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از رویکدرد ندوین تداوان گلوگداه  پد وهشاستفاده شده است. عالوه براین، در ایدن   ،تمرکز دارد  کارففرینی 
(PFB  برای ارزیابی اینکه )موردتوجدهایدران بایدد    هایاسدتاندر    کارففرینی از عناصر اکوسیستم    کیکدام 

موجدود چده میدزان تدالش  یهداگلوگاههمچنین برای رفع تنگناهدا و  بیشتری قرار گیرد استفاده شده است و 
شدده،  سدازیبهینهدر پ وهش حاضر با هدژ ارائده یدک تصدویر پویدا از ت صدیص   رو ازایناست.    ازیموردن
و بهبدود فادای  وکارکسدببرای بده حدداک ر رسداندن ارزش شداخص محدیط    موردنیازسیاستی    یهاتالش
سدنره ملدی، کده  هدایاز داده)تاوان گلوگاه( و ضدمن اسدتفاده   1pfbاز روش    کشور، با استفاده  وکارکسب

محیط   یهامؤلفه  سازیشبیهجدول    ؛ اقدام به محاسبهاستکارففرینی ایران    فردمنحصربهمطابق با اکوسیستم  
 وملز انگریبپ وهش  یهاافتهی، نتایج به دست فمده از درنهایتایران صور  گرفت و   هایاستان  وکارکسب
عمدده  کدهیطوربه. اسدترکدن در همدان اسدتان  نیترفیضعو منابع موجود هر استان، بر   هااستیستمرکز  
 ،همچون، اصفهان، خراسان رضوی، فذربایران شرقی، مرکزی، مازنددران و بوشدهر  ترافتهیتوسعه  هایاستان

البدرز، فدار ،  توسدعهلدرحا هایاسدتان کدهدرحالی  ؛دهنددی مضعف در محیط حقوقی اکوسیستم را نشدان 
کردستان، گلستان، همدان، اردبیل و چهارمحال و ب تیاری ضعف در محیط مالی اکوسیسدتم مشداهده شدد. 

را نشدان  کدارففرینی نیدز ضدعف در رکدن محدیط فرهنگدی و فموزشدی اکوسیسدتم   هااسدتانهمچنین برخی  
ی همچون اصدفهان، بوشدهر، فدار  و پیشرو صنعتی و ترار  هایاستان. محیط فناوری و نوفوری در  اندداده

 یهداتیمزکده دارای    یی هااسدتانرکن برتر گدزارش شدده اسدت.    عنوانبهخوزستان و مرکزی و هرمزگان  
ارتبداطی  یهارسداختیزصادراتی و  یبازارهامصرژ، دسترسی به  یبازارهاجغرافیایی همچون دسترسی به 

اجدرا شدده بدر شداخص ارکدان  سدازیشبیهبدر اسدا   .اندداشدتهدر محیط جغرافیایی مزیدت نسدبی   اندداشته
وکار کسدبدرصدی در شاخص محیط    11دستیابی به بهبود    منظوربهحاکی از فن بود که،    هاافتهی  ها،استان
درصد تالش بهینده در رکدن محدیط  15درصد تالش بیشتر در رکن محیط اقتصاد کالن،   16، نیازمند  کشور
درصد تالش مااعف در رکدن محدیط حقدوقی   18ن محیط فرهنگی و  درصد تالش بیشتر در رک  19مالی،  
 .است

، روش تدداوان هااسددتان وکارکسدب، محددیط کددارففرینی ، تنگناهدای کددارففرینی اکوسیسدتم  :هادواژهی  کل
 .(PFBگلوگاه )

 JEL  : O17, O43, G18, G28, E61,M21, L26طبقه بندی 

 

 مقدمه

موجود در   وکارکسبکشورها و نیز فاای    رینیکارفففاا و اکوسیستم    ری تأثتحت    کارففرینی
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1- Penalty for Bottleneck 
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کارففرینددان زمددانی موفددق  (Isenberg,2010مناطق م تلف کشددورها اسددت. بدده عقیددده فیزنبددر  )
شان دسترسددی پیدددا کننددد و در محیطددی فعالیددت موردنیاز  یاحرفههستند که به منابع انسانی، مالی و  

تنهددا در صددور   کددهازفنرایی .دینمایم ن ی متأدولت، کارففرینان را تشویق و   یهااستی سکنند که  
اسددت کدده اکوسیسددتم تددوان پددرورش  یددیافزاهمهمچددون همگنددی، تعددادل و  ییهددای گیووجددود 

مناسددب بددرای توسددعه   یهااسددتی سکارففرینان موفق را خواهد داشت،  زمدده تشدد یص و طراحددی  

اسددت.  هددافنیوه تعددامال  یا نقاط قو ( اکوسیستم و ش هایکاست توجه به کلیه عناصر )  ،کارففرینی
 رغمعلددیداشددته و    ری تددأثبر عملکرد کلی اکوسیستم    تواندیم  مؤلفهدر چنین نگاهی ضعف در یک  

 (.Riyahi et all., 2016) عمل نماید 1تنگنا )یا گلوگاه(وجود نقاط قو ، همانند یک 
اقتصددادی ، دستیابی به رشد و رونددق  (GEI)  2کارففرینیشاخص جهانی    2018مطابق با گزارش  

وکارهای در شرایط رقابتی عصر حاضددر، بدددون ایردداد محددیط مسدداعد بددرای سهددور و رشددد کسددب

رشددد  ،موتور رشد اقتصادی اسددت کدده بدددون فن کارففرینیپذیر نیست. کارففرینانه و نوفور امکان
دهددد کدده وری و خلق مشاغل جدید بسیار دشوار خواهد بود. مطالعا  درباره کشورها نشان میبهره

و ایراد وجهه مناسب برای کارففرینان در جامعه، کددافی نبددوده بلکدده  سازیفرهنگموزش افراد و  ف
ای فراب شددی و پدیددده کددارففرینی، بدده عبددارتیسددت. انیازمنددد محیطددی مسدداعد  کددارففرینیبددروز 

از همدده ابعدداد اقتصددادی، اجتمدداعی، فرهنگددی و سیاسددی  متددأثرکه از یکسو نحویچندوجهی است به
درگرو توجه بدده   کارففرینیرو توسعه  است. ازاین   تأثیرگذارسوی دیگر بر تمام این ابعاد    است و از

عصددر حاضددر، پ وهشددگران حددوزه  در .های متعددددی اسددتموضددوعا  م تلددف از زوایددا و جنبدده

وکار جدیددد معتقدند کشورها با تعداد زیادی کارففرین )به معنای کسب کارففرینیگذاری  سیاست

________________________________________________________________ 

1- Bottleneck 

ز شود و تصوویری ا منتشر می (GEDI) که همه ساله از سوی موسسه جهانی توسعه کارآفرینی (GEI) شاخص جهانی کارآفرینی -2
دهد، نماگری است که سالمت اکوسیستم کارآفرینی در یک کشوور را از رریوت تعوامالت تغییرات اکوسیستم کارآفرینی کشورها ارائه می

دهود  و اشتیاق کارآفرینی، هم در سطح فوردی و هوم در سوطح نهوادی موورد ارزیوابی یورار می  ، تواناییشده بین گرایشپویا و نهادینه
یابد که در صورتی امکان بروز می باًیاین شاخص این است که کارآفرینی هرچند ماهیت رفتاری و فردی دارد اما تقر  بنیادی در تهیهفرض

های افراد جامعه، درگرو محویط ها و ویژگیمحیط به فرد اجازه بروز آن را بدهد  به عبارتی پویاییکارآفرینی در هر کشور عالوه بر خصلت
دهود  هور باشد را مدنظر یورار مویحوزه )ارکان( را که مربوط به اکوسیستم کارآفرینی می  14کارآفرینی  شاخص جهانی    .استنهادی نیز  

کوه بورای بهبوود شورایط راهکارهوای شود  ازآنجوایییک یا چند حوزه بحرانی دارد که مانع از پیشرفت اکوسیستم می  اییا منطقه  کشور
 متفاوتی برای هر حوزه وجود دارد 
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 کددارففرینیتوانند به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند بلکه نیازمند اکوسیستم نمییا خوداشتغالی(  
متناسب هستند تا بتوانند به این مهم برسند. هر اکوسیستمی شامل تعدادی زیرسیستم بدده هددم وابسددته 

، بر یکدیگر اثرگذارند و در جهت بددرفوردن هدددفی بددا یکدددیگر تعامددل اندتعاملاست که باهم در  
با یکدیگر سددبب ایردداد   هافننفعان و همکاری متقابل  وجود ذی  کارففرینی. در اکوسیستم  کنندمی

 شود.  های جدید میوکارکسبهای کارففرینانه و توسعه  شرایط مناسب برای فعالیت

در ایددران، عمددری کوتدداه )کمددی بددیش از یددک دهدده(   کارففرینیبه مقوله    گذارانسیاستتوجه  
که شایسددته  گونهفن کارففرینیهای توسعه د  کوتاه، ابزارها و سیاستدارد. بدیهی است در این م

بددر اسددا  گددزارش شدداخص و محدود هستند. ایددن در حددالی اسددت کدده   اندافتهی ناست فرصت بلوغ  
کشددور   13۷ای در میددان  رتبدده  13با افزایش    2018ایران در سال    کارففرینیرتبه    ،کارففرینیجهانی  
 3که در مقایسه با سددال قبددل  است11دارای رتبه  (MENA) طقه منااست و همچنین در من  ۷2جهان 

