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 چکيده
بینی ها، پیشبرای توسعه کارآفرینی و ایجاد ارزش، چند گام مهم از جمله کشف و ارزیابی فرصتاغلب کارآفرینان 

توانند بسیار پیچیده گیرند، اما بسته به نوع فرصت و ارزش مورد انتظار این مراحل میدرآمد و سرمایه مورد نیاز را در نظر می

الگوی فراگیر و کارآمد برای توسعه فرایند کارآفرینی است  حاضر، ارائه یک پژوهش و همراه با عدم قطعیت باشد. هدف

ای که منجر به ایجاد ارزش برای همه بازیگران اکوسیستم کارآفرینی شود. این پژوهش از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعه

ر بخش کمی میباشد. پیمایشی دتحقیق فراترکیب در بخش کیفی و تحقیق با رویکرد آمیخته متوالی و از نظر گردآوری داده، 

 های موثر در فرایند کارآفرینی مورد شناساییمراحل و فعالیت تم، فراترکیب و تحلیل تحلیل از در بخش کیفی با استفاده

 تعیین روابط متغیرهای مقوله میباشد در بخش کمی برای 12و  تم 60 پژوهش شامل الگوی اولیه این بخش، یافته. قرار گرفت

های با توجه به روش گردآوری داده پیمابشی، داده شده است؛ تأییدی استفاده عاملی ی و تحلیلختاراز معادالت سا مدل،

همچنین با استفاده از شد. تهیه سجاد فناوری و کارشناسان پارک  یراننفر از مد 180 نظرات پرسشنامه و تحلیل از طریق

الگو از طریق فرایند تحلیل شبکه مورد ارزیابی قرار نهایتا متغیرهای  .بندی شدسطحپژوهش سازی ساختاری الگوی مدل

 گرفت و ضریب اهمیت آنها در ایجاد ارزش در اکوسیستم کارآفرینی یا شبکه ارزش محاسبه شد.
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یدار نیازمند داشتن یک رویکرد پا وکارتوسعه کسب یها در بازار برااز فرصت یبهره بردار

ست  ستراتژیک ا ستمی اغلب تاثیر محدود و . چرا که روش(Hisrich et al., 2017)ا سی های غیر

 یریگمیتصمهای سیستماتیک . در روش (Blank, 2013; Herrmann et al.., 2018)مقطعی دارند 

بازار، یو کنشگگگگر ما  در  ها مبتنیعمو صگگگورت  1یو منطق یعقالئ یریگمیتصگگگم یبر الگو

ستمی عموما. روپذیردمی سی  باشند.می  2اثباتگرا ی یک پارادایمفرضهاشیبر پ یمبتن یکردهای 

ستندشده و نییتعشیاهداف از پ ست جهت یتالش ین،و کنش کارآفر مشخص ه ستیابی ا به  د

پور و همکاران، یمانیا)مشگگخص و با ابزار مشگگخصاقدامات و فعالیتهای  یقاهداف ، از طراین 

1395.) 

ست؛  ضاد ا ستمی در ت سی سط  ینیکارآفر یهایوهشاما ماهیت کارآفرینی با رویکرد  که تو

شمی دنبال ینانکارآفر ستراتژ یسنت یهایوهشود، غالباً با    و اقدامات گام به گام همخوانی  یکا

 اسگگتفاده یتجار یاصگگل یدهاسگگازی از هر ابزار و اقدامی برای پیاده ینانرآفرندارند. در واقع، کا

 یریجهت گ یک نبدو ،آن یاتیاسگگگتحکام عمل یگیریپ ی، و تمام تالش خود را براکنندمی

به عبارتی کارآفرینی فرایندی نیسگگت که  (Kisfalvi, 2002)دهند می روشگگن انجام یکاسگگتراتژ

هر فرصگگت تنها در بازه  قبل طراحی شگگده و بسگگته محدود کرد.بتوان آن را به یک سگگیسگگتم از 

زمانی مناسب قابل استفاده است ، کسب و کارهای رقیب بسیار زیادند و فناوریهای نوظهور نیاز 

بر  یهبا تکنیاز به چابکی انجام فرایندها بسگگیار حیاتی اسگگت و  همین دلیل به بازار را تغییر میدهند

عد جبر کامل یینبه تب توانیگرا، نمتیغا یکردرو 3یقوا ند تصگگگمیاز فرآ یجامع و   یریگمی

   (Buchanan & Vanberg, 1991) یافتدست  ینانکارآفر

برای حل این پارادوکس از یک سگگو باید بتوانیم روخ خالقیت کارآفرینی را حفک کنیم و  

نند بکار از سگگوی دیگر روشگگهای سگگیسگگتماتیکی را که بتوانند پیشگگرفت کارآفرینی را تحکیم ک

سکارآفرین باید  بگیریم. ساسنتی  یرم صمحلها ارائه راهها، فرصت ییشنا را با ابزار  یریگیمو ت

 یدجد یقاز طر یدارزش جد یجادا. (Hisrich et al., 2017و تکیه بر نوآوری انجام دهد )دانش 

                                                           
1 Rational 

2 Positivist 
3 Determinism 
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شگگود می مشگگخص یتجار ی، اتحادها ، بازارها و مدلها یندهابودن محصگگوالت ، خدمات ، فرا

به مخاطره جاد ارزش را  ند ای نایی فردی رو بل تکیه بر توا قا جایگزین می درم ندازد رویکرد  ا

اسگگگتفاده از توانایی همه بازیگران اکوسگگگیسگگگتم و بکارگیری صگگگحیح منابع حیاتی و عوامل 

زیرساختی مهم است که میتواند موفقیت کارآفرینی را قطعیت بخشد، باید با ایجاد شبکه مرتبط 

همه بازیگران و با تکیه بر ظرفیت همه عوامل شگگگبکه کارآفرینی ارزش ایجاد کرد  و این از 

ارزش بطور مشگگگترک برای تگگامین منگگافع همگگه عوامگگل اکوسگگگیسگگگتم از جملگگه کگگارآفرین، 

صلی در نظر گرفته شده در سرمایه ساس هدف ا گذاران، صاحبان صنایع و جامعه باشد. براین ا

ی الزم برای اکوسگیسگتم کارآفرینی و تعیین الگویی برای اسگتفاده از این تحقیق  معرفی فعالیتها

نفعان نفعان اسگگت که سگگبب موفقیت اکوسگگیسگگتم و ایجاد ارزش برای همه ذیتوانایی همه ذی

 )ارزش مشترک( گردد.

