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  چکیده

و اگر کارآفرینان در  پذیري ابزاري براي رسیدن به رشد اقتصادي مطلوب و توسعه پایدار در کشورهاست، رقابت
بر افزایش  رو، توسعه اکوسیستم کارآفرینانه شود. ازاینمناسبی قرار گیرند، به بهبود عملکرد رقابتی آنان منجر می محیط
 وکار کسب هاي حمایتی از هاي کارآفرینی مجموعه عواملی است که محیط مؤثر است. اکوسیستم پذیريرقابت

، منابع مالی، تأثیر اکوسیستم کارآفرینی را از شش بعد سیاست کند. این مقاله،آمیز مبتنی بر نوآوري را خلق می مخاطره
پذیري صنایع مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش از فرهنگ، بر میزان رقابتها، بازارها، سرمایه انسانی و حمایت 

شرکت فعال در  130 همبستگی است. نمونه آماري شامل- ها، توصیفی داده منظر هدف، کاربردي بوده و روش گردآوري
 از نامه بوده است که شها نیز پرس داده صنایع رقابتی است که براساس شاخص هرفیندال انتخاب شدند. ابزار گردآوري

گانه  ها، اکوسیستم کارآفرینی با ابعاد ششبراساس یافته  .وتحلیل شدند تجزیه SPSS26 و SmartPLS3 افزار نرم طریق
  مؤثر است. پذیري صنایع رقابت بر میزان
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  مقدمه
 ,Bain( پـذیري دارنـد  دهد که عوامـل محیطـی نقـش مهمـی در رقابـت     ها نشان میپژوهش

الملـل اسـت، بلکـه    تنها عامل تعیین کننده عملکرد صنعت در بـازار بـین    پذیري نه). رقابت1956
هـا و منـاطق، در مـتن اکوسیسـتم     پذیري شـرکت مؤثر بر توسعۀ اقتصادي نیز است. رقابت عامل

اي و محیطـی مناسـب قـرار     گیرد و چنانچـه کارآفرینـان در شـرایط زمینـه    یکارآفرینی شکل م
گرفته و موجب عملکرد رقابتی در سـطح خُـرد و    اي در پیش توانند راهبردهاي ویژه گیرند، می

 کننـد  کارها را نیز فـراهم مـی  وهاي کارآفرینی، مسیر رشد کسب کالن شوند. مطالعه اکوسیستم
)Groth, Esposito, & Tse, 2015هـاي اکوسیسـتمی ایـن ایـده مشـترك را دارنـد کـه        ). دیدگاه

 کنـد. هـا کمـک مـی   پـذیري شـرکت  اي خارج از مرزهاي شرکت، به رقابتهاي منطقهویژگی
ها به منابع موجود در منطقـه، اکوسیسـتم و منـابع    همچنین بخش زیادي از مزیت رقابتی شرکت

). این منـابع ممکـن   Asheim, Smith, & Oughton, 2011; Porter, 2000ها بستگی دارد(شرکت
، منابع مالی و غیره باشد. (Spigel, 2015)هااست شامل دسترسی به نیروي کار، ارتباط با دانشگاه

مـؤثر باشـد. تئـوري     پـذیري توسـعه رقابـت  توانـد بـر   هـا مـی  در نتیجه، بررسی ابعـاد اکوسیسـتم  
ها و چگونگی قواعـد آن و همچنـین نحـوه فـراهم     هاي داخلی اکوسیستماکوسیستم، بر ویژگی

حـال خـالء    بـااین  .)Spigel, 2015تأکیـد دارد(  گـذاري جدیـد  کردن منابع مختلف براي سرمایه
 عبارتند از:ها  تئوریک و تجربی در این زمینه وجود دارد که برخی از آن

 & Stam( برنـد سـر مـی   هـاي کـارآفرینی، در دوران نـوزادي خـود بـه     ) مطالعه اکوسیستم1

Spigel, 2016     و بررسی پیشایندها و پیامدهاي اکوسیسـتم چنـدان انجـام نشـده اسـت ( )Zali & 

Faghih, 2018.(  
بـاره   در ) وAldrich, 1990; Staber, 1997) تئـوري اکوسیسـتم بـر رقابـت تمرکـز کـرده (      2

  ). Spigel, 2015پذیري، مطالعه نشده است( رقابت اي در جهت اکوسیستم منطقه
 & ,Kumar, Mayukhپـذیري صـنایع انجـام شـده (    ) مطالعـات متعـددي در مـورد رقابـت    3

Kumar, 2015مـؤثر اسـت (   پـذیري عوامل محیطی کالن بـر رقابـت  دهند،  ) که نشان میBain, 

 ,Spigel & Harrisonکننـد(  ه مزیـت رقـابتی کمـک مـی    ) و نیروهاي خارج از شـرکت بـ  1956
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 هاي خاصی در خارج از مرزهاي یک شرکت وجود دارد کـه بـه   ). به بیان دیگر، ویژگی2017
تـأثیر ابعـاد    به این ترتیب، در این تحقیق فرضـیه  .)Spigel, 2015(پذیري کمک می کنند رقابت

ررسی فرضیات تحقیق نشان داد، ابعاد مطرح شده است. ب پذیرياکوسیستم کارآفرینی بر رقابت
  مؤثر است. پذیرياکوسیستم کارآفرینی بر رقابت

کــارآفرینی و  در ایـن پـژوهش ابتــدا مـرور ادبیـات و پیشــینه تحقیـق در حـوزه اکوسیســتم      
گانه اکوسیستم پذیري انجام شده است. سپس چارچوب نظري تحقیق براساس ابعاد شش رقابت

رهـا،   هـا، بـازا  )، شـامل سیاسـت، منـابع مـالی، حمایـت     2019اران (و همکـ  1کارآفرینی لیگوري
شناسی تحقیق، شیوه انتخـاب صـنایع   سرمایه انسانی و فرهنگ معرفی شده است. در ادامه روش

  گیري و پیشنهادات بیان شده است.نتیجه هاي پژوهش،یافته منتخب،

  مروري بر مبانی نظري و پیشینه تحقیق

  اکوسیستم کارآفرینانه 
ــوژي دارد "اکوسیســتم"واژه  ) مــورد 1935( تنســلیو نخســتین بــار توســط  ریشــه در اکول

