؤسسات دانشگاهی، های آموزش به دسترسی میزان - وکار

 است؟ میزان چه به مهارتی

 رادارند؟ وکار کسب اندازی راه ریسک پذیرش به تمایل افراد آیا - ریسک پذیرش

 است؟ ریسک کم نسبتاً کشور در وکار کسب محیط آیا -

 افزایند؟ می وکار کسب اندازی راه ریسک به ثبات، بی نهادهای وجود آیا -

 شناسند؟ می را یکدیگر کارآفرینان آیا - سازی شبکه

 دارند؟ ارتباط باهم جغرافیایی ازنظر کارآفرینان های شبکه اندازه چه تا -

 است؟ چگونه کارآفرین به نسبت جامعه افراد دیدگاه - فرهنگی پشتیبانی

 به را دیگر های شغل افراد شده باعث فساد اینکه یا است ساده شدن کارآفرین آیا -

 دهند؟ ترجیح شدن کارآفرین

 مبتنی نوپا وکار کسب

 فرصت بر

 فرصت؟ برحسب یا زنند می کارآفرینی به دست ضرورت برحسب کارآفرینان آیا -

 است؟ داشته کارآفرینی فرآیند در را گری تسهیل نقش دولت آیا -

 است؟ حد چه تا شما کشور در آوری فن از استفاده میزان - آوری فن جذب

 جذب سرعت به را جدید های فناوری که رادارند آن قابلیت وکارها کسب آیا -

 نمایند؟

 را (مهارتی و ای حرفه و فنی دانشگاهی،) سوم سطح های آموزش کارآفرینان آیا - انسانی سرمایه

 اند؟ گذرانده

 اند؟ نموده استفاده وکار کسب مناسب های آموزش از کارآفرینان آیا -

 شود؟ جابجا کار بازار در آزادانه تواند می کار نیروی آیا -

 دهند؟ می ارائه فرد منحصربه خدمات و محصوالت کارآفرینان شما کشور در آیا - رقابت

 بازار وارد خود فرد منحصربه خدمات و محصوالت توسط توانند می کارآفرینان آیا -

 شوند؟

 هستند؟ جدید محصوالت توسعه به قادر کشور در کارآفرینان آیا - محصول نوآوری

 نمایند؟ جدید آوری فن ایجاد به مبادرت کشور در کارآفرینان آیا -

 کنند؟ می استفاده جدید آوری فن از وکارها کسب شما کشور در آیا - فرآیند نوآوری

 در باال سطح انسانی های سرمایه به توانند می وکارها کسب شما کشور در آیا -

 دسترسی داشته باشند؟(STEM)های علم،فن آوری،مهندسی و ریاضیات حوزه

 دارند؟ رشد قصد وکارها کسب شما کشور در طورکلی به آیا - باال رشد

 رادارند؟ رشد به دستیابی برای استراتژیک ظرفیت وکارها کسب شما کشور در آیا -
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هنوز تعریف مشترکی از اکوسیستم کارآفرینانه در میان محققان وجود با این وجود 

 (.2152استام و اشپیگل،)ندارد

یک  تشکیل دهنده های کلیدی کهبرای ارزیابی داراییدر پژوهش دیگری،شورای رقابت 

هدف . است د نگاشت دارایی جامع استفاده کردهرویکر ، ازهستندتصادی اکوسیستم اق

5شورای رقابت .باشدهای آینده میگیری پیشرفت مبنایی برای اندازه آن ایجاد
برای  

سرمایه انسانی ، : کند که شامل وصیه میها هشت دسته اصلی را تبررسی دارایی

-ارتباطی ، محیطهای مایه مالی ، پایه صنعتی ، سازمانموسسات تحقیق و توسعه ،سر

از طرفی .باشدزیرساخت فیزیکی و کیفیت زندگی میهای قانونی و قانون گذاری، 

و غیر  ارتباطات رسمی)آوردای را به حساب میهای منطقهرچوب شورای رقابت شبکهچا

های توسعه اقتصادی دهد مشارکتکه اجازه می( ایمنطقهرسمی مرتبط با دارایی 

پرورش  موجب تواندداند که میمی حیاتی یفرهنگ را عنصر زنی در نهایت.برگزار شود

 (.ANDE،2153)و یا مانع از اشتراک موثر دانش شودو نوآوری ها همکاری

 ی اکوسیستم کارآفرینیهامدل -2-11-1

هایی هستند چارچوب عمدتاکارآفرینانه  های اکوسیستم کسب و کار یا اکوسیستممدل

 .دندهمورد بررسی قرار میکه کلیه عوامل فردی و محیطی تاثیر گذار بر کسب و کار را 

های خاص آن منطقه را داشته شوند که داراییهایی ظاهر میاین اکوسیستم در مکان

های منطقه بر تصمیم گیری کارآفرینان اثر گذار ویژگیاشد به این دلیل که ب

( 5188)مربوط به تحقیق والدز  مدل نخستین  (.2151، 2باتلراستفان ، گارگ، )است

                                                             
  CoC ( Council Of Competetivenes) 
 
 Butler, Garg & Stephens 

 رادارند؟ جهانی بازارهای به ورود به تمایل کارآفرینان شما کشور در آیا - سازی المللی بین

 تولید جهانی باارزش جدید های ایده بتواند که است درحدی شما کشور اقتصاد آیا -

 کنند؟

 دارد؟ وجود نهادی و شخصی گذار سرمایه شما کشور در آیا - ریسک سرمایه
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که شامل  های کارآفرینانه را معرفی نمود بار رویکرد اکوسیستم اولینباشد که می

های ویژگی –تاثیرات بازار -...(سرمایه ، زمین ، تسهیالت و)های محیطی منابع ویژگی:

والدز در این . داندز جدید مید کسب و کار مخاطره آمیشخصی فرد کارآفرین و ایجا

تاکید دارد و تصمیم کارآفرینانه های محیط اقتصادی و  چارچوب بر تعامل بین شاخص

که  کسانیتواند محرک پاسخ کارآفرینانه برای  اجزایی در محیط اقتصادی میچه  اینکه

بندی با متغیرهایی شامل پنج عامل که به  دسته. توانند کارآفرین باشند وجود دارد می

ایجاد  والدز. استهباشد، تعیین گردیدی محیط اقتصادی می ای نماینده  طور گسترده

در . دانست رویکردی می نتیجه چنین کسب و کار جدید در یک منطقه جغرافیایی را

 ایدر محدوده ب خود را ایجاد کسب و کارهای مخاطره آمیزواقع متغیر وابسته چارچو

 .)2151انتظاری،)کندجغرافیایی بیان می

 

 

 (5188)والدزمدل اکوسیستم کارآفرینی  -1-2شکل 

مدل فوگل و نیاوالی عوامل موثر در محیط نهادی بر ایجاد کسب و کارهای جدید و 

ارائه دادند شامل پنج بعد از محیط چارچوبی که . دهدرا نشان می نوآور در یک منطقه

باشد که در آن ابعاد محیطی با فرایند ایجاد کسب وکارهای مخاطره آمیز  کارآفرینانه می

ها و افزایش  این چارچوب بر نقش وضعیت محیطی بر توسعه فرصت.باشند در ارتباط می

می باشد که این دارای پنج بُعد  تاکید ویژه دارد وتمایل و قابلیت افراد به کارآفرینی 
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های کسب و  اقتصادی، مهارت -ها، وضعیت سیاسی های دولت و رویه ابعاد شامل سیاست

همچنین این ابعاد در مدلی . باشند کار و کارآفرینی، مساعدت های مالی و غیر مالی می

باشد، در کنار اجزای  که مهیا کننده مبنایی برای سیاست گذاری توسعه کارآفرینی می

در این مدل اهمیت هر . اندبه کار گرفته شده اد یک کسب و کار مخاطره آمیزفرایند ایج

یک از ابعاد در راستای ایجاد محیطِ مساعد برای توسعه کارآفرینی نشان داده شده 

 (.2،5114،نیاوالی5فوگل)است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5114)نیاوالیچارچوب اکوسیستم کارآفرینانه فوگل و  -2-2شکل                       

برای های متعدد ارائه شده در میان الگو: (2155) مدل اکوسیستم کارآفرینی آیزنبرگ

های ارزیابی آن ، رویکرد آیزنبرگ در پروژه اکوسیستم اکوسیستم کارآفرینی و متغیر

                                                             
  Fugel 
 
 Niwali 

سیاست های  فرصت

دولت و رویه 

 ها

عوامل سیاسی 

اقتصادی -  

تمایل به انجام 

 فعالیت

 اقتصادی

توانایی به انجام 

 فعالیت اقتصادی
مهارت کارآفرینی و 

 کسب و کار

احتمال انجام 

 فعالیت اقتصادی

کمک های مالی 

 و غیر مالی

ایجاد کسب و کار 

 مخاطره آمیز جدید
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دارا بودن انعطاف بیشتر در ارزیابی اکوسیستم کارآفرینانه  دلیلبه  5کارآفرینی بابسون

های مختلف تقریبا ابعاد مشابهی در ها و گزارشاز آنجا که مقالهجه قرار گرفته و مورد تو

ل به عنوان این مد ابحث اکوسیستم دارند و به دلیل شهرت بیشتر مدل آیزنبرگ، اکثر

ای به واسطه پروفسور مقاله 2151در جوالی .شودمی تر انتخابمبنا برای بررسی دقیق

( چطور انقالب کارآفرینی را آغاز کنیم)مؤسسه جهانی بابسون،دانیل ایزنبرگ با عنوان 

در این مقاله که بر پایه بررسی تجارب موفق و ناموفق کشورها در رابطه با . ارائه گردید

ی که در آن کارآفرین پردازدبه توصیف محیطی میکارآفرینی انجام شده است، ایزنبرگ 

کند که کارآفرینان زمانی موفق هستند که به وی پیشنهاد می. تمایل به موفقیت دارد

ای مورد نیازشان دسترسی پیدا کنند و در محیطی فعالیت منابع انسانی، مالی و حرفه

او این شبکه را به . کند می تامین و تشویقکنند که سیاستهای دولت، کارآفرینان را 

 چنین (2151)آیزنبرگ نظر طبق بر. کندی توصیف میعنوان اکوسیستم کارآفرین

 بندی گروه اصلی قلمرو شش در توانندمی که است عنصر شامل صدها اکوسیستمی

 :از عبارتند که شوند

 بین های شرک و کارآفرینی هایشبکه همچون هاییشبکه و اولیه مشتری) بازار. 5

 در دولت ساختارهای از پشتیبانی و مستحکم رهبری شیوه های) سیاست.2،(المللی

 سرمایه.3( پسند سرمایه گذاریقانون و هامشوق مقرراتی نهادها؛چارچوب چارچوب

( گذاران فرشته سرمایه و ریسک پذیر گذاری سرمایه بودجه های خرد،تأمینوام) مالی

 اجتماعیشکست و موقعیتوسکریمشاهده،تحملقابلهایموفقیت)فرهنگ.4،

 حسابداری و قانونی همچون ایحرفه هایحمایت ها، زیرساخت)حمایتها.1، (کارآفرینان

 (کار نیروی و آموزشی مؤسسات) انسانی سرمایه .2،(دولتی غی هایسازمان و

                                                             
 
 Babsin Entrepreneurship Ecosystem Project(BEEP( 
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 (2151آیزنبرگ )  مدل اکوسیستم کارآفرینی -1-2شکل

 .نمایندمی تقویت را همدیگر متقابال یابند، ارتقاء اکوسیستم قلمرو شش هر که زمانی

 قادر است اکوسیستم که است سینرژیک و تعادل همگنی، همچون هاییویژگی اثر در

 از مطلوبی نتیجه به رسیدن برای ضروری مرحله بنابراین .دهد ارئه را کارآفرینان موفقی

 کاری هر با رابطه در اطالعات نگه داشتن روزه ب و اکوسیستم نقشه برداری کارآفرینی،

 و همکاری از ممکن هایشکل و گرددمی اجرا اکوسیستم این در کسی هر توسط که

 (.2155آیزنبرگ،)باشدمی باشد هاسازمان این بین است ممکن که هم افزایی

-مدل از ترکیبی فرا تحلیلی با استام .است (2151)استام تحقیق به مربوط بعدی مدل

 که داردمی بیان او . باشدمی سیستمی رویکرد شامل که داد ارائه مدلی پیشین های

 نمایش به سطح سه در را اکوسیستم استام .است اکوسیستم یک قلب سیستمی شرایط

 این از ناشی پیامدهای و اکوسیستم خروجی وسیستمی، چارچوبی شرایط :گذاشت

 کسب ایجاد در را خود که باشیممی کارآفرینانه هایفعالیت شاهد خروجی در .سیستم

 با یکسب و کارهای نوپا و نوآور یکسب و کارهای نوپا آمیز، مخاطره و جدید کارهای و

 اقتصادی، رشد با افزوده ارزش ایجاد شامل نیز پیامدها سطح .دهدمی نشان سریع رشد

 .باشدمی اقتصادی کالن سطوح در تاثیرات این از مواردی و اشتغال ایجاد
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 (2151)استام مدل اکوسیستم کارآفرینی  -8-2شکل

 

-به همه این مؤلفه "های کارآفرینیارتباطات اکوسیستمسازمان "در  (2151)اشپیگل

ترین عناصر موجود در به طور خاص ، او متداول. کندهای ذکر شده قبلی اشاره می

 .کندخالصه می 2151ادبیات را تا سال 

های یک اکوسیستم را در سه ویژگی( 2151)چارچوب اکوسیستم کارآفرینانه اشپیگل

هریک از این . دهدنشان میبخش با خصیصه مجزایِِ فرهنگی ، اجتماعی و مادی 

ها برای هر اکوسیستم باشند و این زیر خصیصه هایی میها دارای زیر خصیصهخصیصه

 –فرهنگ حمایتی پیشینه کارآفرینان : ها به ترتیب شامل خصیصهزیر . منحصر است

سیاست  –داد کارکنان، نیروی سرمایه گذاری ، مرشدان و الگوهای نقش ها ، استعشبکه

این .باشدمی های آزاد ، سیستم های حمایتیازاربها ، ها ، زیرساختها ، دانشگاه

 عوامل اکوسیستم کارآفرینی

زیرساخت فرهنگ، ) شرایط چارچوبی

(های فیزیکی ، تقاضا،موسسات رسمی  

شبکه ها، رهبری ، مالی ، ) شرایط سیستمی 

/ هوش و استعداد،دانش،سرویسهای حمایتی

(واسطه ای  

 فعالیت کارآفرینانه

 ایجاد ارزش تجمیعی
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ها  کنند و روابط بین این خصیصه ها برای کارآفرینان مزایا و منابع تولید می خصیصه

این موارد در کانادا ودر . گردد لید آن میدارد و سبب بازتو زنده نگه میرااکوسیستم 

 .صورت موردی مطالعه گردید واترلو و کالگری به

 (Spigel,2151)ابعاد اکوسیستم کارآفرینی:  1-2جدول 

 توصیف اجزاء ابعاد

 

 

 فرهنگی

رفتارهای فرهنگی که فعالیت های کارآفرینی را حمایت می  فرهنگ حمایتی

 کنند،ریسک پذیری،نوآوری

 نمونه های دائمی محلی از کسب و کارهای موفق پیشینه های کارآفرینی

 

 

 اجتماعی

 حضور نیروی کار متخصص مشتاق به کار در استارت آپ ها تخصص نیروی کار

دسترسی سرمایه گذاری در میان خانواده،دوستان،سرمایه گذاران  سرمایه گذاری

 فرشته و سرمایه گذاران خطرپذیر

شبکه های اجتماعی که کارآفرینان،مشاوران،سرمایه گذاران و وجود  شبکه ها

 نیروی کار را برای جریان آزاد دانش ومهارت متصل کند

کارآفرینان موفق محلی که اطالعات و تجربیاتشان را در اختیار  های تاثیرگذارراهنماهاومدل

 .کارآفرینان جوانتر می گذارند

 

 

 مادی

اجرای دولتی یا قوانین حمایت کننده از کارآفرینان از برنامه های  سیاست و دولت

طریق تامین مالی مستقیم یا برداشتن موانع برای ایجاد یک کسب و 

 کار خطرپذیر جدید

دانشگاه ها و دیگر موسسات آموزش عالی که کارآفرینان را تعلیم  دانشگاه ها

 .میدهند و سر ریز تولید می کنند

پذیری فضای کافی اداری ،تسهیالت ارتباطات از راه دور و دسترسی  زیرساخت فیزیکی

زیرساخت های ارتباط و انتقال برای ایجاد و رشد کسب و کار 

 خطرپذیر
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شرکت ها و سازمان هایی که خدمات کمکی به کسب و کار خطرپذیر  خدمات حمایتی

 می رسانند مثل وکیالن پتنت،مراکز رشد

محلی کافی برای ایجاد کسب و کار خطرپذیر وجود فرصت های  بازارهای باز

 جدید و دسترسی بدون محدودیت به بازارهای جهانی

 

فلد، اکوسیستم در تمایز با دیگر رویکردهای اقتصادی،کارآفرینی را به  بر اساس نظر

به کارآفرین و اهمیت آن در نگه داری و بیشتر بیند، بلکه  عنوان نتیجه سیستم نمی

 اکوسیستم کارآفرینی و به طور طبیعی کارآفرینان قلب یک دارد تاکیدحفظ اکوسیستم 

بر  2152خصیصه فلد در سال ن ،بعد از نقش کلیدی کارآفرینا.شونددر نظر گرفته می

با فعال کردن نقش مرتبط ، و دستیابی انواع منابع  تعامل بین بازیگران در اکوسیستم

 .کنددولت در زمینه تأکید می

 

های لفهؤنیز طی تحقیقی به بررسی اکوسیستم کارآفرینی و م (2153)5همکارانفاستر و 

به عنوان مثال )بر اهمیت منابع محلی  هااند به همین ترتیب ، این ستونآنها پرداخته

و مؤسسات ( پشتیبانی فرهنگی)و غیررسمی ( نیروی کار ، بودجه و خدمات پشتیبانی

-کننده فعالیتکه تسهیل( هانظارتی و زیرساختهای بزرگ ، چارچوب دانشگاه)رسمی 

عالوه بر این ، این مطالعه دسترسی به بازارها . کنندهای کارآفرینی هستند ، تأکید می

شکل زیراجزای . کندرا به عنوان یک مؤلفه مهم دیگر مشخص می( خارجی و یا محلی)

 .دهدمنفرد این هشت ستون را نشان می

 

 

                                                             
 
 Foster et al 
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 فلد های اکوسیستم کارآفرینی اجزاء ستون:  8-2جدول

 نیروی کار/ سرمایه انسانی بازارهای قابل دسترسی

 استعداد مدیریت شرکت های بزرگ بعنوان مشتریان –بازار داخلی 

کوچک بعنوان /های متوسطشرکت –بازار داخلی 

 مشتریان

 استعداد تخصصی

 تجربه شرکت کارآفرینی ها بعنوان مشتریاندولت –بازار داخلی 

 دسترسی به منبع خارجی شرکت های بزرگ بعنوان مشتریان –بازار خارجی 

 دسترسی به نیروی کار مهاجر دولت ها بعنوان مشتریان –بازار خارجی 

 سیستم حمایتی گذاری و سرمایه سرمایه

 مشاوران/ مربیان دوستان و خانواده

 خدمات حرفه ای گذاران خیّر سرمایه

 ها رشددهنده/ ها کنندهتسریع  برابری خصوصی

 شبکه همکاران کارآفرین سرمایه مشترک

  دسترسی به وام

 آموزش و تعلیم چهارچوب و زیرساختار قانونی

 آموزش پیش از تحصیالت دارای کاردردسترس نیروی سهولت شروع یک کسب و کار

 دانشگاهی

 نیروی کار در دسترس دارای آموزش دانشگاهی انگیزه های مالیاتی

 تعلیمات ویژه کارآفرینی سیاست های قوانین دوستدار کسب و کار

  (مثل آب و برق)دسترسی به زیر ساختارهای پایه
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  دسترسی به مخابرات و ارتباطات

  دسترسی به حمل و نقل

 حمایت فرهنگی های اصلی بعنوان کاتالیزورهای عمده دانشگاه

کارآفرینان توسعه ها، فرهنگ احترام را برای  دانشگاه

 دهند می

 تحمل خطر و شکست

ها، نقش کلیدی در شکل دهی ایده برای  دانشگاه

 کنند شرکت های نو بازی می

 رجحان الگوی کار آزاد

ها، نقش کلیدی در ارائه افراد فارغ التحصیل  دانشگاه

 کنند های جدید بازی می به شرکت

 افراد موفق/ ها مدل

 فرهنگ تحقیق 

 تسریع نوآوری –تصویر مثبت از کارآفرینی  

 

 تاکید کارآفرینانه اکوسیستم از بعد هشت بر تحقیقی در (2153)جهانی اقتصاد مجمع

 مالی، تامین یافتن کارگری، و انسانی نیروی دسترس، در بازارهای :شامل که ه استکرد

 بزرگ، های دانشگاه پرورش، و زیرساخت،آموزش و قانونی چارچوبهای سیستم حمایتی،

 (.2151استام،)بامی فرهنگی حمایت و کاتالیزورها

 :است زیر شرح به اقتصاد جهانی مجمع مطالعه کلیدی های افتهی 

 که حالی در .دارد وجودای تفاوت عمده دنیا سراسر در موجود هایاکوسیستم بین  

 مرزهای فراسوی در کارآفرینی هایفرصت دهنده توسعه نیروی عنوان به کارآفرینان

 .شوندمی شناخته خود اقتصادی و ملی
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 اکوسیستم هایسیاست در اغلب که دارد وجود هاییدولت با همگرایی یک

 .تمرکز قوی دارند ایمنطقهکشور و  کارآفرینانه ساختار بر خود کارآفرینی

 بسیار اهمیت با مسائلی عنوان به کارآفرینی اکوسیستم در را حوزه سه کارآفرینان

 .(مالی و بودجه و کار نیروی، انسانی سرمایه،دسترسی قابل بازار)گیرندمی نظر در زیاد

 آوری فراهم پتانسیل موجود هایاکوسیستم وهمه دنیا سراسر در بزرگ هایشرکت

 .باشند می هستند خود توسعه و رشد اولیه مراحل در که هاییشرکت برای اهرم

 کارآفرینانه اکوسیستم ایجاد در چندگانه مهم های نقش توانندمی کارآفرینان خود

 :جملهازنمایند ایفا

 جدید کارکنان و جدید موسسان/ گذاری سرمایه/ عالقه ایجاد/ منتورینگ

 در کنار که کندمی عمل لبه دو شمشیر مانند کننده تنظیم هایسیاست و دولت

 ناظر تحلیلی خبری گزارش ). دارند را کارها و کسب برای مانع ایجاد ، توانرشد تسریع

 (5311اقتصاد،

 کارآفرینانه اکوسیستم برای شده معرفی ارکان از کدام هر ترکیب و عناصر زیر جدول

 .دهدمی نشان را است شده ارائه اقتصاد جهانی مجمع توسط که
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 ارکان اکوسیستم کارآفرینانه از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد : 1-2جدول 

بازارهای در 

 دسترس

سرمایه 

 انسانی

سرمایه 

گذاری و 

 تامین مالی

چارچوب  آموزش و تربیت

مقرراتی و 

 زیرساختی

دانشگاه های 

اصلی به 

عنوان 

 کاتالیست

حمایت 

های 

 فرهنگی

 بازار

 -داخلی

 شرکتهای

 بزرگ

 بعنوان

 مشتریان

 استعداد

 مدریتی

 و دوستان

 خانواده

 نیروی

 با دردسترس

 پیش تحصیالت

 دانشگاهی

 سهولت

 شروع

 کار و کسب

 ارتقای

 فرهنگ

 به احترام

 کارآفرینی

 فرهنگ

 تحقیق

 بازارهای

 داخلی

 شرکتهای

 وچکک

 متوسط

 عنوانب

 مشتری

 استعداد

 فنی

  نیروی فرشتگان

 با درسترسدرکار

 تحصیالت

 دانشگاهی

 های مشوق

 مالیاتی

 ایده تشکیل

 های

 جدید

 

 بازار

-داخلی

 به دولت

 عنوان

 مشتری

 تجربه

 کارآفرینانه

 شرکتی

 دارایی

 شخصی

 های آموزش

 خاص

 کارآفرینی

 مقررات

 و کسب

 محور کار

 آوری فراهم

 فارغ

 التحصیالن

 برای

 شرکتهای

 جدید

 تصویر

 مثبت

 به نسبت

 کارآفرینی

 بازار

 -خارجی

 شرکتهای

 کوچک

 دسترسی در

 سپاری برون

 سرمایه

 گذاری

 مخاطره

 پذیر

 به دسترسی 

 زیر

 های ساخت

 اساسی

 جشن 

 نوآوری
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 متوسطو

 عنوان

 مشتری

 بازار

 -خارجی

 شرکتهای

 به بزگ

 عنوان

 مشتری

 به دسترسی

 کار نیروی

 مهاجر

 دسترسی

 به

 و بدهی

 وام

 به دسترسی 

 از ارتبالطات

 راه

 دور

 تحمل 

 و ریسک

 ابهام

 بازار

-خارجی

 دولت

 بعنوان

 مشتری

 به دسترسی   

 نقل و حمل

 نقش مدل 

 

شناسایی »اله خود تحت عنوان در مق( 5312)شریف،الهام یاوریامیر براتی،حسین 

سازی در مناطق دههای کارآفرینی برای پیادار سنجش اکوسیستمهای اولویتشاخص

های ها ، سازمانلیان اخیر و در مقیاس جهانی،دولتطی ساکند که بیان می« ایران

ی اکوسیستم کارآفرینی بررسهای متنوعی را برای ها و چارچوب،ابزارمرتبط با توسعه 

شان داده شده ها نهای برخی از این چارچوباند که در جدول زیر تفاوتایجاد کرده

 : ها عبارتند ازمهمترین چارچوب.است

شورای رقابت  2ها، نقشه راه دارایی5ای در اروپاگیری کارآفرینی و توسعه منطقهزهاندا

 1، پروژه انجام کسب و کار4ع جهانی اقتصاد، گزارش اکوسیستم کارآفرینی مجم 3آمریکا

                                                             
  The regional Entrepreneurship and development index 
  Asset mapping roadmap 
  Council on competitiveness 
  World economic froum 
 
 Doing business 
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های اقتصادی و گیری کارآفرینی سازمان همکایازه، چارچوب اند5بانک جهانی

 4، سنجش اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه بابسون 3، استارت آپ ژنوم2(OECD)توسعه

 2دانشگاه جورج ماسون 1و راهنمای کارآفرینی و توسعه جهانی

 

مقایسه اجزای سنجش اکوسیستم کارآفرینی در چارچوب های :  51-2جدول 

 (ANDE,2153)منتخب

 

 ابعاد

  بابسون

OECD 

 

بانک 

 جهانی

مجمع 

جهانی 

 اقتصاد

شورای 

رقابت 

 آمریکا

 

GEDI 

 

بارش 

 نوآوری

 

2+2 

 

GSMA 

          سیاست

          تامین مالی

          زیر ساخت

          بازار

سرمایه 

 انسانی

         

سرویسهای 

 پشتیبانی

         

          فرهنگ

-تحقیق

/ وتوسعه

 نوآوری

         

-سطح

-کیفیت

 زندگی

         

                                                             
  World Bank 
  Organization Economic Co-operation and Development 
  Startup Genome 
  Bobson College 
  Global Entrepreneurship and Development Index 
 
 George Mason University 
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-شرایط

 اقتصاد کالن

         

 

رویکرد بیشتر  های مورد استفاده در یکهرچه تعداد شاخص ANDEاز دیدگاه موسسه 

انی و ، بانک جه OECDهایی مانندرویکرد.یابداشد،پیچیدگی آن رویکرد افزایش میب

توان از آنها برای هایی در سطح ملی هستند که میدانشگاه جورج ماسون چارچوب

مقایسه میان کشورها استفاده کرد و در طرف دیگر ، نقشه دارایی های شورای رقابت 

بعضی .ای متمرکز هستندری به طور خاص بر اکوسیستم منطقهآوآمریکا و طرح بارش نو

ای قابل هم در سطح ملی و هم در سطح منطقهها نظیر بابسون و کولتای چارچوب

معتقدند تحلیل در ( 5،2153السزلو و همکاران)اما تعدادی از محققین.باشنداستفاده می

در سطح ملی باشد زیرا بیشتر کسب و کارهای کارآفرینانه تر میای مناسبسطح منطقه

-محیطی آن محل یا منطقه تاثیر می هایکنند و از ویژگیو منطقه ای فعالیت می

 .پذیرند

، باشدبرای ارزیابی کارآفرینی موجود میها ها و شاخصتنوع زیادی از روش از آنجا که

ای ح منطقهینی برای ایران در سطاگر هدف طراحی چارچوب ارزیابی اکوسیستم کارآفر

 دارای اهمیتهای موجود های مناسب از میان شاخصخاب شاخصباشد، نحوه انت

های مناسب وجود دارد که در  زیر نشان ای برای انتخاب شاخصمرحله 1روشی .است

  (.12امیر براتی،حسین شریف،الهام یاوری،)داده شده است

 خاب شاخص های مناسب برای ارزیابی اکوسیستمروش پیشنهادی برای انت - 1-2شکل 

                                                             
 
 Laszlo et al 

تعیین واحد 
:جغرافیایی تحلیل  

 ملی یا منطقه ای

:عمق تحلیل  

شناسایی دارایی ها-  

ارزیابی پایه-  

ارزیابی جامع-  

 

محدوده مورد 
 عالقه

اولویت گذاری شناسایی و 

:شاخص ها  

 مرتبط بودن

 دقیق بودن

 در دسترس بودن

جمع آوری داده ها 
 و تحلیل آنها
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 (5312براتی،شریف،یاوری،)کارآفرینی

 

شاخص  581های ارزیابی مطرح شده فهرستی مشتمل بر پس از بررسی چارچوب

و داشتن ارزیابی مورد استفاده برای اکوسیستم کارآفرینی تهیه کردند که به علت ازدیاد 

 .شاخص انتخاب شده است 14نهایت ها، در هم پوشانی زیاد بین شاخص

 

 فهرست منتخب شاخص های ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران : 55-2جدول 

 

 شاخص های اکوسیستم کارآفرینی ابعاد اکوسیستم کارآفرینی

 موانع رقابت - شرایط بازار

 مالکیت عمومی -

مشارکت بخش عمومی در فعالیت های  -

 کسب و کاری

 دشواری واردات -

 صادراتدشواری  -

 دسترسی به نیروی کار مهاجر - توانمندی کارآفرینانه

 تحصیالت اصلی کارآفرینان -

 باالترع تحصیالت کارآفرینی در مقاط -

 کیفیت مدارس کسب و کار -

 دسترسی به منابع مالی - تامین مالی

 دسترسی به وام -

 اعتبار بخش خصوصی -

 نرخ بهره -

 حقوق قانونی -

 مراحل ابتدایی-سرمایه گذاران خطرپذیر -

 مراحل توسعه-سرمایه گذاران خطرپذیر -

 میزان تامین سرمایه بازار سهام اصلی -
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 گردش مالی بازار سهام اصلی -

 هزینه ایجاد وثیقه -

سهولت تامین مالی از طریق فرشتگان کسب  -

 و کار

 همکاری صنعت و دانشگاه - تحقیق و توسعه و تکنولوژی

 کارایی سیستم های ثبت پتنت و استاندارد -

 تحقیقاتیکیفیت مراکز  -

 نرخ مالیات بنگاه های اقتصادی - چارچوب قانونگذاری مناسب

 درآمد حاصل از مالیات بر ثروت -

 مشوق های مالیاتی ارائه شده -

 میزان امکان پذیری یک آغاز دوباره -

تعداد مراحل مورد نیاز برای آغاز یک کسب  -

 و کار

تعداد روزهای مورد نیاز برای برای آغاز یک  -

 کسب  و کار

مورد نیاز برای برای آغاز یک کسب و هزینه  -

 کار

حداقل هزینه الزم برای برای راه اندازی  -

 کسب وکار

 ابهام در قانون گذاری و اجرا -

 ثبت مالکیت -

 دشواری استخدام نیروی کار -

 دشواری اخراج نیروی کار -

 انعطاف ناپذیری ساعات کاری -

 عی برای اتمام یک کسب وکارقهزینه وا -

 یک کسب و کارواقعی برای اتمام  زمان -

 برنامه های دولتی -

 هنجارهای اجتماعی و فرهنگی - فرهنگ

 انگیزش کارآفرینی -

 ود اشتغالیخترجیح  -
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 ترجیح راه اندازی کسب وکار شخصی -

 مطلوبیت خود اشتغال شدن -

 ریسک شکست کسب وکار -

 نرخ ورود - عملکرد کارآفرینانه

 (گردش مالی)سهم بنگاه های با رشد باال -

 (تعداد کارمندان)د باالسهم بنگاه های با رش -

 مجموع فعالیت های کارآفرینی -

 رشد نرخ تولید ناخالص منطقه ای - تاثیر

 مجموع ایجاد اشتغال -

 ضریب جینی -

 

کسب و کار  هایزیست بومهای حاصل از رده بندی گزارش: (Compass)کامپسمدل 

ا بر اساس قدرت در جهان برای این منظور تدوین شده تا صدها شهر و کشور ر نوپا

جای برجسته کردن چندین  ی خود رتبه بندی کند تا بهکسب و کار نوپا زیست بوم

ات از جمع آوری اطالعاین مدل با  .مکان شناخته شده،صدها مکان را به نمایش بگذارد

ق ی مناطکسب و کار نوپا زیست بومهای مشخص ، سراسر جهان و بر اساس شاخص

 .کندی میمختلف را بررسی و رتبه بند

در سراسر  کسب و کار نوپاای ه بوم های زیست از سری گزارش COMPASS گزارش 

بوم  زیست 21ه بندی باشد که به منظور رتبمی( ه جزء چین، کره جنوبی و ژاپنب)جهان 

برای اولین بار گزارش  . تهیه گردیده است 2151جهانی در سال  کسب و کار نوپابرتر 

دومین گزارش از این  2151منتشر گردید و گزارش  2152این ارزیابی در سال 

 (معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری.)باشدمجموعه می

کسب و تعداد .5: صورت میگیرد بر پایه سه عامل  زیست بومگزارشات ارزیابی قدرت 

کیفیت که همان دقت به . 2ها و دیگر بازیگران تاثیر گذار  و شتابدهنده کارهای نوپا

های ماهانه و است که از طریق بازدید کسب و کارهای نوپانحوه موفقیت و تاثیر گذاری 
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های محیط کسب و کار که شامل زیرساخت.3قابل پیگیری است  ... پایگاه مشتری و

 .است... الزم و قانون و مقررات حمایتی و

عملکرد ، تامین مالی : comopassها در مدل لی رتبه بندی زیست بومهای اصشاخص

های اندازه گیری شده در این ؤلفهم.، دسترسی به بازار ، استعداد ، تجربیات استارت آپی

 :مدل شامل 

شده در زمان تامین ارزش محاسبه )سنجش عملکرد در قالب منابع مالی در اختیار. 5

مستقر در یک های نوپای تعداد کل کسب و کار)نوپا های و خروج کسب و کار( مالی

 (زیست بوم

بوم و مدت زمان الزم  گذاری جسورانه در زیست سنجش تأمین مالی در قالب سرمایه.2

 برای افزایش سرمایه

بوم و سهولت  سنجش دسترسی به بازار در قالب مقیاس تولید ناخالص محلی زیست.3

 المللی دسترسی به مشتریان در بازارهای بین

پذیری و  سنجش استعداد در قالب کیفیت استعدادهای فنی و همچنین، دسترس.4

 آن(مندی از بهره)هزینه 

های تجربی دست اول که با  سنجش تجربیات استارت آپی در قالب وجود داده.1

کار استارت آپی  منتورهای کهنه: گره خورده باشد؛ همچون های نوپاکسب و کارموفقیت 

 جربه فعالیت استارت آپی در گذشتهاران صاحب تگذ یا بنیان

 کسب و کارهای نوپابرای افزایش میزان موفقیت ( Startup Genome)استارتاپ ژنوم

در تالش مشترک با . های نوپا در سطح جهان کار می کند زیست بومو بهبود عملکرد 

کشور جهان ، بزرگترین تحقیق اولیه  31صدها سازمان دولتی و خصوصی در بیش از 

را ساخته ، که هر ساله  "صدای کارآفرین"،  کسب و کارهای نوپاجهان در مورد 
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ای دقیق ارزیابی دهد تا مدلهاین امکان را به آنها می. کنندمؤسس شرکت می +51،111

ساالنه با  ژنوم جهانی سری گزارشات.را تدوین کنند های نوپازیست بوم کسب و کار

ها از بیش ، و دادهزیست بوم 511میلیون شرکت، نزدیک به  5بررسی اطالعات بیش از 

به .دهد، این ارزیابی را انجام می در سراسر جهان کسب و کارنوپا مدیر 51،111از

دهند از طریق مصاحبه با های اصلی که این اطالعات را تشکیل میدادهعبارتی مجموعه 

با بیش  2158-2151 های نوپازیست بوم کسب و کارکارشناسان ، ارزیابی  511بیش از

های جهانی در مورد تأمین مالی، خروج شرکت کننده، بررسی مجموعه داده51.111از 

وعه داده جهانی درخصوص اطالعات گذاران،  مجمهای راه اندازی و سرمایهو مکان

، فهرست ...(شتاب دهنده ها، انکوباتورها، سرمایه گذاران و )ها، شرکای محلی شرکت

-به دست می های محلی و رویدادهای تأمین مالی، فهرست خروجیکسبو کارهای نوپا

 .آیند

 کسب و کارهای نوپاموسس و پایه گذار . 5:در این مدل شامل عوامل موفقیت 

. 1 جذب منابع. 2اتصال جهانی .1 کسب و کار نوپاتجربه .4سرمایه مالی .3د استعدا.2

ر را با داشتن تجربه بیشترین همبستگی و تاثی.داندمی عملکرد.8 دسترسی به بازار

 (.2158گزارشات ژنوم،)دارد کسب و کار نوپا زیست بومعملکرد 

گیری و توسعه  ف برای شکلمختل، میزان آمادگی شهرهای استارت آپ ژنوم سایت وب

این فاکتورها . زده است فاکتور مختلف تخمین  8را از طریق بررسی  کسب و کارهای نوپا

گذاری مالی، میزان دسترسی به بازار، میزان اتصال به جامعه جهانی،  سرمایه: عبارتند از

زان جذب ، میکسب و کارهای نوپاگیری  تعداد استعدادهای بالقوه متخصص، تجربه شکل

های بزرگ و میزان بلندهمتی و استراتژی  شرکت  منابع، میزان فعالیت

 (.2151گزارشات ژنوم،)موسسان
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نیوزلند در ی کسب و کار نوپا زیست بومعملکرد نسبی  مدلی برای بررسی در بخش زیر

عامل  1به  کسب و کار نوپاابتدا بر اساس دسترسی یک شهرها :) 5عامل وجود دارد 1

عملکرد ، بودجه ، دستیابی به بازار ، اتصال جهانی ، جذب منابع ، تجربه راه :موفقیت 

گزارشات )اندیابی قرار گرفتهمورد ارزها و بنیانگذار اندازی ، استعداد ، مشارکت شرکت

که در ادامه به آن  شودمختلف تقسیم میی هر عامل به زیر فاکتورها (.2151ژنوم،

 .پرداخته شده است

 (Startup Genome,2151)یکسب و کار نوپا زیست بومابعاد و شاخص های ارزیابی -52-2جدول

 عملکرد.5

 زیر فاکتور معیار اندازه گیری تعریف

ارزش +  استارت آپمجموع ارزش 

 خروجی

ارزش  ($ B)ارزش اکوسیستم 

 اکوسیستم

 ارزش خروجی ($ B)ارزش خروجی مجموع ارزیابی های خروج

اساس رشد در بر ( 1تا  1)شاخص

 سال گذشته 2ارزش خروجی طی 

 نرخ رشد ارزش خروجی

تعداد راه  محدوده خروجی کسب و کارهای نوپاتعداد تخمینی 

بر اساس رشد در ( -4تا  4)شاخص اندازی ها

سال  2طی  کسب و کار نوپاخروجی 

 گذشته

 شاخص رشد خروجی

تعداد راه اندازی های نرمال به 

هزاران )جمعیت منطقه کالنشهر 

 (میلیون نفر/  کسب و کار نوپا

 تراکم

ی کسب و کارهای نوپامبلغ ارزشگذاری 

 قبل از خروج 

ارزش استارت  (B $)ارزش گذاری های استارت آپ 

 آپ

استارت آپ  نرخنرخ موفقیت در ایجاد این استارت 

                                                             
 
 New Zealand Startup Ecosystem Analysis,  0   Startup Genome LLC. 
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های با ارزش  آپ ها

میلیارد دالر 5

 به باال

تعداد استارت آپ های موجود با این 

 ارزش

 تعداد

 تامین مالی

 زیر فاکتور معیار اندازه گیری تعریف

مجموع سرمایه گذاری های اولیه و ثانویه درشرکت های 

 Crunchbase  ،Dealroomفناوری در 

  ($ M)بودجه اولیه 

 

 

 

 دسترسی

اولیه و ثانویه درشرکت های تعداد کل سرمایه گذاری های 

 فناوری تقسیم بر تعداد استارت آپ های فنی

بودجه اولیه برای هر 

 ($ M)استارت آپ 

درصد بودجه اولیه سرمایه گذاری شده توسط سرمایه گذاران از 

؛ (داده های پیمایشی)همان اکوسیستم به عنوان استارت آپ 

درصد کم نشان دهنده مشکلی برای اکوسیستم ها در مرحله 

اولیه توسعه است زیرا شرکت های نوپا برای جمع آوری پول 

ه اواخر توسعه اکوسیستم ها در مرحل. باید به بیرون سفر کنند

مانند سیلیکون ولی دارای درصد پایینی هستند زیرا سرمایه 

 .گذاران سایر اکوسیستم را جذب می کنند 

 بودجه محلی اولیه

درصد تأمین مالی ثانویه توسط سرمایه گذاران همان 

هدایت ( داده های نظرسنجی)اکوسیستم به عنوان استارت آپ

ب با سایر معیارهای این شاخص را باید در ترکی. می شود

بودجه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا متوجه شود آیا این 

 .نشان دهنده فقدان سرمایه گذاران اصلی محلی است یا خیر

 سرمایه گذار ثانویه محلی

 شاخص رشد بودجه اولیه نشان دهنده رشد بودجه اولیه اکوسیستم( 51-1)فهرست 

،  Crunchbaseدر  VCمجموع سرمایه گذاری های 

Dealroom 

سرمایه گذاری خطرپذیر 

 ($ M)نهایی

در شرکت های فنی در  VCمجموع سرمایه گذاری های 

Crunchbase  ،Dealroom 

سرمایه گذاری خطرپذیردر 

 ($ M)زمینه تکنولوژی

مقدا متوسط بودجه اولیه در اکوسیستم در نیمه دوم سال 

 2152تا نیمه اول  2153

مقدار متوسط سرمایه 

 (M $)اولیه



زیست بوم کسب و کارهای نوپا ارزیابی چارچوب    112 
 

 

 دسترسی به بازار

 زیرفاکتور معیار اندازه گیری تعریف

درصد مشتری های خارجی در خارج از قاره 

 .اکوسیستم

 بازار جهانی سایر مشتری منطقه ٪

درصد مشتری های خارجی در خارج از کشور 

 اکوسیستم

 مشتری خارجی ٪

 بازار محلی ($ B)تولید ناخالص داخلی کشور تولید ناخالص داخلی کشور اکوسیستم

 

 ارتباطات جهانی

 زیرفاکتور معیار اندازه گیری تعریف

تعداد متوسط رهبران نوپا از سیلیکون ولی ، نیویورک ، لندن 

، برلین ، تل آویو ، سنگاپور و شانگهای که با کارآفرینان 

 اکوسیستم شما به صورت محلی مالقات کرده اند

 رانندگان جلسه محلی

بار یا زمان بیشتری  به 2ی که کار نوپاکسب و درصد رهبران 

، لندن ، برلین ، تل آویو ، سنگاپور یا  NYC،  سیلیکون ولی

 .شانگهای طی دو سال گذشته سفر کرده اند

 سفر بین المللی

تعداد متوسط روابط قابل توجه رهبران استارت آپ با 

، لندن ، برلین ، تل  NYCکارآفرینانی از سیلیکون ولی ، 

 .آویو ، سنگاپور و شانگهای

 روابط خروجی بین المللی

خارج از )درصد کارآفرینان از اکوسیستم های بین المللی 

یا بیشتر کارآفرین در  2که گزارش می دهند با ( کشور شما

 ورودی بین المللی

مقدا متوسط بودجه ثانویه در اکوسیستم در نیمه دوم سال 

 2152تا نیمه اول  2153

مقدار متوسط سرمایه 

 (M $)ثانویه

سال پیش + 1 )با تجربه VCشاخص حضور شرکت های

 در کل و به نسبت تمام بنگاه ها( تأسیس

 VCفهرست شرکت های 

 با تجربه

 کیفیت
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 .اکوسیستم شما رابطه معناداری دارند

، لندن  NYC،  سیلیکون ولیتعداد متوسط راه اندازی های 

، برلین ، تل آویو ، سنگاپور و شانگهای که به استارت آپ ها 

در اکوسیستم شما کمک کرده اند یا از آنهاکمک دریافت 

 .کرده اند

 شریک بین المللی

 