ترربه کددرده و از ایددن منظددر   2018بهبود امتیاز را در سال    4/  ۷رتبه بهبود یافته است. همچنین ایران  
هددای موجددود در اکوسیسددتم امددا متاسددفانه، گلوگاه؛ پنرمددین کشددور جهددان در بهبددود امتیدداز اسددت

برنددد. ایددن شددواهد حدداکی از نامتناسددب وضعیت نامطلوبی بدده سددر می  کشور کماکان در  کارففرینی
فردی در سددط    کارففرینیهای  بودن فاای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور و انگیزه

 .هایی در سط  کشور قابل بهبود استجامعه است که با ات اذ سیاست
 یهددادادهو با اسددتفاده از    (GEI)  یجهان  کارففرینی  شاخص  نوفورانه  روش  کی  از  مقاله  ن یادر  
 و هااسددتاندر سددط    کددارففرینی  یکلدد   عملکددرد  یابیدد ارز  و  یبررس  یبرا  در ایران  کارففرینیپایش  

 است  فردمنحصربه  روش  ن ای  .است  شده  استفاده(  ستمی اکوس)  هااستان  کارففرینی  سط   گیریاندازه
 در  عملکددرد  یری گاندازه  امکانطریق    از این   که  کندیم  ترکیب  هم  بارا    یفرد  و  ینهاد  عوامل  رایز

رویکردهددای مشددابه بددرای   کددهدرحالی  کنددد،یمدد   فراهم  واحد  مدل  کی  در  را  ینهاد  و  یفرد  سط 
 یبددرا GEM  1کددارففرینیبددان جهددانی  کارففرینی ماننددد رویکددرد دیدددهارزیابی عملکرد اکوسیستم  

 (.Szerb & Trumbull, 2018) اسددت شددده یطراحدد  تیدد جمع مورد در یفرد یهاداده فوریجمع

 هااسددتان  کارففرینیاکوسیستم    عملکرد  ضعف  و  قو   نقاط  توانمی  روش  ن یا  قیطر  از  ن یبراالوهع

________________________________________________________________ 

1- Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 



 105 ...ها با رویکرد نوین وکار استانارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب

 ی گدد یو  کیدد   از  در ایددن پدد وهش،  تدداًینهارد و برای فن راهکار ارائدده داد.  ک  ییشناسا  و  صی تش   را
 کدده شددد اسددتفاده یطیشرا یسازهی شب  یبرا (PFB) تنگنامرازا     روشبا عنوان    ،GEI  فردمنحصربه

 مدددل، یوندددهای پ ن یتددرفی ضددع بدده شددتری ب کددارففرینی منددابع صی ت صدد  بددا بتواند استان یا منطقه  کی
 یچندسددطح و کامددل دگاهیدد د یکرد، یکرواز این  با استفاده    ن یبنابرا؛  ب شد  بهبود  را  خود  عملکرد
بددا اسددتفاده از نتددایج،   بددراین،  هشددده اسددت. اضدداف  ارائدده  در ایران  هااستان  کارففرینی  عملکرد  درباره

 وندددی پ  ن یرتریپذبی فس  دادن  قرار  هدژ  با  تواندیم  کهکاربردی ارائه شده است    یاست ی س  یهاهی توص
 .کند  مااعف کمک  هااستاندر    کارففرینی عملکرد دیتشد به  ،هااستان  کارففرینی  ستمی س  در

 

 مرور مبانی نظری و پیشینه تحقیق:

 کاروکسبو محیط  کارآفرینیاکوسیستم 

 یهدداروش، رویکردهددا و وکارکسددباخیر شیب تند و پرشتاب تغییددرا  در جهددان    یهادههدر  

بدده رویکددرد  تددوانیم  کردهددایروایددن    ازجملددهبه همراه داشددته اسددت    نوینی را از جانب پ وهشگران
. بر مبنای استامروز    وکارکسباشاره نمود که دستاوردی از تغییرا  جهان    کارففرینیاکوسیستم  

حفددو و بقددای   منظوربدده، اکوسیستمی است که اجددزای م تلددف فن  وکارکسبرویکرد، جهان    این 
 . باشندیمحیا  خود نیازمند برقراری ارتباط متقابل بوده و از همین رو به یکدیگر وابسته  

بددر  یتوجهقابددل ری تددأثمسددلم اسددت بددر اسددا  ایددن نگددرش هریددک از اجددزای اکوسیسددتم    فنچه

. اسددته و شکست یا موفقیت هر جزء در گرو نحددوه عملکددرد سددایر اجددزا سرنوشت سایر اجزا داشت 
ایزولدده شددکل  صددور بهدر فاددایی  کددارففرینی، نگدداه اکوسیسددتمی بدده ایددن معناسددت کدده درواقددع

. ونددددی بپ به وقددو   کارففرینیاز عوامل باید فراهم شوند تا از دل فن فعالیت  یامرموعهو    ردی گینم
((Isenberg,2011 

- -Van de ven,1993) - Dubini,1989دوبینددی، پنینگددز، بهرامددی و ایددونزون دی ون، 

Pennings,1982Bahrami and Evans,1995  را  وکارکسددب( در مطالعددا  خددود مفهددوم محددیط
عوامددل اقتصددادی و اجتمدداعی بددر رونددد فراینددد   ری تددأثتوضددی     منظوربددهتوسعه داده، و اکوسیستم را  

 (. Stam,2016اند )به کار برده  کارففرینی
( معرفددی Moore,1993مددور )( ن ستین بار توسددط  وکارکسباین مفهوم )اکوسیستم    درنهایت 
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هسددتند کدده  هاشددرکتیا  هابنگاه( عوامل )بازیگران( در اکوسیستم، Moore,1996مور )  زعمبهشد.  
د. هسددتن  گددذارانقانونو  هددادولت،  نفعددانیذمستقیم در خلق ارزش مشترک درگیددر بددوده و    طوربه

(Spigel,2015) 
 یامرموعدده  عنوانبهرا    کارففرینینیز در تعریف خود، اکوسیستم    (Isenberg,2011)  زنبر یا

شددده بددا هدددژ کمددک کددردن بدده کارففرینددان در مراحددل م تلددف توسددعه   یسازشبکهاز نهادهای  

 .کندیمتعریف  زی فمم اطره  یهاوکارکسب
ا ترکیبددی از عناصددر اجتمدداعی، سیاسددی، ر کددارففرینی(، اکوسیسددتم Spigel,2015) گلی اسددپ 

ابتکدداری و تشددویق   یهدداینوفورکدده از توسددعه و رشددد    داندیماقتصادی و فرهنگی در یک منطقه  
 (Stam,2016. )کندیمو سایر بازیگران پشتیبانی    نوسهورکارففرینان  
سددته در از اجزای به هددم واب  یامرموعه( اکوسیستم کارففرینانه پایدار را  Cohen,2006کوهن )

جدیددد   هایگذاریسددرمایهکدده از طریددق حمایددت و تسددهیل    داندددیمیک اجتما  جغرافیایی محلی  
 . شوندیمموجب دستیابی به رشد پایدار 

چنددین   توانیمخاص فن بیان شد    یهای گیوکه در توضی  واژه اکوسیستم و    فنچهبا توجه به   
کدده   شددودیممنرددر بدده فن    هاستمی اکوسزای  بیان نمود که در نگاه اکوسیستمی تعامل موجود بین اج

در عین وابستگی به یکدیگر، به دور از حاکمیددت سلسددله مراتبددی   کارففرینیذینفعان در اکوسیستم  
 .برندیمکار کند همه از فن سود   یخوببهبه سر برده و اگر اکوسیستم  
و   کددارففرینی  و توسددعه  وکارکسددبکه رابطه م بتی میان محیط    دهدیممطالعا  متعددی نشان  

وکددار و های فاای کسددبرشد اقتصادی وجود دارد؛ تحقیقا  همچنین از ارتباط میان زیر شاخص
کدده توجدده شددایانی بدده ایددن مهددم در   است  یالزام  روازاین .  دهندیمخبر    کارففرینیبهبود اکوسیستم  

 .صور  گیرد هادولت  یهابرنامهو   هااستی س

در اتحادیه اروپددا  کارففرینیدریافتند که شاخص  Szerb et al., (2015, 2016)مطالعاتی مانند 
)اخددتالژ   GEI  کارففرینیو اختالفا  بین ارکان شاخص    ترفی ضعفمریکا    متحدهایا  نسبت به  

 Szerb et al., (2013)رکن( در اتحادیه اروپددا بیشددتر اسددت. همچنددین  ن یتریقوو  ن یترفی ضعبین 
 جزبددهدر مندداطق هفددت گاندده مرارسددتان،   کددارففرینیص  ضمن شناسایی تنگناهای موجود در شدداخ

فرعی نگرش و اشتیاق کارففرینانه بسددیار ضددعیف   یهاشاخصمرارستان مرکزی باقی مناطق را در  
اسددتان کرمانشدداه را مددورد   وکارکسددبفاددای    یامطالعدده( در  2018دیده است. نادری و همکاران )
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اسددتان کرمانشدداه در  وکارکسددبمحددیط  یهاشدداخصارزیابی قرار دادنددد و دریافتنددد کدده وضددعیت 
، بیانگر رتبه نامناسب ایددن اسددتان 9۷-90کشور در بازه زمانی    وکارکسبمقایسه با متوسط شاخص  

