فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،05تابستان 0055
ارائه چارچوب ایجاد کسب وکارهای جدید با رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه
تاریخ دریافت مقاله  99/50/50 :تاریخ پذیرش مقاله 99/00/00 :

محمدرضا دهقانی اشکذری

چکیده
یکی از محورهای مطالعاتِ حوزه کارآفرینی ،عوامل تعیین کننده ایجاد کسبوکارهای جدید است.
عوامل خرد و کلان بسیاری در ادبیات محققین ،ارائه شده که بهواسطه چشم اندازی محدود و یا بسیار
تجویزی و عدم وجود رویکرد سیستمی ،دچار پراکندگی است .هدف از پژوهش حاضر ،شناسایی مفاهیم
ارائه شده در ادبیات ایجاد کسبوکار جدید و چارچوبگذاری مفاهیم بر اساس ابعاد اکوسیستم کارآفرینانه
است .در پژوهش حاضر ،با استفاده از مرور نظاممندِ ادبیات و روشتحقیق کیفیِ فراترکیب ،عوامل محیطی
تاثیرگذار بر فرایند ایجاد کسبوکارهای جدید که از سال  5891تا  7152در ادبیات کارآفرینی ،مطرح
شده است ،شناسایی شد 82 .پژوهش مرتبط از جهت عنوان و محتوا ،از بین  633پژوهش موجود در
بانکهای علمی معتبر انگلیسی ،برای فراترکیب استفاده و کدهای مربوطه جمعآوری شد .سپس
زیرمقولهها و مقولههای نهایی مدل استخراج و کدگذاری محوری انجام شد 14 .مفهومِ جمعآوریشده،
در  8زیرمقوله و دو مقوله اصلیِ عوامل محیطی -خصوصی شامل عوامل خانوادگی ،همجواران و نهادهای
آموزشی و عوامل محیطی-عمومی شامل عوامل صنعت وبازار ،عوامل اقتصادی ،عوامل فضایی ،عوامل
فرهنگی ،عوامل اجتماعی و عوامل حمایتی طبقهبندی گردید.
کلمات کلیدی
ایجاد کسبوکار جدید ،اکوسیستم کارآفرینانه ،فراترکیب

گروه مديريت بازرگانی ،واحد يزد ،دانشگاه آزاد اسلامی ،يزد ،ايرانmr.dehghani@ut.ac.ir .
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مقدمه
ایجاد کسب وکارهای جدید ،5به دلیل نقش کلیدی که در حوزه ایجاد اشتغال ،تولیدِ ثروت و در
نهایت توسعه اقتصادی کشورها دارد ،همواره مورد توجه اندیشمندان و سیاستگذاران در سه دهه اخیر
بوده است .مانیمالا و همکارانش )7151( 7اظهار میدارند یک اقتصاد ،همانند یک اکوسیستم بیولوژیک
که به صورت دورهای ،توسط جوانهها و شاخههای جدید 6احیا شده و رشد میکند ،با کسبوکارهای
جدید حفظ شده و توسعه مییابد .برای ایجاد چنین کسبوکارهایی در یک اقتصاد ،عوامل فردی و
محیطی متنوعی اثرگذار است که باعث شده تا محققانِ این حوزه ،از رویکردهای مختلفی به این موضوع
پرداخته و مدلهای متنوعی از فرایند خلق کسبوکار جدید از نوع ایستا و پویا ،کمّی و کیفی ،مفهومی
و کاربردی را ارائه نمایند.
با وجود ارائه عوامل و مولفههای متعدد و متنوع در تحقیقات کسبوکار جدید ،ضعف بزرگ
مدلهایی که محققین مورد مطالعه قرار دادهاند این واقعیت است که این مدلها یک "چشم انداز محدود
و یا تجویزی از عواملی که درباره ایجاد کسبوکار جدید وجود دارد ،را ارائه کردهاند (Becker, zu

) Knyphausen-Aufseß, & Brem, 2015و با وجود تحقیقات متعدد در این حوزه ،هنوز اجماع در
عناصر ،توالی و فرایند ایجاد کسبوکار جدید وجود ندارد (Carland & Carland 2000; Salamzadeh

) 2015به این معنا که در این حوزه شاه ِد پراکندگی و تطّور در مؤلفههای اثرگذار بر فرایند هستیم .لذا
ارائه چارچوبی جامع ،شامل همه عواملِ محیطی مؤثر بر فرایند ایجاد کسبوکار بر اساس فراوانی و میزان
تکرار در تحقیقات ،از اهداف اصلیِ مطالعه حاضر است.
برای این منظور ،نیازمند رویکردهای نوین سیستمی هستیم تا از طریق آن بتوان تحلیلی عمیقتر
مبتنی بر زمینههای واقعی ایجاد کسبوکار را ارائه نمود .رویکرد پیشنهادی برخی از محققین حوزه
کارآفرینی در سالهای اخیر ،(Malecki 2011; Feld 2012; Isenberg 2010, 2011) ،تمرکز بر
نظریات اکوسیستم کارآفرینی به عنوان مفهومی نوظهور ) (Spigel, 2015است که زمینهساز مطالعه
مجدد در این حوزه شده است .مبحث اکوسیستمهای کارآفرینانه 4در حوزه سیستمهای