 جذب منابع

 زیرفاکتور معیار اندازه گیری تعریف

کشور دیگری به اکوسیستم منتقل شده درصد کارآفرینانی که از 

 .اند تا بتوانند در اکوسیستم استارت آپ راه اندازی کنند

  ٪جذب کارآفرین جهانی

 کارآفرین

تعداد کارآفرینانی که از کشور دیگری به اکوسیستم منتقل شده 

این . اند تا بتوانند در اکوسیستم استارت آپ راه اندازی کنند

ارآفرینان جذب شده به اکوسیستم نشان دهنده تعداد مطلق ک

 .است

 #جذب کارآفرین جهانی 

درصد کارآفرینانی که از یک شهر دیگر در همان کشور به 

اکوسیستم منتقل شده اند تا بتوانند در اکوسیستم  استارت آپ 

 .راه اندازی کنند

 ٪جذب کارآفرین ملی

تعداد کارآفرینان از همان کشورکه برای شروع فعالیت در 

این نشان دهنده . اکوسیستم به اکوسیستم نقل مکان کرده اند

 .تعداد مطلق کارآفرینان جذب شده است

 #جذب کارآفرین ملی 

شاخص نسبی میزان کارآفرینان یک اکوسیستم که از 

 .اکوسیستم خارج شده است

 ٪کمبود کارآفرین 

درصد استارت آپ هایی که از کشور دیگری به اکوسیستم 

 .اند منتقل شده

جذب استارت آپ های 

 ٪جهانی

 

 

 

 استارت آپ

تعداد استارت آپ هایی که از کشور دیگری به اکوسیستم منتقل 

ی کسب و کارهای نوپااین نشان دهنده تعداد مطلق . شده اند

 .جذب شده به اکوسیستم است

 #جذب استارت آپ جهانی 

 ٪جذب استارت آپ ملیدرصد استارت آپ هایی که از داخل کشور به اکوسیستم منتقل 
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 شده اند

تعداد استارت آپ های همان کشور که به اکوسیستم منتقل 

ی کسب و کارهای نوپااین نشان دهنده تعداد مطلق . شده است

 .جذب شده به اکوسیستم است

 #جذب استارت آپ ملی 

از یک  کسب و کارهای نوپاشاخص نسبی درجه ای که 

 .اکوسیستم خارج می شوند

 ٪کمبود استارت آپ

 ٪قصد ریزش استارت آپ ها .درصد شروع کارهایی که قصد دارند از اکوسیستم خارج شوند

 ٪جذب خالص استارت آپ منهای خروج( استارت آپ)درصد جذب منابع 

 

 

 

 تجربه استارت آپی

 زیرفاکتور معیار اندازه گیری تعریف

سال  51میلیون دالر طی  11ارزش کل خروجی های باالتر از 

 .گذشته

میلیون  11 <خروجی $

ده سال ,B$)دالر 

 (گذشته

 

 اکوسیستم

میلیون  11 <خروجی # .سال گذشته 51میلیون دالر طی  11تعداد خروجی های باالتر از 

 (سال گذشته 51)دالر 

سال  51میلیون دالر طی  11ارزش کل خروجی های باالتر از 

 کسب و کارهای نوپاگذشته مجزا با تعداد 

خروجی برای هر راه  $

میلیون  11 <اندازی

سال 51دالر،  K)دالر 

 (آخر

  مشاوران با عدالت .تعداد متوسط مشاوران دارای حقوق صاحبان سهام

انتخاب سهام  را برای همه درصد استارت آپ هایی که یک طرح  تیم

 .کارمندان ارائه می دهند

گزینه های سهام برای 

 همه کارمندان

 تجربه بنیانگذار .درصد استارت آپ هایی که بنیانگذاران با تجربه دارند

 سال تجربه 2موسس با یا چند سال سابقه کار در  2با  کسب و کار نوپادرصد بنیانگذاران 
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کسب و کار به عنوان کارمند قبل از تأسیس  کسب و کار نوپایک 

 فعلی خود نوپا

 

 استعداد

 زیرفاکتور معیار اندازه گیری تعریف

نسبت متوسط توسعه دهندگان با مدرک مهندسی نرم افزار به 

 .تعداد کل توسعه دهندگان

توسعه / نسبت مهندسین

 دهندگان

 دسترسی

سال سابقه استارت آپی قبل از  2درصد مهندسین با حداقل 

 .کسب و کار نوپاعضویت در این 

 مهندسین مجرب

 زمان استخدام مهندس .تعداد متوسط روزهایی که برای استخدام مهندس الزم است

این می تواند . درصد مهندسانی که فارغ التحصیالن اخیر هستند

 .با تجربه تر باشد نشانگر مشکل در استخدام مهندسین

مهندسین فارغ التحصیل 

 اخیر

مهندسان  فارغ التحصیل  درصد مهندسانی که فارغ التحصیالن محلی هستند

 محلی

میزان موفقیت شرکت های نوپا در اخذ ویزای کار برای یک 

 .داوطلب خارجی

 نرخ موفقیت ویزا

ویزای تعداد متوسط روزهای الزم برای دریافت پاسخ به درخواست 

 کار

 روزهای اخذ ویزا

سال تجربه راه  2کارمندان با حداقل ( جذب مشتری)درصد رشد 

 .کسب و کار نوپااندازی قبل از پیوستن به این 

 رشد کارمندان با تجربه

 مهندسان خارجی .درصد مهندسین متولد کشور دیگری

 هزینه (K$)مهندس حقوق  (.تمام سطوح تجربه)متوسط حقوق یک مهندس نرم افزار 

 کیفیت نمرات کدگذاری آنالین میانگین عملکرد کشور در مسابقات مختلف کدگذاری آنالین

 511بر اساس تعداد خروجی های باالتر از ( 4تا  4-)فهرست 

 سال گذشته 51میلیون دالر طی 

 تجربه مقیاس گذاری

درصد استارت آپ هایی که از کشور دیگری به اکوسیستم منتقل 

 .شده اند

 جذب منابع

 مشارکت شرکت ها
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 زیرفاکتور معیار اندازه گیری تعریف

بسیاری عالقه ": درصد مشاغل نوپا که عالقه شرکت ها را باال می برند

نشان می دهند و بیشتر یا معدودی می خواهند اطالعات بیشتری 

 ."کسب کنند

  سطح درگیری مثبت 

 عالقه

برخی ": ها را کم ارزیابی کرده اند درصد مشاغل نوپا که عالقه شرکت

بیشتر به "یا  "عالقه مند هستند اما به ندرت می خواهند بیشتر بدانند

 ."ما به عنوان رقیب نگاه می کنند

 سطح درگیری منفی

 سطح رقابت درصد مشاغل نوپا که شرکتها را بیشتربعنوان رقیب مشاهده می کنند

 

 بنیان گذار

معیار اندازه  

 گیری

 زیرفاکتور

محصول پیشرو در  .یی که محصول جدیدی را تولید می کنندکسب و کارهای نوپادرصد 

 سطح جهان

 آرزو-هدف

یی که در حال تهیه نسخه محلی یک محصول کسب و کارهای نوپادرصد 

 موجود هستند

محصول سفارشی 

 محلی

هدف یی که برای اولین بار بازارهای جهانی را کسب و کارهای نوپادرصد 

یا فوری و جهانی یا هدف قرار دادن یکی از بازارهای . قرار می دهند

 .ایاالت متحده یا انگلیس -جهانی نوآوری 

هدف گذاری اول 

 بازار جهانی

استراتژی 

 جهانی

یی که نشان دهنده جاه طلبی برای حمله به کسب و کارهای نوپادرصد 

 .بازارهای جهانی است

بعداهدف 

قراردادن بازار 

 یجهان

 محصول _زبان # .کسب و کار نوپامیانگین تعداد زبانهای محصول ارائه شده توسط 

درصد رشد رهبرانی که در بازار ایاالت متحده یا انگلستان با تجربه 

 .هستند

تجربه رشد رهبر 

 جهانی

یی که محصول خود را به نیازهای کسب و کارهای نوپامتوسط درصد 

 .مشتریان جهانی توسعه داده اندایاالت متحده ، انگلیس یا 

تمرکز جهانی 

 محصول

تمرکز جهانی تیم متوسط درصد استارت آپ ها با کارمندان یا مشاوران در اکوسیستم برتر 
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 رشد ایاالت متحده یا انگلیس

 کسب و کار نوپااولین گزارش های . موسس 3یا  2درصد تیم موسس با 

به + 4 یا5یی با بنیانگذاران کسب و کارهای نوپاژنوم ثابت کردند که 

 .میزان قابل توجهی کمتر موفق هستند

استارت آپ با  ٪

 موسس 3یا  2

 

 

 

 

 تیم

درصد موسسینی که پیش از این یکی از شرکت های نوپا را تأسیس 

 کرده اند

مؤسسین  ٪

 سریال

 بنیانگذاران مهاجر .درصد موسسین مهاجر

موسسین  ٪ .درصد مؤسسین دارای مدرک کارشناسی

 کارشناسی

موسسان  ٪ .درصد موسسان با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا

 اارشدیا دکتر

 +31مؤسسان  ٪ سال یا باالتر 31درصد بنیانگذاران 

 سن بنیانگذار (.سال 81تا  52)میانگین سنی بنیانگذاران 

 مؤسسان زن ٪ .درصد موسسینی که زن هستند

تیم های %  درصد موسسان با پیشینه فنی

 بنیانگذار فنی

 

 ل اکوسیستم کارآفرینیسیر تکام-2-11-2

مرحله تولد ، مرحله رشد ، : کنندچهار مرحله را شناسایی می (2152)5مک و مایر

نکته قابل توجه این است که همه عناصر اکوسیستم کارآفرینی . مرحله پایداری و افول

مرحله شروع ، بسیاری از عناصر توسعه در . در هر مرحله به یک اندازه مهم نیستند

های بازار و های کلیدی مانند سرمایه انسانی و مالی ، فرصتبنابراین ، مؤلفه. اندنیافته

مرحله رشد با تغییر به سمت یک طرز فکر . فرهنگ در این مرحله بسیار مهم است

های آموزشی ها و سایر سازمانبه عنوان مثال ، دانشگاه. شودکارآفرین تر مشخص می

کنند و اولین کارآفرینان سریال بوجود های خاص کارآفرینی میشروع به ارائه برنامه

                                                             
 
 Mack & Mayer 
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های پشتیبانی تصفیه شده به های تخصصی و زیرساختاز این رو ، سیاست .آیندمی

در مرحله بلوغ ، رهبری ، سیاستهای کارآفرینی . کنندعنوان یک تغذیه خوب عمل می

مرحله کاهش زمانی . وفقیت نیروهای محرک اکوسیستم هستندمحور و داستانهای م

شود که بازیگران کارآفرینی در گسترش مرحله پایداری ناکام باشند ، نتیجه شروع می

بنابراین اکوسیستم کارآفرینی متوقف . کندآن محیطی است که به کارآفرینی کمک نمی

ات همچنین حاکی از آن است این اختالف. تواند آغاز شودشود و یک چرخه جدید میمی

از این رو ، این چهارچوب به . که مراحل مختلف نیاز به اقدامات متفاوتی از سیاست دارد

کند تا به حفظ اکوسیستم یا سیاست گذاران و نکات عملیاتی ذینفعان کمک می

نظر مهم دیگر این است که همه اکوسیستم . برانگیختن آن به مرحله بعدی کمک کنند

تواند به شناسایی دلیل ماندن مناطق این چارچوب می. گذرانندمراحل را نمی ها تمام

عالوه بر . خاص در یک مرحله خاص کمک کند و برخی دیگر به رشد خود ادامه دهند

های مختلف مفید تواند در مقایسه مسیر تکاملی اکوسیستماین چارچوب همچنین می

 .باشد

 

 

 (Mack & Mayer,2152)سیر تکامل یک اکوسیستم کارآفرینی - 51-2نمودار

 

 پایداری زوال رشد تولد
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ورود و 

خروج 

 شرکت

نرخ پایین تولد شرکت 

، خروج تعداد 

معدودی شرکت ، 

تعداد زاد و ولد 

مرگ و میر  <شرکت

 شرکت

رشد نرخ تعداد زاد 

و ولد شرکت 

،همچنین رشد 

تعداد شرکت های 

خروجی ، تولد 

مرگ و  <شرکت

شرکتمیر   

کاهش زاد و ولد 

شرکت، زاد و ولد 

مرگ و میر >شرکت

 شرکت

 نرخ پایین تولد شرکت،

مرگ و >زاد و ولد شرکت

 میر شرکت

سیاستگذاری جهت  سیاست

تالشهای سنتی برای 

توسعه اقتصادی 

خوشه ها ، جذب و )

هنوز (. حفظ شرکت

به سمت کارآفرینی 

گرایش پیدا نکرده 

 است

درک روزافزون در 

سیاستگذاران بین 

منطقه ای در مورد 

لزوم ایجاد 

اکوسیستم 

کارآفرینی، اولین 

فعالیت ها برای 

تنظیم سیاست ها 

 به سمت کارآفرینی

رهبری اختصاصی و 

گسترده در حمایت 

از کارآفرینی برای 

حفظ تکامل 

اکوسیستم 

کارآفرینی بسیار 

 مهم است

رهبری به نفع اکوسیستم 

کارآفرینی از بین می 

اال انواع تالش رود،احتم

های توسعه اقتصادی 

تقویت ، جذب شرکت و )

مجدداً مورد استفاده ( غیره

 قرار می گیرد

سرمایه مالی در  مالی

دسترس است و شروع 

به ریسک گرایی می 

کند ، اما از نظر 

کمیت و جهت گیری 

به ریسک محدود 

 است

هنگامی که سرمایه 

گذاران شروع به 

توسعه اعتماد به 

اکوسیستم 

ارآفرینی ک

کردند،دسترسی به 

سرمایه های مالی 

 آسان تر می شود

سرمایه مالی هنوز 

در دسترس است ، 

اما دسترسی به آن 

سخت تر است زیرا 

اعتماد به نفس در 

 حال کاهش است

 کاهش سرمایه مالی

وجود تعداد کمی از  فرهنگ

داستان های موفقیت 

، تحمل ریسک و 

شکست هنوز به وجود 

نیامده اند ، شخصیت 

های معدودی که به 

شبکه ها در بین 

کارآفرینان منطقه با 

شناختن کارآفرینان 

از اهمیت برخوردار 

. می شوند

هنجارهای اجتماعی 

داستانهای موفقیت 

به عنوان بحرانی  

برای شروع افزایش 

مرگ شرکت می 

 شوند

فرهنگ کارآفرینی هم از 

نظر داستان موفقیت و هم 

برای هنجارهای مطلوب 

اجتماعی رو به کاهش 

 است
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عنوان کارآفرین 

 برجسته هستند

ممکن است به نفع 

اکوسیستم 

رآفرینی تغییر کا

 کند

 پشتیبانی

 

 

ظهور سازمانهای 

پشتیبانی پیشگام 

مانند مراکز رشد ، 

گروه های غیرانتفاعی 

زیرساخت های  ،

کارآفرینی محور و 

 غیره

مؤسسات غیردولتی 

در حمایت از 

کارآفرینی ، 

تخصصی تر می 

شوند و به سمت 

ایجاد بنگاه های 

جدید هدف گیری 

 می کنند

نهادهای غیردولتی 

شروع به تنوع می 

دهند ، احتماالً دور 

از پشتیبانی 

اکوسیستم 

 کارآفرینی

از دست دادن حمایت از 

غیر دولتیطریق مؤسسات   

سرمایه 

 انسانی

 

مؤسسات آموزشی 

بیشتر به مدارک 

عمومی گرایش دارند ، 

کارآفرینی سریالی 

که قبال ) هیچ نیست

تجربه تاسیس شرکت 

 نوپارا داشته باشد

با دیدن اولین 

کارآفرینان سریال ، 

مؤسسات آموزشی 

شروع به ارائه برنامه 

های آموزشی ویژه 

 کارآفرینی می کنند

کارآفرینی کاهش 

 سریالی

کارآفرینی به عنوان یک 

گزینه شغلی دیگر دیده 

 نمی شود

بازارهای کارآفرینان  بازار

هنوز توسعه نیافته ، 

شرکتها که غالباً 

شرکتهای بزرگ 

در منطقه به  -هستند 

عنوان مراکز رشد 

عمل نمی کنند و 

همچنین مشتری 

برای شرکتهای 

کارآفرینی منطقه ای 

 نیستند

بازار  فرصت های

برای کارآفرینی در 

منطقه توسعه می 

یابد ، همچنین 

شروع به دیدن 

فرصت های بازار 

ملی و بین المللی 

 می کند

فرصت های بازار 

ارتباطات بازار را 

کاهش می دهد و 

منطقه ای ، ملی و )

، شبکه ( بین المللی

ها شروع به زوال  

 می کنند

اتصاالت بازار و شبکه ها 

 ناپدید می شوند
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یامدهای پ

 سیاست

پایین آوردن موانع 

برای کارآفرینی ، 

شبکه سازی 

کارآفرینان موجود و 

نوظهور ، ایجاد 

زیرساختهای 

 پشتیبانی کارآفرین

گسترش زاد و ولد 

شرکت از طریق 

حمایت از نظر 

سرمایه مالی ، ام 

همچنان دسترسی 

به شبکه و غیره نیز 

 مهم است

به : تقویت شبکه ها

ویژه شبکه های 

پراکنده وچند 

 ملیتی

تزریق ایده های جدید ، 

ارتباط با سایر اکوسیستم 

های کارآفرینی در سطح 

 ملی و بین المللی

مقایسه اکوسیستم کارآفرینی با خوشه ها ، سیستم های نوآوری و -2-12

 مناطق صنعتی

های نوآوری و اولین تفاوت بین رویکرد اکوسیستم کارآفرینی و مناطق صنعتی ، سیستم

ها در قلب این مفهوم ها این واقعیت است که خود کارآفرینان به جای شرکتخوشه

از این رو ، رویکرد اکوسیستم کارآفرینی نه تنها (. 2152، استام و اشپیگل)اند نهفته

کارآفرینی را به عنوان یک نتیجه اکوسیستم ، بلکه به عنوان یک عامل مهم ورودی نیز 

کارآفرین با ایجاد سیستم و حفظ آن ، نقش بازیگراصلی را در کند ، زیرا یک تفسیر می

این خصوصی سازی منجر به کاهش نقش (. 2154، 5فلدمن)دهد اکوسیستم انجام می

عالوه بر این (.2152، استام و اشپیگل)شود دولت در مقایسه با سه مفهوم دیگر می

با شبکه  "نمایندگی"عنوان یا به ( 2152فلد ، )توانند به عنوان مربی ،کارآفرینان می

اجتماعی خود عمل کنند ، از این طریق میان سایر بازیگران واسطه ایجاد روابط و 

خوشه ها و نواحی  (.2152، 2فلدمن و زولر)کنندسرمایه گذاری جدید را فراهم می

اند ، در حالی صنعتی بنا به تعریف ، از شرکت هایی در یک صنعت خاص تشکیل شده

های ناهمگن تشکیل شده است ستم کارآفرینی از مجموعه شرکتکه یک اکوسی

های نوآوری ، خوشه ها و ادبیات مناطق تاکید سه مفهوم سیستم(. 2151، اشپیگل)

د نکنخاطر نشان میو  های بزرگ و یا شرکتهای کوچک و متوسط استبر بنگاه صنعتی

                                                             
  MP Feldman 
 
 M. Feldman & Zoller 
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رشد باال را تشکیل ی با کسب و کارهای نوپاکه خوشه ها و نواحی صنعتی همیشه 

 (.2152، استام و اشپیگل؛ 2154، 5ماسون و براون)دهند نمی

مزایای یک اکوسیستم کارآفرینی به منابع اختصاصی برای فرآیند کارآفرینی مانند " 

شود تا سایر انواع مزایای صنعتی که و تأمین مالی مربوط می کسب و کار نوپافرهنگ 

،  اشپیگل) "گیردشرکتها در هر اندازه و سنی تعلق میهایی وجود دارد که به در خوشه

2151.) 

های مدل(. 2152، استام و اشپیگل)تفاوت آخر مربوط به نقش سرریز دانش است 

ها و سیستم های نوآوری ، بر دانش فن آوری و دانش بازار سنتی ، به عنوان خوشه

های محصوالت و فناوریمورد اول برای ایجاد و توسعه (. 2115کوک ، )کنندتمرکز می

نوع دوم دانش برای یافتن اینکه آیا این محصوالت جدید شانس . جدید مهم است

نوع دانش ، رویکرد اکوسیستم  2در کنار این . موفقیت در بازار را دارند ضروری است

، استام و اشپیگل)دانش در مورد فرآیند کارآفرینی : شودنوع سوم دانش را شامل می

-ها از قبیل مقیاسشناخت چالش: های این نوع دانش عبارتند ازاز نمونهبرخی (. 2152

های تجاری گذاران و تدوین برنامهگذاری بنگاه اقتصادی ، چگونگی جلب ایده به سرمایه

گذاری و کنندگان جدید و مشتریان بالقوه به عنوان شروع سرمایه، نحوه جذب تأمین

از آنجا که آنها به عنوان . سیستم بسیار مهم هستندبنابراین کارآفرینان برای اکو. غیره

کنند ، این باعث گسترش دانش کارآفرینی مربی و شبکه با دیگر کارآفرینان عمل می

 (. 2111، 2ریالپ، وایالنت ، الفوئنت)شود می

معتقد است که رویکرد اکوسیستم کارآفرینی یک رویکرد جدید ( 2155)دانیل ایزنبرگ 

به گفته وی ، این اکوسیستم یا . و مقرون به صرفه برای پرورش جریان اقتصادی است

                                                             
  C. Mason & Brown 
 
 Lafuente ،Vaillant ،& Rialp 
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استراتژی های خوشه  هایجایگزین ، یا حداقل یک مکمل الزم ، یا حتی از پیش شرط

 ."های رقابت ملی استی دانش بنیان و سیاستهای نوآوری ، اقتصادهاای ، سیستم

 :، نوآوری و اکوسیستم های کارآفرینی کسب و کار نوپا-2-13

این تفکیک بین این اکوسیستم دشوارترین است ، زیرا آنها اغلب بصورت متقابل استفاده 

 تعاریف. های مفهومی بسیار پراکنده استعالوه بر این ، ادبیات در مورد تفاوت. شوندمی

، کارآفرینی و نوآوری ،  کسب و کارهای نوپا، یعنی  هازیست بومنتایج هر یک از این 

 .دهد که این مسئله چقدر پیچیده استنشان می

-نوآوری و رشد به عنوان دو ویژگی اصلی کارآفرینی شناخته می ،در مفهوم کارآفرینی

5آولت و مورایشوند 
کسب و کار "(: 2153) فوربسمطابق  (.2155، آیزنبرگ؛ 2153،  

این است که ادعای طراوت داشته باشیم که انگشت خود را روی نبض آینده نشان  نوپا

-مشخص می کسب و کار نوپافوربس توانایی رشد را به عنوان ویژگی اصلی یک . "دهد

از این رو ، رشد و نوآوری  ". نیست کسب و کار نوپایک رستوران در یک شهر یک .کند

معتقد است که یک  فوربسمقاله . هستند کسب و کار نوپانیز دو ویژگی اصلی یک 

 .کارمند دارد 81میلیون دالر درآمد دارد و کمتر از  21کمتر از  کسب و کار نوپا

را آن (2153)2وان دون و همکاران.دهدادبیات تعاریف بسیاری در مورد نوآوری ارائه می

از طرف دیگر ، مجمع . کنندتعریف می "های جدیداختراع ، توسعه و پیاده سازی ایده"

-ها و اجرای این ایدهاکوسیستمی که منجر به تولید ایده"آن را ( 2151) جهانی اقتصاد

به . کندتعریف می "ها در قالب محصوالت ، خدمات و فرآیندهای جدید در بازار باشد

نوآوری را نسل دانش و اختراعات جدید و ( 2151)آپایدین  همین ترتیب ، کوران و

در پایان ، نوآوری شامل ایجاد و . کنندتجاری سازی موفق اینها در بازار توصیف می

                                                             
  Aulet & Murray 
 
Van de Ven,Tuertscher,Garud 
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فرض کنید که تنش بین اقتصاد تحقیق و اقتصاد تجاری .تجاری سازی اختراعات است 

اوه و )ممکن است محرک رشد اخیر اصطالحات اکوسیستم نوآوری باشد

 (.5،2152همکاران

،  کسب و کار نوپامفاهیم همانطور که توسط این تعاریف نشان داده شده است ، بین 

تواند با این وجود ، خواننده می. کارآفرینی و نوآوری یک خط بسیار نازک وجود دارد

نتیجه بگیرد که نوآوری در حقیقت شامل کارآفرینی است زیرا اجرای این اختراعات را 

شود، ها میعالوه بر این ، کارآفرینی شامل نوآوری. سازیشود ، یعنی تجاریمی شامل

ها به مراکز رشد باال در آینده ها خط اتصالی برای تبدیل شدن شرکتزیرا این شرکت

اظهار ( 2154)2موتویوما و نولتن یا همانطور که(. 2153، ماسون و براون)هستند 

این استدالل منطبق با ادبیات . کارآفرینی بسیار ابتدایی است، کسب و کار نوپاداشتند ، 

است  کسب و کار نوپاهای نوآوری ،کارآفرینی و پراکنده در مورد روابط بین اکوسیستم

 موتویوما و نولتن،)های کارآفرینی هستند های نوپا بخشی از اکوسیستمزیرا اکوسیستم

2154. ) 

هایی که در آن محیطبا این حال ، بسیاری از دانشگاهیان همچنین اظهار داشتند که 

متفاوت از شرکتهای دارای رشد باال باشند  توانندکنند میرشد می کسب و کارهای نوپا

های تکمیل کننده ، دانشمندان معتقدند که خط مشی(. 2118، 3زولتان و مولر)

های با رشد باال شروع کنند و از شروع روی بنگاهسیاست گذاران باید تمرکز خود را 

شود که سپس این سؤال مطرح می(. 2111، 4شان)حمایت کنند  کسب و کار نوپا

زایی و رشد کوچک و کنند ، زیرا غالباً شامل اشتغالچگونه آنها نوآوری را تعریف می

تقویت شده است که اظهار ( 2153ماسون و براون،) این بیانیه توسط. متوسط هستند

                                                             
  Oh, et al 
  Motoyama , Knowlton 
  Zoltan J Acs & Mueller 
 
 S. Shane 
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هایی با باالترین پتانسیل ، باید روی سرمایه گذاری کسب و کار نوپادارند حمایت از می

-یعنی جاه طلبانه ، با رشد اقتصادی باشد که بازارهای بزرگ بالقوه را هدف قرار می

 .دهند

ای است طقهمن/ و  کارآفرینی محلی  کسب و کار نوپا هایزیست بومدامنه جغرافیایی 

5پلینکاین و ماکیولیس؛  2155aدانیل ایزنبرگ ، )
برعکس ، دامنه جغرافیایی (. 2154،  

پلینکاین و ؛ 2152، .اوه و همکاران. )تواند از محلی تا جهانی باشداکوسیستم نوآوری می

 (. 2151، 2ریتاال و آلمپانپولو؛ 2154،  ماکیولیس

 نوآوری های نظام -2-14

: پرداخته شده است شامل  نوآوری که در ادبیات متعدد به آنهای نظامچهار نوع عمده 

 .2و نظام فناورانه 1، نظام نوآوری بخشی4ای ، نظام نوآوری منطقه 3نظام نوآوری ملی

ام ملی های اقتصادی، نظساس تعریف سازمان توسعه و همکاریبر ا: نظام نوآوری ملی 

جداگانه در توسعه است که به طور مشترک یا ای از نهادهای متمایزی نوآوری مجموعه

با استفاده از  آورند که دولتل هستند و چارچوبی را به وجود میهای جدید دخیفناوری

-بنابراین نظام.اجرا کندمتعاقبا ،تدوین و هایی را برای بهبود نوآوریآن بتواند خط مشی

ایجاد،حفظ و انتقال دانش و هایی از نهادهای مرتبط برای ،نظامهای ملی نوآوری

 (.OECD،5111)آورندها به وجود میهایی هستند که فناوریمهارت

های تکنولوژیک در به تحلیل عوامل شکل دهنده نوآوریچارچوبی است که  جهت از این

ها ، تاثیر عوامل اهبنگ بینسطح یک کشور می پردازد و عالوه بر روابط و تعامالت 

                                                             
  Pilinkienė & Mačiulis 
  Ritala& Almpanopoulou 
  National Innovation System(NIS)  
  Regional Innovation System (RIS) 
  Sectoral Innovation System (SIS) 
 
 Technological System(TS) 
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تحقیقاتی دولتی و  ها و موسساتها ، آزمایشگاههمچون دانشگاه)  موجود در محیط ملی

را نیز ( دولتیهای تر نقش سیاستهای مالی و اعتباری و از همه مهمخصوصی ، سیستم

) ، نهادهای سخت (ها نظیر سازمان) های فیزیکی نهادهمچنین .دهدمورد توجه قرار می

را که حاکم بر رفتار اجزای ( ها نظیر عرف) رم های نو نهاد( یر قواعد و مقررات نظ

 (.5315عبدی،) دهدمورد بررسی قرار میسیستم است، 

،از مفهوم منطقه بر وان دیدگاهی تحلیلی متمرکزبه عن ای مفهوم نظام نوآوری منطقه

محلی از  ایوان شبکهای به عنبنابراین نظام نوآوری منطقه.ل شدنظام ملی نوآوری تشکی

ها و لیتشوند که فعاحوزه بخش خصوصی و دولتی تعریف میبازیگران و نهادهایی در 

یک نظام .کنندایجاد ، وارد ،اصالح و منتشر می های جدید راها تکنولوژیتعامالت آن

که  هایی برای تولید و بهره برداری از دانش تشکیل شدهای از زیر سیستمنوآوری منطقه

سازی دانش جدید ارتباط برقرار ای ، ملی و جهانی برای تجاریهای منطقهبا دیگر نظام

ملی  ای خصوصیات شبیه به یک نظامیک نظام نوآوری منطقه( 2114کوک،)کندمی

 .نمایدرا به استفاده اقتصادی تسهیل می های علمی و فنینوآوری دارد و تبدیل پیشرفت

-ای که شامل بنگاهر نظام نوآوری منطقهدر بعد کوچکتبدنه اصلی نظام نوآوری ملی و 

فناوری ، مراکز پژوهشی ،  ها ، مراکز رشد علم و، دانشگاه( صنایع)های اقتصادی

تواند بدون وجود کارایی و اثربخشی بدنه های مالی است ، نمیهای دولتی و نهادسازمان

ارکت و های نوآوری ، مشل بازار رقابتی، پژوهش ، زیرساختساختاری آن که شام

همکاری و دسترسی به اطالعات و عناصر محیط پیرامونی آن یعنی نظام مدیریتی 

قوانین و )های دولت ، مکانیزم عملیاتی ها و برنامهرهنگ نوآوری ، سیاستکشور، ف

های ریسک پذیر ، نظام تعلیم و فناوری ، مالکیت معنوی ، سرمایه مقررات ، انتشار

 .دپیدا کنای نوآوری دست هاهداف نظام به...( تربیت و
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دی و محدود کننده ای شناسایی عوامل کلیبه صورت کلی هدف از نظام نوآوری منطقه

های نوآورانه ، طرحی برای یک برنامه عملی برای رسیدن به خروجی باال و رشد شرکت

حمایتی ،  ایجادمحیط نوآوریهای اولویت دار، گذاری در توجه به نوآوری در بخش تاثیر

ای عملی به منظور ایجاد یک سیستم های نوآوری و برنامهبه روز رسانی استراتژی

 (.2111دبیرخانه نوآورسازی مناطق اروپایی،)نظارت بر عملکرد است

ه های اقتصادی و توسعای که توسط سازمان همکاریکارکردهای نظام نوآوری منطقه

، تسهیل، هدایت و تامین بودجه  گذاری کلیسیاست. 5: ارائه شده است شامل 

ارتقا کارآفرینی . 1نیروی انسانی .4انجام تحقیقات و نوآوری . 3تحقیقات و فناوری 

 .باشدمی تولید کاال و خدمات.1انتشار فناوری .2

های آن الزم است که به عوامل و زیرساخت اینظام نوآوری منطقهبرای درک بهتر 

اول،زیر سیستم : است گروه زیرساخت1ای شامل قهیک نظام نوآوری منط.رداخته شودپ

بیرون از درون و )آموزش و پرورش و تولید دانش، که به تولید و جمع آوری دانش 

این  بازیگرانها و هم مراکز تحقیقاتی هم دانشگاه.پردازداز سراسر اقتصاد می( منطقه

که فرآیند دانش را در برداری از دانش، دوم، زیر سیستم بهره.دهندرا تشکیل می گروه

های شرکت.گیرندی به کار میورت و خدمات به منظور افزایش بهرهنوآوری محصوال

های های جدید و شرکتگذاریسرمایههای کوچک و متوسط، بزرگ و همچنین شرکت

-سوم زیر سیستم سیاسی، که مجموعه.هستنداین زیر سیستم ، تشکیل دهنده 5زایشی

های یرسیستم دیگر را در برابر نگرانیاست و دو ز RISای از شرایط ساختاری 

گروه چهارم شامل .ای استکه شامل دولت ملی و منطقهکند، زیرساختی حمایت می

مالیات ) شاوره هایی از قبیل مبه ارائه خدمات پشتیبانی در حوزههایی هستند که آژانس

این حوزه فعالیت ، شبکه ، تامین مالی سرمایه و دیگر موارد ...(نین و ، کسب و کار ، قوا

های خاص گذاری خطرپذیر، شرکتها شامل موسسات مالی ، سرمایهاین آژانس.دارند

                                                             
 
 Spin-off 
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کنندگان و پنجم تقاضای نوآوری که مصرف.ستندکارگزار وآژانس های توسعه ه

 (.5314ژاد،موسوی ن)تولیدکنندگان نهایی را به تحرک وا می دارد 

ها ، موسسات ، زیرساخت دانشی ، شرکت:عنصر است4ای شامل نظام نوآوری منطقه

 .سیاست نوآورانه

ها از عوامل اقتصادی هستند که نقش مهمی را در نوآوری سیستم به شرکت  :5هاشرکت

های ها به عنوان سازمانآن.کنندوسیله مسئولیت تولید و انتشار دانش بازی می

ها و موسسات در تعامل هستند و محیط اطراف خود را به با دیگر شرکت یادگیرنده

 .گذارنداشتراک می

ها و سایر موسسات روی ادبیات ها ، دولتتحقیق و توسعه صنعتی ، دانشگاه: 2موسسات

تواند ایجاد ، توسعه ، انتقال و استفاده از به عنوان یک عامل اساسی تاکید دارند که می

،موسسات عدم قطعیت را 3طبق گفته ی کارلسون.تحت تاثیر قرار دهدتکنولوژی را 

کاهش داده ، استفاده از دانش را هماهنگ و باال برده ، درگیری را کم و ظرفیت را با 

 .بردتوجه به توانایی باال می

کند به معنای زیرساخت فیزیکی و سازمانی که نوآوری را حمایت می:4زیرساخت دانشی

نشی بخشی از چارچوب کلی استفاده شده توسط شرکت و نوآوران زیرساخت دا.است

یکی از اشکال آن شامل ساختار حمایت .های متفاوتی به خود می گیرنداست که شکل

های صنعتی نوآورانه است که سبب ارتقاء ترویج تکنولوژی است یا به سمت فعالیت

ق و توسعه مثل موسسات تحقی.شوندجدید و سودآور در سطح منطقه سوق داده می

                                                             
  Firms 
  Institutions 
  Carlson 
 
 Knowledge infrastructure 
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های های بین المللی نیز جزیی از زیرساختدانشگاه ها،موسسات تحقیقاتی ، آزمایشگاه

 .شوند که در زمینه نوآوری فعالیت دارنددانشی محسوب می

دهد با این اطمینان که نظام نوآوری به سیستم کلی جهت می: های نوآورانه سیاست

کمیته اروپایی به این نتیجه .دهدنش را افزایش میای توانایی یادگیری و انتقال دامنطقه

ها با حمایت الزم در نوآوری، منطقه ردن شرکترسیدند که بهترین سطح برای آماده ک

ساخت ای برای بهبود تعامالت بین زیرهای نظام نوآوری منطقههدف سیاست.است

از پتانسیل  ها برای حمایتبه عبارت دیگر سیاست.ها و موسسات استدانشی ، شرکت

از .انددرون زا مناطق به وسیله تشویق ترویج تکنولوژی در مناطق شکل و توسعه یافته

های انتشار ها ، سیاستهای نوآورانه،طرحهای مالی برای تالشطریق ارائه مشوق

های جدید، ایجاد و حفظ دارایی های مبتنی بر فناوریها و شرکتنوآوری، ارتقاء برنامه

در نوآوری و انتقال تکنولوژی کاربرد دارد، به عملکرد کلی نوآورانه در  نامشهود که

 (.5،2112دلوروکس)دهداقتصاد منطقه جهت می

تمرکز اصلی در این دیدگاه بخش است که عبارت است از : نظام نوآوری بخشی 

ای از موعهباشند و مجکه برای استفاده در حوزه خاصی میمجصوالت جدید و موجود 

لق ، تولید و فروش آن بازیگران که دارای تعامالت بازاری و غیر بازاری در زمینه خ

 (.22114مالربا،)باشندمحصوالت می

حوزه یک  های دانشی دراز عواملی که از حیث جریان( هایی) شبکه: نظام فناورانه 

ز برداری اویژه جهت تولید ، انتشار و بهره های نهادیفناوری خاص تحت زیرساخت

 .(35111کارلسون و جکوبسون،)فناوری با هم در تعامل هستند

                                                             
  Doloreux 
  Malerba 
 
 Carlsson and Jacobsson 
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ی و کارآفرینی بسیار به هم شبیه هستند و تاکیدشان روی کسب و کار نوپا زیست بوم

روی قواعد شکل گیری طبیعی یک موضوع از پایین به  زیست بوم.است زیست بومواژه 

ای به صورت ساختاری و نهادی و بیشتر در ولی نظام نوآوری منطقه تمرکز داردباال 

پژوهش حاضر رویکرد .قالب مداخله دولت تاکید دارد و روند آن از باال به پایین است

 .نگردو از این زاویه به موضوع میرا انتخاب کرده ی کسب و کار نوپا زیست بوم

  تحقیقاتی در زمینه پیشینه موضوع پژوهش -2-12

برای ارزیابی آن موجود هایی که کارآفرینی و چارچوب ابی اکوسیستمدر خصوص ارزی

 زیست بوم کسب و کارهای نوپاهایی صورت گرفته اما در خصوص است پژوهش

با در نظر گرفتن جدیدترین بنابراین تحقیق حاضر . تحقیقات کمی صورت گرفته است

رزیابی ی جهان مدلی بومی را برای اکسب و کار نوپا زیست بومهای ارزیابی چارچوب

تواند به غنای ادبیات موجود کمک شایانی تعدیل و طراحی کرده است، از این رو می

ی اکوسیستم کارآفرینی ی تحقیقات داخلی و خارجی در زمینهدر ادامه، پیشینه. نماید

ی این رابطه ارائه های مختلف محققان پیشین دربارهو اکوسیستم استارت آپی و دیدگاه

 .شودمی

 :خارجی پژوهش های

به بررسی عوامل توسعه کسب و کارهای نوپای ( 2152)در تحقیقی ، گروئنوگن و النگن

اند ین بار یک مدل مفهومی طراحی کردهآنها برای اول.سال اول راه اندازی پرداخته اند

منحصر .کارهای نوپا را تعیین کرده اندرشد و موفقیت کسب وکه در آن سه عامل اصلی 

های نوپا و های سازمانی کسب و کاراستفاده از نوآوری ، ویژگی زایایبه فردبودن م

آنها .اندی موفقیت کسب و کارهای نوپا بودهشخص کارآفرین و نوآور سه عامل اصل

سال عمر 51تحقیقات خود را روی کسب و کارهای نوپایی انجام داده اند که کمتراز

ارهای نوپای مورد مطالعه ، در کسب و ک.داشته ودر بخشهای متنوعی فعالیت کرده اند
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رشد در اشتغال و حجم معامالت هر دو همبستگی مثبتی با تدوین یک طرح کسب و 

استفاده از مزایایی مانند منحصر به فرد .اندسرمایه اولیه کافی را نشان داده کار کامل و

سب گذاران متعدد و شبکه اجتماعی منامشتریان وفادار و فعال ، سرمایه بودن نوآوری ،

برای رشد حجم .همگی تاثیر مثبتی بر رشد حجم معامالت کسب و کار نوپا دارند

معامالت مالی ، منحصر به فرد بودن نوآوری و سرمایه اولیه از اهمیت بیشتری برخوردار 

ان بیرونی و میزان همچنین رابطه مثبتی بین رشد اشتغال و استفاده از مشاور.بودند

 (.5،2152النگن)اشته استگذاران وجود دسرمایه سرمایه

فهرستی از (2111)کیو تراوفالر و تسچری( 2118)های ساندربرگبر اساس دیدگاه

های باالی تحقیق و توسعه در ای یک کسب و کار نوپا شامل هزینههمشکالت و چالش

کسب و کارهای نوپا و نوآورانه ، ناشناخته بودن بازار و نیازهای مشتریان ،مقاومت و نبود 

کار قبا ، عدم قطعیت در موفقیت کسب وان در مشتریان بالقوه ، تهدید ایجاد راطمین

ین موجود با موضوع جدید یک کسب وکار نوپا و در نهایت، نوپا و تطابق نداشتن قوان

 .های توزیع نامشخص در بازار هستندکانال

ر های بیشتر تجربه کاری عاملی برای رونق یک کسب و کاسال(2118)در پژوهش برم

به (2115)و ناندرام و یومانس ( 2118)در دو تحقیق جداگانه برم.نوپا عنوان شده است

تواند عامل مهمی در مایل به خطر کردن و خطر پذیری میاین نتیجه رسیدند که ت

ند از دیگر عوامل تواحضور در یک خانواده کارآفرین می.کارهای نوپا باشدرونق کسب و

اند که موفقیت کسب و محققان نشان داده(.2118برم،)های نوپا باشدموفقیت درشرکت

-قدرت نوآوری صاحبان آن تعیین می نیروهای نوآورانه سازمانی یا ،توسطکارهای نوپا

تجزیه و تحلیل راهبردهای (.21112مل و همکاران،;5312پارساپور و همکاران،)شود

و استفاده از یک سازمان و داشتن یک طرح کسب و کار (2118برم،)رقبای سرسخت 

                                                             
  Groenewegen and langen 
 
 Mel et al 
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های ه کسب و کار نوپا، عضویت در شبکهکامل،استفاده از یک نوآوری به عنوان اید

5ناندرام و بومانس،)اجتماعی متنوع،داشتن یک گروه مشاوران بیرونی
و بازاریابی ( 2115 

در قالب رویکرد سازمانی کارهای نوپا همگی از عوامل موفقیت کسب و(2118برم،)فعال 

های نوپا نتایج زیر ن عوامل موثر بر چرخه حیات کسب وکاردر تحقیقی با عنوا.هستند

عواملی مانند تعهد،خوداتکایی،سازگاری و یادگیری عوامل مهمی در .به دست آمده است

تعهد و یادگیری عوامل بسیار  مشتریان ،.مرحله اکتشاف در کسب و کارهای نوپا هستند

کارهای نوپا وری و کارایی کسب وسبت به سایر عوامل در مرحله بهرهتری نمهم

ن عامل مهمی در موفقیت کسب عالوه بر این عامل نیروی انسانی با گذشت زما.هستند

های نوپا خواهد بود و به طور کلی ،عامل تعهد در راستای موفقیت کارآفرینان و کار

کارهای نوپا و با عنوان موفقیت در کسب وپژوهشی در .(2،2152منکولد)بسیار مهم است

ن کسب و کارها ، مدیران و گذاراصهیونیستی،تجربه بسیاری از بنیانفناورانه در رژیم 

گذاران در کسب و کارهای نوپا با فناوری باال عوامل موفقیت آنها شناسایی و سرمایه

اصلی ، تخصص و بدین ترتیب، ایده ، راهبرد ، تعهد اعضای تیم .طبقه بندی شده است

در ادامه .بازاریابی را به عنوان عوامل حیاتی توسعه کسب وکارهای نوپا برشمرده اند

اند و ها قرار دادهجایگاه دوم موفقیت مدیریت، روابط با مشتریان و تحقیق و توسعه را در

تصاد ، ها و کسب و کارهای نوپا شامل اقیان عوامل مهم خارج از محیط شرکتدر پا

در (.3،2112کورو و اندرسون)کارها آورده شده استو محیط عمومی کسب وسیاست 

پژوهشی عوامل موفقیت و ریسک در مرحله قبل از راه اندازی یک کسب و کار نوپا 

بر این اساس ، تاثیرات مد نظر محققان در مورد کسب و کارهای نوین .بررسی شده است

ن چارچوب نشان داده است که تالش ای.،بر اساس چارچوبی استاندارد ارزیابی شده است

 های شخصی است که کسب و کار را ایجادکسب و کار نوپا تحت تاثیر ویژگی های یک

گیرد محیطی که کسب و کار در آن شکل میشود ، کرده ، نوع سازمانی که تاسیس می

                                                             
  Nandram and Boemans 
  Menkveld 
 
 Chorev and Anderson 
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توان اینگونه استنباط کرد در نتیجه می(.2113 ،5گلدرن)کار استو فرآیند آغاز کسب و

های های متنوعی شامل عاملچک به دستهکه عوامل تاثیرگذار بر کسب و کارهای کو

 .قابل تفکیک است... ، محیطی و ( اجتماعی)، سازمانی ( شخصی)فردی

در زمینه شناسایی عوامل و بازیگران اکوسیستم استارت آپی نیز تحقیقاتی در خارج از 

 :کشور صورت گرفته است

به بررسی نقش و در پژوهشی که ( 2152)مارتین بلیمر ، ریکاردو فلورس و همکاران

ی استرالیاپرداخته بود،اکوسیستم کسب و کار نوپاها در اکوسیستم عملکرد شتابدهنده

 :استارت آپی را شامل بازیگران زیر در نظر گرفتند

 