 مروری بر مبانی نظری و پيشينه پژوهش
شگگود. می ران انجامهای کارآمد بازیگخلق ارزش در اکوسگگیسگگتم کارآفرینی بر اثر فعالیت

ارزش در فرایند تکمیلی خود از درک فرصگگگت و خلق ایده آغاز و با تکیه بر نوآوری، مسگگگیر 

کند تا از طریق تولید محصول جدید بتواند به ظهور برسد و می آمیز کسب وکار را طیریسک

سی تمام فرایندهای  سی این روند نیازمند برر سازی بلوغ یابد. برر مرتبط با آن با فرایند تجاری 

باشد. می سازیازجمله فرایند کارآفرینی، فرایند نوآوری، خلق محصول جدید و فرایند تجاری

 باشند.می های این فرایندها مشترکچرا که ریشه

سب و کار جد یک . گیردنمی شکلمرحله  و تنها در یک در اثر یک فعالیت انفرادی یدک

استفاده از با گذشت زمان و  یجبه تدر یدبا یناناست که کارآفر فعالیتهایی مجموعه، شامل بلکه

 اسگگگت ینیکارآفر یندی بهفرآ داشگگگتن رویکرد یازمندموضگگگوع ن ینانجام دهند. امنابع محیطی 

(Davidsson, 2005) ( 1: )اند درنظر گرفته ینیکارآفر یندفرابرای  یزچهار مرحله متما. محققین

 یاز،منابع مورد ن یابیو ارز یین( تع3وسعه طرخ کسب و کار، )( ت2فرصت، ) یابیو ارز ییشناسا

ستقل مطرخ مراحل  ین. اگر چه اکسب و کار یریتسازمان و مد یساز یاده( پ4و ) صورت م ب

مراحل  گیریو شگگکلقبل از شگگروع  یاو  شگگد هدنخوا به تنهایی اجرا یمرحله ا یچه اند اماشگگده
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 ین(، کارآفر1فرصت )فاز  یابیو ارز ییشناسا یتموفق یمثال، برا یکامل نخواهد شد. برا یگرد

. برای (Hisrich et al., 2017)( توجه داشگگته باشگگد4قبال به نوع کسگگب و کار مورد نظر )فاز  یدبا

عالیتپیش ند کارآفرینی ف قالب این مراحل انجامبرد فرای شگگگود که بجز می های متعددی در 

لت آن خا جام د مل دیگری در ان یتکارآفرین عوا عال مام این ف ند ت چارچوب ها دار ها در 

ستم کارآفرینی قرار میگیرند. در واقع  سی ساکو ستمظهور اکو  یتمنوط به تقو کارآفرینیهای ی

شگگبکه قالب سگگطوخ مختلف و در  در کسگگب و کار یگرانباز ینب یرقابتکاری و هم یهمکار

 . (Moore, 1993) .باشدمی نوظهور یعصنا

 یک (1993) مور( معرفی شد. 1993وکار نخستین بار توسط مور )مفهوم اکوسیستم کسب

کامل له یمدل ت هار مرح لد،  - یسگگگتماز ظهور اکوسگگگ یاچ و  ی، رهبربسگگگط و گسگگگترشتو

ساز س 1یخودنو ستمرا ارائه داد که در آن اکو صادف یا عهمجمویک از  ی صرت  یکبه  یاز عنا

 یدایشپبراسگگگاس دیگاه مور  (Thomas & Autio, 2015)یابد می تکامل یافتهاجتماع سگگگاختار 

 یساز یاختراع، تا تجار یاکشف  یکه از ابتداشود می شناخته یبه عنوان دوره زمان یستماکوس

از نظر مور بازیگران در اکوسیستم   (Dedehayir el al, 2016) نماید یرا مفهوم ساز ینوآور یک

سب شرکتوکار، بنگاهک ستقیم ها و قنفعان ، دولتها، ذیها یا  ستند که به طور م انونگذاران ه

گیری اکوسگگگیسگگگتم و بکارگیری .  با شگگگکل(Spigel, 2017)در خلق ارزش مشگگگترک درگیرند

یت جاد ارزش افزایشظرف بازیگران توان ای مه  ندی ه کهمی ها وتوانم بد، اثرگذاری شگگگب  2یا

دهد. در این می افزایشها و توانمندیهای سایر بازیگران را اکوسیستم امکان بکارگیری ظرفیت

ستر ذی سرمایه دانش اقدام به تولید، توزیع، جذب و تجاری ب سانی و  سرمایه ان شت  نفعان با انبا

  (.1397آورند )انتظاری، می کنند و کارآفرینی نوآورانه به ارمغانمی سازی دانش جدید

 انهخدمت نوآور یاو / جدید توسعه محصول کارآفرینی فناورانه  یکه تمرکز اصل ازآنجایی

ست ،  سد نوآوری خود ا صلبه نظر میر س یلو تحل یهحوزه تجز در یبه عنوان هدف ا ستماکو  ی

 با که زنجیره یک در به هم مرتبط فعالیتهای نوسازی از است عبارت . نوآوریشده است مطرخ

سعه شده، شروع خالق کشف سازی ختم به تجاری نهایت در و ادامه مییابد کارآفرینی و با تو

                                                           
1 self-renewal 
2 Network externality 
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شگگود. آدنر می یدارپد ینوآورهای یسگگتممنظر، مفهوم اکوسگگ یناز ا. (Pellissier,2011)میشگگود 

کرده اسگگت  که در آن  یفتعر یخارج یطمح ییراتتغ یجهرا نت ینوآور یسگگتماکوسگگ( 2006)

 شگگودایجاد کسگگب و کار های یسگگتماکوسگگ یگرانتوسگگط باز کهاسگگت  یهدف اصگگل ینوآور

.(Galateanu & Avasilcai 2018) مشخص ، بلکه به  یاییجغراف یتبا موقعنه  اکوسیستم هایمرز

تعامل عوامل  .شوندمی یفاست تعر یعملکرد چارچوب یکه نوع «یجمع یتقابل» یک یلهوس

ستم نوآوری یک سی ستق یچیدهشبکه پ اکو صل از روابط م ستقیمو غ یمو مت از  یگروه ینب یرم

 یانمشگتر یکنند، برامی یدکه تول یمحصگوالت و خدمات یقکه از طر کندمی ایجادرا  یگرانباز

 مطرخ ( 1993مور )  (Lusch et al., 2010; Basole & Rouse, 2008) کننگگد.می ایجگگادارزش 

 باید یک شبکه همکاری ،ارزش  یجادایستم و اکوس به منظور بلوغ یستمکه رهبر اکوس سازدمی

مانبا سگگگگ مات تک یدیکلهای از خد ئه یلی رامکه محصگگگوالت و  ندمی ارا جاد را  ده ای

  (.Dedehayir et al, 2016)کند

سگگگلسگگگله مراتبی از  تو در توی، توان به عنوان یک سگگگیسگگگتممی راهمکاری شگگگبکه این 

اجزای سازنده مربوطه ، محصوالت و  بین تعاملتولیدکنندگان و بازار درنظر گرفت که امکان  

 & Christensen,1997; Christensen) کندمیایجاد ارزش کرده و جامع را فراهم های سگگیسگگتم

Rosenbloom,1995) . هاییپلتفرم ارائهتوان می ی رانوآور یستماکوسبا این رویکرد هدف نهایی 

با کاربران  و تعامل محصگگگوالت و خدمات را در تبادل ،ارائه دهندگاندر آن که گرفت درنظر 

صوالت و خدمات قرار م از دیدگاه  .(Gawer et al, 2014; Thomas & Autio, 2015) یدهندمح