از منددابع طبیعددی و  یمندددبهرهموقعیددت راهبددردی جغرافیددایی،  رغمعلیبوده و   هااستاندر میان سایر  
. اسددتیددانگین کشددوری داشددته و دارای ضددعف اقلیم متنو ، در شاخص فرهنگی فاصله زیددادی از م

 93تا تابسددتان  89دوره پیمایش فصلی این مطالعه از پائیز   16که نتایج    ردی گیم( نتیره  2016صباح )

اقتصددادی، مسددائل زیرسدداختی  یهاتشددکلدر ایران از نظددر   هابنگاهمشکل اصلی اداره    دهدیمنشان  
 یهان ی تاممالی تولید و نیز    ن ی تأماست نظیر    یافزارمنرنظیر راه و برق نیست، بلکه مسائل نهادی و  

بددر فاددای   مددؤثر( ضددمن شناسددایی عوامددل  2015حقوق مالکیت. در همین راستا رماانی و خددادم )
در حددوزه فراملددی( )  یالمللن ی ب  یهامیتحراستان خراسان جنوبی، تورم )در حوزه ملی(،    وکارکسب

ه، ریددل و هددوایی )در حددوزه اسددتانی( را دارای جدداد  ونقددلحملسیسددتم  یهارسدداختیزو کیفیددت 

در ب ددش   یامطالعدده( در  2013. سدد داری )اندنمودهاستان عنوان    وکارکسببیشترین اثر بر فاای  
دسترسی به منددابع مددالی، نددر  و  دهدیم( نشان وکارکسبمحیط    یهاشاخصنتایج کمی )وضعیت  

و کمبود نیروی کار فموزش دیده به ترتیددب مالیا ، وجود رقبای غیررسمی در بازار    افتیدرشیوه  
 طی مح  یداریناپادر استان خراسان رضوی هستند. در ب ش کیفی    وکارکسبموانع انرام    ترین مهم

و عدددم فشددنایی   وکارکسددبانرددام    یگذاراستی سسرگردانی راهبردی در ب ش  و سیاسی،    قانونی
موانددع انرددام  تددرین مهماز   اروککسددببددا نقددش خددود در بهبددود محددیط  هاسددازماندقیددق مدددیران 

( نشددان 2013پددور )تحقیددق بهبددودی و مددامی    یهاافتددهی.  استدر استان خراسان رضوی    وکارکسب

بانک جهانی در استان فذربایران شرقی نسبت به میانگین کشددوری   گانهده  یهاشاخصکه    دهدیم
 ازجملددهایرددان شددرقی اسددتد ل کددرد کدده اسددتان فذرب تددوانیمدر وضددعیت نددامطلوبی قددرار دارد و 

مادداعف بدندده مدددیریتی و کارشناسددی فن، از محددیط  یهدداتالش رغمبددهاسددت کدده  ییهااسددتان
پددائین تددر از   موردبررسددی  یهاشدداخصهمه    باًیتقر  کهطوریبهمناسب برخوردار نیست،    وکارکسب

رکیبددی ت گانهده یهاشاخصاستان در  وکارکسب. همچنین پایش محیط قرار داردمیانگین کشوری  

ا  دولتی و وصددول حقددوق و رمالی و مقر ن ی تأمکه از نظر فعا ن اقتصادی، مشکال   دهدیمنشان  
 استان است.   وکارکسبمشکال  محیط    ترین مهم  عنوانبهعوارض ب ش عمومی 

 ن ی بدد   وکارکسددب  یمرتبط بددا بهبددود فاددا  یهاشاخص  سهیضمن مقا(  2011اشرفی و فهیمی فر )
، وکارکسددب  کیدد قراردادها، شرو     یبودن اجرا  فورالزام  یهاشاخص  ه،یهمسا  یکشورهاو    رانیا
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اخددذ   ت،یدد ثبت و انتقال مالک  ،یمرزبرونترار     ت،ی فعال  کیانحالل    ا ،ی اخذ اعتبار، پرداخت مال
 زانیدد م ن یکمتددر یدارا ن ی انگی م طوربه بی به ترت  گذارانسرمایهاز    تیشاخص حما  درنهایتمروز و  

 د.انبوده رانیرتبه در ا

بددا اسددتفاده از رویکددرد   کددارففرینی(، ارتقددای اکوسیسددتم  201۷همکدداران )در مطالعه فکددو و  
 رددادیا  لی از تسدده  هددادولتبددا حرکددت    دریافتند که  هافنانرام شده است.    GEI  کارففرینیسیاست  

 کددارففرینی یحددام یهااسددتی ساز مشدداغل بددا رشددد بددا ،  تیدد بدده سددمت حما دیدد جد یهاشددرکت
 در خصددوص ییهااسددتی سبایددد  هددادولتکدده  کنندددیملددذا پیشددنهاد . اندشده تردهی چی پ  مرورزمانبه

، از شددودیمرا شددامل  دیدد جد تی فعال  کی  یزندگکه کل چرخه    کنند  ات اذ  یت یحما  یهاستمی اکوس
 Zolatan J. Acs, Laszlo Szerb, Ainsley Lioyd)  .المللیبین تا گسترش    هی ابتدا تا بقا و رشد اول

2017) 

در میان مناطق م تلف مرارسددتان   کارففرینی( به بررسی عملکرد  2015و همکاران )  کولومسی
مندداطق  ن ی در بدد  کددارففرینیمقاله اختالفددا   ن یدر امرازا  گلوگاه پرداختند.  کردیروبا استفاده از  

 کددارففرینیبهبود سددط   یبرا یعموم یهااستی س یهاشنهادی پمرارستان شرح داده شده و م تلف  
 E) در هفت منطقه مرارستان ارائه شده اسددت. کارففرینی رکن  14منابع در  صی ت ص زیسابهینهو 

Komlosi, L Szerb, ZJ Acs, R Ortega-Argiles, 2015) 
( از روش EUاروپددا )  هیدد اتحاد  کددارففرینیعملکددرد    یبررسدد   یبددرا(،  2016همکاران )سزرب و  
اروپددا و  هیدد اتحاد کددارففرینی ازا یدد مت ا سددهی. بددا مقااندددکرده( اسددتفاده PFBگلوگاه )  یمرازا  برا

 ی، کشددورهاGEIازا یدد عقب مانددده اسددت. براسددا  امت   متحدهایا  از    ساهراً، اروپا  متحدهایا  

، در ن یدد . عددالوه بددر ادهندددیمخددود نشددان    کددارففرینیدر عملکرد    یری اروپا تفاو  چشمگ  هیاتحاد
حدداکم اسددت.   کددارففرینی  رکددن   14در    یحتدد   تددریبزر اروپا اختالفا     هیعاو اتحاد  یکشورها

 کیدد تددالش    زانی از م  یب یتقر  یهانشانه  ن ی شاخص همچن   ن یعوامل گلوگاه، ا  سازیبرجستهعالوه بر  
 .Szerb,L, Komlosi,E and pager,B) . دهدددیم ائددهکاهش گلوگدداه مشدد ص را ار یکشور برا

(2016)) 
 یدر سط  ملدد   تنامیدر و  ینیکارففرعملکرد    گیریاندازهخود به  مطالعه    ( در2018و هوا )  سوها

با    هافنپرداختند. نتایج  (  GEDI)  کارففرینی  یشاخص توسعه جهان  -  دیجد  کردیرو  کی  قیطراز  

، ندده گلوگدداه از چهددار تنددامیکه در و دهدیمنشان   GEDIیرهای تغعملکرد م  ن یو بدتر  ن یمطالعه بهتر
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 چهار یبرا  استی س  تیاولو  ن یا ترب  هافندارند، که در    یف ی عملکرد ضع  ن یی پا  اری ستون با نمرا  بس
. شددودیم، داده یفورفددن و جددذب    یساز  المللیبین ، درک فرصت،  سکیر  رشیپذ  ازجمله،  مؤلفه

و   GEDIاسددتفاده از روش    اسددتی س  عنوانبدده(، کدده  PFBگلوگدداه )  یسرانرام، روش مرددازا  بددرا
بدده  یابی ا هدددژ دسددت بدد  نشان داده است کدده، شدهدر نظر گرفته  "نهی به"  استی س  صی ت ص  سازیشبیه

 .N. T) کاهش داده شددود.عملکرد  یهامؤلفه ن یترفی ضع، باید کارففرینیعملکرد  بهبود ن یشتری ب

T. Ha, L.B. Hoa, 2018) 
 

 کارآفرینیو  وکارکسبپایش اکوسیستم  

 یهددابازهکدده ممکددن اسددت در  ییهددایدگرگونو    وکارکسددبهوشیاری از وضعیت اکوسیسددتم  
 یهااسددتی سو  هابرنامددهبسددزایی در رونددد طراحددی  ری تأثزمان به وجود فید  زمانی م تلف و با گذر

ایددن امددر همددان   ؛ کددهخواهد داشت  وکارکسبو بهبود فاای    کارففرینیدر ب ش توسعه    موردنیاز
که با توجه به پویددایی و پیچیدددگی    است  کارففرینییا سنرش اکوسیستم    وکارکسبپایش محیط  

و جددامع و کامددل  خصددوصبهموجود، دستیابی به یک شدداخص   یهاستمی اکوسو    وکارکسبمحیط  
 در این زمینه تالش دانشمندان این حوزه را به همراه داشته است.

