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Confronted by various challenges to achieve their goals, entrepreneurs 
principally focus on the behavioral methods of causality, effect-generation 
and bricolage as the three decision-making tools which are used 
simultaneously in view of the circumstances, However, the researchers in 
their studies concentrate more on the factors at individual level rather than 
the contextual  and ecosystemic factors. This study is deemed to be applied 
in terms of purpose and has been carried out within a structure designed for 
qualitative research and by applying the case study methodology based on a 
template or model certain criteria were identified as the three decision-
making logic tools and then examined through semi-structured interviews. 
With this assumption in mind, twenty interview sessions arranged in two 
independent samples were conducted with the entrepreneurs located in the 
science and technology parks run by the University of Tehran, Sharif 
University of Technology, Shahid Bheshti University and Sharif Innovation 
Zone. The research findings demonstrate that the entrepreneurs based in the 
science and technology parks, being forced to abide by the requirements, 
tend to have causal behavior and the entrepreneurs based in the innovation 
zone, being   less forced to comply with formal and written rules, tend to 
show effect-producing behavior and have tendency more towards bricolage. 
To this end, the subject was explained and a theory was followed by some 
suggestions for future researchers. 
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ی رفتار یهاوهیبه اهداف خود بر شر یابیدر دسرت شررای  متتلف مواجهه با در نانیکارآفر
با توجه  یریگمیتصممنطق  سه نیا. کنندمی هیتکی ریگمیتصمبرای  اثرسازی و بریکالژعلیت، 

عوامل سطح  . با این حال در مطالعات محققان بیشتر برروندیمبه کار طور همزمان بهبه موقعیت 
کمتر ها پژوهش  درواقعتمرکز داشررته و کمتر به عامل  زمینه و اکوسرریسررتم توجه دارند.  یفرد
ستم متقابل ریتأث سی صمدر  فرد، زمینه و اکو شته ی کارآفرینانه توجهریگمیت . این تحقیق بر انددا

ستفاده از روش مورد کاوی  ست و در چارچوب یك تحقیق کیفی با ا ساس هدف کاربردی ا ا
سه منطق  صممبتنی بر تمپلیت یا الگو، معیارهایی برای  صاحبه ریگمیت شد و از طریق م ی تعیین 

یافته وجود این معیارها بررسرری گردید. بر این اسرراس بیسررت مصرراحبه در دو نمونه نیمه سرراختار
ستقر در  ستقل، با کارآفرینان م شگاههاپارکم شریف،  یصنعتهای تهران،ی علم و فناوری دان

ی و ناحیه نوآوری شریف انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که کارآفرینان مستقر در بهشت دیشه
ستقر درگرا و کارآفرینان به دلیل اجبار به رعایت الزامات رفتار علیت هاپارک ناحیه نوآوری  م

به دلیل نیاز کمتر به رعایت قواعد رسرررمی و مکتوب رفتارهای اثرسرررازانه و تمایل به بریکالژ 
ضیه  شتری دارند. در ادامه این موضوع تببین و یك ق ست. در پایان  شدهمطرحبی یی هاشنهادیپا

 است. شدهارائهمحققان بعدی برای 

كارآفرينان  یريگميتبيين منطق تصم(. 1401فرخ منش، ترانه؛ حسيني نيا، غالمحسن؛ داوری، علي و جهانبخت، محمد )استناد: 

 558-541(، 3)15، توسعه كارآفريني. در اكوسيستم كارآفريني
 ناشر: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
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 مقدمه
عه فرآ مفاهیم نظری نویندهه گذشرررته،  دو در طول یجاد و ا  ینیکارآفر یندهایدر مطال

به  ازیبا ن دیوکار جدکسب جادیا ندیفرآ .(An et al., 2020) اندقرارگرفته موردتوجه وکارکسب

داف به اه یابیدر دسررت تیعدم قطع مواجهه با در نانیو کارآفر شررودمی تعریفگیری تصررمیم

 ارآفرینی. در ادبیات ک(I. Reymen et al., 2017)کنندمی هیتک متفاوتی یرفتار یهاوهیخود بر ش

 شرررنهادیپلیت گیری در کنار عرویکردهای نوین تصرررمیم عنوانبهمفاهیم اثرسرررازی و بریکالژ 

نشررررده های نوین.این روی(;An et al., 2020; Servantie & Hlady-Rispal, 2021) دا در  کرد

و  تیعل ی،اثرساز درواقعتمرکز دارند.  نانیکارآفر یبر درک رفتارها ینیکارآفرهای پژوهش

صم ندهینما کالژیبر سب نانیکارآفر یریگمیسه نوع منطق ت شندیوکار مدر ک  ,.Wu et al) با

 دیجد میپارادا كیعنوان بهو شده است ( ارائه2001) تیتوس  ساراسوا یاثرساز هینظر. (2022

بلدر  ،گیریمنطق تصرررمیم قا بات تیعل رویکردبا  ت با ث های  ، کارایی دارد که در محی  

 . (Cowden et al., 2022; Markowska et al., 2019) است شدهمطرح

ی اسررت و همکار یریپذانعطاف ،ندهیآمعطوف به کنترل  گرایی(ی)امکاناثرسرراز دگاهید

(Cowden et al., 2022)  را  موجود یکنترل داشته باشند و ابزارها ینیب شیپ رقابلیغ  یتا بر مح

)باقرصررراد و همکاران، کنند جادیا دیجد یهافرصرررت و نموده لیهمگرا تبد دیجد به اهداف

دانش، مهارت ها، توانایی ها و شررربکه ارتباطی(  )شرررامل ابزارها با اسرررتفاده(. کارآفرین 1400

صمشروع می کند و اقدام و  ست که  یقابل تحمل انیز ریتحت تأث وی ماتیت  متقبل می تواندا

سرهم بندی و (Hauser et al., 2020)و نه پیش بینی آینده تاکید داردکنترل برشود و  . بریکالژ) 

ای حل مشکالت جدید یا بهره یا ترکیب خالق(، چاره اندیشی با استفاده از منابع در دسترس بر

سون کریتوس  بکارآفرینانه  بریکالژ .) ,.2021Liu et al(برداری از فرصت ها است 1و نل
)2005( 

اجازه  دیجد کسررب و کارهایبه  معرفی شررده اسررت که نانهیاز رفتار کارآفر یعنوان شررکلبه

گیری تصررمیم ندیفرآ ، سررازگار شرروند.  دیدگاه سرروم دارای کمبود منابع یها  یدهد با محمی

شت یمبتن نیکارآفر كی عقالیی صول ت ست هدفمند یو بهره بردار یابیفرصت، ارز صیبر ا  ا

                                                           
1 Baker & Nelson 



 1401 پاییز، 3 شمارۀ ،15 ۀدور ،ينيكارآفر توسعه فصلنامة                                                           542

(Servantie & Rispal, 2018) دگاهید فیتوصرر یبراو  شررودگرایی( نامیده میکه علیت)هدف 

 .S. D)ی یعنی پیش بینی، هدفگذاری وتعیین بازده مورد انتظار بکار می رودریگمیتصررم یسررنت

Sarasvathy, 2001; Smolka et al., 2018). 