های شگگیوه :های نوآوری عبارتند ازطرخ در اکوسگگیسگگتمقابل  هایپلتفرماسگگتراتژیهای نوآوری، 

، هوش  یعموم ی، جمع سپار ین، بازار آنالمشترک یهمکار یجاد، ا یپرداز یدهمسئله ، ا حل

ید درنظر گرفت   (Hossain & Heidemann, 2017) بازو  یفو خرده وظا یجمع با ته   یدهاالب

ارزشمند است که منجر به خلق  زمانی ،هاآنهای تحقق یافته پردازی، پژوهش، نوآوری و فناوری

تجاری  یدبا سگگگودآور، کسگگگب وکار موفق و یکشگگگدن به  یلبرای تبدها یدهثروت شگگگود. ا

شاورد یبغداد)شوند سازی را .(1391 ی،و  سانیدن یک ایده یا یک می تجاری  توان به بازار ر

سگگگازی فرایند تملک در واقع، تجاری. (Yadollahi Farsi & Talebi, 2009) نوآوری دانسگگگت
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سعه آنها با دانش مکمل، ایجاد و ها،ایده ساخت و تولید کاالهای قابل فروش و  پروراندن و تو

 شود. تعریف می ،محصوالت در بازار فروش

ع نای مطال کارگیری برمب نای نوآوری یعنی ب جام شگگگده ایجاد ارزش مشگگگترک بر مب ات ان

ستراتژی نوآوری شتن ا و برنامه  1نوآوری برای خلق ارزش، برای بکارگیری نوآوری نیازمند دا

میباشیم. از طرفی رویکرد طراحی شبکه ایجاد ارزش مشترک مبتنی بر نوآوری  2ریزی نوآوری

 اسگگتراتژی نوآوری نیازمند یک به این مفهوم اسگگت که اسگگتراتژی نوآوری مبنای طراحی اسگگت

حل مسگگئله ،   یکپارچهحل مسگگئله و عملکرد  بر اسگگاس چارچوب  یریتمد یجامع برا یکردرو

ستمو تکامل  کارآفرینیهای یم، ت ینوآورهای یانجر یندرک ارتباط ب سی ست اکو  White). ا

& Bruton, 2011) ناخته باز ینوآور یاسگگگتراتژ یکبه عنوان ارزش  یجاددر ا یهمکار  شگگگ

 پردازد:می یبه سه موضوع اصلاین استراتژی ، شودمی

 عوامل اکوسیستم( ینفعاناز ذ یو گروه کسب و کار یک ینارتباط ب نحوه(. 

  شبکه ارزش(ارزش  ایجاد به منظوردانش ، تجربه و منابع  یگذار به اشتراکنحوه( 

 توسعه محصول یندهای، در فرآنفعانذی یمکردن مستق یردرگ یبرا یروش (Neumann, 

2017).  

این پژوهش به دنبال آن است که آیا یک مدل شبکه پایه برای اکوسیستم کارآفرینی وجود 

ستراتژیهای نوآوری  ستراتژی دارد که برمبنای ا شود. همچنین در اجرای ا منجر به ایجاد ارزش 

نوآوری، تعیین مراحل و فعالیتهای اصگگگلی کارآفرینی، ارتباط بین آنها و میزان اهمیت یا وزن 

این فعالیتها در تحقق هدف اصلی یعنی ایجاد ارزش، از دیگر اهدافی است که در این تحقیق به 

 آن توجه شده است.  

 شناسیروش

ای قراردارد که هدف آن توسگگعه دامنه هدف در گروه تحقیقات توسگگعه نظر ش ازپژوه این

سگگازی و کشگگف روابط بین عوامل موثر اسگگت، پژوهش از نظر رویکرد شگگناخت از طریق مدل

                                                           
1 Innovation Strategy 
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آمیخته از نوع متوالی اکتشگگافی اسگگت چرا که از هر دو نوع کیفی و کمی به منظور دسگگتیابی به 

فراترکیب و تحقیق از نظر گردآوری داده، روش بخش کیفی  شده است. الگوی نهایی استفاده

های بخش کمی آن پیمایشی است. در فاز کیفی به منظور شناسایی و استخراج مراحل و فعالیت

شامل دو  ستماتیک  سی صیفی، از تحلیل  فرایند کارآفرینی با توجه به  روش گردآوری داده تو

 شده است. استفاده  2و تحلیل تم 1بخش: تحلیل فراترکیب

علمی داخلی های در بخش فراترکیب مقاالت و کتب به روز مرتبط با موضوعات در پایگاه

ستجو و تعداد  شد و  1440و خارجی ج شده در چند مرحله غربال  ست آمد. منابع یافته  منبع بد

ها و مراحل فرایند منبع انتخاب شگگگد. که مبنای اسگگگتخراج فعالیت 114نهایتا باتوجه به کیفیت 

 مطالعه، زمانی بازه پژوهش، زبان شگگگامل مطالعات، رد و کارآفرینی قرار گرفت. معیار پذیرش

 انتخاب برای درنظر گرفته شگگگده هایویژگی. مطالعه بود نوع مطالعه، جامعه مطالعه، شگگگرایط

تناسگگگب با چهار وجه مورد  -2 معتبر،های پایگاه در ثبت پژوهش -1 از بودند عبارت مقاالت،

سازی و ایجاد ارزش(، و ژوهشنظر در پ  )کارآفرینی، نوآوری، تولید محصول جدید، تجاری 

 در ترکیب و تحلیل عملی اسگگگتخراج برای الزم کیفیت داشگگگتن و مقاله در اطالعات ارائه-3

 . پژوهش

وارد  3بعد از انتخاب و مطالعه منابع، پاراگرافهای مرتبط با مفاهیم در نرم افزار مکس کیودا

شگگگد، از بین این پارگرافها موضگگگوعات و وارهای مرتبط و دارای معنی انتخاب و کدگزاری 

شترین فراوانی به عنوان مقوله )فعالیت سپس کدهای دارای بی های کارآفرینی( برگزیده شدند، 

 شدند. 

نگری مضگگامین اسگگتخراج شگگده فراترکیب و بخش تحلیل تم به منظور اطمینان از همه جانبه

صاحبه حضوری ها یل فعالیتتکم شد، برای این تحلیل از تکنیک م و مراحل کارآفرینی انجام 

با خبرگان و سواالت از قبل تعیین شده استفاده شد. خبرگان انتخاب شده دوازده نفر از مدیران 

و کارشگگناسگگان با سگگابقه پارک فناوری اطالعات و ارتباطات بودند. که از آنها خواسگگته شگگد تا 
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  های اصلی یا تجربه فردی خود را برای پیشبرد کارآفرینی توضیح دهند، متنو فعالیتاقدامات 

صاحبه شد و دادهآوری و طی یک فایل در نرمها جمعم ستفاده از ها افزار مکس کیودا وارد  با ا

 روش تم، تحلیل شد.