  شـود:  مؤلفـه کلیـدي تعریـف مـی     وسـیله سـه   ). اکوسیستم بـه Vogel, 2013( استفاده قرار گرفت
) مکـان و محلـی کـه    2نفعـان مختلـف کـه هـر دو نتیجـه اکوسیسـتم هسـتند،         ) جمعیت یا ذي1

ستگی و همکاري متقابل(تعامل) و وسیع میان جوامع مختلفی کـه  ) واب3اکوسیستم وجود دارد، 
 ). تعـاریف Theodotou, Christoforou & Anayiotos, 2012( دهنـد اکوسیسـتم را تشـکیل مـی   

 و موفقیـت  بـراي  عناصـر اکوسیسـتم اشـاره دارد کـه     پیوسـتگی  اکوسیسـتم، اساسـاً بـه    مختلف
 ,Spigel( دارنـد  اکوسیسـتم  متفـاوتی در  ايهـ نقـش  کدام اند و هروابسته یکدیگر به ماندگاري

اکوسیســتم  «نــام  قــراردادن دو واژه اکوسیســتم وکــارآفرینی، یــک واژه جدیــد بــه      .)2015
شـود  هـا یـا نهادهـا تعریـف مـی     ازجمله افـراد، سـازمان   کند که با عناصريخلق می» کارآفرینی

)Theodotou et al., 2012(آمیـز   مخـاطره  کاروهاي حمایتی کسب محیط کارآفرینی . اکوسیستم
هاي کارآفرینی به عبارتی، اکوسیستم). 1396(داوري، سفیدبري و باقرصاد،  کندرا خلق می

                                                        
1 Liguori et al. 
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هـا و  هـا، دانشـگاه  گـذاري  هاي اجتمـاعی، سـرمایه  اي از عوامل فرهنگی متمرکز، شبکه مجموعه
آمیـز مبتنـی بـر    کار مخـاطره وبهاي حمایتی از کسهستند که محیط هاي اقتصادي فعالسیاست

دانـد  کـارآفرینی را محیطـی مـی     آیزنبرگ اکوسیستم .)Spigel, 2015(کنندنوآوري را خلق می
اي از عناصر ماننـد رهبـري، فرهنـگ، بازارهـاي     که کارآفرینی را توسعه داده و شامل مجموعه

). باتوجه بـه  Isenberg, 2010اند(سرمایه، مشتریان و غیره است که با روشی پیچیده ترکیب شده
ــه«)، اصــطالح 2012( 2و رامــراج 1مطالعــات ســورش ، توســط محققــان »اکوسیســتم کارآفرینان

) براي توصیف شرایطی که در 2009(5) و برناردز2005(4)، کوهن2005(3دیگري مانند پراهاالد
گـذاران و جامعـه بـراي تولیـد و پـرورش ثـروت و رفـاه اقتصـادي گـردهم          در آن فرد، سرمایه

   ).Suresh, & Ramraj, 2012(گرفته است  آیند، مورد استفاده قرار می
رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه عناصـر ارزشـمندي را بـراي بهبـود درك از عملکـرد ارائـه       

 کنـد. تأکیـد مـی   هـاي متقابـل موجـود در زمینـه کـارآفرینی     دهد. این رویکرد بـر وابسـتگی   می
  ).Stam, 2015( از کمیت به کیفیت، به همراه دارد همچنین تغییر در سیاست کارآفرینی را،

  پذیري   رقابت
سـازمان  ). Momaya, 2011(پذیري در سطح شـرکت یـا کشـور معـانی مختلفـی دارد     رقابت

را توانـایی رقابـت    پـذیري در سـطح بنگـاه اقتصـادي    )، رقابـت 2018( 6توسعه صنعتی ملل متحد
تـرین   مهـم  .کنـد داخلی یا جهانی معرفی مـی ها براي فروش محصوالت خود در بازارهاي بنگاه

که بـه توسـعه بخـش صـنعت کشـور و       پذیري، افزایش رقابت در تولید بیشتر استنتایج رقابت
افـزایش مزایـاي اقتصـادي،     همچنـین بـه پیشـرفت تکنولـوژي و     شـود. رشد اقتصادي منجـر مـی  

هـاي  ر راهبردها و سیاسـت پذیري باید د انجامد. بنابراین رقابت می محیطی نیز اجتماعی و زیست
  ).UNIDO, 2018مربوط به افزایش رفاه عمومی یک کشور در نظر گرفته شود(

                                                        
1 Suresh 
2 Ramraj 
3 Prahalad 
4 Cohen 
5 Bernardez 
6 United Nations Industrial Development Organization 
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پذیري، توجه اندیشمندان را به تحقیق و بررسی این موضوع مهم جلـب کـرد   اهمیت رقابت
شامل  ) مدل الماس مایکل پورتر1 هاي مختلفی براي آن نام بردند. از جمله:ها و شاخصو مدل
درونی، شرایط تقاضا، صـنایع پشـتیبانی کننـده و همچنـین اسـتراتژي، سـاختار و رقابـت         عوامل
 & ,Moon, Rugman) راگمن در مدل الماس مضاعف، رشد و توسعه را تشریح کـرده( 2است. 

Verbeke, 1998   کـار داخلـی و   و) و بیان کرد: مزیت رقابتی یک کشور ناشـی از محـیط کسـب
پـذیري صـنایع را   امل مدل الماس در ایـن دو محـیط، رقایـت   خارجی کشورهاست و برآیند عو

پـذیري را   رقابـت  هـاي  )، شـاخص 2013( ) سازمان توسعه صنعتی ملل متحـد 3. کندمشخص می
 ,UNIDOدانـد(  تأثیر جهانی می شامل ظرفیت تولید و صادرات صنعتی، ارتقا و تعمیق فناوري و

دانـد:  مؤثر مـی  پذیري صنایعرا در رقابت ، تعامل چهار عامل4M) پورکوپنکو یا مدل 4 ).2013
هاي : به سیاستMacroب)  پذیري،عوامل سیاسی و فرهنگی موردنیاز براي رقابت :Meta الف)