شان می سی ها ن صمدهد برر گیری  یمکارآفرینان با توجه به ویژگی های موقعیت و زمینه، ت

محققان   . با این حال در تحقیقات علیت، اثرسررازی و بریکالژ،(Hubner et al., 2021) نمایندمی

 تمرکز داشررته و  (Frese et al., 2020; Markowska et al., 2019) یعوامل سررطح فرد بیشررتر بر

ستم توجه دارند سی سوی دیگر پژوه(Frese et al., 2020) کمتر محی ، زمینه و اکو  ش های. از 

س ست بوم )مانند عواهایژگیو لیو تحل هیعمدتاً بر تجز ینیکارآفر ستمیاکو سی، ی زی سیا مل 

 Wurth)متمرکز است یامنطقه جیو نتا یبازده اقتصاد ،یت های غیر مالی(بازار، منابع مالی، حما

et al., 2021)کمتر نانیکارآفر یریگمیو تصم یفرد یبر رفتارها ستمیاکوس یهایژگیو ریتأث و 

سی ستشد برر سی تعامل رفتار کارآفرین .ه ا انه و زمینه بنابراین این پژوهش در تالش برای برر

گیری یمتصمآیا نوع منطق  "با یکدیگر است در این راستا سوال پژوهش حاضر عبارت است از:
به  "؟ردکارآفرینان )علیت، اثرسررازی، بریکالژ( در زیراکوسرریسررتم های کارآفرینی تفاوت دا

منظور پاسررره به این سررروال در چارچوب یك تحقیق کیفی مورد کاوی مصررراحبه های نیمه 

وفناوری لمسرراختاریافته با بیسررت کارآفرین در دو نمونه مجزا شررامل ده نمونه در پارک های ع

 بهشررتی)نمونه اول( و ده مصرراحبه در ناحیه نوآوریشررریف وشررهیدتهران، صررنعتیدانشررگاه

 شریف)نمونه دوم(انجام شد که در بتش های بعدی نتایج آنها بررسی می گردد.

 مروری بر مباني نظری و پيشينه پژوهش
رویکرهای اصرررلی مورد بررسررری در  عنوانبه 1و بریکالژ یاثرسررراز ت،یعلسررره دیدگاه 

دارای مشرررترک  یهایژگیوکه عالوه بر  (Fisher, 2012) هسرررتندی کارآفرینانه ریگمیتصرررم

تمررا یکردهررایرو کیرردات هرراشزارو  (Hindle & Senderovitz, 2010) زیم تفرراوت  و تررا م

و  تیعل اثرسررازی، یریگمیتصررم رویکردهایابتدا  بر این اسرراس. (Daniel et al., 2015)هسررتند

                                                           
یدگاه را برخی منطق  1 نابع متتلف این سرررره د له بر منطقریگمیتصرررمدر م قا ند. در این م نام نه می  نا کارآفری تار    ی و برخی رف
 ی بیشتر تاکید می گردد و در برخی موارد نیز واژه رفتار کارآفرینانه بکار رفته است.ریگمیتصم
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کارآفرینی می تواند بر منطق  ستمیسکه چگونه اکو شودمیو سپس بحث  شده یمعرف بریکالژ

 ی کارآفرینانه موثر باشد.ریگمیتصم

 گرايي()يا امکان اثرسازی

ساز صمیم منطق نوعی یاثر ست کهنیکارآفر گیریت صمیم سهیمقا در انه ا یت گیری علبا ت

. بکار می رود(Hauser et al., 2020)شودمی نامیده زین یزی، که اغلب اوقات مکتب برنامه رگرا

ساز ستم(، دانش )آنچه میکه )من  نیکارآفر تیموجود از جمله هو یبا ابزارها یاثر دانم( و ه

 Hubner)ردیگشود و همه اثرات ممکن را در نظر میشناسم( شروع میکه می یشبکه ها )کس

et al., 2021)کنترل  نده،یآ ینیبشیپ یبه جا نانیف کارآفر، هدیاثرسررراز یری. هنگام بکارگ

که  یخود را بر اساس ابزار یکنش ها کنند،یفکر م یرخطیو غ ایپو ندیفرآ كیدر  . آنهااست

شروع م شارکت با ذ جادیو بر ا کنندیدر دست دارند   دارای یثرسازا. کنندیمتمرکز  نفعانیم

 . که در ادامه بیان می شود:(Brettel, Mauer, Engelen, & Küpper, 2012)استچهار بعد 

بازار مسرررتلزم و  جادیا(آزمایشرررگری: 1   تکرار، تغییرات کوچك و آزمون و خطاتحول 

ما (Fisher, 2012)اسررررت باا یشرررگریآز تا تیعدم قطع یدر سرررطوح  منجر  یبهتر جیبه ن

را انتتاب  یریاثرسرراز مسرر نانیآفر(زیان قابل تحمل: کار2   (Chandler et al., 2011)گرددمی

بااترنمی بالقوه  که سرررود  ند  قابت یها لیتحل ت،یموفق یدارد، و برا یکن جام  دهیچیپ یر ان

 انیو ز شدهشکست  یها نهیهز موجب کاهشتحمل قابلزیان. (Daniel et al., 2015)ددهننمی

( انعطاف پذیری: 3. (Taghvaee & Talebi, 2022)کندمی متحمل شررده را مقرون به صرررفه یها