ستشبکه ارزش با توجه به هدف طراحی  ستق در پژوهش، الزم ا ستقیو غ یمروابط م  میرم

ها و فعالیتهای کارآفرینی و سگگگاختارکلی آنها تعیین شگگگود به همین دلیل در بخش کمی مولفه

های تحلیل سگگگیسگگگتماتیک( و پژوهش به منظور تشگگگخیص ارتباط بین فعالیتهای برگزیده )تم

های های دارای بیشگگترین بارعاملی )مراحل کارآفرینی( و نهایتا طراحی سگگازهتشگگخیص فعالیت

صحت روابط بین فعالیتمدل، از معادال سیر ارتباطی و  ساختاری و به منظور اطمینان از م ها ت 

تاییدی  CFA)متغیرهای آشگگگکار( و مراحل کارآفرینی)متغیرهای پنهان( از تحلیل عاملی 
و  1

شد. برای آماده 2افزار آموسنرم ستفاده  های این تحلیل با توجه به روش گردآوری سازی دادها

شی، پرسش شده( طراحی سوال طراحی )برمبنای تعداد تم 60ای با نامهداده پیمای سایی  شنا های 

کند و می گیری نظری انتخاب شگگد که به خلق مدل کمکشگگد؛ جامعه آماری براسگگاس نمونه

مدیر، مشگگاور و کارشگگناس فنی میباشگگد.  180شگگامل دو پارک فناوری سگگجاد تهران و مشگگهد با

آوری پرسشنامه جمع 180نوبت توزیع و در نهایت  4ها توسط معاونت فنی پارک در پرسشنامه

ساخته بودن پرسش ستفاده از نظر شد . به دلیل محقق  سنجش روایی صوری پرسشنامه با ا نامه 

شد. نتایج بدست آمده بین  شان 8/0خبرگان انجام  شده می تا یک بود که ن سواالت طرخ  دهد 

 ییشاخص روا ی پرسشنامه نیز براساسیی محتواروا از روایی مناسب برخوردار هستند. سنجش

سوال پرسشنامه معنادار  60تمام  ی. هر دو شاخص براشد انجام  یمحتو روایی و نسبت یمحتو

 ییمحتوا ییاسگگاس روا ینبودند و برا روایی( نسگگبتبرای   %90و  یمحتو ییروا %95)با معدل 

 12نسبت به کرونباخ  یآلفا یباز ضر یاییسنجش پا یبرا. قرار گرفت ییدمورد تا یزپرسشنامه ن

 . مورد تایید قرار گرفت 963/0که با معدل استفاده شدمقوله تحلیل تم 

های الگوی پژوهش مشگگخص گردید و با تحلیل عاملی، با انجام معادالت سگگاختاری، سگگازه

                                                           
1 Confirmatory Factor Analysis 
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ها )ارتباط بین متغیرهای آشگگگکار و پنهان( تایید شگگگد و الگوی اولیه پژوهش روابط این سگگگازه

که  ISM1سازی ساختاری تفسیری مد. سپس برای سطح بندی الگوی پژوهش  از مدلبدست آ

ستفاده شد. برای این منظور از  کمی است-یک روش کیفی پژوهشگر پژوهشگاه ارتباطات  9ا

تفسگگیری -سگگازی سگگاختاریدعوت شگگد تا در مدل کانونی گروه و فناوری اطالعات به عنوان

متغیرهای پنهان تایید شگگگده از تحلیل عاملی بود پس از تعیین  ISMمشگگگارکت کنند. ورودی 

)شگگبکه ایجاد ارزش مشگگترک  الگوسگگطوخ الگو، وزن یا ضگگریب اهمیت متغیرهای اثرگذار در 

ANPای کارآفرینی( بصگگگورت کمی محاسگگگبه شگگگد، برای این منظور از فرایند تحلیل شگگگبکه
2 

 استفاده شد. 

 هایافته
های کارآفرینی در منابع ، وارگان مرتبط با مراحل و فعالیتطی فرایند تحلیل سگگیسگگتماتیک

بیانگر توصگگگیف  2بندی شگگگدند، جدول کیودا دسگگگتهافزار مکسانتخاب وبا اسگگگتفاده از نرم

 :است بخش کیفیاطالعات های ویژگی

 اطالعات بخش کیفی پژوهشهای توصیف ویژگی. 2جدول 

 ویژگی فرعی ویژگی های اصلی گروه مرجع
تعداد 
 اوليه

تعداد 
 برگزیده

اکوسیستم 
 کارآفرینی

مفهوم سازی اکوسیستم، رویکرد اکوسیستم به کارآفرینی،  
 ها، بیان کننده فعالیتها،محوریت فناوری، بیان کننده نقش

ها، جامعیت بخشی، توصیف مولفه
 260 ارتباط مولفه ها

فرایند  32
 کارآفرینی

فعالیتها، توصیف ارتباط رویکرد فرایند محوری، تعیین کننده 
 ها، بیان ارزشهای مشترک، رویکرد نوآورانهمولفه

ها، تفاوت بروز بودن، توصیف مولفه
 205 رویکرد فرایندی با سایر رویکردها

فرایند 
 نوآوری

رویکرد فرایند محوری، نوآوری در کسب و کار، نوآوری باز، 
 کارآفرینی نوآورانه، بیان مراحل نوآوری، ارتباط

ها، نسل های بروز بودن، توصیف مولفه
 40 392 نوآوری، توصیف نقش ها

تولید 
محصول 
 جدید

رویکرد فرایندی، نوآوری در محصول، نوآوری در بازار، 
کسب و کار محصول جدیدید ، مراحل تولید محصول، 

 کارآفرینی تولید محور، بیان نقش ها

ها، ارتباط با بروز بودن، توصیف مولفه
 NPDنوآوی، نقش ایده در 

436 16 

تجاری 
 سازی

رویکرد فرایندی، تجاری سازی فناوری، تجاری سازی ایده، 
مراحل تجاری سازی، ارتباط تجاری سازی با کارآفرینی، طرخ 

 کسب و کار و تجاری سازی

های تجاری ها، نسلتوصیف مولفه
فرآیند سازی، اکوسیستم کسب و کار ،

 کارکسب و 
111 17 

ایجاد ارزش 
 مشترک

مفهوم ارزش مشترک، ارزش مشترک در اکوسیستم، ارزش 
مشترک در کارآفرینی، معیارهای ارزش ، ایجاد ارزش با 

 نوآوری

ها، دیدگاه بروز بودن، توصیف مولفه
 6 25 پورتر ، ارزش مشتری

                                                           
1 Interpretive Structural Modelling 

2 Analytical Network Process 



  550 1399زمستان ، 4 شمارة ،13 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة

 ویژگی فرعی ویژگی های اصلی گروه مرجع
تعداد 
 اوليه

تعداد 
 برگزیده

شبکه سازی 
 کسب و کار

،اثر شبکه های کسب و کار، شبکه سازی کسب و کار مولفه
 ، اشتراک شبکه و اکوسیستم،1سازی، اثر خارجی شبک

مفهوم شبکه سازی، شبکه سازی کسب 
 3 11 و کار، تعیین روابط کسب و کار

 114 1440  جمع منابع

شنامه انجام ها در بخش کمی تعیین روابط فعالیت س ساختاری و  ابزار پر ساس معادالت  برا