ــیش    ــل پ ــات و قاب ــالن، باثب ــاره دارد،   ک ــادي اش ــی اقتص ــت  :Mesoج)  بین ــامل سیاس ــاي ش ه
: شـامل  Microد)  وجـود آیـد،   کنند تـا مزیـت رقـابتی بـه    هاست که به صنایع کمک می شرکت

  ).Troisi, Ciasullo, Carrubbo et al., 2019هاست (پذیري بنگاهمؤثر بر رقابت عوامل خُرد

  پذیري رقابت اکوسیستم کارآفرینی و
دهـد، نقـش عوامـل محیطـی و اکوسیسـتم در رونـد       هاي موجـود نشـان مـی    بررسی دیدگاه

مکتـب فکـري اصـلی وجـود دارد.     پـذیري دو   رقابت پذیري حائز اهمیت است. در زمینهرقابت
محور)، به افزایش توان رقابتی  شرکتی(دیدگاه منبع  کنند که عوامل درون گروه اول استدالل می

هــاي عمــومی،  گــروه دوم معتقدنــد، عوامــل کــالن اقتصــادي ماننــد سیاســت  شــود.منجــر مــی
 ;Agnihotri & Santhanam, 2002( شـود  می ها و غیره، به افزایش توان رقابتی منجر زیرساخت

Diebold, Scott, & Lodge, 1985(    پـذیري و توسـعه    رقابـت  . ادبیـات موجـود، همگرایـی بـین
هـاي دولتـی    ). از سـوي دیگـر، سیاسـت   Soto-Rodriguez, 2015دهـد(  کـارآفرینی را نشـان مـی   

پذیري بیشتر از طریق اکوسیستم کـارآفرینی منجـر شـده و بـا توسـعه       رقابت تواند بهکارآمد می
). ادبیـات اکوسیسـتم   Isenberg, 2011شـود(  مـی  پذیري هم بیشـتر  رقابت یستم کارآفرینی،اکوس

کند که نیروهاي خارج از شرکت در یـک منطقـه    )، استدالل می1920برمبناي دیدگاه مارشال(
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پـذیري   رقابـت  وري و بهـره  درواقـع،  کننـد.  هـا کمـک مـی    یا صنعت، به مزیت رقـابتی شـرکت  
  ). Spigel & Harrison, 2017شود(بیشتر تقویت میها  ها در اکوسیستم شرکت

وکارهـا در اکوسیسـتم    بنابر نظریه اکولوژي سازمانی، رقابت در اکوسیستم بستگی به کسب
شــوند.  کــه توســط محــیط نهــادي حمایــت مــی  )Bertoni, Colombo, & Quas, 2019دارد(

کنند کـه بـر سـطح کلـی      یها محیطی مبتنی بر رقابت و همکاري کارآفرینان ایجاد م اکوسیستم
بنابراین، ایجاد منـابع   ).Muldoon, Bauman, & Lucy, 2018تأثیر دارد( پذیري رقابت عملکرد و

کمـک کنـد.    و کارهـا  پـذیري کسـب   رقابـت  تواند به افزایش کلـی   الزم در یک اکوسیستم می
شرط الزم  هاي اقتصادي بوده و اکوسیستم کارآفرینی یک استراتژي جدید براي تشویق فعالیت

 پـذیري ملـی اسـت    رقابـت  هاي نوآوري، اقتصادهاي دانش بنیـان و  ها، سیستم براي ایجاد خوشه
)Isenberg, 2011.(  

کارآفرینی مستلزم همبستگی پویا بـین عوامـل    باید توجه داشت که موفقیت یک اکوسیستم
افزایـی   است تـا هـم  تأمین مالی، دسترسی به بازارها و غیره)  ها،  (سیاست و متغیرهاي کلیدي آن

هاي کارآفرینی جدیـد تشـویق کـرده و     هاي کارآفرینانه را به شناسایی فرصت حاصل از نگرش
هـاي  ). اکوسیسـتم Temko, 2009کننـد(  هـاي تجـاري را فـراهم    هـا بـه طـرح    امکان تبـدیل ایـده  

 ه یابـد اي یا نیازهاي صـنعت توسـع   پذیري باید متناسب با نیازهاي منطقه رقابت کارآفرینانه براي
)Soto-Rodriguez, 2015 .(  

پذیري را فـراهم   رقابت کارها ووهاي کارآفرینی مسیر رشد کسببنابراین مطالعه اکوسیستم
ها به منابع موجود اي از مزیت رقابتی شرکتدرواقع، بخش عمده ).Groth et al., 2015کند (می

 ,Asheim et al., 2011; Porter( هـا بسـتگی دارد  در منطقه یا صنعت، اکوسیستم و منابع شرکت

2000.(  

  زمینه و اکوسیستم کارآفرینی ایران
ها و سیستم  هاي محیط خارجی شامل عوامل نهادي مانند فرهنگ، سیاست ، محرك"زمینه"

هـاي کـارآفرینی ممکـن     دهد، چرا نتایج فعالیـت  ) که توضیح میWelter, 2011( اقتصادي است
). ازآنجاکه Baker, Gedajlovic, & Lubatkin, 2005د(است در کشورهاي مختلف متفاوت باش

 ,Zahra, Wright, & Abdelgawad( اي در حال تغییر و برخی ایستا هستند برخی متغیرهاي زمینه
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   درك زمینه اهمیت دارد. )،2014
هاي کارآفرینانه  ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران بیانگر اهتمام جدي براي توسعه فعالیت

 )، مقایسـه 2018( 1بان جهـانی کـارآفرینی   براساس گزارش دیده ).Faghih & Zali, 2018(است

 کشـور  دهد وضعیت گانه منطقه، نشان می سه اقتصادهاي متوسط با ایران کارآفرینی اکوسیستم

در  رشد بوده و بیشترین مطلوب بازار داخلی هايپویایی و فیزیکی هاي ساخت زیر عامل دو در
 بازارهاي داخلـی  توان .است تجاري و قانونی هاي زیرساخت به مربوط )،96 هب (نسبت 97 سال

 گـروه  در ایـران  کـه  ایـن  بـه  باتوجـه  دارد. قـرار  افـزایش  ایـن  دوم رتبه در نیز رشد درصد84 با