 

 ((UNSW Business School Research Paper No. 6102MGMT13-55-2شکل 

                                                             
 
 Gelderen et al 
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به استارت  دامنه این پروژه ارزیابی ارزش افزوده از مراکز رشد و شتاب دهنده استرالیا

ای و ، منطقه های نوآورانه با رشد باالو همچنین پشتیبانی از اکوسیستم های محلیآپ

های کارآفرینانه ، آنها بر توسعه شبکه این حوزه شامل بررسی تاثیر. ملی نوآوری است

ی پشتیبانی شده و به طور کلی ارائه نتایج مثبت کسب و کارهای نوپابهبود عملکرد 

ها بود ، در رشد و شتاب دهنده در حالی که تمرکز اسمی. اقتصادی و اجتماعی است

 های، گروه ها ، از جمله فضاهای همکاریهای پشتیبانی دیگر برای راه اندازیسازمان

در ادامه به .های منتورینگ و خدمات آموزشی در نظر گرفته شدندنامهفرشته ، بر

های استرالیا و نیاز خود را برای یک رشد استارت آپبررسی پتانسیل رشد باالی 

مایز بین مراکز اکوسیستم حمایتی بیان میکند و در بخش بعدی به مطالعه ادبیات و ت

ی به ویژه شتاب های پشتیبانمانسازها و همچنین رشد فزاینده رشد و شتاب دهنده

بسیاری .پردازدی میها و فضاهای همکاری در استرالیا و همچنین در سطح جهاندهنده

دهد که مدلاند، که نشان میسال گذشته ظهور کرده 4-3در طول  هاسازمان از این

و در آخر نیز یکسری .های کسب و کارشان نسبتا جدید و مستعد تغییر هستند

ت سیاستگذاری را براساس ادبیات، گزارشات صنعت و تجزیه و تحلیل الگویی پیشنهادا

 .دهدتحقیقات میدانی انجام شده برای این پروژه ارائه می

در پژوهش خود که ( 2151)در پژوهشی دیگر دنیل کوکیه،فابیو کن نوریس کروگر

،کارآفرینان ها است ی اکوسیستم استارت آپی نرم افزارتحت عنوان مدل غالب برا

 11فناوری را به عنوان عامل اصلی تلقی میکنند و از وجود اکوسیستم هایی با بیش از 

این تفاوت از لحاظ تکامل و . اندمتولد شده سال میگویند، در حالی که دیگران به تازگی

های مختلف به یک چالش تبدیل های مختلف فن آوریشود که مقیاسبلوغ باعث می

های نوظهور نیاز به یک دید کلی از نحوه توسعه جامعه این، اکوسیستمعالوه بر . شود

این مقاله یک مدل بلوغ برای . خود برای تکامل به یک اکوسیستم پربار و پایدار دارند

های راه اندازی نرم افزار را بر اساس مطالعه از اکوسیستم موجود ارائه میاکوسیستم
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های مختلف سیستم، نه تنها امکان مقایسه واقعیتبا تعیین سطح بلوغ برای هر اکو. دهد

ها و ارائه اقدامات عملی سفارشی است که شکاف وجود دارد، بلکه عمدتا برای شناسایی

آن را به سطح بعدی های موجود منجر شود و می تواند به بهبود واقعی در اکوسیستم

 .توسعه برساند

ه یک اکوسیستم نوآوری و در پژوهش خود تحت عنوان توسع( 2152)5تروی هینس

استارت آپی در منطقه استرالیا بیان میکند فناوری به سرعت در حال افزایش است نه 

ای، جایی که اینترنت به طور خاص، تنها در مناطق شهری، بلکه در مراکز منطقه

. سازد تا با وجود دور بودن شهرهایشان در بازار جهانی رقابت کنندکارآفرینان را قادر می

های بیکاری باال، محو شدن صنایع سنتی، فقدان تنوع ر منطقه استرالیا ، چالشد

های توسعه و استعدادها  به مراکز شهری، نیاز به استراتژی "فرار مغزها"اقتصادی و 

های بالقوه نوآوری و کارآفرینی به عنوان راه حل. کننداقتصادی جدید را برجسته می

در این . از به دانش و پشتیبانی برای موفقیت دارندبرجسته شده است، اما هر دو نی

مقاله، نویسنده به درسهای آموخته شده به عنوان یک کارآفرین و از طریق توسعه 

مدل مورد نظر در . پردازداکوسیستم استارت آپی و نوآوری خود در منطقه استرالیا می

شود، در حالیکه قهرمانان این مقاله در حال حاضر به سایر مناطق استرالیا اعمال می

سازگار با  های راه اندازی و نوآوری هستند کهآموزش دیده در حال توسعه اکوسیستم

 .نیازهای منطقه هستند

با استفاده از ادبیات موجود به توصیف دقیق پدیده ( 2154)دمپ والف، آور و دپولیتو 

یاری دهنده و  یشتابدهنده و بیان وجه تمایزهای آن با دیگر تشکیالت و نهادها

در این پژوهش معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد و تعیین .پردازندپشتیبان نوپاها می

موفقیت یا عدم موفقیت مرکز شتابدهنده همچنین تبیین این موضوع که میزان 

 . ف مراکز شتاب متفاوت خواهد بودموفقیت چقدر در انواع مختل

                                                             
 
 Troy Haines 
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نقش مراکز شتاب در تعلیم و تربیت  "ان در رساله دکترای خود با عنو( 2154)لوینسن 

ی با پیوستن به مرکز شتاب ای که کارآفرین اجتماعبه تبیین تجربه "ارآفرین اجتماعیک

کند که عنوان آموزشگاهی غیر رسمی یاد میاز شتابدهنده به .پردازدکند،میکسب می

ش شبکه در کوتاه شدن فرآیند توسعه کسب و کار جدید با مخاطره،گسترش و پاالی

... الی آن وکارآفرین ، کمک به بهبود کیفیت کاال و خدمات کسب و کار جدید و ثبات م

 .رساندبه کارآفرین یاری می

های را کمپانی( استارت آپ ها)ای نوپاهکمپانی( 2151)5سالم زاده و کاواموریتا کسیم

هایی لف تئوریهای مختندرتا در حوزه.برای بقا میجنگند دانند کهتازه متولد شده می

ها در سه زمینه ئوریها متمرکز باشند مطرح شده با این وجود این تکه بر استارت آپ

ای کارآفرینی سازمانی،مدیریتی و کارآفرینی قابل طرح هستند که در این میان تئوری ه

ها در سه اند همچنین جرخه حیات استارت آپها متمرکز شدهبیشتر بر استارت آپ

چالش.مرحله آفرینش .3کاشتن بذر  مرحله.2خودگردانی .5:شودتبیین میمرحله اصلی 

 چالش مالی ، تامین منابع: ها عبارتند ازه در این مقاله برای استارت آپهای ذکر شد

 .های حمایتیانسانی ، عناصر محیطی ، مکانیزم

ور کارهای نوپای واقع در کشمراکز شتابدهنده کسب و( 2151)2، احمد و کوئینرجمی

داده تحت بررسی قرار 2154تا  2111آمریکا و دیگر نقاط جهان را در بازه زمانی 

داد ها روند رو به رشد دارند و این موضوع خود گویای افزایش در تعتعداد شتابدهنده.اند

ها بعد از البته روند رشد شتابدهنده.کننداستفاده می هانوپاهایی است که از خدمات آن

هشی است که این احتماال ناشی از اشباع بازار مراکز شتاب یا کا 2152پیک سال 

های بررسی.نقاط مختلف جغرافیایی است های موجود درابدهندهگسترش فعالیت شت

کارهای کوچک اند با کسب واهایی که در مرکز شتابدهنده بودهاین پژوهش در میان نوپ

                                                             
  Salamzadeh,KawamoritaKesim 
 
 Regmi,Ahmed,Quiin 
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نوپا را تا حدود های و کار بدهنده ها احتمال بقای کسبعادی حاکی از آن است که شتا

 .اندافزایش داده% 21

مطالعه : اکوسیستم کارآفرینانه  "در مقاله خود تحت عنوان ( 2152)5سورش و رامراج

چوبی مفهومی به ارائه چار "موردی بر تاثیر فاکتورهای محیطی بر موفقیت کارآفرینانه 

برای افراد ایجاد انگیزه کار جدید اند که برای شروع کسب واز اکوسیستم پرداخته

ت و گفتگو با اهمچنین چارچوب نظری ارائه شده بر اساس بررسی مرور ادبی.کند

) اکوسیستم کارآفرینانه شامل هشت فاکتور .کارآفرینان تعدیل و بسط داده شده است

( های محیطی ، اجتماعی ، شبکه ، دولت و حمایتاخالقی ،مالی ، تکنولوژی ، بازار 

 .خاب مسیر کارآفرینی اثرگذار استنتاست که بر ا

ها و تم کارآفرینانه، به مطالعه ویژگیضمن ارائه تعریف اکوسیس( 2154) 2میسون و بران

ها از دیدگاه آنها وجود حداقل یک یا چند این ویژگی.اندماهیت پویای مدل آن پرداخته

اثرات سرریز ، های زایشی و نظور جذب استعدادها ، ایجاد شرکتکسب وکار بزرگ به م

ها و دسترس بودن منابع مالی ، دانشگاهفرآیند بازیافت کارآفرینانه ، فرهنگ مساعد ، در 

 .آفرینانه را برطرف سازند ،هستندهای کسب و کارهای کاروجود خدماتی که نیاز

کارهای اکوسیستم کارآفرینی کسب و "قاله در م( 2151)3آرودا،نوگریا،کوزی و کاستا

تحلیل بر عوامل تعیین کننده کارآفرینی در برزیل در چارچوب تنظیم  :نوپای برزیل

-و کارهای نوپا در برزیل پرداخته به ترسیم اکوسیستم کارآفرینی کسب "مقررات 

کننده و اثرگذار بر کارآفرینی که توسط سازمان ها بر اساس عوامل تعیینتحلیل.اند

این عوامل .انجام گرفته است همکاری اقتصادی و توسعه در شش گروه تدوین شده،

                                                             
  Suresh , Ramraj 
  Mason , Brown 
 
 Arruda ,Nogueira,Cozzi,costa 



زیست بوم کسب و کارهای نوپا ارزیابی چارچوب    132 

 

تولید .4 دسترسی به منابع مالی.3وضعیت بازار .2چارچوب تنظیم مقررات .5: عبارتند از

 .فرهنگ کارآفرینی.2های کارآفرینی قابلیت.1و انتشار دانش 

شتابدهی به کارآفرینان و  "در مقاله خود تحت عنوان ( 2151)5هاچبرگ

کارهای نوپا بر تعادل دهندگان کسب وتاثیر شتاب "دل شتابدهنده نوپاهااکوسیستم؛م

ا بر میزان در دسترس ها از کانال اثر گذاری شتاب دهندهعمومی اکوسیستم کارآفرینی ر

میت بررسی تاثیر و نقش اه.گذاری خطرپذیر بررسی کرده استبودن سرمایه

همیت ها به نقش اساسی آنها در اقتصاد و اکوسیستم کارآفرینانه و اشتابدهنده

رسد که وجود در نهایت به این نتیجه می.گرددادی باز میکارآفرینانه در رشد اقتص

به سرمایه خطرپذیر را افزایش  کارهای نوپاشتابدهنده ، میزان دسترسی کسب و مراکز

 .دهدمی

نانه و ای ده فاکتور عام که شکل دهی به اکوسیستم کارآفریدر مقاله( 2152) 2آلتونن

های زمینه: این فاکتورها عبارتند از.شود،معرفی نموده استی را سبب میترقی کارآفرین

تامین مالی ، مالکیت و -دانش ، یادگیری و دستیابی به منابع -ای برای کارآفرینیمنطقه

 -معماری محصول  -نوآوری و توسعه محصول  -موسسان وشرایط تاسیس -پاداش

خروج ، شکست و راه اندازی -آپاستراتژی استارت  -مالکیت معنوی -بازاریابی 

های بزرگ ، گذاران خصوصی ، کمپانیان و کارآفرینان بالقوه ، سرمایهکارآفرین.مجدد

اران و مقامات دولتی را به عنوان نقش آفرینان کلیدی که برای ها و سیاست گذدانشگاه

 .ضروری هستند ، معرفی نموده است اکوسیستم کارآفرینی

ارزیابی :ا مخاطرهمراکز رشد وایجاد کسب و کار ب"در مقاله ( 2111)3گرندی وگریملدی 

مراکز نوآوری کسب .5: اندرا در چهار گروه طبقه بندی کرده مراکز رشد"های رشدمدل

                                                             
  Hochberg 
  Altonen 
 
 Grandi,Grimaldi 
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مرکز رشد خصوصی .4مرکز رشد خصوصی مستقل .3ز رشد دانشگاهی مرک.2وکار 

رخ داده در نیازهای شرکتی؛ که تفاوت تشکیالت مراکز رشد به دلیل تغییر و تحوالت 

های مراکز رشد را توسط دو مدل گوناگونی در ویژگی.تکسب و کارهای جدید اس

گرایش  مرکز نوآوری کسب و کار و مرکز رشد دانشگاهی به دلیل.5:توضیح داده اند

مدت .گیرندازار کاالها در این گروه قرار میهای فیزیکی و بخدماتشان به تدارک دارایی

برای مستقل شدن یک کسب و کار در این مراکز نسبتا طوالنی است  زمان مورد نیاز

مرکز رشد خصوصی مستقل و مرکز رشد خصوصی شرکتی به دلیل گرایش .2

های با ارزش غیر فیزیکی همچون دانش در به تدارک امکانات مالی و دارایی خدماتشان

تری زمانی کوتاه ر این مراکز،در بازهاین گروه هستند و مستقل شدن یک کسب و کار د

 .افتداتفاق می

 

های علم و نقش مراکز رشد و پارک "با عنوان ای در مقاله( 2151) 5راتینهو و هنریکس

اند؛ درحالیکه محققان ارائه کرده "اهدی از کشور پرتغالفناوری در کشورهای همگرا؛شو

یافته  توسعه دیگر ایجاد شغل و تولید ثروت را مرتبط با رشد اقتصادی چه در کشورهای

ا مطالعه موردی مراکز رشد و اند،نویسندگان این مقاله بو چه در حال توسعه دانسته

دو در رشد اقتصادی کشور پی  های علم و فناوری در پرتغال به نقش معتدل اینپارک

های علم و فناوری و کارهایی برای مشارکت مفیدتر پارکهمچنین به ارائه راه.اندبرده

 .اندهر رشد اقتصادی در اقتصادهای همگرا پرداختمراکز رشد، د

 "در تز خود با عنوان ( 2152)2برهگ،فارنل،الرسن،مرداستورم،وسترگارد و رکفلت

به مطالعه موردی "هاهای آنای بر مراکز شتاب و ویژگیمطالعه: موفقیت در شتابدهی 

 "ای از ذینفعانشبکه "فارنل و همکاران.پردازدشتابدهنده آمریکایی و اروپایی میهشت 

                                                             
  Ratinho,Henriques 
 
 Barrehag,Fornell,Larsson,Mardsrorm,Westergard,Wrackefeldt 
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کند که ن کارآفرینی و جامعه را تعریف میگذاران ، مربیاسرمایهمتشکل از نوپاها ، 

دهنده محیط پیرامون یک شتابدهنده هستند و تعامل آنها برای تبیین اجزای تشکیل

ترین گذار و مرکز شتاب را مهمجزای این شبکه رابطه میان سرمایهروابط متقابل میان ا

ارائه الگوی کسب و کار همچنین در این پژوهش به .داندشبکه ذینفعان میجزء 

 .رخه آنها نیز پرداخته شده استها و چشتابدهنده

فاکتورهای کلیدی اثرگذار بر انتخاب  "در مقاله خود با عنوان ( 2153)5ایزابل 

برای پردازد که به طرح این موضوع می "شتابدهنده کارآفرینان میان مرکز رشد یا

گیری در رشد و شتابدهنده به منظور تصمیم کارآفرین ارزیابی مکانیزم حمایتی مرکز

فاکتورهای .تواند چالش برانگیز باشدستن به مرکز رشد یا شتابدهنده میمورد پیو

ای قرار کسب و کار در چه مرحله.5: تند ازاثرگذار بر این انتخاب از دیدگاه وی عبار

تطابق میان نیازهای کارآفرین و اهداف .2( پیشرفت کرده است به عبارتی تاچه حد)دارد

) های آنها ی نحوه انتخاب کارآفرینان و ایدهبررس.3و ماموریت مرکز رشد یا شتابدهنده 

ماهیت و دامنه خدمات ارائه شده .4( نحوه ورود و خروج به مرکز رشد یا شتابدهنده

 ...(.گذاران و سرمایه شامل کارآفرینان دیگر ،)اشبکه همتایان و شرک.1

در پژوهش خود که به بررسی اکوسیستم کارآفرینی در هند ( 2151)اسریواردهینی 

طیف وسیعی از  -دهد پرداخته که چندین جنبه مثبت از اکوسیستم را نشان می

گذاری فراگیر و نیروی کار های سرمایهها برای کشف، در دسترس بودن سرمایهفرصت

با این حال، به منظور تحقق وعده خود، اکوسیستم . دهدشان میای را نتحصیل کرده

نیاز به تمرکز بر ایجاد ارزش در مقایسه با ارزیابی، آموزش کارآفرینان جوان خود و 

همچنین نیاز به حل مشکالت منحصر به فرد هند و . توسعه تعهد به شکست دارد

  .ی همه جانبه استکسب و کار نوپااطمینان از اینکه جنبش 

                                                             
 
 Isabelle 
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های در پژوهش خود تحت عنوان ظهور اکوسیستم( 2158)فلیپ روندی و همکاران 

های های سازگار پیچیده اینگونه بیان میکنند که اکوسیستمرویکرد سیستم: کارآفرینی

مطالعات بر . کارآفرین توجه زیادی را از سوی محققان و متخصصان دریافت کرده است

اند؛ با این حال، تحقیقات کارآفرینی تمرکز کردههای روی جداسازی اجزای اکوسیستم

-های کارآفرینی که پیجیدگی آنها ار در برگیرد،را ارائه نمیپیشین تئوری از اکوسیستم

-کنند که اکوسیستماکوسیستم،آنها ادعا میتوجهی در تحقیقات برای رفع این بی. دهد

بررسی کرد و به عنوان توان در صورت لزوم از علم پیچیدگی های کارآفرینی را می

ه به تحقیقات کارآفرینی کمک و اینگون شودهای سازگار پیچیده شناخته میسیستم

گذارند، سه نیروی مرتبط را که بر روی ظهور اکوسیستم کارآفرینی تأثیر می .اندکرده

. های کارآفرینی و تزریق منابع اشاره کردمی توان به اهداف کارآفرینان، انسجام فعالیت

-توانند اکوسیستمراتر از توسعه تئوری، توصیف میکنند که چگونه دانش پژوهان میف

 .ای پیچیده مورد بررسی قرار دهندههای کارآفرینی را به عنوان سیستم

کسب و های در تحقی خود با عنوان کارآفرینی زن در اکوسیستم( 2152)برگر و کوکرتز

ی تاثیر کسب و کار نوپاکنند که اکوسیستم های جهان بیان میی در سراسر کار نوپا

مثبتی بر ایجاد کسب وکارهای جدید و کل اقتصاد دارند و بر این اساس توجه هر دو 

های با این حال، در حالی که اکوسیستم. کننددانشگاه و سیاستمداران را جلب می

از لحاظ نسبت های کارآفرینی هستند، کارآفرینی منعکس کننده سطح باالیی از فعالیت

ها پتانسیل بنیانگذاران زن بسیار متفاوت هستند، به این معنی که برخی اکوسیستم

این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل مقدماتی کیفی . کنندواقعی خود را برآورده نمی

های اکوسیستم و توضیح بخش بزرگی از بنیانگذاران زن برای کشف ترکیبی از ویژگی

دهد که دو نتایج نشان می .های جهان استاستارت آپ موفق اکوسیستم 21درتقریبا 

دهد که های زیادی از بنیانگذاران زن را نشان میپیکره بندی مختلف توضیح بخش

کدام مسائل نیاز به توجه در سطح شهری دارند و کدام مسائل ممکن است سیاست 
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وسیستم و ارتباط با جریان ها به ادبیات اکاین یافته. گذاران ملی را درگیر کند

 .کندکارآفرینی زن کمک می

کسب و های ر پژوهشی به بررسی بینش اکوسیستمد( 2151)نیرنایا تریپاتی و همکاران

کسب و موجود در مورد اکوسیستم  اند و هدفشان بررسی مطالعاتی پرداختهکار نوپا

تعاریف وعناصر اصلی ی به منظور سازماندهی و تجزیه و تحلیل آنها، شناخت کار نوپا

حات در تعاریف از اصطال.باشدها میم و تعیین نقش این گونه اکوسیستماین اکوسیست

ها و منطقه استفاده ها، شبکهکننده ، زیرساختهای حمایترایج مانند ذینفعان ، سازمان

مالی ، جمعیت شناسی ، بازار، آموزش ، سرمایه انسانی ، فن )هشت عنصر اصلی .کنندمی

کسب و کار یی کردند که از اکوسیستم را شناسا( ری ، کارآفرین و عوامل حمایتیآو

-تاثیر می کسب و کارهای نوپاتقیم یا غیر مستقیم بر ی گرفته شده و به طور مسنوپا

 .گذارد

 ارزیابی تاثیر"در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان  (2158)5لینا آفریانا 

کند که بیان می "در اندونزی کسب و کارهای نوپان کسب و کار بر عملکرد انکوباسیو

کسب رشد . شودهای کلیدی در اقتصاد کشور میمسلما یکی از محرک  کسب و کار نوپا

همانند . بستگی به این دارد که اکوسیستم پشتیبانی الزم را به عمل آورد و کار نوپا

نیزبه علت کمبود منابع به دلیل نبود  وپاکسب و کارهای نهای جوان، دیگر کمپانی

ها، سابقه، اعتبار، نوآوری یا دانش بازاریابی برای توسعه و فروش منابع، شبکه

های جدید برای زنده اکثراستارت آپ. محصوالت،با نرخ باالی شکست روبه رو هستند

کارها ماندن وحفظ و بهبود عملکرد خود به همکاری و پیوستن به  مراکز رشد کسب و 

کسب و گیری تاثیر مراکز رشد کسب و کار به عملکردپژوهش بر اندازه. پیوندندمی

معیارهای سنجش عملکرد بر اساس تحقیقات  قبلی انتخاب . کندتمرکز می کارهای نوپا

شکاف علمی و . ی اندونزی تنظیم شده استکسب و کار نوپا شده و براساس اکوسیستم

                                                             
 
 Lina Afriana 
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نیز با انجام  کسب و کارهای نوپاپیامدهای آن برای عملکرد  و عملی در مورد این مراکز

نتیجه مورد . تحقیقات پژوهشی به جامعه نوپا در اندونزی مورد توجه قرار گرفته است

کند و ایجاد می کسب و کارهای نوپاانتظار، بینش مربوط به تاثیراین مراکز بر عملکرد 

عالوه بر این، مشاوره برای کمک به  .اینکه کدام عامل بیشترین تاثیر را  داشته است

نیز در این تحقیق  کسب و کارهای نوپارشد مراکز رشد و افزایش تاثیر آنها بر عملکرد 

 .ارائه شده است

ارش هایی، به رتبه بندی با ارائه گزGenome و  Compassدر خارج از کشور نیز 

اما هدف در این .ردازدپمناطق مختلف میو کارآفرینی  یکسب و کار نوپاهای زیست بوم

های کسب و کار نوپا نیست بلکه ارائه چارچوبی متناسب با رتبه بندی زیست بوم کتاب

وضعیت کشور است که قابلیت پیاده سازی داشته باشد و همچنین مورد تایید خبرگان 

 . زیگران اصلی این زیست بوم باشدو با

 :پژوهش داخلی

شناسایی بازیگران  ،(5311)یدالهی،امیر البدویاکبر محمدی،مهدی صدقیانی،میالد 

در پژوهش . کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست پتروشیمی ایران

ها و مراکز دانشگاه: وسیستم نوآوری را شامل خود بعد از مرور ادبیات ، بازیگران اک

رگزار ها ، بVC گذاران فرشته وها ، سرمایهها و شتاب دهندهتحقیقاتی ، انکوباتور

کنندگان فضای کاری ، بازار سهام و سرمایه ، ها ، تامینکنندگان گردهمایی و مالقات

های بزرگ بر شرکتگذاری و های سیاستعمومی ترویجی و خدمات دهی ، نهادمراکز 

 .اندشمرده

ها و پیامدهای نوآوری باز و   پیشران "،در پژوهش خود تحت عنوان(5311)وحید فخر

ی ایران با تاکید بر نقش کسب و کارهای نوپا وآوری در اکوسیستم کارآفرینیجو ن

نشان داد که اقدامات انتخاب منابع انسانی تعهد محور، ارتباط "های سازمانی پیشران
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تأثیر مثبت دارد،  کسب و کارهای نوپا نوآوری گیری بر جو بخشی و تمرکز تصمیم بین

ه و تشویق منابع انسانی تعهد محور بر جو ثیر مثبت اقدامات آموزش، توسعتا ولی

تآثیر مثبت جو نوآوری بر نوآوری باز ورودی و . تأیید نشد کسب و کارهای نوپا نوآوری

همچنین تأثیر . نیز مورد تأیید قرار گرفت کسب و کارهای نوپا نوآوری باز خروجی

نقش . مثبت نوآوری باز ورودی و نوآوری باز خروجی بر عملکرد شرکت تأیید شد

تعدیلگری گرایش به کارآفرینی در رابطه میان نوآوری باز ورودی و عملکرد شرکت نیز 

ز خروجی تأیید شد، ولی تقش تعدیلگری گرایش به کارآفرینی در رابطه میان نوآوری با

 .ملکرد شرکت مورد تأیید واقع نشدو ع

های دانش شرکت بررسی تاثیر"در پژوهش خود تحت عنوان ( 5311)صدیقه کهرایی

ای بر رشد اقتصاد منطقه های علم و فناورینوآور پارک یکسب و کارهای نوپاو  بنیان

دانش بیان میکند که حرکت از یک اقتصاد منبع محور به سمت اقتصاد  "در ایران

ی و طراحی زیست بوم کارآفرینی کسب و کار نوپا های محور، مستلزم تقویت بنیان

دار تعداد نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنی. باشدمبتنی بر نوآوری و فناوری می

از . ای بوده است ها بر رشد اقتصاد منطقه های شرکت های دانش بنیان و فروش شرکت

های آذربایجان شرقی،  های فناور استان ان فروش واحداستان مورد بررسی، میز 31میان

اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سمنان، سیستان و 

بلوچستان و کرمانشاه تاثیر مثبت و معناداری بر چرخه اقتصاد محلی و ارزش افزوده 

نتیجه گرفت که توان  های تحقیق می از اینرو براساس یافته. ای داشته است منطقه

و طراحی اکوسیستم مبتنی  5تقویت زیرساخت فناوری و توسعه بخش تحقیق و توسعه

تواند ظرفیت مناسبی برای ارتقا ارزش افزوده  ی نوآور، میکسب و کار نوپا های بر خوشه

 .راهم آوردای در ایران ف محلی و رشد اقتصاد منطقه

                                                             
 
 R&D 
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بررسی نقش اکوسیستم  "عنوان در پایان نامه خود تحت ( 5311)حسین ترابی

اینگونه  " بان جهانی کارآفرینی کارآفرینی بر روند کارآفرینی در کشورهای منتخب دیده

بیان میکند که تأثیر محیط مالی بر مراحل کارآفرینی در کشورهای منبع محور منفی و 

بازار حال، تأثیر آموزش کارآفرینی در سطوح پایه، پویایی  بااین. معنادار بوده است

داخلی، منزلت اجتماعی کارآفرینان و رشد تولید ناخالص داخلی بر روند رشد کارآفرینی 

همچنین نتایج بیانگر آن . در کشورهای منبع محور تأثیر مثبت و معنادار داشته است

های دولت، مالیات و بروکراسی،  ها و برنامه است که عوامل اکوسیستم مانند سیاست

ها، پویایی  طح پایه و دانشگاهی، انتقال تحقیق توسعه، زیرساختآموزش کارآفرینی در س

های کارآفرینانه در مراحل  وکار مناسب بر روند ترویج و رشد فعالیت بازار و محیط کسب

مختلف کارآفرینی در کشورهای کارایی و نوآوری محور تأثیر مثبت و معنادار داشته 

که در یک اکوسیستم با ویژگی موانع دهد  درمجموع نتایج این مطالعه نشان می. است

ای و  ها برای کارآفرینان، تحصیالت پایه های حمایتی دولت ورود به بازار کم، سیاست

کننده  های بازرگانی و قانونی و فرهنگ هنجاری حمایت دانشگاهی کارآفرینی،زیرساخت

 .دیاب های کارآفرینانه افزایش می وکار مناسب، فعالیت کارآفرینی و محیط کسب

-شناسایی و اولویت"در پایان نامه خود تحت عنوان ( 5312)مهرناز فدایی فتح آبادی

اینگونه بیان  "های اکوسیستم کارآفرینی ایراناستارت آپ بندی عوامل موثر بر موفقیت

هایی بوجود آمده است که همگی در مفهوم نهاد میکند که برای حمایت از کارآفرینان

ترین محصول این همم. آفرینی در حال فعالیت هستندکلی به نام اکوسیستم کار

 کسب و کارهای نوپا توانند در موفقیتعواملی که می .است کسب و کار نوپا اکوسیستم

تامین مالی، بازاریابی، : این عوامل عبارتند از. تاثیر بگذارند به ترتیب انتخاب شدند

این . سرمایه انسانی، دولت ، محصول و فناوری، فرهنگ و موسسات آموزشی

نتایج .دهدهای نوپا میبهتر شرکت بندی دید خوبی به کارآفرینان برای هدایت اولویت
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ه استفاده کارآفرینان و دیگر فعالین در حوز تواند موردحاصل از این پژوهش می

 .اکوسیستم کارآفرینی قرار گیرد

شناسایی و  "در پژوهش خود تحت عنوان(5312)راضیه ندافی و مصطفی احمدوند

 "شناسی کیو  های توسعة کسب و کارهای نوپا  با استفاده از روش بندی پیشران اولویت

در .ه دو الگوی متفاوت قابل تفکیک استنشان دادند که دیدگاه جامعه مورد بررسی ب

ها در افراد مستعد از های بروز نوآوریه بر پرورش خالقیت و ایجاد زمینهالگوی اول توج

های درالگوی دوم نیز حمایت از ظرفیت.طریق آموزش و ایجاد بسترهای فرهنگی است

های کار هنگ سازی کار گروهی در کسب وگذاری و فربالقوه ، تامین امنیت سرمایه

 .مورد نظر است

در پژوهش خود تحت عنوان ( 5312)کمال سخدری، بهروز زارعی و بهزاد صادقی

مطالعه )تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با استفاده از مدل توسعه مشتری"

نشان دادند که ( های شهر تهرانارهای نوپای مستقر در شتاب دهندهککسب و: موردی

مشکل قبل از راه حل ، تمایل به آزمون و خطا ، شروع با مقیاس رفتارهای تمرکز بر 

ه مشتری ، پایین پایین ، انعطاف پذیری با تغییر مسیر ، توسعه محصول همزمان با توسع

ا را افزایش کارهای نوپقابل تحمل ، احتمال موفقیت کسب وها یا زیان نگه داشتن هزینه

 .دهدمی

رشد اقتصادی از کانال اکوسیستم "ه خود تحت عنوان در پایان نام( 5311)المیرا رخام 

های  نشان داد که رویکرد اکوسیستم کارآفرینی به دلیل دربرگرفتن حوزه "کارآفرینی

های نهادی و زیرساختی، سرمایه انسانی  سیاست و رهبری، منابع مالی، فرهنگ، حمایت

ی کارآفرینی و  نفعان حوزهآفرینان و ذی ای از نقش و بازارها ارزیابی جامع و همه جانبه

کنندگان منابع مورد نیاز این حوزه و فضای کارآفرینی  چگونگی ارتباط میان آنها، تأمین

در این پژوهش اثر مثبت و معنادار اکوسیستم کارآفرینی بر . سازد پذیر می جامعه امکان
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حفظ به دلیل نقش اساسی کارآفرینی در  .رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است

ی اقتصادی این کشورهای نوآوری محور ،  پذیری و وابستگی رشد و توسعه رقابت

ی حاضر این دسته  نامه به همین علت در پایان. کارآفرینی مولد در سطح باالیی قرار دارد

 .اند از کشورها مورد بررسی قرار گرفته

ی توسعه بررس "در پایان نامه خود تحت عنوان (5311)معصومه صیادی برزل آبادی

راهکارهای کسب و کار در فضای مجازی با محوریت اکوسیستم کارآفرینی شهرهای 

های کارآفرینی چندین کشور را بررسی و عوامل و معیارهای اکوسیستم "هوشمند

 .معیارها را رتبه بندی کرده است موفقیت استخراج و در گستره شهری مانند تهران این

 طراحی مدل فعالیت "یان نامه خود تحت عنوان در پا( 5311)مهناز رحیمی درآباد

های نمونه: مطالعه موردی )ا در ایراننوپهایمراکز شتاب دهنده کسب و کار

ای فشرده و رقابتی برای تسهیل  ها برنامه دهنده نشان میدهد که که شتاب"(موفق

ینان ها، تامین سرمایه و آموزش برای کارآفر دسترسی به منابع اصلی از جمله منتور

های نوپا در ایران شامل سه بعد  کار و های موفق کسب دهنده مدل فعالیت شتاب. باشد می

گذار و منتور بوده و اجزای این شبکه هرکدام به یک  ، سرمایهکسب و کار نوپا اصلی

و  کسب و کارهای نوپامنتور و  انتقال دانش میان. باشد دهنده مهم می میزان برای شتاب

گذار از اهمیت خاصی در  ، منتور و سرمایهکسب و کار نوپا نفع وجود شبکه میان سه ذی

 .ار هستنداین مدل برخورد

های توسعة کارآفرینی نوپا مکانیسم "در تحقیق خود تحت عنوان ( 5311)حمید پاداش

 نهادن ش ارز و جذب کند کهبیان می  "در چهارچوب گفتمان اقتصاد مقاومتی در ایران

 در نوپا کارآفرینی بروز اصلی هایپیشران از یکی منطقه هر در موجود استعدادهای بر

 به .دارند نوپا های کارآفرین برای مناسبی اکوسیستم که است مناطقی از بسیاری

 ها،شرکت رشد اولیه مراحل در حداقل کشور، در نوپا وکارهای کسب توسعه منظور
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 حمایت هاآن از نحوی به بایستی کارآفرینی توسعه پیشران ترین مهم عنوان به دولت

 کارهای و کسب دهندهبشتا مراکز و رشد مراکز فناوری، و علم هایپارک ایجاد . کند

 سرمایه بر گذاشتن ارزش و مالی هایکمک مقررات، اصالح چون مواردی کنار در نوپا،

 کشور در نوپا کارآفرینی توسعه بر مؤثر های مکانیسم جمله از کشور، در موجود انسانی

 .هستند

محسن داودی سفیدکوهی ، سید محمود شجاعی ، محمد مهدی احمدیان 

بررسی نقش کارآفرینی و تفکر  "تحت عنوان  در پژوهش خود( 5312)دیوکتی

 فعالیت و استراتژیک دهند که تفکرنشان می "استراتژیک در اکوسیستم کسب وکار

 ایجاد چرخه مستمری و شده کار و کسب اکوسیستم در نفوذ موجب کارآفرینی های

 به مفهومی مدل یک ارائه با سپس. هددمی تشکیل را نوآوری اولیه جرقه و نموده

 مستقل متغیر روی هاآن تاثیر و استراتژیک تفکر کارآفرینی، وابسته متغیرهای تشریح

 .پردازدمی کار و کسب

طراحی و تبیین الگوی "تحت عنوان در رساله دکتری خود ( 5313)سعید فالح تفتی

مطالعه موردی صنعت ( )ESC)و کار  بر اکوسیستم کسب   کارت امتیازی متوازن مبتنی

صورت بازیگران مجزا، بلکه باید  ها نه به بیان میکند که سازمان "(بانکداری در ایران

نها باید های آ تدوین استراتژی در و درنظر گرفته شوند اکوسیستم صورت جزئی از یک به

توان از نتایج مهم این تحقیق می.وکار نیز توجه شود کسب اکوسیستم به تعامل بازیگران

های منظر اکوسیستم کسب و کار و تاثیر آن بر چهار منظر کارت ؤلفهبه شناسایی م

نوآوری این تحقیق نیز به شمار امتیازی متوازن در نظام بانکداری کشور نام برد که جزو 

  .آیدمی

ارزیابی وضعیت زیست بوم "در پایان نامه خود تحت عنوان ( 5312)شجاعتی  علی

ت اجتماعی شرکتی بر مسئولیت مسئولی بیان میکند که  "کارآفرینی اجتماعی تهران
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ها در دستیابی به پیامدهای مثبت تمرکز دارد، نه تنها برای سهامدارانشان، که شرکت

کارآفرینی اجتماعی از لحاظ آکادمیک . نبرای جامعه و محیط از میان دیگر ذی نفعا

ه چنین نامی داشته باشد، عمر چندانی ندارد، اما در عمل از دیرباز این کار بدون آنک

کارآفرینی اجتماعی موضوعی قابل توجه در ادبیات حوزه . گرفته استصورت می

جتماعی و غنی سازی جوامع کارآفرینی بوده و اهمیت آن در نشان دادن مشکالت ا

توسعه کارآفرینی اجتماعی در ایران برای دستیابی به توسعه اقتصادی و . باشدبشری می

یکی از مشکالتی که در . آیدزهای انسانی یک ضرورت به شمار میتأمین بیشتر نیا

زیست بوم کارآفرینی اجتماعی در تهران وجود دارد، عدم توجه درخور به موضوع 

های انجام شده طبقه بندی همین موضوع فعالیت به سبب. باشدکارآفرینی اجتماعی می

شده نبوده، وضعیت و اجزای زیست بوم کارآفرینی اجتماعی در تهران مشخص نیست، 

های خاصی برای این مسئله روابط بین بازیگران این حوزه دقیقا معلوم نیست و سیاست

. باشدنمیوضعیت فعلی مناسب در نهایت به این نتیجه رسیدند که .تعریف نشده است

ن مالی، تأمی: در نتیجه ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بدست آمده از این پژوهش عبارتند از

 گذاری، خدمات حمایتی و زیرساخت، فرهنگ کارآفرینانه،قوانین و مقررات و سیاست

 . ترویج نوآوری و سرمایه انسانی

شرکتهای بزرگ و های فناورانه بین تبیین اکوسیستم همکاری _( 5311)آرمان خالدی

نیز با توجه به  ایران در های اخیر سال در  _شرکتهای دانش بنیان کوچک در ایران 

های بنیان و افزایش تعداد شرکتدانش شدن موضوع حرکت به سمت اقتصاد مطرح

بنیان کوچک و های دانشوع همکاری بین نامتقارن بین شرکتبنیان کوچک،موضدانش

ها قابل توجه ار گرفته است ولی سطح این همکاریقر های بزرگ مورد توجهشرکت

گیری همکاری فناورانه بین لبا توجه به این که عوامل متعدد و مختلفی در شک.نیست

ها موثر هستند بنابراین الزم است برای درک بهتر مساله و ارائه راه حل با رویکرد شرکت
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وسیستم همکاری اک بنابراین محقق در پی تبیین. سیستمی، موضوع بررسی شود

 .ی دانش بنیان کوچک در ایران استهاهای بزرگ و شرکتفناورانه بین شرکت

عوامل  "علی داوری ، لیال سفید بری ، وجیهه باقرصاد در پژوهش خود تحت عنوان 

بعد یا خرده 2کنند که بیان می"ان بر اساس مدل آیزنبرگ اکوسیستم کارآفرینی ایر

شاخص  با دو)فرهنگ.3تامین مالی .2( ص رهبری و دولتبا دو شاخ)سیاست.5مقیاس 

های غیر با سه شاخص نهاد)حمایت ها.4( قیتهای موفهنجارهای اجتماعی و داستان

با دو شاخص موسسات آموزشی و ) سرمایه انسانی . 1( دولتی و اصناف و زیر ساخت

یستم کارآفرینی اکوسدر توسعه ( ها و مشتریان با دو شاخص شبکه)بازار .2و( کار نیروی

 .ایران سهم دارند

راهبرد  "در پژوهش خود با عنوان ( 5313)قمبر علی ، آگهی ،علی بیگی و زرافشانی

فرینی نظام ملی توسعه کارآ"پارادایم جدید توسعه کارآفرینی : اکوسیستم کارآفرینی 

وسیستمی گیری رهیافت اکنگر دانسته و بر ضرورت به کارکشور را فاقد رهیافتی جامع

بر طبق این مطالعات، اکوسیستم کارآفرینی روش جدیدی برای اقدام .نمایدتاکید می

های ضروری در توسعه کارآفرینی و وسعه کارآفرینی است و تمام سیستمجهت ت

 .دهدا با یکدیگررا مورد توجه قرار میهآن چگونگی تعامل

در  "مورد ایران : بر دانش  ساخت اکوسیستم کارآفرینانه مبتنی "در ( 2151)انتظاری 

پی شناخت اکوسیستم کارآفرینانه مبتنی بر دانش و تجزیه و تحلیل پیوند و تعامالت 

کارآفرینی مبتنی بر دانش دارای نقش کلیدی جهت ایجاد .های آن استمانلمیان ا

مشاغل جدید،برای مقابله با بیکاری فارغ التحصیالن آموزش عالی و جهت نیل به توسعه 

به هم  در این پژوهش هفده المان.نی بر دانش و اقتصاد مبتنی بر دانش استمبت

فاکتورها از .گردیده است ها و نقش آفرینان شناساییپیوسته در دو گروه فاکتور

عامل دیگرو نقش آفرینان از  های علم و فناوری و چهاره و پارکهای کارآفریناندانشگاه
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رهنگ کارآفرینانه در کنار سیزده فآفرینانه ، های کارهای کارآفرینی ، ظرفیتفرصت

 .عامل دیگر تشکیل شده است

 خالصه ای از پیشینه تحقیق داخلی و خارجی : 53-2 جدول

 نام پژوهشگر موضوع سال ردیف

بررسی عوامل توسعه کسب و کارهای  2152 5

 نوپای سال اول راه اندازی

 گروئنوگن و النگن

چالش های یک فهرستی از مشکالت و  2118 2

 کسب و کار نوپا

 ساندربرگ

 ناندرام ، یومانس عوامل مهم در رونق کسب و کارهای نوپا 2115 3

بررسی نقش و عملکرد شتابدهنده ها در  2152 4

 ی استرالیاکسب و کار نوپااکوسیستم 

 مارتین،بالیمل،فلورس و همکاران

 

مدل غالب برای اکوسیستم استارت آپی  2151 1

 افزارهانرم 

 کوکیر، کن ، کروگر

شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه  5311 2

اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست 

 پتروشیمی ایران

اکبرمحمدی،مهدی 

 صدقیانی،میالدیدالهی،امیر البدوی

ها و پیامدهای نوآوری باز و جو   پیشران 5311 1

کسب و نوآوری در اکوسیستم کارآفرینی 

ایران با تاکید بر نقش ی کارهای نوپا

 های سازمانی پیشران

 وحید فخر

بررسی تاثیر شرکت های دانش بنیان و  5311 8

استارت آپ های نوآور پارک های علم و 

 فناوری بر رشد اقتصاد منطقه ای در ایران

 صدیقه کهرایی

بررسی نقش اکوسیستم کارآفرینی بر روند  5311 1

بان  دیدهکارآفرینی در کشورهای منتخب 

 جهانی کارآفرینی

 حسین ترابی
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شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر  5312 51

موفقیت استارت آپ های اکوسیستم 

 کارآفرینی ایران

 مهرناز فدایی فتح آبادی

های توسعة  بندی پیشران شناسایی و اولویت 5312 55

با ( ها استارت آپ)کسب و کارهای نوپا 

 کیوشناسی   استفاده از روش

 راضیه ندافی و مصطفی احمدوند

تحلیل مدل رفتاری کسب و کارهای نوپا با  5312 52

مطالعه )استفاده از مدل توسعه مشتری

کسب و کارهای نوپای مستقر در : موردی

 (شتاب دهنده های شهر تهران

کمال سخدری، بهروز زارعی و 

 بهزاد صادقی

توسعه یک اکوسیستم نوآوری و استارت  2152 53

 آپی در منطقه استرالیا

 تروی هاینس

رشد اقتصادی از کانال اکوسیستم  5311 54

 کارآفرینی

 المیرا رخام

بررسی توسعه راهکارهای کسب و کار در  5311 51

فضای مجازی با محوریت اکوسیستم 

 کارآفرینی شهرهای هوشمند

 معصومه صیادی برزل آبادی

دهنده طراحی مدل فعالیت مراکز شتاب  5311 52

مطالعه )کسب و کار های نوپا در ایران

 (نمونه های موفق: موردی 

 مهناز رحیمی درآباد

مکانیسم های توسعة کارآفرینی نوپا در  5311 51

در چهارچوب گفتمان اقتصاد  ایران

 مقاومتی

 حمید پاداش

بررسی نقش کارآفرینی و تفکر استراتژیک  5312 58

 در اکوسیستم کسب وکار

سفیدکوهی ، سید  محسن داودی

محمود شجاعی ، محمد مهدی 

 احمدیان دیوکتی

 سعید فالح تفتیطراحی و تبیین الگوی کارت امتیازی  5313 51
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و کار  بر اکوسیستم کسب   متوازن مبتنی

