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چکیده
 1370ها  علم، فناور  و نوآور  در اییان را از ابردا  دهٔه  سیاس  سالٔه توسعه  گزارش آنکراد، سه موج ده 

شتناستایی کیده است . اولین موج بی توستعٔه آموزش عالی، موج دوم بی توستعٔه پووهن و فناور  و موج ستوم  
  ها  ظهور و زمینه   90رو، از اوایل دهه بنیان و مبرنی بی نوآور ، تمیکز داشتره است . از این بی اقرصتاد دانن 

ها هموارتی شتد. بیرستی ملالعا  دایلی و یارجی دریصتوو موفقی  و شتکست  آپ بیوز استرار  
شتمار  شتنایری است  و دلیل ایتلی ملالعٔه حابتی به ها حاکی از فقدان دید و رویکید  جامعه آپ استرار  

و تجیبته هتا  عمی  بتاگیفرن روایت   آیتد. روش ملتالعته از نوی کیبی بوده و مهمریین ابزار متا مصتتتاحبته می 
ا  ستاز  )روش استرقیاییش شتن میحله بند  و مبهوم بند ، ستن  شتان بوده است . ستبه به دستره زیستره 

، دو نبی  آپ کالرک و بیاون( پیدایریم. جامعٔه مورد مشتاهده، شتامل شتن نبی از مدییان و یتاحبان استرار  
گیوه    5ها، به بند  یافره و دستره بند   ها و شتن نبی از همکاران بودند. په از جم  دهنده از مدییان شترا  
  ،  نشتانٔه   ،  نشتانٔه    گذار  شتدند، دست  یافریم. نام   یتور   مرغیی)تم( که به 

بوم است . بی همین استاس، زیست    نشتانٔه   و    نشتانٔه   ،  نشتانٔه 
و نوپا است   اما به دلیل االال  آنها به دنیا  مدرن کنونی بستیار   آپی در اییان و جهان بستیار جدید استرار  

ها، مرناستتو و همیاه  گانه آن با دیگی پایه ها  پنج که اگی یکی از پایه الور  پیچیده و چندوجهی هستترند به 
 رو یواهد شد. نباشد، با شکس  روبه 

آپی اسرار  ، نوآور ، فناور ، زیس  بوم  آپ اسرار    : ها کلیدواژه 
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 اییان تهیان، اجرماعی، و فیهنگی ملالعا  مؤسسه فناور ، و علم  ملالعا  گیوه  .1
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 . مقدمه1
ها  علم، فناور  و نوآور  در اییان را از  (، ستته موج توستتعٔه ستتیاستت  1395)  1آنکراد 

( بی توسعٔه آموزش  1379تا  1369شناسایی کیده اس . موج نخس  )   1370ابردا  دهٔه  
( بی توستتتعتٔه پووهن و فنتاور ، از جملته  1389تتا    1379عتالی مرمیکز بود. موج دوم ) 

کید داشت   و موج ستوم ) ها  مورد ن ها  نوظهور و زییستای  فناور     1389یاز آنها، تأ
بنیان و مبرنی بی نوآور ، تمیکز داشتره است . فیایند موج ستوم با  تاکنون( بی اقرصتاد دانن 

هایی که شتتامل معاون  علمی و فناور  ریاستت  جمهور  )در ستتا   تأستتیه مجموعه 
(،  1390  ستراد توستعٔه وابستره به آن، یتندو  نوآور  و شتکوفایی )در ستا    16( و  1386

هتا، فنتاور ، منتاال  ویؤه علمی و فنتاور  در دانشتتتگتاه و هتا  علم میاکز رشتتتد، پتارک 
گذار  یلیپذیی تقوی  ها  ستیمایه ها  پووهن و فناور  و همچنین یتندو  یتندو  

نمّو بیشتری  یافرند. در  و ها امکان رشتد آپ استرار    1390که از اواست  دهٔه الور  شتد. به 
انگیز بود که بارها  قدر  پیچیده و مستلله آپ به ستاز  استرار  یا معاد  یابی این میان، واژه 

یابی یا  ا  در رد انرستا  واژه رواب  عمومی فیهنگستران زبان و اد  فارستی، یبی و بیانیه 
نوآورم، انوآورم بته جتا  کلمتٔه بیگتانته  جتایگزینی کلمتاتی نریی اکتارآیتازیتانم، اکمت  

معاد  انوآفیینم یا    1398ر نهای ، در ستتا   آپم یتتادر کیده استت . اما د ااستترار  
 اشیک  نوآفیینم اعالم شد.  

کنتد  یت  عملیتا ، حیکت  یتا وکتار جتدیتد معیفی می نتامتٔه وبستتری آن را یت  کستتتو واژه 
داند که  وکار  می وکارها  کوچ  آمییکا آن را کستو انداز . میکز کستو عملیا  تنریم و راه 

در کرا    2ره و پرانستیل رشتد باییی دارد. اری  ریه ایلو پییامون محور تکنولوژ  شتکل گیف 
آپ ی  نهاد انستتانی استت  که بیا  ارایٔه ی  محصتتو  یا معرقد استت  استترار   نوپای ناب 

  (. 32،  2013)ریه،    آیتد وجود می یتدمت  جتدیتد در شتتیایلی کته ابهتام بتاییی وجود دارد بته 
آپ نیست  و از الی  است  لزوما  استرار  وکار  که بی پایٔه فناور  معنایی دیگی، هی کستوهب

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 و تجار  کنبیانه .13 و  ،1395  ستتا  در ملل  ستتازمان  آنکراد  میکز  توستت  شتتده تهیه اییان، فناور  و علم  ها ستتیاستت  .1
  ملل سازمان توسعه



 

 

 ای در علوم انسانی رشته مطالعات میان 

153 
بوم   تحلیل اجتماعی زیست 

 آپی کشور استارت 
 

آپ نیستت . په  وکتار  کته بی پتایتٔه فنتاور  نبتاشتتد نیز لزومتا  یییاستترتار  دیگی، هی کستتو
وکارها نیست  و بیشتری آنها په از گذشت  چند آپ ی  میحلٔه همیشتگی بیا  کستواسترار  

د. بییی توستت   آپ نامیتوان آنها را استترار  کنند که دیگی نمیا  رشتتد میستتا  به اندازه
شتوند و بییی به ی  شتیک  مسترقل، که بخشتی از بازار را تی یییدار  میها  بزرگ شتیک 

آپ پاسخی به شوند. اسرار  نبی دارد، تبدیل می 50در دس  داشره و تعداد نییو  بیشری از 
شتتود و  هتا  بتازار کتار رستتمی یتا ییوج از انزوا  حوزٔه یصتتویتتی تلقی میمحتدودیت 

ها  مدرن است  که ها  ستنری و نقنین انرخا  بیا  ایجاد توازن بین نقنهمچنین بهری
 دهد.  وکار را پوشن مینیازها  نادیده انگاشره شدٔه نرام رسمی کسو

زایی  زایی است . این اشترغا  آفیینی آنها در اشترغا  ها بیشتری در نقن آپ اما اهمی  استرار  
دو شغل ایجاد    بیند، ب  ی  شغلی که از بین می . مسرقیم )به نس 1گیید:  به دو یور  انجام می 

الور شتتغل و به  600الور مستترقیم حدود  عنوان مثا  استتنب به . یییمستترقیم. به 2کنند(  و  می 
شتان،  هزار شتغل ایجاد کیده است . اگیچه همانند نام و مبهوم پیابهام   100یییمسترقیم قییو به  
روشتنی مشتخن نیست ، اما در ایلو اقرصتاد به آفیینی آنها در اشترغا  و  میزان و کیبی  نقن 

ها  گذشتره،  افرادگی تی و جبیان عقو توستعه جه  دستریابی به رشتد ستیی  حا  کشتورها  در 
مثابٔه بازار ستتنری و وجود ها، ابزار  کلید  و استتاستتی هستترند که نیازمند بازار )به آپ استترار  

آینتد و الی دو دهتٔه  معته بته حستتا  می مکتان( و تبتاد  پو  نقتد نبوده و امکتان تغییی ستتایرتار جتا 
پتذیی  اقرصتتاد  و تیویج هتا  شتتغلی، تحیک اجرمتاعی، انعلتا  اییی، زمینتٔه ایجتاد موقعیت  

عنوان  ( از آن به 2020)   1نوآور  را موجو شتده است . همچنین گیوهی ازجمله رابی  ریچارد 
 کند. ا  حساس و مهم جه  گذار توسعه یاد می میحله 

آپ، که توجه  تیین دیدیه مقاله این است  که چیا پدیدٔه نوظهور استرار  رابله مهم در همین  
ها  کالن بخن دولری، یصویی و عمومی را به  گذار  بسیار  را به یود جلو کیده و سیمایه 

شتود  اگیچه ممکن است  هنوز  رو می دریتد با شتکست  روبه 98یود ایرصتاو داده، بین از  
ها   ها  کشتتور که مورد حمای  آپ ی  از استترار  ا تا کنون هیچ بیا  ارزیابی زود باشتتد، چی 

هتا  مخرل  دولری و یصتتویتتی قیار گیفرته و همچنین در شتتیای   متالی و یییمتالی بخن 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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  1کورن اقرصتاد  یییرقابری، دارا  انحصتار و بازار مصتی  بکی بودند، تبدیل به یونی   – اجرماعی  
هتا  فیاوان در  گتذار  نشتتتدنتد  نستتبت  و ستتهم دانشتتگتاه و نرتام آموزش عتالی بتا ستتیمتایته 

آپی  ها و میاکز رشتد و نوآور  در زیست  بوم استرار  وپیورش دانشتجویان و ایجاد پارک آموزش 
ها  فیهنگی، اجرماعی، اقرصتاد  و ستیاستی جامعٔه ما، چگونه فیهن   چیست   زییستای  

آفیین است    موفقی  آنها نقن تولید کیده است  که در موفقی  و یا عدم کارآفیینی را ایجاد و باز 
ها و بستتریها  اگیگذار )منبی، بازدارنده، مثب  و  در مقاله حابتتی به شتتنای  و تحلیل محی  

فیهنگی و    – ویوه حوزه اجرمتاعی  هتا، بته آپ موفقیت  استترتار  بینتده( در موفقیت  و عتدم پین 
ها و  بند  مقوله ن، هد  کالن این ملالعه، شتنای  و ستن  آموزشتی، یواهیم پیدای . بنابیای 

ها   ها و تیستیم و تبیین نستب  آپ موفقی  استرار  ها  مخرل  اگیگذار در موفقی  و عدم مؤلبه 
آپی جه  کم  به کاهن ریست  و ابهام فیایند تبدیل  ها در محی  کالن استرار  این ریزمقوله 

  )در بهریین حال  یونی کورن( و افزودن بتییو  ها و مؤستستا  موف ها  یال  به شتیک  ایده 
موفقی  آنها در ستتلم ملی استت . بی همین استتاس، ابردا به بیرستتی وبتتعی  زیستت  بوم  

ها  عمی ، تحلیل تماتی  شتده و  ها در قالو مصتاحبه آپی کشتور پیدایره و ستبه یافره استرار  
 در بسری اجرماعی ارایه یواهد شد. 