 توصیف شده است. 3مخاطبین پرسشنامه در جدول ترکیب جمعیتی جامعه آماری  شد،

 جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش توصیف. 3جدول 
 درصد فراوانی سطوح متغير ردیف درصد فراوانی سطوح متغير ردیف

 8/37 68 زن جنسیت 1
سطح  3

 تحصیالت

 4/29 53 لیسانس
 6/55 100 فوق لیسانس 2/62 112 مرد

 سن 2

 15 27 دکتری 7/1 3 25کمتر از 
 4/60 109 35تا  25

 نوع مدرک 4
 45 81 مهندسی -فنی

 20 36 علوم پایه 5/30 55 45تا  35
 35 63 علوم انسانی 6/5 10 55تا  45

  7/1 3 55باالی 
 

مضگمون یکتا کدبندی و اسگتخراج شگد،  و  208الگو  339در بخش فراترکیب، از مجموع  

 دارای مفهوم مشترک بودند در قالب تم انتخاب گردید. مضمون که  48نهایتا 

عنوان با  28تم بدسگگگت آمد از این کدها،  40مضگگگمون  134دربخش تحلیل تم از مجموع 

ستتم شد. در نهایت از تلفیق  12آمده از فراترکیب مترادف بود و های بد سایی  شنا تم جدید 

بندی مفهومی آنها از طریق دسگگگتهتم اسگگگتخراج شگگگد که با  60تحلیل فراترکیب و تحلیل تم 

ها و منشگگگا نشگگگان دهنده تم 4مقوله قابل تعریف بدسگگگت آمد. جدول  12افزار مکس کیودا نرم

 باشد.می استخراج آنها

 های تحلیل سیستماتیکتم. 4جدول 
 تعداد منشا هاتم تعداد منشا هاتم تعداد منشا هاتم

 11 مشترک طراحی  نمونه-21 4 فراترکیب امکان سنجی-1
ثبت برند و -41

 معرفی محصول
 5 فراترکیب

 6 فراترکیب توسعه فناورانه-22 8 فراترکیب کشف فرصت-2
عرضه به -42

 بازار
 9 فراترکیب

 10 مشترک تولید نمونه-23 25 مشترک ایده آفرینی-3
فروش -43

 محصول
 14 مشترک

 10 مشترک آزمون نمونه-24 5 مشترک ایده پردازی-4
ارزیابی -44

 بازدهی اقتصادی
 6 مشترک

                                                           
1Network Externality 
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 تعداد منشا هاتم تعداد منشا هاتم تعداد منشا هاتم

 7 فراترکیب تحلیل بازار-25 7 فراترکیب غربال گری ایده-5

تدوین -45
استراتژی کسب 

 و کار

 4 تم

 12 مشترک ارزیابی محصول-26 18 مشترک مفهوم سازی-6
بازنگری -46

 محصول
 5 مشترک

 4 تم انتخاب محصول-27 5 مشترک تبدیل ایده به طرخ-7
ارتقاء -47

 کیفیت محصول
 7 مشترک

-تشریح فنی-8
 اقتصادی

 6 مشترک تحلیل کسب و کار-28 3 مشترک
ایجاد کسب -48

 وکار
 11 مشترک

 11 مشترک طراحی کسب و کار-29 4 فراترکیب مرحله  نوآوری-9
تدوین طرخ -49

 تجاری
 4 مشترک

 7 مشترک جذب سرمایه-30 6 فراترکیب طراحی مفهوم-10
تجاری -50

 سازی
 16 مشترک

 14 مشترک طراحی محصول-31 3 فراترکیب مفهوم آزمون-11
نوآوری -51

 کسب و کار
 4 تم

 6 مشترک تجهیز منابع تولید-32 10 فراترکیب طراحی فرصت-12
آماده سازی -52

 کسب و کار
 7 فراترکیب

تحقیقات اولیه -13
 بازار

 7 مشترک ایجاد پلتفرم-33 3 فراترکیب
گسترش -53

 کسب و کار
 13 مشترک

اولیه  ارزیابی-14
 بازار

 24 مشترک تولید محصول-34 12 مشترک

بازآفرینی -54
بازار و روند 

 تقاصا

 9 فراترکیب

 3 مشترک استانداردسازی-35 18 مشترک شناسایی بازار-15
نوآوری -55

 محصول
 7 مشترک

طراحی اولیه -16
 کسب و کار

 10 فراترکیب آزمون محصول-36 4 تم
نوآوری -56

 پرورة
 2 فراترکیب

 4 تم انتخاب شیوه تبلیغ-37 12 مشترک شناسایی فناوری-17
ارزیابی -57

 تقاضا
 3 تم

شناسایی -18
 محصوالت فناورانه

عرضه آزمایشی -38 3 تم
 محصول

 2 تم
استراتژی -58

 کسب و کار
 5 فراترکیب

 2 تم قیمت گذاری-39 5 فراترکیب تعیین راهکار فنی-19
افزایش -59

 سرمایه
 5 فراترکیب

 15 فراترکیب راه اندازی بازار-40 3 تم مدلسازی طرخ-20
تثبیت کسب -60

 و کار
 7 مشترک

 الگوی پيشنهادی پژوهش

 یلو تحل یهاسگگگتخراج شگگگده از تجز ینمضگگگام ینرابطه ب یینتعو الگو اسگگگتخراج  ظورنبه م

وابسته قابل مشاهده آن(  یرهایپنهان و متغ یر)متغ متغیرها ینساختار ب یینتعبرای و  یستماتیکس

به دست  هایداده استفاده شد. (SEM) یمعادالت ساختار یمدل سازو  پرسشنامه های از داده

 یرهای( و متغینیکارآفرهای یتنهفته )فعال یرهایمتغ ینپرسگگشگگنامه رابطه ب یهاآمده از پاسگگخ

 را نشگگان پژوهشمفهومی الگوی  2. شگگکل کندمی بیان( را ینیمشگگاهده شگگده )مراحل کارآفر

 دهد. می
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 الگوی مفهومی پژوهش . 2شکل 

 

تحلیل عاملی نشگگان داد که متغیرهای شگگناسگگایی شگگده فراتر از رابطه بین مراحل و فعالیتهای 

وابسگگته آنها، دارای ارتباط معنادار دیگری که بیانگر برایند اثر همه آنها باشگگد نیز هسگگتند، این 

نشگگان دهنده ضگگرایب  3اد ارزش درنظر گرفته شگگد. شگگکل رابطه معنادار به عنوان شگگبکه ایج

 برای تحلیل عاملی است.الگوی استاندارد متغیرهای 

 
 پژوهش الگویضرایب استاندارد متغیرهای  .3شکل 

جدول زیر بیانگر نسگبت بحرانی برای ضگرایب اسگتاندارد تحلیل عاملی میباشگد که از طریق 

 افزار آموس بدست آمده است:نرم
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 ضرایب استاندارد نشده ومقادیر آماره نسبت بحرانی. 5جدول 
 S.E. C.R. P استاندارد غيراستاندارد مسيــــرها ردیف