(ESC( ) مطالعه موردی صنعت بانکداری

 (در ایران

ارزیابی وضعیت زیست بوم کارآفرینی  5312 21

 اجتماعی تهران

 شجاعتیعلی 

تبیین اکوسیستم همکاری های فناورانه  5311 25

بین شرکتهای بزرگ و شرکتهای دانش 

 بنیان کوچک در ایران

 آرمان خالدی

توصیف دقیق پدیده شتابدهنده و بیان وجه  2154 22

تمایزهای آن با دیگر تشکیالت و نهادهای 

 یاری دهنده و پشتیبان نوپاها

 دمپ والف، آور و دپولیتو

نقش مراکز شتاب در تعلیم و تربیت  " 2154 23

 کارآفرین اجتماعی

 لوینسن

بررسی چالش های موجود برای استارت  2151 24

 آپ ها

 کاواموریتاکسیم و سالمزاده

مطالعه موردی بر : اکوسیستم کارآفرینانه  2152 21

تاثیر فاکتورهای محیطی بر موفقیت 

 کارآفرینانه

 سورس و رامراج

پارادایم : راهبرد اکوسیستم کارآفرینی  5313 22

 جدید توسعه کارآفرینی

قمبر علی ، آگهی ،علی بیگی و 

 زرافشانی

مطالعه ویژگی ها و ماهیت پویای مدل  2154 21

 اکوسیستم کارآفرینانه

 ماسون و براون

اکوسیستم کارآفرینی کسب و کارهای  2151 28

تحلیل بر عوامل تعیین کننده : نوپای برزیل

کارآفرینی در برزیل در چارچوب تنظیم 

 مقررات

 آرودا،نگوئه ریا، کوزی ، کاستا

 هاچبرگشتابدهی به کارآفرینان و اکوسیستم؛مدل  2151 21
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 شتابدهنده نوپاها

معرفی ده فاکتور عام که شکل دهی به  2152 31

اکوسیستم کارآفرینانه و ترقی کارآفرینی را 

 سبب می شود

 آلتونن

 اسریواردهینی بررسی اکوسیستم کارآفرینی در هند 2151 35

: عنوان ظهور اکوسیستم های کارآفرینی 2158 32

 رویکرد سیستم های سازگار پیچیده

 فلیپ روندی و همکاران

انکوباسیون کسب و کار بر  ارزیابی تاثیر 2158 33

 عملکرد استارت آپ ها در اندونزی

 لینا آفریانا

اکوسیستم های استارت  کارآفرینی زن در 2152 34

 آپی در سراسر جهان

 برگر و کوکرتز

 نیرنایا تریپاتی و همکاران بررسی بینش اکوسیستم های استارت آپی 2151 31

 

 معرفی استان بوشهر  -2-12

و هفدهمین استان کشور از نظر مساحت است  ایران جنوبی های از استان استان بوشهر 

علت قرار  این استان به.است بندر بوشهرو مرکز آن  داردقرار  خلیج فارس که در حاشیه

گرفتن در ساحل استراتژیک خلیج فارس، صادرات واردات دریایی، صنعت صیادی، 

داری و وجود نیروگاه  ، کشاورزی و نخل(پارس جنوبی و شمالی)وجود ذخایر نفت و گاز 

 .ای از اهمیّت راهبردی و اقتصادی برخوردار است هسته

در جنوب ایران و ( مرکز آمار ایران)کیلومتر مربع  22124.1شهر با وسعت استان بو

 52درجه و  31دقیقه تا  54درجه و  21حاشیه خلیج فارس و در موقعیت جغرافیایی 

دقیقه طول شرقی قرار  18درجه و  12دقیقه تا  2درجه و  11دقیقه عرض شمالی و 

و کهگیلویه و بویراحمد، از شرق به  های خوزستان این استان از شمال به استان. دارد

استان فارس، از جنوب شرقی به استان هرمزگان و از جنوب و غرب با سواحلی به طول 
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شهرستان  51ن بوشهر دارای استا .کیلومتر به خلیج فارس محدود است 121تقریبی 

به مرکزیت )جم ،(به مرکزیت اهرم)، تنگستان(به مرکزیت بوشهر)های بوشهر به نام

به مرکزیت )، دیر (به مرکزیت خورموج)دشتی ،(به مرکزیت برازجان)دشتستان ،(مج

( به مرکزیت کنگان)کنگان ،(به مرکزیت عسلویه)، عسلویه (به مرکزیت دیلم)دیلم ،(دیر

دهستان است و طبق آخرین  48شهر و  32بخش،  21، (به مرکزیت گناوه)و گناوه 

استان بوشهر با  .رسدهزار نفر می 523میلیون و سرشماری جمعیت آن به حدود یک 

درصد مساحت کل کشور را به خود  5.4کیلومتر مربع وسعت، در حدود  121/23521

کیلومتر مربع وسعت به عنوان  2322.248شهرستان دشتستان با . اختصاص داده است

کیلومتر مربع وسعت به عنوان  5454.141بزرگترین شهرستان استان و بوشهر با 

 221ضمناً استان بوشهر بابیش از . شوندشهرستان استان محسوب می کوچکترین

کیلومتر مرز مشترک با خلیج فارس بیشترین مرز مشترک آبی کشور با خلیج فارس 

 .راداراست

بندر  بندر ریگ، بندر دیلم، بندر گناوه، بندر بوشهر، ترین بنادر استان شامل مهم

بندر بوشهر با دارا . هستند عامری و بندر لویهعس نخل تقی، بندر بندر کنگان، بندر دیر،

های پانزده هزار  متر، ظرفیت پذیرش کشتی 5511 پست اسکله به طول بیش از 1 بودن

این بندر دارای . میلیون تن کاال در سال را دارد 3 تنی و تخلیه و بارگیری بیش از

تی والفجر نیز به اسکله مسافر. هزار مترمربع انبار سرپوشیده است 31 فضایی بالغ بر

سازمان )پردازد خلیج فارس می جابجایی بار و مسافر میان این استان و کشورهای حاشیه

 (.مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر
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 :حمل ونقل

مسافرت و حمل و نقل دریایی عالوه بر جاذبه خاص، مقرون به صرفه بودن و  :دریایی

. ای برخوردار است نقل از جایگه ویژه وامنیت بیشتر در مقایسه با دیگر وسایل حمل 

مندی از  و کشتیرانی والفجر هشت، با بهره (IRISL) کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

بار با  های مجهز، به ترانزیت کاال و خودروی سواری و حمل مرکبات و میوه و تره کشتی

های تندرو اقدام  های بار و مسافر با کشتی گیری از کانتینرهای یخچالی و سرویس بهره

 .کنند می

بندر امام  عسلویه، خارک، بوشهر، استان بوشهر پنج فرودگاه در شهرهای :هوایی

یکی از سه فرودگاه قدیمی کشور  بندر بوشهر از این میان، فرودگاه .دارد جم و حسن

به صورت  خلیج فارس با کشورهای حاشیه عسلویه و بوشهر ارتباط شهرهای. است

هم اکنون کار مطالعات احداث فرودگاه جدید بوشهر آغاز شده . ده استهوایی تعریف ش

با پنج هزار هکتار وسعت ایجاد  بندر بوشهر کیلومتری21 و قرار است این فرودگاه در

. نماید سال آینده استان بوشهر را برطرف می 511 احداث این فرودگاه نیاز. گردد

تا در مرکز شش ای جانمایی شده  فرودگاه جدید بوشهر به گونه

 .قرار گیرد بوشهر و اهرم خورموج، دلوار، برازجان، گناوه، شهر

 

های همجوار و سایر  با استان اصلی محور ارتباطی 3استان بوشهر از طریق  :جاده ای

-کازرون-برازجان-محور اول، مسیر بوشهر: گردد که عبارتند از نقاط کشور مرتبط می

قل زمینی استان بوشهر با نواحی مرکزی ایران ترین محور حمل و نشیراز که اصلی

دومین محور . کیلومتر طول دارد 211این محور تا شیراز حدود . گردد محسوب می

آبادان است که تقریبا به موازات سواحل -ماهشهر-دیلم-گناوه-ارتباطی، مسیر بوشهر

ی، مسیر سومین محور ارتباط. کیلومتر طول دارد 211خلیج فارس امتداد یافته است و 

 .کیلومتر است 125بندرعباس به طول –بندر لنگه -کنگان-بوشهر
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به پایان رسیده و  بوشهر ـ شیراز آهن مطالعات اجرای پروژه راه :شبکه راه آهن

به شبکه  بوشهر ـ های ارائه شده، این استان از طریق محورفیروزآباد براساس برنامه

کیلومتر است که  241 طول این مسیر. آهن سراسری متصل خواهد شد راه

قطعه اجرا خواهد  52 کیلومتر از آن در حوزه استان بوشهر قرار داشته و در 311 حدود

دو . کیلومتر در دست احداث است 511 هم اکنون دو قطعه از این قطعات به طول. شد

در دست احداث  استان فارس کیلومتر در 11 قطعه دیگر از این خط آهن نیز به طول

 (.گذاری استان بوشهرمات سرمایهمرکز خد)است

 

 مزیت های سرمایه گذاری در استان -2-12-1

جمله ساحل طوالنی، دسترسی به  ی طبیعی ازجغرافیایاستان بوشهر به لحاظ موقعیت  

یه خلیج فارس، منابع غنی های آزاد بین المللی ، مجاورت با کشورهای حاشآب

پرورش آبزیان بویژه میگو، وجود تأسیسات های دریایی، امکانات مربوط به فرآورده

هزار تن محصول خرما،  531بندری مناسب، کشت وسیع نخیالت و تولید بیش از 

، وجود (بزرگترین میدان گازی جهان)ذخایر و منابع غنی نفت و گاز در پارس جنوبی 

یره ر جم و پتروشیمی جزبزرگترین پایانه نفتی کشور در جزیره خارگ، پاالیشگاه گاز فج

و وجود منابع غنی معدنی  ها واحد پاالیشگاهی و پتروشیمی در حال احداثخارگ و ده

های طبیعی ارزشمندی های اقتصادی و ثروتتانسیلهای گردشگری، از پوجذابیت

 .باشدبرخوردار می

به عنوان های اقتصادی فوق، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر  همچنین عالوه بر توانمندی

گذاری در موقعیت جغرافیایی ممتاز به لحاظ نزدیکی به جهت سرمایهبستری مناسب 

های صنعتی قرار دارد که ادرات و واردات کاالها و زیرساختبازارهای هدف، مبادی ص

-گذاری در بخشهای برجسته و پربازده سرمایهمجموعه این عوامل زمینه ساز فرصت
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فت، گاز و پتروشیمی، صنایع های مختلف از جمله صنایع باال دست و پایین دست ن

-می... عمل آوری آبزیان، خرما و  انرژی بر، صنایع دریایی، صنایع فرآوری مواد معدنی،

 .باشد

 قابلیت های سرمایه گذاری در استان بوشهر -2-12-2

 بخش صنعت( الف 

 :صنایع نفت و گاز-1

مجتمع پتروشیمی های مطلوب بخش نفت وگاز ، پاالیشگاه گاز جم ، با توجه به ظرفیت

های عظیم صورت  گذاری خارک ، طرح در دست اجرای گاز پارس جنوبی و سرمایه

گرفته در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و بهره برداری از حوزه گازی پارس شمالی 

گذاری های سرمایهو امکان دسترسی آسان و ارزان انرژی گاز و پتروشیمی فرصت

صنایع پایین دستی نفت وگاز ، صنایع پتروشیمی و صنایع ممتازی در زمینه ایجاد 

های مختلف درمنطقه امکان پذیر انرژی بر مانند صنایع فوالد و آلومینیوم در مقیاس

 . است

در حال حاضر در پتروشیمی خارک محصوالتی از قبیل گوگرد ، پروپان ، بوتان ، پنتان 

این . گازی نیز آغاز خواهد شد شود و درآینده تولید مایعات و متانول تولید می

از طرف .ها ،الیاف ، استات سلولز ، ونیل استات کاربرد دارند محصوالت در تولید حالل

 MTBE های پتروشیمی امکان تولید محصوالتی از قبیل برداری از طرحدیگر با بهره

کاربرد  پلی ایزوبوتیلن ، متیل متا کریالت ،آلکیل بنزن که در فرموالسیون مواد شوینده

محصول وابسته به پتروشیمی در  211هاو پلی استایرن و در مجموع بیش از  PEدارند ،

 .استان وجود دارد
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 :دریایی صنایع-2

وجود میادین عظیم نفت و گاز در استانباعث گردیده تا صنایع دریایی به عنوان یک 

-سرمایه. های دریایی مطرح گرددامکان بالقوه در زمینه صنعت ساخت سکوها وسازه

ریخته گری ) سازی هایی نظیر قطعهتواند باعث توسعه فعالیتگذاری در این صنعت می

سازی ادوات صید ، تولید فوالدهای کشتی، تولید پروفیل آلومنیوم ، تولید ( و تراشکاری 

 . ، تولید رزین و سایر صنایع مرتبط گردد

 

کان بالفعل استان در زمینه نیزبه عنوان یک ام( صدرا)شرکت صنعتی دریایی ایران 

های دریایی مطرح بوده و در حال حاضر ساخت و تعمیر شناور و ساخت سکو و سازه

ها و کارخانجات مختلفی از جمله کارخانه کشتی سازی وکارخانه دارای کارگاه

 .باشدسکوسازی می

ن در واحد تولیدشناورهای فایبر گالس و چوبی نیز در استا 31عالوه بر این بیش از 

های بزرگ استان در زمینه صنایع دریایی ،  با توجه به ظرفیت. باشد حال فعالیت می

تر صنایع مورد بحث در یک شهرک تخصصی صنایع دریایی به منظور ساماندهی مطلوب

 . استان عملیاتی گردیده است

 :صنایع معدنی و کانی غیر فلزی -3

در . ی رتبه ششم را در کشور دارا استاستان بوشهر از لحاظ میزان استخراج مواد معدن

های اختصاصی در امر حال حاضر چند واحد عمده فرآوری مواد معدنی با ایجاد اسکله

های نسبی استان در با توجه به مزیت. صادرات مصالح تولیدی معدنی فعالیت دارند

زمینه صادرات مواد معدنی و از طرفی تقاضای باالی این نوع محصوالت در بازار 

های بیشتر در این بخش و در زمینه گذاریکشورهای حوزه خلیج فارس ، انجام سرمایه

های ایجاد واحدهای تولیدی سیمان ،کلینکر ،فرآوری آهک ، آهک اسفنجی ، فرآورده
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های فلزکروم ، آجر ماسه آهکی نمک ، فرآوری سولفات استرانسیم ، کائولن ،نمک

 .باشداقتصادی می

 : صنایع تبدیلی بخش کشاورزی و( ب 

هزار هکتار از اراضی استان مستعدپرورش میگو شناخته شده است که با  21بیش از 

هزار تن میگوی پرورشی در استان 84ها امکان تولید بهره برداری کامل از این طرح

با توجه به حجم قابل توجه تولید وصید میگو و ماهی در استان . فراهم خواهد شد 

گذاری در استان های مهم سرمایهید و فرآوری آبزیان یکی از زمینههای تولایجاد حلقه

 .شودمحسوب می

های استان در زمینه محصوالت زراعی امکان کشت خارج از فصل گوجه  از جمله مزیت

برداری بهینه از های دولت در زمینه بهرههمچنین در راستای سیاست. فرنگی است 

در این زمینه مورد حمایت و تأکید  گذاری سرمایه ای ، منابع آب با توسعه کشت گلخانه

 .باشدمی

درصد سطح زیرکشت وتولید خرمای کشور را به خود اختصاص داده  54استان بوشهر 

 این استان. است

هزار تن خرما در  531میلیون اصله درخت خرما و تولید  2در حال حاضر با بیش از 

بیشترین میزان خرما به ترتیب در . اشددرصد تولید خرمای ایران را دارا میب 54سال 

 های دشتستان ، تنگستان و دشتیشهرستان

شیره ، قند مایع ، ) های متنوع ازخرما آید که به دلیل امکان تولیدفرآوردهبه عمل می

و نیز بازارهای صنایع تبدیلی و تکمیلی آن از جمله تولید نئوپان از ( سرکه ، الکل 

 . شودذاری دراستان محسوب میگ های برجسته سرمایهفرصت
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 : بخش گردشگری( ج 

های طبیعی استان بوشهر با دارا بودن سواحل طوالنی، جزایر متعدد توریستی ، جاذبه

متنوع بویژه پارک ملی نای بند ،مناطق حفاظت شده مند و حله و جاذبه های تاریخی ، 

های ایجاد مجتمع های بسیار باالیی درزمینه توسعه صنعت گردشگری ،از پتانسیل

 .برخوردار است... های دریایی و های گردشگری، پارکتوریستی ، تفریحی ، دهکده

 111منطقه نمونه گردشگری لیان و جزیره عباسک در مرکز استان به ترتیب با مساحت 

هکتار به دلیل مجاورت با ساحل وبرخورداری از چشم اندازهای منحصر به فرد 5411و 

 گذاریهای سرمایهاز مهمترین مکان

های مورد نیاز منطقه نمونه کلیه زیر ساخت. شوند در حوزه گردشگری محسوب می

گردشگری لیان شامل راه دسترسی مناسب ، آب وبرق تکمیل گردیده و در حال بهره 

 .برداری است

 : بخش انبوه سازی مسکن( د

ه تقاضا در بخش های اخیر با گسترش قابل توجمناطق مختلف استان بوشهر طی سال

 مسکن مواجه

در مناطق عملیاتی حوزه گازی پارس جنوبی به دلیل حضور حجم قابل . گردیده است 

ها توجه نیروی کار داخلی و خارجی که در مراحل مختلف ساخت و راه اندازی پروژه

حضور دارند ، جهت اسکان جمعیت احداث شهر جدیدسیراف در دستور کار قرار و 

 همچنین. است گرفتههای مرتبط صورت  یمطالعات و طراح

هکتار اراضی واقع در بندر بوشهر  531در مجاورت مناطق عملیاتی پارس شمالی و

 قابلیت ویژه جهت

در این رابطه حذف هزینه . استتجاری برخوردار -گذاری در بخش مسکونیسرمایه

 زمین در قیمت
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های حمایتی  از جمله سیاست تمام شده مسکن در قالب واگذاری زمین به صورت اجاره

 . ویژه دولت در بخش مسکن است

 اهمیت اقتصادی خلیج فارس

ترین عامل اهمیت خلیج فارس وجود مخازن سرشار نفت و گاز در کف بستر و بزرگ

خلیج .اندنام نهاده« مخزن نفت جهان»سواحل آن است به طوری که این منطقه را 

، عراق ، کویت ، عربستان و امارات متحده فارس مسیر انتقال نفت کشورهای ایران 

 31در حدود .آیدای مهم و راهبردی به شمار میعربی است و به همین سبب، منطقه

شود که این مقدار گاهی افزایش درصد نفت جهان از منطقه خلیج فارس تامین می

هرمز به نفت تولید شده باید از طریق این پهنه آبی و از راه تنگه .یابدوگاهی کاهش می

خلیج فارس از نظر ذخایر نفتی در مقایسه با سایر نقاط .سایر نقاط جهان حمل شود

جهان دارای مزایای زیادی مانند سهولت استخراج ، هزینه پایین تولید ، مازاد ظرفیت 

ها و تولید، کیفیت باالی نفت خام منطقه، سهولت حمل و نقل ، توان باالی تولید چاه

باشد که استان بوشهر نیز از بنادر ید نفتی وسیع در منطقه میامکان کشف ذخایر جد

 .دآیمهم حاشیه خلیج فارس به شمار می

 وضعیت فعلی اقتصاد استان بوشهر -2-12-3

و بیشترین مرز آبی به دلیل همجواری  موقعیت خاص و بسیار استراتژیکی استان بوشهر 

، با تولید (جم)پاالیشگاه گاز کنگان وجود .دارد( کیلومتر152حدود ) با خلیج فارس

میلیون متر مکعب، جزیره خارگ عنوان بزرگترین پایانه صادرات نفت  81روزانه بیش از 

تن  211خاورمیانه و در کنار آن وجود مجتمع پتروشیمی خارگ با تولید روزانه بیش از 

. باشداستان میقابلیتهای این  جملهاز هزار تن انواع هیدرو کربونها، 2تا  1گوگرد و 

 411وجود میدان گازی پارس جنوبی به عنوان بزرگترین مخزن یکپارچه گاز جهان، با 

کل ذخائر گازی ایران را به خود % 33ذخائر گازی جهان و %  8/2تریلیون فوت مکعب، 

اختصاص داده که بهره برداری از این میدان، تحولی عظیم در صنعت گاز و پتروشیمی و 
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در کشور به وجود آورده و به همین علت، توجه جهانیان را به خود صنایع جانبی، 

نیروگاه اتمی بوشهر نیز بعنوان یک پروژه مهم ملی محسوب . معطوف ساخته است

 .استگردیده 

 2های کشاورزی نیز فعال بوده و با دارا بودن بیش از الوه بر آن استان بوشهر در زمینهع

در زمینه تولید و . کندهزار تن خرما تولید می 531یش از میلیون اصله نخل ساالنه ب

رین تکل میگوی کشور در این استان پرورش یافته که از مرغوب% 21پرورش میگو نیز 

وجود صدها . شودو به اکثر کشورهای جهان صادر می رودانواع میگو در جهان بشمار می

ا به بهره برداری از این معدن طبیعی در این استان باعث شده که توجه سرمایه گذاران ر

هم اکنون چندین پروژه کارخانه سیمان به دلیل . معادن خصوصا سیمان جلب کند

وجود مواد اولیه این محصول دراستان در دست اجرا و یا در مرحله تولید قرار گرفته 

ها بندر صیادی و تجاری کوچک و بزرگ در دسترسی آسان به دریا باعث شده ده. است

به همین دلیل  .نه در توسعه اقتصادی کشور نقش به سزائی داشته باشنداستان فعاال

است که استان بوشهر، پایتخت اقتصادی ایران، نگین درخشان و افتخار جمهوری 

مرکز خدمات  ).های خارجی استن در توسعه اقتصادی و جذب سرمایهاسالمی ایرا

 (سرمایه گذاری استان بوشهر

 خلیج فارسپارک علم و فناوری  -2-12-4

 های علم و فناوری پارک
ای از زنجیره توسعه  به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه5

پارک علم و فناوری با هدف افزایش ثروت در . اند اقتصادی مبتنی بر فناوری شکل گرفته

شود و جریان دانش و فناوری را میان  ای مدیریت می جامعه توسط متخصصان حرفه

-در میهای خصوصی و بازار به حرکت  سات تحقیق و توسعه، شرکتها، موس دانشگاه

صادر گردید و از آن سال 5382-5381مجوز این پارک در استان بوشهر در سال  .آورد

 فناوری اطالعات، ارتباط و الکترونیک: های خود را آغاز کرده است و در زمینهفعالیت 

                                                             
 
 Science & Technology Park 
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(ICET)  ،سازی و  کشتی،  پتروشیمی ز ونفت، گا،  زیست فناوری،  نانو تکنولوژی

-نخیالت فعالیت می کشاورزی و شیالت و آبزیان، صنایع غذایی،،  صنایع دریایی

های استان بوشهر و  ها و قابلیت پارک علم و فناوری خلیج فارس با تکیه بر ظرفیت.نماید

ضمن  ،های نوین تا با پشتیبانی از ایدهکوشد  با تشویق و حمایت از مراکز فناوری، می

بنیان، برای توسعه علمی و فناوری،  کسب مزیت رقابتی در تولید محصوالت دانش

همچنین، پارک علم و فناوری  .سازی دانش و توسعه اقتصادی استان بکوشد تجاری

در نظر دارد با تکیه بر نیروهای متخصص دانشی موجود، ضمن دستیابی به  خلیج فارس

برای دستیابی به بازار جهانی از  چ فرصتی رابازارهای داخلی و حوزه خلیج فارس، هی

های از سالهای علم و فناوری متعددی در نقاط مختلف کشور هرچند پارک.دست ندهد

-های علم و فناوری در حوزهز پارکاند، اما تعدادی ااندازی و شروع به کار نمودهراه قبل

برنامه )اند عرفی شدهدارند که در جدول زیر م های جغرافیایی نزدیک به استان قرار

 (.5311-5311راهبردی پارک و مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر

 

 های منطقهات مربوط به برخی پارکاطالع -2-12-2

 لیست پارک های علم و فناوری منطقه -54-2جدول

 

 نام پارک ها

تعداد 

شرکتهای 

 مستقر

سال 

 تاسیس

 

 (هکتار)مساحت

 

 زمینه فعالیت

علم و  پارک

فناوری 

 دوحه

انرژی،محیط زیست،برق و  523 2118 14

 الکترونیک،پزشکی و زیست فناوری

پارک انرژی 

ومحیط 

 زیست دبی

 

41 

 

2111 

 

12 

انرژی های پاک،توسعه پایدار و فناوری 

 های زیست محیطی
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دهکده 

 دانایی دبی

 آموزش عالی 1.4 2113 411

شهر اینترنت 

 دبی

افزار،خدمات و فناوری اینترنت،رسانه نرم  54 2111 811

 های نو

 

پارک علم و فناوری خلیج فارس پنج مرکز رشد به شرح جدول زیر  -2-12-2

 .در استان بوشهر تحت حمایت دارد

 

 لیست مراکز رشد استان بوشهر:  51-2جدول 

 تاریخ اخذ مجوز اصولی زمینه فعالیت عنوان

پارک علم و فناوری خلیج 

 فارس

فناوری -انرژی های نو-نفت،گاز و پتروشیمیصنایع 

برق،الکترونیک و فناوری -های زیستی و دریایی

 محیط زیست و کشاورزی-اطالعات و ارتباطات

  

1/52/82 

مرکز رشدعلم و فناوری 

 خلیج فارس بوشهر

فناوری -انرژی های نو-صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

برق،الکترونیک و فناوری -های زیستی و دریایی

 محیط زیست و کشاورزی-اطالعات و ارتباطات

 

22/52/83 

مرکز رشد علم و فناوری 

 شهرستان دشتی

برق،الکترونیک و  -صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

 کشاورزی-فناوری اطالعات و ارتباطات

55/51/11 

مرکز رشد علم و فناوری 

 شهرستان کنگان

 35/12/12 ایمنی و محیط زیست-صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

مرکز رشد علم و فناوری 

 شهرستان تنگستان

علوم و فنون -صنایع غذایی-(خرما و شیالت)کشاورزی

 سایر حوزه ها-دریایی

51/12/13 

مرکز رشد علم و فناوری 

 شهرستان دشتستان

 13/52/12 انرژی و تکنولوژی های نو –کشاورزی 

ی رکز رشد علم و فناورمرکز رشد استان فعال هستند و م 4که در حال حاضر فقط 

 .شهرستان تنگستان فعالیتی ندارد
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 :آمار مراکز علمی استان بوشهر -2-12-7

 

 ها و موسسات آموزش عالی استان بوشهرلیست دانشگاه آمار مراکز علمی استان بوشهر -52-2شکل

 

دانشگاه پیام نور واحد خورموج         دانشگاه خلیج فارس بوشهر

  

 دانشگاه پیام نور واحد دیر                                              پزشکی بوشهردانشگاه علوم 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر                                  دانشگاه پیام نور واحد شبانکاره

 نور واحد کنگانپژوهشکده میگوی کشور                                            دانشگاه پیام 

 دانشگاه پیام نور واحد گناوه            دانشگاه آزاد اسالمی واحد خارگ                  

 دانشگاه پیام نور واحد جم   دانشگاه آزاد اسالمی واحد خورموج  

 دانشگاه پیام نور واحد دیلم      دانشگاه آزاد اسالمی واحد دشتستان

 دانشگاه پیام نور واحد برازجان                                                 دلوار دانشگاه آزاد اسالمی واحد

  دانشگاه پیام نور واحد اهرم         دانشگاه آزاد اسالمی واحد دیلم  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گناوه                                   موسسه آموزش عالی لیان

دانشگاه پیام نور واحد بوشهر             مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر         

  

 

22کل مراکز علمی   

نفر 111کل اساتید   

نفر15112کل دانشجویان   

2245مقاالت کنفرانسی  

221مقاالت ژورنالی  

3135مقاالت بین المللی   

24کل همایشها   



122     پژوهش بانی نظری و پیشینهم

 

گذاری استان درقسمت پیوست طبق اطالعات بدست آمده از مرکز خدمات سرمایه

گذاری در منطقه بوشهر،به معرفی امکانات زیربنایی و تسهیالت و مزایای سرمایه

 .شده استپرداخته 

میتوان دریافت که این استان  با توجه به شرایط و امکانات موجود در استان بوشهر

های مطرح را دارد و از فضای مناسب برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه

لحاظ موقعیت استراتژیک ، وضعیت حمل و نقل و سایر بازیگران موجود در زمینه راه 

توان پی برد که تا حدودی زیست بوم استان می کارهای نوپاکسب و اندازی و رشد 

 .باشدشرایط خوبی برای بهبود عملکرد این کسب و کارهای نوپا را دارا می

  اولیه و ارائه چارچوب مفهومی جمع بندی -2-17

کسب و تعداد .5: بر پایه سه عامل صورت میگیرد  زیست بومگزارشات ارزیابی قدرت 

کیفیت که همان دقت به . 2ها و دیگر بازیگران تاثیر گذار  و شتابدهنده کارهای نوپا

های ماهانه و است که از طریق بازدید های نوپاکسبو کارموفقیت و تاثیر گذاری  نحوه

های محیط کسب و کار که شامل زیرساخت.3قابل پیگیری است  ... پایگاه مشتری و

 (.2158گزارشات ژنوم،)الزم و حمایتی است

و  هاشاخص  های پیشین،مرور ادبیات و مدل دقیق پس از بررسیفصل ، این در انتهای 

-به علت بیشترین تکرار و همپوشانی در مدل ارائه شده در زیر چارچوب اولیه هایلفهؤم

مصاحبه باخبرگان و فعاالن  تری برایانتخاب شد تا مبنای بهتر و کامل، ی پیشینها

به یک چارچوب مشخص برای ارزیابی زیست بوم  بتوان در نهایت و قرار گیرداین حوزه 

 .کارهای نوپا دست یافتو کسب
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 های قبلیهای مورد استفاده در برخی مدلمولفهخالصه : 52-2جدول 

 

 

 

 

 

 

 مدل

 

 

 

 

 شاخص

 استم GEI فلد اشپیگل آیزنبرگ بابسون

 

OECD  مجمع

جهانی 

 اقتصاد

 

COMPASS 

 

GENOME 

           تامین مالی

تجربیات 

 استارت آپی

          

           استعداد

           عملکرد

دسترسی 

 به بازار

          

زیرساخت و 

پشتیبانی 

 قانونی

          

           فرهنگ
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 (محقق)مدل اولیه پژوهش -53-2شکل

پیشین های که بیشترین تکرار را در میان مدلهایی ، شاخص در مدل پیشنهادی

یا در ها با عباراتی مشابه ها، شاخصالبته در برخی از مدل.اند انتخاب شده استداشته

از طریق  بعد از بررسی پیشینه تحقیق،.اندمطرح شدهنهادی های مدل پیشقالب شاخص

مصاحبه با خبرگان و متخصصین مربوطه طی سه مرحله ، مدل نهایی تدوین و 

 .شودهای آن طراحی میصساس ابعاد و شاخپرسشنامه بر ا

 .شده است بیانو تغییرات هر مرحله در بخش پیوست  مصاحبهمراحل 

 عملکرد

 استعداد
تامین 

 مالی

ارزیابی زیست بوم 

نوپا هایکسب و کار  

تجربیات 

کسب و کار 

 نوپای

موقعیت 

جغرافیایی و 

 دسترسی به بازار

زیرساخت و 

پشتیبانی 

 قانونی

 فرهنگ
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 خالصه فصل-2-11

های تحقیق مرتبط به موضوع هدف، بررسی مفاهیم نظری و پیشینهکه در این فصل 

که شامل  است،در ابتدا به تعریف مبانی نظری پژوهش و مفاهیم مرتبط به آن کتاب

و مراحل  یکسب و کار نوپا کسب و کار نوپا،زیست بوم،(اکوسیستم) معرفی زیست بوم

نظام های نوآوری  اکوسیستم کارآفرینی و اکوسیستم نوآوری،ایجاد یک کسب و کار نوپا،

بعد .مفاهیم مطرح پرداخته شده است بین برخی پرداخته شده و درادامه به مقایسه... و 

های داخلی و خارجی مطرح در این ، مدل کسب و کار نوپا زیست بوماجزای  از بررسی

ه طور خالصه سیر مطالعات پیشین با تکیه بر جدیدترین مطالعات چنین بهم زمینه

معرفی و در نهایت بعد از  های اخیر مورد بررسی قرار گرفته استانجام شده در سال

کلی استان بوشهر، مدل نهایی پژوهش طراحی و تعدیل شد تا بر اساس آن بتوان به 

.ارزیابی استان بوشهر پرداخت



 

 

 

 

  سوم فصل

 

  پژوهش یشناس روش                 
 

 

 مقدمه-3-1

ترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با پژوهش یکی از مهم

االت ؤس برایه پاسخ مناسب تحقیق را ب، چرا که انتخاب روش تحقیق مناسب .است

های حلابزارها و قواعد و راه از ایروش تحقیق مجموعه(.5311خاکی،)کندهدایت می

حل مشکالت یابی به راهها و دستابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیتق

تحقیق جهت  در این فصل تالش شده تحقیق و نحوه اجرای(.5382خاکی ، )است

وبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپا چارچکه ارائه  کتابدستیابی به هدف 

گردد است،تشریح

file:///C:/Users/a/Desktop/احسان/رنجبران.docx%23_Toc31960159
file:///C:/Users/a/Desktop/احسان/رنجبران.docx%23_Toc31960160
file:///C:/Users/a/Desktop/احسان/رنجبران.docx%23_Toc31960160
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 :فرآیند پژوهش -3-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 فرآیند پژوهش:  5-3شکل

تعیین اهداف 

تحقیقکلی   

 

مطالعه کتاب ها، 

مقاالت، پایان نامه ها و 

 بانک های اطالعاتی 

 تجزیه و تحلیل

 

نتیجه گیری و 

 پیشنهادات

 

مصاحبه نهایی با 

فعالین زیست بوم 

 استان

 چارچوب اولیه

مصاحبه اکتشافی با 

 خبرگان

تایید چارچوب 

و تهیه 

 پرسشنامه

  

 

 

گرد آوری داده های 

مورد نیاز از طریق 

 پرسشنامه

ارزیابی داده 

 های پرسشنامه

 تحلیل آماری

تفسیر دیدگاه فعالین از 

وضعیت موجود زیست بوم 

 استان



171     روش شناسی پژوهش

 

 روش تحقیق-3-3

ای بررسی موضوع مورد برمناسب مرحله بعد از تعیین موضوع ، انتخاب روش تحقیق 

مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل فرایند نظامروش تحقیق یک .باشدنظر می

همچنین هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که پژوهشگر مشخص  .استیک مسئله 

-تر به پاسخآسانو تر دقیق،تر نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه سریع

 (.5382ازکیا و آستانه،)های پژوهشش برساندهایی برای پرسش

های روش تحقیق دسته بندی بر اساس معیار ترکیبی یکی از پرکاربردترین دسته بندی

 :یز است که عبارتند ازاساس چهار روش تحقیق کلی قابل تمبر این .است

 تحقیقات آزمایشی. 5

 تحقیقات پیمایشی. 2

 تحقیقات میدانی. 3

 تحقیقات اسنادی. 4

-ز نوع تحقیقات پیمایشی میپژوهش اگیریم این ر اساس تقسیم بندی باال نتیجه میب

 .باشد

روش ، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است بنابراین شرح دادن روش علمی 

روش .شودهر کار پژوهشی به اجرا گذاشته میعبارتست از شرح اصول اساسی که در 

این سه .شودکه ترتیب آنها مهم است، انجام میعلمی فرایندی است که در سه پرده 

ها، ساختن از راه تعقل و گسستن از سوابق ذهنی و پیش داوری: ارتند ازپرده عب

 (.5382کامپنهود وکیوی،)آزمایش کردن درستی یا نادرستی
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ساختاری با نام پیاز پژوهش وجود دارد که این در تدوین طرح پژوهش، از طرف دیگر 

ر هشت الیه برای ای و دفر و همکاران با ساختار الیهاییبه همت دان 5383مدل در سال 

رآیندهای انجام این مدل در حقیقت، ف. طرح ریزی کل پژوهش پیشنهاد داده شد

ها به صورت مختصری توضیح داده ادامه هر یک از الیهدر . دهدپژوهش را نشان می

 .شده و علت انتخاب در هر الیه بیان شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (5383همکاران،دانایی فر و )پیاز فرآیند پژوهش-2-3شکل
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 مبانی فلسفی پژوهش -3-3-1

نوع نگاه  ،این الیهبر اساس .الیه اول نشان دهنده نوع نگاه پژوهشگر به جهان است

متفاوت خواهد بود که البته ممکن است هر ... گرا، تفسیری وگرا،واقعپژوهشگر اثبات

به این که فلسفه  با توجه. های پژوهشی استوار باشدپژوهشی بر یک یا تعدادی از فلسفه

یافته های ساختار اده از ابزارگرایی معتقد است واقعیت از طریق مشاهده و استفاثبات

توان گفت مبانی ، می(5381دانایی فرد و همکاران،)آوری و سنجش استقابل جمع

 .اثبات گرایی تطابق بیشتری دارد فلسفی تحقیق حاضر با پارادایم

 گیری پژوهشجهت-3-3-2

کوشد بارتست از فرآیندی که پژوهشگر میدانشمندان علوم اجتماعی تحقیق عاز نظر 

های روابط متقابل بین متغیرها را درک،ارزیابی و ا با جمع آوری اطالعات پیچیدگیت

های کلی برای یک ی این تحقیقات ، محققان جهت گیریارائه دهد لذا برای تقسیم بند

چهار نوع اصلی پژوهش در حوزه علوم طبیعی و در الیه دوم،به . باشندپژوهش قائل می

دی، پژوهش ارزشیابی، پژوهش پژوهش بنیادی، پژوهش کاربر: اجتماعی اشاره دارد

پردازد،این نوع ای خاص میی که به حل مشکالت موجود در حوزهتحقیقات. ایتوسعه

-زهقاتی هستند که دانش بشری در حوتحقیقات بنیادی تحقی.تحقیقات کاربردی هستند

ای نیز به منظور تحقیقات توسعه(.5382نهود و کیوی،کامپ)دهند ای را افزایش می

افتند و های سازمانی اتفاق میاز مسائل خاصی که عموما در محیط افزایش دانش ما

 (.5383دانایی فرد و همکاران،)شودچگونگی حل آنها انجام می

آن در درجه اول رائه  های کاربردی است که نتایجپژوهش حاضر از نوع پژوهش

چارچوبی تا حد امکان صحیح برای ارزیابی زیست بوم کسب و کارهای نوپا و در درجه 

 .باشدو کارهای نوپا در استان بوشهر میاز وضعیت زیست بوم کسب  دیدگاهیدوم ارائه 
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 رویکردهای پژوهش-3-3-3

قیاسی و استقرایی توان برای مطالعه پدیده مورد نظر از دو رویکرد در الیه سوم می

استنتاج  در رویکرد قیاسی،فکر از کنار هم گذاشتن واقعیات پذیرفته شده و.استفاده کرد

در مقابل، رویکرد استقرایی (.گیری از کل به جزءنتیجه)شودیک نتیجه از آن حاصل می

ات جزیی و در این رویکرد فکر با استفاده از معلوم.یعنی رسیدن ذهن از جزء به کل

 .نمایدها حکم کلی را استنتاج میی ارتباط بین آنبرقرار

وبی برای ارزیابی زیست بوم کسب وکارهای نوپا در این پژوهش که با هدف تدوین چارچ

همچنین اخذ نظرات خبرگان  های موجود وگیرد، از آنجا که با مطالعه مدلصورت می

توان گفت رویکرد اصلی پژوهش رویکرد شود چارچوب متناسب تدوین شود،میسعی می

به عبارتی در مرحله نظری به شیوه قیاسی مدل مفهومی و چارچوب . قیاسی است

ین های مختلف موجود در ادبیات تحقیق تدوتئوریک بر اساس مبانی نظری و مدل

های موجود در ادبیات با توجه به محدوده های مدلها و نارساییدر این مرحله ضعف.شد

استخراج گردید و بر اساس الزامات و شرایط حاکم بر این زیست و ش شناسایی پژوه

کسب شناخت الزم مبانی علمی به این صورت که پس از .بوم یک مدل مفهومی ارائه شد

اساتید و ها شناسایی شد و برای اخذ تایید خبرگان، های موجود ، شاخصو مدل

از روش  ،گذاران مطلعسیاستحوزه مربوطه و همچنین برخی مطرح در  متخصصین

پس از .شد ها شناسایی و احصاءترین شاخصصاحبه استفاده گردید و طی آن مهمم

های الزم جهت بهبود مدل مفهومی اولیه توسط خبرگان،مرحله تایید و ارائه پیشنهاد

الزم به ذکر است که منظور از خبرگان .گرددی که مرحله استقرایی است آغاز میتجرب

 .اندبوطه پژوهش کرده یا فعالیت داشتهسال در حوزه مر 3ستند که حداقل کسانی ه
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 نوع پژوهش-3-3-4

از آنجا که در این پژوهش برای تدوین چارچوب از بررسی پیشینه تحقیق و مصاحبه با 

های نوپا در برای ارزیابی زیست بوم کسب و کارخبرگان و متخصصان استفاده شده و 

توان گفت در دسته مطالعات کمی قرار می ، میشدهپرسشنامه بهره گرفتهن از  ابزار استا

 .های کمی و کیفی استفاده شده استکه از داده گیرد

 صبغه پژوهش-3-3-2

پژوهشگر می تواند بر حسب صبغه پژوهشی، پژوهش خود را از نظر مکانی به صورت 

فتن مدل، تحقیق به یا در ابتدا برای.ای و میدانی انجام دهدهآزمایشگاهی، کتابخان

در ادامه مدل اولیه توسط نظرخواهی از خبرگان و .ای صورت گرفتصورت کتابخانه

با پخش پرسشنامه بین مدیران متخصصین مربوطه تعدیل و نهایی شد و در نهایت 

در .وضعیت بوشهر مورد ارزیابی قرار گرفت مرحله رشد، یکسب و کار نوپاهای شرکت

-اطالعات از محیط مطالعه گرفته شده این پژوهش از نوع میدانینتیجه از آنجایی که 

 .کتابخانه ای است

 استراتژی پژوهش-3-3-2

استراتژی یا طرح تجربی، استراتژی پیمایشی ، استراتژی مطالعه موردی ، استراتژی 

نگاری و استراتژی مطالعات بنیاد، استراتژی قومپژوهشی، استراتژی نظریه دادهداماق

رزیابی و با توجه به اینکه باید اطالعات موجود در مدل در محیط مورد مطالعه ا .تاریخی

نامه و ا استراتژی پیمایش با ابزار پرسششد، لذگیری میبا توجه به شرایط تصمیم

 .صاحبه برای این پژوهش انتخاب شدم
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 اهداف اصلی پژوهش-3-3-7

ی های کماستراتژی.کننددنبال میها اهداف خاصی را ژیدر این الیه هر کدام از استرات

های ه دنبال مکاشفه و فهم و استراتژیهای کیفی بدر پی توصیف و تبیین، استراتژی

 .کندفهم و اکتشاف را همزمان دنبال میترکیبی با توجه به نوع طرح، توصیف و تبیین، 

-بر مبنای هدف،تحقیقات در سه دسته اکتشافی،توصیفی و آزمون فرضیه جای می

ر آن باشد که دحاضر از منظر هدف توصیفی می صورت گرفته در کتاب ژوهشپ.رندگی

های مناسب جهت ضمن شناسایی زیست بوم کسب وکارهای نوپا،به شناسایی شاخص

صیف نتایج های مورد نیاز و سپس تووضعیت زیست بوم و جمع آوری داده ارزیابی

 .استان پرداخته خواهد شدها وتعیین وضعیت زیست بوم حاصل از جمع آوری داده

 شیوه های گردآوری داده ها -3-3-1

های کانونی افراد و گروه.ل یا دست دوم نامیدتوان دست اوها را میماخذ گردآوری داده

ه پژوهشگر در خصوص موضوعی خاص و پنل افراد از جمله منابع دست اول هستند ک

های شامل اسناد و پرونده ماخذ دست دوم نیز.تواند نظرات آنها را جویا شودمی

 .باشدمی... های جمعی وازمان،نشریات دولتی، تحلیل رسانهس

لحاظ اهمیت گردآوری اطالعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی آن است و به 

مرحله .نامندهای تحقیق میهای گردآوری اطالعات را روشآن،گاه به اشتباه روش

ای های میدانی و کتابخانهاست که محقق طی آن یافته گردآوری اطالعات آغاز فرایندی

-های کتابخانهآوری دادهپژوهش در مرحله اول اقدام به جمعدر این .کندرا گردآوری می

برای .و با استفاده از روش مصاحبه، مدل برای استان بوشهر تعدیل و بومی شد شده ای

 (استیوست آورده شدهخش پمشخصات مصاحبه شوندگان در ب) نفر خبره 1این کار با 

نوپا  کارهایجام شده تا ابعاد زیست بوم کسب وبه صورت نیمه ساختار یافته مصاحبه ان

ها شمای کلی از وضعیت پژوهش برای مطلع نمودن آنها در این مصاحبه.شناسایی شود
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ای تهیه های بدست آمده پرسشنامهدر مرحله بعد از ابعاد و شاخص.توضیح داده شد