 
 . پیشینه تحقیق2

هتا در جهتان و اییان  پیدایرته و ستتبه ادبیتا  آپبخن ابرتدا بته تتاریخچته استترتار  در این  
 تجیبی و ادبیا  نری  ارایه شده اس . 

ها و ها را با شتتیوی تمدن در بین انستتانآپتوان شتتیوی استترار  ، می2به لحاظ تاریخی
نیز گذار  یلیپذیی  ییید و فیوش محصتوی  مخرل  گیه زد. اما پیشتینه یتنع  ستیمایه

گیدد. اما آیاز استرباده از مبهوم بیمی  1946در ستا  به شتیک  تحقی  و توستعٔه امییکایی
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

  ی  بای    ارزش  دارا  که  شتودمی  االال   هاآپاسترار  از  نوعیبه  که ایتلالحی و است   شتایدار استو  معنا به  کورنیونی .1
  کایدیجی و استنب شتیک   دو  اگیچه کنند. کم   کشتور ملی  اقرصتاد به  دهنده،مالیا  ی   عنوانبه  توانندمی و  بوده  دیر میلیارد
 گییند. قیار دقی  ارزیابی مورد باید اما دارند، را  کورنیونی به شدنتبدیل ادعا 

 اس :   زیی  ها  نام   به   سای    چندین   و   سخنوران   نشی   یادقی،  فاالمه   نوشرهٔ   ایران   در   سازی آپ اسهارت  کرا    از   بیگیفره   بخن   این   . 2
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ولی شتیوی شتد. یکی ها  ستیلیکونمیالد  است  که با شتیک  1911آپ حدود ستا  استرار  
تیین و  بود. یکی دیگی از قدیمی آپ آ .بی.اماسترار   از مهمریین محصتوی  این شتیک ،

انداز  شتتد. استت  که توستت  استتریو جابز راهاپلها  دنیا، شتتیک آپتیین استترار  موف 
ها  معیو  جهان استت  که همٔه ما با آن در ارتبا  آپآپ گوگل نیز از استترار  استترار  

و بعد از جن  جهانی دوم بود.  70هستریم. اما به لحاظ علمی، شتیوی استرارتاپ ها از دهه 
ستا   30ها درآمییکا وبتعی  مالی یوبی داشترند.  عد از جن  جهانی دوم ییلی از شتیک ب

ها  بزرگ ببهمانند که ارزش و ایتل موبتوی رو   ها به شتیک آپالو  کشتید تا استرار  
آپ با ها عوض شتد و ایجاد استرار  آپستا  مد  توستعه استرار   30نوآور  است . بعد از 

ها  ستتازمانی به ها  شتتیک دهندهتاکنون که شتترا   ها  بزرگ آیاز شتتد وکم  کمبانی
  کنند، ادامه یافره اس ها کم  میآپرشد اسرار  

گیدد. الیح پدید  بیمی  70آپی اییان به اوایی دهه بوم کارآفیینی و استرار  پیشتینٔه زیست 
ستتازمان  هایی نریی گذار  یلیپذیی بیا  اولین بار در شتتیک ها  ستتیمایهآوردن شتتیک 

ها  نوپا مانند میکز یتنای  نوین شتکل  گستریش و نوستاز  یتنای  اییان و استبانستی پیوژه
ها  پدید آمده در حوزٔه فناور  ارتباالا  و مخابیا  بودند و بخشتی از  اولین شتیک   گیف 

ها به وجود آمدند.  توست  این شتیک   80و  70ها  ها  مخابیاتی اییان در دههزییستای 
گذار  یلیپذییم  ها  ستیمایهآپ، ویوگی آن باعنوان اشتیک جا  نام استرار  در ابردا به

 90آپ هنوز مبهومی نداشت . در اوایل دهٔه شتد. در آن زمان ادبیا  استرار  کار بیده میبه
ها  مخرلبی پدید ها، تیمها در کنار دانشتتگاهدهندهوجود آمدن میاکز رشتتد و شتترا با به

در این ستا  زیست     ییو  انستانی زیست  بوم استرارتاپی اییان شتدندآمدند که منجی به رشتد ن
کای با ( دیجی1385پین از آن )در ستا    آپ در اییان نقشتٔه راه یود را پیدا کید بوم استرار  

وکار نوپایی به نام آپارا  )همبا   کستتو  1389نبی کار یود را آیاز کید. در پایان ستتا   5
آپی به نام تخبیبان نام بید که توست   از آپارا  باید از استرار  یوتو ( شتیوی به کار کید. بعد  

بیگ آپ ن گذار  شتتد. بعد از آن استترار  بنیان  1390پیداز و موفقی در ستتا   یانم ایده
رانی  نیز استنب آیاز به کار و رقیو ستیستخ  ستیسترم تاکستی1393شتیوی به کار کید. ستا  

 آیند. شمار نمیآپ بهوان اسرار  عنسنری شد. اگیچه اکنون این اسامی دیگی به

https://www.piinstartup.ir/blog/2019/09/25/technology/2589/%d8%a7%d9%be%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://www.piinstartup.ir/blog/2019/09/25/technology/2589/%d8%a7%d9%be%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/
https://www.piinstartup.ir/blog/2019/09/25/technology/2589/%d8%a7%d9%be%d9%84-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2/
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. بییی  تواند گب  چند ملالعٔه گستریده یتور  گیفره است به لحاظ پیشتینه تجیبی می
 :اس شیح  دیناز آنها ب

ها  اییانی  آپموان  دایلی موفقی  استترار    1395در ستتا     1بی استتاس گزارش فاوا 
ها  ستایی کشتورها بیرستی شتده آپها با موان  دایلی استرار  تی و مقایسته آنیتور  دقی به

حل کشتتورها  مخرل  بیا  از بین بیدن این موان  نیز بیرستتی و  استت . تالش شتتده تا راه
ها  اییانی استترباده شتتود. این موان  شتتامل آپعنوان راهنمایی بیا  کم  به استترار  به

استتو،  وکتار نتامنت هتا  کستتونقتدینگی پتایین، استتریاتو  نتامنتاستتو در مقتابلته بتا رقبتا، متد 
 محصو  بعی ، تیم مدیییری بعی  و عدم توجه به نیاز مشری  ملیح شدند. 

پووهشتی  2آپی کشتور شتده در مورد تحلیل اکوستیسترم استرار  ها  انجام از محدود پووهن 
 500( انجتام شتتتد. جتامعتٔه آمتار  این پووهن شتتتامتل  1396استترتارز ) استتت  کته در الکتام 

آپی  دریتد به کل جامعه استرار  95گیی  با ستلم االمینان  آپ بوده و نرایج این نمونه استرار  
ها کشتور در  آپ دریتد از استرار  15دست  آمده حدود  کشتور تعمیم داده شتد. بیاستاس نرایج به 

دریتتد آنهتا در میحلتٔه ورود بته بتازار و رشتتتد 70نمونتٔه اولیته قیار دارنتد و حتدود    میحلته ایتده و 
ها  کشتور در میحلٔه ورود به آپ توجه آن است  که حدود نیمی از استرار  هسترند. نکره قابل 

دریتد  11اند و حدود  دریتد از آنها وارد میحله رشتد شتده 20بازار و درآمد اولیه هسترند، حدود 
 بازارها  جدید قیار دارند.  در میحلٔه گسریش 

وکارها  نوپا )فاوا( در گزارش هشترم یود در گی  کستومیکز توانمندستاز  و تستهیل
ستاز  و جذ  ستیمایه، مشتکال  حقوقی  معرقد است   عدم توانایی در تجار   1396ستا   

گیی  از تستتهیال  معافی  مالیاتی یا آپی در راستترا  بهیه ها  استترار  در گب  شتتیک 
تیین عوامل عدم در مالکی  معنو  در گب  ی  ایده در اییان و... ایتتلی   ، بتتع ابیمه

 اند. آپی مناسو در اییان دانسرهگیی  زیس  بوم اسرار  شکل

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

  تهیان   دانشتگاه  دیجیرا   وکارها کستو  نوآور   پووهشتی هستره  ،کشتور  ها آپاسترار   موفقی   دایلی  موان  تحلیل منرور  به .1
  روش به  جامعی پووهن  1395 ستا  دوم   نیمستا   در فاوا  نوپا  وکارها کستو گی  تستهیل و  توانمندستاز   میکز  همکار  با

 دادند انجام کشور در هاپآاسرار  موفقی  دایلی موان  شنای  بیا  پیماین
 اس .   گیفره   یور    تهیان   دانشگاه   دیجیرا    وکارها  کسو   نوآور    پووهشی   هسره   توس    1396  سا    اسرارز   الکام   در   میدانی   تحقی    این   . 2
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م  1ها در اییان آپ استرار  ها   تحقیقی را با عنوان اچالن 1397در ستا   میکز پووهشتی آرا 
متیکتز چتالتن ایتن  استتت .  داده  استتترتار  انتجتام  بتختن آپهتا   دو  بته  را  ایتیان  در  هتا 

کند:تقسیم میدایلیها و چالنمحیلیها چالن
 های محیطیالف( چالش

ها  آپ کنریلی هسترند که اکثیا  یارج از محی  استرار  ها  محیلی در واق  عوامل یییقابل چالن 
اند  ها عبار  ها نیسترند. بییی از این این چالن تنهایی قادر به رف  آن ها به آپ دارند و استرار  قیار  
ها   ها  نوآور و شتیک  بودن زنجییٔه تأمین مالی الیح گذار  )ناقن ( تأمین مالی و ستیمایه 1از:  

گذار   ه نوپا، نوپابودن نهادها  مرولی در نرام مالی کشتتور، نبود بستتریها  حقوقی بیا  ستتیمای 
( نتاپتایتدار  در متدیییت  نهتادهتا   2هتا  اقرصتتاد  این زمینته(   یلیپتذیی، و عتدم توجته بته جنبته 

( کمبود مهار  و نییو  انستانی مرخصتن و نهادها  پشتریبان بیا  ارایه یدما  فنی و  3دولری   
  ( مستایل فیهنگی 5ها  نامناستو دول    گذار  ( ستیاست  4آپی   ها  استرار  مشتاوره در فعالی  