 گیریشددکلکدده توسددط محققددان قبلددی نشددان داده شددده اسددت، عوامددل متعددددی در  طورهمددان

عوامددل بددر  ایددن  ری تددأثبددر   تأکیدددهسددتند. بددر ایددن اسددا  و ضددمن    تأثیرگددذار  وکارکسباکوسیستم  
نیز ده عامددل: فرهنگددی، سیاسددی، حقددوقی، فموزشددی، فندداوری و نددوفوری، سدداختار   1یکدیگر، شین 

و   کارففرینی  ندیبر فرا  تأثیرگذاردولت، اقتصاد کالن، ساختار تولید، مالی و جغرافیایی را از عوامل  
یسددتم را تحددت ( تعامل میان این عوامل کارایی اکوسShane,2003)  .داندیم  وکارکسباکوسیستم  

فراینددد  گیریشددکل درنهایددتتوسط کارففرینان و   هافرصتقرار داده و در کشف و شناسایی    ری تأث
 است.     تأثیرگذار  کارففرینی
بددر محددیط  تأثیرگددذارشددین و عوامددل محیطددی  کددارففرینیو با توجه به نظریدده عمددومی    روازاین 

، فنچدده در محددیط کددهفنبددا توجدده بدده    محیط نهادی و اقتصادی( وکارففرینی )و فرایند    وکارکسب
اجتماعی، سیاسی و فموزشی را با   یهای گیوکه    استاست؛ محیطی    موردنیازمطلوب کارففرینانه  

________________________________________________________________ 

1- Shane 
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بددر اسددا  نظریدده  وکارکسددبهم ترکیب نماید. در این پ وهش از مدل مفهومی بسط یافتدده محددیط 
 .میاکردهشین استفاده    کارففرینیعمومی  

 شین کارآفرینیبر اساس نظریه عمومی  وکارکسبط یافته محیط : مدل مفهومی بس1شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1کارآفرینی تنگناهای 

مرددرد نبددوده و در مددتن اکوسیسددتم خدداص خددود )در محددیط   یادهیدد پد  کارففرینی  کهازفنرایی
ی ، بدددیهی اسددت کدده اولددین قدددم بددراافتدددیمنهادی خاص و در تعامددل بددازیگران م تلددف( اتفدداق  

در  کددارففرینی، شددناخت اکوسیسددتم کددارففرینیتوسددعه  یهااسددتی س یسددازادهی پو  یبندصددور 
سطوح م تلف ملی و اسددتانی و تشدد یص تنگناهددایی اسددت کدده مزایددای رقددابتی کشددور را فرسددوده 

 (Riyahi et all,2016. )کنندیم

میددان  ییافزاهمو کارایی یک اکوسیستم در گرو تعامل و تعادل اجزای اکوسیستم   کهفننظر بر  
بسددتری  تواندددیم هددافنو شیوه تعددامال    هایکاست ، توجه به کلیه عناصر و نقاط قو  یا  است  هافن

منرددر بدده  تواندددیمضعف در یک زیددر سیسددتم   روازاین محسوب شود.    کارففرینیدر جهت توسعه  
تنگنددا یددا  وجود نقدداط قددو  ماننددد یددک  رغمعلیکاهش عملکرد و کارایی کل اکوسیستم گشته و  

رکددن موجددود در هددر اکوسیسددتم   ن یترفی ضددعواقددع منظددور از هددر تنگنددا،    در  گلوگاه عمل نمایددد.

است که به دلیل عدم تعامل م بت با دیگر ارکان، کاهش عملکرد و کارایی اکوسیسددتم   کارففرینی

________________________________________________________________ 

1- Entrepreneurship Bottleneck 

 محیط نهادی  اقتصادی  محیط

 

 فرایند کارآفرینی 
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کدده  یددک پدیددده سیسددتمی اسددت کددارففرینی کهفنو با توجه به  ن ی؛ بنابرارا به همراه خواهد داشت
بروز فن مستلزم وجود و هماهنگی  زم میان بازیگران و نهادهای مناسب برای فعالیددت کارففریناندده 

است، عالوه بر امتیاز کلی اکوسیستم، بررسی و مقایسه میان اجزا و ارکان فن نیز بسیار حائز اهمیت 

 .است

 

 تحقیق یشناسروش

توصیفی و استنباطی است که با –هدژ کاربردی و از بعد روش تحلیلی  ازلحاظپ وهش حاضر  
شاخص  کارففرینی، تاوان تنگناهای اکوسیستم PFB (Penalty for Bottleneck)استفاده از روش 

( کدده مبتنددی Miller,1986,1996) لری مشده است. با توجه به تئوری پیکربندی   گیریاندازهسازی و  
چنین ادعددا نمددود  توانیم( Meyer,1993) و اعتقاد به هم پایانی است. یرخطی غبر روابط دوطرفه و 

میان این   یسازهماهنگبیش از وضعیت عناصر و ارکان اکوسیستم خود به    کارففرینیکه عملکرد  
نیازمند فن اسددت کدده مقددادیر نرمددال شددده   کارففرینیبنابراین عملکرد مطلوب  ؛  ارکان بستگی دارد
 (Szerb et all,2016) ارکان برابر باشند.

 
 PFB ( Penalty for Bottleneck) روش

پیوند و نظریه قیود ساخته شده است. مطددابق بددا نظریدده   ن یترفی ضعاین روش  بر پایه دو نظریه،  

 جزئددیپیوند، بین عناصر یک سیسددتم، جانشددینی کامددل وجددود ندددارد و تنهددا جانشددینی   ن یترفی ضع
پیوندددی کدده  ن یترفی ضعمطابق با نظریه قیود، بهبود سیستم تنها از طریق حذژ    ؛ واست  پذیرامکان

یددک   یهدداگلوگاه. به عبددارتی  شودیمدر برابر عملکرد کلی سیستم مانع ایراد کرده است، حاصل  
قابددل جبددران توسددط عملکددرد خددوب سددایر   کدداماًلسیستم عملکرد کلی سیستم را تاعیف کددرده و  

یددک نمایدده  ترن یی پاعناصر سیستم ن واهد بود. گلوگاه در شاخص ترکیبی به معنای کمبود یا سط   
 ( 1395یک شاخص است. )ریاحی و همکاران،    یهاهینمادر مقایسه با سایر 

 کددارففرینی سددتمی س در وندی پ ن یترفی ضع ییشناسا ،PFB شناسیروش مهم یهای گیو  از  یکی
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در یددک اسددتان   وکارکسددبعملکددرد محددیط    ( درواقددع2،2006تول و یوهه  ،1،1994گلدرا )  است
رکن، شدداخص فرعددی   ن یترفی ضعو در صور  بهبود    استرکن فن    ن یترفی ضعاز    متأثر  شد به

ملددی( بهبددود  وکارکسددبشدداخص محددیط )محددیط نهددادی و محددیط اقتصددادی( و شدداخص کلددی )
 رفددع بددا تددوانیم را بهبددود تددرین بزر   کدده  دهدددیم  نشان  PFB  روش  محاسبه.  ابندییم  یتوجهقابل

 یبندصددور هنگددام  گریدانی ببدده (2016)سددیزرب و همکدداران، .داد انرددام سددتون ن یتددر ضددعف

رکددن، تددالش خددود را  ن یترفی ضددعبدده جددای بهبددود   گذاراسددتی سبهبود سیسددتم، اگددر    یهااستی س
اثرب شددی مددورد انتظددار را ن واهنددد داشددت. )ریدداحی و   هانددهیهزنمایددد،    تریقددومعطوژ بر ارکددان  

 (1395همکاران،  

 

 : 3PFBاستفاده از روش 

را حاصددل تعامددل میددان محددیط   کددارففرینیشین مددا فراینددد    رینیکارففنظر بر تئوری عمومی      

این دو زیرشاخص در سطوح م تلف توسعه تعریف کردیم. اکنون   یهاارکاننهادی و اقتصادی و  
، چگونگی برفورد میزان مرازا  اعمددال شددده شودیمتعریف مطرح    ن یازاپو یکی از مسائلی که  
. بدددین منظددور از فرمددول اسددتدر هر استان  کارففرینیاز طرژ تنگناهای  تریقوبر عملکرد ارکان 

 .می کن یمزیر استفاده  

 )رابطه  2-3(                                             
 .باشدیم iدر استان   jمقدار اصالح شده بعد از مرازا  رکن   =

 .باشدیم iبرای استان  jارزش نرمال شده رکن   
 .باشدیم iبرای استان    کمترین مقدار 

i=1,2,3,...n    هااستانتعداد  

j=1,2,3,...m   هاارکانتعداد  

رکددن بهبددود یابددد   ن یترفی ضددع. بر این اسا  اگر  کندیم  سازیشبیهدرواقع این نظریه، تنگنا را  

________________________________________________________________ 

1Goldratt  
2Tol and Yohe  
3Penalty for Bottleneck 



 113 ...ها با رویکرد نوین وکار استانارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب

( بهبددود وکارکسددبشدداخص کلددی )محددیط    هایددتدرن)محیط نهادی و اقتصددادی( و    هاشاخصزیر  
. دهدددیمچشمگیری خواهند یافت و در مقابل افزایش رکن با  فقط ارزش همان رکددن را افددزایش 

عالوه بر این هرچه میزان تفاو  در مقدار ارکان بیشتر باشد، میزان مرازا  اعمال شده نیز افددزایش 
های نهادی و اقتصددادی، مقدددار رزش زیرشاخصو پو از محاسبه ا( Acs. Et all, 20111. )ابدییم

 شاخص کل را به دست فوردیم.
=  رابطه 3- 3                                                                                                   
=  رابطه 4-3                                                                                                   

 .باشدیم iبرای استان   jبرابر با مقدار اصالح شده پو از جریمه رکن   

باشدیم  .        i=1,2,3,...,n برابر با    هااستانتعداد    

                                                                                    ( رابطه  5-3رابطه 

.باشدیم  i=1,2,3,...,n برابر با  هااستانتعداد    

، اقدددام گانهدهاعمال شده بر هریک از ارکان    یهامرازا میزان    ری تأثو در نها  ضمن بررسی  
در جهت بهبود عملکددرد هریددک از ارکددان  یازموردنشده و میزان تالش  سازیشبیهبه ترسیم جدول 

درصد بهبود در شدداخص   11شده،    یگذارهدژایران با میزان    هایاستان  وکارکسبفاای    گانهده

 ایران نمودیم.  وکارکسبکلی محیط  
بددرای  موردنیازسیاسی  یهاتالششده  سازیبهینهیک تصویر پویاتر از ت صیص   سازیشبیهاین  

 .کندیمرا بیان    وکارکسبزش شاخص محیط  به حداک ر رساندن ار

 

 ارکان اکوسیستم(   یها گلوگاه سازیشبیه تجربی )شاخص سازی و  یهاافته ی

صددور    2و توسددعه جهددانی  کددارففرینیکه تاکنون توسط موسسه    ییهاسنرش مطابق با فخرین  

ندددارد.   ایددران، ندده در جهددان و ندده در منطقدده وضددعیت مناسددبی  کددارففرینیگرفته است، اکوسیسددتم  
همچنین بر اسا  فخرین مطالعا  انرام شده توسط اتاق بازرگانی ایران و مرکز پدد وهش مرلددو 

 وکارکسددبو اطالعا  به دست فمددده حدداکی از شددرایط نامناسددب محددیط    هادادهشورای اسالمی،  

________________________________________________________________ 

1- Acs et al 

2- GEDI 
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 ایران است.  هایاستانبرای 
 

  کارآفرینی ستمیو شاخص اکوس هاشاخص ری سطح عملکرد ز ران،یا هایاستان ینسب تی موقع -1جدول 

(1398) 

 استان 
 وکار شاخص کسب محیط نهادی محیط اقتصادی

 رتبه ارزش رتبه ارزش رتبه ارزش

 1 93.25 1 96.35 1 90.14 آذربایجان غربی 

 2 85.33 3 81.97 2 88.69 گیالن

 3 85.27 2 84.26 3 86.27 زنجان 

 4 83.05 4 81.54 5 84.56 مرکزی

 5 82.15 6 79.26 4 85.04 مازندران 

 6 80.41 10 76.62 7 84.21 یزد

 7 80.33 5 79.54 6 81.12 خراسان جنوبی

 8 78.72 7 77.60 8 79.84 سمنان 

 9 72.52 23 71 10 74.04 کرمان

 10 76.71 14 74.52 9 78.91 قزوین

 11 76.08 8 76.85 14 75.30 فارس 

 12 75.82 16 74.34 11 77.30 خراسان رضوی 

 13 75.24 9 76.81 20 73.66 ایالم

 14 75.29 12 76.44 17 74.14 بویر احمد  کهگیلویه و

 15 74.61 17 73.78 12 75.44 آذربایجان شرقی 

 16 74.24 15 74.41 18 74.04 خوزستان

 17 74.22 13 75.06 21 73.38 اردبیل

 18 73.87 21 72.71 15 75.03 سیستان و بلوچستان

 19 73.25 18 73.55 22 72.94 هرمزگان

 20 72.85 26 70.34 13 75.36 خراسان شمالی 

 21 72.75 19 73.16 24 72.34 قم

 22 69.77 27 70.28 19 69.26 کرمانشاه

 23 72.34 25 70.44 16 74.24 گلستان

 24 71.92 20 73.14 26 70.70 لرستان

 25 70.88 28 69.24 23 72.53 اصفهان

 26 70.17 22 72.69 30 67.66 همدان 

 27 77.72 11 76.59 28 78.84 کردستان

 28 69.65 29 68.97 27 70.34 بوشهر 

 29 67.60 30 67.38 29 67.83 البرز

 30 66.04 31 61.27 25 70.81 تهران

 31 65.98 24 70.49 31 61.46 چهارمحال و بختیاری 
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اسددا  ارزش شدداخص   بر  وکارکسبمحیط    ن یترفی ضع1398ط به سال  وبر اسا  گزارش مرب
 ن یتریقددوو  98/65و ب تیاری با ارزشی معددادل چهارمحالمربوط به استان    وکارکسباصلی محیط  

 رغمعلددی ؛ وباشدددیمدارا    25/93را استان فذربایرددان غربددی  بددا ارزشددی معددادل    وکارکسبمحیط  
و در  30دارای رتبدده  وکارکسددباهمیت استرات یک اسددتان تهددران، ایددن اسددتان در شدداخص محددیط 

، محددیط 28و در زیرشاخص محیط اقتصادی بددا رتبدده   31زیرشاخص محیط نهادی با دارا بودن رتبه  

 از خود نشان داده است.  هااستانبسیار ضعیفی را در مقایسه با سایر   وکارکسب

وجددود  کارففرینیکه پیشتر اشاره شد، اجماعی گسترده مبنی بر سیستمی بودن پدیده    طورهمان

کارففریناندده و   یهدداتی فعالروز فن را مسددتلزم وجددود و همدداهنگی کددافی میددان بددازیگران  دارد که ب
، بررسددی و هاشدداخصامتیاز شاخص کلی اکوسیستم و زیر    جزبه  روازاین .  دانندیممناسب    ینهادها

 مقایسه ارکان و اجزای فن نیز حائز اهمیت است.

عوامددل و بددازیگران اکوسیسددتم بددر  عالوه بر فن، در رویکرد اکوسیستمی فرض بر فن است کدده
 .کندیمرا نیز تاعیف    هاتالش، بنابراین ضعف در یک یا چند عامل، سایر رگذارندی تأثیکدیگر 

در کشددور نیازمنددد   کددارففرینیمناسددب بددرای بهبددود    یهااستی سبنابراین بدیهی است که ات اذ  
درک تنگناهای اکوسیستمی در هر استان و تالش در جهت رفع فنان و بهبود وضعیت هددر اسددتان و 

، ضددمن درم مقدددار 2. در جدددول  باشدددیمکشددور    کددارففرینیبهبود وضعیت اکوسیسددتم    درنهایت
ی رکددن کدده همددان تنگنددا  ن یترفی ضددع، بهترین رکن و  وکارکسبمحیط    گانهدهارکان    یهاارزش

متفاو  بودن عامل تنگنا   تأملقابلنیز مش ص شده است. نکته    باشدیماکوسیستمی برای هر استان  

دسترسی بدده منددابع مددالی، محددیط حقددوقی و   یهاتفاو که حاکی از    باشدیمم تلف    هایاستاندر  
 یکردهددایروو  راهکارهدداکدده هددر یددک،  باشدددیمم تلف  هایاستانمحیط فرهنگی و نقاط ضعف 

ها دارد. در مددورد رکددن وکارکسددبود را برای ترمیم اکوسیستم و مددانع زدایددی از توسددعه  خاص خ
که این مطلب حدداکی از شددرایط   باشدیمحائز امتیاز    هااستاننیز، محیط جغرافیایی در اغلب    تریقو

. همچنددین باشدددیم  هااسددتان  وکارکسبجغرافیایی کافی در محیط    یهارساختیزاقلیمی مناسب و  

صنعتی نوفوراندده و  –و مراکز علمی هادانشگاهفناوری مساعد حاکی از دسترسی به مهار  و محیط  
فذربایرددان شددرقی،  هایاسددتانرکددن اکوسیسددتم در    ن یترفی ضددع. محددیط حقددوقی  باشدیمفناورانه  

 ، تهران، بوده است.بوشهر  اصفهان،
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 :باشدیم  فرینیکارفاز نظر ارکان    هااستانکه مقایسه   2جدول   یهاافتهیمطابق 
که محیط حقوقی بدترین محیط اکوسیسددتم اسددت عبارتنددد از: فذربایرددان شددرقی،   ییهااستان ✓

 اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، زنران، قزوین، قم، مازندران و مرکزی

: اردبیددل، هایاسددتانشددامل  باشدددیمرکددن اکوسیسددتم   ن یترفی ضعکه محیط مالی    ییهااستان ✓
 ردستان، گلستان، همدان، کهکیلویه و بویر احمد، چهارمحال ب تیاریالبرز، ایالم، فار ، ک