 .توزیع گردید مرحله رشد کسب و کارهای نوپایکه بین مدیران گردید 

 ها در هر گام پژوهش روش جمع آوری داده -5-3جدول

روش جمع آوری داده ها و  عنوان هر گام گام

 تحلیل

 مطالعات نظری 1گام

 

 ایمطالعه کتابخانه

شناسایی اجزا و موضوعات بااهمیت در تدوین  2گام

کارهای نوپا و ارائه زیست بوم کسب و  چارچوب

 چارچوب پیشنهادی

 ای و تاریخی ونهمطالعه کتابخا

 بررسی اسناد و مطالعات تطبیقی

 

تدوین مدل پیشنهادی برای ارزیابی زیست بوم کسب  3گام

 و کار نوپا دراستان بوشهر

 مصاحبه با خبرگان،تحلیل کیفی

ها از استخراج و بررسی داده ارزیابی زیست بوم کسب و کارهای نوپا در بوشهر 4گام

طریق پرسشنامه و تحلیل 

کمی،مصاحبه با متخصصین این 

 حوزه
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 :مدل مفهومی تحقیق -3-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «محقق»مدل نهایی پژوهش -3-3شکل

 :ابعاد و شاخص های مدل

 ابعاد و شاخص های مدل تحقیق-2-3جدول

 

 شاخص اندازه گیری

 

 معیارها

ارزش زیست بوم.5  

تعداد استارت آپ های زیست بوم.2  

ارزش هر استارت آپ.3  

تاثیر بر شاخص اشتغال.4  

داخلیرشد نرخ تولید ناخالص .1  

 عملکرد

 

 عملکرد

سرمایه 

 انسانی
 تامین مالی

 ارزیابی زیست بوم

نوپا هایکسب و کار  

بازار به دسترسی بنیان گذار  

 فرهنگ حمایت ها



171     روش شناسی پژوهش

 

تجاری شدهاختراعات . 2  

نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ ها .1  

منابع موجود و فرصت های سرمایه گذاری.5  

 

اندازه بازار محلی        .2  

شرکت های بزرگ به عنوان مشتری -  

شرکت های کوچک و متوسط به عنوان مشتری -  

 

 

دسترسی به بازار جهانی.3  

مشتریان خارجی -   

دیگر مشتریان منطقه -   

 

وضعیت شبکه ها و ارتباطات محلی .4  

 دسترسی به بازار

دسترسی به بودجه اولیه -: دسترسی .5  

دسترسی به سرمایه گذار محلی -                  

دسترسی به تامین مالی محلی -                  

سهولت دسترسی به وام -                  

دسترسی به سرمایه گذار فرشتهسهولت  -                  

سهولت دسترسی به سرمایه گذار خطرپذیر -                  

تامین مالی از طریق دوستان و خانواده -                   

تامین مالی از طریق دولت و بنیادها -                  

تامین مالی جمعی  -                  

د نیاز برای افزایش سرمایهزمان مور -                  

 

 منابع مالی
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                       با تجربه vcتعداد شرکت های  -:    کیفیت.2 

 نیروی کار با تجربه -: دسترس پذیری. 5

 زمان استخدام نیروی کار -                       

 نیروی کار محلی -                       

 نیروی کار خارجی -                       

 (اخیرا)نیروی کار تازه فارغ التحصیل شده -                       

 سال تجربه کار 2جذب کارمندان با حداقل  -                       

 

 حقوق کارکنان و نیروی فنی -:            هزینه .2

 ی ملیجذب استارت آپ ها -:            کیفیت .3

 جذب کارآفرینان ملی  -                        

تعداد مشاوران استارت آپ هایی که دارای سهام  -                        

 هستند

 سال 2بنیان گذاران با تجربه  -                        

 مربیان کهنه کار -                        

   انشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتیکیفیت د -                        

               

 

 سرمایه انسانی 

(جاه طلب بودن)هدف و آرزو. 5  

محصول پیشرو در سطح جهان -  

محصول سفارشی محلی -  

 

استراتژی جهانی.2  

هدفگذاری بازار جهانی در ابتدا -  

بعدا هدف قرار دادن بازارجهانی -  

(محصول ارائه شدهتعدادزبان های )زبان محصول -  

 

موسس 3یا2استارت آپ های با -: تیم .3  

بنیان گذارانی سریالی -           

 بنیان گذار
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بنیانگذاران دارای مدرک کارشناسی -           

بنیانگذاران دارای مدرک ارشد یا دکتری -           

موسسین مهاجر -           

سن موسسان -           

بنیانگذاران خانم -           

بنیانگذاران با پیشینه فنی-           

 سهولت شروع کار. 5

 مشوق های مالی.2

 قوانین حمایتی.3

 پارک علم و فناوری.4

 شتابدهنده. 1

 مراکز رشد. 2

 میزان حمایت از برگزاری رویدادهای استارت آپی.1

 آزمایشگاه ها..8

 (آب و برق)دسترسی به ساختار پایه.1

 ارتباطات دسترسی به مخابرات و.51

 دسترسی به فضای حمل و نقل.55

 دسترسی به فضای کافی.52

 حمایت ها

 باور به مسیر شغلی استارت آپی.5

 درک از فساد.2

 دیدگاه جامعه.3

 ترجیح خود اشتغالی.4

 (ریسک پذیری و نوآوری)فرهنگ حمایتی.1

 عالقه شرکت ها به همکاری با استارت آپ ها.2

 فرهنگ
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 :پرسشنامه

های تحقیق یکی از ابزارهای رایج تحقیقات و روشی مستقیم برای کسب داده پرسشنامه

باشد که پاسخ دهنده یا ها میای از سواالت، عبارات و گویهپرسشنامه مجموعه. است

ی مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل این پاسخ داده. کندی آنها، پاسخ الزم را ارائه میمداخله

 .دهدمی

برای جمع آوری نظرات پیرامون موضوع تحقیق شامل دو  پرسشنامه طراحی شده

 :قسمت به شرح زیر است

این بخش از پرسشنامه جهت دریافت اطالعات پیرامون سن، : االت عمومیؤس –الف 

 .جنس، میزان تحصیالت و کار افراد مورد مطالعه طراحی شده است

ت ش از سؤاالدر این قسمت به منظور سنجش متغیرهای پژوه: االت تخصصیؤس –ب 

برای سؤاالت با توجه به مصاحبه با متخصصین و . گرددمرتبط با هر متغیر استفاده می

این بخش . های مرتبط با متغیرها انتخاب گردیدراهنمایی اساتید راهنما و مشاور مدل

نامه در طراحی این قسمت سعی گردیده است که سواالت پرسش. سوال است 28شامل 

 . م باشدتا حد ممکن قابل فه

 

 عملکرد.5

 منبع تعریف شاخص اندازه گیری

 Compass،2151 ارزش خروجی+  استارت آپمجموع ارزش  ارزش اکوسیستم.5

Genome،2151 

تعداد استارت آپ های .2

 اکوسیستم

 Compass،2151 برآورد کردن تعداد استارت آپ ها

Genome،2151 

 Genome،2151 ی قبل از خروج کارهای نوپاکسب و مبلغ ارزشگذاری  ارزش هر استارت آپ.3

براتی  تغییرات ایجاد شده در تعداد شاغالن تاثیر بر شاخص اشتغال.4
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5312وهمکاران،  

رشدنرخ تولید ناخالص .1

 شهر/ منطقه

براتی  تولید ناخالص داخلیتاثیر استارت آپ ها بر رشد 

 5312وهمکاران،

اختراعاتی که به مرحله تجاری سازی رسیده اندثبت تعداد  اختراعات تجاری شده. 2  53185رستمی، 

رشد در تعداد استارت آپ  .1

 ها

2151، نرخ رشد ساالنه در تعداد استارت آپ ها Compass 

 

دسترسی به بازار.2  

 منبع تعریف شاخص اندازه گیری زیر فاکتور

منابع موجود و . 5

فرصت های سرمایه 

 گذاری

منابع موجود و فرصت 

سرمایه گذاری های  

منابع قابل استفاده و قابل بهره برداری در 

منطقه به عنوان فرصت های سرمایه گذاری 

 برای ایجاد کسب و کار نوپا در اکوسیستم

25318مزارعی،  

،2151 Spigel 

اندازه بازار محلی.2 شرکت های بزرگ به  

 عنوان مشتری

چند درصد مشتریان محلی،شرکت های 

 بزرگ هستند

2152فلد،  

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

شرکت های کوچک  

ومتوسط به عنوان 

 مشتری

چند درصد مشتریان محلی،شرکت های 

 کوچک و متوسط هستند

2152فلد،  

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

دسترسی به بازار  3

 جهانی

درصد مشتری های خارجی در خارج از  مشتریان خارجی

 اکوسیستم کشور 

،2151 Compass 

،2151 Genome 

 دیگر مشتریان منطقه 

 

درصد مشتری های خارجی در خارج از 

اکوسیستم کشور و در محدوده همان 

درصد سایر مشتریان منطقه یک معیار .قاره

بهتری برای مقایسه توانایی استارت آپ ها از 

.همان قاره برای جهانی شدن است  

،2151 Genome 

شبکه ها و .4

 ارتباطات محلی

وضعیت شبکه ها و 

محلی ارتباطات  

وجود شبکه ها و ارتباطاتی که 

کارآفرینان،مشاوران،سرمایه گذاران و نیروی 

کار را برای جریان آزاد دانش واطالعات 

 متصل کند

2151آیزنبرگ،  

2151استام،  

،2151 Spigel 

                                                             
 دکتر حبیب رستمی،رئیس پارک علم و فناوری بوشهر  
 
 دکتر مزارعی،مدیر مرکز رشد بوشهر 
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منابع مالی.3  

 منبع تعریف شاخص اندازه گیری زیر فاکتور

 

 

 

 

 

دسترسی.5  

 

 

 

 

 

 

دسترسی به منابع مالی الزم برای شروع   دسترسی به بودجه اولیه

 کار و پیشرفت در سطح اولیه

،2151 Genome 

دسترسی به سرمایه گذار 

 محلی

درصد تامین مالی توسط سرمایه گذاران 

 همان اکوسیستم

،2151 Genome 

دسترسی به تامین مالی 

 محلی

درصد بودجه اولیه سرمایه گذاری شده 

اکوسیستم توسط سرمایه گذاران از همان 

درصد کم نشان . به عنوان استارت آپ

دهنده مشکلی برای اکوسیستم ها در 

مرحله اولیه توسعه است زیرا شرکت های 

نوپا برای جمع آوری پول باید به بیرون 

 سفر کنند

،2151 Genome 

شامل مجموع وام های بانکی و صندوق  سهولت دسترسی به وام

 های مربوطه و پژوهشگاه ها

2152فلد،  

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

2151آیزنبرگ   

OECD 

سهولت دسترسی به سرمایه 

 گذار فرشته

میزان دسترس پذیری به سرمایه گذاران 

 فرشته

2151آیزنبرگ   

OECD 

براتی 

5312وهمکاران،  

،2151 Spigel 

سهولت دسترسی به سرمایه 

 گذار خطرپذیر

میزان دسترس پذیری به سرمایه گذاران 

 خطرپذیر

2151آیزنبرگ   

OECD 

،2151 Spigel 

تامین مالی از طریق 

 دوستان و خانواده

درصد تامین مالی انجام شده توسط 

 خانواده و دوستان

2152فلد،  

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

،2151 Spigel 

تامین مالی از طریق دولت و  درصد تامین مالی توسط حمایت های  ،2151 Spigel 
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بنیاد ملی  مانند)دولتی و بنیادهای مربوطه بنیادها

...(نخبگان و   

درصد تامین مالی انجام شده از طریق  تامین مالی جمعی

 تامین مالی جمعی

5318رستمی،  

زمان مورد نیاز برای افزایش 

 سرمایه

میزان زمان مورد نیاز برای افزایش دادن 

 سرمایه 

،2151 compass 

،2151 Genome 

 VCتعداد شرکت های کیفیت.2

 باتجربه

با  vcشاخص حضور شرکت های

در (سال پیش1+تاسیس شده در)تجربه

 کل و به نسبت تمام بنگاه ها

،2151 Genome 

 

سرمایه انسانی.4  

 منبع تعریف شاخص اندازه گیری زیر فاکتور

 

 

دسترسی.5  

دسترسی به نیروی کار با 

 تجربه

سال سابقه  2درصد افراد با حداقل 

استارت آپی قبل از عضویت در این 

 کسب و کار نوپا

،2151 compass 

،2151 Genome 

متوسط روزهایی که برای استخدام  زمان استخدام نیروی کار

 نیروی کار موردنظرالزم است

،2151 compass 

،2151 Genome 

درصدنیروی کاری که از فارغ  نیروی کار محلی

 التحصیالن محلی هستند

،2151 Genome 

متولد کشور دیگریدرصد نیروی کار  نیروی کار خارجی مجمع جهانی  

2153اقتصاد،  

2152فلد،  

،2151 Genome 

نیروی کار تازه فارغ 

 التحصیل شده

درصد افرادی که از فارغ التحصیالن 

این می تواند نشانگر .اخیر هستند

مشکل در استخدام مهندسین یا افراد 

 با تجربه تر باشد

،2151 Genome 

جذب کارمندان با حداقل 

کارسال تجربه 2  

 2درصدجذب کارمندان با حداقل 

سال تجربه استارت آپی قبل از 

کسب و کار نوپاپیوستن به این   

،2151 compass 

،2151 Genome 

هزینه.2 به عنوان مثال متوسط حقوق یک  حقوق کارکنان و نیروی فنی  ،2151 compass 
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2151، مهندس نرم افزار Genome 

 

 

 

کیفیت.3  

استارت آپ هایی که از درصد  جذب استارت آپ های ملی

شهرهای دیگر کشور به این 

 اکوسیستم منتقل شده اند

،2151 Genome 

تعداد کارآفرینانی که از یک شهر  جذب تعدادکارآفرینان ملی

دیگر در همان کشور به اکوسیستم 

منتقل شده اند تا بتوانند در 

اکوسیستم استارت آپ راه اندازی 

 این نشان دهنده تعداد مطلق. کنند

 کارآفرینان جذب شده است

،2151 Genome 

سال 2بنیان گذاران با تجربه   2با  کسب و کار نوپادرصد موسسین  

کسب یا چند سال سابقه کار در یک 

به عنوان کارمند، قبل از  و کار نوپا

فعلی خود کسب و کار نوپاتأسیس   

،2151 Genome 

،2151 compass 

 

با سابقه و با ( مربیان)تعداد منتور مربیان کهنه کار

 تجربه 

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

2152فلد،  

،2151 Genome 

تعداد مشاوران استارت آپ 

 های دارای سهام

تعداد مشاورانی که در استارت آپ ها 

 دارای سهام هستند

،2151 compass 

،2151 Genome 

کیفیت دانشگاه ها و مراکز  

 آموزشی و تحقیقاتی

دانشگاه ها و مراکز آموزشی سطح 

 برای تربیت مناسب نیروی انسانی

براتی 

5312وهمکاران،  

 

بنیان گذار.1  

 منبع تعریف شاخص اندازه گیری زیر فاکتور

هدف و آرزو.5 یی که کسب و کارهای نوپادرصد  محصول پشرو در سطح جهان 

 محصول جدیدی را تولید می کنند

OECD 

،2158 GEI 

،2151 Genome 

سفارشی محلی محصو یی که در کسب و کارهای نوپادرصد  

حال تهیه نسخه محلی یک محصول 

 موجود هستند

OECD 

،2151 Genome 
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استراتژی جهانی.2  

هدف گذاری بازار جهانی در 

 ابتدا

یی که  در کسب و کارهای نوپادرصد 

ابتدا بازارهای جهانی را هدف قرار می 

 دهند

،2151 Genome 

بازارجهانی بعدا هدف قرار دادن یی که کسب و کارهای نوپادرصد  

نشان دهنده جاه طلبی برای رسیدن 

 به بازارهای جهانی است

،2151 Genome 

تعداد زبان هایی که محصول با آن ها  زبان محصول

 ارائه شده است

،2151 compass 

،2151 Genome 

 

 

تیم.3  

موسس 3یا2استارت آپ های با  . موسس 3یا  2درصد تیم موسس با  

 کسب و کار نوپااولین گزارش های 

کسب و کارهای ژنوم ثابت کردند که 

بنیانگذار به میزان 4یا  5+یی با نوپا

 قابل توجهی کمتر موفق هستند

،2151 Genome 

بنیان گذارانی که قبال استارت آپ  بنیانگذاران سریالی

 تاسیس کردند

OECD 

،2151 Genome 

بنیانگذاران دارای مدرک 

 کارشناسی

درصد مؤسسین دارای مدرک 

 کارشناسی

،2151 Genome 

بنیانگذاران دارای مدرک ارشدیا 

 دکتری

درصد موسسان با مدرک کارشناسی 

 ارشد یا دکترا

براتی 

5312وهمکاران،  

،2151 Genome 

2151، درصد موسسین مهاجر بنیانگذاران مهاجر Genome 

 81تا  52)میانگین سنی بنیانگذاران  سن بنیانگذاران

(سال  

،2151 Genome 

2151، چند درصد موسسین خانم هستند بنیانگذار خانم  Genome 

2151، درصد موسسان با پیشینه فنی تیم بنیانگذار فنی  Genome 

 

حمایت ها.2  

 منبع تعریف زیر فاکتور

سهولت شروع کار.5 2152فلد، سهولت یا دشواری شروع یک استارت آپ   

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  
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مشوق های مالی.2  

 

 

 کیفیت و کارآمدی مشوق های مالی ،بیمه ای و گمرکی

5312براتی وهمکاران،  

5318رستمی،  

2152فلد،  

2151آیزنبرگ   

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

قوانین حمایتی.3 2152فلد، کیفیت و کارآمدی قوانین حمایتی مربوطه   

2151آیزنبرگ   

جهانی  مجمع

2153اقتصاد،  

 

پارک علم و فناوری.4  

 

 

وجود پارک علم و فناوری در اکوسیستم و کیفیت 

 عملکرد آن

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

2152فلد،  

5318مصلح،  

،2151 Spigel 

شتابدهنده. 1 2152فلد، وضعیت تعداد شتابدهنده موجود   

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

مراکز رشد.2 2152فلد، وضعیت تعداد مراکز رشد موجود    

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

میزان حمایت از برگزاری ..1

 رویدادهای استارت آپی

5،5318مصلح تعدد برگزاری رویدادهای استارت آپی در طول سال  

آزمایشگاه ها..8 5318مصلح، تعداد آزمایشگاه های موجود و کیفیت آنها   

دسترسی به ساختار .1

(آب و برق)پایه  

2152فلد، وضعیت ساختار پایه  

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

دسترسی به مخابرات و .51

 ارتباطات

(مثال فیبرنوری)وضعیت مخابرات و ارتباطات 2152فلد،   

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

،2151 Spigel 

                                                             
5
 دکتر عبدالمجید مصلح،رئیس دانشگاه خلیج فارس بوشهر. 
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دسترسی به فضای .55

 حمل و نقل

2152فلد، وضعیت حمل و نقل منطقه  

مجمع جهانی 

2153اقتصاد،  

دسترسی به فضای کافی.52 2151، وجود فضای اداری و کارگاهی الزم برای استارت آپ ها  Spigel 

 

فرهنگ.1  

 منبع تعریف زیرفاکتور

اعتقاد به پیشرفت و به نتیجه رسیدن شرکت های  باور به مسیر شغلی استارت آپی.5

 استارت آپی

GEI،2158 

 GEI،2158 و پیشبرد رویه های اداری وجود فساد در انجام درک از فساد.2

 5312براتی وهمکاران، دیدگاه جامعه به کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا دیدگاه جامعه.3

ارجحیت خوداشتغالی به زندگی کارمندی و برای  ترجیح خود اشتغالی.4

 دیگران کار کردن

 5312براتی وهمکاران،

ریسک پذیری )فرهنگ حمایتی.1

 (ونوآوری

 Spigel،2151 ریسک پذیری و ایجاد نوآوری و خالقیت فرهنگ

 2151آیزنبرگ 

عالقه شرکت ها به همکاری با .2

 استارت آپ ها

اینکه استارت آپ ها را به چشم رقیب ببینند یا 

 عالقه مند به همکاری با آنها باشند

Genome،2151 

 

 پرسشنامهچارچوب 

 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

---  عملکرد 1

 ارزش زیست بوم
ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش .1

 ارزش خروجی است+  استارت آپ

تعداد استارآپ های 

 زیست بوم

تعداد استارآپ هایی که در زیست بوم مستقر .2

 هستند

 ارزش هر استارت آپ

ارزش هر استارت آپ که در واقع مبلغ .3

ی قبل از خروج کسب و کارهای نوپاارزشگذاری 

 باشد می

تغییراتی که در تعداد شاغالن ایجاد کرده .4 تاثیر بر شاخص اشتغال
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 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

 .است

رشد نرخ تولید ناخالص 

 داخلی

تولید بر رشد  کسب و کارهای نوپاتاثیری که .2

 داشته اند ناخالص داخلی

 اختراعات تجاری شده
تعداد ثبت اختراعاتی که به مرحله تجاری .2

 سازی رسیده اند

نرخ رشد سالیانه در 

 ها تعداد استارت آپ

هایی که  نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ.7

 در استان وجود دارد

2 
دسترسی 

 به بازار

 ---
منابع موجود و فرصت 

 های سرمایه گذاری

منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت .1

سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل بهره برداری 

 است

اندازه 

 بازارمحلی

شرکت های بزرگ به 

 عنوان مشتری

شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری برای .1

 شرکت های استارت آپی وجوددارند

شرکت های کوچک و 

متوسط به عنوان 

 مشتری

شرکت های کوچک و متوسطی که به عنوان .12

مشتری برای شرکت های استارت آپی وجود 

 دارند

دسترسی 

به بازا 

 جهانی

 مشتریان خارجی
مشتریان خارجی ای که در خارج از اکوسیستم .11

 کشور هستند

 دیگر مشتریان منطقه
در خارج از دیگر مشتریان منطقه که .12

 اکوسیستم کشور و در محدوده قاره هستند

 
وضعیت شبکه ها و 

 ارتباطات محلی

وجود شبکه ها و ارتباطاتی که .13

کارآفرینان،مشاوران،سرمایه گذاران و نیروی کار 

 را برای جریان آزاد دانش واطالعات متصل کند

3 
منابع 

 مالی
 دسترسی

دسترسی به بودجه 

 اولیه

دسترسی به منابع مالی که برای شروع کار و .14

 پیشرفت در سطح اولیه الزم است

دسترسی به سرمایه 

 گذار محلی

سرمایه گذاران  درصد تامین مالی توسط.12

 محلی که در اکوسیستم وجود دارند

دسترسی به تامین مالی 

 محلی

درصد تامین مالی محلی که برای کسب و .12

 کارهای نوپا در اکوسیستم وجود دارد

سهولت دسترسی به وام ها و اعتباراتی که به .17 سهولت دسترسی به وام
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 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

استارت آپ های اکوسیستم تخصیص داده می 

 شود

سهولت دسترسی به 

 سرمایه گذار فرشته

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار فرشته .11

در کسب و کارهای نوپا در استان بوشهر انجام می 

 دهند

سهولت دسترسی به 

 سرمایه گذار خطرپذیر

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار .11

خطرپذیر در کسب و کارهای نوپا در استان 

 می دهند بوشهر انجام

تامین مالی از طریق 

 دوستان و خانواده

سرمایه گذاری هایی که خانواده و دوستان در .22

کسب و کار های نوپای مستقر در استان انجام می 

 دهند

تامین مالی از طریق 

 دولت و بنیادها

پرداخت های مالی که ازطرف دولت و بنیادها .21

 به کسب و کارهای نوپا داده می شود

 تامین مالی جمعی
درصد تامین مالی که از طریق تامین مالی .22

 جمعی انجام میشود

زمان موردنیاز برای 

 افزایش سرمایه

زمانی که برای انجام افزایش سرمایه الزم .23

 است

 کیفیت
 vcتعداد شرکت های 

 با تجربه

با تجربه در اکوسیستم  vc تعدد شرکت های.24

 تاسیس شده اندسال پیش  2+که در 

4 
سرمایه 

 انسانی

دسترسی 

 پذیری

 نیروی کار با تجربه

میزان دسترسی به نیروی کار با تجربه که .22

سال سابقه استارت آپی قبل از عضویت  2حداقل 

 را داشته باشد کسب و کار نوپادر این 

زمان استخدام نیروی 

 کار

متوسط روزهایی که برای استخدام نیروی کار .22

 موردنظرالزم است

 نیروی کار محلی
درصد نیروی کاری که از فارغ التحصیالن .27

 محلی هستند

 نیروی کار خارجی
که متولد کشور وجود نیروی کار خارجی .21

 دیگری هستند

درصد نیروی کاری که جدیدا فارغ التحصیل .21نیروی کار تازه فارغ 
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 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

 شده اند التحصیل شده

کارمندان با جذب 

سال تجربه  2حداقل 

 کاری

سال  2درصدجذب کارمندان که حداقل .32

 ی داشته اندکسب و کار نوپاتجربه 

 هزینه
حقوق کارکنان و نیروی 

 فنی

متوسط حقوقی که کارکنان و نیروی فنی .31

 موجود در اکوسیستم دارند

 کیفیت

جذب استارت آپ های 

 ملی

از شهرهای دیگر درصد استارت آپ هایی که .32

 کشور به این اکوسیستم منتقل شده اند

 جذب کارآفرینان ملی

تعداد کارآفرینانی که از یک شهر دیگر در .33

همان کشور به اکوسیستم منتقل شده اند تا 

بتوانند در اکوسیستم استارت آپ راه اندازی 

 .کنند

تعداد مشاوران 

استارآپ هایی که دارای 

 سهام هستند

تعداد مشاورانی که در استارت آپ ها دارای .34

 سهام هستند

 2بنیان گذاران با تجربه 

 سال

یا چند  2با  کسب و کار نوپادرصد موسسین .32

به عنوان  کسب و کار نوپاسال سابقه کار در یک 

فعلی خود  کسب و کار نوپاکارمند، قبل از اینکه 

 را تاسیس کنند

 مربیان کهنه کار
تعداد و کیفیت مربیان کهنه کار و با تجربه که .32

 در اکوسیستم وجود دارند

کیفیت دانشگاه ها و 

مراکز آموزشی و 

 تحقیقاتی

سطح کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و .37

برای تربیت نیروی انسانی مناسب تحقیقاتی که 

 باشد

2 
بنیان 

 گذار

هدف و 

جاه )آرزو

طلب 

 (بودن

در محصول پیشرو 

 سطح جهان

یی که محصول کسب و کارهای نوپادرصد .31

را تولید ( محصول پشرو در سطح جهان)جدیدی

 می کنند

 محصول سفارشی محلی
یی که در حال تهیه کسب و کارهای نوپا.31

 نسخه محلی یک محصول موجود هستند
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 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

استراتژی 

 جهانی

هدفگذاری بازارجهانی 

 در ابتدا

که  در ابتدا بازارهای  ییکسب و کارهای نوپا.42

 جهانی را هدف قرار می دهند

هدف قرار دادن بازار 

 جهانی

یی که نشان دهنده جاه کسب و کارهای نوپا.41

 طلبی برای رسیدن به بازارهای جهانی است

 زبان محصول
تعداد زبان هایی که محصول شرکت های .42

 استارت آپی با آن ها ارائه شده است

 تیم

یا  2استارت آپ هایی با 

 موسس 3

موسس  3یا  2درصد استارت آپ هایی که .43

 دارند

 بنیان گذاران سریالی
بنیان گذارانی که قبال استار آپ تاسیس کرده .44

 اند

بنیان گذاران دارای 

 مدرک کارشناسی

درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک .42

 کارشناسی هستند

 بنیان گذاران دارای

مدرک تحصیالت 

 تکمیلی

درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک ارشد یا .42

 دکترا هستند

 موسسین مهاجر
درصد بنیان گذارانی مهاجری که به این .47

 اکوسیستم مهاجرت کرده اند

 سن موسسان
میانگین سنی بنیانگذاران کسب و کارهای .41

 نوپایی که در استان هستند

 درصد بنیان گذارانی که خانم هستند.41 خانمبنیان گذاران 

بنیانگذاران با پیشینه 

 فنی
 درصد بنیانگذارانی که پیشینه فنی دارند.22

2 
حمایت 

 ها
 ---

 سهولت شروع کار
میزان سهولت یا دشواری که برای شروع یک .21

 استارت آپ وجود دارد

 مشوق های مالی

در  کیفیت و کارآمدی خدمات حمایتی که.22

های مالی، بیمه و گمرکی صورت می  زمینه مشوق

 پذیرد

 قوانین حمایتی
میزان رضایتی که کسب و کارهای نوپا از .23

 قوانین حمایتی دارند
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 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

 پارک علم و فناوری
کیفیت عملکرد پارک علم و فناوری ای که در .24

 اکوسیستم وجود دارد

 شتاب دهنده
در سطح استان به تعداد شتابدهنده هایی که .22

 وجود آمده است

 تعداد مراکز رشدی که در استان وجود دارد.22 مراکز رشد

میزان حمایت از 

برگزاری رویدادهای 

 یکسب و کار نوپا

تعداد فعالیت ها و رویدادهای استارت آپی در .27

 طول سال در استان برگزار می شود

 آزمایشگاه ها
که در اکوسیستم تعداد آزمایشگاه هایی .21

 وجود دارد

دسترسی به ساختار 

 پایه مانند آب و برق

میزان رضایتی که در زمینه دسترسی به .21

 ساختار پایه مانند آب و برق وجود دارد

دسترسی به مخابرات و 

 ارتباطات

میزان رضایتی که در زمینه وضعیت مخابرات و .22

 وجود دارد( مانند فیبر نوری)ارتباطات

دسترسی به فضای حمل 

 و نقل

میزان رضایتی که در زمینه وضعیت حمل و .21

 نقل منطقه وجود دارد

دسترسی به فضای 

 کافی

وجود فضای اداری و کارگاهی که برای فعالیت .22

 استارت آپ ها الزم است

---  فرهنگ 7

باور به مسیر شغلی 

 یکسب و کار نوپا

به نتیجه میزان اعتقادی که به پیشرفت و .23

رسیدن شرکت های استارت آپی در جامعه وجود 

 دارد

 درک از فساد
میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه .24

 های اداری وجود دارد

 دیدگاه جامعه
میزان دیدگاه مثبتی که جامعه به کارآفرینی .22

 و کسب و کارهای نوپا دارد

 ترجیح خود اشتغالی
که خود اشتغالی به زندگی میزان ارجحیتی .22

 کارمندی و برای دیگران کار کردن دارد

) فرهنگ حمایتی

ریسک پذیری و 

سطح فرهنگ ریسک پذیری و ایجاد نوآوری .27

 و خالقیتی که در استان وجود دارد
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 سوال شاخص ابعاد متغیرها ردیف

 (نوآوری

عالقه شرکت ها به 

همکاری با استارت آپ 

 ها

آپ میزان عالقه شرکت ها به اینکه با استارت .21

 ها همکاری داشته باشند

 

 

 :گیریمقیاس اندازه

هایی که به آسانی صهها، عقاید و سایر خصیها، قضاوتها برای سنجش نگرشمقیاس

 (.52: 5313سرمد و همکاران، )رود گیری نیستند، به کار میقابل اندازه

استفاده شده  ای لیکرتهای سواالت پژوهش از طیف پنج گزینهبرای طراحی گزینه

این مقیاس در . رودگیری به شمار میهای اندازهترین مقیاساست که یکی از رایج

ای است که از تعدادی فاصلهتوسط لیکرت ابداع شد و یک مقیاس  5131ابتدای سال 

های جوابیه در این مقیاس، معموال گزینه. ینه جوابیه تشکیل شده استعبارت و گز

مخالفت پاسخگو نسبت به یک موضوع یا مفهوم معین، اعم از  نشانگر میزان موافقت و

توان حساسیت، نگرش، تعلق یا از طریق این مقیاس می به عبارتیمثبت یا منفی است، 

 (.12: 5315خاکی، )باور و احساسات پاسخگو را تعیین کرد 

فت، روی پاسخگو قرارگربا تعاریف جدول ذیل پیش   1 تا ها در طیف لیکرت از امقیاس

 3-3ها مطابق جدول شماره اختصاص داده شده به هریک از طیف هایاز این رو ارزش

 .باشدمی

 گیری در پرسشنامهمقیاس اندازه-3-3جدول

 خیلی خوب خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف :وضعیت گویه 
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 جامعه آماری-3-2

خواهد به ا چیزهایی اشاره دارد که محقق میجامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع ی

جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و (.5312آذر و مومنی)تحقیق درباره آنها بپردازد

افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک 

 (.5382نیا،حافظ )باشند

یابی ، متخصصین و خبرگان و برای شناسایی چارچوب ارز کتابجامعه آماری در این 

ررسی وضعیت موجود زیست بوم گذاران حوزه نوآوری و تکنولوژی است و برای بسیاست

و تعدادی از  استانفعال ی کسب و کارهای نوپای نوپا در استان ، مدیران کارهاکسب و

پایگاهی برای ثبت تمامی به دلیل عدم وجود .باشدمی تم استانمدیران فعال در اکوسیس

از طریق راهنمای مدیران مراکز هستند در مرحله رشد  که شرکت  11ها این شرکت

بر .موجود شناسایی و احصاء شد  برای بررسی وضعیت به عنوان جامعه رشد استان

زیر  کسب و کار نوپا 551اساس لیست به دست آمده از مدیران مراکز رشد استان تعداد 

در مرحله  مورد 45در مرحله رشد ، مورد 11نظر مراکز رشد شناسایی شد که تعداد 

-کنند که در این پژوهش تنها شرکتبه عنوان هسته فعالیت می مورد 51پیش رشد و 

اند زیرا از ان جامعه آماری در نظر گرفته شدهعنو هایی که به مرحله رشد رسیدند به

اطالعات و تجربه بیشتری برخوردارند و بیشترین تعامل را با بازیگران زیست بوم برای 

 .اندهای خود داشتهپیشبرد فعالیت

میزان اهمیت 

 :گویه
 خیلی مهم مهم نظری ندارم کم اهمیت بی اهمیت

 1 4 3 2 5 :رتیه بندی 
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دوره ای است که طی آن واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد به معیارهای  :مرحله رشد

طول دوره استقرار در دوره . شوندو پس از آن از مرکز خارج می رشد یافتگی دست یافته

 .سال است 3رشد حداکثر 

های هایی که دارای ایدهای است که در آن به افراد یا گروهدوره :مرحله پیش رشد

های الزم برای آشنایی با بازار، شناسایی گروه کاری، نوآورانه هستند، مشاوره و آموزش

درصورت موفقیت در . های حقوقی مستقل داده شودایجاد هویتتثبیت ایده کاری و 

توانند متقاضی اسکان رسمی این دوره و کسب هویت مستقل حقوقی، واحدهای نوپا می

باشد و حداکثر تا ماه می 2مدت زمان استقرار در دوره پیش رشد . در مرکز رشد شوند

 .ماه قابل تمدید است 1

د و به عنوان تیم انکه هنوز شرکت تاسیس نکرده یکسب و کار نوپاهای تیم: هسته

 .شوندنوآور محسوب می

 

 

 گیرینمونه -3-2

شود که به وسیله تمام شماری گردآوری می گاهی اوقات بعضی از خصوصیات جامعه

اما انجام سرشماری معموال پرهزینه ، زمان بر واحتیاج .نامندن عمل را سرشماری میای

دارد و با توجه به این نکته که بعضی مواقع انجام سرشماری به نیروی انسانی خبره 

ر جامعه آماری مقدور ضروری نبوده و همچنین کاربرد روش سرشماری همیشه و در ه

گیری استفاده سرشماری صرف نظر کرده و از نمونهتوان از انجام لذا می باشدنمی

شرکت در مرحله رشد 11در این تحقیق حجم نمونه شامل  (.5382ازکیا و آستانه،)کرد
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پرسشنامه بین آنها توزیع گردید و پس از تکمیل   11که از روش سرشماری . باشدمی

 .پرسشنامه دریافت شد 11

 روایی و پایایی ابزار -3-7

 :روایی ابزار -3-7-1

گیری، بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را ز روایی این است که وسیله اندازهمنظور ا

ارزش تواند هر پژوهش علمی را بیهای نامناسب میا که اندازه گیریاز آنج.بگیرداندازه 

برای بررسی وضعیت زیست بوم  کتابدر این .کندتر مییت روایی را پررنگکند ، اهم

بهره گیری از  با.کارهای نوپا در استان بوشهر از پرسشنامه استفاده شده استکسب و

و خبرگان اهنما و مشاور و تعدادی از اساتید دانشگاهی های اساتید رنظریات و راهنمایی

مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت تا سواالت طراحی شده از  حوزه مربوطه ، پرسشنامه

در نتیجه از .ها، پرسشنامه نهایی شدپس از تعدیل پرسش.کیفیت الزم برخوردار شوند

قرار گرفته،پژوهش حاضر آنجا که پرسشنامه توسط اساتید و خبرگان مورد ارزیابی 

به بررسی اعتبار  Smart PLSهمچنین با استفاده از نرم افزار  .روایی محتوایی دارد

 .های بار عاملی و روایی همگرا پرداخته شدپرسشنامه با استفاده از شاخص( ییروا)

 پایایی ابزار  -3-7-2

کوتاه،چندبار به گروه مشخصی گیری را در یک فاصله زمانی پایایی یعنی اگر ابزار اندازه

ثبات مفهوم مورد سنجش را پایایی یک سنجه،.از افراد بدهیم،نتایج به هم نزدیک باشد

توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان شاخصی از ثبات آن در .دهدنشان می

ر سنجه ها شاخصی است از تجانس بندهایی دسازگاری درونی سنجه.تغییرات است برابر

 به عبارتی پایایی به(.5383الوانی فرد و همکاران)دهندک مفهوم را انعکاس میکه ی

-ان تا چه اندازه نتایج یکسانی میگیری در شرایط یکسدنبال این است که ابزار اندازه

تقل به عبارتی همبستگی بین نمرات در یک آزمون معادل که به صورت جدا و مس.دهد
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جهت بررسی پایایی (.5382حافظ نیا،)چقدر استشود،از یک گروه آزمودنی گرفته می

ضریب همبستگی آلفای . ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شدمتغیرها و پرسشنامه

پایایی ثبات درونی، همانند تحلیل عاملی . کرونباخ نوعی اندازه پایایی ثبات درونی است

چنانچه . (582:5314کریمی، )هاسترای مشاهده شدت همبستگی بین گویهروشی ب

توان گفت که آن مقیاس و باالتر باشد، می 1/1مقیاسی دارای میزان آلفای کرونباخ 

ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق به صورت . دارای پایایی است

 .مشخص شده است 4-3جداگانه در جدول  

 (کرونباخآلفای )میزان پایایی به روش همسازی درونی  4-3جدول شماره 

 آلفای کرونباخ متغیرها

 81/1 عملکرد

 15/1 دسترسی به بازار 

 81/1 تامین مالی

 84/1 سرمایه انسانی

 83/1 بنیان گذار

 81/1 حمایت ها

 81/1 فرهنگ

 11/1 (کل)ی کسب و کار نوپاارزیابی اکوسیستم 

 

 83/1از حداقل دهد که مقدار آلفای کرونباخ بررسی مقادیر آلفای کرونباخ نشان می

. لفه دسترسی به بازار بدست آمده استؤبرای م 15/1گذار تا حداکثر لفه بنیانؤبرای  م

بدست آمده  11/1ی برابر با کسب و کار نوپا زیست بومپایایی کل پرسشنامه ارزیابی 

-ؤلفهو م کسب و کار نوپا شود متغیر ارزیابی زیست بومده میهمان طور که مشاه. است

های آن دارای پایایی قابل قبول هستند و میزان آلفای کرونباخ تمامی متغیرها بیشتر از 
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نتیجه پایایی  است که نشان از این دارد که پایایی تمامی متغیرها و در 1/1مقدار معیار 

 . شودپرسشنامه تایید می

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات -3-1

ها ظر،مرحله بعد تجزیه و تحلیل دادهپس از جمع آوری اطالعات از نمونه مورد ن

کدگذاری : ضروری است قبل از انجام این کار یکسری اقدامات مقدماتی از قبیل .است

این مراحل به .شودانجام می... وها های مرکزی ، پراکندگی دادهها ، محاسبه شاخصداده

های حاصل دادهدهد ه و تحلیل کمک کرده و اطمینان میها برای تجزیکردن دادهآماده

الوانی فرد و )به صورت معقول مناسب هستند و تفسیر آنها به طور صحیح میسر است

 (.5383همکاران،

های توصیفی و یافتهنتایج تجزیه و تحلیل آماری در فصل چهارم و در دو بخش یافته

های توصیفی به توصیف متغیرهای در بخش یافته. های استنباطی ارائه شده است

های آماریِِ فراوانی و درصد شناختی و متغیرهای اصلی با استفاده از شاخصجمعیت 

نرمال بودن . ای و ستونی پرداخته شدنمودار دایرهفراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و 

اسمیرنوف -های کجی و کشیدگی و آزمون کولموگروفشاخصمتغیرها با استفاده از 

زمون همبستگی تحلیل عاملی تاییدی، آطی از های استنبادر بخش یافته. بررسی شد

 .ه استاستفاده شدای ندی فریدمن، و آزمون تی تک نمونهبپیرسون، آزمون رتبه

(. p< 11/1)تعیین شد  11/1ها، مقدار حداکثر سطح خطای آلفا جهت آزمون فرضیه 

 Smart  و  SPSS 21افزارهای آماری ها با استفاده از نرم تجزیه و تحلیل داده

PLS 1-3های آماری استفاده شده در جدول ای از روشخالصه .انجام شد 3نسخه 

 .آورده شده است

 روش ها و شاخص های آماری استفاده شده در پژوهش 1-3جدول 
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 روش ها و آزمون های آماری کاربرد نوع روش آماری

 آمار توصیفی

توصیف متغیرهای جمعیت 

 شناختی

 توصیف متغیرهای اصلی

 بودن متغیرهانرمال 

 فراوانی و درصد فراوانی

 میانگین و انحراف استاندارد

اسمیرنوف و کجی و -کولموگوروف

 کشیدگی

 آمار استنباطی

 آزمون پایایی پرسشنامه

 آزمون اعتبار پرسشنامه

 آزمون رابطه متغیرها

 مقایسه میانگین ها

 رتبه بندی مولفه ها

 آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی

 AVEتحلیل عاملی تاییدی و 

 پیرسونضریب همبستگی 

 تی تک نمونه ای

 فریدمن

 SPSS    - Smart PLS نرم افزارها

 

 افق زمانی و گستره مکانی پژوهش -3-1

در بررسی . ایمقطعی و دوره:گیرند مانی تحقیقات در دو دسته قرار میاز لحاظ افق ز

-منظور پاسخ به پرسش جمع آوری می ها یک بار در طی یک دوره بهمقطعی داده

ها را ممکن است بخواهد افراد یا پدیده ای پژوهشگرهای دورهدرحالیکه در بررسی.شود

های پژوهش.پرسش مورد بررسی قرار دهد در چندین برهه زمانی به منظور پاسخ به یک

این رو  از.شودشوند، مطالعات میدانی نامیده میها انجام میهمبستگی که در سازمان

ت زیرا به دنبال مطالعه زیست بوم کسب و وهش حاضر از نوع مطالعه میدانی اسپژ

با توجه به اینکه پاسخ دهندگان در یک  پژوهشاز طرفی در این .کارهای نوپا است

مقطع زمانی مورد پرسش قرار گرفتند ، پژوهش از نظر افق زمانی از نوع مقطعی 

ها و از این رو شرکت.باشدبه استان بوشهر میژوهش هم مربوط گستره مکانی پ.بود

 .سسات و خبرگان مورد پژوهش باید در استان بوشهر فعالیت خود را انجام دهندؤم
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توان گفت پژوهش حاضر از منظر ماهیت پژوهش کاربردی و از منظر می به طور کلی

ماهه  تهشدوره حدودا  ها در طی یکز نوع تحقیقات مقطعی است که دادهزمان اجرا ا

ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه و و از لحاظ فنون گردآوری داده شده استجمع آوری 

دی تا  خرداد ماهاز ها قلمرو زمانی بررسی داده.کمی و کیفی است هایبه صورت داده

 .بوده و قلمرو مکانی استان بوشهر می باشد5318سال ماه

 خالصه فصل  -3-12

این پژوهش از . به همراه کلیاتی از فرآیند آن ارائه شددر این فصل روش انجام پژوهش 

تراتژی تحقیق نیز روش است و از منظر هدف توصیفی و همچنین اسنوع کاربردی بوده

ای ارزیابی کردن مدلی بریل استفاده از مصاحبه برای فراهمبه دل.باشدپیمایش می

و ایجاد فرم  ف،کارهای نوپا در استان بوشهر از یک طروضعیت زیست بوم کسب و

ای با استفاده از طیف لیکرت برای بررسی وضعیت کنونی استان پرسشنامه چند گزینه

کیفی استفاده شده -های کمیتوان گفت از دادهل از طرف دیگر،میبر اساس مد

رسشنامه صورت گرفته جمع آوری اطالعات به صورت میدانی و با استفاده از پ.است

ل از پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفت و وضعیت فعلی های حاصدر نهایت داده.است

 .زیست بوم بدست آمد



 

 

 

 

 چهارم فصل

 

  ها داده لیتحل و هیتجز                    
 

 