کارآفرینانه1

شکل میگیرد که اسپیلینگ )5883( 3آن را تعامل کنشگران ،نقشها و محیطی تعریف میکند که
عملکرد کارآفرینانه یک منطقه را تعیین میسازند ) .(Neck et al. 2004از آنجاکه ایجاد کسبوکار
جدید ،دارای پیچیدگی بالای ) (Bögenhold et al. 2016ناشی از فعالیتهای متوالی وابستهبههم ،در
یک پیوستار منطقی 2است ) (Weick 1969ضرورت ارائه الگویی چندمتغیره ،اجتنابناپذیر خواهد بود.
بنابراین سوال اصلی تحقیق حاضر این است که الگوی مناسب برای ایجاد کسبوکارهای جدید مبتنی بر
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عوامل اکوسیستم کارآفرینانه ،کدام است؟ در تحقیق حاضر پس از احصاء مفاهیم و مؤلفههای محیطی
مؤثر در ایجاد کسبوکار جدید ،الگویی جامع از متغیرهای شناسایی شده ارائه خواهد شد .چارچوب ارائه
شده ،عوامل محیطی موجود در یک اکوسیستم کارآفرینانه را توصیف خواهد کرد.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
الف) ایجاد کسبوکار جدید
ایجاد یک کسب وکار جدید با کارآفرینی مترادف نیست و تنها به عنوان یک زیربخش از ادبیات
گستردهی کارآفرینی در نظر گرفته میشود) .(Hindle & Klyver 2011تحلیل کارآفرینی و مطالعهی
روند ایجاد کسبوکار دو مسالهی مرتبط ،اما متمایز از یکدیگر میباشند) .(Reynolds 2011ایجاد کسب
وکار جدید ،شامل رویدادهای قبل از تبدیل یک سازمان ،به سازمان است .به این صورت ایجاد سازمان
شامل آن دسته از عواملی است که بر فرآیند آغاز یک کسب وکار اثرگذار هستند ).(Carter et al. 1996
از دیدگاه کارتر و همکاران( )5883کارآفرینی ،رفتار خلق سازمان جدید بدون توجه به میزان نوآوری آن
است ).(Hindle & Klyver, 2011, p17
در رویکردی دیگر ایجاد کسبوکار ،تاسیس یک واحد تجاری جدید (احمدپور داریانی )5686 ،یا
نهاد مستقل تثبیت شده ) (Ye 2017است که پیام ِد نهایی مجموعهای از عوامل خرد و کلان و یا فردی
و محیطی است .کریسمن )7155( 9نیز در تعریفی مشابه ،ایجاد کسبوکار را اینگونه تعریف میکند:
"کسب وکار جدید زمانی اتفاق میافتد که یک سازمان ایجاد شود یا مالکیت جدید ،تغییرات استراتژیک
در سازمان جدید را تشویق کند" .آلدریچ ،کالبرگ ،مارسدن و کاسل )5898( 8در این خصوص اظهار
میدارند" :یک کسبوکار زمانی شکل میگیرد که تمام اجزای آن برای اولین بار به صورت یک ماهیت
منسجم گردآوری شده باشد .یا تحت کنترل یک مالک جدید قرار گرفته باشد؛ و در نهایت ،تغییری در
شکل قانونی کسبوکار رخ داده باشد".
ب) اکوسیستمهای کارآفرینی
در حالی که تنها چند مطالعه موردی در مورد ظهور دره سیلیکون ) (Saxenian 1994منتشر
شدهاست ،تاریخچه بررسی اکوسیستمهای کارآفرینی عملا وجود ندارد .با جستجو در پایگاههای علمی،
با استفاده از لغات "کارآفرین" و "اکوسیستم" تنها  54مقاله قبل از سال  7155شناسایی شده ،در حالی
که فقط در سال  7151تعداد  95مقاله منتشر شدهاست ) .(Strickling 2016اکس و همکاران()7152
معتقدند رویکرد اکوسیستم کارآفرینی از دو ادبیات عمده نشات گرفته است :ادبیات استراتژی و ادبیات
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توسعه منطقهای .هر دوی این اصول ریشههای مشترکی در تفکر سیستمهای اکولوژیکی دارند و بر
وابستگی متقابل بازیگران در یک جامعه خاص تمرکز میکنند تا ارزش جدیدی ایجاد کنند .اما مطالعات
هر دو زمینه توسعه منطقهای و مدیریت استراتژیک عمدتا نقش کارآفرینان در ایجاد ارزش جدید را
نادیده گرفتهاند .این نقیصه در رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه تا حدودی مرتفع شده است ،چراکه عنصر
کلیدی در اکوسیستم ،کارآفرینان هستند ).(Schwarzkopf 2016
در سال های اخیر رویکرد تاثیرگذاری توسط دانیال ایزنبرگ 51در کالج بابسون توسعه یافته است،
که در واقع استراتژی اکوسیستم کارآفرینی برای توسعه اقتصادی را مطرح میکند (Mason & Brown

) .2014او معتقد است این رویکرد به طور بالقوه ،جایگزین یا پیششرطی برای استقرار موفقیتآمیز
استراتژیهای خوشهای ،سیستمهای نوآوری ،اقتصاد دانش و یا سیاست رقابت ملی است (Isenberg