ها  فنی )پهنا  باند و ستیع  اینرین  و میاکز داده، بایبودن قیم   (  زییستای  6و اجرماعی   
بیدار  از  یتدمتا  فنتاور  االالعتا  و ارتبتاالتا  در کشتتور، زییستتایت  نتامنتاستتو بیا  بهیه 

ها  حجیم و ارتباالا  سیار(. ها  جدید همچون تحلیل داده فناور  
 های داخلیچالشب( 

رف  است . این ها قابلکنریلی هسترند که توست  یود شتیک دایلی عوامل قابلها   چالن
گیی  ها عموما  پییامون مستتایلی چون بازاریابی و مدییی  راهبید  قیار دارند. جه چالن

و تبلیغا  نامناستو، عدم شتنای  نیاز مشتری ، عدم تناستو محصتو  و بازار، الیاحی ی  
ستتاز  نامنتاستتو و بتتع  در کار تیمی از جمله ناپذیی، تیموکار گستتریش مد  کستتو

درنهای ، بیرستتی ملالعا  و مقای  یارجی    ها هستترندآپها  درونی استترار  چالن
نشتتان داد بیشتتریین و شتتایتد تمتامی تمیکز آنهتا بی رو  دییتل متالی، متدیییری تکنولوژیت  و  

در ملالعا  دایلی  پیمانان( بوده و تیتیو این موارد ها  شتخصتیری هم شتناستی )ویوگی روان 
توان گب  در دایل کشتور به شتامل عوامل مالی، تکنولوژی  و مدیییری بوده است . تقییبا  می 

ها   با نگاهی به زمینه   شتتنایری انجام شتتده باشتتد، بینخوردیم. تحقیقی که با رویکید جامعه 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 اس .1397 سا  درآرا  پووهشی میکز تحقیقا  نرایج از گیفره بی بخن این .1

https://iranthinktanks.com/tt/ara-reseach-centre/
https://iranthinktanks.com/tt/ara-reseach-centre/
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رها   رستتیم که بیا  موفقی  در بازا آپی کشتتور، به این نریجٔه کلی می ها  استترار  شتتیک  
چنان نایا  نیست  و تنها  ها  آن کوچ  و کشتورها  در حا  توستعه مانند اییان، نیاز  به ایده 

توان ستهم ها بستره به بازار هد ، می ها  موف  یارجی و اجیا  یتحیم آن ه کیدن اید با کبی 
اعث  ا  که ب دهد که در اییان بیشتریین مقوله مناستبی از مشترییان را جذ  کید. آمارها نشتان می 

حالی است  شتود زییستای  فیزیکی و پویایی بازار دایلی است . این در وکار می توستعه کستو 
ها  فیهنگی و اجرماعی  یافره مثل آمییکا زییستای  فیزیکی و هنجار که در کشتورها  توستعه 

ها  کارآفیینی  ها دارند. آلمان نیز بی رو  بینامه آپ گیی  استترار  تی  در شتتکل نقن پیرن  
 توسعه اس . گذار  کیده و در تیکیه نیز این بسری با آموزش در مدارس، درحا  ایه دول  سیم 

آپی و  دلیل نوپابودن ادبیا  استترار  دریصتتوو مبانی نری  یزم به توبتتیم استت  به 
ها   بودن دوران زندگی و نهایرا  قیاب  بستتیار زیاد با حوزه کارآفیینی، از دیدگاه همچنین موقری 

گیی  از مباهیم حستتاس بهیه گیفره شتتد، بتتمنا  این استترخیاج و بهیه   حوزه کارآفیینی جه  
معنایی که در ملالعا  کمی کاربید داشتتره عنوان چارچو  نری  این ملالعه و به ها به دیدگاه 

ا  اجرمتاعی در بتا  شتتونتد چیا کته تتاکنون ملتالعته و کتامال  بتایتد دنبتا  شتتود، محستتو  نمی 
گیی  از بییی ایتلالحا  و شتیای   دهی و بهیه بیا  جه  ها شتکل نگیفره و تنها آپ استرار  

وبیگشری از آنها بهیه بیده شده،  یور  رف  شدن از محدوده موبوعی به و جلوگیی  از یارج 
عبار  دیگی، چون عمال  این پووهن، کیبی در نهای  مد  تجیبی یود را ارایه یواهم کید. به 

گانه که  د، وجود نداشره بلکه از مباهیم حساس نه هایی که از قبل راهبی تحقی  باش اس  نرییه 
 در ادامه به آنها یواهیم پیدای ، به نرم و شبکه مبهومی یواهیم رسید.  

هتا،  آپ موفقیت  استترتار  هتا  میبو  بته چیایی و چگونگی ایجتاد و موفقیت  و عتدم دیتدگتاه 
هتا  مبرنی بی  نرییته هتا  مبرنی بی عوامتل یتارجی و عمومتا  در امرتداد دو مستتیی ایتتلی نرییته 

ها  مبرنی بی عوامل یارجی شتامل عوامل ستایرار  و  اند. نرییه عوامل دایلی گستریش یافره 
و همچنین یییانستاني و فیزیکي و شتیای  عوامل عنایتی، تمام ا  است  که دربیگییندهٔ زمینه 

باشتد  مي اند  نموده ستازمان را احااله محی  که ستازماني بیون محیلي عوامل و شتیای  ستازمان 
ها  مبرنی بی عوامل )شتامل نرام دانن و آموزش عالی، اقرصتاد ستیاستی و قوانین و...(  نرییه 

ها  عوامل ها  فید  یا یصتتویتتیا  درون ستتازمانی تمیکز دارند. نرییه دایلی بی ویوگی 
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ها  یتتنعری، چییٔه عمی یتتنع  و  ها شتتامل ستتازمان یارجی مؤگی بی عملکید شتتیک  
ها از نری ابعاد مخرل ، نقد استاستی کیدن شتیک  رند. همستان فیض شتناستی جمعی  هست بوم 

ها   ، قابلی  1ها  عوامل دایلی شامل نگاه مناب  محور وارده بی مکاتو یارجی اس . نرییه 
بتازارگیایی 3، گیاین کتارآفیینتانته 2پویتا  هتا  کتارآفیین  همچنین ویوگی   5و ظیفیت  جتذ    4، 

شتومبیری با یکدیگی در ارتبا  بوده، اما در فیبتیا  و کاربید مرباو  هسترند. فیض استاستی  
کیدن محی  و عتدم وجود تغیییا  پیچیتده و  هتا  عوامتل دایلی بی گتابت  فیض ایلتو نرییته 

ل  مجموعه مباهیم حستتاستتی که در قالو عوامتأگییگذار محیلی بی عملکید شتتیک  استت .  
ها  فو  الذکی ها تتتت که در قالو نرییهآپا  میتب  با اسرار  دایلی و سایرار  _ زمینه

نیز بیان شده تت در قالو نقشه مبهومی ذیل آمده اس . 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 ها آپ. نقشه مفهومی عوامل داخلی ساختاری و زمینه ای مرتبط با استارت 1شکل  

 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 

 
 
 
 
 

 عوامل داخلی
شخصیری،  –بسری فید 

آپ بسری سازمانی )اسرار  
به عنوان ی  سازمان و 

 نهاد(

 آپاکوسیستم استارت

 ساختاریعوامل 
تی ،  قوانین و نرام بیوکیا

سلم و امکان  تکنولوژی  
 و امکانا  اقرصاد 

 عوامل زمینه ای
ی  و فضا  سیاسی،  شیا

اجرماعی و جامعه، 
آموزشی، پووهشی و 

 پیورشی و یانواده
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 . روش 3
از آنجتایی کته ملتالعته حتابتتی از نوی کیبی استت ، بنتابیاین، دیتدیته تعمیم وجود نتدارد  چیا کته  

ها  اجرماعی کنشتتگیان و دادن یتتدا به  جهان و نگیش ملالعا  کیبی ستتعی در فهم زیستت  
شتود دارند. به دلیل ماهی  چندوجهی، پیچیده و ناشتنایره  کستانی که یتدا  آنها شتنیده نمی 

ها و اکرشتتافی بودن نوی ملالعه، ناگزیی از تمامی تجیبیا  و توان یود در  آپ موبتتوی استترار  
ها  کمی و  ها  پووهن بهیه بیدیم. بی همین استاس از تیکیبی از روش استرباده از ابزارها و روش 

اپ بود که در این  ها  عمی  از الیی  تلبن و واته کیبی استترباده شتتد. مهمریین ابزار مصتتاحبه 
آپی داشتریم. االالعا  بستیار  اه، ستعی در گیفرن روای  و تجیبه زیستره در زیست  بوم استرار  ر 

آور  شتتد.  ویوه در حوزٔه مستتایل اجرماعی و فیهنگی در قالو فیهن  کارآفیینی جم  یوبی به 
توان گب  از روش تیکیبی )آنچه به زعم هسته بایبی است ( استرباده شتده است .  در مجموی می 

ها  مداوم، بتمن شتنای  کارکید  ر فیایند  رف  و بیگشت  و با استرقیاو و قیاس که د الور  به 
بند  شتدند. ستبه به  ها در نرام اجرماعی، عوامل و موارد دییل، شتناستایی و مقوله آپ استرار  

ا  کالرک و بیاون( پیدایره  میحله ستاز  )روش استرقیاییش شتن بند  و مبهوم بند ، ستن  دستره 
تیاشتی یا پیشتبید اهدا   ار و نستب  هی ی  از مباهیم و کارکیدش در مان  شتد. در نهای ، ستازوک 

 هایی ارایه و تحلیل شد. آپی در قالو مد  بوم اسرار  زیس  
شتن نبی از مدییان و  ( 1  : شتیح است  بدین جامعه مورد مشتاهده، مشتور  و مشتارک   

تجیبه کار  نقن  ها  اولیه مشتخن شتد که ستن و  )الی مصتاحبه   آپ یتاحبان استرار  
ها   ها دارد. بنابیاین، ستعی شتد از تمامی گیوه آپ مهمی در موفقی  و شتکست  استرار  

ستتتنی و تجیبی استتتربتاده شتتتود(. بی همین استتتاس دو نبی از این گیوه در اولین تجیبته  
آپی موف  یا ناموف  داشترند  و  آپی قیار داشترند  دو نبی دو الی چهار تجیبه استرار  استرار  
ها که  دهنده دو نبی از مدییان شترا  (  2  نیز حداقل پنج تجیبه در این حوزه داشترند دو نبی  

آپی میتب  بوده و حمتایت  کیده بودنتد و دیگی  از  مجموعته استتترتار    45یکی تتاکنون بتا  
شتتن نبی از  (  3  و  کیدند آپ را حمای  می استترار    100مجموعه بنیاد بیک  و ستتاینه  