 مقدمه  -4-1

ها یا اهداف هها و فرآیندهای آماری، پاسخ به سؤاالت، فرضیهدف از تجزیه و تحلیل داده

هر پرسش، هدف یا های بدست آمده در رابطه با فصل، دادهدر این . پژوهش است

کار تحلیل این است که  .فرضیه، توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند

ها را به واحدها، الگوها و های وسیع، پیچیده و حتی غیرقابل درک دادهمجموعه

های در این قسمت داده. های قابل درک در مسائل پژوهشی تبدیل نمایدشاخص

، و همکاران سرمد)شود مودار عرضه و تحلیل میگردآوری شده به صورت جدول یا ن

5382 :323 .) 

file:///C:/Users/a/Desktop/احسان/رنجبران.docx%23_Toc31960182
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در بخش . استر دو بخش توصیفی و استنباطی آمدهنتایج آماری در این فصل و د

توصیفی به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی با استفاده از فراوانی و درصد 

ار پرداخته شد و در بخش استنباطی، اعتبار پرسشنامه با فراوانی، میانگین و انحراف معی

تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد، روابط بین متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون 

تی ها از آزمون ون فریدمن و برای مقایسه میانگینآزمون شد، برای رتبه بندی از آزم

 . ای استفاده شدتک نمونه

 های توصیفییافته -4-2

 شناختی های جمعیتویژگی -4-2-1

 جنسیت

شود در همان طور که مالحظه می. استفراوانی جنسیت گزارش شده 5-4دول در ج

درصد  22درصد پاسخگویان مرد و  14. نمونه پژوهش بیشتر پاسخگویان مرد هستند

 .زن هستند

 توصیف جنسیت پاسخگویان 5-4جدول 

 جنسیت تعداد درصد 

 مرد 31 74

22 

 
 زن 53

 مجموع 11 122
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 (برحسب درصد)ای جنسیت پاسخگویان نمودار دایره -5-4شکل 

 میزان تحصیالت 

افراد برحسب . فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان گزارش شده است 2-4در جدول 

-قرار می( نس، فوق لیسانس و دکترادیپلم و فوق دیپلم، لیسا)تحصیالت در چهار طبقه 

 32فوق لیسانس با : تحصیالت به صورت نزولی بدین صورت استفراوانی میزان . گیرند

 .درصد 51دیپلم با درصد و دیپلم و فوق 21دکترا با  درصد، 34درصد، لیسانس با 

 جدول فراوانی میزان تحصیالت پاسخگویان 2-4جدول 

 میزان تحصیالت تعداد درصد  درصد تجمعی

 دیپلم و فوق دیپلم 1 51 12

 لیسانس 51 34 44

 فوق لیسانس 58 32 12

 دکتری 51 21 122

 مجموع 11 511 

 مرد

74% 

 زن

22% 
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 (برحسب درصد)نمودار ستونی تحصیالت پاسخگویان  -2-4شکل 

 

 سن

دهد بیشترین درصد فراوانی نتایج نشان می. ن افراد آمده استفراوانی س 3-4در جدول 

درصد مربوط  52سال  و کمترین درصد فراوانی با  45تا  35درصد مربوط به سن  12با 

سال سن  41تا  35مطابق نتایج بیشتر پاسخگویان بین . سال است 11تا  45به سن 

 .دارند

 توصیف سن پاسخگویان  3-4جدول 

 سن تعداد درصد  درصد تجمعی

 سال 31تا  25 52 32 32

 سال 41تا  35 28 12 11
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 دکتری فوق لیسانس  لیسانس دیپلم و فوق دیپلم



227     داده هاتجزیه و تحلیل 

 

 سال  11تا  45 2 52 122

 مجموع 11 511 

 

 

 (برحسب درصد)سن پاسخگویان  نمودار ستونی -3-4شکل 

 لشغ

دهد بیشترین درصد نتایج نشان می. ل افراد آمده استفراوانی شغ 4-4در جدول 

 8درصد مربوط به شغل مدیر استارت آپ است و کمترین درصد فراوانی با  12فراوانی با 

 . درصد مربوط به شغل کارمند استارت آپ است

 نتوصیف سابقه خدمت پاسخگویا  4-4جدول 

 شغل تعداد درصد درصد تجمعی

 مدیر استارت آپ 42 12 12

 کارمند استارت آپ 4 8 122

 مجموع 11 511 

32 

22 
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15 

25 

35 

45 

55 

65 

 سال 11تا  45 سال 41تا  35 سال 31تا  21
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 (برحسب درصد)نمودار ستونی سابقه خدمت پاسخگویان  -4-4شکل 

 حوزه فعالیت شرکت ها

-دهد شرکتنتایج نشان می. آمده است هاشرکت فراوانی حوزه فعالیت 1-4در جدول 

ها ها شرکتبیشترین تعداد هستند و بعد از آنهای فناوری اطالعات و کشاورزی دارای 

-حدود نیمی از شرکت. ی قرار دارندمکانیک، نفت و گاز، برق و الکترونیک و بیوتکنولوژ

مربوط به  1-4شکل . ندفناوری اطالعات، کشاورزی و مکانیک هست( درصد 14)ها 

 . مونه پژوهش استهای بررسی شده در نتعداد شرکت

 توصیف حوزه فعالیت شرکت ها 1-4جدول 

 حوزه فعالیت شرکت ها تعداد درصد درصد تجمعی

 فناوری اطالعات 52 24 24

 کشاورزی 51 21 44

 مکانیک 1 51 24

 نفت، گاز، پتروشیمی 1 51 24

 برق و الکترونیک 4 8 72
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 کارمند استارت آپ مدیر استارت آپ
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 بیوتکنولوژی 4 8 12

 مدیریت 3 2 12

 نانوفناوری 2 4 12

فناوری های مرتبط با فرهنگ بومی و  2 4 14

 عمران 5 2 12 محلی

 فرآورده های دارویی و گیاهی 5 2 11

 هوافضا 5 2 122

 511 11  

 
 (برحسب درصد)ها شرکت نمودار ستونی حوزه فعالیت -1-4شکل 

 کسب و کارهای نوپاوضعیت 

دهد نتایج نشان می. آمده است نوپاکسب و کارهای فراوانی وضعیت  2-4در جدول 

رشد و درصد در وضعیت پیش 34. رشد هستنددر وضعیت  کسب و کارهای نوپانیمی از 

های در نمونه این تحقیق شامل تمامی شرکت. درصد در وضعیت هسته هستند 22

12 
12 

2 2 
4 4 
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2 2 

1 1 1 
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مورد بررسی قرار گرفته شرکت  11شرکت از  11تعداد در نهایت وضعیت رشد است که 

 .اند

 توصیف وضعیت شرکت  2-4جدول 

 تعداد درصد  درصد تجمعی
کسب و وضعیت 

 کارهای نوپا

 رشد 11 11 22

 پیش رشد 45 34 14

 هسته 51 52 122

 مجموع 551 511 

 

 

 (برحسب درصد) کسب و کارهای نوپانمودار ستونی وضعیت  -2-4شکل 
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 متغیرهای اصلی توصیف -4-2-2

های میانگین با استفاده از آماره. شدی اصلی پرداختهمتغیرهابه توصیف  1-4در جدول 

خیلی ) 1تا  5ها از دامنه میانگین. اصلی توصیف شدند و انحراف استاندارد متغیرهای

نمودار ستونی . است 3است و بر این اساس حد وسط نمرات مقدار ( کم تا خیلی زیاد

 (. 1-4شکل )میانگین متغیرهای اصلی در ادامه آمده است 

 (وضعیت موجود)ی کسب و کار نوپا زیست بومتوصیف متغیرهای ارزیابی  1-4جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیرها

 24/1 12/3 عملکرد

 28/1 21/2 دسترسی به بازار 

 11/1 31/2 تامین مالی

 15/1 81/2 سرمایه انسانی

 12/1 85/2 بنیان گذار

 13/1 81/2 حمایت ها

 12/1 58/3 فرهنگ

که باالترین میانگین در بین عوامل مربوط است به  دهد ها نشان میمیانگین بررسی

است و کمترین میانگین  12/3و عملکرد با میانگین  58/3عامل فرهنگ با میانگین 

 21/2و عامل دسترسی به بازار با میانگین  31/2مربوط به عامل تامین مالی با میانگین 

ت نامطلوب از وضعی نمره باالیی ندارد که نشان میانگین هیچ کدام از عوامل. است

نمودار ستونی میانگین متغیرهای اصلی  1-4شکل . دهدمی کسب و کار نوپا زیست بوم

 .است
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 نمودار ستونی میانگین متغیرها -1-4شکل 

 نرمال بودن متغیرها -4-2-3

های کجی و کشیدگی جهت تعیین اسمیرنوف و شاخص-آماری کولموگروفاز آزمون 

. استگزارش شده 8-4نتایج در جدول . استفاده شد( نرمال بودن)ها وضعیت توزیع داده

به شکل زنگوله و نیز )بودن  آزمون نرمال بودن، با ایجاد یک نمودار احتمالِِ نرمال

پردازد که آیا مشاهدات پژوهش از ، به آزمون این فرض می(متقارن نسبت به میانگین

ها یی و سنجش نرمال بودن توزیع دادهاهمیت آشنا. کنند یا خیرتوزیع نرمال تبعیت می

و  tهای های آماری مانند همبستگی پیرسون، آزموندر این است که برخی از روش

همچنین . استوارند( در جامعه)ها آزمون تحلیل واریانس بر فرض نرمال بودن توزیع داده

-ت صورت مین توزیع متغیر در جمعیّبرآورد پارامتر جمعیّت نیز با اتکاء به نرمال بود

های آماری جهت سنجش نرمال بودن شامل آزمون آزمون (.521:5314کریمی، )گیرد

پاشاشریفی و همکاران، )ویلک است -اسمیرنوف و آزمون شاپیرو-کولموگروف

چنانچه سطح معنی داری بدست آمده برای هر متغیر بیشتر از مقدار (. 511:5315

3.22 
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تیجه مشکلی متغیر نرمال بوده و در ن گیریم که توزیع آننتیجه می آید بدست 11/1

(. 81:5315پاشاشریفی و همکاران، )های پارامتریک وجود نداردجهت استفاده از آزمون

دهنده باشد نشان+ 2و  -2ها بین کشیدگی، چنانچه مقادیر این آمارهدر مورد کجی و 

 (.21515جورج و مالری،)نرمال بودن توزیع تک متغیره است 

اسمیرنوف جهت ارزیابی نرمال بودن مولفه -مقادیر کجی و کشیدگی و آزمون کولموگروف 8-4جدول 

 کسب و کار نوپا زیست بومهای ارزیابی 

 متغیر

داری            معنی

-کولموگروف

 اسمیرنوف

 کشیدگی کجی

- 118/1- 214/1 114/1 عملکرد

 118/1 111/1 182/1 دسترسی به بازار 

- 121/1 321/1 234/1 تامین مالی

 831/1- 882/1 121/1 سرمایه انسانی

- 121/1- 311/1 525/1 بنیان گذار

 285/1- 415/1 511/1 حمایت ها

 222/1- 313/1 541/1 فرهنگ

دهد که تمامی متغیرهای اسمیرنوف نشان می-نتایج بدست آمده از آزمون کولموگروف

اسمیرنوف -کولموگروف داری آزمونسطح معنی. پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند

که ( p> 11/1)بدست آمده است  11/1برای تمامی متغیرهای پژوهش بیشتر از مقدار 

دهد با  بررسی مقادیر کجی و کشیدگی نشان می .نشان از نرمال بودن متغیرها دارد

+ 2منه توجه به این که مقادیر کجی و همچنین مقادیر کشیدگی تمامی متغیرها در دا

                                                             
 
 George & Mallery 
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توانیم نتیجه بگیریم که تمامی متغیرها از توزیع نرمال یا نزدیک ه میبدست آمد -2تا 

و مقادیر کجی و  اسمیرنوف-های کولموگوروفدر مجموع از آزمون. ل برخوردارندبه نرما

توان توزیع تمامی متغیرها را نرمال یا تقریبا نرمال در گیریم که میکشیدگی نتیجه می

استفاده ( همبستگی پیرسون و تی تک نمونه ای)یک های پارامتراز آزمون نظر گرفت و

 .کرد

 یافته های استنباطی -4-3

با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رتبه 

ای به بررسی اعتبار و پایایی پرسشنامه، آزمون ندی فریدمن، و آزمون تی تک نمونهب

 .ایم ها پرداختهیسه میانگینتغیرها و بررسی و مقاروابط بین م

 تحلیل عاملی تاییدی -4-3-1

پرسشنامه با استفاده از ( ییروا)به بررسی اعتبار  Smart PLSبا استفاده از نرم افزار 

های پایایی رداخته شد و با استفاده از آزمونهای بار عاملی و روایی همگرا پشاخص

به دلیل حجم پایین نمونه . ارزیابی شدترکیبی و آلفای کرونباخ، پایایی متغیرها 

 .استفاده شد( PLS)پژوهش، از روش حداقل مجذورات جزئی 

بارهای عاملی بدست آمده برای هر کدام از سواالت مورد ارزیابی قرار گرفت و چنانچه 

بود و از نظر آماری معنی دار شده  41/1بارهای عاملی هر سوال دارای مقادیر بیشتر از 

ل در مدل باقی ماند و سواالتی که بار عاملی بدست آمده برای آنان معنی بود، آن سوا

دار نبود، از سواالت حذف شدند و تحلیل نهایی بر اساس سواالتی انجام شد که دارای 

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار . و معنی دار بوده اند 41/1بار عاملی بیشتر از 

شوند که اگر این مقدار برابر یا سازه محاسبه میهمبستگی شاخص های یک سازه با آن 

های سازه و شاخص شود، موید این مطلب است که واریانس بین 41/1بیشتر از مقدار 

گیری آن سازه بیشتر بوده و اعتبار در مورد آن مدل اندازه اندازه آن از واریانس خطای
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محاسبه بارهای عاملی نکته مهم این است که اگر محقق پس از . گیری قابل قبول است

ها آن شاخص مواجه شد، باید 41/1های آن با مقادیری کمتر از سازه و شاخص بین

داوری و )را اصالح نموده و یا از مدل پژوهش خود حذف نماید ( سواالت پرسشنامه)

تعیین  41/1در این پژوهش حداقل مقدار بار عاملی، مقدار حداقل (. 81:5312رضازاده، 

 .شد

از . جش پایایی عالوه بر آلفای کرونباخ از روش پایایی ترکیبی نیز استفاده شدبرای سن

ش باشد، روسنتی برای تعیین پایایی سازه می آنجایی که معیار آلفای کرونباخ یک معیار

را به کار   5تری نسبت به آلفا به نام پایایی ترکیبیحداقل مجذورات جزئی معیار مدرن

صورت ها را نه بهه آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازهبرتری آن نسبت ب. بردمی

درصورتی که . کندهایشان با یکدیگر محاسبه میبه همبستگی سازهمطلق بلکه با توجه

های از پایداری درونی مناسب برای مدلشود، نشان  1/1مقدار پایایی ترکیبی بیشتر از 

ضریب همبستگی آلفای کرونباخ نوعی (. 81:5312: داوری و رضازاده)اندازه گیری دارد

پایایی ثبات درونی، همانند تحلیل عاملی روشی برای . اندازه پایایی ثبات درونی است

ترین کرونباخ، معمولاستفاده از ضریب آلفای. هاستمشاهده شدت همبستگی بین گویه

لی این قاعده ک. ها بیشتر گزارش شده استپایایی است و از بقیه روشروش محاسبه

 (.584:5314کریمی،)باشد  11/1است که مقدار آلفای کرونباخ یک مقیاس باید حداقل 

جهت بررسی اعتبار همگرا استفاده ( AVE)از شاخص میانگین واریانس استخراج شده 

این شاخص، . برای ارزیابی اعتبار محتوا استفاده شده است AVEعموماً از شاخص  .شد

. گیردآورد را اندازه میغیر پنهان از نشانگرهایش بدست میمتمقدار واریانسی را که یک 

اعتبار همگرا این موضوع را که نشانگرهای یک سازه خاص باید در نسبت باالیی از 

 5تا  1مقدار این شاخص بین . کندواریانس عمومی همگرا یا سهیم باشند را ارزیابی می

 . است و مقادیر باالتر این شاخص نشان از اعتبار همگرای سازه مورد نظر دارد

                                                             
 
 Composite Reliability 
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از تحلیل عاملی تاییدی  کسب و کار نوپا زیست بومجهت بررسی اعتبار مقیاس ارزیابی 

گیری مدل اندازه8-4شکل . سوال است 28این مقیاس دارای . مرتبه دوم استفاده شد

گیری در حالت معنی داری یا مقدار مدل اندازه 1-4در حالت ضرایب استاندارد و شکل 

به همراه پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ و میانگین  1-4نتایج در جدول . تی است

برازش مدل بررسی شده است و در  51-4در جدول  .واریانس استخراج شده آمده است

بررسی  کسب و کار نوپا زیست بومسازه اصلی  ها باؤلفههمبستگی بین م 52-4جدول 

 .شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بار عاملی)در حالت ضرایب استاندارد  زیست بومگیری مولفه های ارزیابی مدل اندازه 8-4شکل 
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را در حالت ضرایب  کسب و کار نوپا زیست بوممدل اندازه گیری ارزیابی  8-4شکل 

همانطور که در شکل قابل مشاهده است . دهداندارد شده یا بار عاملی نشان میاست

تمامی بارهای عاملی مقدار مناسب و مورد تاییدی دارند و تمامی بارهای عاملی بیشتر از 

 . است 41/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (مقدار تی)در حالت معنی داری  زیست بومگیری مولفه های ارزیابی مدل اندازه -1-4شکل 

چنانچه . داری استدر حالت مقدار تی یا معنیگیری مربوط به مدل اندازه1-4شکل 

بین هر سوال با سازه آن باشد به معنای این است که ارتباط  12/5تر از مقدار تی بزرگ

امی روابط و دهد تمنشان می 1-4همان طور که شکل (. p<11/1)شود تایید می

 .است 12/5اند و مقدار تی در تمامی موارد بزرگتر از مسیرها معنی دار شده
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است و  41/1که بیشتر از نتایج نشان داد با توجه به مقدار بارهای عاملی بدست آمده 

بزرگتر از  tتمامی مقادیر )قرار دارند ( p<11/1) 11/1داری کمتر از در سطح معنی

تمامی . شودتبار سازه تمامی سواالت تایید میگیریم که اع، نتیجه می(شده است 12/5

 زیست بومدارند که اعتبار تمامی سواالت ارزیابی  41/1سواالت بار عاملی بیشتر از 

 . کندد میرا تایی کسب و کار نوپا

و  41،  43،  45،  31،  31،  28،  23،  21،  53الزم به ذکر است که سواالت شماره 

به دلیل بارعاملی ضعیف و غیر قابل  کسب و کار نوپا زیست بوماز مقیاس ارزیابی  11

 .شد و حذف شد، از تحلیل کنار گذاشته(41/1از  کمتر)قبول 

برای  81/1لفه دسترسی به بازار تا حداکثر ؤبرای م 12/1مقدار پایایی ترکیبی از حداقل 

 11/1ها بدست آمده است که این مقادیر پایایی ترکیبی بیشتر از مقدار ؤلفه حمایتم

 زیست بومدیر مورد تاییدی است و گویای این است که پایایی مقیاس ارزیابی است و مقا

قادیر آلفای همچنین م. شودهای آن از نظر آماری تایید میو مؤلفه کسب و کار نوپا

دهد پایایی به روش است و نشان می 11/1شتر از مقدار ها بیلفهؤکرونباخ تمامی م

ان از مناسب بودن میزان پایایی مقیاس ارزیابی همسازی درونی یا آلفای کرونباخ هم نش

 .دارد کسب و کار نوپا زیست بوم

برای  38/1سنجد از حداقل  میانگین واریانس استخراج شده که اعتبار همگرا را می

مقادیر . ه استلفه فرهنگ بدست آمدؤبرای م 12/1لفه سرمایه انسانی تا حداکثر ؤم

مقادیر  ها از مقادیر متوسط تاؤلفههمگرای مدهد که اعتبار بدست آمده نشان می

ها مورد تایید ؤلفهتوان گفت که اعتبار همگرای تمامی ممطلوب است و در مجموع می

در مجموع نتایج بار عاملی، میانگین واریانس استخراج شده، پایایی ترکیبی و  .است

 کسب و کار نوپا بوم زیستآلفای کرونباخ نشان از تایید اعتبار و پایایی مقیاس ارزیابی 

 دارد
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کسب و  زیست بومبررسی روایی و پایایی مولفه های ارزیابی : نتایج تحلیل عاملی تاییدی  1-4جدول 

 کار نوپا

 متغیر
شماره 

 سوال

ضریب 

استاندارد 

 (عاملی

 میانگین واریانس

استخراج شده 

(AVE) 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 عملکرد

 

5 12/1 

11/1 81/1 83/1 

2 22/1 
3 22/1 

4 84/1 
1 43/1 
2 85/1 
1 12/1 

 دسترسی به بازار

8 13/1 

41/1 12/1 15/1 
1 81/1 
51 14/1 
55 11/1 
52 43/1 

 تامین مالی

54 14/1 

41/1 88/1 81/1 

51 12/1 
52 21/1 
51 81/1 
58 11/1 
51 12/1 
25 21/1 
22 22/1 
24 41/1 

 سرمایه انسانی

21 21/1 

38/1 81/1 83/1 

22 48/1 
21 11/1 
21 25/1 
35 22/1 
32 11/1 
33 12/1 
34 21/1 
31 21/1 
32 18/1 
31 21/1 

 t > 12/5)و ( p< 11/1: )درصد معنی دار هستند 11تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان : توجه
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زیست بررسی روایی و پایایی ویژگی مولفه های ارزیابی : نتایج تحلیل عاملی تاییدی  1-4ادامه جدول 

 کسب و کار نوپا بوم

 متغیر
شماره 

 سوال

ضریب 

بار )استاندارد 

 (عاملی

میانگین واریانس 

استخراج شده 

(AVE) 

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

 بنیان گذار

 

38 21/1 

31/1 83/1 11/1 

41 41/1 
42 12/1 

44 21/1 
42 11/1 
41 18/1 
48 18/1 
41 21/1 

 حمایت ها

15 21/1 

45/1 81/1 81/1 

12 11/1 
13 21/1 
14 21/1 
11 13/1 
12 22/1 
11 42/1 
18 48/1 
11 18/1 
21 12/1 
25 11/1 
22 11/1 

 فرهنگ

23 12/1 

12/1 11/1 12/1 

24 11/1 
21 11/1 
22 11/1 
21 81/1 
28 11/1 

 (t > 12/5)و ( p< 11/1: )درصد معنی دار هستند 11تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان : توجه
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 بررسی برازش مدل 

 

در مدل  GOFشاخص . سه شاخص اصلی برازش مدل ارائه شده است 51-4در جدول 

PLS ازش کلّی مدل بوده و همانند شاخصراه حل عملی برای رفع مشکل بررسی بر-

توان برای کند و از آن میهای مبتنی بر کوواریانس عمل میشهای برازش در رو

همانند این شاخص نیز . به صورت کلی استفاده کرد PLSبررسی اعتبار یا کیفیت مدل 

کند و بین صفر تا یک قرار دارد و مقادیر های برازش مدل لیزرل عمل میشاخص

: 5311سیدعباس زاده و همکاران،)نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند 

22.)  

 

Qجهت ارزشیابی مدل ساختاری نیز از ضریب 
2 (Stone-Geisser criterion ) استفاده

مقادیر باالی صفر . گویندنیز می CV-Redundancyشود که به آن اعتبار افزونگی یا می

ادیر مشاهده شده خوب بازسازی دهند که مقبرای این ضریب نشان می( مقادیر مثبت)

-بینی روابط را دارد و متغیرهای مستقل توانایی پیشاند و این که مدل قدرت پیششده

 (.511: 5311سیدعباس زاده و همکاران،)وابسته را دارندبینی متغیر 

 

R)معیار ضروری برای سنجش مدل ساختاری، ضریب تعیین 
متغیرهای مکنون درون  (2

  PLSدر مدل مسیر  51/1و  33/1،   21/1مقادیر ضریب تعیین ( 5188)چین . زاست

زاده و سیدعباس ). کندابل توجه، متوسط و ضعیف توصیف میرا به ترتیب ق

 (.23: 5311همکاران،
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 51-4جدول

 کسب و کار نوپا زیست بوملفه های ارزیابی ؤشاخص های برازش م 4-51

 مولفه ها

شاخص ضریب 

 تعیین

R
2 

اعتبار شاخص

 افزونگی

Q
2

 

 شاخص کلی برازش

GOF 

 24/1 22/1 عملکرد

41/1 

 18/1 21/1 دسترسی به بازار

 21/1 21/1 تامین مالی

 31/1 82/1 انسانیسرمایه 

 21/1 82/1 بنیان گذار

 28/1 11/1 حمایت ها

 22/1 14/1 فرهنگ

 

ها مقادیر تقریبا مناسبی ؤلفهبرطبق نتایج، ضریب تعیین بدست آمده برای تمامی م

و ( 21/1)لفه دسترسی به بازار مقداری نزدیک به متوسط ؤاست، به طوری که برای م

ضریب تعیین . باال و بیشتر از متوسط بدست آمده است ها مقادیرؤلفهبرای سایر م

برای سرمایه انسانی  82/1برای دسترسی به بازار تا حداکثر  21/1بدست آمده از حداقل 

 .بدست آمده است

Qمقدار شاخص 
2  (CV-Redundancy ) لفه دسترسی به ؤبرای م 18/1از حداقل

دست آمده است که چون تمامی این لفه سرمایه انسانی بؤبرای م 31/1بازار تا حداکثر 

تنباط کرد که این شاخص توان اسو باالی صفر شده است در نتیجه میمقادیر مثبت 

 . کندایید میها را تبرازش مدل
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دهد برای مدل رش کلی مدل را مورد سنجش قرار میکه برا GOFمقدار شاخص 

است که مقدار مناسبی است و می توانیم بگوییم که شاخص  41/1پژوهش مقدار 

GOF  و گویای این است که باالتر شده است  32/1مقدار مناسبی است چون از مقدار

هر سه شاخص برازش در مجموع بررسی . مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است

-قابل قبول و مورد تایید است و میبه طور تقریبی دهد که برازش مدل نشان از این می

اند پشتوانه مناسبی ها توانستهبه بیان دیگر، داده. تایید کنیم توانیم مدل را به طور کلی

 .برای مدل باشند و مدل در نمونه پژوهش نتیجه قابل قبولی داده است

 آزمون روابط مدل

در جدول مقدار . نتایج آزمون روابط مدل پژوهش گزارش شده است 55-4در جدول 

بدست آمده گزارش شده ( p-value)و سطح معنی داری  tضریب استاندارد ، مقدار 

 (. p<11/1)رابطه تایید شده است  1دهد بررسی روابط و مدل مفهومی نشان می. است

 

 

 و سطح معنی داری tشده، مقدار  ضرایب استاندارد: آزمون ضرایب مدل ساختاری 55-4جدول 

 تاثیرها
ضریب    

 استاندارد شده
 نتیجه pمقدار  tمقدار  

 11/28 852/1 و عملکرد زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 
 تایید

 81/2 123/1 و دسترسی به بازار زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 
 تایید

 21/51 812/1 و تامین مالی زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 
 تایید

 11/41 128/1 و سرمایه انسانی زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 

 تایید
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 41/38 111/1 و بنیان گذار زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 

 تایید

 51/21 821/1 و حمایت ها زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 
 تایید

 13/52 131/1 و فرهنگ زیست بومرابطه ارزیابی 
115/1 

> 
 تایید

 

 

ها نشان یافته(. p<11/1)آزمون مدل پژوهش نشان داد تمامی روابط تایید شده است 

ها و اجزای ؤلفهی با تمامی مکسب و کار نوپادهد بین سازه اصلی ارزیابی اکوسیستم می

بررسی . ثبت استجهت تمامی روابط م. دار وجود دارددهنده آن رابطه معنیتشکیل

کسب و کار  زیست بومدهد که روابط قوی بین ارزیابی ها نشان میشدت همبستگی

زیست برای رابطه بین ارزیابی  123/1ها وجود دارد و این روابط از ؤلفهبا تمامی م نوپا

برای رابطه بین ارزیابی  128/1با دسترسی به بازار تا حداکثر  کسب و کار نوپا بوم

 .نی بدست آمده است که مقادیر مطلوبی استو سرمایه انسا کسب و کار نوپا زیست بوم

 

 

 همبستگی بین متغیرهای اصلی -4-3-2
چون نتیجه . با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون روابط بین متغیرها آزمون شد

آزمون نرمال بودن نشان داد که توزیع متغیرها نرمال است از آزمون همبستگی پیرسون 

 . آمده است 52-4جدول نتایج همبستگی در . استفاده شد
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 کسب و کار نوپا زیست بوملفه های ارزیابی ؤآزمون همبستگی بین م 52-4جدول شماره 

 7 2 2 4 3 2 1 متغیرها

       5 عملکرد

دسترسی به 

 بازار 

21/1 5      

     5 31/1** 28/1** تامین مالی

سرمایه 

 انسانی

**28/1 22/1 **22/1 5    

   5 15/1** 11/1** 31/1** 11/1** بنیان گذار

  5 21/1** 21/1** 13/1** 21/1* 21/1** حمایت ها

 5 24/1** 11/1** 21/1** 35/1* 51/1 41/1** فرهنگ

 **      p = ≤ 15/1و    *     p = ≤ 11/1:   توجه

 

ها رابطه ؤلفهدهد بین بیشتر منشان می( 52-4جدول )نتایج آزمون همبستگی پیرسون 

دار های غیر معنیروابط. روابط بدست آمده مثبت استمطابق نتایج تمامی . وجود دارد

ملکرد، سرمایه لفه عؤشامل سه رابطه است و شامل رابطه دسترسی به بازار با سه م

 .شودانسانی و فرهنگ می

 (آزمون تی تک نمونه ای)بررسی وضعیت موجود  -4-3-3

  tا و مقایسه آن با مقداری استاندارد یا مفروض از آزمون هؤلفهجهت سنجش میانگین م

گیرد که ای زمانی مورد استفاده قرار میتک نمونه  tآزمون. ای استفاده شدتک نمونه

خواهیم میانگین آن را با یک حالت معمول یا نمونه از جامعه داشته باشیم و مییک 

در این آزمون . انتظار مورد مقایسه کنیماستاندارد و یا حتی با یک عدد فرضی و مورد 

فته شده است مورد مقایسه که مقدار متوسط در نظر گر 3ما میانگین نمونه را با مقدار 

. آیدبدست می 3ه نمره متوسط برابر با است ک 1تا  5دامنه نمرات از . دهیمقرار می

 .گزارش شده است 53-4ای در جدول نتایج آزمون تی تک نمونه
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معیار )لفه ها با مقدار استاندارد ؤآزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی مقایسه میانگین م 53-4جدول 

=3) 

 میانگین لفه هاؤم
تفاوت 

 میانگین
 tمقدار  درجه آزادی

-معنی سطح

 داری
 153/1 22/1 41 12/1 12/3 عملکرد

 115/1- 43/3 41- 33/1 21/2 دسترسی به بازار

 < 115/1- 12/8 41- 11/1 31/2 تامین مالی

 145/1- 11/2 41- 51/1 81/2 سرمایه انسانی

 152/1- 41/2 41- 58/1 85/2 بنیان گذار

 512/1- 21/5 41- 52/1 81/2 حمایت ها

 158/1 42/2 41 58/1 58/3 فرهنگ

 

ها مقدار ؤلفه عملکرد و حمایتای نشان داد که میانگین دو متک نمونه tنتایج آزمون 

بررسی (. p>11/1)ندارد  3تفاوت معنی داری با مقدار متوسط متوسطی است و 

امین مالی، لفه دیگر شامل دسترسی به بازار، تؤها نشان داد که میانگین پنج ممیانگین

بررسی (. p<11/1)گذار و فرهنگ با مقدار متوسط تفاوت دارد سرمایه انسانی، بنیان

ترسی به بازار، تامین مالی، سرمایه لفه دسؤدهد که میانگین سه مها نشان میمیانگین

لفه ؤنگین ماانسانی و بنیانگذار به طور معنی دار کمتر از مقدار متوسط است اما می

 .فرهنگ کمی از مقدار متوسط بیشتر است

 نوپا هایکسب و کار زیست بومهای ارزیابی لفهؤرتبه بندی م -4-3-4

از آزمون فریدمن استفاده  نوپاهای کسب و کار زیست بومهای ؤلفهبندی مجهت رتبه

عملکرد، ) زیست بوملفه ارزیابی ؤبا استفاده از این آزمون قصد داریم هفت م. شد

را از نظر ( ها، فرهنگگذار، حمایتامین مالی، سرمایه انسانی، بنیاندسترسی به بازار، ت

 .  آمده است 54-4نتایج آزمون فریدمن در جداول . میانگین و جایگاه رتبه بندی کنیم



227     داده هاتجزیه و تحلیل 

 

 کسب و کار نوپا زیست بوملفه های ارزیابی ؤنتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی م 54-4جدول 

 میانگین رتبه زیست بوممولفه های  رتبه

 43/1 فرهنگ 1

 22/1 عملکرد 2

 22/4 حمایت ها 3

 53/4 سرمایه انسانی 4

 12/4 بنیان گذار 2

 51/3 دسترسی به بازار  2

 11/5 مالیتامین  7

115/1 ≥  p        ،2 =     df   ،15/515 =Chi Square  

که ( Chi square)توان ابراز کرد که با توجه به مقدار کای اسکوئر ها میمطابق با یافته

توانیم استنباط کنیم که ، می(p< 11/1)و معنی دار است ( df=2)  15/515برابر با 

داری وجود دارد و رتبه و مقدار این معنیتفاوت  زیست بوملفه ارزیابی ؤبین هفت م

 .ها متفاوت استؤلفهم

دهد، گویای این ویت و وضعیت هر مؤلفه را نشان میبررسی مقادیر میانگین رتبه که اول

بیشتر  43/1است که فرهنگ اولین و باالترین رتبه را دارد، میانگین رتبه فرهنگ مقدار 

بعد از فرهنگ، عملکرد قرار دارد که میانگین رتبه . استهای دیگر از میانگین رتبه عامل

لفه تامین ؤدهد که دو ملیل مقادیر میانگین رتبه نشان میتح. است 22/1آن مقدار 

زیست های ارزیابی ؤلفهمالی و دسترسی به بازار تفاوت میانگین رتبه زیادی با سایر م

 .کمترین رتبه و نمره هستندها دارای ؤلفهدارند و با اختالف نسبت به سایر م بوم
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 لفه هاؤبررسی درجه اهمیت م -4-3-2

زیست ای ؤلفهبرای ارزیابی اهمیت م. پردازیمها میؤلفهدر این بخش به بررسی اهمیت م

در این آزمون ما میانگین . ای استفاده شدتک نمونه  tاز آزمون کسب و کار نوپا بوم

-فته شده است مورد مقایسه قرار مینظر گرکه مقدار متوسط در  3نمونه را با مقدار 

نتایج . بدست می آید 3است که نمره متوسط برابر با  1تا  5دامنه نمرات از . دهیم

 .گزارش شده است 51-4ای در جدول آزمون تی تک نمونه

 

معیار )آزمون تی تک نمونه ای جهت بررسی مقایسه میانگین مولفه ها با مقدار استاندارد  51-4جدول 

=3) 

 tمقدار  درجه آزادی تفاوت میانگین میانگین مولفه ها
-معنی سطح

 داری

 < 115/1 52/21 41 81/1 81/3 عملکرد

 < 115/1 22/51 41 11/5 11/4 دسترسی به بازار

 < 115/1 11/22 41 51/5 51/4 تامین مالی

 < 115/1 11/1 41 11/1 11/3 سرمایه انسانی

 < 115/1 31/1 41 31/1 31/3 بنیان گذار

 < 115/1 38/21 41 51/5 51/4 حمایت ها

 < 115/1 42/52 41 24/5 24/4 فرهنگ

 

دار شده است و گویای ها معنیای نشان داد که تمامی مقایسهتک نمونه tنتایج آزمون 

ها به طور معنی داری بیشتر از متوسط است ؤلفهاین است که میانگین تمامی م

(11/1>p .) ها از مقدار ؤلفهدهد که میانگین تمامی مها نشان میمیانگینبررسی

ترین ده از باالترین میانگین به پایینهای بدست آممیانگین. استمتوسط بیشتر 
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،  51/4ین مالی با میانگین ، تام 24/4فرهنگ با میانگین : میانگین بدین صورت است

، عملکرد با میانگین  11/4نگین ، دسترسی به بازار با میا 51/4ها با میانگین حمایت

ها تمامی میانگین. 31/3ا میانگین گذار بنیانو ب 11/3، سرمایه انسانی با میانگین  81/3

 .ها از اهمیت زیادی برخوردارندؤلفهدهد تمامی مبزرگتر از متوسط هستند و نشان می

درجه ) کسب و کار نوپا زیست بوملفه های ارزیابی ؤرتبه بندی م -4-3-2

 (اهمیت

از نظر درجه اهمیت از آزمون  کسب و کار نوپا زیست بومهای ؤلفهبندی مجهت رتبه

عملکرد، ) زیست بوملفه ارزیابی ؤبا استفاده از این آزمون هفت م. فریدمن استفاده شد

را از نظر ( ها، فرهنگگذار، حمایتامین مالی، سرمایه انسانی، بنیاندسترسی به بازار، ت

 . آمده است 52-4نتایج آزمون فریدمن در جداول . اندشدهاهمیت رتبه بندی  میزان

 

 کسب و کار نوپا زیست بومهای ارزیابی لفهؤنتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی م 52-4جدول 

 (درجه اهمیت)

 میانگین رتبه زیست بوملفه های ؤم رتبه

 82/1 فرهنگ 1

 81/4 حمایت ها 2

 81/4 دسترسی به بازار  3

 83/4 تامین مالی 4

 24/3 عملکرد 2

 21/2 سرمایه انسانی 2

 28/5 بنیان گذار 7

115/1 ≥  p        ،2 =     df   ،31/513 =Chi Square  



زیست بوم کسب و کارهای نوپا ارزیابی چارچوب    232 
 

که ( Chi square)توان ابراز کرد که با توجه به مقدار کای اسکوئر ها میمطابق با یافته

توانیم استنباط کنیم که ، می(p< 11/1) و معنی دار است( df=2)  31/513برابر با 

داری وجود دارد و رتبه و مقدار این معنیتفاوت  زیست بوملفه ارزیابی ؤبین هفت م

 .ها متفاوت استؤلفهم

دهد، گویای این ؤلفه را نشان میبررسی مقادیر میانگین رتبه که اولویت و وضعیت هر م

بیشتر  82/1است که فرهنگ اولین و باالترین رتبه را دارد، میانگین رتبه فرهنگ مقدار 

بعد از فرهنگ، حمایت قرار دارد که میانگین رتبه . های دیگر استاز میانگین رتبه عامل

 لفه بنیانگذار وؤدهد که دو ملیل مقادیر میانگین رتبه نشان میتح. است 81/4آن مقدار 

مطابق . های دیگر هستنداهمیت کمتری در مقایسه با مؤلفه سرمایه مالی دارای درجه

زیست های ؤلفهترین مها و دسترسی به بازار با اهمیتؤلفه فرهنگ، حمایتنتایج سه م

 .هستند کسب و کار نوپا بوم

از نظر ) کسب و کار نوپا زیست بومرتبه بندی شاخص های ارزیابی  -4-3-7

 (موجودوضعیت 

. آمده است 51-4ر جدول لفه عملکرد دؤهای مبندی و بررسی میانگین شاخصرتبه

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبندی از آزبرای رتبه

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : ها از وضعیت بهتری برخوردارندر شاخصو نسبت به دیگ دارند

  با میانگین )ارزش خروجی است + ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش استارت آپ

3.11) 

 (3.42با میانگین )هایی که در استان وجود دارد  نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های عملکرد 51-4جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن
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 شاخص های عملکرد رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 1 داری
ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش استارت 

 ارزش خروجی است+ آپ 
1.11 3.11 1.111 1.115 

3 
تعداد استارآپ هایی که در زیست بوم مستقر 

 هستند
4.21 3.32 1.321 1.151 

2 

ارزش هر استارت آپ که در واقع مبلغ 

ی قبل از خروج کسب و کارهای نوپاارزشگذاری 

 می باشد

3.11 2.14 1.125- 1.111 

 1.811 1.121 3.12 3.15 .تغییراتی که در تعداد شاغالن ایجاد کرده است 4

7 
منطقه  GDP تاثیری که استارت آپ ها بر رشد

 داشته اند
2.85 2.14 1.421- 1.115 

2 
تعداد ثبت اختراعاتی که به مرحله تجاری سازی 

 رسیده اند
2.11 2.28 1.321- 1.121 

2 
هایی که در  نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ

 استان وجود دارد
1.12 3.42 1.421 1.115 

115/1 ≥  p        ،2 =     df   ،12/15 =Chi Square 

آمده  58-4لفه دسترسی به بازار در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ها از آزمون تی تک مون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز. است

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و ها نشان میبررسی رتبه. ای استفاده شدنمونه

 :  برخوردارندها از وضعیت بهتری و نسبت به دیگر شاخص میانگین را دارند

  منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل بهره برداری

 (3.11)است

 (3.22)شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری برای شرکت های استارت آپی وجوددارند 

 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های دسترسی به بازار 58-4جدول 
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 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های دسترسی به بازار رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
1 

منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت 

سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل بهره برداری 

 است 

4.42 3.11 1.818 1.111 

2 
عنوان مشتری برای شرکت های بزرگی که به 

 شرکت های استارت آپی وجوددارند
3.11 3.22 1.221 1.511 

3 

شرکت های کوچک و متوسطی که به عنوان 

مشتری برای شرکت های استارت آپی وجود 

 دارند

3.45 2.11 1.511- 1.345 

2 
مشتریان خارجی ای که در خارج از اکوسیستم 

 کشور هستند
5.8 5.22 5.341- 1.111 

4 
مشتریان منطقه که در خارج از اکوسیستم دیگر 

 کشور و در محدوده قاره هستند
5.82 5.28 5.321- 1.111 

115/1 ≥  p        ،4 =     df   ،11/521 =Chi Square 

 

 

 

. آمده است 51-4در جدول  تامین مالیلفه ؤهای مصرتبه بندی و بررسی میانگین شاخ

ای ها از آزمون تی تک نمونهبررسی میانگین مون فریدمن و برایبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : ها از وضعیت بهتری برخوردارندو نسبت به دیگر شاخصدارند 

 (2.12)دسترسی به منابع مالی که برای شروع کار و پیشرفت در سطح اولیه الزم است 
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 (2.12)پرداخت های مالی که ازطرف دولت و بنیادها به کسب و کارهای نوپا داده می شود 

 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های تامین مالی 51-4جدول 

  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های تامین مالی رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 1 داری
دسترسی به منابع مالی که برای شروع کار و 

 پیشرفت در سطح اولیه الزم است
2.28 2.12 1.241- 1.111 

3 
درصد تامین مالی توسط سرمایه گذاران محلی که 

 در اکوسیستم وجود دارند
1.13 2.12 1.481- 1.111 

2 
درصد تامین مالی محلی که برای کسب و کارهای 

 داردنوپا در اکوسیستم وجود 
1.2 2.43 1.115- 1.111 

4 

سهولت دسترسی به وام ها و اعتباراتی که به 

استارت آپ های اکوسیستم تخصیص داده می 

 شود

1.22 2.48 1.121- 1.111 

1 

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار فرشته در 

کسب و کارهای نوپا در استان بوشهر انجام می 

 دهند

4.13 2.12 1.141- 1.111 

2 

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار خطرپذیر در 

کسب و کارهای نوپا در استان بوشهر انجام می 

 دهند

4.34 2.18 1.121 -1.111 

2 
پرداخت های مالی که ازطرف دولت و بنیادها به 

 کسب و کارهای نوپا داده می شود
1.85 2.12 1.481 -1.111 

7 
جمعی درصد تامین مالی که از طریق تامین مالی 

 انجام میشود
4.52 2.51 1.111 -1.111 

1 
با تجربه در اکوسیستم که  vc تعدد شرکت های

 سال پیش تاسیس شده اند 1+در 
3.13 5.12 5.281 -1.111 

115/1 ≥  p        ،8 =     df   ،11/13 =Chi Square 
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آمده  21-4در جدول سرمایه انسانی لفه ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ها از آزمون تی تک مون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز. است

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و ها نشان میبررسی رتبه. ای استفاده شدنمونه

 : ها از وضعیت بهتری برخوردارنده دیگر شاخصو نسبت بمیانگین را دارند 

 (3.11)حصیالن محلی هستنددرصدنیروی کاری که از فارغ الت 

 (3.41) درصد نیروی کاری که جدیدا فارغ التحصیل شده اند 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های سرمایه انسانی  21-4جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

میانگین  شاخص های سرمایه انسانی رتبه

 رتبه
اختالف  میانگین

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
2 

میزان دسترسی به نیروی کار با تجربه که حداقل 

سال سابقه استارت آپی قبل از عضویت در این  2

 را داشته باشد کسب و کار نوپا

1.22 2.12 1.241- 1.121 

2 
متوسط روزهایی که برای استخدام نیروی کار 

 موردنظرالزم است
1.11 2.18 1.221- 1.121 

1 
از فارغ التحصیالن محلی درصدنیروی کاری که 

 هستند
8.13 3.11 1.111 1.111 

2 
درصد نیروی کاری که جدیدا فارغ التحصیل شده 

 اند
1.13 3.41 1.411 1.122 

4 
متوسط حقوقی که کارکنان و نیروی فنی موجود 

 در اکوسیستم دارند
2.85 3.12 1.121 1.824 

1 
درصد استارت آپ هایی که از شهرهای دیگر 

 این اکوسیستم منتقل شده اندکشور به 
4.44 2.44 1.121 -1.111 

12 

تعداد کارآفرینانی که از یک شهر دیگر در همان 

کشور به اکوسیستم منتقل شده اند تا بتوانند در 

 .اکوسیستم استارت آپ راه اندازی کنند

4.43 2.44 1.121 -1.111 

 1.111- 1.141 2.22 3.88تعداد مشاورانی که در استارت آپ ها دارای سهام  11
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 هستند