 *** 16/319 0/070 1/00 1/14 تولید ایده  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 14/728 0/078 0/99 1/15 مفهوم سازی  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 16/210 0/075 1/00 1/21 شناسایی بازار  بر نوآوریکارآفرینی مبتنی  

 *** 16/389 0/076 1/00 1/24 شناسایی فناوری  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 16/009 0/077 0/99 1/23 تولید نمونه  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 17/269 0/074 1/00 1/27 طرخ کسب و کار  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 15/095 0/078 0/99 1/18 تولید محصول  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 15/045 0/077 1/00 1/16 فروش محصول  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 *** 16/113 0/077 1/00 1/23 ایجاد کسب و کار  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

سازیتجاری   کارآفرینی مبتنی بر نوآوری   1/22 1/00 0/078 15/684 *** 

نوآوری و   کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 
 *** 17/743 0/074 1/00 1/30 بازآفرینی

 *** 17/883 0/072 1/00 1/29 تثبیت کسب و کار  کارآفرینی مبتنی بر نوآوری 

 

فاده از خروجی نرمالگوی برای تعیین سگگگاختار متغیرهای  با اسگگگت افزار آموس و پژوهش، 

ساس گامهای  شد رابطه بین متغیرها را در ماتریس  ISMبرا سته  شگران مرحله قبل خوا از پژوه

خودتعاملی وارد کنند، این نظرات با اسگگگتفاده از قاعده  مد سگگگلولی از طریق نرم افزار اکسگگگل 

تاثیر  i ،Xبر  jتاثیر متغیر j  ،Aبرi تاثیر متغیر  Vیکپارچه شگگگد و روابط بین متغیرها بصگگگورت 

 بدون تاثیر، ثبت گردید.  O، و  jو iدوسویه بین 

)مجموعه خروجی یا  مجموعه دسگگتیابی هر مفلفههای ماتریس خودتعاملی، مولفه براسگگاس

خ وسطو   هشدبندی اولویت ها()مجموعه ورودی یا سطر نیاز هر مفلفهو مجموعه پیش ها(ستون

ستیابی و پیش بدین .شدند تعیینمتغیرهای پنهان الگوی  شترین مجموعه د نیاز، ترتیب مولفه با بی

 4ترین سگگطح قرار گرفتند. شگگکل در باالترین سگگطح و مجموعه دارای خروجی کمتر در پائین

 نشان دهنده سطح بندی متغیرهای الگوی پژوهش است.

صورت گرفت،  (ANP)برای تعیین ضریب اهمیت نسبی یا وزن متغیرها، فرایند تحلیل شبکه 

های گذاری اسگگگت. این معیارها براسگگگاس خوشگگگهاین تحلیل نیازمند معیارهای الزم برای ارزش

-2ثروت آفرینی، -1سگگازی سگگاختاری تفسگگیری تعیین شگگد  و چهار معیار ایجاد شگگده در مدل

درنظر گرفته شد. همچنین با توجه به  توسعه فناوری-4توسعه کسب و کار و -3توسعه اشتغال، 

، متغیرهای اسگگتخراج شگگده پژوهش به عنوان زیرمعیارهای هر خوشگگه یری تفسگگ-مدل سگگاختاری
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شد شبکه 5شکل  .درنظر گرفته  ساس تحلیل ساختار  شده برا ای معیارها و زیرمعیارهای ایجاد 

ISM .را نشان میدهد 
 

 
 تفسیری الگوی پژوهش-بندی ساختاریسطح. 4شکل 

 

 
 ای مراحل کارآفرینی ساختار شبکه. 5شکل 

 

نشگگگان میدهد که متغیرهای پژوهش )مراحل کارآفرینی(  هم دارای  ISMخروجی تحلیل 

برای تحقق معیارها هسگگتند و هم اینکه دارای وابسگگتگی درونی )ارزش  مراتبیهلسگگلسگگارتباط 

مراتبی و هلهای سگگگلسگگگتحلیلبطور معمول ای دارند. مسگگگتقل( میباشگگگند یعنی سگگگاختار شگگگبکه

گیرد. ساس نظرسنجی خبرگان بصورت مقایسات دودویی انجام میبراگیری چندمعیاره تصمیم

 .(Saaty, 1987)ای شگگگناخته میشگگگوداین مقایسگگگات در ماتریسگگگی تحت عنوان ماتریس مقایسگگگه
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ای در دو بخش معیارها و زیرمعیارها و وابسگگتگی متقابل آنها تشگگکیل داده های مقایسگگهماتریس

تکمیل کنند )نتیجه نظرات خبرگان با اسگگتفاده از شگگد و از گروه کانونی خواسگگته شگگد آنها را 

نتیجه مقایسگگه دودویی  6سگگازی و ارائه شگگده اسگگت(.  جدول شگگماره میانگین هندسگگی یکپارچه

 .را نشان میدهد 21Wمعیارهای اصلی 

 یاصل یارهایمع ییدودو یسهمقا. 6جدول 
 ثروت آفرِینی معیارها

 «ثروت»
 توسعه اشتغال

 «شغل»
 توسعه کسب و کار

 «توسعه»
 توسعه فناوری

 «فنی»
 7 5 3 1 ثروت آفرینی
 5 3 1 33/0 توسعه اشتغال 

 3 1 43/0 2/0 ایجاد کسب و کار
 1 71/0 43/0 14/0 توسعه فناوری

)با توجه به  آنهااز  یکهر یتاهم یبضگگر یینو تع یارهامع ینمتقابل ب یدرک وابسگگتگ یبرا

ستگ شد معیارها یدرون یواب سته  ساس (، از خبرگان خوا هریک از معیاهارهای چهارگانه را برا

 یس)ماتر 7در جدول  یسهاماتراین  یعکنند، تجم یسهمقا ییدودو بصورت زیرمعیارهای مربوطه

22W.آورده شده است )  

 ماتریس وابستگی درونی معیارهای اصلی. 7جدول 
 فناوریتوسعه  ایجاد کسب و کار توسعه اشتغال ثروت آفرینی 

 67/0 65/0 67/0  ثروت آفرینی
 26/0 28/0  62/0 توسعه اشتغال

 12/0  24/0 26/0 ایجاد کسب و کار
  07/0 09/0 12/0 توسعه فناوری

گیری تاثیر آنها بر معیار برای تعیین اهمیت زیرمعیارهای هریک از معیارهای اصگگلی و اندازه

برای مقایسه دودویی زیرمعیارها  .مقایسه شوند به صورت زوجیخوشه مربوطه، باید زیرمعیارها 

تهیه و از گروه کانونی خواسته شد تا  آنها هایی به ازاء هریک از)مراحل کارآفرینی(، پرسشنامه

به ازاء هر  .معیار باالدسگگتی خود دارندبر چه تاثیری کنند تا مشگگخص شگگود مقایسگگه هم باآنها را 

 32Wای تشگگکیل و نهایتا ماتریس وابسگگتگی متقابل زیرمعیارهای زیرمعیار، یک ماتریس مقایسگگه

 .نشان دهنده این ماتریس است  8جدول محاسبه شد. 
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 ماتریس وابستگی متقابل زیرمعیارها. 8جدول 
 معیار
 اصلی