 شـاخص  در کشـورمان تنهـا   که دهدمی دارد، مقایسه در این گروه نشان قرار متوسط درآمدي

). همچنـین  GEM, 2018( باالتراسـت  متوسط درآمدي گروه میانگین از داخلی بازار هايپویایی
متوسـط،   درآمـد  بـا  اقتصادي توسعه سطح در کشورهایی با ایران کارآفرینانه اکوسیستم مقایسه

 ، از نظـر دسترسـی بـه   1397 سال عضو در کشور 52 میان نشان داده است که رتبه کشورمان در
بـازار   تـوان  شـاخص  و در 15، پویـایی بـازار   34دولتی هاي  ، سیاست37تأمین مالی کارآفرینانه 

 نه( آسانی به تقریباً ها آپ استارت و نوپا وکارهاي کسب ایران را دارد. یعنی در 33 رتبه داخلی

رتبـه ایـران در    کننـد.  جـذب  مشـتري  و شوند رقابت عرصه و وارد بازار توانندمی )آسان کامالً
در شــاخص  بــوده و 40درآمــد متوســط نیــز هــاي فیزیکــی در کشــورهاي  شـاخص زیرســاخت 

 یـا  کـار   کسـب  بـا ایـن همـه، محـیط     را دارد. 52، از 41و فرهنگـی رتبـه    اجتمـاعی  هنجارهاي

 جهـانی نیسـت   سـطح  در کـارآفرینی  هـاي  فعالیـت  حـامی  چندان کشور، کارآفرینی اکوسیستم
)GEM, 2018 ینی ایـران الزم  تـر ابعـاد و متغیرهـاي اکوسیسـتم کـارآفر      ). بنابراین بررسی عمیـق

  رسد. نظر می به

 چارچوب نظري تحقیق 
 قلمرو یک اکوسیستم کارآفرینی در هدایت اذهان به سـمت کـارآفرینی نقـش مهمـی دارد    

)Amolo & Migiro, 2015 .(     اجزاي یک اکوسیستم کارآفرینانه بسته بـه منبـع و هـدف متفـاوت
 ).Mazzarol, 2014( ت خواهـد بـود  است و ماهیت، اندازه و شکل آن نیز بسته به شرایط، متفاو

                                                        
1 Global Entrepreneurship Monitor(GEM) 
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کارآفرینان از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی وجود هاي زیادي در ادراك کارآفرینان و غیرتفاوت
). بـراین اسـاس اندیشـمندان ایـن حـوزه عوامـل       Manimala, Thomas, & Thomas, 2019دارد(

  اند.  عنوان اجزاي اکوسیستم کارآفرینانه معرفی کرده مختلفی را به
ــان ویژگــی 2015اســپیگل( تأکیــد دارد. ایــن  هــاي اکوسیســتم کارآفرینانــه)، بــر روابــط می

هـا، مشـاوران و   ها یا عناصر عبارتند از: فرهنگ حمایتی، کارآفرینان، منابع مالی، شـبکه  ویژگی
 ,Spigelهاي فیزیکـی و بازارهـاي بـاز(   ها، خدمات حمایتی، زیرساختهاي نقش، سیاستمدل

 ايحرفـه  و مالی انسانی، منابع به که هستند زمانی موفق کارآفرینان د آیزنبرگ،به اعتقا .)2015

 تشویق ها را دولت، آن هايسیاست که فعالیت کنند محیطی در داشته و دسترسی نیازشان مورد

 ,.Arruda et al(کنـد می توصیف اکوسیستم کارآفرینی عنوان به را شبکه این کند. وي تأمین و

و اکوسیسـتم کـارآفرینی هـر جامعـه را      فرد بوده اکوسیستم کارآفرینی منحصربهاگرچه ). 2015
توان با استفاده از ابعاد اکوسیستم توصیف کرد، اما هر اکوسیستم نتیجه تعامل صـدها عنصـر    می

)، 2019و همکـارانش(  1). فیشـر Yaribeigi et al., 2014هاي بسیار پیچیده و اصیل است(با روش
هـا  پنج بعد علم و فناوري، سرمایه انسانی، بازار پویا، تجارت و زیرساخت درابعاد اکوسیستم را 

هـاي  هـاي اصـلی سیسـتم   ویژگـی  ). آدریچ و همکـاران نیـز  Alves et al., 2019کنند(معرفی می
ــارآفرینی  ــتم ک ــک   اکوسیس ــادي، تکنولوژی ــاد اقتص ــی  را از ابع ــاعی بررس ــرده و اجتم ــد  ک ان

)Audretsch et al., 2019 .()سنجی توسعه و اعتبار )، با هدف2019همچنین لیگوري و همکاران
هاي کارآفرینی، اکوسیستم را با ابعاد سیاست، دسترسی به منـابع  گیري ادراکی اکوسیستماندازه

 ,Liguoriانـد ( ادهدهـا، سـرمایه انسـانی و بازارهـا مـورد بررسـی قـرار       مـالی، فرهنـگ، حمایـت   

Bendickson, Solomon et al., 2019      براین اساس درایـن پـژوهش، بـراي بررسـی اکوسیسـتم .(
)، احصـا  2019گانه زیـر از مطالعـات لیگـوري و همکـاران(      کارافرینی صنایع رقابتی، ابعاد شش

   شده است که عبارتند از:
  سیاست .1

                                                        
1 .Fischer 
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بهبود اکوسیستم کارآفرینی، تسـهیل  هرگونه مداخله دولت در جهت "سیاست کارآفرینی"
 ,Rezaei, Dana, & Ramadaniهـاي بخـش خصوصـی یـا توانمندسـازي مشـاغل اسـت(        فعالیت

ها نقش هدایتگري اکوسیستم کارآفرینی را برعهده دارنـد و در سـاخت و حفـظ    دولت ).2017
نـه مفهـومی   هاي کارآفریناسیاست .)Spigel, 2015(کنند اکوسیستم کارآمد نقش حیاتی ایفا می

هــاي سیاسـت  گیرنـد. چندبعـدي اسـت و عمـدتاٌ در دو گـروه اقتصـادي و اجتمـاعی جـاي مـی        
ارائـه خـدمات حمـایتی مناسـب بـراي       کارهـا و واقتصادي معموالً با هدف بهبود تشویق کسـب 