1 

یا چند سال  2با  کسب و کار نوپادرصد موسسین 

به عنوان  کسب و کار نوپاسابقه کار در یک 

فعلی خود را  کسب و کار نوپاکارمند، قبل از اینکه 

 تاسیس کنند

1.51 2.24 1.321 -1.112 

7 
تعداد و کیفیت مربیان کهنه کار و با تجربه که در 

 دارنداکوسیستم وجود 
1.42 2.28 1.321 -1.118 

3 

سطح کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و 

تحقیقاتی که برای تربیت نیروی انسانی مناسب 

 باشد

1.14 3.21 1.211 1.551 

115/1 ≥  p        ،51 =     df   ،14/545 =Chi Square 

. آمده است 25-4در جدول گذار بنیانلفه ؤهای مین شاخصرتبه بندی و بررسی میانگ

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : ها از وضعیت بهتری برخوردارندو نسبت به دیگر شاخصدارند 

 (3.81)و کارهای نوپایی که در استان هستند میانگین سنی بنیانگذاران کسب 

 (3.18)یی که در حال تهیه نسخه محلی یک محصول موجود هستندکسب و کارهای نوپا 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های بنیان گذار 25-4جدول  

  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های بنیانگذار رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
2 

یی که محصول کسب و کارهای نوپادرصد 

را تولید ( محصول پشرو در سطح جهان)جدیدی

 می کنند

3.12 2.22 1.181- 1.111 

 1.111 -5.224 5.18 2.18یی که  در ابتدا بازارهای کسب و کارهای نوپا 1
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 جهانی را هدف قرار می دهند

7 
هایی که محصول شرکت های استارت تعداد زبان 

 آپی با آن ها ارائه شده است
3.13 5.12 5.141- 1.111 

 1.218 1.521 3.52 1.11 بنیان گذارانی که قبال استار آپ تاسیس کرده اند 3

2 
درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک ارشد یا دکترا 

 هستند
2.18 3.24 1.241 1.138 

2 
که به این  درصد بنیان گذارانی مهاجری

 اکوسیستم مهاجرت کرده اند
4.11 2.12 1.241 -1.531 

1 
میانگین سنی بنیانگذاران کسب و کارهای نوپایی 

 که در استان هستند
1.33 3.81 1.811 1.111 

 1.415- 1.521 2.88 1.51 درصد بنیان گذارانی که خانم هستند 4

115/1 ≥  p        ،51 =     df   ،12/515 =Chi Square 

 

. آمده است 22-4ها در جدول ؤلفه حمایتهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : ها از وضعیت بهتری برخوردارنددیگر شاخصو نسبت به دارند 

 (3.32)تعداد فعالیت ها و رویدادهای استارت آپی در طول سال در استان برگزار می شود 

 (3.32)تعداد مراکز رشدی که در استان وجود دارد 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های حمایت ها 22-4جدول  

 نمونه ایآزمون تی تک  آزمون فریدمن

 شاخص های حمایت ها رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 1.114 1.121 3.12 1.52میزان سهولت یا دشواری که برای شروع یک  2 داری
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 استارت آپ وجود دارد

12 
کیفیت و کارآمدی خدمات حمایتی که در زمینه 

 های مالی، بیمه و گمرکی صورت می پذیرد مشوق
4.25 2.48 1.121- 1.111 

11 
میزان رضایتی که کسب و کارهای نوپا از قوانین 

 حمایتی دارند
4.24 2.34 1.221- 1.111 

4 
کیفیت عملکرد پارک علم و فناوری ای که در 

 اکوسیستم وجود دارد
1.42 3.18 1.181 1.142 

12 
تعداد شتابدهنده هایی که در سطح استان به 

 وجود آمده است
3.88 2.52 1.841- 1.111 

 1.151 1.321 3.32 8.12 تعداد مراکز رشدی که در استان وجود دارد 2

1 
تعداد فعالیت ها و رویدادهای استارت آپی در 

 طول سال در استان برگزار می شود
8.23 3.32 1.321 1.151 

1 
تعداد آزمایشگاه هایی که در اکوسیستم وجود 

 دارد
1.84 2.12 1.281 -1.122 

2 
میزان رضایتی که در زمینه دسترسی به ساختار 

 پایه مانند آب و برق وجود دارد
1.11 3.14 1.141 1.151 

3 
میزان رضایتی که در زمینه وضعیت مخابرات و 

 وجود دارد( مانند فیبر نوری)ارتباطات
8.14 3.24 1.241 1.111 

1 
میزان رضایتی که در زمینه وضعیت حمل و نقل 

 منطقه وجود دارد
1.82 2.81 1.214 -1.113 

7 
وجود فضای اداری و کارگاهی که برای فعالیت 

 استارت آپ ها الزم است
2.13 2.14 1.12 -1.111 

115/1 ≥  p        ،55 =     df   ،82/541 =Chi Square 

. آمده است 23-4لفه فرهنگ در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : ها از وضعیت بهتری برخوردارندو نسبت به دیگر شاخصدارند 
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 (3.82)میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه های اداری وجود دارد 

را گرفته است نشان از باال بودن فساد اداری در استان می  1فساد اداری از آنجا که در پاسخ ها اکثرا نمره )

 .(باشد و باال بودن میانگین آن نشان دهنده وضعیت خوب این شاخص نمی باشد

 (3.32)میزان ارجحیتی که خود اشتغالی به زندگی کارمندی و برای دیگران کار کردن دارد 

 

 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های فرهنگ 23-4جدول 

  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های فرهنگ رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
4 

میزان اعتقادی که به پیشرفت و به نتیجه رسیدن 

 شرکت های استارت آپی در جامعه وجود دارد
3.35 3.12 1.121 1.212 

میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه های  1

 اداری وجود دارد

4.31 3.82 1.821 1.111 

3 
میزان دیدگاه مثبتی که جامعه به کارآفرینی و 

 کسب و کارهای نوپا دارد
3.12 3.22 1.221 1.511 

2 
میزان ارجحیتی که خود اشتغالی به زندگی 

 دیگران کار کردن داردکارمندی و برای 
3.15 3.32 1.321 1.112 

2 
سطح فرهنگ ریسک پذیری و ایجاد نوآوری و 

 خالقیتی که در استان وجود دارد
3.11 2.11 1.511- 1.422 

2 
میزان عالقه شرکت ها به اینکه با استارت آپ ها 

 همکاری داشته باشند
2.22 2.12 1.241 -1.122 

115/1 ≥  p        ،1 =     df   ،12/31 =Chi Square 
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از نظر ) کسب و کار نوپا زیست بومرتبه بندی شاخص های ارزیابی  -4-3-1

 (میزان اهمیت

. آمده است 24-4لفه عملکرد در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میرسی رتبهبر. استفاده شد

 : های عملکرد برخوردارندو از اهمیت باالتری در بین شاخص دارند

 (4.34)داشته اند  تولید ناخالص داخلی تاثیری که استارت آپ ها بر رشد 

  (4.58)خروجی است  ارزش+ ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش استارت آپ 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های عملکرد 24-4جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های عملکرد رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 2 داری
ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش استارت 

 1.111 5.58 4.58 4.85 ارزش خروجی است+ آپ 

7 
تعداد استارآپ هایی که در زیست بوم مستقر 

 1.151 1.31 3.31 2.11 هستند

4 
ارزش هر استارت آپ که در واقع مبلغ ارزشگذاری 

 1.111 1.84 3.84 3.14 ی قبل از خروج می باشدکسب و کارهای نوپا

 1.111 1.88 3.88 3.83 .تغییراتی که در تعداد شاغالن ایجاد کرده است 2

1 
منطقه  GDP تاثیری که استارت آپ ها بر رشد

 1.111 5.34 4.34 1.32 داشته اند

2 
تعداد ثبت اختراعاتی که به مرحله تجاری سازی 

 1.111 1.28 3.28 3.45 رسیده اند

3 
هایی که در  نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ

 1.111 1.11 3.11 4.11 استان وجود دارد

115/1 ≥  p      ،  2 =     df   ،41/21 =Chi Square 
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آمده  21-4لفه دسترسی به بازار در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ها از آزمون تی تک مون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز. است

رتبه و دهد که دو شاخص زیر باالترین ها نشان میبررسی رتبه. ای استفاده شدنمونه

 : های دسترسی به بازار  برخوردارندز اهمیت باالتری در بین شاخصمیانگین را دارند و ا

  منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل بهره برداری

 (4.41)است 

 (4.22)شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری برای شرکت های استارت آپی وجوددارند 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های دسترسی به بازار 21-4جدول 

  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های دسترسی به بازار رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
1 

منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت 

سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل بهره برداری 

 1.111 5.411 4.41 3.22 است 

2 
شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری برای 

 1.111 5.221 4.22 3.22 شرکت های استارت آپی وجوددارند

3 
شرکت های کوچک و متوسطی که به عنوان 

 1.111 1.121 3.12 2.22 های استارت آپی وجود دارند مشتری برای شرکت

2 
مشتریان خارجی ای که در خارج از اکوسیستم 

 1.111 1.121 3.12 2.21 کشور هستند

4 
دیگر مشتریان منطقه که در خارج از اکوسیستم 

 1.111 1.141 3.14 2.11 کشور و در محدوده قاره هستند

115/1 ≥  p        ،4 =     df   ،12/22 =Chi Square 
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. آمده است 22-4لفه تامین مالی در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : های تامین مالی برخوردارندو از اهمیت باالتری در بین شاخص نددار

  (4.21)دسترسی به منابع مالی که برای شروع کار و پیشرفت در سطح اولیه الزم است 

  تخصیص داده می  زیست بومسهولت دسترسی به وام ها و اعتباراتی که به استارت آپ های

 (4.34)شود

 جهت رتبه بندی شاخص های تامین مالینتیجه آزمون فریدمن  22-4جدول 

  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های تامین مالی رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 1 داری
دسترسی به منابع مالی که برای شروع کار و 

 1.111 5.211 4.21 2.83 پیشرفت در سطح اولیه الزم است

1 
مالی توسط سرمایه گذاران محلی که درصد تامین 

 1.115 1.481 3.48 3.24 در اکوسیستم وجود دارند

2 
درصد تامین مالی محلی که برای کسب و کارهای 

 1.111 1.821 3.82 4.12 نوپا در اکوسیستم وجود دارد

2 

سهولت دسترسی به وام ها و اعتباراتی که به 

استارت آپ های اکوسیستم تخصیص داده می 

 1.111 5.341 4.34 1.11 شود

2 

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار فرشته در 

کسب و کارهای نوپا در استان بوشهر انجام می 

 1.111 5.521 4.52 4.83 دهند
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3 

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار خطرپذیر در 

کسب و کارهای نوپا در استان بوشهر انجام می 

 1.111 5.311 4.31 1.11 دهند

4 
پرداخت های مالی که ازطرف دولت و بنیادها به 

 1.111 5.221 4.22 1.35 کسب و کارهای نوپا داده می شود

7 
درصد تامین مالی که از طریق تامین مالی جمعی 

 1.111 1.841 3.84 3.11 انجام میشود

 
با تجربه در اکوسیستم که  vc تعدد شرکت های

 1.111 5.211 4.21 1.42 سال پیش تاسیس شده اند 1+در 

115/1 ≥  p        ،8 =     df   ،51/11 =Chi Square 

 

آمده  21-4لفه سرمایه انسانی در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ها از آزمون تی تک مون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز. است

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و ها نشان میبررسی رتبه. ای استفاده شدنمونه

 : های سرمایه انسانی برخوردارندو از اهمیت باالتری در بین شاخص میانگین را دارند

  سطح کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی که برای تربیت نیروی انسانی مناسب

 (4.41)باشد

  (4.52)وجود دارند بوم زیستتعداد و کیفیت مربیان کهنه کار و با تجربه که در 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های سرمایه انسانی 21-4جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های سرمایه انسانی رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
2 

 2میزان دسترسی به نیروی کار با تجربه که حداقل 

کسب سال سابقه استارت آپی قبل از عضویت در این 

 1.141 1.115 3.14 1.84 را داشته باشد و کار نوپا
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1 
متوسط روزهایی که برای استخدام نیروی کار 

 1.311 1.124 3.31 1 موردنظرالزم است

7 
محلی درصدنیروی کاری که از فارغ التحصیالن 

 1.421 1.112 3.42 1.41 هستند

 1.211- 1.551 2.81 3.42 درصد نیروی کاری که جدیدا فارغ التحصیل شده اند 11

3 
متوسط حقوقی که کارکنان و نیروی فنی موجود در 

 5.121 1.111 4.12 1.48 اکوسیستم دارند

2 
درصد استارت آپ هایی که از شهرهای دیگر کشور به 

 1.241 1.111 3.24 2.52 منتقل شده انداین اکوسیستم 

1 

تعداد کارآفرینانی که از یک شهر دیگر در همان 

کشور به اکوسیستم منتقل شده اند تا بتوانند در 

 1.421 1.112 3.42 1.43 .اکوسیستم استارت آپ راه اندازی کنند

12 
تعداد مشاورانی که در استارت آپ ها دارای سهام 

 1.521 1.322 3.52 4.21 هستند

4 

یا چند سال  2با  کسب و کار نوپادرصد موسسین 

به عنوان کارمند،  کسب و کار نوپاسابقه کار در یک 

فعلی خود را تاسیس  کسب و کار نوپاقبل از اینکه 

 1.241 1.111 3.24 2.51 کنند

2 
تعداد و کیفیت مربیان کهنه کار و با تجربه که در 

 5.521 1.111 4.52 8.12 اکوسیستم وجود دارند

1 
سطح کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی 

 5.411 1.111 4.41 8.18 که برای تربیت نیروی انسانی مناسب باشد

115/1 ≥  p        ،51 =     df   ،11/544 =Chi Square 

. آمده است 28-4ر جدول گذار دؤلفه بنیانهای مبندی و بررسی میانگین شاخصتبهر

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبندی از آزرتبهبرای 

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : گذار برخوردارندهای بنیانی در بین شاخصدارند و از اهمیت باالتر
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  را تولید ( محصول پشرو در سطح جهان)جدیدییی که محصول کسب و کارهای نوپادرصد

 (3.14)می کنند

  (3.81)درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک ارشد یا دکترا هستند 

 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های بنیانگذار 28-4جدول 

  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های بنیانگذار رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 داری
1 

یی که محصول کسب و کارهای نوپادرصد 

را تولید ( محصول پشرو در سطح جهان)جدیدی

 1.111 1.141 3.14 1.18 می کنند

4 
یی که  در ابتدا بازارهای کسب و کارهای نوپا

 1.112 1.421 3.42 4.12 جهانی را هدف قرار می دهند

2 
شرکت های استارت  تعداد زبان هایی که محصول

 1.221 1.581 3.58 4.55 آپی با آن ها ارائه شده است

 1.132 1.221 3.22 4.42 بنیان گذارانی که قبال استار آپ تاسیس کرده اند 2

2 
درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک ارشد یا دکترا 

 1.111 1.811 3.81 1.83 هستند

3 
اکوسیستم درصد بنیان گذارانی مهاجری که به این 

 1.111 1.211 3.21 1.28 مهاجرت کرده اند

7 
میانگین سنی بنیانگذاران کسب و کارهای نوپایی 

 1.545 1.581- 2.82 3.42 که در استان هستند

 1.111 1.241- 2.32 2.24 درصد بنیان گذارانی که خانم هستند 1

115/1 ≥  p        ،1 =     df   ،14/551 =Chi Square 
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. آمده است 21-4ر جدول ها دؤلفه حمایتهای مبندی و بررسی میانگین شاخصرتبه

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبندی از آزبرای رتبه

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : های حمایت برخوردارندو از اهمیت باالتری در بین شاخص دارند

  (4.14)وجود دارد  کسب و کار نوپامیزان سهولت یا دشواری که برای شروع یک 

 وجود ( مانند فیبر نوری)میزان رضایتی که در زمینه وضعیت مخابرات و ارتباطات

 (4.34)دارد

 

 

 

 

 

 

 های حمایت نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص 21-4جدول  

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های حمایت ها رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 1 داری
میزان سهولت یا دشواری که برای شروع یک 

 1.111 5.141 4.14 8.11 استارت آپ وجود دارد

3 
کیفیت و کارآمدی خدمات حمایتی که در زمینه 

 1.111 5.241 4.24 1.24 مالی، بیمه و گمرکی صورت می پذیردهای  مشوق

1 
میزان رضایتی که کسب و کارهای نوپا از قوانین 

 1.111 5.121 4.12 2.12 حمایتی دارند

7 
کیفیت عملکرد پارک علم و فناوری ای که در 

 1.111 5.511 4.51 2.33 اکوسیستم وجود دارد

2 
استان به تعداد شتابدهنده هایی که در سطح 

 1.111 5.521 4.52 2.44 وجود آمده است
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 1.111 1.141 3.14 1.11 تعداد مراکز رشدی که در استان وجود دارد 12

11 
تعداد فعالیت ها و رویدادهای استارت آپی در طول 

 1.111 1.811 3.81 1.25 سال در استان برگزار می شود

 1.111 1.211 3.21 4.58 داردتعداد آزمایشگاه هایی که در اکوسیستم وجود  12

1 
میزان رضایتی که در زمینه دسترسی به ساختار 

 1.111 5.141 4.14 2.12 پایه مانند آب و برق وجود دارد

2 
میزان رضایتی که در زمینه وضعیت مخابرات و 

 1.111 5.341 4.34 1.11 وجود دارد( مانند فیبر نوری)ارتباطات

2 
وضعیت حمل و نقل میزان رضایتی که در زمینه 

 1.111 5.221 4.22 1.51 منطقه وجود دارد

4 
وجود فضای اداری و کارگاهی که برای فعالیت 

 1.111 5.221 4.22 1.55 استارت آپ ها الزم است

115/1 ≥  p        ،55 =     df   ،14/551 =Chi Square 

. آمده است 31-4لفه فرهنگ در جدول ؤهای مرتبه بندی و بررسی میانگین شاخص

ای ها از آزمون تی تک نمونهمون فریدمن و برای بررسی میانگینبرای رتبه بندی از آز

دهد که دو شاخص زیر باالترین رتبه و میانگین را ها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : های فرهنگ برخوردارندو از اهمیت باالتری در بین شاخص دارند

 (4.22)ه با استارت آپ ها همکاری داشته باشندمیزان عالقه شرکت ها به اینک 

 (4.12)میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه های اداری وجود دارد 

  

  نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص های فرهنگ 31-4جدول 

 آزمون تی تک نمونه ای آزمون فریدمن

 شاخص های فرهنگ رتبه
میانگین 

 رتبه
 میانگین

اختالف 

 میانگین

 سطح

معنی  

 1.111 5.521 4.52 3.24میزان اعتقادی که به پیشرفت و به نتیجه رسیدن  4 داری
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 شرکت های استارت آپی در جامعه وجود دارد

میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه های  2

 اداری وجود دارد
4.41 4.12 5.121 1.111 

3 
میزان دیدگاه مثبتی که جامعه به کارآفرینی و 

 1.111 5.221 4.22 3.21 و کارهای نوپا دارد کسب

2 
میزان ارجحیتی که خود اشتغالی به زندگی 

 1.111 5.111 4.11 2.11 کارمندی و برای دیگران کار کردن دارد

2 
سطح فرهنگ ریسک پذیری و ایجاد نوآوری و 

 1.111 1.181 3.18 2.31 خالقیتی که در استان وجود دارد

1 
به اینکه با استارت آپ ها  میزان عالقه شرکت ها

 1.111 5.221 4.22 4.11 همکاری داشته باشند

115/1 ≥  p        ،1 =     df   ،44/81 =Chi Square 

 

 خالصه فصل  -4-4

های بدست آمده در رابطه با هر پرسش توصیف و مورد تجزیه و در این فصل، داده

آمده نتایج آماری در این فصل در دو بخش توصیفی و استنباطی . تحلیل قرار گرفت

در بخش توصیفی به توصیف متغیرهای جمعیت شناختی و اصلی و نرمال بودن . است

متغیرها با استفاده از فراوانی و درصد فراوانی ، میانگین و انحراف استاندارد 

با  اسمیرنوف و کجی و کشیدگی پرداخته شد و در بخش استنباطی-،کولموگوروف

پرسشنامه با استفاده از ( ییروا)اعتبار  به بررسی Smart PLSاستفاده از نرم افزار 

های پایایی رداخته شد و با استفاده از آزمونهای بار عاملی و روایی همگرا پشاخص

-برای بررسی و رتبه بندی شاخص .ترکیبی و آلفای کرونباخ، پایایی متغیرها ارزیابی شد

یدمن و تی تک ز دو آزمون فرها از نظر میزان اهمیت و وضعیت موجود اؤلفهها و م

روابط بین متغیرها با آزمون همبستگی پیرسون و مدل پژوهش با .ای استفاده شدنمونه

( PLS)استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری و روش حداقل مجذورات جزئی 
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Q)سه شاخص برازش بر اساس .آزمون شد
2،

 R
2،

 GOF)  مدل آزمون و مورد تایید قرار

.گرفت



 

 

 

 

  پنجم فصل

 

  شنهاداتیپ و یریگ جهینت                     
 

 

 مقدمه -2-1

نتایجی است که از طریق آن بتوان به اهداف مشخصی  هدف هر پژوهش دستیابی به

ای را برای سایر توانند شالودهعالوه بر این باید توجه نمود که این نتایج می. دست یافت

این تحقیق با پیروی از یک چارچوب منظم در . تحقیقات و پژوهشگران فراهم نماید

مورد )ب و کارهای نوپاچارچوب ارزیابی زیست بوم کس "فصل با هدف بررسی  1قالب 

 .انجام پذیرفته است "(استان بوشهر: مطالعه

االت بیان و مورد بحث ؤگویی به ستایج حاصل از پژوهش در قالب پاسخدر این بخش ن

، ارائه چارچوبی  کسب و کار نوپا زیست بوماین پژوهش با هدف شناخت .دقرار گرفتن

file:///C:/Users/a/Desktop/احسان/رنجبران.docx%23_Toc31960205
file:///C:/Users/a/Desktop/احسان/رنجبران.docx%23_Toc31960206
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ی استان کسب و کار نوپا زیست بومبرای ارزیابی آن و همچنین بررسی وضعیت موجود 

زای آن از طریق مطالعات و اج کسب و کار نوپا زیست بوممفهوم .ه استبوشهر انجام شد

ی و کسب و کار نوپاهای اکوسیستم کارآفرینی و مدلای احصاء گردید سپس کتابخانه

در ادامه با هفت نفر از .نش اولیه چارچوب ارائه شدنوآوری از ادبیات پژوهش برای چی

برای نگاشت صحیح و بومی سازی مدل به دست آمده  ،خبرگان مربوطه طی سه مرحله

های بدست آمده در مرحله بعد از ابعاد و شاخص.شددر استان بوشهر مصاحبه 

به این .توزیع گردید نوپا هایکسب و کارن مدیران ای تهیه گردید که بیپرسشنامه

مورد به  11ی در مرحله رشد شناسایی شد که از بین آنها کسب و کار نوپا 11ترتیب 

این پرسشنامه در دو بخش طراحی شد که بخش اول مربوط به  .خ دادندپرسشنامه پاس

اطالعات جمعیت شناختی و در بخش دوم وضعیت فعلی زیست بوم استان بوشهر که 

گذار ، سرمایه انسانی ، فرهنگ و به بازار ، منابع مالی ، بنیان شامل عملکرد، دسترسی

ای بر اساس پرسشنامه با در نهایت مصاحبه.شود مورد سنجش قرار گرفتها میحمایت

استان و وضعیت  زیست بومفعالین استانی صورت پذیرفت تا نظرات خود را درباره 

هایی مواجه هش با محدودیتهشگر در طی این پژوهمچنین پژو.موجود آن بیان کنند

 .های آتی به آن اشاره خواهد شدپژوهشهایی برای مدیران و نار پیشنهادبوده که در ک

آوردهای نهایی حاصله از توان دستاز این رو به کمک مطالب بیان شده در این فصل می

مات ی اقدامات انجام شده در خالل فصول گذشته را دریافت و در صورت تمایل اقداکلیه

کسب و عملکرد و وضعیت زیست بوم عملی را بر اساس نتایج این پژوهش برای بهبود 

لذا در ادامه به بررسی نتایج به دست آمده از فصل . ی استان بوشهردست یافتکار نوپا

پرداخته و در نهایت  زیست بومچهار و نتایج مصاحبه با متخصصین و خبرگان فعال در 

کنندگان از این نتایج به منظور بهبود وضعیت زیست بوم و پیشنهاداتی را برای استفاده

تا مسیر برای فعالیت بهتر کسب و  عملکرد بهتر بازیگران موجود ارائه خواهیم داد

 .کارهای نوپا فراهم شود
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 پاسخ به سواالت تحقیق -2-2

های مدلای، کتابخانه ا از طریق مطالعاتپژوهش ابتدهای برای پاسخ به سوال

ی و نوآوری از ادبیات پژوهش برای چینش کسب و کار نوپااکوسیستم کارآفرینی و 

ه مرحله، برای در ادامه با هفت نفر از خبرگان مربوطه طی س.اولیه چارچوب ارائه شد

نهایت در .سازی مدل به دست آمده در استان بوشهر مصاحبه شدنگاشت صحیح و بومی

ای برای بررسی مدل نهایی مورد تایید، پرسشنامه های بدست آمده ازخصاز ابعاد و شا

در نتیجه .ی استان طراحی و توزیع گردیدکسب و کار نوپا زیست بوموضع موجود 

های آن به صورت شاخصبه همراه ابعاد و  کسب و کار نوپا زیست بومچوب ارزیابی چار

 :زیر می باشد

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد

سرمایه 

 انسانی
 تامین مالی

ارزیابی زیست بوم 

 کسب و کارهای نوپا

بازار به دسترسی بنیان گذار  

 فرهنگ حمایت ها
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 «محقق»مدل نهایی پژوهش

 

 

 شاخص اندازه گیری

 

 معیارها

ارزش زیست بوم.5  

تعداد استارت آپ های زیست بوم.2  

آپارزش هر استارت .3  

تاثیر بر شاخص اشتغال.4  

داخلی رشد نرخ تولید ناخالص.1  

اختراعات تجاری شده. 2  

نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ ها.1  

  

 عملکرد

 

منابع موجود و فرصت های سرمایه گذاری.5  

 

اندازه بازار محلی        .2  

شرکت های بزرگ به عنوان مشتری -  

عنوان مشتریشرکت های کوچک و متوسط به  -  

 

 جهانیدسترسی به بازا.3

مشتریان خارجی -   

دیگر مشتریان منطقه -   

 

وضعیت شبکه ها و ارتباطات محلی.4  

  

دسترسی 

 به بازار

دسترسی به بودجه اولیه -: دسترسی .5  

دسترسی به سرمایه گذار محلی -                  

دسترسی به تامین مالی محلی -                  

سهولت دسترسی به وام -                  

دسترسی به سرمایه گذار فرشتهسهولت  -                  

منابع 

 مالی
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سهولت دسترسی به سرمایه گذار خطرپذیر -                  

تامین مالی از طریق دوستان و خانواده -                   

تامین مالی از طریق دولت و بنیادها -                  

تامین مالی جمعی  -                  

زمان مورد نیاز برای افزایش سرمایه -                  

 

 با تجربه vcتعداد شرکت های  -:    کیفیت.2 

                       
 نیروی کار با تجربه -: دسترس پذیری. 5

 زمان استخدام نیروی کار -                       

 نیروی کار محلی -                       

 نیروی کار خارجی -                       

 (اخیرا)نیروی کار تازه فارغ التحصیل شده -                       

 سال تجربه کار 2جذب کارمندان با حداقل  -                       

 

 حقوق کارکنان و نیروی فنی -:            هزینه .2

 

 جذب استارت آپ های ملی -:            کیفیت .3

 جذب کارآفرینان ملی  -                        

 تعداد مشاوران استارت آپ هایی که دارای سهام هستند -                        

 سال 2بنیان گذاران با تجربه  -                        

 هنه کارمربیان ک -                        

 کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی -                        

                  

سرمایه 

 انسانی

(جاه طلب بودن)هدف و آرزو. 5  

محصول پیشرو در سطح جهان -  

محصول سفارشی محلی -  

 

استراتژی جهانی.2  

هدفگذاری بازار جهانی در ابتدا -  

بنیان 

 گذار
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بازارجهانیبعدا هدف قرار دادن  -  

(تعدادزبان های محصول ارائه شده)زبان محصول -  

 

موسس 3یا2استارت آپ های با -: تیم .3  

بنیان گذارانی سریالی -           

بنیانگذاران دارای مدرک کارشناسی -           

بنیانگذاران دارای مدرک ارشد یا دکتری -           

موسسین مهاجر -           

سانسن موس -           

بنیانگذاران خانم -           

 سهولت شروع کار. 5

 مشوق های مالی.2

 قوانین حمایتی.3

 پارک علم و فناوری.4

 مراکز رشد و شتابدهنده.1

 میزان حمایت از برگزاری رویدادهای استارت آپی.2

 آزمایشگاه ها..1

 (آب و برق)دسترسی به ساختار پایه.8

 ارتباطاتدسترسی به مخابرات و .1

 دسترسی به فضای حمل و نقل.51

 دسترسی به فضای کافی.55

 

حمایت 

 ها

 باور به مسیر شغلی استارت آپی.5

 درک از فساد.2

 دیدگاه جامعه.3

 ترجیح خود اشتغالی.4

 (ریسک پذیری و نوآوری)فرهنگ حمایتی.1

 عالقه شرکت ها به همکاری با استارت آپ ها.2

 فرهنگ
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ها و نحوه سنجش آنها که به تفصیل در شاخصدر مورد میزان اهمیت هر یک از ابعاد و 

 :توان گفت صل چهار بحث شده نیز میف

 :هاؤلفهاهمیت م

ای تک نمونه  tاز آزمون کسب و کار نوپا زیست بومهای مؤلفهبرای ارزیابی اهمیت 

مقدار متوسط در نظر گرفته  که 3در این آزمون میانگین نمونه با مقدار . استفاده شد

ه نمره متوسط برابر است ک 1تا  5دامنه نمرات از . شده است مورد مقایسه قرار گرفت

 . آیدبدست می 3با 

دار شده است و گویای ها معنیداد که تمامی مقایسه ای نشانتک نمونه tنتایج آزمون 

ر از متوسط است داری بیشتها به طور معنیؤلفهاین است که میانگین تمامی م

(11/1>p .)ترین میانگین بدین ده از باالترین میانگین به پایینهای بدست آممیانگین

، حمایت ها با  51/4، تامین مالی با میانگین  24/4فرهنگ با میانگین : صورت است

 ، سرمایه 81/3، عملکرد با میانگین  11/4، دسترسی به بازار با میانگین  51/4میانگین 

 . 31/3گذار با میانگین و بنیان 11/3با میانگین  انسانی

 :اهمیت شاخص ها

ای ها از آزمون تی تک نمونهبرای رتبه بندی از آزمون فریدمن و برای بررسی میانگین

لفه دو شاخصی که باالترین رتبه ؤدهد که در هر مها نشان میبررسی رتبه. استفاده شد

 : لفه برخوردارندؤهای هر ماز اهمیت باالتری در بین شاخص و میانگین را دارند،

 های بااهمیترتبه بندی شاخص: 5-1جدول

شاخص هایی که دارای باالترین میانگین رتبه هستند و از اهمیت باالتری  مولفه

 برخوردارند 

 داشته اند تولید ناخالص داخلی تاثیری که استارت آپ ها بر رشد عملکرد
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 ارزش خروجی است + ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش استارت آپ 

منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل  دسترسی به بازار

 بهره برداری است

 شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری برای شرکت های استارت آپی وجوددارند

 منابع مالی که برای شروع کار و پیشرفت در سطح اولیه الزم است دسترسی به تامین مالی

سهولت دسترسی به وام ها و اعتباراتی که به استارت آپ های اکوسیستم تخصیص 

 داده می شود

سطح کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی که برای تربیت نیروی  سرمایه انسانی

 انسانی مناسب باشد

 کیفیت مربیان کهنه کار و با تجربه که در اکوسیستم وجود دارندتعداد و 

( محصول پشرو در سطح جهان)یی که محصول جدیدیکسب و کارهای نوپادرصد  بنیانگذار

 را تولید می کنند

 درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک ارشد یا دکترا هستند

 استارت آپ وجود داردمیزان سهولت یا دشواری که برای شروع یک  حمایت ها

وجود ( مانند فیبر نوری)میزان رضایتی که در زمینه وضعیت مخابرات و ارتباطات

 دارد

 میزان عالقه شرکت ها به اینکه با استارت آپ ها همکاری داشته باشند فرهنگ

 میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه های اداری وجود دارد

 

 :وضعیت موجود

دهد ها نشان میوجود استان بر اساس ابعاد و شاخصبرای ارزیابی وضع م بررسی نتایج

 :که 
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 :هاؤلفهوضعیت موجود م

وجود نمونه از جامعه گیرد که یک ای زمانی مورد استفاده قرار میتک نمونه  tآزمون

میانگین آن با یک حالت معمول یا استاندارد و یا حتی با یک عدد که  داشته باشد

که مقدار  3در این آزمون میانگین نمونه با مقدار . گرددفرضی و مورد انتظار مقایسه 

 1تا  5دامنه نمرات از . گرفته شده استفته شده مورد مقایسه قرار متوسط در نظر گر

ای نشان داد که تک نمونه tنتایج آزمون  .آیدمی بدست 3است که نمره متوسط برابر با 

ها مقدار متوسطی است و تفاوت معنی داری با ؤلفه عملکرد و حمایتمیانگین دو م

لفه ؤها نشان داد که میانگین پنج مبررسی میانگین(. p>11/1)ندارد  3مقدار متوسط 

فرهنگ با مقدار  گذار ودیگر شامل دسترسی به بازار، تامین مالی، سرمایه انسانی، بنیان

لفه ؤدهد که میانگین سه مها نشان میبررسی میانگین(. p<11/1)متوسط تفاوت دارد 

دسترسی به بازار، تامین مالی، سرمایه انسانی و بنیانگذار به طور معنی دار کمتر از 

 .لفه فرهنگ کمی از مقدار متوسط بیشتر استؤمقدار متوسط است اما میانگین م

. از آزمون فریدمن استفاده شد کسب و کار نوپا زیست بومهای ؤلفهمبندی جهت رتبه 

دهد، گویای این ؤلفه را نشان میبررسی مقادیر میانگین رتبه که اولویت و وضعیت هر م

بیشتر  43/1است که فرهنگ اولین و باالترین رتبه را دارد، میانگین رتبه فرهنگ مقدار 

بعد از فرهنگ، عملکرد قرار دارد که میانگین رتبه . های دیگر استاز میانگین رتبه عامل

لفه تامین ؤدهد که دو ملیل مقادیر میانگین رتبه نشان میتح. است 22/1آن مقدار 

زیست های ارزیابی ؤلفهمالی و دسترسی به بازار تفاوت میانگین رتبه زیادی با سایر م

 .ن رتبه و نمره هستندها دارای کمتریؤلفهدارند و با اختالف نسبت به سایر م بوم
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 :وضعیت موجود شاخص ها

های هر بعد برای رتبه بندی وضعیت آنها از دو آزمون در مقایسه میانگین شاخص

ها استفاده شده ای برای بررسی میانگینی رتبه بندی و آزمون تی تک نمونهفریدمن برا

 .است در ادامه در هر بعد دو شاخصی که وضعیت بهتری دارند انتخاب شده.است

 

 

 

 های دارای وضعیت بهتررتبه بندی شاخص: 2-1جدول

شاخص هایی که دارای باالترین میانگین رتبه هستند و وضعیت بهتری  مولفه

 دارند

 ارزش خروجی است+ ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش استارت آپ  عملکرد

 داردهایی که در استان وجود  نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ

دسترسی به 

 بازار

منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل 

 بهره برداری است

 شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری برای شرکت های استارت آپی وجوددارند

 استدسترسی به منابع مالی که برای شروع کار و پیشرفت در سطح اولیه الزم  تامین مالی

پرداخت های مالی که ازطرف دولت و بنیادها به کسب و کارهای نوپا داده می 

 شود

 درصدنیروی کاری که از فارغ التحصیالن محلی هستند سرمایه انسانی

 درصد نیروی کاری که جدیدا فارغ التحصیل شده اند

 هستندمیانگین سنی بنیانگذاران کسب و کارهای نوپایی که در استان  بنیانگذار

 یی که در حال تهیه نسخه محلی یک محصول موجود هستندکسب و کارهای نوپا

 تعداد فعالیت ها و رویدادهای استارت آپی در طول سال در استان برگزار می شود حمایت ها

 تعداد مراکز رشدی که در استان وجود دارد
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 *وجود داردمیزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه های اداری  فرهنگ

میزان ارجحیتی که خود اشتغالی به زندگی کارمندی و برای دیگران کار کردن 

 دارد

را گرفته است نشان از باال بودن فساد  1ها اکثرا نمره فساد اداری از آنجا که در پاسخ)*

باشد و باال بودن میانگین آن نشان دهنده وضعیت خوب این شاخص اداری در استان می

 .(باشدنمی 

 بحث و نتیجه گیری  -2-3

های پژوهش حاصل از نظر خبرگان و متخصصین فعال تفسیر یافته-2-3-1

 :و وضعیت موجود زیست بوماستانی درباره 

کسب و کار که متحول شده و این جریان سال است  2زیست بوم بوشهر نزدیک به 

و فعالیت  شدند  رور ایجادها هم رسیده و بازیگرانی که به می از تهران به شهرستاننوپا

بوده فارس مرکز رشد زیرمجموعه پارک علم و فناوری خلیج  :کردند شامل آغازخود را 

که بعد از آن مراکز رشد دانشگاهی از جمله دانشگاه آزاد، علوم پزشکی و خلیج فارس 

تاسیس و فعالیت  5383شکل گرفتند و از آنجا که مرکز رشد زیر مجموعه پارک سال 

-رشد زیادی داشتهاست توانسته  که دارد سابقه زیادیبه دلیل کرده و  آغازخود را 

اختصاصا )سال پیش طرحی تحت عنوان ایجاد مراکز توانمند سازی  2 نزدیک به.باشد

پارک که اجرای آن به مرکز رشد جامع شمول زیر نظر شد مطرح (IT,ICTدر حوزه 

سال پیش شروع شده که ابتدا  3ی از کسب و کار نوپاهای رویدادراه اندازی . محول شد

رویداد استارت آپ اولین سال پیش  2در دانشگاه خلیج فارس شکل گرفته و حدود 

و در آذر ماه  از شهر تهران آورده شدندولی منتورها  شدویکند خلیج فارس راه اندازی 

این به مرور .برگزار شد بوشهر اولین رویداد استارت آپ ویکند در دانشگاه آزاد 5318

ها و ها ، برنامهگرفتن کرد و طی این جلسات ، نشستشروع به شکل  زیست بوم
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مدیران و .تر و بیشتری ایجاد شدیادی شناخته شدند و ارتباطات قویرویدادها افراد ز

برتر در  کسب و کارهای نوپایبه  هدایادادن  به جای تصمیم گرفتندمسئولین استانی 

که بدهند تیم برتر اجازه ورود به این مجموعه را  51تا 1به عنوان مثال به رویدادها،

و این موضوع خود در پذیرش مرکز هم  بتوانند تحت حمایت مرکز رشد قرار بگیرند

وام و  شان دادن تنها دغدغهکز رشد بوشهر از چند سال گذشته امر.جهش ایجاد کرد

 هاآنکه مساله مالی برای  روشن شداما به مرور  بود کسب و کارهای نوپاتسهیالت به 

های خیلی تخصصی مشاوره منددر رده سوم و چهارم اهمیت قرار دارد و بیشتر نیاز

به دلیل نوپا بودن این حوزه مشاوران تخصصی کمی وجود داشت به همین  اما هستند

های کردند یا مراکز رشد دورهمیشرکت  های مربوطهد در دورهافراد خودلیل یا 

در مرکز رشد بوشهر  .تخصصی برایشان برگزار کردند تا تخصص خود را باالتر ببرند

های مشاوره مثل ول محور و خدمات محور یکسری شرکتهای محصعالوه بر شرکت

ته بود که شتابدهنده ذشنقطه عطف ماجرا سال گ.کارگزار فن بازار نیز مستقر شده است

بوشهر تنها شهری بود که این شتابدهنده بعد از شیراز، اصفهان و .به بوشهر آمددیموند 

زیست .ترک کردند تبریز ورود کرده بود و در آخر اسفند به یکباره تمام این چهار شهر را

زمینه از جمله یادگیری در بوشهر با وجود این تجربه کوتاه بسیاری از مسائل را  بوم

آن  ایه خطرپذیر فرا گرفت زیرا بعد ازگذاری خطرپذیر و چگونگی جذب سرمسرمایه

و تعدادی شرکت توانستند سرمایه  شکل گرفتگذاری در بوشهر هچندین رویداد سرمای

که این افراد از جمله سرمایه داران استانی بودند که در حال  گذار خطرپذیر جذب کنند

ها نشان از رشد بازیگران این این.نند پرورش میگو بودندسنتی ماانجام فعالیت های 

قصد راه  که کارگزار فناوری اطالعات اندرسیدهکه به آن حد از توانایی  دارد زیست بوم

هر بوشهر و های جنوبی دو شمند سازی را دارد و از بین استاناندازی مجدد مرکز توان

وشهر در حال ساخت شهر هوشمند هم در ب ITدر زمینه .استکرمان را انتخاب کرده

باشد تا بتوان با انتقال می که به عنوان اولین پروژه شهر هوشمند در ایران هستند

فناوری و بومی سازی شهر هوشمند، زمینه ساز توسعه شهرهای هوشمند در کشورمان 
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سال است که در بوشهر  5مدت ( مگفا)فناوری اطالعات ایران  مرکز گسترشو  . باشد

  .دفتر دایر کرده است که این نشان از جدیت کار دارد

ای و علمی های پیام نور، فنی و حرفهو در دانشگاه اندمراکز رشد دانشگاهی فعال شده

بعد از  5311مرکز رشد دانشگاه آزاد بوشهر سال .کاربردی مراکز نوآوری دایر شده است

رتبه سوم را از لحاظ زمان تاسیس دارد دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و تهران جنوب 

و از طریق شهر بوشهر از پایه  .ها استاز تجربه بوشهر نسبت به دیگر شهرکه این نشان 

. ندساخت مدارس کسب و کار و خالقیت در حال آموزش دانش آموزان برای آینده هست

برتر  هایزیست بوم جزوتوان گفت نسبت به جمعیت نی نیز میدر خصوص منابع انسا

یار مهم این است که بر نکته بس.ها افزایش پیدا کرده استاست که تعداد تحصیل کرده

ها که درصد افراد بومی کمتر از غیر بومی است نقطه ها و مراکز دیگر استانخالف پارک

ترین سمت از افراد بومی باالترین تا پایینقوت بوشهر این است که نیروهای خود را از 

 .اندبرگزیده

در اختیار افراد است های کارگاهی مناسبی فاتر کارگاهی و اداری نیزساختماناز لحاظ د

هم ماه رایگان است بعد از آن  2الی  1شود تا ری که در اختیارشان قرار داده میو دفات

در زمینه مخابرات .شوداز آنها دریافت میه صورت ماهانه ب مبالغ خیلی اندک و ناچیزی

یب نفوذ اینترنت جزو و ضر ICTزمینه در بوشهر و  وضعیت بسیار خوبی حاکم است

طبق گفته مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات  و آیدها به شمار میترینپرمصرف

ند و از های ساکن این استان به اینترنت دسترسی دار درصد خانواده 83.8 5استان بوشهر

-در زمینه فرصت.این جهت استان بوشهر رتبه اول کشوری را در این شاخص داراست

به توان گفت در حوزه زیست فناوری و موقعیت جغرافیایی به قطعیت می های شغلی

اینکه در با .خوبی وجود داردود وضعیت بسیارعلت فراهم بودن مواد اولیه و بازار موج

                                                             
 
 (  پاییز )علی سملیان 
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کوچک است ولی در حوزه آبزی پروری ، شیالت ، زیست ها بازار محلی برخی حوزه