 ندیاز فرآ یبتش یریانعطاف پذ کنند.در برخورد با رویدادها انعطاف پذیر عمل می کارآفرینان

صمیم ست. ت ساز گیری ا سازمان دهندیم حیترجکارآفرینان اثر  یریپذکه انعطاف یاز اقدامات 

 (4.  (Fisher, 2012; S. D. Sarasvathy, 2008)اجتناب کنند،  کندیرا محدود م یو سرررازگار

شرکا هیتعهدات اول جادیا ساز : کارآفرینانبالقوه یبا  ، وارد نانیزان عدم اطمیم کاهش یبرا اثر

سمیاز تواف یتعداد قابل توجه سمی و غیرر شتر قات ر سا نیتام ان،یبا م  هاسازمان ریکنندگان و 

خود  یشرربکه هاو آنها از منابع  .(Chandler et al., 2011; S. D. Sarasvathy, 2008)می شرروند 

 .(Servantie & Rispal, 2018)شود می نفعانیذکنند که منجر به مشارکت استفاده می
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 )يا سرهم بندی و يا تركيب خالق( بريکالژ

 An et)اسررت یاتیح نیکارآفر یشرررکت ها یبرامنبع یابی اسررت که رفتار بریکالژ نوعی 

)2020al.,  س  لو ،ژ.مفهوم بریکال ستراوس یابتدا تو 1ا
سعه ( )1966( س  ب افتیتو  کریو بعداً تو

2و نلسرررون
 فیتعر نگونهیرا ا کالژیاسرررتراوس بر یلو. وارد شرررد ینیبه حوزه کارآفر )2005(

ست چاره اند»کند: می ست ا  قیخود را از طر تیخالق فرینانکارآ. «میکنمی یشیبا آنچه در د

 ,.Crupi et al)دهندتحقق اهداف خود نشان می یبرا دستاز منابع در  یبیترک ایاستفاده مجدد 

 یها و منابع خارجمهارت ن،یمتاطب ها،دهیا ،یکیزیشامل مصنوعات ف در دسترس منابع. (2021

 ایعنوان منبع منسوخ ممکن است  به و یا در دسترس هستند قیمت ارزان صورت که به باشندیم

  .(Servantie & Rispal, 2018)کنار گذاشته شوند ارزشیب

 عليت)و يا هدف گرايي(

صاد نئوکالس تیاز فرض عقالن تیعل ش كیدر اقت  ;Deligianni et al., 2022)ردیگ یت مئن

Yu et al., 2018).سررا در پرتو اطالعات موجود  یمنطق یریگمیتصم تیعل کردیرو  کندیم می

 ;Arvidsson & Coudounaris, 2020)کندیممکن را محاسررربه م یهانهیو بازده مورد انتظار گز

Shirokova et al., 2020). نییتع شیهدف از پ كیبا را  نانهیکنش کارآفرگرا، کارآفرین علیت 

 لیتحلتجزیه و شررده  فیتعر شیاسرراس هدف از پ ربازده مورد انتظار را بنموده و شررده آغاز 

 یاندهیقابل کنترل آ یهاجنبه بر»که  ی.برخالف اثرساز(Alzamora-Ruiz et al., 2021) کندمی

داشرررتن چشرررم انداز، تعیین ن با نایکارآفر ت،یعل کردیدر رو، کندیتمرکز م ینیبشیپ رقابلیغ

مه ریزی نا به هدف  و بر بل پ یهابر جن ندیتمرکز م ندهیآ ینیبشیقا .  در این رویکرد کن

به  یار  های از پیش موجود می از یکشرررف و بهره بردارکارآفرین هوشررر پردازد فرصررررت 

(Servantie & Rispal, 2018)  شروع  و  و هدف معین فعالیت ها را جهینت كی با در نظر گرفتنو

ست یبرا ازیسپس منابع مورد ن  Shirokova et)کنندیم یآوربه هدف خاص خود را جمع یابید

al., 2020)ها ،بازار ی ورقابت لیتحل . عباراتی نظیر سرررودآور، اهداف  قوهبال یانتتاب بتش 

                                                           
1 Lévi-Strauss 

2 Baker & Nelson 



 545                  ی کارآفرینان در اکوسیستم کارآفرینیریگمیتصمتبیین منطق 

به رویکرد  یکنترل یندهایفرآ یو اجرا شررده یزیبرنامه ر یابیو بازار دیتول یتالش ها ،یرسررم

 .(Servantie & Rispal, 2018)اشاره دارد علیت

 اكوسيستم كارآفريني

عوامل پشررتیبانی و  نانیاز کارآفر منسررجمی یمنطقه ا ی  اجتماع نیکارآفر یهاسررتمیکوسررا

ستندآنها کننده از  س و (Spigel & Harrison, 2018)ه ستیبه افراد، نهادها،  شاره  یها و منابعا ا

مکان خاص  كیو خدمات در  ندهایرا به محصررروات، فرآ دیدج یها دهیا لید که تبدندار

وکار های حمایتی کسررربها محی تم. اکوسررریسررر(Bhawe & Zahra, 2019)کنندمی تشرررویق

 یهاستمیدر اکوس گرانیباز(. 1396)داوری، باقرصاد و سفیدبری، د نکنآمیز را خلق میمتاطره

کنندگان، نیتام ان،یمشررترمراکز رشررد، گذاران فرشررته، هیسرررما نان،یکارآفر شررامل ینیکارآفر

 ,.Davari et al)باشرررندمیها ها و دولتدانشرررگاه ،یقاتیمراکز تحق ر،یگذاران خطرپذهیسررررما

2022a).   ها، تصرررم ها ماتینگرش  تأث نانیکارآفر یو کنش  مل مح ریتحت  ند  یطیعوا مان

بنابراین  .(Davari et al., 2022b)صررنعت و در دسررترس بودن منابع اسررت یها یژگیفرهنگ، و

کان ند بر  هاسرررتمیاکوسررر ریتاث یچگونگ یهاسرررمیم نان  ینیکارآفرفرای  پژوهشمورد همچ

 .(Roundy & Fayard, 2019; Spigel & Harrison, 2018; Wurth et al., 2021)است

 یريگميتصمو منطق  اكوسيستم كارآفريني

همزمان  طوربهاثرسرررازی، علیت و بریکالژ با وجود دارا بودن مولفه های متفاوت رفتاری، 