 ( بودند. 1ها ها  پووهشی و سایی دانشگاه سه همکاران )اعضا  هیل  علمی مؤس 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 عالمه  )دانشتگاه افخمی  علیحستین  تقویان، علی  نایتیالدین  کالهی، ربتا  آباد ،ابیاهیم  حستین دکری  آقایان  شتامل افیاد  این .1
 نییو(. وزار  آ  تحقیقا  )مؤسسه افرخار  میتضی و سیما( و یدا )معاون الیکم وحید الباالبایی(،
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 هاتحلیل دادهو. تجزیه4

رو بودیم )بستریها  ستیاستی، اجرماعی  تم کلی روبه   9ها، با  بند  یافره بند  و دستره په از جم  
  – بیوکیاتی ، آموزشتتی، پووهشتتی و پیورشتتی، تکنولوژی ، اقرصتتاد ، فید    – و جامعه، قانونی 

آپ به عنوان ی  ستازمان و نهاد( و یانواده(. په از دستریابی به  شتخصتیری، ستازمانی )استرار  
ها و ایتتالح کدها  ایرصتتایتتی در هیی  و داستتران کلی  بخن از تم ی  تصتتویی ربتتای  

ها  فیعی ستلم آیی(  ها  ایتلی )حایتل از تیکیو تم گذار  تم تحلیل، نوب  به تعیی  و نام 
  ،  نشتانه    ،  نشتانٔه    نامگذار  شتدند، که    یتور   ها به رستید. این تم 

 اس .   نشانه    و    نشانه    ،  نشانه  
 دولتیـ. تم، بستر یا محیط حقوقی4-1

آپی است  که  دولری حاکم بی جامعه و زیست  بوم استرار    – دهندٔه جو ستیاستی در مجموی، این تم نشتان  
ها و تولیدا  آنها شده و مشکال  فیاوانی را بیا  آنها  ستاز  فعالی  شتدن فیایند تجار  باعث الوینی 

شتود  از جمله عدم جذ   ها می آپ وجود آورده است  و در بییی موارد منجی به شتکست  استرار  به 
ها  رقیو، عدم  ها یا شتیک  آپ ری، کبی یا ارایه یدما  و محصتو  توست  استرار  ها  دول حمای  

گذار . گذاران به دلیل بایتی رفرن ریس  سیمایه ریب  سیمایه 

 دولتی -. عوامل محیط حقوقی 1شکل  

محیط حقوقی 
دولتی

محیط حقوقی 
دولتی

وجود قوانین و
مصوبا  
ی و دس  و پاگی
مزاحم

وجود قوانین و
مصوبا  
ی و دس  و پاگی
مزاحم

جو حمایری 
دول 

جو حمایری 
دول 

عدم آگاهی 
ن تیم ها از قوانی

عدم آگاهی 
ن تیم ها از قوانی

بیاکندگی و 
 تناقض مقیرا

بیاکندگی و 
 تناقض مقیرا

مقیرا  سخ  
جذ  سیمایه 

یارجی

مقیرا  سخ  
جذ  سیمایه 

یارجی

فیایند 
ب  بیوکیاسی گ

شیک  ها

فیایند 
ب  بیوکیاسی گ

شیک  ها

ایالح و 
ین بازنگی  قوان

و مصوبا  
تجار  ساز  

دانن

ایالح و 
ین بازنگی  قوان

و مصوبا  
تجار  ساز  

وجود قوانین دانن
ی دس  و پاگی

، تجار ، بیمه
مالیا  و کار

وجود قوانین 
ی دس  و پاگی

، تجار ، بیمه
مالیا  و کار

ناکارآمد  
حقو  و قوانین

گب  ایریای

ناکارآمد  
حقو  و قوانین

گب  ایریای

م پیاکندگی و ه
ز پوشانی میاک
 تصمیم گیی

م پیاکندگی و ه
ز پوشانی میاک
 تصمیم گیی

تعارض مناف 
جامعه و دول 
تعارض مناف 

جامعه و دول 

وابسرگی 
حمایرها  

دول  به پو  
نب  

وابسرگی 
حمایرها  

دول  به پو  
نب  

روزمیگی 
تصمیما  

دول 

روزمیگی 
تصمیما  

دول 

تغیییا  
یم مدیییری و قا

به فید بودن 
تصمیما  

تغیییا  
یم مدیییری و قا

به فید بودن 
تصمیما  

عدم وجود 
  قوانین مالکی

فکی  حقوقی

عدم وجود 
  قوانین مالکی

فکی  حقوقی

عدم وجود 
  بانکها و مناب

االالعاتی ایده
یابی 

عدم وجود 
  بانکها و مناب

االالعاتی ایده
یابی 
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 . تم، بستر یا محیط اقتصادی4-2

آپی در مجموی، این تم نشتتان دهندٔه نرام اقرصتتاد  حاکم بی جامعه و زیستت  بوم استترار  
ها و تولیدا  آنها و حری منجی به ستاز  فعالی شتدن فیایند تجار الوینیاست  که باعث  

 شود. شکس  آنها  می
 

 دولتی -. عوامل محیط حقوقی 1شکل  

 
 فرهنگیـتم، بستر یا محیط اجتماعی.  4-3

تیین مباهیم استت  که یود به چند تم کلی دیگی تقستتیم تیین و گستتریدهاین تم یکی از مهم
شتود. این است  که به شتیح ذیل ارایه می  هاییزییمجموعهشتده و هی کدام از این موارد دارا  

محی    (ج   محی  یتانوادگی  (    شتتخصتتیری  –محی  فید     (ال   هتا شتتتامتل:محی 
 آپی. محی  مدیییری و سازمان یییرسمی اسرار   (د  و فیهنگی  –اجرماعی  

محیط محیط 
اقتصادی

محیط محیط 
اقتصادی

شنای  عدم
گذاران سیمایه

ی شخصی و یییدولر
از اکوسیسرم 

آپیاسرار 

شنای  عدم
گذاران سیمایه

ی شخصی و یییدولر
از اکوسیسرم 

آپیاسرار 
انحصار  بودن 

گذار  و سیمایه
ها  مالی حمای 

تنها توس  دول 

انحصار  بودن 
گذار  و سیمایه
ها  مالی حمای 

تنها توس  دول 

عدم حمای  و 
ها  مشارک 

ها  عمومی و بخن
نهادها  حاکمیری

عدم حمای  و 
ها  مشارک 

ها  عمومی و بخن
نهادها  حاکمیری

فساد و ران  در 
هامناقصه

فساد و ران  در 
هامناقصه

فساد و ران  در 
ها  جذ  حمای 

دولری

فساد و ران  در 
ها  جذ  حمای 

دولری

وابسرگی نرام 
ی حمایری مالی دولر

به نب 

وابسرگی نرام 
ی حمایری مالی دولر

به نب 

ها  کمبود وام
مرناسو با ریس 

هاپ آاسرار 

ها  کمبود وام
مرناسو با ریس 

هاپ آاسرار 

ل تورم بای و یییقاب
بینی پین

ل تورم بای و یییقاب
بینی پین

شیای  سخ  و 
بیوکیاتی  جذ 

هالی مالی حمای 
دولری 

شیای  سخ  و 
بیوکیاتی  جذ 

هالی مالی حمای 
دولری 
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فرهنگی ـ. عوامل محیط اجتماعی 3شکل  

 
این محی  یودش به پنج بخن کلی دیگی شتامل موارد . ـشصـصیتی  –الف( محیط فردی 

 اند(:بند  شدهشود )به دلیل گسریدگی عوامل در پنج زییعنوان دسرهذیل تقسیم می
هتا   )ایالقی(، مهتار  هتا  انستتتانی  هتا  فنی، مهتار  هتا شتتتامتل: مهتار  . مهتار  1

ها  دانشی )اعم از رسمی یا یییرسمی(  اجرماعی، مهار   –ارتباالی  
ها  ذهنی، فیزیکی و رفرار ، شتخصتی  فیا  ها  شتخصتیری شتامل: توانایی. ویوگی2

کیتد و پتافشتتتار  بی استترقال  متالی و یوداشتترغتالی،   اجرمتاعی، گبتا  روانی عتاالبی، تتأ
ها  فید ، همدلی  ارزش 
ها  یودهدایری، انعلا  پذیی ، یودباور ،  ها  توانمندستاز شتامل: ویوگی. ویوگی3

گیایی،  دیگیهتدایری، حمتایت  اجرمتاعی، بیون گیایی، تواف  پتذیی ، متاجیاجویی، وظیبته
اشریا  و میل به پیشیف ، نگیش نسب  به تغییی، جّدی ، تبکی یال   

محیط اجتماعی 
فرهنگی

محی  فید  
شخصی

و محی  مدیییری
سازمان 

یییرسمی 
اسرار  آپی

محی  اجرماعی
فیهنگی

محی  یانوادگی
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ها   وادگی، محیومی  ها  یان . عوامل کشتشتی شتامل: رویدادها  زندگی، محدودی  4
ییی ، کستتتو بته هتایی چون عتاقبت  اجرمتاعی، ایتدیولوژ  )میزان دینتدار ، اعرقتاد بته ارزش 

رسانی، ییییواهی، اللو آمیزش بیا  والدین(  روز  بیا  دیگیان یا روز  
آپی، تجیبیا   . تجیبیا  گذشره شامل تجیبیا  ناموف  و موف  قبلی در حوزٔه اسرار  5

خن دولری یا یصویی. کار  ادار  در ب
الور یییمستترقیم در میاحتل تیییتو بته فعتالیت   محی  یتانوادگی بته.  ب( محیط ـخانوادیی

آپ تا رستتیدن به محصتتو  و  آپی و فیایند استترار  ها  استترار  آپی، یل  ایدهاستترار  
 سودآور ، نقن آفیین و اگیگذار اس . 