 .فناوری و گیاهان دارویی بازار بزرگ است

های اخیر به دنبال گرفتن مجوز ها مانند ارومیه و اهواز  طی سالدر حالیکه برخی شهر

، بوشهر مانند شهرهای بزرگی همچون تهران، اصفهان ، برای تاسیس مرکز رشد هستند

ده که این خود کمک از دیرباز مرکز رشد خود را راه اندازی کر یزد ، خراسان رضوی

کسب و کار در زمینه تجربه .است کمک کرده زیست بومگیری بهتر شایانی به شکل

تجربه خوبی کسب کرده ولی در زمینه منتورهای کهنه کار  سال گذشته 4-3ی در نوپا

رشد نسبت به  تعداد مراکز .علی الخصوص بحث مشاوره حقوقی دچار ضعف است

 .مرکز فعال هستند 4و در حال حاضر در استان تعداد جمعیت بوشهر خیلی خوب است

ع مالی خود را تامین می ها از طریق خانواده منابدر بحث تامین مالی نیز اکثر شرکت

گیرد تحت عنوان تسهیالت با بازپرداخت خیلی می هایی هم که به افراد تعلقوام.کنند

توان اسم وام را روی آن نهاد باشد که عمال نمیزپرداخت بلند مدت میین و دوره باایپ

 .گیردی سرمایه گذاری روی آنها صورت میبلکه به نوع

سرمایه گذاری فرشته مفهومی است که جدیدا شکل گرفته و هنوز کامال مورد استفاده 

د طرپذیر خوب است زیرا وجوگیرد در حالیکه وضعیت سرمایه گذاری خقرار نمی

از نقاط قوت این شهر به  و تجار زیادی که در بوشهر در حال تجارت هستندگذار سرمایه

و میزان عملکرد آنها به ترتیب بوشهر  کسب و کارهای نوپادر زمینه تعداد .آیدحساب می

 .، برازجان ،جم ، خرموج ، گناوه وضعیت بهتری دارند

ران بودن حمل و خطوط ریلی و گدر زمینه حمل و نقل هم به دلیل عدم دسترسی به 

تولید ناخالص در مورد تاثیر استارت آپ ها بر .هایی رو به رو استنقل هوایی با ضعف

ن تاثیر از نیز تاثیر محسوسی ندارد و به نوعی در حال پیشرفت است و بیشتریداخلی 

در خصوص فرهنگ و اعتقاد به این حوزه نیز با تاسیس .آیدمنطقه پارس عسلویه می
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سال تاسیس شده نشان از اهمیت و باور به  58تا 4دارس کسب و کاری که برای افراد م

پارک علم و فناوری این مسیر دارد که بوشهر بعد از اصفهان دومین شهری است که 

 .کودک و نوجوان را تاسیس کرده است

ا ها رماهه که استان 3رد و در گزارشات در زمینه فساد اداری وضعیت خوبی وجود ندا

های غیرمنصفانه و موانع اداری کسب و کار و رویهدر زمینه تسهیل اداری و 

رتبه بندی میکند، بوشهرتقریبا در انتهای جدول قرار دارد که این نشان ازحجم  ناعادالنه

 .باالی فساد اداری در استان دارد

 بومزیست  توان دریافت که به عنوان مثالها میزیست بومدر خصوص مقایسه بین 

تر است زیرا فعالیت خود را دیر شروع کرده از طرفی چون تهران اهواز از بوشهر عقب

وجود تعداد زیادی فضای کار  و زودتر از دیگر شهرها فعالیت خود را شروع کرده

تجمیع اشتراکی به همراه استقرار اکثر شتابدهنده های موجود در ایران در این شهر،

تهران با اختالف از  ها باعث شدهترین دانشگاهو با کیفیت شد با تجربه و بهترینمراکز ر

آن اصال قابل قیاس با دیگر شهرهای  زیست بومتوان گفت و می باشددیگر شهرها جلو 

 .ایران نیست

ای مستقر نیست باعث شده در ارزیابی بوشهر از آنجا که هنوز شتابدهنده زیست بومدر 

بی شود از این رو در حال حاضر به دنبال ها ضعیف ارزیاد، اکثر شاخصوضع موجو

نفت و گاز ، تولید : های مختلف شاملوز برای تاسیس شتابدهنده در حوزهمج 3گرفتن 

تواند ها میگیری این شتابدهندهکه شکل.هستندو زیست فناوری  ITمحتوا و در نهایت 

کل جنوب کمک  زیست بومترین کیفیتدر تبدیل شدن این استان به بهترین و با 

،پارک علم و فناوری و دیگر مراکز مرکز رشد 4در مقایسه با جمعیت بوشهر استقرار .کند

ترین حالت های انجام شده ایده آلطبق بررسی.آمار بسیار خوبی باشد تواندمی مربوطه

به عنوان  و خوب شکل بگیرد کسب و کار نوپاینفر یک 1111این است که به ازای هر 
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کسب و کار  21الی 51توان انتظار شکل گیری توجه به جمعیت شهر بوشهر میل با مثا

جمعیت و پتانسیل شهر غیر منطقی  از اینمناسب را داشت و انتظار بیش از حد  نوپا

 .است

های زیست فناوری ، نانو و توان به ترتیب در حوزهر را میسیل بوشهنقطه قوت و پتان

IT در حوزه زیست فناوری به خاطر مواد اولیه و بازار موجود شرایط خیلی .دانست

 2باشد و مدت حوزه می خوبی برپا است و موقعیت جغرافیایی استان هم تسهیل گر این

اند و بسیار شناخته های مرتبط دریافت کردهاست که جایزه برتر را در جشنوارهسال 

سال پیاپی جایزه 3آید و طی ها به شمار میبدر حوزه نانو هم جزو قط.شده هستند

 4مرکز رشد مرتبط جزو 31مرکز رشد جوان در حوزه نانو را دریافت کرده و در بین 

هم به دنبال پیاده سازی شهر هوشمند در بوشهر به  ITدر زمینه .استان برتر است

 .صورت آزمایشی و نمونه اولیه در کشور هستند

بعد از بزرگ شدن به  ITهای است که خیلی از شرکت ف بوشهر اینیکی از نقاط ضع

روند ولی در زمینه های موجودش میتر مثل تهران به خاطر وجود فرصتشهرهای بزرگ

مانند چون بهترین پایگاه برای ماندن است و جای می ها شرکتزیست فناوری کامال

 .ماننددر زمینه نانو هم اکثرا می. دارددیگر برای آنها صرفه ن

اشاره  VCاز نقاط ضعف دیگری که در استان وجود دارد می توان به ضعف در زمینه 

 2-1در زمینه شتابدهنده هم به جز تهران حدود .کرد که به مرور در حال بهبود است

ها هم اندک است اما اکوسیستم مستقر دارد که تعداد آنشهر هست که شتابدهنده در 

ای تاسیس شتابدهنده هستند و به زودی دایر مجوز بر 3در بوشهر به دنبال گرفتن 

بوشهر در ایران کمک زیادی خواهد  زیست بومخواهد شد که این خود به بهبود جایگاه 

ضریب فساد اداری .البته مجوز استقرار شتابدهنده در شهر برازجان گرفته شده است.کرد
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-وسسین شرکتبرخالف دیگر شهرها مدر بوشهر نسبت به مناطق دیگر بسیار باالست و 

 .شوندجوز سختی های زیادی متحمل میبرای گرفتن مها 

های استان از جمله نیازمندیدر نتیجه با توجه به نقاط قوت و ضعف و وضعیت موجود، 

به خصوص صندوق پژوهش فناوری  VCهای سرمایه گذاری و توان صندوقمیرا 

جمعی برای اینکه بتوان های مالی سامانه.دانست استانی که هنوز شکل نگرفته است

توان گفت بوشهر نسبت به در کل می.سرمایه گذارها را یکجا جمع کرد وجود ندارد

را با   ITهایی مثل تواند حوزهیهای موجودش جمعیت کوچکی دارد که مپتانسیل

 .کندمشکل مواجه می

 های حاصل از تجزیه و تحلیل آمارییافته سایر  -2-3-2

 ی از آن است که اکثر مدیران های توصیفی حاکنتایج یافته توان گفتدر مجموع می

 41تا  31و بین  ی مرحله رشد، مرد و با مدارک کارشناسی و ارشدنوپاهای ب و کارکس

 .باشندعات و کشاورزی در حال فعالیت میو بیشتر در حوزه فناوری اطالهستند  سال

و غیر قابل  بار عاملی ضعیف الزم به ذکر است که سواالت زیر در پرسشنامه، به علت

 .از تحلیل کنار گذاشته شدند و از مدل حذف شدند  ،(41/1کمتر از )قبول 

 

 شرح سواالت شماره 

وجود شبکه ها و ارتباطاتی که کارآفرینان،مشاوران،سرمایه گذاران و نیروی کار را برای جریان آزاد  53

 دانش واطالعات متصل کند

خانواده و دوستان در کسب و کار های نوپای مستقر در استان انجام می  سرمایه گذاری هایی که 21

 دهند
 زمانی که برای انجام افزایش سرمایه الزم است 23

 که متولد کشور دیگری هستندوجود نیروی کار خارجی  28

 ی داشته اندکسب و کار نوپاسال تجربه  2درصدجذب کارمندان که حداقل  31
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 یی که در حال تهیه نسخه محلی یک محصول موجود هستندنوپاکسب و کارهای  31

 یی که نشان دهنده جاه طلبی برای رسیدن به بازارهای جهانی استکسب و کارهای نوپا 45

 موسس دارند 3یا  2درصد استارت آپ هایی که  43

 درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک کارشناسی هستند 41

  پیشینه فنی دارنددرصد بنیانگذارانی که  11

اعتبار و پایایی این سواالت ضعیف است و سواالتی از پرسشنامه که اعتبارشان ضعیف 

است به این معناست که ابزار خوبی برای سنجش آن مؤلفه نیستند و دقت کافی را 

 .ندارند، پس بهتر است از پرسشنامه حذف شوند

میانگین هیچ کدام از عوامل نمره دهد که ی میانگین متغیرهای اصلی نشان میبررس

 .استان دارد یکسب و کار نوپا زیست بومباالیی ندارد که نشان از وضعیت نامطلوب 

Q) بررسی هر سه شاخص برازش
2،

 R
2،

 GOF) نشان از این می دهد که برازش مدل به

. تایید کنیم توانیم مدل را به طور کلیقابل قبول و مورد تایید است و میطور تقریبی 

اند پشتوانه مناسبی برای مدل باشند و مدل در نمونه ها توانستهبه بیان دیگر، داده

آزمون مدل پژوهش نشان داد تمامی روابط تایید  .پژوهش نتیجه قابل قبولی داده است

کسب و  زیست بومدهد بین سازه اصلی ارزیابی ها نشان مییافته(. p<11/1)شده است 

جهت . دار وجود دارداجزای تشکیل دهنده آن رابطه معنیها و ؤلفهتمامی م ی باکار نوپا

دهد که روابط قوی بین ها نشان میبررسی شدت همبستگی. ابط مثبت استتمامی رو

 123/1ها وجود دارد و این روابط از ؤلفهبا تمامی م کسب و کار نوپا زیست بومارزیابی 

با دسترسی به بازار تا حداکثر  ب و کار نوپاکس زیست بومبرای رابطه بین ارزیابی 

و سرمایه انسانی بدست آمده  کسب و کار نوپا زیست بومبرای رابطه بین ارزیابی  128/1

دهد بین بیشتر یج آزمون همبستگی پیرسون نشان مینتا .است که مقادیر مطلوبی است

های روابط. مثبت استروابط بدست آمده مطابق نتایج تمامی . ها رابطه وجود داردؤلفهم

لفه ؤغیر معنی دار شامل سه رابطه است و شامل رابطه دسترسی به بازار با سه م

 .شودملکرد، سرمایه انسانی و فرهنگ میع
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ها را با یک حالت معمول یا استاندارد و یا حتی با یک عدد مولفه میانگیناگر بخواهیم 

که مقدار متوسط  3فرضی و مورد انتظار مورد مقایسه کنیم، میانگین نمونه را با مقدار 

ای تک نمونه tدر نظر گرفته شده است مورد مقایسه قرار گرفته شده که نتایج آزمون 

مؤلفه حمایت و عملکرد . االیی نداردمیانگین هیچ کدام از عوامل نمره ب نشان داد که

ها شامل مؤلفه فرهنگ کمی از حد متوسط باالتر، و سایر مؤلفه. مقدار متوسطی است

گذارکمتر از مقدار متوسط است و دسترسی به بازار ، تامین مالی ، سرمایه انسانی ، بنیان

تمامی  هاؤلفهدر بررسی درجه اهمیت م.تر هستندها ضعیفنسبت به دیگر مؤلفه

ها از اهمیت زیادی فهلؤدهد تمامی مبزرگتر از متوسط هستند و نشان میها میانگین

های زیر به طور کلی در نهایت شاخص.برخوردارند که در صدر آن فرهنگ قرار دارد

دارای میانگین پایینی در استان هستند و وضعیت مناسبی ندارند لذا می طلبد تمرکز 

 :آنها گذاشته شود بیشتری برای بهبود وضعیت

هستند و وضعیت  رتبه شاخص هایی که دارای پایین ترین میانگین مولفه

 مناسبی ندارند

 داشته اندتولید ناخالص داخلی  تاثیری که استارت آپ ها بر رشد عملکرد

 تعداد ثبت اختراعاتی که به مرحله تجاری سازی رسیده اند

به دسترسی

 بازار

 خارج از اکوسیستم کشور هستند مشتریان خارجی ای که در

 دیگر مشتریان منطقه که در خارج از اکوسیستم کشور و در محدوده قاره هستند

سال پیش تاسیس شده  1+با تجربه در اکوسیستم که در  vc تعدد شرکت های تامین مالی

 اند

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار فرشته در کسب و کارهای نوپا در استان 

 بوشهر انجام می دهند

 تعداد مشاورانی که در استارت آپ ها دارای سهام هستند سرمایه انسانی

تعداد کارآفرینانی که از یک شهر دیگر در همان کشور به اکوسیستم منتقل شده 

 .اند تا بتوانند در اکوسیستم استارت آپ راه اندازی کنند

 بازارهای جهانی را هدف قرار می دهند یی که  در ابتداکسب و کارهای نوپا بنیانگذار
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 تعداد زبان هایی که محصول شرکت های استارت آپی با آن ها ارائه شده است

 تعداد شتابدهنده هایی که در سطح استان به وجود آمده است حمایت ها

 میزان رضایتی که کسب و کارهای نوپا از قوانین حمایتی دارند

 به اینکه با استارت آپ ها همکاری داشته باشندمیزان عالقه شرکت ها  فرهنگ

 سطح فرهنگ ریسک پذیری و ایجاد نوآوری و خالقیتی که در استان وجود دارد

 

 :زیست بوم فعالینبرای مدیران و  پیشنهاد -2-4

ین متخصص و مرتبط برای کمبود مشاور کسب و کارهای نوپاترین دغدغه مهم .5

کردن پس با مهیا .های بعدی قرار داردمالی در اولویتهای حثاست و ب هافعالیت آن

های افراد به پیشبرد و بهبود فعالیت های الزم به اینمشاورین تخصصی و دادن آموزش

 .آنها کمک شود

 .فضای کار اشتراکی در بوشهر بیشتر شود. 2

ی الزم تر بتوانند مجوزهار استان کنترل شود تا افراد راحتحجم باالی فساد اداری د. 3

را دریافت کنند و از تسهیالت بهره مند شوند تا انگیزه آنها برای فعالیتشان افزایش پیدا 

 .کند

های سرمایه گذاری و به خصوص صندوق پژوهش فناوری استانی شکل صندوق. 4

 .بگیرد

های مختلف خذ مجوز تاسیس شتابدهنده در حوزههای الزم برای اشرایط و همکاری. 1

 .فراهم شود

باید مورد بررسی قرارگیرد ، بلکه  زیست بومها و اتصاالت درون یک نه تنها تکامل. 2

 .همپوشانی را نیز تشدید کرد هایزیست بومالزم است تحقیقات مربوط به اتصال بین 
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از آنجا که سرمایه گذار فرشته یک مفهوم جدید در استان است،برای اینکه از سرمایه .1

این مفهوم اینگونه افراد برای کسب و کارهای نوپا بتوان بیشتر استفاده کرد سعی کنند 

 .تر شوددر استان شناخته شده

 محدودیت های تحقیق -2-2

دوره زمانی در این . ی استهای پژوهش حاضر مربوط به دوره زمانیکی از محدودیت

گیری باید به اندازه کافی گسترده باشد تا قاعدتاً دوره نمونه. پژوهش محدود بوده است

 .دهند، باشدی عواملی که رفتار پاسخگویان را تحت تأثیر قرار میدر برگیرنده کلیه

دهنگان توان عدم دقت برخی از پاسخهای پیش روی این تحقیق میاز دیگر محدودیت

به سؤاالت پرسشنامه و عدم همکاری برخی از کارشناسان و مدیران در تکمیل 

 .پرسشنامه دانست

به روز ی استانی و کسب و کارهای نوپامنسجم و کامل از اطالعات  مچنین عدم منبعه

عات به روز از مراکز اطالکردن اطالعات در دسترس سبب شد تا جمع  رسانی نشدن

  .بر شودمربوطه زمان

 های آتی پیشنهادات برای پژوهش -2-2

 گیری از وضعیت دیگر کشورها انجام مطالعات تطبیقی برای بهره.5

 بوشهر با دیگر شهرهایاستان  زیست بوم انجام مطالعات تطبیقی برای مقایسه بهتر. 2

 ایران

ها به صورت ی استان در هریک از زمینهکسب و کار نوپا زیست بومبررسی وضعیت .3

 مجزا 

 تربرای ارزیابی بهتر و دقیق تعدیل مدل در آینده متناسب با نیازها و شرایط هر شهر. 4
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 زیست بومها در بهبود عملکرد ؤلفهبررسی تاثیر هر یک از م. 1

، کمترین جست  کسب و کار نوپاهای  زیست بومبا توجه به مراحل تحقیق در مورد  .2

روشهای اندازه گیری حتی در زمینه اثربخشی . ه گیری استو جو و تحقیق مرحله انداز

 .ها به سختی وجود نداردو کارآیی سیاست

 انجام این تحقیق در دیگر شهرهای ایران.1

 های نوپازیست بوم کسب و کارتعیین یک رویکرد یکپارچه برای تحقیق در زمینه .8

اطالعات وجود دارد برای ارزیابی های ثبتی و آماری در مواردی که اضافه نمودن داده. 1

 هاتر وضعیت زیست بومدقیق

 خالصه و جمع بندی  -2-7

ها ، عناصر و روابطی است که لفهؤتهیه چارچوبی جامع ازم کتابدر نهایت هدف از این 

 کسب و کار نوپاهای زیست بومبتواند مبنایی برای تحقیقات آینده در زمینه 

شد مدل در عمل همچنین با بررسی وضعیت استان بوشهر بر اساس مدل سعی .باشد

آزمون و کارایی آن مورد بررسی قرار گیرد و همچنین ارزیابی و شناخت بهتری از 

 .وضعیت زیست بوم استان حاصل گردد
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 بسمه تعالـی

 صاحب نظر گرامی

 و احترام  با سالم

چارچوب "نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان  پرسشنامه حاضر در راستای نگارش پایان

ارزیابی زیست بوم کسب و کارهای نوپا مورد مطالعه زیست بوم استان 

 . باشد می"بوشهر

خواهشمند است با پاسخگویی دقیق و صادقانه به سواالت زیر، ما را در راستای انجام هر چه 

این پژوهش صرفا جنبه علمی دارد و اطالعات صرفا در جمع . بهتر این پژوهش یاری فرمایید

پیشاپیش از همکاری و مساعدت شما نهایت تشکر و . بندی کلی و نتایج تحقیق لحاظ می گردد

 . ا داریمسپاسگزاری ر

 ویدا رنجبران

 ی کارشناسی ارشد رشته مدیریت تکنولوژی دانشجوی دوره

 دانشگاه عالمه طباطبائی
 

 

 

 مشخصات عمومی پاسخ دهنده

 : جنسیت

 □مرد                 □زن 

 :سن

 □  11بیشتر از           □  11تا45             □  41تا 35            □  31تا 25        □ 21کمتر از 

 تحصیالت

دکتری                □فوق لیسانس               □لیسانس                 □فوق دیپلم            □دیپلم  
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□ 

 شغل

        □کارمند استارت آپ                □مدیر استارت آپ  

 

 

 راهنمای پرسشنامه

تعیین وضعیت فعلی زیست بوم کسب و کارهای در زیر اطالعات مورد نیاز محقق برای 

لطفا جمله های زیر را مطالعه کرده و با . نوپا در استان بوشهر نشان داده شده است

در نهایت به هر .توجه به مفهومی که نوشته شده امتیاز مورد نظر را مشخص کنید

 :شاخص با توجه به میزان اهمیت، رتبه دهید

نظری ندارم                   .   3کم اهمیت                     .2بی اهمیت                .5

 مخیلی مه.1مهم                  .4

 

 

 :عملکرد.5

هریک از شاخص های مربوط به بعد عملکرد به منظور ارزیابی و بهبود زیست  وضعیت

 بوم کسب و کارهای نوپا چگونه است؟
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ب
خو

ی 
یل

خ
 

 

ب
خو

 

 

ط
وس

مت
 

 

ف
عی

ض
 

   
   

   
   

   
   

   
   

ف 
عی

 ض
ی

یل
خ

 

ت
می

اه
ه 

رج
د

 

ارزش زیست بوم که شامل مجموع ارزش  1

 ارزش خروجی است+  استارت آپ

1          2          3          4          2  

تعداد استارآپ هایی که در زیست بوم  2

 مستقر هستند

1          2          3          4          2  
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ارزش هر استارت آپ که در واقع مبلغ  3

ارزشگذاری کسب و کارهای نوپای قبل از 

 خروج می باشد

1          2          3          4          2  

تغییراتی که در تعداد شاغالن ایجاد کرده  4

 .است

1          2          3          4          2  

تولید تاثیری که استارت آپ ها بر رشد  2

 داشته اندناخالص داخلی 

1          2          3          4          2  

تعداد ثبت اختراعاتی که به مرحله تجاری  2

 سازی رسیده اند

1          2          3          4          2  

هایی  نرخ رشد سالیانه در تعداد استارت آپ 7

 در استان وجود داردکه 

1          2          3          4          2  

 

 دسترسی به بازار.2

وضعیت هریک از شاخص های مربوط به بعد دسترسی به بازار به منظور ارزیابی و بهبود 

 زیست بوم کسب و کارهای نوپا چگونه 

 است؟

 گویه ردیف
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منابع موجود در منطقه که به عنوان فرصت  1

سرمایه گذاری قابل استفاده و قابل بهره 

 برداری است 

1          2          3          4          2  

شرکت های بزرگی که به عنوان مشتری  1

 برای شرکت های استارت آپی وجوددارند

1          2          3          4          2  

  2          4          3          2          1شرکت های کوچک و متوسطی که به  12



272     ضمائم و پیوست ها

 

 

 منابع مالی.3

به منظور ارزیابی و بهبود وضعیت هریک از شاخص های مربوط به بخش تامین مالی 

 زیست بوم کسب و کارهای نوپا چگونه است؟

عنوان مشتری برای شرکت های استارت 

 آپی وجود دارند

مشتریان خارجی ای که در خارج از  11

 اکوسیستم کشور هستند

1          2          3          4          2  

در خارج از دیگر مشتریان منطقه که  12

 اکوسیستم کشور و در محدوده قاره هستند

1          2          3          4          2  

وجود شبکه ها و ارتباطاتی که  13

کارآفرینان،مشاوران،سرمایه گذاران و نیروی 

کار را برای جریان آزاد دانش واطالعات 

 کندمتصل 

1          2          3          4          2  
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دسترسی به منابع مالی که برای شروع کار  14

 و پیشرفت در سطح اولیه الزم است

1          2          3          4          2  

درصد تامین مالی توسط سرمایه گذاران  12

 محلی که در اکوسیستم وجود دارند

1          2          3          4          2  

تامین مالی محلی که برای کسب و درصد  12

 کارهای نوپا در اکوسیستم وجود دارد

1          2          3          4          2  

سهولت دسترسی به وام ها و اعتباراتی که  17

به استارت آپ های اکوسیستم تخصیص 

 داده می شود

1          2          3          4          2  

گذاری هایی که سرمایه گذار فرشته سرمایه  11

در کسب و کارهای نوپا در استان بوشهر 

 انجام می دهند

1          2          3          4          2  
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 سرمایه انسانی.4

 وضعیت سرمایه انسانی در زیست بوم کسب و کار نوپا در استان به چه صورت می باشد؟

 گویه ردیف
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میزان دسترسی به نیروی کار با تجربه که  22

سال سابقه استارت آپی قبل از  2حداقل 

عضویت در این کسب و کار نوپا را داشته 

 باشد

1          2          3          4          2  

متوسط روزهایی که برای استخدام نیروی  22

 کار موردنظرالزم است

1          2          3          4          2  

سرمایه گذاری هایی که سرمایه گذار  11

خطرپذیر در کسب و کارهای نوپا در استان 

 بوشهر انجام می دهند

1          2          3          4          2  

سرمایه گذاری هایی که خانواده و دوستان  22

در کسب و کار های نوپای مستقر در استان 

 انجام می دهند

1          2          3          4          2  

پرداخت های مالی که ازطرف دولت و  21

بنیادها به کسب و کارهای نوپا داده می 

 شود

1          2          3          4          2  

درصد تامین مالی که از طریق تامین مالی  22

 جمعی انجام میشود

1          2          3          4          2  

زمانی که برای انجام افزایش سرمایه الزم  23

 است

1          2          3          4          2  

 با تجربه در vc تعدد شرکت های 24

سال پیش تاسیس  1+اکوسیستم که در 

 شده اند

1          2          3          4          2  
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درصدنیروی کاری که از فارغ التحصیالن  27

 محلی هستند

1          2          3          4          2  

که متولد کشور وجود نیروی کار خارجی  21

 دیگری هستند

1          2          3          4          2  

فارغ التحصیل درصد نیروی کاری که جدیدا  21

 شده اند

1          2          3          4          2  

سال  2درصدجذب کارمندان که حداقل  32

 تجربه کسب و کار نوپای داشته اند

1          2          3          4          2  

متوسط حقوقی که کارکنان و نیروی فنی  31

 موجود در اکوسیستم دارند

1          2          3          4          2  

درصد استارت آپ هایی که از شهرهای دیگر  32

 کشور به این اکوسیستم منتقل شده اند

1          2          3          4          2  

تعداد کارآفرینانی که از یک شهر دیگر در  33

همان کشور به اکوسیستم منتقل شده اند تا 

اکوسیستم استارت آپ راه اندازی بتوانند در 

 .کنند

1          2          3          4          2  

تعداد مشاورانی که در استارت آپ ها دارای  34

 سهام هستند

1          2          3          4          2  

یا چند  2درصد موسسین کسب و کار نوپا با  32

کار نوپا به سال سابقه کار در یک کسب و 

عنوان کارمند، قبل از اینکه کسب و کار نوپا 

 فعلی خود را تاسیس کنند

1          2          3          4          2  

تعداد و کیفیت مربیان کهنه کار و با تجربه  32

 که در اکوسیستم وجود دارند

1          2          3          4          2  

سطح کیفیت دانشگاه ها و مراکز آموزشی و  37

برای تربیت نیروی انسانی تحقیقاتی که 

 مناسب باشد

1          2          3          4          2  
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 بنیان گذار.1

به منظور ارزیابی و بهبود وضعیت هریک از شاخص های مربوط به بعد بنیان گذار 

 است؟زیست بوم کسب و کارهای نوپا چگونه 

 گویه ردیف
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درصد کسب و کارهای نوپایی که محصول  31

را ( محصول پشرو در سطح جهان)جدیدی

 تولید می کنند

1          2          3          4          2  

تهیه کسب و کارهای نوپایی که در حال  31

 نسخه محلی یک محصول موجود هستند

1          2          3          4          2  

کسب و کارهای نوپایی که  در ابتدا بازارهای  42

 جهانی را هدف قرار می دهند

1          2          3          4          2  

کسب و کارهای نوپایی که نشان دهنده جاه  41

 یدن به بازارهای جهانی استطلبی برای رس

1          2          3          4          2  

تعداد زبان هایی که محصول شرکت های  42

 استارت آپی با آن ها ارائه شده است

1          2          3          4          2  

موسس  3یا  2درصد استارت آپ هایی که  43

 دارند

1          2          3          4          2  

بنیان گذارانی که قبال استار آپ تاسیس  44

 کرده اند

1          2          3          4          2  

درصد بنیانگذارانی که دارای مدرک  42

 کارشناسی هستند

1          2          3          4          2  

مدرک ارشد یا درصد بنیانگذارانی که دارای  42

 دکترا هستند

1          2          3          4          2  

درصد بنیان گذارانی مهاجری که به این  47

 اکوسیستم مهاجرت کرده اند

1          2          3          4          2  
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میانگین سنی بنیانگذاران کسب و کارهای  41

 نوپایی که در استان هستند

1          2          3          4          2  

  2          4          3          2          1 درصد بنیان گذارانی که خانم هستند 41

  2          4          3          2          1 درصد بنیانگذارانی که پیشینه فنی دارند 22

 

 

حمایت ها.2  

که شامل زیرساخت های موجود به همراه قوانین و وضعیت حمایت های انجام گرفته 

 مقررات حمایتی است،در این زیست بوم به چه صورت می باشد؟

 گویه ردیف

ب
خو

ی 
یل

خ
 

 

ب
خو

 

 

ط
وس

مت
 

 

ف
عی

ض
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ی

یل
خ

ت 
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اه
ه 
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د

 

میزان سهولت یا دشواری که برای شروع یک  21

 استارت آپ وجود دارد

1          2          3          4          2  

کیفیت و کارآمدی خدمات حمایتی که در  22

های مالی، بیمه و گمرکی  زمینه مشوق

 صورت می پذیرد

1          2          3          4          2  

میزان رضایتی که کسب و کارهای نوپا از  23

 قوانین حمایتی دارند

1          2          3          4          2  

کیفیت عملکرد پارک علم و فناوری ای که  24

 در اکوسیستم وجود دارد

1          2          3          4          2  

تعداد شتابدهنده هایی که در سطح استان  22

 به وجود آمده است

1          2          3          4          2  

  2          4          3          2          1 که در استان وجود داردتعداد مراکز رشدی  22



زیست بوم کسب و کارهای نوپا ارزیابی چارچوب    212 

 

 گویه ردیف
ب
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ی 
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تعداد فعالیت ها و رویدادهای استارت آپی  27

 در طول سال در استان برگزار می شود

1          2          3          4          2  

تعداد آزمایشگاه هایی که در اکوسیستم  21

 وجود دارد

1          2          3          4          2  

میزان رضایتی که در زمینه دسترسی به  21

 ساختار پایه مانند آب و برق وجود دارد

1          2          3          4          2  

میزان رضایتی که در زمینه وضعیت  22

وجود ( مانند فیبر نوری)مخابرات و ارتباطات

 دارد

1          2          3          4          2  

میزان رضایتی که در زمینه وضعیت حمل و  21

 نقل منطقه وجود دارد

1          2          3          4          2  

وجود فضای اداری و کارگاهی که برای  22

 فعالیت استارت آپ ها الزم است

1          2          3          4          2  

 

 فرهنگ.1

منظور ارزیابی و بهبود زیست  وضعیت هریک از شاخص های مربوط به بعد فرهنگ به

 بوم کسب و کارهای نوپا چگونه است؟

 

 گویه ردیف

ب
خو

ی 
یل

خ
 

 

ب
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ف
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ی

یل
خ

 

ت
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ه 

رج
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میزان اعتقادی که به پیشرفت و به نتیجه  23

استارت آپی در جامعه رسیدن شرکت های 

 وجود دارد

1          2          3          4          2  

میزان فسادی که در انجام و پیشبرد رویه  24

 های اداری وجود دارد

1          2          3          4          2  
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 گویه ردیف
ب

خو
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 (خیلی زیاد.1خیلی کم     .5)

میزان دیدگاه مثبتی که جامعه به  22

 کارآفرینی و کسب و کارهای نوپا دارد

1          2          3          4          2  

میزان ارجحیتی که خود اشتغالی به زندگی  22

 کارمندی و برای دیگران کار کردن دارد

1          2          3          4          2  

سطح فرهنگ ریسک پذیری و ایجاد  27

 که در استان وجود دارد نوآوری و خالقیتی

1          2          3          4          2  

میزان عالقه شرکت ها به اینکه با استارت  21

 آپ ها همکاری داشته باشند

1          2          3          4          2  

 

منابع .3 دسترسی به یازار.2عملکرد .5)بعد مطرح شده  1در نهایت به نظر شما از بین 

کدام یک در  زیست بوم از ( فرهنگ.1حمایت ها .2بنیانگذار .1سرمایه انسانی .4مالی 

 اهمیت بیشتری برخوردار است؟

 :ویژگی خبرگان انتخابی

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر مرکز رشد بوشهر محمد مهدی مزارعی

 کارشناس جذب مرکز رشد محمد محمدی

 فناوری خلیج فارس رئیس پارک علم و حبیب رستمی

 رئیس دانشگاه خلیج فارس عبدالمجید مصلح

معاون سیاست گذاری وارزیابی راهبردی در معاونت علم و  مهدی الیاسی

 فناوری ریاست جمهوری 

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی سروش قاضی نوری

 عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی مهدی گودرزی

 مصاحبه با خبرگانمراحل 
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 :مرحله اول

 

 

 .از متخصصین نظرخواهی شد وال بازمدل زیر طبق پرسشنامه کیفی و طی چند س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد

 تامین مالی استعداد

ارزیابی زیست بوم 

 کسب و کار نوپا

تجربیات 

کسب و کار 

ینوپا  

موقعیت 

جغرافیایی و 

بازار به دسترسی  

زیرساخت و 

پشتیبانی 

 قانونی

 فرهنگ
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 (محقق)مدل اولیه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «(محقق)ابعاد و شاخص های اکوسیستم استارت آپی»

 

 

 

آیا ابعاد مطرح در مدل پیشنهادی با موضوع مورد پژوهش مرتبط است؟پیشنهادات خود را ذکر  .5

 .نمایید

 

موقعیت 

جغرافیایی 

دسترسی و 

 به بازار

تجربیات  عملکرد

 استارت آپی
تامین  استعداد

 مالی

منابع موجود و 

فرصتهای سرمایه 

 گذاری

شرکتهای 

بزرگ به 

 عنوان مشتری

شرکتهای کوچک 

و متوسط به 

 عنوان مشتری

و  کیفیت

سطح 

 تحصیالت

کیفیت دانشگاه 

هاو مراکز 

 تحقیقاتی

هزینه 

استعداد 

 فنی

دسترس 

 پذیری

نهادها و 

مراکز 

 آموزشی

کارکنان 

دارای 

تجربه کار 

قبلی در 

استارت 

 آپ

بنیان گذاران با 

 تجربه کار قبلی

 منتورهای

 کار  کهنه

 استارت

 آپی
تعدد مراکز رشد و 

 شتاب دهنده

برگزاری 

رویداد های 

 استارت آپی

خانواده و 

 دوستان

سرمایه 

گذاران 

 فرشته

وام های 

 بانکی

سرمایه 

گذاران 

 خطرپذیر

دولت و 

 بنیادها

زمان 

مورد نیاز 

برای 

افزایش 

 سرمایه

تعداد 

استارت آپ 

های زیست 

 بوم 
 ارزش

استارت آپ 

 های مستقر

تعداد 

استارت آپ 

های با 

 رشد باال
 شاخص اشتغال

رشد نرخ 

تولید 

ناخالص 

داخلی 

 استان
بقا و میزان 

 مرگ و میر 

زیرساخ

ت و 

پشتیبانی 

 قانونی

سهولت 

 شروع کار

مشوق های 

 مالیاتی

 قوانین حمایتی

دسترسی به 

ساختارهای 

(آب،برق)پایه  

دسترسی به 

مخابرات و 

 ارتباطات

دسترسی به 

فضای حمل 

 و نقل

دسترسی به 

فضای کافی 

 اداری

 فرهنگ

باور به مسیرشغلی 

 استارت آپی

 فساد

دیدگاه جامعه به 

 کارآفرینی

پیشینه های 

 استارت آپی

ترجیح 

خود 

 استغالی

فرهنگ 

ریسک )حمایتی

(پدیری،نوآوری  

اندازه بازار 

 محلی

مشتریان 

 خارجی

شبکه ها و 

 ارتباطات محلی
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 .اگر عالوه بر موارد مطرح شده مطلبی مرتبط با موضوع تحقیق دارید بیان نمایید.3         

 

 شاخص های پیشنهادی ، ابعاد موجود در مدل را به خوبی اندازه گیری می کند؟.2

 

 .با توجه به تجربه خود اجزای چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب و کارهای نوپا را شرح دهید .3

 

 

خالصه تغییراتی که از مصاحبه ها بدست آمد در جدول زیر نشان داده شده  به  طور

 .است

 تغییر درون بعد تغییر نام ابعاد ابعاد

موقعیت جغرافیایی حذف و زیر  دسترسی به بازار

 مجموعه زیر ساخت قرار گرفت

منابع موجود و فرصت های سرمایه 

 گذاری حذف شد

مجموع زیر ابعاد استعداد و از  سرمایه انسانی تجربه+ استعداد 

تعدد مراکز -تجربه،نهادهای آموزشی

شبکه ها و ارتباطات -رشد و شتابدهنده

 محلی حذف شد

 وام های بانکی به وام تبدیل شد-  تامین مالی

 تامین مالی جمعی اضافه شد

تعداد ثبت اختراعات تجاری شده اضافه -  عملکرد

 شد

مشوق های مالیاتی به مشوق های  هاحمایت  پشتیبانی قانونی+ زیر ساخت 

تبدیل ( مالیاتی،بیمه ای،گمرکی)مالی

 شد

 افزوده شدن پارک علم و فناوری 

 افزودن تعدد مراکز رشد و شتابدهنده

 افزودن آزمایشگاه ها

افزودن موقعیت جغرافیایی و فرصت 

 سرمایه گذاری

تبدیل فضای کافی اداری به فضای 

 (کارگاهی-اداری)کاری
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 .و خبرگان تغییرات زیر ایجاد شد پس از اعمال نظرات متخصصین:دوممرحله 

 



زیست بوم کسب و کارهای نوپا ارزیابی چارچوب    212 

 

در نهایت و در مرحله آخر بعد از اعمال نظرات و پیشنهادات جدید خبرگان و 

به آن اشاره  3متخصصان مدل نهایی تدوین و پرسشنامه از آن طراحی شد که در فصل 

 .شده است

 

 :امکانات زیربنایی منطقه

المللی بوشهر با داشتن پرواز روزانه به شهرهای  مندی ازفرودگاه بینامکان بهره .5

دسترسی به امکانات بندری جهت تخلیه .2 داخلی و کشورهای حوزه خلیج فارس

وبارگیری و پایانه های مسافربری دریایی با بهره گیری از کشتی های مجهز در زمینه 

دسترسی به دریا و ایجاد  جاده.3 حمل بار و مسافر به کشورهای حوزه خلیج فارس

بهره گیری و استفاده کامل از امکانات .4 اسکله اختصاصی جهت صادرات و واردات کاال

وجود تمام زیرساخت های اقتصادی .1 ... های مجهز و شهری نظیر هتل

پایین بودن هزینه انبار داری ونگهداری کاال در .2 در منطقه... نظیرآب،برق،تلفن و 

زمین با نازل ترین قیمت واقساط دراز مدت به متقاضیان سرمایه واگذاری .1 منطقه

دسترسی به انرژی گاز ارزان با .1 امکان ترانزیت هوایی ، دریایی و زمینی کاال.8 گذاری

امکانات احداث واحدهای صنعتی با .51 توجه به نزدیکی منطقه به منابع عظیم انرژی

و صادرات قطعات و مواد اولیه کاالهای برخورداری از معافیت های گمرکی برای واردات 

 بهره مندی از ظرفیت های مناسب در بخش های شیالت ونخیالت.55 تولید شده

 نزدیکی به منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس.52

 

 :مزیت ها و تسهیالت قانونی

 صدور گواهی مبداء توسط مدیریت منطقه. 5
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 های وارده به منطقهامکان ترانزیت و صادرات مجدد برای کاال     .2

 امکان ورود کاال بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی به منطقه .3

 امکان مشارکت و سرمایه گذاری داخلی وخارجی .4

مهلت توقف کاالی وارد شده به منطقه با تشخیص مدیریت ) متروکه نشدن کاال   .1

 (منطقه است

 توسط مدیریت منطقهصدور قبض انبار تفکیکی قابل معامله   .2

برخورداری از معافیت گمرکی برای ورودکاالی ساخته شده در منطقه به داخل   .1

 کشور به میزان ارزش افزوده

معافیت از پرداخت هرگونه عوارض برای ورود ماشین آالت خط تولید ، مواد اولیه و   .8

 صدور محصوالت کاالهای صادراتی

 کاال بااستفاده از تسهیالت مناطق ویژه اقتصادیامکان ترانزیت و صدور مجدد . 1

گذاری های صنعتی ، خدماتی ،  ساله برای کلیه سرمایه 51تخفیفات مالیاتی   .51

 مسکونی ، رفاهی و زیربنایی

 درصد 511آزادی مشارکت سرمایه گذاری و مالکیت خارجی تا سقف . 55

بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی وسود .52

 ماشین آالت و قطعات یدکی

برخورداری از معافیت گمرکی برای ورودمحصوالت ساخته شده در منطقه به داخل .53

 کشور به میزان ارزش افزوده
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 صدور سهل رویداد برای اتباع خارجی.54

 تضمین کامل سرمایه خارجی و خرید بخشی از محصوالت یا خدمات.51

 آزادی کامل ورود و خروج سرمایه.52

گذاران داخلی و اجاره به سرمایه سرمایه جاره زمین به شرط تملیک بهفروش و ا. 51

 گذاران خارجی

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 منابع و مآخذ 
 

 

 منابع فارسی

مورد )های نوپا چارچوب ارزیابی زیست بوم کسب و کار"(.5318.)ویدا رنجبران -

 ."(زیست بوم استان بوشهر: مطالعه 

 ."کتاب راه اندازی کسب و کار"(.5311.)اولتبیل  -

شناسایی شاخص هایی "( . 5312.)امیر براتی، الهام یاوری، حسین شریف -

اولویت دار سنجش اکوسیستم های کارآفرینی برای پیاده سازی در مناطق 

 ."ایران

: برنامه راهبردی پارک و مرکز رشد علم و فناوری خلیج فارس استان بوشهر" -

 (.5314)اسفند."5311-5311

 "شناخت دره سیلیکون"( .5314. )یحیی تابش ، محمد مروتی ، محمد اکبرپور -

 (.الکترونیکی)معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. 

 ."جغرافیای تاریخی بندر بوشهر "(.5311.)شیوا تقوایی زحمت کش  -
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تاب ک "( .5313. )چیا چاره خواه ، محمدرضا فرطوسی ، محسن مالیری -

با نگاهی به وضعیت ( استارت آپ ها)سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوپا

 ."کشور و منطقه

چارچوب ارزیابی پهنه های جغرافیایی جهت  "(.5313.)مهسا خطیری علیائی -

 ."(تهران 2مورد مطالعه منطقه )تبدیل شدن به منطقه ویژه علم و فناوری

، بارویکرد تپش  "وم کارآفرینیدر مسیر توسعه زیست ب"دانش بنیان فناور ،  -

 (5312) -اقتصاد دانش بنیان در مدار دانشگاه صنعتی شریف

روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت "( . 5383)دانایی فرد ، ح،الوانی،آذر ،ع  -

 "رویکردی جامع: 

عوامل اکوسیستم  "(.5312.)علی داوری ، لیال سفید بری ، وجیهه باقرصاد  -

، دوره  "س مدل آیزنبرگ ،توسعه کارآفرینیکارآفرینی ایران بر اسا

 .511-521،از ص 12،بهار5،شماره51

 .  "کتاب جامعه استارت آپی"(.5311.)براد فلد  -

بررسی وضعیت "(.5311اردیبهشت  .)اقتصاد ناظر تحلیلی خبری سایت -

 ."در جهان و ایران اکوسیستم کارآفرینی

و کیومرث  رضوان قمبرعلی ، حسین آگهی ، امیرحسین علی بیگی  -

پارادیم جدید توسعه : راهبرد اکوسیستم کارآفرینی"( . 5313.)زرافشانی

 .53نشریه کارآفرینی در کشاورزی جلد اول، شماره سوم، پاییز . "کارآفرینی

 از گزارشی"(. 2151.) جمهوری ریاست فناوری و علمی معاونت های گزارش -

 ."جهان نوپا کار و کسب های بوم زیست بندی رتبه

 (11-18)سال بوشهر، استان فناوری و علم ویژه منطقه گزارش -

مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا  -

ماهنامه دولت .  "گزارش زیست بوم ، ویژه نامه کسب و کارهای نوپا"(.5311.)

 .11الکترونیک ، گزارش پنجم ، نیمه اول اسفند
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 "(. 5311.) دالهی ، امیر البدویاکبر محمدی ، مهدی صدقیانی ، میالد ی -

شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین دست 

 .   ، بهار 14فصلنامه رشد فناوری،سال چهاردهم،شماره . "پتروشیمی ایران

سید رضا  علی مبینی دهکردی ، قنبر محمدی الیاسی، امیرمهدی میثمی، -

 ."های اکوسیستم کارآفرینی فناورانه در ایران ابعاد و مؤلفه "(. 5312. )حجازی

 .زمستان/ 3شماره / دوره پنجم/ فصلنامه مدیریت توسعه فناوری

پایش و بهبود نظام کارآفرینی "(.5311.)معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال -

 ."ایران

نامه کسب  گزارش زیست بوم،ویژ ه"(.5312.)ماهنامه دولت الکترونیکی -

 ."وکارهای نوپا 

شناسایی و اولویت  "( .5312.)دکتر مصطفی احمدوند-هندس راضیه ندافیم -

 "بندی پیشران های توسعه کسب و کارهای نوپا با استفاده از روش کیو

دانشگاه علوم . "کتاب منطقه ویژه علم و فناوری"، ( 5313)ایرج نبی پور -

 پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر 

عی ، دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتما -

 . "ترجمه گزارش جهانی کارآفرینی"(.2158.) کار
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