هـاي پـایین بـه    هاي اجتماعی نیز عمـدتاٌ مـرتبط بـا فعالیـت    شود. سیاستکارها تعیین میوکسب
). دولـت و  Huggins & Williams, 2011دنبال تحول هنجارها در جوامـع هسـتند(   ه بهباالست ک

هـاي کـارآفرینی حمایـت    تنهـا از فعالیـت   هاي کـارآفرینی اسـت کـه نـه    رهبري از ابعاد سیاست
 .Liguori et al., 2019)(دهنـد کننـد، بلکـه قـوانین و مقرراتـی نیـز بـراي اداره آن ارائـه مـی         مـی 

 زمان هاي سطح خُرد و کالن و همصورت جامع بوده و شامل سیاست ید بههاي دولت باسیاست
به این شـرح   1براین اساس فرضیه شماره  ).Mazzarol, 2014(و پائین به باال باشد از باال به پائین

تـأثیر مثبـت و    پذیري صنایعاز ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابت سیاست" تدوین شده است:
 ."دارد معنادار

  منابع مالی .2
دسـترس   در رو، هـا اهمیـت زیـادي دارد. ازایـن    اندازي و توسعه شرکتتأمین مالی براي راه

ع ي کارآفرینانه است. کارآفرینان نیازمنـد انـوا  هااکوسیستمهاي مهم بودن منابع مالی از ویژگی
 ,UNCTAD( خدمات مالی شامل تسهیالت سپرده، دسترسی به اعتبار، سرمایه و ضمانت هستند

آمیـز و سـرمایه   مخاطره ). در حوزه مالی، نهادهاي خصوصی، دسترسی به صندوق سرمایه2013
 کار هم اهمیت دارد.وفرشتگان کسب

)Arruda et al., 2015ی خـارجی بـراي بسـیاري از    تأمین مـال  ترین منبعهاي بانکی رایج) وام
 2). بنابراین فرضیه شماره OECD, 2015کوچک و متوسط و کارآفرینان است( وکارهايکسب

پـذیري  منابع مالی از ابعاد اکوسیسـتم کـارآفرینی بـر رقابـت    " به این صورت تدوین شده است:
  ."دارد تأثیر مثبت و معنادار صنایع

 هاحمایت .3
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ونقل، دسترسـی سـریع    هاي مناسب(حملی به زیرساختمالی شامل دسترسهاي غیرحمایت
دهنــده اي(حقــوقی، حســابداري) و نهادهــاي توســعهي حرفـه هــابـه اینترنــت، انــرژي)، حمایــت 

هاي تجاري) است هاي بازرگانی، مسابقات برنامهکارآفرینی(مراکز منابع تجاري کوچک، اتاق
)(Liguori et al., 2019اي شامل خدمات قـانونی، حسـابداري،   ها و ارائه خدمات حرفه. حمایت

 ,Stamمؤثر باشـند(  صورت یکپارچه، قابل دسترس و امالك و مستغالت، بیمه و مشاوره باید به

هاي غیرمالی، شامل ارائه خدمات مشـاوره،کاهش مالیـات و ایجـاد مراکـز     ). سایر حمایت2015
تـدوین شـده اسـت:     3اره ). براین اساس فرضیه شـم Arruda et al., 2015تحقیق و توسعه است(

 ."دارد تأثیر مثبت و معنادار پذیري صنایعها از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتحمایت"
  هار بازا .4

شود، دسترسی به هاي کارآفرینی منجر میترین عواملی که به توسعه اکوسیستم یکی از مهم
ها هاي توزیع، شبکهکانال) که شامل دسترسی به Zajkowski & Domańska, 2019بازارهاست (
-. قابلیت دسترسی به بازارهاي محلی، بخش کلیدي فراهمLiguori et al., 2019)(و غیره است 

هاي کارآفرینانه است. البته نبود انحصار در بازار اهمیت  ها در محدودة اکوسیستم سازي فرصت
ابعــاد اکوسیســتم  بازارهــا از" "تــدوین شــده اســت:   4رو، فرضــیه شــماره  جــدي دارد. ازایــن

 ."دارد تأثیر مثبت و معنادار پذیري صنایعکارآفرینی، بر رقابت
  سرمایه انسانی .5

هـاي کـارآفرینی   گیـري اکوسیسـتم  سرمایه انسانی یکی از ابعـاد مهـم و ضـروري در شـکل    
)Alves et al., 2019هـاي انسـانی   مؤثر بر عملکـرد کـارآفرینی سـرمایه    )، و یکی از عوامل مهم

یافتـه، دسترسـی بـه    ). در بازارهاي توسعهEspinoza, Mardones, Sáez, & Catalán, 2019است(
 Liguori et( گـذارد تأثیر می گذاريطور منظم بر رشد و موفقیت سرمایه سرمایه انسانی کافی به

al., 2019(هـاي  هـاي انسـانی مـانعی بـراي بسـیاري از شـرکت      دسترسی به سرمایه . درواقع، عدم
طور مرتب بـر رشـد و موفقیـت     به یافتهرهاي نوظهور بوده و در بازارهاي توسعهکوچک در بازا

باعـث توسـعه    کـه  بـر ایـن   هـا عـالوه  دانشـگاه  .)Liguori et al., 2019( دارد تأثیر گذاريسرمایه
 ,Feldman, Siegel, & Wright( دهنـد انسانی متخصص نیز پرورش میشوند، نیرويفناوري می
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سرمایه انسانی از ابعاد اکوسیستم کـارآفرینی،  "تدوین شد:  5براین اساس فرضیه شماره  .)2019
 ."دارد تأثیر مثبت و معنادار پذیري صنایعبر رقابت

  فرهنگ  .6
عنوان یکی از عناصر مهم سیسـتم کـارآفرینی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.         فرهنگ به

از جمله میـزان   ،مورد بررسی قرار گرفتههاي مختلف فرهنگ در اکوسیستم کارآفرینی از جنبه
 و فرهنگ اعتمـاد و امنیـت در منطقـه    )Walsh & Winsor, 2019( پذیريتحمل تغییر، ریسک