: هایاسددتانشددامل  باشدددیمرکددن اکوسیسددتم فن  ن یترفی ضددعکه محیط فرهنگددی   ییهااستان ✓
 لرستان، گیالن، کرمان، خراسان شمالی، خوزستان، یزد، خراسان جنوبی،  

: سیسددتان هایاستانشامل  رکن گزارش شده است ن یترفی ضعکه محیط فموزشی   ییهااستان ✓
 .باشدیمو بلوچستان، کرمانشاه و سمنان 
 کشور:  هایاستانهمچنین در بین بهترین ارکان  

شامل، اصفهان، بوشهر، خوزستان، فددار ،   باشدیمکه بهترین رکن محیط فناوری    ییهااستان ✓
 لرستان، هرمزگان، مرکزی و چهارمحال و ب تیاری است

فذربایرددان   هایاسددتانشامل    باشدیمافیایی بهترین رکن اکوسیستم  که محیط جغر  ییهااستان ✓
شرقی، البرز، تهران، خراسان رضوی، قزوین، قم، کردسددتان، کرمانشدداه، گلسددتان، مازندددران، 

. محیط فرهنگی بهترین رکن اکوسیستم فذربایران غربی بددوده و اندبودههمدان و یزد و ایالم  
 استان گیالن بوده است.محیط سیاسی بهترین رکن اکوسیستم  

بددالقوه خددود در جهددت   یهالی پتانسدد و    هدداتواناسددتفاده بهیندده از    منظوربهمسلم است ایران    فنچه

یازمند یددک برنامدده ، ناندازچشمسند    یاتوسعهموجود و دستیابی به اهداژ    وکارکسببهبود فاای  
تاددعیف نقدداط قددو   جامع، گسترده و منظم در جهددت رفددع موانددع بدددون  یگذارستای سراهبردی  

مگر از طریق شناسددایی و رصددد مسددتمر موانددع و   ستی ن  پذیرامکاندستیابی به اهداژ فوق    .باشدیم
مددانع زدایددی از تولیددد و  یهااسددتی ستمرکددز بددر  منظوربدده هافن  یبندتیاولوموجود و    یهاگلوگاه

 .هادی هر استانو هماهنگ با سایر ارکان محیطی و ن شدهریزیبرنامه  صور به  هاوکارکسب

 گانددهدهدر جهت بهبود عملکددرد هریددک از ارکددان    موردنیاز، میزان تالش  3در جدول    روازاین 

درصددد بهبددود در شدداخص کلددی 11شددده،  یگذارهدژایران با میزان   هایاستان  وکارکسبفاای  
 است.  شدهمحاسبهایران   وکارکسبمحیط  

 موردنیددازسیاسددتی    یهدداتالششددده    سددازیبهینهیک تصویر پویاتر از ت صددیص    سازیشبیهاین  
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که در جدددول   طورهمان.  کندیمرا بیان    وکارکسببرای به حداک ر رساندن ارزش شاخص محیط  
ایددران، یددک  وکارکسددبدرصدی در عملکرد شاخص محیط  11، برای بهبود باشدیمقابل مشاهده 

 16در محددیط حقددوقی، درصددد 18درصد در رکن محیط مددالی،  15ت صیص بهینه در جهت بهبود،  
درصددد  11درصد در ساختار دولددت و  8درصد در محیط سیاسی،  11درصد در رکن اقتصاد کالن،

رکددن شدداخص  ن یترفی ضددع عنوانبددهمحددیط فرهنگددی . باشدددیمدر رکن ساختار تولید تددالش نیدداز 

 .طلبدیمدرصدی را   19ایران تالشی    وکارکسب
ط حقوقی، محیط مالی، محیط فرهنگددی و محددیط محی  یهارکن قابل مشاهده است که   وضوحبه

م تلددف اسددت؛ کدده ضددرور  دارد  هایاسددتان وکارکسددب طی در محدد فموزشددی ناکدداراترین رکددن 
اولویددت اصددلی در   عنوانبددهموجددود،    وکارکسددببیشترین تالش در جهت بهبددود وضددعیت فاددای  

ایددران   وکارسددبکدولتددی در راسددتای دسددتیابی بدده بهبددود عملکددرد اکوسیسددتم    یهایگذاراستی س

م تلف، متفدداو  اسددت ولددی همدده   هایاستاندر    هارکن . اگرچه میزان تالش در بهبود این  باشدیم
م ال اسددتان گلسددتان   طوربهرکن اکوسیستم خود را بهبود بب شند.    ن یترفی ضعنیاز دارند تا    هااستان

رکددن محددیط مددالی خددود   خود را صرژ بهبود  یهایگذاراستی سدرصد از منابع و    26نیاز دارد تا  
درصددد در جهددت بهبددود رکددن  36استان تهران نیازمند تالشددی مادداعف و معددادل   کهدرحالیکند،  

 ییهدداتالشدیگددر نیددز نیازمنددد  هایاسددتان.  باشددندیمرکن    ن یترفی ضع  عنوانبهمحیط حقوقی خود  
 .باشندیممشابه 
ملکرد رکن اقتصاد کالن در اسددتان در بهبود ع  موردنیازو تمرکز سیاستی    موردنیازمیزان تالش   

و ایددن در حددالی  باشدددیمدرصد  6، معادل 98در سال  وکارکسبفذربایران غربی با بهترین فاای 
است که رکن ثبا  اقتصاد کالن، تنها رکن نیازمند تددالش در جهددت دسددتیابی بدده یددک اکوسیسددتم 

 . باشدیمکارا  در این  استان    کارففرینی
چنددین اذعددان نمددود کدده سددط  کشددور،   تددوانیم  3، با استناد به جدول  طبق محاسبا  پ وهشگر

درصد تددالش بیشددتر   16ملی، نیازمند    وکارکسبدرصدی در شاخص    11دستیابی به بهبود    منظوربه

درصددد تددالش بیشددتر در  19درصد تالش بهیندده در رکددن محددیط مددالی،  15در رکن اقتصاد کالن و 
 .باشدیمر رکن حقوقی  درصد تالش مااعف د 18رکن فرهنگی و 

 
 



 119 ...ها با رویکرد نوین وکار استانارزیابی و تحلیل اکوسیستم کارآفرینی و محیط کسب

 (85/0ایران )میزان رکن هدف  هایاستان وکار کسبمطلوب شاخص محیط  یمشخط سازیشبیه-3جدول 