کته  الور اجرمتاعی )بتهوبتتعیت  دوگتانته یتانواده بته لحتاظ محیومیت  اقرصتتتاد  یتا  
هایی که دارا  محیومی  اقرصاد  هسرند از ی  الی  نییو  محیک جوانان جه  یانواده

شتتود. یالیتتی از این وبتتعیت  و کمت  بته یتانواده استتت  و از الیفی بتاعتث انبعتا  می
بودن و حری دریصتوو محیومی  اجرماعی شتامل وبتعی  تحصتیال ، اعریاد، زندانی

  بای موقعیری دوگانه دارد. از ستتو  دیگی وبتتعی  مناستتو و  نقن عضتتو نیز نریی شتتیای
شتود  از ی  الی   یو  یانواده به لحاظ اقرصتاد  و اجرماعی نیز تی  دولو محستو  می

کند و از الیفی مان  رشتد و تیقی آنها ها  یال  و ریستکی میفیزندان را تشتوی  به فعالی 
ودمان دارا  منزل  و توان اقرصتتاد  هستتریم، به این لحاظ که ما نیاز  نداریم و به اندازه ی

هتا  یتانوادگی )میتل بته پیشتتیفت ، یالقیت ،  هتا  ذهنی و ارزش شتتود. همچنین انگتارهمی
شخصیری، بزرگ فکی کیدن( در محی  یانواده حایز اهمی  اس .  –اسرقال  مالی  

الور مسرقیم بهفیهنگی کامال  پیچیده و    –محی  اجرماعی .  فرهنگی –ج(  محیط اجتماعی 
آپی نقن دارد. مهمریین حوزه تأگییگذار  آن رواج و یییمستترقیم در زیستت  بوم استترار  

تت  افیاد هتا و بتاورهتایی در قتالتو فیهنت  در جتامعته استتت  کته بته نوعی در ذهن تت ارزش 
( فیهن  1تواند به این موارد اشتاره کید:  ها میجامعه نقن بستره است . از جمله این فیهن 

( فیهنت  تبکی  4هتا  جتدیتد   ( فیهنت  پتذییش ایتده3( فیهنت  ارزش آفیینی   2ینی   کتارآفی
( فیهن  7( فیهن  و نگیش جنستیری نستب  به کار   6پذیی    ( فیهن  ریست 5یال    

کارمندپیور  و حقو  بگیی . 
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ــتارت ــمی اس ــازمان ریررس یتی و س محی  موجود در زیستت  بوم  . آپد( محیط مدیر
میاتبی و عدم آموزش افیاد و کمبود  عیبتی به جا  ستلستله  جود نرامآپی به دلیل واسترار  

جا  ستازنده بودن ها  اجرماعی در بییورد با مشتکال  و تعارض مناف ، ایلو بهمهار  
تخییبی استت . هچنین تعیی  نامشتتخن و مبهم از مباهیم کار، شتتغل، نقن، دستترمزد،  

ضاعبی دارد. رابله کارگی و کارفیما، شیای  کار و... نیز نقن م
وکارها  دیگی  که حری  آپ با کستتوها  استترتار  یکی از تبتاو  .  ( محیط فـناورانهه

هتا  جتدیتد اینرینت  و فضتتتا  گیی  از امکتانتا  و فنتاور نوآور  و یالقیت  نیز دارنتد، بهیه 
ها و افزاین سیع  انرشار و رشد در جامعه اس . مجاز  جه  کاهن هزینه

فناورانه. عوامل محیط 4شکل  

 

محیط فناورانه

ر بع  تکنولوژ  د
کشور

کمبود نییوها  
فناورانه

کمبود نیم افزارها  
مناسو و مرناسو

ی  گیان بودن بهیه گی
  از اینرین  پیسیع

و فضا  مجاز 

بعی  بودن سیع 
اند اینرین  و پهنا  ب

کشور
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چنانچه محی  آموزشتی، پووهشتی، پیورشتی را  .و( محیط آموزـشی، پووهـشی، پرورـشی 
هتا و کمبودهتا  مخرلبی دارد کته در شتتکتل  حتامتل نقن پشتتریبتانی و حمتایری بتدانیم، نقن

 ( به تصویی کشیده شده اس :5شماره )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. عوامل محیط نظام آموزشی 5شکل  

 
 گیری. بحث و نتیجه5

ها  ملالعه پیدایره و بتتمنا  مناستتبا  و  تمها و در این قستتم  به تحلیل هی ی  از مقوله
آپی بوم استرار  آپی کشتور را بیان یواهم کید. زیست بوم استرار  رواب  میان آنها در زیست 

در اییان و جهتان بستتیتار جتدیتد و نوپتا استتت ، امتا بته دلیتل االال  آنهتا بته دنیتا  متدرن کنونی 
ها  چندگانه آن )در اینجا پایه که اگی یکی ازالور بستتیار پیچیده و چندوجهی هستترند  به

موزش آنظام 
 عالی)دانشگاه(

 ساز مد 

شناسایی نیازها 
جامعه و 
 ینع 

مسلولی   ایجاد شبکه
 اجرماعی

 پل دانشی
)انرقا  دانن 

تولید  به جامعه 
 و ینع (

مسرندساز  
یندها  روند و فیا

ها  ایجاد شیک  تولید دانن
یشی  زا
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ها،  بستری ارایه کیدیم( با دیگی پایه  5ها  آن را در بیاستاس ملالعا  و نرایج این تحقی  پایه
رو یواهد شتتد. اگیچه استتاس ی  فعالی  مرناستتو و همیاه نباشتتد، با شتتکستت  روبه

 آپی همیاه با مخاالیه و ریس  فیاوان هس . اسرار  
 فرهنگیـاعی. بستر یا محیط اجتم5-1

ها  شتخصتی)ستن، جنه(،  فیهنگی شتامل چهار مورد ویوگیتتتت بستری یا محی  اجرماعی
یانواده، محی  مدیییری و ستازمان یییرستمی/شتبکه اجرماعی، جامعه و فیهن  است  که به 

 دلیل گسریدگی، هیی  جداگانه بس  داده شدند. 
گذار و پو  کافی،  جامعه، به همیاه ستتیمایهروز و موردنیاز  ستتن. ایدٔه یو ، یاّلقانه، به

دهند.  آپی را نمیاگی همیاه با نییو  انستتانی مناستتو نباشتتد، تشتتکیل ی  مثلث استترار  
کنند و در کنار ی  ایدٔه مناسو،  آپ را ارزیابی میگذاران ابردا نییو  انسانی اسرار  سیمایه
نکه کمی  و کیبی  ستن چگونه  گذار  هسترند. در ایگذار  کیده و حابتی به ستیمایهارزش 

ایرال  بتاشتتتد  بتایتد  مبنتا  بستتریهتا   و چقتدر  بی  یت   کته هی  دارد  وجود  نریهتایی 
قبو  یا رد هسترند. اما در کشتور ما، معموی  ستن شتیوی اقرصتاد  یایتی قابلتتتت اجرماعی

زمان با تحصتیل در دورٔه کارشتناستی است   در این دوران،  آپی، همفعالی  در حوزٔه استرار  
پذیی، یال  و دارا  حه اسرقال  هسرند. در کنار جوانان پیشتور، هیجانی، فعا ، ریست نو

هتا  مثبت  یت  ویوگی مثبت  دیگی وجود دارد کته ایلتو بتاعتث عتدم موفقیت  آنهتا این ویوگی
گیایی در ستتنین نوجوانی و جوانی گیاییم استت   ایدیا شتتود و آن اایدیا در این دوران می

شتتده، یتا توان رقتابت  بتا هتا شتتده و ایلتو تولیتدا  و یتدمتا  یل ه ایتدهمتان  از دیتد جتام  بت 
ها  یارجی بی ستی قیم  ندارند یا هنوز در جامعه نیاز آن احستاس نشتده است  و به نمونه

ها  اولیه تحصتیلی ها  ناموف  ستا آید. اما همین تجیبهنوعی تجیبه ناموف  به حستا  می
هتا )بته لحتاظ متالی(  الیفی هنوز زیی چری حمتایری یتانوادهکته نیتاز متالی آنچنتانی نتداشتترته و از 

هسترند، باعث پخرگی در ایده و اقداما  دیگی آنها شتده و په از چند تجیبه ناموف  اکنون  
قبو  هسترند که مخاالیا  کمری   آپ قابلانداز  ی  استرار  ستالگی آماده راه26تا   24در 

ن هم اهمی  چندانی ندارد، بلکه شتتوندگان، یالن ستت دارند. الب  گبرٔه ایلو مصتتاحبه
 کند.  تیکیو آن با تجیبه اس  که اهمی  و ارزش آن را دوچندان می
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ستتالگی استت . در مجموعه  40تا   30همچنین ستتن بهینه به لحاظ تجیبیا  جهانی  
آپی یود بوده و تحت  حمتایت  یت  مورد ملتالعته، کستتتانی کته درگیی اولین تجیبته استترتار  

بته   23  ±  3دارا  میتانگین    دهنتده قیار گیفرنتدشتترتا  هستترنتد. کمریین ستتن میبو  
ستا  و فاقد مدرک تحصتیلی   20نویه و الیاح( است  که ایلو زیی )بینامه  1هادهندهتوستعه

دهند )بتمن آنکه بوده و بیشتریین حقو  و هزینه را به یود ایرصتاو می 2اما مرخصتن
از  گتذار  ستتیمتایتهایلتو اوقتا  ارزش  آپ، عالوه بی ایتده، بی مبنتا  استترتار  گتذاران 

دهندٔه آن است (. در همین راسترا بیشتریین ستن میبو  به مدییان مالی اس  که معموی   توستعه
ستا  داشتره و دلیل آن هم تجیبه کافی در این حوزه است . میانگین ستنی افیاد مورد   35بای   

آپی کشتور بی حوزٔه استرار    است  و تقییبا  نزدی  به میانگین ستنی فعاین  29±  4ملالعه  
باشد. مبنا  ملالعا  یور  گیفره می

آفیینی زنان نیز ها به لحاظ جنستی، ینثی و امکان نقنآپجنه. اگی چه ذا  استرار  
ها توستت  آپدریتتد استترار   6ها  موجود، تنها حدود  باشتتد اما الب  گزارش فیاهم می

انداز  شتده یا یکی از شتیکا  ایتلی هسترند. هچنین ملالعا  ما نیز نشتان از  ها راهیانم
دارد. در اییان مشتتارک  زنان در  زیستت  بوم بودن فعالی  و مشتتارک  زنان در این  رن کم

هتا بیشتتری در حوزه کتارورز  و نییوهتا  اجیایی استت  تتا شتتیکتا  ایتتلی و  آپاستترتار  
آپ در    که آن نیز بیشتری زمانی است  که استرار  آپگذاران استرار  ریزان و ستیاست بینامه

هایی که تمام شتیکا و تیم  آپحا  بزرگ شتدن و تبدیل به شتیک  است . در مجموی استرار  
ها تشتکیل دهند بستیار کم و از الی  دیگی میزان موفقی  آنها نیز بستیار کمری  ایتلی را یانم

 آپ مورد استرار   10محدود، جزو  اند با این میزان دریتد  است . اما از الیفی آنها توانستره
 آپ اُکُمدام در شییاز اس . بیتی کشور قیار بگییند. نمونه آن اسرار  