شرای  زمینه و محی  نقش مکمل (Servantie & Hlady-Rispal, 2022)ارندوجود د درحالی که 

بریکالژ و  ،یاثرسررراز یمتتلف برای بروز هریك از این رفتارها دارد. برای مثال پژوهش های

ندکرده بررسررریمتتلف  یهانهیرا در زم تیعل  ;Fisher, 2012; Laine & Galkina, 2017)ا

Servantie & Hlady-Rispal, 2022; Servantie & Rispal, 2018) فرض  توانینم. به بیان دیگر

ندازه  كیبه  نانیکرد که همه کارآفر نانی که درون ا نابع دسرررترسررری دارند و کارآفری به م

سررتم ها هسررتند احتماا توانایی بااتری در دریافت منابع مالی، فیزیکی و غیره را دارند اکوسرری
(Spigel & Harrison, 2018) 
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شان می دهد اهمیت منابع برای کارآفرینان در2020)1شایدگن یافته های پژوهش سه زیر  ( ن

ستم در شهر برلین  شان میاکوسی دهد تفاوت دارد. تحقیق دیگر در زمینه شرکت های زایشی ن

 .(Keating et al., 2014)منابع را از اکوسیستم کارآفرینی به دست آورندتا دارند  ازین نانیکارآفر

و انکوباتور  كی گاه،دانش كیاز  دیجد یکسب و کارها ایآ نکهیا یعنی - سیتأس هیاول  یشرا

 .(Elfring & Hulsink, 2007)گذاردمی ریبر کسب منابع تأث -شوند شروع مییا خارج دانشگاه 

2نتایج تحقیق هابنر و همکاران
شان  )2021( ستم ها ن سی سازانه در اکو سه رفتار علیت و اثر در مقای

ودیت دسترسی به منابع تمایل به رفتار اثرسازانه را می دهد که در اکوسیستم های متتلف محد

شتر می کند.  سی به منابع، تمایل به رفتار علیت گرا را بی ستر سویی دیگر د شتر می کند، و از  بی

مستقر در پارک  نانیمثال، کارآفر یبرا - نانیکه انواع متتلف کارآفر دهدینشان م هاافتهی نیا

با اکوسیستم کارآفرینی تعامل داشته باشند،  یطور متفاوتممکن است به - ها و نواحی نوآوری

را به  نانیاز کارآفر یاکوسررریسرررتم کارآفرینی خاص ممکن اسرررت انواع متتلف كین یبنابرا

فاوت یهاروش هد یمت قا د ماعی  درواقع. (Scheidgen, 2021) ارت مادی و اجت های  ویژگی 

، جریان  منابع را تحت تاثیر قرار می دهد و کنش و اقدام کارآفرینانه (Spigel, 2017)اکوسیستم

 اکوسرریسررتم ها با ایجاد یك محی  حمایتی، رقابت پذیری کسررب را محدود و یا فعال می کند.

کارها را افزایش و به کارآفرینان در کسب دانش فناوری و بازار، دسترسی به مشتریان و تامین و

. به بیان دیگر (Spigel, 2017)کنندگان کمك نموده و ریسرررك سررررمایا را کاهش می دهند

میزان دسررترسرری به منابع را گسررترش و یا کاهش داده و در نهایت بر  اکوسرریسررتم کارآفرینی

 ی و  رفتار کارآفرینانه تاثیر دارند.ریگمیتصم

 روش شناسي
سازانه، عل یها کردیرو یریبکارگ ترکیبدرک  یبرا س در و بریکالژ یت گرااثر  ستمیاکو

به نیفرآکار های مان مقطعی و از جن که از نظر ز هدف تحقیق ی رویکرد پژوهشررری کیفی 

فاده شررررده  قالبی( اسرررت یا  یت)الگویی و  عه موردی مبتنی بر تمپل طال کاربردی اسررررت و م

                                                           
1 Scheidgen 
2 Hubner et al., 
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متتلف  بکررار  ینظر یهررا دگرراهیررد. این روش برای مقررایسرررره (Langley, 1999)اسررررت

تمپلیت و یا  قالب در نظر  عنوانبهدر این نوع مطالعه موردی یك الگو  (Fisher, 2012)رود.می

سه میگرفته می شود. در این روش ابتدا ادبیات شود و تطابق رفتارهای نمونه ها با آن الگو مقای

مرتب  با  اثرسررازی علیت و بریکالژ برای تحلیل و تفسرریر داده ها انتتاب شررده اسررت، سررپس 

 Chandler et)مانند شررده ) یبررسرر ،ینظر یهادگاهید نیاز ا كیمربوط به هر  اصررلیمقاات 

al., 2011; I. M. M. J. Reymen et al., 2015)  برای اثرسازی،علیت و(Davidsson et al., 2017; 

Fisher, 2012; Servantie & Hlady-Rispal, 2022)  یربنایکه ز یفرد برای بریکالژکنش های 

ت. سررپس الگو قرار گرفته اسرر عنوانبهو در جدولی  ییها هسررتند، شررناسررا یاز تئور كیهر 

صمرفتارهای نمونه ها با ابعاد منطق های  سازی، بریکالژ و علیت)جداول ریگمیت ( 5الی  3ی اثر

شباع نظری  ستیابی به این هدف تا مرحله ا شد. برای د ساختاریافته  20انطباق داده  مصاحبه نیمه 

 .انجام و کدگذاری شد. نوع نمونه و دایل انتتاب آنها در دو بتش زیر بیان شده است

پارک ها خدمات پشرررتیبانی، فضرررای کار، معافیت  نمونه اول( پارك های علم و  فناوری:

های مالیاتی و بیمه ای را برای شرکت ها با هدف توسعه اکوسیستم کارآفرینی فراهم می کنند. 