) .2011ایزنبرگ ( )7151شش حوزه شامل :فرهنگ ،سیاست و رهبری ،در دسترس بودن منابع مالی
مناسب ،کیفیت سرمایه انسانی ،سرمایهگذاری بازار پسند برای محصولات و طیف وسیعی از حمایتهای
رسمی و سازمانی در سیستم کارآفرینی معرفی میکند.
در مدل استام ( ،)7151چهار سطحِ شرایط چارچوب ،شرایط سیستماتیک ،خروجی و پیامدها برای
عناصر و عوامل مؤثر در اکوسیستم در نظر گرفته شده که سطح دوم را قلب اکوسیستم تلقی میکند .او
در مدل خود ،عوامل بازار ،سرمایه انسانی و مالی را نسبت به مدل ایزنبرگ ( )7151حذف می کند چراکه
معتقد است این عوامل ،عوامل علّی یا سبب ساز در بنیانگذاری کارآفرینی نیستند بلکه عواملی مهم در
رشد کسب وکار هستند) .(Stam, 2015bدر الگوی ارائه شده توسط اشپیگل ،)7152(55عناصر
اکوسیستم به ابعاد فرهنگی ،57اجتماعی 56و مادی 54طبقهبندی شدهاست .وی اظهار میدارد چشمانداز
فرهنگی مثبت میتواند ریسک کارآفرینی را عادی کند و ایجاد شرکت را تشویق کند در حالیکه
دیدگاههای منفی باعث ایجاد موانعی برای ترک شغل پایدار برای تبدیل شدن به یک کارآفرین
میشوند) .(Fritsch and Storey, 2014از نظر اشپیگل ،علاوهبر یک فرهنگ پشتیبان برای توسعه
کارآفرینی ،کارآفرینان باید از منابعی مانند سرمایهخطرپذیر ،کارگران مستعد و مربیگری کارآفرینانِ با
تجربه ،برای راهاندازی استفاده کنند .این منابع را میتوان "اجتماعی" نامید زیرا در وهله اول از طریق
شبکههای اجتماعی قابلدسترسی هستند و به طورکلی از فرآیند کارآفرینی پشتیبانی میکنند (Hoang

) .and Antoncic, 2003در نهایت ،اشپیگل اظهار میدارد ویژگیهای مادی ،سازمانهایی هستند که
اشاره به یک جایگاه یا مکان خاص دارند که از کارآفرینی با رشدبالا پشتیبانی میکنند .اینها شامل
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موجودیتهای فیزیکی مانند دانشگاهها و سازمانهای حمایتی (مثل مراکز رشد یا شتاب دهندهها)،
ارتباطات فیزیکی منطقهای و زیرساخت اداری است.
خلاصه عناصر مطرح شده در اکوسیستمهای کارآفرینانه ارائه شده توسط محقّقین ،در جدول 5
جمع آوری شده است تا عوامل حاصل از مطالعه فراترکیب ،بر اساس این متغیرها مقوله بندی شوند.
جدول  : 0خلاصه عناصر مطرح شده در اکوسیستمهای کارآفرینانه (محققین)
محقق

سال تحقیق

عناصر مطرحشده

نک 51و
همکاران

7114

مراکز رشد ،شرکت های زایشی ،شبکه غیررسمی ،شبکه رسمی(دانشگاه،
دولت ،خدمات حمایتی و حرفه ای ،منابع سرمایه ،استخر استعداد ،شرکت
های بزرگ) ،زیرساخت های فیزیکی ،فرهنگ

ایزنبرگ

 7155و
7151

بازار(مشتری ،شبکه کارآفرینان) ،مالی ،سیاست (دولت ،رهبری) ،فرهنگ
(داستانهای موفقیت ،هنجارهای اجتماعی) ،سرمایه انسانی (نیروی کار،
نهادهای آموزشی) ،حمایتها (حرفهای ،زیرساختی ،غیردولتی)

سورش و
53
رامرج

7157

حمایت اخلاقی ،مالی ،تکنولوژی ،بازار ،اجتماعی ،شبکه ،دولت و حمایت
زیست محیطی (آبوهوا ،منابع طبیعی)

7157

کارآفرینان ،دولت ،دانشگاهها ،سرمایهگذاران ،مربیان ،ارائه دهندگان خدمات،
شرکتهای بزرگ ،اطلاعات ارزشمند ،فرهنگ ،منابع مالی دردسترس

7151

نهادهای رسمی – فرهنگ – زیرساختهای فیزیکی – تقاضا
شبکه-رهبری-مالی-استعداد-دانش-خدمات حمایتی ،واسطهای

7153

عوامل فرهنگی – دولت  -عوامل تاریخی – زبان  -عوامل جغرافیایی -
شبکههای اجتماعی و رسانهای  -تامین مالی  -اقتصاد و تجارت جهانی

7153

فرهنگ ،نهادهای رسمی ،زیرساخت ها و امکانات رفاهی ،فناوری اطلاعات،
شاخص  Potمهاجرین ، 75تقاضا (نیروی کار)

7152

عوامل فرهنگی – عوامل اجتماعی – عوامل مادی

فلد

52

استام

59

شوارتسکوف
آئودرش و
بلیسکی

71

اشپیگل

58

روش شناسی پژوهش
روش تحقیق کیفی مرورسیستماتیکِ ادبیات ) (Tranfield et al. 2003که شیوه تحقیق حاضر است
طرحی دقیق ،تکرارپذیر و شفاف ،شناسایی مشارکتهای کلیدی علمی در زمینه تحقیق و ارزیابی اقناعی
در مورد یک سوال پژوهشی را دنبال میکند) .(Doloreux & Gomez 2017مزیت اصلی مرور
سیستماتیک آن است که "وزن داده ها" مانع از اعمال نظر شخصی و پیش داوری مولف میگردد (Hall
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) 2003و در واقع به کمک استراتژی هایی با حداقل تورش و خطا ،به جمع بندی نتایج مطالعات متعدد
می پردازد .در فرایند مرور نظاممند یا سیستماتیک ،از بین سه روش کلیدی ،شامل فراتحلیل ،77مرور
روایی 76و فراترکیب (Kirchherr et al. 2016) 74روش فراترکیب ،این مزیت را دارد که علاوه بر شناسایی
مقولههای مشترک ،چارچوبی مفهومی را از پیشینه ادبیات ) (Carlson & Palmer 2016حاصل می-
سازد .فراترکیب ،برای یکپارچهسازی چندین مطالعه برای ایجاد یافتههای جدید و تفسیر آنها به کار
میرود (مبینی دهکردی و کشتکار هرانکی .)5684 ،هدف از تحقیق حاضر دستیابی به چارچوبی مفهومی
درخصوص ایجاد کسبوکارهای جدید مبتنی بر اکوسیستمکارآفرینانه است و روش فراترکیب ،بابررسی-
پیشینهی موجود درادبیات کارآفرینی میتواند ما را به نگاشتی جامع دراینخصوص هدایت سازد.
تاکنون روشهای مختلفی برای پیادهسازی فراترکیب مطرح شده است که از این میان میتوان به
معروفترین آنها یعنی نوبلیت و هاره ،)5899( 71سندلوسکی و باروسو 7116( 73و  )7112و میجِر و ساوین
بادِن ) 7151( 72اشاره کرد .برای تحقق هدف مورد نظر در این پژوهش ،از روش هفت مرحله ای
سندلوسکی و باروسو ( )7116 ،7112استفاده شده است.
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الف) مراحل بکارگیری روش فراترکیب
-