شتوندگان و ها در این زیست  بوم را )از قو  ایلو مصتاحبهشتاید دلیل حضتور کمری یانم
گیی  آنان )زنان( از احستاستا  و عواال  بیشتری، تحمل کمری جه  مقای  موجود( بهیه 

پتذیی  پتایین،  بی، ریستتت رهتا  ستتخت  )تحت  فشتتتار جستتمی و روانی( و زمتانانجتام کتا
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 پیدای . یواهیم آن به بیشری دانشگاه و عالی آموزش  بخن در .2
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تی، انعلا  کمری و همچنین عدم پذییش شتکست  دانست  که بخشتی از اینها،  آور  پایین تا  
ها  جنستیری آن بیشتری بیگیفره از فیهن  و  مشتخصتا  جنستی است  و بییی جنستیری. ویوگی 

در ذهن و فکی همه رستو  کیده و توست  یانواده،  نرام میدستایر  است  که الی هزاران ستا   
هتا بته عنوان بستتری شتتود. در این میتان نقن یتانواده هتا بتازتولیتد می آموزش و پیورش و رستتانته 

کند،  آور  را ایجاد می پذیی  و تا  اجرماعی فیهنگی جامعه که امکان بیوز یالقی ، ریس  
عنوان  دلیل دق  و نرم در کار، معموی  به دوچندان است . اما تجیبٔه موجود نشتان داده، زنان به 

 آیند. شمار می ها به آپ نییوها  اجیایی و پشریبانی بسیار مناسبی بیا  اسرار  
 . محیط مدیریتی و سازمان غیررسمی/شبکه اجتماعی5-3

وکتار  بیا  موفقیت  نیتاز بته یت  تیم متدیییری قو  دارد. وجود نتاهمتاهنگی و  هی کستتتو
ها  دیگی و در نهای  شتتکستت  تواند باعث بتتع  بخنمیبتتع  در بخن مدییی  

ها  اییانی مدییی  و تیم مدیییری است . آپها  استرار  آپ شتود. یکی از دیدیهاسترار  
این دیدیه در ستتایی کشتتورها نیز ملیح استت . از دییل عمده شتتکستت  تیم مدیییری در  

، و همچنین  ها  کشتتور، مشتتکال  ناشتتی از عدم هماهنگی بین مؤستتستتانآپاستترار  
وکار عنوان شده اس . ایلو کشورها بیا  مشکال  ناشی از بهیه نگیفرن از مشاوران کسو

انتداز  کیدنتد. از دیگی مشتتکال  تیم متدیییری آپی راهحتل این مشتتکتل، شتتبکته استترتار  
ها  پایین ها، یایته اییانی، داشترن تنها دید فنی است . در همین رابله مهار  آپاسترار  

کار )مانند کمبود تجیبه در ینع  وآپی اییان در حوزه بازار و کسوا  اسرار  هاعضا  تیم
تجیبه، تخصتتن کم، یالقی  پایین ها  کارآفیینی، تیم فیوش کممیبواله، کمبود مهار  

 ها  ایلی اس .  در بازاریابی، بیندین  و سلو بعی ( از دیدیه
 . خانواده و روابط خانوادگی5-4

 عنوان ی  نهاد شامل پدر، مادر و فیزندان بوده و شاید بروان به دو گیوه تقسیم کید: به یانواده  
هتایی کته بته لحتاظ اقرصتتتاد ، تحصتتیلی و منزلت  اجرمتاعی در حتد  گیوه او . یتانواده

مروست  به بای بوده که معموی  هزینه و دق  بیشتری  را جه  تحصتیل فیزندان در مدارس 
تی  جه  بیوز یالقی  و فنی و مهندستی کیده، په بسری مناسوها   بهری و انرخا  رشتره

ها در تجیبیا  قیار گیفرن در جو و شتتبکه ارتباالی نخبگان فیاهم آورده استت . این یانواده
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شود حمای  کیده و عامل محیک آپی فیزندان که معموی  به شکس  منرهی میاولیه استرار  
انتدازان نکرته استتتاستتی دیگی آنکته ایلتو راهآینتد.  پتذیی  فیزنتدان بته حستتتا  میو ریستتت 
هتا  فنی و مهنتدستتی هستترنتد، هتا در حیلتهآپآپ بته دلیتل آنکته استترتار  استترتار  
هتا  فنی معربی پتایرخت  بوده و بته دلیتل جّو اجرمتاعی حتاکم بی کیدگتان دانشتتگتاهتحصتتیتل

رند. په  ها و شتبکٔه دوسترانی که دارند، ایلو در فکی مهاجی  به ستایی کشتورها هست یانواده
بته دلیتل نتداشتترن یت  الیح بلنتدمتد  بیا  زنتدگی در کشتتور و امکتان مهتاجی ، اکثی 

رو شده و ناموف  اس .  اقداماتشان با مخاالیه روبه
هایی که به لحاظ اقرصتتاد  و تحصتتیل در حد مروستت  و پایین هستترند.  گیوه دوم. یانواده 

اجرماعی شتامل فقی، اعریاد، زندانی یا نقن عضتو  ها   ها درگیی یکی از آستیو ایلو این یانواده 
ها، اگیچه امکان کم   یکی از اعضتا  یانواده هسترند. الب  نرییه محیومی ، این نوی یانواده 

متالی و مشتتورتی را بیا  فیزنتدان یود نتدارنتد، امتا بته نوی دیگی  محیکش تالش بیشتتری فید بیا   
از الی  یانواده یود هیچ کم  و حمایری    الور قل ، کم  به یود و یانواده استت . چیا که به 

نخواهد داشت  و فید احستاس مستلولی  بیشتری  کیده و بار یانواده را با تالش بیشتری و احرما   
دهندگان از این گیوه  کشتد. ایلو توستعه آپی به دوش می ها  استرار  موفقی  بیشتری با فعالی  

آپ، حقو  باییی دریاف   استترار    جا  مشتتارک  در فیایند ی  یانواده هستترند که معموی  به 
دهند  چون امکان حداقل ی  تا سته ستا  کار بدون مزد به امید  کیده و یدما  یود را ارایه می 

احرما  موفقی  )در مقابل اکثیی  تجیبیا  ناموف ( را ندارند.  
 . فرهنگ و جامعه5-5

بتاورهتایی در قتالتو    هتا وتی نیز توبتتیم داده شتتتد، رواج و بتازتولیتد ارزش الورکته پینهمتان
ها و  ت  اعضتتا  یانوادهها و جامعه باعث نقن بستترن آن در ذهن ت فیهن  در یانواده

وکار و آینده وجود دارد،  ها و باور  که در حوزٔه کسوجامعه شده اس . بییی از این ارزش 
آپی استت  و بییی دیگی عامل بازدارنده هستترنتد.  بینده فیاینتد استترتار  مثبت  و عامل پین

هتا  منبی یتا بتازدارنتده شتتتامتل فیهنت  و نگیش جنستتیری نستتبت  بته کتار و فیهنت  فیهنت 
بینتده شتتتامتل فیهنت   هتا  مثبت  و پینبگیی  استتت  و فیهنت کتارمنتدپیور  و حقو 

پذیی  و اعرماد به ها  جدید، تبکی یال  و ریستت کارآفیینی، ارزش آفیینی، پذییش ایده
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پیداز  شتده که الی این ملالعه شتناستایی و مبهوم  جوانان هسترند. اما دو مبهوم جدید الی
پیوسره  همها  آتی بیشری به آنها یواهیم پیدای . این دو مبهوم که به نوعی بهملالعا  سا 

ها  کاذ  اجرماعی  دهی اجرماعی و ایجاد ارزش تنیده هستترند شتتامل نرام پاداشو درهم
 هاس . آپدریصوو اسرار  

هتا  کتارآفیینتانته را بیا  افیاد مهیتا هتا و فییتت نگتارنتده، محی  اجرمتاعی، ایتدهبته عقیتدٔه  
توان گب  سهول  ها را نیز محدود کند. بنابیاین، میتواند حوزه عمل آنسازد، و البره میمی
اجرمتاعیراه و عوامتل  بی نگیش، میتتتتت انتداز   تتأگیی  بی  عالوه  بی درک فیهنگی،  تواننتد 

(،  1986)1بندورا مؤگی باشند. همچنین بیاساس نرییٔه شنایری اجرماعیپذیی  رفرار  امکان
ها گیی  شتتنای  افیاد و مرعاقبا  رفرار آنا  در شتتکلکنندهها  اجرماعی نقن تعیینمحی 
 دارند.  
بستتری  (1978)2الور مشتتابه، نرییٔه پیدازش االالعا  اجرماعی ستتلنستتی  و پیبیبه

ها  کارآفیینانه ی ر  داده و چگونگی تأگیی این بسری بی کننا  که در آن، کارآفییناجرماعی
کید قیار داده استت . بی این استتاس، ارزش  ها و رفرارها  یانواده، الگوها  نقن،  را مورد تأ

انداز ، ها  اجرماعی، نگیش ستتایی افیاد و نهادها  جامعه و ستتهول  راهاقداما  تشتتکل
تواننتد بته فید القتا کننتد کته توانتایی انجتام رفرتار کتارآفیینتانته اجرمتاعی را دارد و از این رو، بی می

 کنری  رفرار  درک شده و مرعاقبا  قصد و نی  آنها، اگیگذارند.  
( نیز از تعتامتل میتان کنن افیاد و ستتتایرتارهتا   1984)  3نرییته ستتتایرتاربنتد  گیتدنز

ها  بای  زندگی، نگاه نامناستو جامعه به ه هزینهگوید. در همین رابلاجرماعی ستخن می
هتا  متالی و یییمتالی دیگی  کته بته افیاد یورده در کستتتو وکتار و هزینتهافیاد شتتکستتت 

ها  شتتود، باعث کاهن گیاین افیاد جامعه به ستتم  فعالی یورده تحمیل میشتتکستت 
شتیای  مرباو  و  آپی شتده است . درحالی که در کشتور ما با توجه به  کارآفیینی و استرار  
ها  کارآفیینانه توان با ستو  افیاد به ستم  فعالی کیده و مسترعد، مینییو  جوان تحصتیل

 پیشیف  اقرصاد  چشمگیی  حایل کید 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 . نظام آموزشی، دانشگاه، رشته تحصیلی5-6

اگی دو مبهوم آموزش و یتادگیی  را از هم جتدا کنیم. اولی را میتب  بتا رشتترتٔه تحصتتیلی 
و رستتمی در نریبگیییم و یادگیی  را فید  و یارج از نرام رستتمی دانشتتگاهی  دانشتتگاهی  

پذیی است . چیا الور کامل و به ستهول  امکانتصتور کنیم، در فضتا  کشتور اییان یادگیی  به
که مناب  دایلی و یارجی به میزان کافی در بستری اینرین  موجود است  و امکان دستریستی به 

ی وجود دارد. په هی کستی در هی جایی و در هی ستنی امکان آنها با تستل  به زبان انگلیست 
 20نویستان و الیاحان موجود در کشتور را نوجوانان زیی یادگیی  را دارد کما اینکه اکثی بینامه

دهند. کستانی که تنها مدرک ستا  که استاستا  هیچ تحصتیال  دانشتگاهی ندارند، تشتکیل می
شتد. بیا  این گیوه، نرام آموزشتی مدرسته شتان دیبلم و حری شتاید دیبلم هم نباتحصتیلی

پذیی بار آورده باشتد، اما استاس تحصتیال  ابردایی تا اهمی  دارد که آنها را یال  و ریست 
 مروس  هم مبرنی بی حبریا  اس . 