مهمترین پارک های علم و فناوری شامل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی 

بهشررتی می باشررد. در این تحقیق ده نمونه از سرره پارک تهران، صررنعتی شررریف شررریف، شررهید 

ستم انتتاب گردید.  عنوانبهوشهید بهشتی  ویژگی این گروه دریافت  نماینده بتشی از اکوسی

یاتی و غیره بود.  مال ند محل اسرررتقرار، معافیت های بیمه های و  مان نابعی  ناحيه م نمونه دوم( 

طرشت واقع شده است. شرکت های مستقر در این منطقه خصوصی منطقه در  نوآوری شريف:

شررریف ندارند و دانشررگاه هیچ صررنعتیبوده و هیچ ارتباطی به لحاظ دریافت منابع با دانشررگاه

امکاناتی مانند فضررای فیزیکی، منتورینگ، و یا امتیاز دیگری برای این شرررکت ها ندارد. با این 

نشئت گرفته است و   دانشگاه صنعتی شریف  از هم جواری با هویت ناحیه نوآوری شریفحال 

ناحیه نوآوری  توسعهاین شرکت ها فق  از مزیت حضور در یك منطقه نوآورانه برخوردارند. 

انجام شده است. های دولتی شریف با محوریت بتش خصوصی و بدون مشارکت مستقیم نهاد

اب شد که در این منطقه به فعالیت مشغول هستند و لذا نمونه ای ده نفره از بین کارآفرینانی انتت
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هیچگونه وابستگی به دانشگاه یا پارک شریف نداشته و تسهیالتی مانند فضای فیزیکی و سایر 

 حمایت ها دریافت نکرده بودند. 

نماینده اکوسیستم کارآفرینی انتتاب شدند.این دو گروه  عنوانبهدو گروه نمونه ذکر شده 

ها کارآفرینانه هستند و همانطور که در مبانی نظری بحث شد، زیراکوسیستم زیراکوسیستم های

یك منطقه نیز نسررربت به یکدیگر نامتجانس و ناهمگون هسرررتند. دوگروه نمونه مذکور به دلیل 

تفاوت در نوع دسترسی به منابع نسبت به هم دارای واریانس و ناهمگونی بوده و امکان تفکیك 

و واریانس داشتن دو نمونه نسبت به یکدیگر به  نامتجانس بودنه معیار توجه بآنها مجاز است.  

 ی در زمینه های متتلف کمك می کند. ریگمیتصممنطق  تحلیل تفاوت

 ويژگي هاي دو نمونه. 1 جدول

 محل استقرار
 مصاحبه  شونده

 حوزه فعاليت ويژگي جمعيت شناختي
 شغل تعداد

تهران، شریف، پارک
 بهشتی

 بنیانگذار 10
 زن %20مرد و  %80جنسیت: 

 دکترا %20کارشناسی ارشد و  %50کارشناسی،  %30تحصیالت: 
نرم افزار، بهداشت و سالمت،  

 گردشگری

 بنیانگذار 10 شریفنوآوری ناحیه
کارشناسی  %40تحصیالت:  %40زن  %10مرد و  %90جنسیت:  

 کارشناسی ارشد %60و 
 نرم افزار، فین تك، سالمت، حمل
 ونقل، امنیت شبکه، رویداد آنالین

 

به وسررریله یك فرد مطلع دیگر  بازآزمون دو  مصررراحبه انتتاب و  پایایی  برای محاسررربه 

ساس فرمول )مجموع کدها/ ]تعداد توافقات سپس بر ا شدند.  سبه 2×کدگذاری  [ ( پایایی محا

و برای  %83، برای الگوی علیت %78گردید. بر این اسرراس برای الگوی اثرسررازی میزان توافق 

محاسبه گردید. همانطور که مشاهده می گردد کدگذاری انجام شده برای   %71الگوی بریکالژ 

ج از  جداول سنجش پایایی مورد تایید می باشد. همچنین به منظور ارزیابی روایی نتایج مستتر

نفر از منتورها و متتصصان ارسال و نظرخواهی انجام گردید و در مرحله 8، نتایج برای 4الی  2

ضریب   سازی  CVRبعد  ضریب برای الگوی اثر سبه گردید. مقدار این  ، برای الگوی %85محا

محاسررربه گردید. با توجه به اینکه مقدار این ضرررریب  %86و برای الگوی بریکالژ  %88علیت 

ند.  85/0باای ید قرار گرفت تای تایج مورد  ید، ن به گرد حاسررر می توان گفت از نظر  واقع درم

 .خبرگان نتایج  دارای روایی  و اعتبار می باشد

 يافته ها
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 الف( توصيف جمعيت شناختي

اسرررت . در این جداول  شررردهارائهیافته های تحقیق در قالب جداول زیر برای سررره رفتار 

و ناحیه نوآوری (Park=P) رفتاری در دو گروه نمونه درون پارک معیارهای و مصرررداق های

( به معنی √مشرررتص شرررده اند. همچنین عالمت )  (Sharif Innovation District=S)شرررریف 

 ( عدم مشاهده رفتار می باشد. ×مشاهده رفتار و عالمت )

 ینیب شیپ رقابلیو غ تیعدم قطعدر شررررای   افراد یاثرسررراز کردیدر رو منطق اثرسااازی:

 یجابه  نانیهدف کارآفر ،یاثرسرررازدر  ی می کنند.ریگمیتصرررممرتب  با محصرررول و بازار 

و بر   کنندیموجود آغاز م یاقدامات خود را بر اسررراس ابزارها ،کنترل اسرررت نده،یآ ینیبشیپ

. اثرسررازی شررامل ابعاد آزمایشررگری، پیش (Hubner et al., 2021)کنندیمشررارکت تمرکز م

 . (Chandler et al., 2011)قابل تحمل و انعطاف پذیری می باشدتعهدات، زیان
 مصداق هاي رفتاري اثرسازي در دو نمونه. 2 جدول

 نمونه رفتار ابعاد
 شماره نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 آزمایشگری

کند تا به  نسته های متعددی از محصول یا خدمات تولید می 
 نسته پیشنهادی نهایی تجاری دست یابد.

P × × √ √ √ × × × √ × 

S √ √ × √ √ × × √ √ √ 

 √ √ × × √ × × √ √ × P آزمایش روش های متتلف برای فروش یا تحویل محصول
S √ √ × √ × √ √ √ × √ 

 √ × √ √ √ × × √ × × P  وکارکسبتغییر محصوات یا خدمات همگام با پیشرفت 
S √ √ × × √ × √ × √ √ 

 پیش تعهدات

 × × × √ × √ √ × × √ P یابد. توافق با مشتریان، عرضه کنندگان تا ریسك کاهش
S √ √ × √ × √ × √ √ √ 

مذاکره با ذی نفعان قبل از توسعه کامل محصول با هدف بستن 
 قرارداد.