)Audretsch & Belitski, 2017   ــت ــه باعــث تقوی ــومی اکوسیســتم کارآفرینان ــگ ب ). فرهن
ی از عوامـل  . فرهنـگ کـارآفرین  )Spigel & Harrison, 2017(شـود پذیري و اعتمـاد مـی  ریسک

). Mason & Brown, 2014( اصـلی تعیـین کننـده موفقیـت در اکوسیسـتم کـارآفرینی اسـت       
پـذیري  از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی، بـر رقابـت   فرهنگ"تدوین شد:  6رو فرضیه شماره  ازاین

  ."دارد تأثیر مثبت و معنادار صنایع

  روش شناسی
-ها، از نوع توصیفیاین پژوهش برمبناي هدف، کاربردي و برحسب روش گردآوري داده

پژوهش بر مطالعات تطبیقی متعدد در حوزه کـارآفرینی اسـتوار بـوده     همبستگی است. رویکرد
اي لیکرت است. ایـن   نامه استاندارد با مقیاس پنج گزینه است. ابزار گردآوري اطالعات پرسش

) استخراج شده و پس از ترجمه و بـازنگري،  2019پژوهش لیگوري و همکاران (نامه از  پرسش
ها، بازارهـا،  ، منابع مالی، حمایتهاي سیاستتأثیر متغیر مورد استفاده قرار گرفت. براین اساس،

 پـذیري صـنایع رقـابتی   سرمایه انسانی و فرهنگ (از عوامـل اکوسیسـتم کـارآفرینی)، بـر رقابـت     
انـد کـه در صـنایع     کارهـایی واست. جامعه آمـاري پـژوهش، صـاحبان کسـب    شده  گیرياندازه
هـاي فعـال در   بنابراین سطح تحلیل، صنعت و واحـد تحلیـل، شـرکت    پذیر فعالیت دارند.رقابت

 1پـذیري صـنایع نیـز براسـاس شـاخص هرفینـدال      پذیر منتخب است. میـزان رقابـت  صنایع رقابت
کند و افزایش آن برابر است با گیري میرا اندازه محاسبه شد. این شاخص میزان تمرکز صنعت

تر باشـد، میـزان تمرکـز بیشـتر      پذیري در صنایع. هر چه این شاخص بزرگکاهش میزان رقابت
                                                        

1 Herfindahl index 
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). براسـاس  Kang & Park, 2019بـوده و رقابـت کمتـري در صـنعت وجـود دارد و بـرعکس (      
محسـوب   رقابتی بازار باشد، درصد10از  کمترها آن HHI میزان که هرفیندال، صنایعی شاخص

-مـی  حسـاب  به غیررقابتی باشد، بازار درصد18 از بیشتر HHI شده و صنایعی که میزان شاخص
شـوند.  رقـابتی محسـوب مـی   بین ایـن دو مقـدار اسـت، نیمـه     هاآن HHIصنایعی که میزان  .آیند

فعـال در  هـاي  هیرشمن از حاصل جمـع تـوان دوم سـهم بـازار تمـامی بنگـاه      -شاخص هرفیندال
  آید: دست می صورت فرمول زیر به صنعت به

  
ام iسـهم   Siهاي فعال در بـازار و  تعداد بنگاه Kشاخص هرفیندال هیرشمن،  HHIکه در آن 

  آید:دست می است که از رابطه زیر به

  
  

گـروه هـر    هـاي هـم  از ارقـام مقایسـۀ شـرکت    1398سـال   در تحقیـق  این ها و اطالعاتداده
کـار  وکسـب  635) و از میـان  1398ورس(مرکز پردازش اطالعات مالی ایران، صنعت در بازار ب

-صنعت، استخراج شده است. سپس میزان رقابت 35فعال در صنایع مختلف بورسی به تفکیک 
پس از آن پنج صـنعت   افزار اکسل، محاسبه شد. ها براساس شاخص هرفیندال در نرمپذیري آن

)مـواد و محصـوالت دارویـی،    1انتخاب شدند که شـامل:   تولیدي و کشاورزي از صنایع رقابتی
)زراعـت و خـدمات   5جز قند و شکر و  ) مواد غذایی به4)قندوشکر، 3)سیمان، آهک و گچ، 2

انحصاري و یا انحصاري بودند، حذف شدند. هدف استفاده از  وابسته است. سایر صنایع که نیمه
بـین   2و ارتقـاي ارتبـاط تئوریـک    1نـه هاي متداول احتمالی در نمواین شاخص، حذف سوگیري

  نمونه و نظریه بود.

رغـم   به گذاري و بیمه و صندوق بازنشستگی، منظور ایجاد همگنی بیشتر بین صنایع سرمایهبه
شرکت فعال (بـه   164رقابتی بودن و ماهیت خدماتی این صنایع، حذف شدند و حجم جامعه به 

  اس فرمول کوکران محاسبه شد.حجم نمونه هم براس رسید. تفکیک در پنج صنعت)
                                                        

1 Common Method Bias 
2 Theoretical relevance 
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منظـور   شـد. بـه   محاسـبه  129براین اساس، حجم نمونـه  
نامه قابل تحلیـل از صـاحبان    پرسش 130نامه توزیع شده و در نهایت  پرسش 160افزایش دقت، 

آوري و تحلیل شد. باتوجه به سطح تحلیل(صنعت)، از هر  جمعکار فعال در این صنایع، وکسب
و  SPSS26افـزار   هـا از دو نـرم   وتحلیل داده آوري شد. براي تجزیه نامه جمع شرکت یک پرسش

PLS3 ها افزایش یابد.استفاده شد تا کیفیت تحلیل داده  
ستگی بـین  با همب AVE(مقایسه جذر و واگرا (AVE) روایی همگرا هايروش بهنامه  پرسش

 آلفـاي  پایـایی، از دو روش ضـریب   سـنجش  هـا) سـنجش شـد. بـراي    متغیرها یا خـرده مقیـاس  

تأییـدي بـا   -کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در ایـن تحقیـق بـا اسـتفاده از تحلیـل عـاملی      
-حـذف شـدند. در تحلیـل عـاملی     4/0رویکرد سختگیرانه، سؤاالت داراي بار عاملی کمتـر از  