-

تدوین اهداف تحقیق
شناسایی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد کسب وکارهای جدید
ارائه چارچوب جامع ایجاد کسب وکارهای جدید مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینانه

تعریف کرانههای مفهومی
تعریف فراگیر ایجاد کسب وکار جدید
ابعاد منتخب در ادبیات اکوسیستم کارآفرینانه

تدوین معیارهای ورودی

کرانه های جستجو
 زبان انگلیسی مقاله علمی پژوهشی ،مقالهکنفرانس ،فصول کتاب

کلمات جستجو (رشته جستجو)
New AND (Venture OR firm
OR business OR organization
OR enterprise) AND (creation
OR formation OR emergence
)OR foundation

دوره پوشش
 از سال  1985تا پایانسال 2017

معیارهای خروجی
-

مقالاتی که تمرکز اولیه آنها بر روی خلق کسب وکار هست ولی عوامل موثر بر فرایند
خلق کسب وکار جدید را مورد مطالعه قرار نداده است.
نامرتبط از جهت محتوا
غیر قابل دسترسی

نتایج نهایی
تحلیل  97مقاله

شکل  : 0خلاصه فرایند مرور سیستماتیک

 .5تدوین سوال شفاف پژوهش .هدف اصلی این پژوهش ،ارائه الگویی مفهومی جهت ایجاد کسبو
کارهای جدیدبراساس عواملموجود دریک اکوسیستم کارآفرینانه است .لذا سوال اصلی تحقیق حاضر این
است چارچوب مناسب برای ایجادکسبوکارهای جدید براساس عوامل اکوسیستم کارآفرینانه ،کداماست؟
 .7بررسی متون به صورت هدفمند .تمرکز این مرحله بر جستجوی نظاممند متون علمی است .در
پژوهش حاضر ،منابع علمی موجود در پایگاههای Emerald, Proquest, Science direct, Springer,
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 Elsevier, Ebscoو موتور جستجوی  ، google scholarاز سال  5891تا سال  7152مورد بررسی
قرار گرفتهاست .علت انتخاب این بازۀ زمانی ،دوره غالب در مطالعات ایجاد سازمان ،به عنوان یکی از
رویکردهای مهم در حوزه کارآفرینی بوده است.
 .6جستجو و انتخاب متون مناسب .در تحقیق حاضر ،کلماتی که با هدف تحقیق ارتباط داشت ،به
عنوان کلمات کلیدی جستجو مورد استفاده قرار گرفت که کلمات ”firm, business, venture
 “enterprise, organization,معادل "کسبوکار ،شرکت و سازمان" ،کلمات ”formation, creation

 “Foundation, emergence,معادل "ایجاد ،ایجاد ،تشکیل و تاسیس" و کلمه ” “Newمعادل
"جدید" ،ترکیب ” “NVCمعادل "ایجاد کسبوکار جدید" و ” “VCمعادل "ایجاد کسبوکار" انتخاب
شده است .رشتهی جستجوی مورد استفاده ،به صورت زیر ساخته شده است:
New AND (Venture OR firm OR business OR organization OR enterprise) AND
)(creation OR formation OR emergence OR foundation

در پژوهش حاضر ،متون از حیث مرتبط بودن عنوان با هدف پژوهش ،در دسترس بودن ،زبان
نگارش ،دوره نگارش و مرتبط بودن محتوا مورد بررسی قرار گرفتهاند .غربالگری در دو مرحله انجام
پذیرفت .در مرحلۀ اول  633منبع انتخاب شدند .پس از حذف  26مورد به واسطه مغایرت در عنوان و47
مقاله غیرقابل دسترس 715 ،منبع در دسترس انتخاب شد .در مرحله دوم ،این  715منبع بررسی محتوا
شد 514 .مقاله از جهت محتوا فاقد مدل یا تئوری در زمینه فرایند ایجاد کسبوکار جدید بودند و در
مجموع  82پژوهش ،مبنای این مطالعه قرار گرفتند.
 .4استخراج اطلاعات متون منتخب :به واسطه بازبینیهای مکرر متون نهایی ،در روش فراترکیب
پژوهشها بارها بررسی شدند تا اطلاعات موردنظر از آنها استخراج شود .در پژوهش حاضر ،با استفاده از
تحلیل محتوا 82 ،پژوهش منتخب بررسی شدند و اطلاعات آنها به صورت کد استخراج شدند .در مرحله
اول تعداد  579متغیر یا عامل از ادبیات مرتبط استخراج شد .سپس بر اساس ارتباط معنایی ،این عوامل
به  92مؤلفه تقلیل یافت .تعداد  66مفهوم ،مفاهیم فردی بودند که مورد نظر تحقیق حاضر نبود ولذا
تعداد  14مفهوم ،به عنوان مفاهیم محیطی موثر بر ایجاد کسبوکار جدید شناسایی و انتخاب شد.
 .1تجزیه و تحلیل و تلفیق یافته های کیفی :در تحقیق حاضر تعداد  14کد از منابع تحقیق استخراج
و سپس کدها دسته بندی شده و به این صورت زیرمقوله ها و مقولهها به وجود آمدند .بر اساس کدهای
به دست آمده ،پاسخ به سوالات پژوهش تعیین شد که در بخش بحث و نتیجهگیری مطرح شده است.
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مفاهیم مرتبط با این زیرمقولهها و نیز ارتباط مفهومی متغیرهای پیشنهاد شده در مطالعات حوزه
ایجاد کسب وکار جدید در دو گروه ،عوامل محیطی-خصوصی و عوامل محیطی-عمومی ذکر شده است:
جدول )2عوامل محیطی-خصوصی ایجاد کسب وکار جدید
منابع