P √ × × √ × × √ × × × 

S √ √ × √ √ × × √ √ √ 

قابل زیان
 تحمل

 √ × × √ √ √ × × √ × P مصرف منابع به میزانی که تحمل از دست دادن آنها باشد.
S √ × √ √ × √ × √ × √ 

بیشتر از میزان پولی که بر اساس ایده  اولیه  پیش بینی کرده اند، 
 ریسك نمی شود.

P × √ √ √ × × √ √ × × 

S √ × √ √ × √ × √ √ √ 

انعطاف 
 پذیری

 × √ √ × × √ × √ √ × P در صورت بروز فرصتهای برنامه ریزی نشده، اقدام می شود
S √ √ × √ × × × × √ √ 

 × × √ √ × √ √ × √ × P هند.دفعالیت ها با منابع موجود تطبیق می
S √ √ × √ √ √ × × × √ 

 شیا پطو خ یبا سرررع یلیما هنگام ورود به بازار خ"برخی از کدهای مسرررتترج عبارتند از: 

 ، " )آزمایشررگری(میفروش امتحان کرد یبرا ار یمتتلف یما روش ها". ")آزمایشررگری(میرفت

بابتش  مهیجر یلیخ میداشررت ادیآزمون و خطا ز م،یداشررت ادیشررش ماه اول مشررکالت ز یتو"

به خطا  هاصررردرو بلی درصرررد از  15تا  10خطاهامون کم شرررد و شرررد واشی واشی. اما میداد
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 چنینهم ،میکردکار می دیتوسعه محصوات جد یما همزمان رو ".،")آزمایشگری( خوردمی

می کردیم رفعش  ستیباو می ومدیباگ هاش درم رکا ریرفته بود زمون که یقبل یهاسیسرو

ها صررحبت  یلیبا خ میها وارد مذاکره شررد PSPبا  یگذار هیسرررما یما برا "،  ")آزمایشررگری(

 یجید ")پیش تعهدات( میدیبا فناپ به توافق رس تایتا نها شیپرداخت، سداد، سامان کبه میکرد

با ا نال خ یما داره ول یبرا ییباا یابیبازار یها نهیهز نکهیکاا  فروش ما  یبرا یخوب یلیکا

)پیش میهم گرفت یخوب دبكیو ف میما با داروخانه ها هم کار کرد و وارد تفاهم شرردیم، هسررت

هرچه بود از  مینگذاشت ریگید هیسرما چیخودمون ه یسیما به جز تتصص برنامه نو"تعهدات(.

خواست رو خیلی وقت ها امکاناتی که مشتری از ما می". ")زیان قابل تحمل(توان خودمون بود

 .")انعطاف پذیری( سریع برنامه نویسی می کردیم درخواست می کردنداشتیم اما وقتی 

از  کلورهایبر. منابع مواجه هسرررتند تیبا محدود یادیز لیبه دا نانیکارآفر منطق بريکالژ:

 یکه در دسررت دارند برا یانه از منابعآزمون و خطا، با اسررتفاده مجدد نوآور یندهایفرآ قیطر

تالش  نانیکارآفر.(Hindle & Senderovitz, 2010) کنند یم یبه هدف خود، بداهه ساز دنیرس

 Davidsson et)از فرصررت ها بپردازند یبردار بهره ایبه حل مشررکالت  یکافبا منابع نا» کنندمی

al., 2017) . 

 مصداق هاي رفتاري بريكالژ در دو نمونه. 3 جدول

 نمونه رفتار ابعاد
 شماره نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

چاره 
 اندیشی

)به جای پرسش در مورد اینکه   کنش و عمل برای حل مشکالت
 راه حل قابل اجرا است (

P × × √ √ × × √ √ × × 

S √ √ × × √ × × √ √ √ 

ترکیب 
منابع برای 
 اهداف

با مشتریان، عرضه کنندگان و سایر سازمان ها وارد توافق 
 شوند.می

P √ × × × √ √ √ × √ × 

S √ √ √ √ × √ × √ × √ 
برای اهدافی که که منابع برای آن طراحی  استفاده مجدد  از منابع

 نشده است
P × × √ √ × √ √ × × × 

S √ √ × × √ × × × √ √ 

 استفاده از منابع موجود )به جای جستجوی منابع از بیرون(
P × × × √ × × √ √ × × 

S × × × √ √ × × √ × √ 

محدوده  
های 
 بریکالژ

فراموش شده، دور انداخته، از مواد  -های فیزیکی منابع یا ورودی
 شودهای جدید استفاده میحلفرسوده برای ایجاد راه

P × × × × √ × × √ × × 

S √ × √ √ × × √ × √ √ 
کنندگان شامل مشتریان، تامین -های نیروی کار منابع یا ورودی

 هاو فعاان در ارائه کار روی پروژه
P × × × × × √ × √ × × 

S √ √ √ × × × × √ × √ 

های های مهارتی: تشویق به استفاده از مهارتمنابع یا ورودی
 خودآموز

P × × × √ √ × × × × × 

S √ × × √ × × × × × √ 

P √ √ × × √ √ × √ √ × 
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 نمونه رفتار ابعاد
 شماره نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

محی  نهادی: رفع محدودیت های محیطی،  قوانین و 
 √ × √ × √ √ × √ √ √ S استانداردها

 

ستترج عبارت ست از برخی از کدهای م شد  99سال  ":  ا صفر  بتاطر کرونا درآمدمون 

مجبورشدیم در حوزه نرم افزار هر پروژه ای رو انجام بدیم، حتی نرم افزار آموزشگاهی نوشتیم 

 نیبابا بزرگتر یعلزمانی که  "و سررعی کردیم با شرررای  کرونا تطبیق پیدا کنیم)چاره اندیشرری(

گفتم  م؟یانجام بد میتونما می دیاز من پرسرررم همکا ،رو انچ کرد یداخل  یبل دیخر سیسرررو

  یبل ههما كی میدم. و تونسرررتباشررره من انجامش می ریامکان پذ یتی آیایکه در دن یزچیهر

شی(میبفروش نآنالیرو  یداخل شتریان، می ".")چاره اندی ستیم برای پرزنت محصول برای م تون