  استان 
اقتصاد  

 کالن

محیط 

 مالی 

محیط 

جغرافیای

 ی

ساختار  

 تولید 

محیط 

 فرهنگی

محیط 

 آموزشی

محیط 

 سیاسی 

محیط 

 حقوقی

محیط 

فناوری و 

 نوآوری 

ساختار  

 دولت

  شرقی آذربایجان 
0.15 

17 

0.13 

15 

0 

0 

0.12 

14 

0.14 

16 

0.11 

12 

0.17 

19 

0.17 

19 

0.02 

2 

0.06 

7 

  آذربایجان غربی 
0.6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

  اردبیل 
0.13 

15 

0.22 

26 

0 

0 

0.14 

16 

0.14 

16 

0.15 

18 

0.14 

17 

0.11 

2 

0.01 

0 

0.05 

5 

  اصفهان 
0.17 

20 

0.16 

18 

0.01 

0 

0.16 

19 

0.22 

3 

0.19 

22 

0.17 

20 

0.27 

31 

0 

0 

0.12 

14 

  البرز 
0.24 

28 

0.33 

5 

0 

0 

0.19 

22 

0.23 

27 

0.18 

20 

0.27 

31 

0.27 

31 

0 

0 

0.15 

18 

  ایالم 
0.16 

19 

0.21 

24 

0 

0 

0.11 

2 

0.17 

20 

0.07 

8 

0.08 

9 

0.08 

9 

0.02 

2 

0.07 

7 

  بوشهر
0.17 

19 

0.18 

21 

0.11 

2 

0.13 

15 

0.24 

28 

0.16 

18 

0.07 

19 

0.22 

24 

0.04 

4 

0.14 

16 

  تهران 
0.16 

18 

0.19 

22 

0.02 

1 

0.22 

3 

0.28 

32 

0.22 

25 

0.26 

30 

0.32 

37 

0.12 

14 

0.23 

27 

  چهارمحال و بختیاری 
0.25 

29 

0.35 

41 

0.16 

18 

0.18 

21 

0.21 

25 

0.18 

21 

0.13 

14 

0.15 

18 

0.04 

4 

0.16 

18 

  خراسان جنوبی 
0.09 

10 

0 

0 

0.05 

6 

0.03 

3 

0.22 

3 

0.09 

10 

0 

0 

0.05 

6 

0 

0 

0.04 

4 

  خراسان  رضوی
0.15 

17 

0.08 

9 

0 

0 

0.11 

1 

0.18 

21 

0.11 

12 

0.11 

12 

0.22 

4 

0.02 

2 

0.02 

1 

  خراسان شمالی 
0.13 

15 

0.07 

7 

0.04 

4 

0.15 

17 

0.23 

26 

0.15 

17 

0.11 

2 

0.19 

22 

0.07 

7 

0.14 

15 

  خوزستان 
0.13 

15 

0.16 

18 

0.04 

4 

0.11 

13 

0.18 

21 

0.16 

19 

0.09 

10 

0.11 

12 

0.03 

4 

0.06 

7 

  زنجان 
0.06 

6 

0 

0 

0 

0 

0.08 

9 

0.01 

1 

0.05 

5 

0 

0 

0.13 

15 

0 

0 

0 

0 

  سمنان 
0.08 

9 

0.11 

13 

0.01 

0 

0 

0 

0.17 

20 

0.22 

3 

0.01 

0 

0.16 

18 

0 

0 

0 

0 

  سیستان و بلوچستان 
0.09 

10 

0 

0 

0.22 

3 

0.13 

15 

0.22 

3 

0.22 

25 

0.11 

12 

0.04 

5 

0.07 

8 

0.09 

10 

  فارس 
0.12 

14 

0.21 

24 

0 

0 

0.07 

8 

0.16 

18 

0.15 

17 

0.03 

3 

0.12 

13 

0 

0 

0.06 

7 

  قزوین
0.09 

10 

0.12 

13 

0 

0 

0.04 

4 

0.17 

20 

0.15 

17 

0.11 

1 

0.17 

20 

0.01 

1 

0.03 

2 

  قم
0.17 

20 

0.24 

27 

0 

0 

0.11 

13 

0.11 

12 

0.15 

17 

0.13 

15 

0.33 

4 

0 

0 

0.03 

3 

 0.13 0.03 0.23 0.22 0.09 0.22 0.17 0.02 0.29 0.16  دستان رک



 20ای شماره منطقه  توسعهو اقتصاد   120

18 33 2 19 3 10 3 26 3 15 

  مان کر
0.04 

4 

0.02 

2 

0.08 

9 

0.11 

12 

0.19 

21 

0.13 

15 

0.05 

6 

0.04 

4 

0.07 

8 

0.03 

2 

  شاه کرمان 
0.18 

20 

0.17 

19 

0 

0 

0.13 

15 

0.18 

21 

0.22 

4 

0.14 

16 

0.19 

22 

0.04 

4 

0.08 

9 

  یه وبویر احمد کهگیلو
0.17 

20 

0.25 

29 

0 

0 

0.03 

3 

0.14 

16 

0.14 

16 

0.16 

18 

0.04 

4 

0 

0 

0.04 

4 

  گلستان 
0.15 

18 

0.23 

26 

0 

0 

0.1 

0 

0.19 

22 

0.19 

22 

0.16 

18 

0.13 

15 

0.02 

2 

0.18 

21 

  گیالن 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.16 

18 

0.11 

2 

0 

0 

0.05 

6 

0 

0 

0 

0 

  لرستان 
0.23 

27 

0.23 

26 

0 

0 

0.12 

14 

0.23 

27 

0.15 

17 

0.11 

12 

0.13 

15 

0 

0 

0.09 

11 

  مازندران 
0.13 

15 

0.04 

4 

0 

0 

0 

0 

0.06 

7 

0.08 

9 

0.04 

4 

0.17 

20 

0 

0 

0.06 

7 

  مرکزی
0.09 

10 

0.01 

1 

0 

0 

0 

0 

0.11 

13 

0.02 

2 

0 

0 

0.14 

17 

0 

0 

0.01 

0 

  هرمزگان 
0.16 

19 

0.12 

14 

0.08 

9 

0.12 

13 

0.15 

17 

0.16 

18 

0.11 

2 

0.14 

16 

0 

0 

0.14 

15 

  همدان 
0.18 

21 

0.37 

43 

0 

0 

0.17 

19 

0.12 

14 

0.09 

10 

0.16 

18 

0.27 

31 

0.01 

0 

0.11 

1 

  یزد 
0.06 

6 

0 

0 

0 

0 

0.07 

8 

0.21 

24 

0.19 

22 

0.04 

5 

0.08 

9 

0 

0 

0 

0 

  0.13 0.13 0 0.09 0.16 0.13 0.1 0.15 0 0.06 

 8 0 18 11 15 19 11 0 15 16  ایران 

            

 محاسبات پژوهش 

 
حقوقی و سیاسی و افزایش تمرکز   یهاطی محتهران نیز باید ضمن تمرکز بر    شهرکالندر مورد  

 درصدی در ارکان مذکور وضعیت اکوسیستم پایت ت را بهبود ب شید. 32و  3۷به ترتیب  
بهبود از طریق    توانیم  هااستانرکن هر یک از    ن یترفی ضعضمن تمرکز بر تالش مااعف در  

و بهبددود شدداخص  کددارففرینیبدده افددزایش میددزان کددارایی اکوسیسددتم   هددافنرکددن  ن یترفی ضددع

 دست پیدا کرد.  وکارکسب
 

 :یریگجهینت

در ایران،  )کمی بیش   کارففرینیبر مقوله    گذاراناستی سکوتاه زمانی توجه    ی چهیتارنظر به  

، بدیهی است در ایددن مددد  کوتدداه کاروکسبقانون بهبود مستمر محیط    یسازادهی پاز یک دهه( و  
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و در که شایسته است فرصددت بلددوغ نیافتدده   گونهفن،  وکارکسبتوسعه محیط    یهااستی سابزارها و  
موجددود در کمیددت و  یهایکاسددت و  هاتیمحدددود  رغمعلددیدر پ وهش حاضددر،  ابتدای راه هستند.  

و   1پیونددد  ن یترفی ضع  یهینظرکه بر پایه دو    PFBموجود، ضمن استفاده از روش    یهادادهکیفیت  
از طریددق حددذژ  وکارکسددبساخته شده اسددت و مبتنددی بددر بهبددود عملکددرد شدداخص محددیط   2قیود
ابتدددا تنگناهددای فاددای   ؛باشدددیمهددر اسددتان    وکارکسددبرکن موجددود در اکوسیسددتم    ن یترفی ضع

ارائدده یددک  ، اقدددام بددهسددازیشبیههر استان را شناسایی و در گام بعدی از طریق جدددول   وکارکسب
بددرای بدده حددداک ر رسدداندن   موردنیددازسیاسددتی    یهدداتالششددده    سازیبهینهتصویر پویا از ت صیص  

 رغمعلددیکشور که در حددال حاضددر و  وکارکسبو بهبود فاای  وکارکسبارزش شاخص محیط 
داشددته اسددت، نمددودیم.  شددواهد بدده دسددت  انرام گرفته، بهبود مالیمددی  یهاتالشاهمیت موضو  و  

و منابع بر ارکان محیط حقوقی، محیط مالی و محیط فرهنگددی و   هااستی سبر لزوم ت صیص  فمده،  

در   وکارکسددبمنفی این ارکان و تنگنای اکوسیسددتم    ری تأثکه حاکی از    هااستانفموزشی در برخی  
 است.  وکارکسبم تلف کشور مطابق اطالعا  پایش محیط    هایاستان

م تلددف محددیط  یهددارکن در  هااسددتان وکارکسددبحددیط تنگناهددای م  سازیشبیههمچنین نتیره  
فن استان، میزان تددالش  زم   کارففرینیو تاوان ناشی از فن بر شاخص کلی اکوسیستم    وکارکسب

ایددران   کددارففرینیدرصد بهبود در شاخص مذکور بررسی شد که برای اکوسیستم    11برای حداقل  
درصد تالش بهیندده در  15محیط اقتصاد کالن و درصد تالش بیشتر در رکن    16میانگین باید    طوربه

درصددد تددالش مادداعف در رکددن   18درصد تالش بیشتر در رکن فرهنگی و    19رکن محیط مالی،  

 حقوقی صور  گیرد تا این حداقل بهبود در شاخص مزبور را شاهد باشیم.

( کدده محددیط Sayah,2014)  احی سدد پدد وهش    یهاافتددهینتایج به دست فمده پدد وهش حاضددر بددا   

کشور و محیط جغرافیایی را بهترین رکددن   وکارکسبرکن در محیط    ن یترفی ضعنهادی و مالی را  
پددور موردی در استان فذربایران شرقی با مطالعا  بهبودی و ممددی    صور بهبیان نموده و همچنین  

(Behbodi & Mamipor,2013  و در اسدددتان خراسدددان رضدددوی بدددا مطالعدددا  )یسددد در 

(Sakhdari,2013  همسو )مطابقددت مطالعدده حاضددر در شناسددایی رکددن محددیط   رغمیو علدد   باشدیم

________________________________________________________________ 

1- The strength of weak ties 

2- Theory of Constraints 
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همکدداران استان کرمانشاه بددا مطالعددا  نددادری و    وکارکسببرترین رکن محیط    عنوانبهجغرافیایی  
(Naderi et all.,2018،) رکددن اکوسیسددتم  ن یترفی ضددع عنوانبددهمنظر شناسایی محیط فرهنگددی  از

 فوق مغایر  دارد. استان مذکور با مطالعه  وکارکسب
، در کشددور وکارکسددبپ وهش و در راستای دستیابی به یک اکوسیسددتم کددارای   یهاافتهیبنابر  

 یهاهیدد روضرور  اصالح ساختار حقوقی و قاایی، ضمانت اجرای قراردادهددا، اصددالح و تسددریع  

 یهاضددمانت، اسددنادثبتدعدداوی تردداری و حقددوقی ناشددی از قددانون چددک، نددواقص     هیوبهقاایی  
بددا افددزایش  تددوانیماجرای مالکیت فکری و معنوی، درجه امنیت اقتصادی تقویددت یابددد. همچنددین  