7

دوستان

6

همسایگان

7

مربیان

7

مهدکودک

5

مدرسه

4

باشگاهها

8

آموزش عالی

1

سایر موسسات
آموزشی

عوامل خانوادگی

6

الگوهای نقش

همجواران

6

والدین کارآفرین

نهادهای آموزشی

4

شرایط خانواده

عوامل محیطی-خصوصی

(Aldrich & Cliff 2003), (Mathias et al.
)(A.Williams (Schwarzkopf 2016) 2014
)& Shepherd 2016
(Gartner 1985), (Bygrave 2002), (Steier
)2007
(Bygrave 2002), (Loayza 2013),
)(Schwarzkopf 2016
)(Loayza 2013), (Schwarzkopf 2016
)(DeFilippis, 2013), (Heckmann, 2009
)(Mayer 2002
)(Bolter 2010) (Schwarzkopf 2016
(Häring & Storbeck 2007) (Heckmann
)2009
)(Schwarzkopf 2016
(Martens 1996) (Dweck 2008) (Bolter
)2010) (Perner 1999
)(Wagner 2012) (Pliz 2009) (SEN 2014
(KIT 2014) (Gartner 1985), (Neck et al.
2004), (Fabian Dälken 2016),
)(Audretsch et al. 2016) (Yankov 2013
(Fabian Dälken 2016), (Audretsch et al.
2016)(Sandberg & Hofer 1987),
)(Evangelista 2005), (Misra et al. 2014

فراوانی

مفاهیم

زیرمقوله مقوله

سایر عوامل شناسایی شده ،که در راهاندازی کسبوکار نقش دارند ،عوامل محیطی-عمومی نام گرفتند.
عوامل محیطی عمومی در جدول 6درج شده است:
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زیرمقوله
عوامل فضایی

عوامل اقتصادی

عمومی-عوامل محیطی

عوامل صنعت و بازار

مقوله

عمومی ایجاد کسب وکار جدید- عوامل محیطی: 3جدول
مفاهیم

فراوانی

منابع

،دسترسی به بازارهای محلی
ملی و بین المللی

1

(Busenitz & Lau 1996), (Evangelista 2005), (Becker
et al. 2015), (Vogel 2016), (Fabian Dälken 2016)

بازار نیروی کار ماهر و
متخصص

1

(Daniel J Isenberg 2010; Isenberg 2011) (Ullman,
1958) (Romer, 1990) (lucas,1998)

دسترسی به مواد اولیه

5

(Gartner 1985)

تامینکنندگان

5

(Gartner 1985)

رقابت

7

ساختار صنعت

4

خوشههای صنعتی

1

(Gartner 1985), (Bygrave 2002)
(Sandberg & Hofer 1987), (Yankov 2013) (Gartner
1985) (Delmar & Shane 2003)
(Cooke et al. 2006) (Porter 1990; Porter 1996)
(Steiner 2006) (Feldman & Francis 2006)

وجود زنجیره کامل ارزش
محصول

1

(Sandberg & Hofer 1987) (Lengyel 2013), (Porter
1998; Tamásy 2006; Vukovic et al. 2012)

تراکم جغرافیایی شرکت ها

2

شرکت های زایشی

5

شرکتهای بزرگ فعال

7

ظرفیت توسعه منطقه

3

مزیت های منطقه ای

7

فرصت های اقتصادی

2

زمینه منطقه ای

6

موقعیت مکانی منطقه

7

امنیت منطقهای

4

شرایط اقلیمی منطقه

7

(Sandberg & Hofer 1987), (Lüthje & Franke 2003)
(SMITH et al. 2000) (Minniti 2005), (Audretsch et
al. 2016; Audretsch & Lehmann 2012), (Suresh &
Ramraj 2012),
(Neck et al. 2004)
(Neck et al. 2004) (Feld 2012)
(Sandberg & Hofer 1987), (Welter 2011), (Minniti
2005), (Gnyawali & Fogel 1994), (Reynolds &
Curtin 2011) (Almobaireek et al. 2016)
(Martin 2005) (Porter 1990)
(Gnyawali & Fogel 1994), (Dahlqvist et al. 2002), ,
(Pech & Cameron 2006), (Vogel 2016), (Fabian
Dälken 2016), (Hack et al. 2016), (Li et al. 2016)
(Kibler 2013), (Dawson & Henley 2015), (Mathews
2016)
(Evangelista 2005) (Carland et al. 2004)
(Kibler 2012), (Welter 2011), (Zahra & Wright
2011), (Zahra et al. 2014)
(Busenitz & Lau 1996) (Suresh & Ramraj 2012)
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موهبتهای طبیعی

5

(Suresh & Ramraj 2012)