 وزن مستقل زیرمعیارها
 ینوآور تجاری ثبات کسب فروش تولید طرخ هنمون تکنو بازار فهم ایده

 25/0 75/0           ثروت آفرینی
   41/0 59/0         توسعه اشتغال

     53/0 29/0 18/0      ایجاد کسب و کار
        08/0 19/0 1/0 24/0 39/0 توسعه فناوری

برای درک وابسگگگتگی متقابل زیرمعیارهای هریک از معیارها وتعیین ضگگگریب اهمیت آنها  

ستگی درونی زیرمعیارها نیز ساس واب سته شد تا زیرمعیارهای هر خوشه  برا از گروه کانونی خوا

سایر عناصر را  سبت به  سه هم با سطحهای همخوشهن چه تاثیری  کرده و مشخص کنند کهمقای

به ازاء هر زیرمعیار یک ماتریس  .خود دارند وابسگگگته بهدر معیار بریکدیگر و نهایتا چه تاثیری 

محاسبه شد.  33Wی درونی زیرمعیارهای اصلی وابستگی تشکیل شد و درنهایت ماتریس وابستگ

پس از تشگگکیل این چهار ماتریس، اهمیت هر زیرمعیار بدسگگت آمد، مقادیر اهمیت زیرمعیارها 

سمت چپ جدول  ست. 9در  شده ا سوپر )ماتریس موزون( آورده  وزن نهایی متغیرها در قالب 

سگگوپر ماتریس ناموزون و شگگود، برای محاسگگبه این ماتریس ابتدا باید می ماتریس حد مشگگخص

ساس ماتریس شوند. ماتریس ناموزون برا شکیل  سوپر ماتریس موزون ت سهسپس  ای های مقای

 سوپر ها،خوشه نسبیاهمیت بردار در ناموزون ماتریس سوپر ضرب اولیه، ساخته شد و سپس با

 ست.نشان دهنده سوپر ماتریس موزون ا  9(. جدول 89)زیردست،  آمد بدست موزون ماتریس

 سوپر ماتریس موزون. 9جدول 
 زیرمعیارها معیارهای اصلی 

 ثبات یآورون تجاری کسب فروش تولید طرخ نمون تکنو بازار فهم ایده فنی توسعه شغل ثروت
             44/0 43/0 44/0  ثروت
             17/0 18/0  41/0 توسعه
             8/0  16/0 17/0 شغل
              05/0 06/0 08/0 فنی
 13/0    17/0 15/0 14/0 26/0 28/0 28/0 29/0  1/0    ایده
       11/0 16/0 16/0 16/0  07/0 08/0    فهم
       07/0 1/0 1/0  12/0 04/0 03/0    بازار
       07/0 1/0 0 1/0 12/0 04/0 06/0    تکنو
       04/0 0 06/0 06/0 08/0 02/0 03/0    هنمون
 19/0 1/0 16/0 24/0 29/0 19/0 0 38/0 4/0 4/0 39/0 1/0  06/0   طرخ
 14/0 13/0 15/0 17/0 2/0 0 17/0     23/0  1/0   تولید
 35/0 22/0 27/0 4/0 0 43/0 4/0     28/0  18/0   فروش
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 زیرمعیارها معیارهای اصلی 
 ثبات یآورون تجاری کسب فروش تولید طرخ نمون تکنو بازار فهم ایده فنی توسعه شغل ثروت

 19/0 13/0 16/0  34/0 23/0 0        2/0  کسب
  32/0              25/0 تجاری
   1/0             09/0 ینوآور
  1/0 16/0 19/0        22/0   14/0  ثبات

در واقع تاثیر نسبی درازمدت هریک از عناصر بر یکدیگر اهمیت یا وزن زیرمعیارها ضریب 

اسگگگت که از طریق به حد رسگگگاندن سگگگوپرماتریس موزون بدسگگگت میاید برای حذف واگرایی 

سوپرماتریس موزون به توان  شود تا  Kضریب اهمیت باید عناصر  )یک عدد اختیاری( رسانده 

درنظر گرفته شد.  =500k(. در این پژوهش 1389د )زبردست، همه عناصر آن به هم برابر شون

عناصگگر سگگوپرماتریس حد )بطوریکه جمع عناصگگر سگگتونی یک شگگود( بردار با نرمالیزه کردن  

بردار نهایی وزن عناصر شبکه ایجاد ارزش  10جدول بدست میاید.  اهمیت نهایی )وزن متغیرها(

 را نشان میدهد.

 بردار نهایی ارزش عناصر شبکه  .10جدول 

 مراحل
 کارآفرینی
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 02/0 03/0 04/0 05/0 06/0 06/0 07/0 10/0 10/0 13/0 15/0 19/0 وزن نهایی

سگگازی و ایجاد کسگگب و کار بیشگگترین وزن را در شگگبکه ایجاد براسگگاس این بردار، تجاری

ارزش دارند. با اسگگگتفاده از محاسگگگبات انجام شگگگده و تعیین بردار وزن متغیرها در شگگگبکه ایجاد 

شده مراحل کارآ سبه ارزش ایجاد  شد. برای محا شخص  فرینی ارزش، جایگاه و اثر هر متغیر م

شنهادی لین و همکاران  شبکه ایجاد ارزش، میتوان از رابطه پی شرخ زیر  (Lin et al,2008)در  به 

 استفاده کرد:

اهمیت نسگگبی مراحل فرایند  jWشگگاخص ارزش شگگبکه،  iDکه در آن 

 میزان پیشرفت هر مرحله است. ijEکارآفرینی و 
𝐷𝑖 =∑(𝑤𝑗𝐸𝑖𝑗)

𝐽

𝑗=1
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مرحله از فرایند کارآفرینی بصورت مجزا مورد سنجش قرار براساس این رابطه پیشرفت هر 

جمع ضرایب مقدار ارزش ضرب و حاصل jW( و سپس این مقدار در وزن آن مرحله ijEمیگیرد)

 کند.می شبکه بیان

  گيریبحث و نتيجه
هدف اولیه این پژوهش تعیین مراحلی از فرایند کارآفرینی بود که انجام آنها باعث کاهش 

های موثر در ت و موفقیت اکوسگگیسگگتم کارآفرینی شگگود برای این منظور ابتدا فعالیتعدم قطعی

ها منحصر به شخص کارآفرین نبود بلکه فعالیت فرایند کارآفرینی شناسایی شد، بررسی فعالیت

تمام بازیگران اکوسیستم کارآفرینی مورد شناسایی قرار گرفتند، روند شناسایی به دو صورت 

ستفاده از تحلیل از آن از طریق  بررسی متون و مقاالت صاحب انجام گرفت بخشی نظران و با ا

صاحب شد و بخشی دیگر از تجریه خبرگان و  نظران و تحلیل تم بدست آمد. فراترکیب انجام 

ها با توجه به بررسگگگی ادبیات موضگگگوع در تحقیقات قبلی مانند اگرچه تعدادی از این فعالیت