مددالی، قددانون اصددالح نظددام بددانکی،  ن ی تددأمشفافیت، اعتماد و اطمینان بدده بددازار مددالی، اصددالح نظددام  
مولددد  یهدداب ش مددالی  ن ی تددأمو تسددهیل  کددارففرینیمولددد  یهدداب ش ضرور  هدایت نقدینگی به 

، غیددر مولددد و رانتددی محددیط مددالی یبازسددفته  یهدداب ش مالی    ن ی تأمبا تشدید س ت گیری    همزمان

محددروم   هایاستاناست. همچنین    تأکیددچار تنگنا از این بعد مورد    هایاستانکشور و    وکارکسب
بهیندده در   یگذارهیسرمادر بعد محیط فموزشی و فرهنگی با برنامه عملیاتی متناسب و    افتهی نتوسعهو  

 ین ابعاد تقویت گردند. ا
 

 پژوهش:  یهاافته یسیاستی برگرفته از  یهاشنهادیپ

شامل، تقویددت ضددمانت اجددرای قراردادهددا، صددیانت از  وکارکسباصالح نظام حقوقی محیط -

 اسددنادثبتاطالعاتی  یهاسامانهحقوق مالکیت، و حقوق مالکیت فکری و معنوی، اصالح و تقویت 
اجرایددی   یهاهیدد روقاایی و حقوقی، نظار  بددر    یهاهیرومباد تی در    یهانهیهزو امالک، کاهش  

 ؛و مناقصا  هادهیمزا

اقتصددادی مولددد و نظددار  و جریمدده سددنگین بددر   یهدداتی فعال  یسددوبهمدیریت بهینه نقدددینگی  -
  ؛سوداگری پر بازده  یهاتی فعال

ی و نظددار  بددر اصالح و توسعه نظام مالی جهت سالمت اقتصاد، پیگیددری اصددالح نظددام بددانک  -
کمبددود نقدددینگی  ن ی تددأم  هیوبددهمولددد  کددارففرینیمددالی  ن ی تأمبرای    هابانکهدایت منابع نقدینگی  

 توسعه؛درحال  هایاستان
و کنترل بهینه نددر  تددورم  بازارهاثبا  اقتصاد کالن، کنترل و تنظیم   یهااستی سمدیریت بهینه  -

 ؛رز بر اقتصاد کالنخارجی و شوک نر  ا  یهاشوکاز  یریپذبی فسو کاهش  
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 ؛سهولت فرایند دسترسی به سرمایه و تسهیال  مالی برای کارففرینان  -
و امتیددازا   هدداتی معافاصالح نظام مالیاتی و اجرای سامانه نظددام یکپارچدده مالیدداتی و کدداهش   - 

 ؛مولد و کارففرینانه  یهاب ش نامولد در مقابل کاهش فشار مالیاتی بر   یهاتی فعالوی ه برای 
 ؛اقتصادی  یهاتی فعالاقتصادی، ارتباطی و خدماتی در جهت گسترش    یهارساختیزبهبود    -
جلددوگیری از تولیددد و عرضدده کا هددای غیددر اسددتاندارد و تقلبددی در بددازار، کیفیددت و کمیددت  -

   ؛واردا  کشور
و   یگذارهیسددرماکدداهش ریسددک    منظوربددهایراد امنیت اقتصادی و پایداری محددیط سیاسددی    -

 ؛بلندمد اقتصادی    یهاتی فعالبرای  یزیررنامهبافزایش  
 یهدداتی فعالکاهش دخالت مستقیم دولت در اقتصاد و افزایش نقش نظارتی و حمایتی فن بددر  -

 اقتصادی.
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مرلددو  یهدداپ وهش سنره ملی  که بدده همددت مرکددز   یهادادهدر پ وهش حاضر از  -1پیوست  
(  1396)سددال ( و پددو از واگددذاری بدده اتدداق بازرگددانی 1398تددا  1389شددورای اسددالمی )از سددال 

شددده،  فوریجمعلی و متناسب با اقتصاد ایران و اکوسیستم بی نظیر فن پایه گذاری و فص  صور به
بر این اسا  ضمن ت صیص متغیرهای سنره ملی به ارکان ده گانه شددین، اقدددام   استفاده شده است.

 به محاسبا  مربوطه نمودیم.

 
 به ارکان و زیرشاخص ها  رهایمتغتخصیص   -4جدول 

 ارکان زیرشاخص
 هامؤلفه 

1398-1396   1390-1395 

 

 

 

 

 

 

 محیط اقتصادی 

محیط اقتصاد 

 کالن

مواد اولیه و  ها )متیقبی ثباتی و غیر قابل پیشبینی بودن 

 محصوالت(
 بی ثباتی در قیمت مواد اولیه

  موثردربازار یکمبودتقاضا 

 و یخارج محصوالت منصفانه ریغ رقابت و قاچاق یکاالها عرضه

 ان ریا بازار در یداخل
 عرضه کاالهای خارجی قاچاق در بازار داخلی 

 محیط مالی

 ها بانکمشکل دریافت تسهیالت از  ها بانک از یمال نیتأم یشوارد

 

مالی تولید و نرخ باالی  نیتأمضعف بازار سرمایه در 

 سرمایه از بازار غیر رسمی نیتأم

 ی مشتریانهاچکبرگشت 

 

 محیط جغرافیایی

 ی حمل و نقل ها رساختیزضعف  ونقل  حمل یرساختهایز ضعف

 برق  نیتأمی ها رساختیزضعف  ی دسترسی به برق ها تیمحدود

  محدودیت دسترسی به سوخت 

 

 

 

 ساختار تولید 

 بازار دری تقلب و  راستانداردیغی کاالها  آزاد نسبتاً دوعرضهیولت
 نسبتاًتولید کاالهای غیر استاندارد، تقلبی و عرضه 

 یت آن به بازاربدون محدود

 دری دولت شبه ای یدولت مؤسسات و شرکتها رمنصفانهیغ قابتر

 بازار 

تعرفه پایین کاالهای وارداتی و رقابت غیر منصفانه 

 محصوالت رقیب خارجی در بازار 

 در رقبا ازی تعداد ای کی به رانت نوع هر ای ازیامت انحصار، وجود

 بازار 

و واردات مواد ی صادرات محصوالت اتعرفهموانع 

 اولیه

 

 بازار  به محصول رساندن در مشکل و عیتوز نظام ضعف
ضعف نظام توزیع و مشکالت رساندن محصول به  

 دست مصرف کننده

  د یتولی هاخوشه و نىیشیوپ نىیپس ارتباطات نقص ای فقدان

 

 
 محیط فرهنگی

 دیخر بهی رغبتی ب وی خارجی کاالها  دیخر به شهروندان لیتما

 یرانیا محصوالت

تمایل مردم به خرید کاالهای خارجی و تقاضای کم 

 برای محصوالت ایرانی مشابه 
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 محیط نهادی 

ی روزها ی لیتعط از کاری روین استقبال وی عمومی زیگر کار

 ی کار
 زیاد بودن تعطیالت رسمی 

 کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده  ماهر  کاری روین مبودک محیط آموزشی

 محیط سیاسی

ی هاتیفعالفقدان یا شفاف نبودن اطالعات موردنیاز برای 

 اقتصادی 
 المللی علیه کشورمان ی بینهام یتحراعمال 

  اتیمال افتیدر وی زیمم ناعادالنه و رمنصفانهیغی ها هیرو

 ی حکومتیها دستگاه وجود مفاسد اقتصادی در  ی حکومتیهادستگاه مفاسد مالی و اداری در 

 

 محیط حقوقی 

ی و غیر قابل پیشبینی ماموران از قوانین و  اقهیسلی هابرداشت

 مقررات

ی قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی  ها تیمحدود

 کار 

ی اجرایی ناظر به هاهیروو  هااستیسبی ثباتی مقررات و 

 وکارکسب

بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه 

 گذاری 

گرایگردموثرمتجاوزانبهحقوقدیاتوپیبهشکایدگی دادگاههادررسضعف

 ن

و   هاتیشکابه  مؤثرضعف دادسراها در رسیدگی 

 ی قرار داد به انجام تعهدات هاطرف اجبار 

ی سخت گیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت ها هیرو

 نیروی انسانی
 نرخ باالی بیمه اجباری نیروی انسانی

محیط فناوری و 

 نوآوری 

عدم استقبال همکاران و مشتریان از نوآوریو ابتکار در ارائه 

 خدمات و محصوالت
 

 فقدان دسترسی به فناوری موردنیاز از یموردنیهایکمبودفناور

  ی دسترسی به ارتباطات ها تیمحدود

 ساختار دولت

   شانیهاوعده ی قراردادی به ایفای تعهدات و هاطرف بی تعهدی 
دولتی به پرداخت   مؤسساتو  هاکتشربی تعهدی 

 به موقع بدهی خود به پیمانکاران

ی غیر منطقی نهادهای حاکمیتی در  ها دخالتقیمت گذاری و 

 بازار 

قیمت گذاری غیر منطقی محصوالت تولیدی توسط 

 ی حکومتینهادهادولت و 

  وکارموانع اداری کسب

 