هنجارهای فرهنگی

5

(Aldrich & Cliff 2003)

فرهنگ معنوی و روحیه
مذهبی مردم

5

(Almobaireek et al. 2016)

فرهنگ کارآفرینانه

6

زمینه فرهنگی منطقه

3

رویدادهای برجسته

7

(Daniel J Isenberg 2010; Isenberg 2011) (Feld 2012)
(Corno et al. 2014), (Busenitz & Lau 1996),
(SMITH et al. 2000), (Ireland et al. 2003), (Neck et
al. 2004) (GEM 2013)
(Greenberger & Sexton 1988) (Yankov 2013)

زمینه تاریخی منطقه

5

(Reynolds & Curtin 2011)

منابع شناخت اجتماعی

5

خلاقیت و نوآوری ساکنین

2

روحیه کار تیمی

1

پویایی اجتماعی

7

(Liao & Welsch 2005)
(Florida 2003)(Florida, 2003)(Florida 2003)(Florida
2005) (Glaeser Jose A. Scheinkman, Andrei Shleifer
1995) (Scott, 2007, 2011)
(Busenitz & Lau 1996), (Reynolds & Curtin 2011),
(Kibler 2012), (Corno et al. 2014), (Zahra et al.
2014), (Gnyawali & Fogel 1994), (Greenberger &
Sexton 1988)
(Evangelista 2005), (Song et al. 2008), (Timmons &
Spinelli 2008), (Fabian Dälken 2016), (Lichtenstein
et al. 2006)
(Harms & Schiele 2012), (Corner & Wu 2011)

مهاجرین

7

(Gartner 1985) (Audretsch & Belitski 2016)

فعالیتهایفرهنگیورسانه ای

5

(Schwarzkopf 2016)

فناوریهای جدید

7

شبکه اطلاعات مورد نیاز کسب
وکار

8

ارتباطات اجتماعی

7

زیرساخت های فیزیکی

1

منابع و تسهیلات مالی

55

(Mathias et al. 2014), (Busenitz & Lau 1996)
(Busenitz & Lau 1996), (Ardichvili et al. 2003),
(Neck et al. 2004), (Evangelista 2005), (Steier
2007), (De Carolis et al. 2009), (Corno et al.
2014),(Mathews 2016), (Feld 2012)
(Liao & Welsch 2005), (De Carolis et al. 2009)
(Neck et al. 2004),(Cooke et al. 2006) (Lengyel
2013)
(Steiner 2006) (Feldman & Francis 2006)
(Almobaireek et al. 2016), (Li et al. 2016),
(Lichtenstein et al. 2006), (Cassar 2004) (Feld 2012)
(Misra et al. 2014), (Lichtenstein et al. 2006),
(Cassar 2004)(Cassar, 2004)(Cassar 2004)(Misra et
al. 2014)

عوامل حمایتی

عوامل اجتماعی

زمینه اجتماعی

266
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)(Bygrave 2002), (Neck et al. 2004

7

مراکز رشد و شتاب دهندهها

& (Gartner 1985), (Neck et al. 2004), (Gnyawali
)Fogel 1994), (Lüthje & Franke 2003) (Feld 2012

1

خدمات حرفهای (وکالت،
حسابداری ،مشاوره)

)(Neck et al. 2004) (Feld 2012
& (Neck et al. 2004), (Evangelista 2005), (Gnyawali
Fogel 1994), (Bygrave 2002) (Suresh & Ramraj
)2012
)(Misra et al. 2014

7

دانشگاه

1

سیاست ها و حمایت های
دولتی

5

رویه ها و قوانین

 .3کنترل کیفیت :در روش فراترکیب ،برای تضمین کیفیت یافتههای پژوهش یکی از ابزارهای اصلی
برای دستیابی به بیشترین میزان روایی نظری و عملی ،استفاده از نظر خبرگان در تأیید و اعتباربخشی
به دستاوردهای پژوهش است .در تحقیق حاضر ،مفاهیم استخراج شده را در اختیار چند نفر از خبرگان
حوزه ایجاد کسب وکار و کارآفرینی قرار دادیم .در مرحله گروهبندی دادهها ،معیارهای تحقیقات پیشین
به عنوان کد در نظرگرفته شد و با در نظرگرفتن شباهتهای معنایی بین کدها ،اقدام به ادغام آنان و
ایجاد مفاهیم شد .به منظور سنجش پایایی از شاخص کاپا 79استفاده میکنیم .بدین طریق که ،شخص
دیگری (از خبرگان ایجاد کسب وکار) بدون اطلاع از نحوه ادغام کدها و مفاهیم ایجاد شده توسط
پژوهشگر ،اقدام به دسته بندی کدها در مفاهیم کرده ،سپس مفاهیم ارائه شده توسط پژوهشگر با مفاهیم
ارائه شده توسط آن فرد ،مقایسه میشود .هرچه مقدار این سنجه به عدد یک نزدیکتر باشد ،نشان دهندۀ
توافق بیشتر بین رتبهدهندگان است و زمانی که مقدار کاپا به عدد صفر نزدیکتر باشد ،توافق کمتر بین
آنها را نشان میدهد (ویرا و گارت .)7111 ،78با درنظرگرفتن تعداد زمینههای ایجادشدۀ مشابه و مختلف،
مقدار ضریب کاپا بر اساس مقادیر  1/28توافقات مشاهده شده و  1/67توافقات شانسی ،عدد  1/38است،
که این شاخص پذیرفته میشود.
 .2ارائه یافتهها :در این گام تمامی نتایج و یافتههایی که از مراحل قبل بدست آمدند ارائه میشوند.
عوامل مورد شناسایی در فراترکیب ،در شکل  7ارائه شده است :عوامل در دو گروه محیطی-خصوصی و
محیطی-عمومی طبقهبندی شدهاند.