سعه فناوری و بازاریابیتمرکز بر نوآوررد ( در مو2015دیدگاه توماس ) ( 1998یا کوپر ) ی، تو

در مورد خلق ایده و تولید نمونه شگگگناخته شگگگده بودند و فعالیتهایی مانند شگگگناخت بازار، طرخ 

شده  سب و کار قبال معرفی  سی ک سا سب و کار، تولید محصول و. . . نیز به عنوان اقدامات ا ک

ما هدف نهایی پژوهش تنه  942ها نیسگگگت، فعالیتهای مذکور از میان  ا تعیین فعالیتبودند. ا

های فعالیت انتخاب شگگگدند و مواردی برگزیده شگگگدند که در فرایند نوآوری به عنوان فعالیت

 آمیز ارزش اثربخش باشند.مرتبط و موثر برای ایجاد موفقیت

ررسگگی و مورد ها و در روند پیشگگرفت پژوهش وجود رابطه بین آنها بپس از انتخاب فعالیت

مدل  یل  چه تحل نان ند چ لت و معلولی نبود مده از نوع ع بدسگگگگت آ ید قرار گرفت، روابط  تای

ها دارای ها به صگگورت تقدم و تاخر نیسگگت بلکه فعالیتسگگاختاری نشگگان داد که ارتباط فعالیت

های شبکه میباشند و هر فعالیت یک گره از شبکه ارزش است که روی سایر فعالیت 1اثرگذاری

تاثیر )اثر مثبت( میگذارد. با این دیدگاه بطور مثال خلق ایده به تنهایی عامل محرک شگگگروع 

سگگازی نشگگود و یا با شگگرایط بازار و فناوریهای روز تطبیق کارآفرینی نیسگگت. اگر ایده، مفهوم

                                                           
1 Effection 
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ائین نداشته باشد یک انتخاب در تاریکی و خالء است که امکان موفقیت آمیز بودن آن بسیار پ

اسگگت، تحلیل عاملی نیز نشگگان داد که متغیرهای شگگناسگگایی شگگده فراتر از رابطه بین مراحل و 

فعالیتهای وابسگگگته آنها، دارای ارتباط معنادار دیگری که بیانگر برایند اثر همه آنها باشگگگد. این 

رابطه ارزش مشگگترک همه مراحل اسگگت. در شگگبکه ارزش مشگگترک، میزان موفقیت هر فعالیت 

ها دارد، ارزش محاسبه شده هریک از مراحل، ارزش مطلق و مستقل آن به سایر فعالیت بستگی

سایر  سبی آن مرحله در تعامل با  شد، بلکه ارزش ن صول با ست که بطور مجزا قابل ح مرحله نی

 های درون شبکه است.مراحل و فعالیت

گیرد نمی یکتا قرار البته ارزش حاصل از فعالیتهای اکوسیستم کارآفرینی تنها در یک جنبه 

آفرینی، توسگگگعه کسگگگب و کار، توسگگگعه برای تبیین این ارزش ، چهار معیار خلق ارزش : ثروت

اشتغال و توسعه فناوری درنظر گرفته شد، مدل ساختاری نشان داد هریک از مراحل کارآفرینی 

متفاوت اسگگگت.  تاثیر مثبتی در تحقق معیارها دارند ولی میزان این تاثیر روی هریک از معیارها

سگگگازی و نوآوری اثر مسگگگتقیم بر تولید ثروت دارند و در همان حال بطور نمونه مراحل تجاری

شتغال اثر سعه ا ستند که بر تو صول مراحلی ه صول و فروش مح سب و کار، تولید مح  طرخ ک

برای « شگگبکه ایجاد ارزش»آورد که عنوان گذارند. این سگگطح رابطه این امکان را بوجود میمی

 ن انتخاب شود.آ

تعیین اهمیت هریک از مراحل کارآفرینی بخشگگی از چرخه مزیت ارزش مشگگترک اسگگت، 

بهبود مراحل این فرایند میتواند از نظر تخصگگیص منابع و ایجاد ارزش بسگگیار اسگگتراتژیک باشگگد، 

نفعان این شگگود. همه ذیمی هاهایی در سگگایر حوزهارزش در یک حوزه موجب ایجاد فرصگگت

ارند تا در آن نقش داشته و از آن بهره بگیرند. نکته قابل توجه این است که مجموع فرصت را د

 میباشد. %25وزن مراحل مرتبط با چهار معیار ارزشی شبکه با هم مساوی و برابر 

طه انتخاب فعالیت با درنظر گرفتن راب تاثیر در فرایند کارآفرینی   با بیشگگگترین  های مرتبط 

های پیشگگین کمتر مورد توجه بوده اسگگت، ی اسگگت که در پژوهشهمبسگگتگی بین آنها رویکرد

اند، ارائه سگگاختار اسگگاسگگا فعالیتهای فره شگگده کارآفرینی بصگگورت غیرپیوسگگته بررسگگی شگگده

ساختاریشبکه ها نیست )مانند مدل ( بنحویکه تاکید براجرای متوالی فعالیت4شکل -ای )مدل 

صلی انجام آنمرحله–دروازه  ضوع ا ست که در موارد الزم میتواند بطور  ای( بلکه مو فعالیت ا
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ها و مراحل در ایجاد ارزش مشگگگترک کل همزمان صگگگورت گیرد، تعیین ارزش نسگگگبی فعالیت

شگبکه  یطراحفرایند )فرایند تحلیل شگبکه( از ویژگیهای پژوهش حاضگر اسگت که در راسگتای 

 انجام شده است.  یدر اکوسیستم کارآفرینی فناور یبر نوآور یارزش مشترک مبتن یجادا

 پيشنهادها
ئه شگگگگده الگوی به می ارا ند  نان و توا عانذکارآفری مه ینف نا مد یزیردر بر یتو  مان،  یر ز

در مراحل مختلف الزم اقدامات  بینیپیش( و یرهو غ تجهیزات، ی،مال ی،منابع )انسگگان یصتخصگگ

هادهای. کمک کند ایجاد ارزش نه اثرگذاری این پژوهش پیشگگگن به دام  و کاربردی با توجه 

 شود:می ارائه زیر تحقیقاتی

از  یتحماممکن با روش هر به دولتها و ایجاد کنندگان اکوسگگگیسگگگتم  باید تالش کنند  -1

شرایط الزم را و به اشتراک گذاشتن دانش و منابع  یدارتباطات جد یجادا یستم،اکوس یگرانباز

 برای رشد و پایداری ارزشهای ایجاد شده فراهم آورند.

بازیگران اکوسگگگیسگگگتم کارآفرینی در انجام پژوه-2 به تعیین نقش  ند  عدی میتوا شگگگهای ب

 فعالیتهای فرایند کارآفرینی پرداخته و میزان اهمیت این نقش را مورد سنجش قرار دهد.

ستم کارآفرینی فناورانه را  -3 سی صورت عام و انتزاعی اکو شده این پژوهش ب الگوی ارائه 

های ای بعدی میتواند یک فناوری خاص )مثال فناوریبررسگگگی کرده اسگگگت، زمینه پژوهشگگگه

 هوشمند( را درنظر بگیرد.
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