شـود کـه مقـدار ایـن آمـاره بایـد        مـی  هـم محاسـبه   tبر شاخص بار عاملی، آمـاره   وهتأییدي عال
  ).1394باشد(داوري و رضازاده،  96/1تر از  بزرگ

  ها یافته
ها در چـارچوب   یافته شد. هاي گردآوري شده در مراحل میدانی پژوهش انجامتحلیل داده

  است.فرضیات و مقایسه مناطق ارائه شده   سنجش اعتبار، آزمون
  هاتحلیل آمار توصیفی شرکتـ 

 دهد: حجم نمونه را به تفکیک صنایع نشان می 1 جدول شماره

  . حجم نمونه در صنایع مورد مطالعه1 جدول
 درصد نمونه حجم نمونه حجم جامعه  صنعت

 %24 30 44 مواد و محصوالت دارویی
 %30 38 43 سیمان، آهک و گچ

 %8 10 17 قندوشکر
 %29 37 41 جز قند و شکر بهمواد غذایی 

 %9 11 19 زراعت و خدمات وابسته
 %100 126 164 مجموع

 164× 962/1 × 5/0 × 5/0  
164× 042/٠ + ٩۶٢/١ × 5/0 × 5/0
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  . ارزیابی پایایی و روایی همگرا در ابعاد اصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی2 جدول
 پایایی و روایی معیار

 AVE پایایی ترکیبی آلفاي کرونباخ
 ≤5/0 ≤7/0 ≤7/0 معیار پذیرش

 53/0 84/0 77/0 سیاست
 57/0 87/0 81/0 منابع مالی

 55/0 83/0 73/0 هاحمایت
 67/0 85/0 75/0 بازارها

 60/0 74/0 53/0 سرمایه انسانی 
 66/0 85/0 74/0 فرهنگ 

 62/0 90/0 87/0 اکوسیستم کارآفرینی
 59/0 85/0 76/0 پذیريرقابت

  

  تحلیل متغیرها و اعتبارسنجی آن ـ 
طـور کـه در جـدول     تأییدي براي بررسی اعتبـار مـدل اسـت. همـان    -بخشی از تحلیل عاملی

و مقادیر ضریب مسـیر   AVEشود، ضرایب میانگین واریانس احصا شده یا  مالحظه می 2شماره 
C  و آمارهT    در سطح قابل قبولی هستند. درصد واریانس تجمعی هم قابل قبول اسـت. بنـابراین

دار است. همچنین در بخش پایایی نیز ضـریب آلفـاي کرونبـاخ و ضـریب     ابعاد اصلی مدل معنا
  دارد و قابل قبول است.  7/0پایایی، ترکیبی باالتر از 

بـین  GOF شاخص )،2005وس و همکاران(هاارزیابی برازش کلی مدل براساس دیدگاه تنن
تـوان  را مـی  GOFصفر تا یک است. مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. 

 با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشتراك و
2R  بـرازش کلـی مـدل توسـط      .دسـت آورد  بـه

  شود:  می با استفاده از روش زیر محاسبه GOFمعیار 

61/070/053/02  RcomGoF  
com 2میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  نشانهR     .هرچـه   مقـدار میـانگین مقـادیر اسـت

دهنده برازش بهتر مـدل اسـت. وتـزلس و     زاي مدل بیشتر باشد، نشانهاي درونسازه 2Rمیزان
ضـعیف، متوسـط و قـوي     را بـه عنـوان مقـادیر    36/0و  25/0 ،01/0)، سه مقدار 2009همکاران(

نشان از برازش کلی و  GOFبراي  607/0اند. در پژوهش حاضر، مقدار کرده معرفی GOFبراي 
  ).1394(داوري و رضازاده،  دارد قوي مدل

0/660×0/559 = 0/607  
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  ها آزمون فرضیهـ 
) یـا  Cضـرایب مسـیر(   ) وTمقدار آماره تـی (  SmartPLSافزار  دو خروجی بسیار مهم در نرم

، بارعـاملی بـین تمـام سـؤاالت     4این پژوهش مطابق بـا جـدول شـماره    بارهاي عاملی است. در 
خوبی  به کار رفته، و به این معناست که سازه به بوده 0٫4نامه و متغیرهاي مکنون بیشتر از  پرسش

تأییـد یـا رد    از طرفـی، مقـدار آمـاره تـی نیـز مـالك       .متغیر مکنون مـوردنظر را سـنجیده اسـت   
فرضـیه در سـطوح    بیشـتر باشـد،   2٫58و  1٫96،  1٫64ترتیب از فرضیات است.اگر این مقدار به 

شود. همچنین اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنـون مسـتقل و    تأیید می درصد 99و  95، 90
متغیر مکنون وابسته مثبت باشد، با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیـر وابسـته خـواهیم    

بین متغیر مستقل و وابسته منفی باشـد، بـا افـزایش متغیـر     برعکس. اگر مقدار ضریب مسیر  بود و
)، ابعـاد  4هـا نشـان داد(جـدول شـماره    بررسـی  مستقل شاهد کاهش متغیر وابسـته خـواهیم بـود.   

، بازارهـا، سـرمایه   هـا ، دسترسی بـه منـابع مـالی، حمایـت    هااکوسیستم کارآفرینی شامل سیاست
تأثیر مثبتی و معنادار ي دارند و فرضیات در سطح  پذیريانسانی و فرهنگ با متغیر وابسته رقابت

پـذیري   رقابت تأیید است. همچنین بیشترین رابطه مستقیم و قوي در جهت بهبود درصد مورد99
  ها و سرمایه انسانی است.ها، منابع مالی، فرهنگ، بازارها، حمایتسیاست صنایع به ترتیب شامل

  . بررسی آزمون فرضیات تحقیق3جدول
 ≤96/1 ≤4/0 معیار پذیرش نتیجه آمارهC( Tضریب مسیر( فرضیه

 تأیید  24/38 83/0 پذیري صنایعبر رقابت تأثیر مثبت و معنادار سیاست 
 تأیید  47/34 83/0 پذیري صنایع تأثیر مثبت و معنادار منابع مالی بر رقابت 
 تأیید  30/19 72/0 پذیري صنایعها بر رقابتتأثیر مثبت و معنادار حمایت 