267

فصلنامه مدیریت کسب و کار -شماره پنجاه -تابستان 0055
-2عوامل محیطی
عمومی
-1عوامل محیطی
خصوصی

عوامل
صنعت و
بازار

ایجاد
کسب وکار
عوامل جدید
خانواد
گی

عوامل
اقتصا
دی

عوامل
حمایتی
نهادها
ی
آموزشی
عوامل
اجتماعی

همجوار
ان
عوامل
فضایی

عوامل
فرهنگی

شکل  : 2چارچوب مفهومی ایجاد کسبوکارهای جدید با رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در مطالعه حاضر مطرح شد ،ضعف بزرگ مدل هایی که محققین حوزه ایجاد کسبوکار
جدید ،پیشنهاد کرده اند این واقعیت است که این مدلها یک چشم انداز محدود و یا بسیار تجویزی از
فرایندها را ارائه کردهاند .تحقیق حاضر در پی وجود این شکاف در چارچوبهای موجود ،رویکردی جامع
را با تمرکز بر نظریات اکوسیستم کارآفرینی برای ارائه یک چارچوب مفهومی برگزید .در پاسخ به سوال
اول تحقیق 14 ،مولفه از ادبیات کسبوکار جدید شناسایی و ارائه شد .سپس برای مقولهگذاری از عوامل
شاخص در اکوسیستمهای کارآفرینانه بهره گرفته شد.
الگوهای نقش در والدین و خانواده از موضوعاتی است که تحقیقات متعددی در خصوص نقش آن در
کارآفرینشدن فرد انجام گرفته است .تحقیقات اجتماعی و اقتصادی ،ثروت پدر و مادر را با موفقیت بعدی
فرزندان در زمینههای مختلف مرتبط میداند ) .(Mayer 2002, p.30نوع تفکر ومشاوره خانواده در
خصوص زندگی شغلی فرد ،حمایت های مالی در مراحلِ متعدد راهاندازی و سایر مراحل چرخه عمر
کسبوکار و فشار یا حمایت خانواده نقش بسیار موثری در تصمیمگیری فرد در ایجاد کسب وکار جدید
دارد .دوستان اولین سطح برای بازخورد اجتماعی و حمایت خارج از خانواده هستند .والدین ،اغلب
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چیزهای مثبت و حمایتی به کودک خود میگویند ،در حالی که دوستان میتوانند نظرات صریح ،انتقادی
بیشتری را بیان کنند .حتی ممکن

است دوستان ،اولین سرمایهگذار برای فرد کارآفرین باشند .دفلیپیس61

( )7156به نقش همسایه دوران کودکی فرد اشاره میکند که میتواند از حیث دارایی مثل خانه و
اتومبیل ،الگوی نقش کودک قرار گیرد که خانه او را دوست داشته تا بعدا مثل او ثروتمند شود.
در زمان کودکی اساس ایجاد مهارت ،آموزش و تقویت شخصیت برای یک آینده موفق کودک
شکل میگیرد ) (Heckmann, 2009و این امر ،یک گام به سمت تبدیل شدن به یک کارآفرین است.
در دوران کودکی و مدرسه که ویژگیهای شخصیتی میتوانند تا حدودی شکل بگیرند ،مشاهده
همتیمیهایی که بهتر کار انجام میدهند میتواند انگیزه بهبود مستمر ،به ویژه در ورزش (Bolter