 یلیخ"."دادیم)اسرررتفاده از منابع موجود(نیرو بگیریم ولی اینکار رو نکردیم و خودمون انجام 

به کار  كیمجوز نزد هی تاینها میریمجوز بگ چه کسررریاز  میسرررتندونمی میدیمجوز دو یبرا

)محدوده بریکالژ، محی  نهادی میگرفت روین نیز تامواز وزارت کار مجو  میدرک دایخودمون پ

زد که  لیمیا های تامین کننده از دبی شرررکت ی از کیشررروع شررد که ها  میتحر"، "و قانونی(

شرکت ا میتوننمی شه خارج که  دیکن یمعرف دیبا کسی را  میکن یهمکار یرانیبا  شته با دفتر دا

شدیم به اینکار را انجام بدیم )محدوده بریکالژ، اون فرد جابجا  قیو پول از طر شه و ما مجبور  ب

 "محی  نهادی و قانونی(

کارآفرینی یك  و اسرررت ینیب شیقابل پ نانیارآفرانداز ک، چشرررم تیدر علمنطق عليت: 

و  نیرا تدو هایاستراتژ نانیکارآفر .(Smolka et al., 2018)شود فرآیند خطی در نظر گرفته می

 یها. تالشکنندیم ییشررناسررارا کنند  یو سررازمانده یآورجمع دیرا که با ییهاتیمنابع و فعال

اجرا  یبه اسرررتراتژ یابیدسرررتدر  یکنترل یندهایو فرآ شرررده یزیربرنامه زین یابیو بازار دیتول

 .  (Hindle & Senderovitz, 2010). شوندیم

 صداق هاي رفتاري عليت در دو نمونه. م4 جدول

 نمونه كدها ابعاد
 شماره نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

هدف 
 گرایی

 √ √ × × × × × √ √ √ P اقدام بر اساس رروندهای بازار، فناوری و پیش بینی ها
S × × √ × √ √ × × √ × 
P × √ √ × × × √ √ √ √ 
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 نمونه كدها ابعاد
 شماره نمونه

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 × × √ × √ √ × × √ √ S تعریف و پیگیری پیشرفت اهداف پروژه، محصول یا اهداف بازار  

 √ √ × × × √ × × √ √ P تعریف نیازهای سازمانی )پرسنل، ساختار ، فناوری و ...( 
S √ × × × √ × × √ × × 

اجتناب از 
موارد 
 غیرمنتظره

 √ × × × × × × √ × √ P تعریف شده حتی در موارد پیش بینی نشدهتداوم  اجرای طرح های 

S × × × × × √ √ × √ × 

عقب نشینی از پروژه یا حل و فصل در مواجهه با موارد پیش بینی  
 نشده 

P √ × √ × × × × × × √ 

S × × × × √ √ √ × × × 

تحلیل 
 رقابتی

 √ √ √ × × × × √ √ × P با ذی نفعانکسب اطالعات رقبا از طریق معامله یا قرارداد 
S × × √ √ × √ √ × × × 

 √ √ × √ √ × √ × √ √ P تجزیه و تحلیل رقبا و موقعیت یابی رقابتی
S × × √ √ √ × √ √ √ × 

 √ × √ × √ × √ × √ × P منظم   طوربهانجام فعالیت های تحقیقات بازار   
S × × × √ × √ √ × × × 

ارزیابی 
بازده مورد 
 انتظار

 √ × √ √ √ × √ × √ √ P محاسبه و ارزیابی نتایج/بازده مورد انتظار 
S × × × √ √ × × √ × × 

 √ √ × × √ × √ √ × √ P تدوین برنامه مدون و رسمی
S × × × × √ × √ × × × 

رفته و  یکشررور هم رو به سررالمند تیجمع" برخی از کدهای مسررتترج عبارت اسررت از :

نای مدیریت بداشررتیم و بر م KPIما همیشرره  ")هدف گرایی(،"عوض شررده بود یسرربك زندگ

 و مدل کسررب  ی دررییتغ چیه بایتقر علی رغم بحران "، ")هدف گرایی("کردیموژه کار میرپ

با هم جادیکار ا تدا متصرررور بود یزیچ نینشررررد و  ناب از موارد )"میجلو رفت میکه از اب اجت

مثل  شرردیم پلتفرم های مشررابهبور جخواسررتن  ممی یرقابت لیگذارها تحل هیسرررما"(، رمنتظرهیغ

س سنپ فود را کامال برر سنپ فود یحت میکن یا شت با ا سه هم گذا رقیب  ")تحلیل رقابتی(میجل

 یتدابدر ا، ")تحلیل رقابتی(  "هم داشرررتیم مثل تپسررری، آچاره و ما اینها رو تحلیل کرده بودیم

صال  شت BPکار ا شداما  میندا شدیم  میارائه کنسرمایه گذار چند  یبرا بعدا که قرار  و مجبور 

سیم و آن را اجرا کنیم شت یچه "(بازده مورد انتظار) "بنوی شته نرم افزار ندا سرر و  میکدام از ما 

 )بازده مورد انتظار("و امید داشتیم که جواب میده میکرد نهیهز شنیکیبابت اپل یادیمبلغ ز

ی در ریگمیتصررمکدهای مربوط  5و  4، 3بر اسرراس نتایج مسررتترج از جداول  جمع بندی:

مورد، رفتار  52کد  می باشرررد که از بین آنها رفتار علیت گرا 121پارک های علم و فناوری 

 137مورد مشاهده است. در ناحیه نوآوری شریف  28مورد و رفتار بریکالژ دارای  41اثرسازانه 

مورد و رفتار 58مورد، رفتار اثرسرررازانه 36آنها رفتار علیت گرا که از بین  کد اسرررتتراج شرررد

مورد اسررت. در مجموع نتایج نشررانگر آن اسررت که در پارک ها رفتارهای  43بریکالژ دارای 
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علیت گرا و در ناحیه نوآوری رفتارهای اثرسرررازانه بیشرررتر مشررراهده می شرررود. همچنین رفتار 

ااتری دارد که در خصروص دایل احتمالی در بریکالژ در ناحیه نوآوری شرریف هم درصرد ب

( درصد فراوانی کدها را به صورت مقایسه ای نشان می 1نتیجه گیری بحث خواهد شد. شکل)

دهد. همچنین همانطور که در بتش روش شناسی تحقیق گفته شد نتایج دارای پایایی و روایی 

 قابل قبول می باشد.