از الی  دیگی آموزشتی که مبرنی بی نرام رستمی آموزش عالی کشتور و دانشتگاه است . الب   
توان گب  نرام آموزش عالی، نستتبری با زیستت  بوم  کشتتور می شتتده در دایل  تحقیقا  انجام 

ها  این نرام با دنیا  واق  )یتتنع  و جامعه( همخوانی  آپی ندارد. از ی  الی  آموزه استترار  
ها با کاربید آن در بییون از دانشتگاه مرباو  است   بتمن  ندارد و استاستا  جنه یادگیی  دانشتگاه 

جا   ها  درجه ی  فنی و مهندستی به یایته دانشتگاه   ها  کشتور، آنکه فضتا  عمومی دانشتگاه 
ایالقی، تعّل  و هوی  ملی، مشتتارک  و مجموعه  تتتتت آموزش یالقی ، مستتلولی  اجرماعی 

هتا  مهتاجی  آنهتا بته دیگی کشتتورهتا را آموزش داده و فیاهم  هتا  اجرمتاعی و ... زمینته مهتار  
 سانی ملیح شد. کنند. این دقیقا  همان مشکلی بود که در بحث نییو  ان می 

ها  علمی ایجاد  دهی و قلو ها در اییان میاکز نوآور ، شترا  اگیچه در بستیار  از دانشتگاه 
ها  حاکمی  و نرام ستیاستی بی نرام آموزشتی و حری  شتد، اما از ی  الی ، تستل  ستیاست  

و  گذار  و حمای  قیار گیفره  آپی باعث شتده تنها حوزٔه فناور  مورد ستیمایه زیست  بوم استرار  
هتا  یوانی در کشتتور مورد حمتایت  دانشتتگتاه آپی بتا هتد  و تیویج کرتا  الور مثتا ، استترتار  بته 

آپی را مورد حمای  مالی و یییمالی  ها اگی قیار اس  اسرار  نداریم. از الی  دیگی این مجموعه 
بتایستتت  از تمتامی امور آن مجموعته  یواهنتد و می ا ، می قیار دهنتد، در قتالتو قتانون نتانوشتترته 
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هتا   کته یکی از ویوگی آپ( االالی داشتترته و در آن دیتالت  و راهبی  کننتد. درحتالی ر  )استترتا 
ها در تمامی امور اس . همچنین عدم  آپی، آزاد  عمل و فعالی  گذار  در نرام اسرار  ستیمایه 

ها و یتنع  و همچنین زنجییه دانشتگاه، یتنع  و  تکامل زنجییه تحقی  و توستعه در دانشتگاه 
که دانشتگاه آموزش یزم را بدهد، یتنع  نیازها را شتناستایی و ایجاد کیده و  ر  الو آپ، به استرار  
ها، پاستخگو  نیازها  یتنع  و جامعه باشتند. از ستو  دیگی  ها، به پشتروانه دانشتگاه آپ استرار  

تقییبا  تمامی جامعه مورد پیستن، اذعان داشترند که رشتره تحصتیلی و دانشتگاهی، کمریین نقن  
کنند. اما  آپی باز  کیده و می ها  استترار  پیشتتبید اهدا  و موفقی  آنها در فیآیند فعالی  را در  

،  2018)   1ها( همانلور که فیچی و تیمان آپ نکره استاستی و نقن دانشتگاه در این حوزه )استرار  
گویند، ایجاد پاتو  یا امکان ایجاد ی  شتبکه از مرخصتصتان است  که شتیای  مشتارک   ( می 518

 کند. آپی را ایجاد می انداز  و تکمیل کادر سازمان اسرار  ه جه  را 
ها  علوم انستانی، مستییها  شتغلی  ها  دایلی و یارجی در مورد رشترهالب  بیرستی

ها  فنی و مهندستی در  که ستایی رشترهها در ابهام قیار دارد. به بیان دیگی، درحالیاین رشتره
الرحصتیالن  اند. فارغ ها با اف  مواجه بودههاند، این رشترآپی نقن داشترهبوم استرار  زیست 

رو بوده و مشتکال  بهها  شتغلی کمری  در بازار رستمی روها  علوم انستانی با فییت رشتره
ها نیز تمایلی نستتب  به استترخدام افیاد با آپیاو رشتتره یود را دارند. همچنین استترار  

بوم که باعث شتده آنها ین زیست که یکی از کمبودها  امدارک علوم انستانی ندارند  درحالی
رو کنتد، فقتدان  را بتا مختاالیه یتایتتته در حوزه متدیییت  دایلی و ارتبتا  بتا مشتتری  روبته

 گیی  از علوم انسانی اس .  بهیه 
 . بستر اقتصادی5-7

ها  اجرماعی فیض نکنیم، قلعا  یکی از عوامل بستتیار مهم و  اگی اقرصتتاد را زییبنا  پدیده
رستد بستری اقرصتاد  که یالو آن دولری آپی است . به نری میبوم استرار  زیست تأگییگذار بی 

( حوزه 1  آپی را داراس :گی  در زیس  بوم اسرار  محور، امکان مدایله  7اس ، در قالو  
گذار  بخن یصتویتی گذار  دولری، ستیمایهها  دولری، ستیمایهگذار  شتامل وامستیمایه

( حوزه عدم شتبافی  و رانری 3  ورم و نوستانا  ارز ( حوزه ت2   گذار  یارجیو ستیمایه
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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( حوزه زمتان )هزینته فییتتت ( بیا  ستتیمتایته گتذاران و راه انتدازان 4   بودن منتاقصتتتا 
( حوزه اقرصتتاد ستتیاستتی  6   ( حوزه امکان رقابری شتتامل کیبی  و قیم 5   آپاستترار  
انستتانی  ( حوزه یتتادرا  )مهاجی ( نییو  7   ها  مبرنی بی ستتیاستت  حاکمه()حمای 

یایه نییو  انسانی مرخصن
 گذاری. حوزه سرمایه5-7-1

گذار  است . آپی، میبو  به تأمین مالی و ستیمایهتیین چالن محی  بییونی استرار  مهم
ها  نوپا، نبود بستریها   ها  نوآور و شتیک بودن زنجییٔه تأمین مالی الیح که ناقنالور به

یلیپذیی، نوپابودن نهادها  مرولی در نرام مالی کشتور و عدم گذار   حقوقی بیا  ستیمایه
گذار   ها  اقرصتتاد  این زمینه، باعث عدم ورود جد  افیاد به حوزٔه ستتیمایهتوجه به جنبه

گذار  دول  ایلو نادرست  و نامرناسو اس  یلیپذیی شتده است . در این حوزه، ستیاست 
جتا  ذهن یال ، مهمریین دیتدیته    دهتد تتا بتههتا وام میآپکته: بته استترتار  الور بته

 شان بدهی به دول  باشد.  زندگی
ها  دولری چند مشتکل وجود دارد: نخست ، به لحاظ  گذار از الیفی در بخن ستیمایه

وپتاگیی استتت  کته گتاهی فیاینتد جتذ   زمتانی، بته قتدر  بیوکیاستتی ادار  الوینی و دستتت 
ها عالقمند به دریاف   آپرار  شتود. بیا  همین ایلو است ستیمایه از حّیض انربای یارج می

ها  دولری در قالو میاکز رشتتد، نوآور ، ها  دولری نیستترند. دوم، معموی  حمای کم 
شتود که آن هم مشتکال  و  ها مرمیکز هسترند ارایه میها  علمی و... که در دانشتگاهقلو

ستتوم،   ها  یاو یود را دارد و تحلیل آن نیازمند مجا  و ملالعه بیشتتری استت . مخاالیه 
ها  یییفناورانه  مرمیکز شتتده و بیا  ایده تقییبا  تمامی حجم حمایری دول  بی حوزه فناور 

 کند.  امکان ظهور ایجاد نمی
 بودن مناقصات. حوزه عدم شفافیت و رانتی5-7-2

ها بیا  اینکه بروانند  آپدر شتیایلی که تأمین ستیمایه به نوعی دارا  مخاالیه است ، استرار  
گذار کمری کیده و امکان استترقال  بیشتتری  پیدا کنند، نیازمند د را به ستتیمایهوابستترگی یو

مند  از بازار مناقصتا  دولری هسترند اما فستاد در این فیایند و اقرصتاد رانری مان  از این بهیه 
 گیید. آپی در مخاالیه قیار میبوم اسرار  مهم شده و همچنان زیس 
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 . حوزه زمان )هزینه فرصت(5-7-3

کند  از ی  الی  ایده یال   آپی باز  می بوم استرار  ازمانم نقن بستیار مهمی را در زیست  
و نا  تا زمانی معین در ایریار ی  فید یا گیوه استت  و په از آن چندین گیوه امکان فعالی   

ها  یارجی ممکن است  بازار کشتور را  آپ رو  آن را یواهند داشت . بتمن آنکه استرار  
گباتی در    نستبی و قیمری از دست  یواهد رف . از الی  دیگی، به دلیل بی اشتبای کیده و مزی 

گذار  شتیای  اقرصتاد  کشتور اعم از تورم و نوستانا  ارز ، چنانچه ستیمایه یزم توست  ستیمایه 
شتود و ایذ رو می ها با مخاالیه روبه مثال  چندماه دییتی تأمین شتود، تمامی محاستبا  و بینامه 

گذار  بی مبنا  شتیای  جدید، کار مشتکلی است . نکره دیگی و حایز  یه دوباره هزینه در ستیما 
آپ در این شتیای  بای رفره و ایلو،  اهمی  آنکه هزینه فییت  بیا  شتیکا  ایتلی استرار  

گذار  زمانی )یعنی بیداش  سود و دسرمزد در آینده(  کسی حابی به فعالی  به عنوان سیمایه 
بوم  بتاشتتتد. په بته نوعی زیستتت  فقیت  محتدود، نمی آمیز و احرمتا  مو در شتتیای  مختاالیه 