) 2010باشد .یادگیری با یک تیم به فرد کمک میکند تا تواناییهای بازیکنان تیم و نیز رهبری را توسعه
دهد .در نتیجه انسانها بسیار تحتتاثیر گروههایی هستند که با آنها تعامل دارند .یک مربی ،65اعم از
معلم و یا مربی تیم ،در باشگاه ورزشی و یا در مدرسه ،میتواند به عنوان یک مربی شخصی و مربی
انگیزهبخش ،بنیانگذار کسبوکار را به طور مداوم در موضوعات مختلف به جلو هل دهد .از طرف دیگر،
در مورد بهبود مهارتها و آموزش نحوه خودانگیزشی مداوم و نحوه حفظ نگرش مثبت نقش مهمی را
ایفا میکند .درخصوص نهادهای آموزشی ،همه مراکزی که فرد کارآفرین ،از کودکی تا بزرگسالی ،در آنها
آموزش دیده است قرار می گیرد .طبعا فرد کارآفرین در طول عمر خود بر حسب نیاز ،آموزشهایی را به
صورت مستقیم یا غیرمستقیم میبیند که در یک نهاد خاص و یا در سیر فرایند ایجاد کسبوکار خود فرا
میگیرد .در حلقه محیطی عمومی ،کارآفرینان در نهایت وارد مرحله عمل میشوند .این گستردهترین و
پیچیدهترین حلقه در اطراف کارآفرین است .عوامل این حلقه ،به صورت عوامل صنعت وبازار ،عوامل
اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،عوامل فضایی و عوامل حمایتی مقولهبندی شد .این عوامل
که در محیط کلان و یا دور قرار دارند از جمله عواملی هستند که در اکوسیستم یک کسبوکار وجود
داشته و هم درمرحله راهاندازی و هم در مرحله تثبیت و رشد ،میتوانند یک کسبوکار را حمایت نموده
و یا دچار چالش جدی و حتی شکست نمایند.
پیشنهادها
تلفیق چارچوب اکوسیستم کارآفرینانه با مفاهیم و متغیرهای ایجاد کسبوکار جدید ،که از
مشارکتهای مطالعه حاضر بود ،علاوه بر ارائه رویکردی تلفیقی و جامع ،اشتراکات و افتراقات موجود در
این دو حوزهی مرتبط را عیان میسازد .بر اساس یافتههای تحقیق حاضر و فراوانی و ارتباطات بین
مفاهیم حاصل از بررسی دوره  67ساله ادبیات حوزه خلق کسب وکار جدید ،پیشنهادات ذیل ارائه میشود:
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 بر اساس یافته های تحقیق حاضر ،در مقوله عوامل محیطی خصوصی ،بررسی ادبیات حوزه ایجاد
کسب وکار نشان می دهد که اولین و مهمترین عامل در راه اندازی کسب وکار ،خانواده است و بنیانِ
مهارتورزی ،آموزش و تقویت شخصیت برای یک آینده موفق شکل میگیرد و این امر ،یک گام اساسی
برای تبدیل شدن فرد به یک کارآفرین است .لذا پیشنهاد میشود با آموزش خانوادهها ،این مهم تبیین
شود که نوع رفتار والدین ،به عنوان الگوی نقش ،یا تصمیمات زندگی شغلی آنها قطعا بر نگرش و ذهنیت
کارآفرینانه فرزندان تاثیر دارد .این مهم ،نیازمند سیاستگذاری اصولی توسط همه دستگاههای ذیربط
میباشد.
 عوامل خصوصی محیطی مانند دوستان ،مربّیان و باشگاهها میتواند در حوزه آموزشهای کارآفرینی
به عنوان بستر و ابزار آموزش قرار گرفته و در طراحی محتوا و شیوهی آموزش موردتوجه قرار گیرد .ضمن
اینکه پیشنهاد میشود آموزشهای کارآفرینی و به طورخاص ،ایجاد کسبوکار جدید به صورت گروهی
و تیمی و درقالب رویدادهای مهارت محور ،در فضاهای دوستانه مثل کافهکارآفرینی و یا باشگاهها به افراد
آموزش داده شود .بر اساس نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود که بسته های آموزشی تخصصی برای
گروه همجواران (دوستان ،همسایگان و مربیان) و نهادهای آموزشی تدوین و مورد استفاده قرار گیرد .در
زمینه عوامل آمو زشی ،باید همه نهادها و مراکزی که فرد کارآفرین ،از کودکی تا بزرگسالی ،در آنها آموزش
میبیند از ابتداییترین سطوح آموزشی یعنی مهدکودکها مورد توجه قرار گیرد .اگر شناسایی
استعدادهای برتر و تقویتِ توانایی افراد مستعد ،متناسب با سطوح سنّی و ویژگیهای شخصیتی افراد
صورت پذیرد ،زمینهساز افزایش تمایل و توفیق افراد به ایجاد کسبوکار جدید خواهد بود.
 پیشنهاد محقق در مقوله عوامل محیطی عمومی آن است که بهدلیل تاثیر مزیتها و قابلیتهای
منطقهای بر فرایند راهاندازی کسب وکارهای جدید ،سیاستگذاری کارآفرینانه نیز باید بر مبنای زمینه-
گرایی صورت گیرد تا رویههایی متناسب با ویژگیهای مناطق تدوین و اجرا شود .به این معنا که مزیت
های هر منطقه ،مبنای سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه کسبوکارهای جدید قرار گیرد .اگر زیست
بوم منطقهای در حوزه اقتصاد ،صنعت ،بازار و زیرساخت ملاک تصمیمات حاکمیت قرار گیرد ،هم در نرخ
ایجاد کسب وکارها شاهد رشد خواهیم بود و هم پایداری و تبیت کسب وکارها ،تضمین خواهد یافت.
ضمن آنکه بستر رشد هم برای کسبوکارها ایجاد خواهد شد چراکه تقلید در ایجاد الگوهای خلق کسب
وکار جدید ،تجربه ای شکست خورده در جهان است.
 در تحقیق حاضر نکتهای که میتواند در بخش ارائه الگوی بومی خلق کسب وکارها پیشنهاد شود
توجه جامع به همه عوامل محیطی-عمومی اعم از عوامل صنعت وبازار ،عوامل اقتصادی ،عوامل فضایی،
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عوامل اجتماعی ،عوامل فرهنگی ،عوامل حمایتی است چرا که موضوع خلق کسب وکارهای جدید مقوله
ای چندجانبه و چندلایه و دارای پیچیدگیهای محیطی است که اگر دستاندرکاران به همه ابعاد و
مولفههای آن ،التفات نکنند جهش تولید اتفاق نیفتاده و درخت توسعه اقتصادی ،شکوفههایی خواهد شد
که به ثمر نخواهد نشست.
در خصوص تحقیقات آتی ،بررسی ارتباط متغیرهای محیطی و مقولهها با نرخ ایجاد کسبوکار جدید
ظرفیتِ مطالعه را دارد .تقسیم بندی مقولههای عمومی بر اساس نظریات تحلیل محیط و یا سطوح محلی
تا بین المللی ،زمینه ارائه الگوهای نوینی را ایجاد نموده است .از جمله پیشنهادات دیگر برای تحقیقات
آتی در حوزه اکوسیستم کارآفرینانه با موضوع ایجاد کسبوکارهای جدید ،مقیاسگذاری و سنجهگذاری
برای هر یک از ابعاد و مفاهیم است تا با استفاده از دادههای پیمایشی ،چارچوب پیشنهادی تحقیق حاضر
به آزمون سپرده شود؛ حتی برخی از مقولهها مانند بُعد فضایی که تاثیر جغرافیای منطقهای و انسانی را
بر نرخ ایجاد و یا میزان رشد کسبوکارها بررسی میسازد نیز بستری برای تحقیقات بعدی خواهد بود.
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