 تأیید  68/27 80/0 پذیري صنایعتأثیر مثبت و معنادار بازارها بر رقابت 
 تأیید  82/15 70/0 پذیري صنایعتأثیر مثبت و معنادار سرمایه انسانی بر رقابت 

 تأیید  38/34 84/0 پذیري صنایعتأثیر مثبت و معنادار فرهنگ بر رقابت 
 تأیید  21/21 75/0 پذیري صنایعتأثیر مثبت و معنادار اکوسیستم کارآفرینی بر رقابت 

  گیري بحث و نتیجه
هــاي نظریــه اکوسیســتم کــارآفرینی بــر ایــن واقعیــت تأکیــد دارد کــه تعامــل بــین ویژگــی  

 پـذیري را موجـب  اي حمـایتی منجـر شـده و افـزایش رقابـت     اکوسیستم، به ایجاد محیط منطقـه 
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هاي کارآفرینی از جنبه نظري پذبري از طریق اکوسیستمافزایش رقابت .)Spigel, 2015(شود می
پـذیري در مقـاالت   تأثیر ابعـاد اکوسیسـتم کـارآفرینی بـر رقابـت      ، ولی تأکید قرار گرفته مورد

اسـت. بـراین اسـاس، ایـن پـژوهش بـه       گرفته  صورت تجربی و کمی کمتر مورد بررسی قرار به
  پذیري پرداخت.بعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتبررسی تأثیر ا

صـنعت   35هـاي بورسـی و بـه کمـک شـاخص هرفینـدال،       در این مطالعه با اسـتفاده از داده 
صـنایع   تحلیل و بررسی شده و از این میان، پـنج صـنعت از صـنایع تولیـدي و کشـاورزي جـزو      

نامـه   بـا اسـتفاده از پرسـش   همبسـتگی و   -هـا بـه روش توصـیفی   گرفتند. سپس دادهرقابتی قرار 
-توسـعه تر و کمتر یافتههاي توسعهکار در صنایع رقابتی در استانواستاندارد بین صاحبان کسب

 سازي معادالت ساختاري الگوي منتخب ارزیابی شـد. آوري شده و با استفاده از مدلیافته جمع
-را بـر متغیـر وابسـته یـا رقابـت     تأثیر مثبت متغیر مستقل اکوسیستم کارآفرینی  هادر نهایت داده

هــاي تحقیــق نشــان داد کــه تقویــت ابعــاد اکوسیســتم تأییــد کردنــد. بــه عبــارتی، یافتــه پــذیري
هـاي کارآمـد   پذیري صنایع دارد. ازجملـه ایـن ابعـاد، سیاسـت    تأثیر مثبت بر رقابت کارآفرینانه

 ;Liguori et al., 2019( کنـد تأییـد مـی   است و تحقیقـات گذشـته در ایـن خصـوص نیـز آن را     

Spigel, 2015; Huggins & Williams, 2011(.   همچنین دسترسی به منابع مالی از عوامل پیشـرو
 در اکوسیستم کارآفرینانه است و مطالعات پیشـین انجـام شـده در ایـن زمینـه نیـز ایـن عامـل را        

مطالعـات پیشـین   ) UNCTAD, 2013; Liguori et al., 2019; OECD, 2015( اندمدنظر قرار داده
 ;Stam, 2015; Liguori et al., 2019هـا بـر اکوسیسـتم کارآفرینانـه(    تأثیر حمایت در این زمینه،

Arruda et al., 2015(     ) و همچنـین دسترسـی بـه بازارهـاLiguori et al., 2019; Zajkowski & 

Domańska, 2019دیگـر ابعـاد   هـاي گذشـته، از   اند. در نهایت مطابق با پـژوهش  تأیید کرده ) را 
 ;Alves et al, 2019; Liguori et al., 2019گذار بر اکوسیستم کـارآفرینی سـرمایه انسـانی(   تأثیر

Espinoza, 2019و فرهنگ ()Spigel & Harrison, 2017; Walsh & Winsor, 2019; Mason & 

Brown, 2014(    بـر تقویـت اکوسیسـتم کـارآفرینی و     است. ترکیب و تعامل ایـن عوامـل عـالوه 
  تأثیر مثبت دارند. پذیري صنایع منطقه نیزایجاد محیط حمایتی براي صنایع، بر افزایش رقابت

پـذیري صـنایع   شایان ذکر است، شدت اثرگذاري هـر یـک از ابعـاد اکوسیسـتم بـر رقابـت      
طور جداگانـه نیـاز    تأثیرگذاري در هر منطقه به متفاوت است. براین اساس، شناسایی شدت این
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گانـه اکوسیسـتم کـارآفرینی    ابعـاد شـش   در ایـن پـژوهش   . همچنـین ازآنجاکـه  به تحقیـق دارد 
شـود در تحقیقـات   پیشنهاد مـی  ) احصا شده است،2019براساس تحقیق لیگوري و همکارانش(

  آینده سایر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی نیز مورد پژوهش قرار گیرد. 
هاي محلی از ئوالن و سازمانهاي مناسب حمایت از کارآفرینی در کنار حمایت مسسیاست

کارآفرینان، ارائه خدمات تخصصی، وجود نهادهاي غیردولتی حامی کارآفرینی، دسترسـی بـه   
 تـأمین اعتبـاري بـراي کارآفرینـان،     منابع مالی ازجمله اعطاي تسهیالت بانکی و اطالعات برنامه

هاي آموزش ه برنامهگذاران و دسترسی به بازارهاي داخلی و خارجی، دسترسی بوجود سرمایه
هـا) بـراي تربیـت نیـروي انسـانی      (دانشـگاه  وجود مراکـز آمـوزش عـالی    کارآفرینی تخصصی،

هاي اجتماعی و فرهنگ مبتنی بـر خالقیـت   وجود ارزش متخصص و کارآفرینی در اکوسیستم،
ــذیري، اســتقالل و ابتکــار و تکــریم نمونــه و نــوآوري، ریســک ــان و  پ هــاي برجســته کارآفرین

هاي موفق، در مجموع به تقویت اکوسیستم کـارآفرینی در منـاطق منجـر شـده و     گذاري سرمایه
  تأثیر مثبت خواهد داشت.  پذیري صنایعدر نهایت بر میزان رقابت
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