 
 درصد كدهاي مستخرج. 1 شكل

 نتيجه گيریبحث و 
گیری کارآفرینان )علیت، سوال اصلی این تحقیق عبارت بود  از اینکه آیا نوع منطق تصمیم

ستم سی سازی، بریکالژ( در زیراکو شین به اثر های کارآفرینی تفاوت دارد؟ در پژوهش های پی

ی کارآفرینانه تمرکز شرده اسرت، و پژوهش حاضرر بر ریگمیتصرمبررسری جنبه های فردی در 

وامل زمینه ای و اکوسررریسرررتم کارآفرینی در رفتارکارآفرینانه تاکید می نماید. بنابراین نقش ع

به روش مبتنی بر تمپلیت موردکاوی شررردند. نتایج  وکارکسرررب 20برای پاسررره به این سررروال 

ستقر در پارک  شان داد که رفتار کارآفرینان م صوص رفتار کارآفرینانه ن ضر در خ پژوهش حا

گرا اسرررت و کارآفرینان ناحیه نوآوری که تسرررهیالت و خدماتی ویا منابع بیشرررتر از نوع علیت 

دریافت نمی کنند و بیشتر بر بکارگیری رویکردهای اثرسازانه و بریکالژ تمایل دارند. می توان 

گفت کارآفرینان در درون پارک های دانشگاهی به دلیل الزمات این زیراکوسیستم ها، مجبور 

ت ند  پارک ها افزایش داده و به رعایت قواعدی هسرررت ند تداوم حضرررورخود را در این  ا بتوان

و یا پیش بینی میزان درآمد و یا اشتغال و  وکارکسبمشروعیت کسب کنند. مثال بایستی برنامه 
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شگاه تهران( وارد  ستفاده از برند)برای مثال دان شند تا بتوانند با ا شته با سازی فناوری ها دا بومی 

ازمان های بزرگ شرروند ویا اینکه در زمره شرررکت های دانش بنیان قرارداد با شرررکت ها و سرر

قرار بگیرند. در حالیکه کارآفرینان مسررتقر در ناحیه نوآوری به دلیل عدم دسررترسرری به این نوع 

منابع، چنین الزاماتی را ندارند. بنابراین در خارج از پارک شررررکت رفتار اثرسرررازانه و بریکالژ 

نتایج پژوهش حاضررر نشرران می دهد منابع دریافتی می  درواقعند. بیشررتری از خود نشرران می ده

( 2021تواند بر رفتار کارآفرینانه موثر باشرررد. نتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق هابنر و همکاران)

در مقایسرره رفتار کارآفرینانه همگرایی دارد و به زعم آنها محدودیت دسررترسرری به منابع رفتار 

 Hubner)ند و کثرت دسترسی به منابع رفتار علیت گرا را بیشتر می کنداثرسازانه را بیشتر می ک

et al., 2021)  اساس یك قضیه مطرح می گردد. . بر این 

شتر یکی از رویکرهای  ستم ها در تمایل به بکارگیری بی سی ضیه: منابع موجود  در زیراکو ق

 سه گانه علیت و اثرسازی و بریکالژ  نقش دارد.  

و همواره خاص خود هستند  یها یژگیو یاکوسیستم کارآفرینی ها در مناطق متتلف دارا

. علی (Feldman, 2001; Spigel, 2017)اطق تاکید می گرددمنن بی بر ناهمگونی و عدم تجانس

ستم های رغم این د سی شان می دهد که زیراکو با  هم  منطقه كی وندریدگاه، تحقیقات اخیر ن

ست نانیکارآفرهم تفاوت دارند. در نتیجه  س ممکن ا ستر سانی ید شند یک شته با و  به منابع ندا

اسرررتدال کرد که  توانیمبین زیراکوسررریسرررتم ها هم ناهمگونی وجود دارد. بنابراین  درواقع

از  یاکوسرریسررتم کارآفرینی واحد ممکن اسررت انواع متتلف كیمتتلف در  یهاسررتمیرسرریز

ند  نانیکارآفر قا ده نه (Scheidgen, 2021)را ارت یه . برای نمو ما تامین سرررر ند  حتی در فرآی

شتند معتقد  سبت به بقیه دا شتری ن سازانه بی ستقر در پارک ها که گرایش های اثر کارآفرینان م

و تحلیل های رقابتی با تمرکز بر  رقبا داشررته  وکارکسررببرای تامین مالی باید برنامه "بودند که 
سرمایه به سمت علیت سوق داده شده اند.  "باشند فرینان کارا درواقعبنابراین در فرآیند جذب 

ساانه  سمی برای ارزیابی های  ستندات ر ستقر در پارک نیازمند ارائه م شندیمم ، در حالیکه با

کارآفرینان ناحیه نوآوری  این نوع فعالیت های رسرررمی و مکتوب را کمتر مطرح می کردند 

شتند.  با این وجود  شده  در کنار موارد ذکرزیرا الزام چندانی به داشتن مستندات و ارائه آن ندا
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بایستی توجه داشت که کارآفرینان مستقر در زیر اکوسیستم های متتلف ترکیبی از منطق های 

ی علیت و اثرسررازی و بریکالژ را دارند. به بیان دیگر اگر چه ممکن اسررت که یك ریگمیتصررم

 رفتار بیشتر مشاهده گردد ولی به معنای عدم وجود رفتارهای کارآفرینانه دیگر نمی باشد. 

ققان آینده توصرریه می گردد در بررسرری رفتار کارآفرینانه  در زمینه ها واکوسرریسررتم به مح

های کارآفرینی به ویژگی های فرهنگی و هنجاری و شرربکه های موجود بین بازیگران متتلف 

اکوسیستم توجه داشته باشند. همچنین بکارگیری ابزارهای کمّی برای مقایسه رفتار کارآفرینانه 

متتلف توصیه می گردد. پیشنهاد می شود در یك پژوهش طولی رفتارهای  در اکوسیستم های

بکار می گیرند،  وکارکسررربی که در فرآیند ایجاد ریگمیتصرررممتتلف کارآفرینان و منطق 

 بررسی شود.
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