 شود. آپی در این شیای  از بازیگیان ایلی و واسله یالی می اسرار  
 . حوزه تورم و نوسانات ارزی5-7-4

که در بخن زمان و هزینه فییتت  ملیح شتتد، تورم و نوستتانا  ارز  بستتیار  از  الور به
کند. نوستانا  بازار و عدم رو میمخاالیه روبهآپی را با  ها و محاستبا  استرار  ریز بینامه

ها را بی هم زده و  آپگذاران و بازیگیان دایلی استرار  تعاد  آن بستیار  از معادی  ستیمایه
شتده محصتوی  و یدما  که گاهی تولید  کند. قیم  تمامرو میبا مشتکل و مخاالیه روبه

قرصتاد ، گاهی استاس کار ی  گبا  اکشتد، در این شتیای  بیآن ی  تا سته ستا  الو  می
شتدن آنها و  رو کیده و منجی به شتکست  و مرالشتیآپ را با مخاالیا  فیاوان روبهاسترار  

 شود. گذار و جوانان و سییوردگی آنان میبیر و زیان سیمایه
 . حوزه امکان رقابتی5-7-5

در این شتود.  آپ محستو  نمیآپی که مزی  رقابری نداشتره باشتد، استاستا  استرار  استرار  
ها  شتیای  که انحصتار بازار در ایریار اوست  نیاز  به رقاب  ندارد و تنها رقبا  او ستن 

زدگی جتامعته، معموی  پییوز یواهتد شتتتد. امتا نکرته بتازار و جتامعته استتت  کته بته دلیتل تکنیت 
بودن آن، تورم و زمتان استتت  کته یت  کتای یتا یتدمتا   گبتاتی، رانریاستتتاستتی در بتازار، بی
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ها  یارجی  دهد و گاهی نمونهعدم نیاز به رقاب  را در شیای  مخاالیه قیار میانحصار  و 
ها یارج کیده و  آپها  موجود قدیمی و ستتنری، انحصتتار را از دستت  استترتار  یا نمونه

ها  بازاریابی نیز کند. در کنار موارد فو ، قابلی رو میدستراوردها  آنها را با مخاالیه روبه
 ی دارد. بی عملکید تأگیی مثبر

ها با  آپدهد که استرار  ها  اییان نشتان میآپبیرستی وبتعی  زیست  بوم استرار  
چالن تناستو محصتو  با بازار و ورود به میحله رشتد مواجه هسترند. درواق ، ممکن است  

ها به شکل درسری نیازها  بازار و مشرییان را نسنجند. درنریجه، با ارایٔه محصو  آپاسرار  
که شتنای  یتحیحی از بازار   مشترییان با مشتکل مواجه شتود. در یتورتینامناستو در جذ

وجود نداشتره باشتد، محصتو  بیا  بازار جذابی  و کشتن نخواهد داشت  و این دلیلی است  
 شود. ها میآپکه موجو شکس  بسیار  از اسرار  

 . حوزه اقتصاد سیاسی5-7-6

ها  دولری است  جدا نیست  و شتاید  ستیاست ها  اقرصتاد که مرأگی از این حوزه از ستایی حوزه
آپی باشتد. این حوزهش بستیار پیچیده و  استاس شتیای  نابستامان اقرصتاد  در حوزٔه استرار  

آپی را تبدیل به گذار  اندک دولری در حوزه استرار  تنیده است  که بخشتی از ستیمایههمدر
نولوژ  راهنمتایی و  هتا  حوزه تکهتا را بته ستتو  فعتالیت آپوام کیده، جو حتاکم استترتار  

مدییی  کیده، مان  از حبظ نییو  انستتانی ماهی، مرخصتتن و یال  شتتده، باعث ایجاد  
فضتتا  اقرصتتاد  نوستتانی و اقرصتتاد رانری شتتده و در نهای ، فشتتار در امور بیوکیاستتی و  

 مناقصا  را رقم زده اس . 
 . حوزه صادرات نیروی انسانی متخصص5-7-7

آپ است . در  ه شتد، نییو  انستانی رکن استاستی فیایند استرار  تی توبتیم داد که پین الور  به 
گذار  نیز ستخن گبریم که  ها جه  ستیمایه آپ گذار  استرار  بخن دیگی دریصتوو ارزش 

نویه یا مدیی(، ارزش ی  شتتدن ی  نییو  مرخصتتن )یایتته بینامه گاهی با ابتتافه یا کم 
گذاران این حوزه و  رستد ستیاست  نری می شتود. با این وجود به  آپ دوبیابی یا نصت  می استرار  

پذیی و باهوش را کمری درک مجموعه حاکمی ، ارزش نییو  انستتانی ماهی، یال ، ریستت  
دهتد.  کیده و اقتدامتا  محتدود  را جهت  جتذ  آنهتا و جلوگیی  از مهتاجی  آنهتا انجتام می 
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همچنین نییو  انستتتانی یتتتادر شتتتده بته محض ورود در کشتتور  دیگی بته راحری جتذ   
 آورند.  ها  آنها شده و پرانسیل یزم جه  توسعه آنها را فیاهم می آپ ها و اسرار  انشگاه د 

 دولتیـبستر یا نظام حقوقی. 8-7-5

ها و جو حاکم بی آن و نستب   در بخن اقرصتاد  و نرام آموزش عالی، نقن دول ، ستیاست 
آپی را مرأگی کیده و آن بوم استرار  زیست تواند  آن با شتیای  جامعه نشتان دادیم که چگونه می

توان گب  دول  با کاهن زمان و  قانونی نیز میتت رو کند. در بخن حقوقیرا با مخاالیه روبه
آپی بوم استرار  وپاگیی و مزاحم زیست فیایند بیوکیاستی و ایتالح و بازنگی  قوانین دست 

ایرن شتیای  تصتویو و ایتالح نریی قوانین کار، تجار ، بیمه و مالیا ، همچنین فیاهم ست 
ها، فکی  و جلوگیی  از تبستتیی به ر   قوانین و دستترورالعمتلتتتتت قوانین حاکمیت  حقوقی

آپی فیاهم کند. دول  بوم استرار  تواند زمینه مناستو را جه  رشتد و گستریش زیست می
ا  چون اییان  توستعهدرحا تیین پیشتیان توستعه کارآفیینی نوپا در کشتورها   تواند مهممی

هتا  متدایلته دولت  در زیستتت  بوم  یکی از نمونته  1آپ هنتدبتاشتتتد. بینتامته اقتدام استترتار  
استتترتار   تتوستتتعته  رونتد  و  کته آپکتارآفتییتنتی  متعترتقتدنتد  بتییتی  هتمتچتنتیتن  استتت .  هتا 

ها  بستتیار تواند منجی به ظهور شتتیک نگی دول  استت  که میها  آیندهگذار ستتیاستت 
ها  موف  آمییکا، در  آپاپل و یییه بشتتود. همچنین بیشتتری استترتار  موفقی چون گوگل،  

 مند شده بودند. ها  دولری بهیه میاحل اولیه رشد یود از حمای 
 . بستر فناورانه5-8

بوده  2زده این بستری یا محی  نیز بیگیفره از نرام اقرصتاد ستیاستی حاکم بی دول  و جامٔه تکنی  
ها  زییستتایری، فیستتوده و قدیمی استت . همچنین و از الی  دیگی به دلیل تحییم، فناور  

ها   ها و مجموعه آپ ها  یایتی است  که زمینه فعالی  استرار  حاکمی ، به دنبا  فناور  
کند. از ستو  دیگی، نرام کنری  و فیلریین   بنیان را به ستم  آنها راهنمایی و هدای  می دانن 

هتا، آزاد  آپ و فضتتا  مجتاز  نیز عالوه بی اشتتکتای  زییستتایری بیا  استترتار  اینرینت   
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 

 زیستت  ها بحیان  در آن  نقن و  تکنولوژ  مثابهٔ  به  عالی  آموزش   (.1399) اباذر اشتتری ،  ر.ک:  زدگیتکنی  بهری  درک بیا  .2
 .محیط  زیست هایبحران و عال  آموزش  جسهارهای کرا  در محیلی.
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فعتالیت   و اجیایی  نیز تحت  محروایی  را  آنتان  قیار می هتا   پتایین  الشتتعتای  کیبیت   دهتد. 
ها  ارتباالی و االالعاتی مانند پهنا  باند و ستیع  اینرین  و میاکز داده، بایبودن  زییستای  

بیدار   و ارتباالا  در کشتور، زییستای  نامناستو بیا  بهیه قیم  یدما  فناور  االالعا   
هتا  حجیم و ارتبتاالتا  ستتیتار نیز از جملته موارد  هتا  جتدیتد همچون تحلیتل داده از فنتاور  

  شود ها  فنی می اس  که سبو دشوار  در دسریسی به زییسای  

 تحقیق(  از )پس هاآپاستارت   با مرتبط یانهپنج  عوامل مفهومی نقشه . 6  شکل

  

اکوسیستم استارت آپ

فرهنگی-محیط اجتماعی
(سن، جنه)ویوگی ها  شخصی

(حمای  شوندهتحمای  کننده )یانواده
ت  سازمان یییرسمی)محی  مدیییری

(شبکه اجرماعی
بسریساز نیازها و )جامعه و فیهن 

(فیهن  کارآفیینی یک بستر تکنولوژ
ها  زییسایریفیسودگی تکنولوژ 

ها  ها  حاکمی  از تکنولوژ حمای 
یاو

و فضا  نرام کنری  و فیلریین  اینرین 
مجاز 

ها  ارتباالی و کیبی  زییسای 
االالعاتی

قیم  یدما  فناور  االالعا  و 
ارتباالا 

ها  ها  حجیم و بان وبعی  داده
االالعاتی

نظام آموزشی، دانشگاه، رشته 
تحصیلی
ایده دهی

شبکه ساز 
ینسب  رشره ها  فنی و علوم انسان

فیهن  کارآفیینی
ساز مهاجی زمینه

ها  حاکمی  و نرام   یلبه سیاس
سیاسی بی نرام آموزشی

بستر اقتصادی
و ها  دولری، یصوییگذار سیمایه

یارجی
تورم و نوسانا  ارز 

ا بودن مناقصعدم شبافی  و رانری
بیا  ( هزینه فیی )زمان 

گذاران و راه اندازان اسرار  آپسیمایه
امکان رقابری

اقرصاد سیاسی
نییو  انسانی( مهاجی )یادرا  

دولتی–نظام حقوقی 
فیایند بیوکیاسی

قوانین کار، تجار ، بیمه و مالیا ، 
فکی –حاکمی  حقوقی 

ها  حمایری دول سیاس 
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