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 چکیده
و اگر کارآفرینان در  پذیری ابزاری برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار در کشورهاست،رقابت

بر افزایش  رو، توسعه اکوسیستم کارآفرینانهشود. ازاینمناسبی قرار گیرند، به بهبود عملکرد رقابتی آنان منجر می محیط

 وکارکسب های حمایتی ازهای کارآفرینی مجموعه عواملی است که محیطمؤثر است. اکوسیستم پذیریرقابت

، منابع مالی، تأثیر اکوسیستم کارآفرینی را از شش بُعد سیاست کند. این مقاله،آمیز مبتنی بر نوآوری را خلق میمخاطره

پذیری 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 آماری شامل-ها، توصیفیداده منظر هدف، کاربردی بوده و روش گردآوری

 از نامه بوده است کهشها نیز پرسداده صنایع رقابتی است که براساس شاخص هرفیندال انتخاب شدند. ابزار گردآوری

گانه ها، اکوسیستم کارآفرینی با ابعاد ششبراساس یافته  .وتحلیل شدندتجزیه SPSS26 و SmartPLS3 افزارنرم طریق

 مؤثر است. پذیری صنایعرقابت بر میزان
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 مقدمه
 ,Bain) پلذیری دارنلددهد که عواملل محیطلی نقلش مهملی در رقابلتها نشان میپژوهش

المللل اسلت، بلکله تنها عامل تعیین کننده عملکرد صنعت در بلازار بلینپذیری نه(. رقابت1956
هلا و منلاطق، در ملتن اکوسیسلتم پذیری شلرکتمؤثر بر توسعۀ اقتصادی نیز است. رقابت عامل

ای و محیطلی مناسلب قلرار گیرد و چنانچله کارآفرینلان در شلرایط زمینلهیکارآفرینی شکل م
گرفته و موجب عملکرد رقابتی در سلط  خُلرد و  ای در پیشتوانند راهبردهای ویژهگیرند، می

 کننلدکارها را نیلز فلراهم میوهای کارآفرینی، مسیر رشد کسبکالن شوند. مطالعه اکوسیستم
(Groth, Esposito, & Tse, 2015دیدگاه .) هلای اکوسیسلتمی ایلن ایلده مشلترد را دارنلد کله

 کنلد.هلا کملم ملیپلذیری شلرکتای خارج از مرزهای شرکت، به رقابتهای منطقهویژگی

ها به منابع موجلود در منطقله، اکوسیسلتم و منلابع همچنین بخش زیادی از مزیت رقابتی شرکت
(. ایلن منلابع ممکلن Asheim, Smith, & Oughton, 2011; Porter, 2000ها بستگی دارد)شرکت

، منابع مالی و غیره باشد. (Spigel, 2015)هااست شامل دسترسی به نیروی کار، ارتباط با دانشگاه
ملؤثر باشلد. تئلوری  پلذیریتوسلعه رقابلت توانلد بلرهلا ملیدر نتیجه، بررسی ابعلاد اکوسیسلتم

ها و چگونگی قواعلد آن و همچنلین نحلوه فلراهم های داخلی اکوسیستماکوسیستم، بر ویژگی

حلال خلال  بااین .(Spigel, 2015تأکیلد دارد) گلذاری جدیلدکردن منابع مختلف برای سلرمایه
 عبارتند از:ها تئوریم و تجربی در این زمینه وجود دارد که برخی از آن

 & Stam) برنلدسلر ملیهلای کلارآفرینی، در دوران نلوزادی خلود به( مطالعه اکوسیسلتم1

Spigel, 2016و بررسی پیشایندها و پیامدهای اکوسیسلتم چنلدان انجلام نشلده اسلت ) (Zali & 

Faghih, 2018.) 
بلاره  در ( وAldrich, 1990; Staber, 1997( تئلوری اکوسیسلتم بلر رقابلت تمرکلز کلرده )2

 (. Spigel, 2015پذیری، مطالعه نشده است)رقابت ای در جهتاکوسیستم منطقه

 & ,Kumar, Mayukhپلذیری صلنایع انجلام شلده )( مطالعلات متعلددی در ملورد رقابلت3

Kumar, 2015ملؤثر اسلت ) پلذیریعوامل محیطی کلالن بلر رقابلتدهند، ( که نشان میBain, 

 ,Spigel & Harrisonکننلد)ه مزیلت رقلابتی کملم می( و نیروهلای خلارج از شلرکت بل1956
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 های خاصی در خارج از مرزهای یم شرکت وجلود دارد کله بله(. به بیان دیگر، ویژگی2017
تلأثیر ابعلاد  به این ترتیب، در این تحقیلق فریلیه .(Spigel, 2015)پذیری کمم می کنندرقابت

ررسی فرییات تحقیق نشان داد، ابعاد مطرح شده است. ب پذیریاکوسیستم کارآفرینی بر رقابت
 مؤثر است. پذیریاکوسیستم کارآفرینی بر رقابت

کللارآفرینی و  در ایلن پللژوهش ابتللدا مللرور ادبیللات و پیشللینه تحقیللق در حللوزه اکوسیسللتم
گانه اکوسیستم پذیری انجام شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق براساس ابعاد ششرقابت

رهلا، هلا، بازا(، شلامل سیاسلت، منلابع ملالی، حمایلت2019اران )و همکل 1کارآفرینی لیگلوری
شناسی تحقیق، شلیوه انتخلاب صلنایع سرمایه انسانی و فرهنگ معرفی شده است. در ادامه روش

 گیری و پیشنهادات بیان شده است.نتیجه های پژوهش،یافته منتخب،

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 اکوسیستم کارآفرینانه 

( مللورد 1935) تنسلللیو نخسللتین بللار توسللط  ریشلله در اکولللوژی دارد "اکوسیسللتم"واژه 
 شلود: مؤلفله کلیلدی تعریلف ملی وسلیله سله(. اکوسیسلتم بهVogel, 2013) استفاده قرار گرفت

( مکلان و محللی کله 2نفعلان مختللف کله هلر دو نتیجله اکوسیسلتم هسلتند، ( جمعیت یا ذی1

ستگی و همکاری متقابل)تعامل( و وسیع میان جوامع مختلفلی کله ( واب3اکوسیستم وجود دارد، 
 (. تعلاریفTheodotou, Christoforou & Anayiotos, 2012) دهنلداکوسیسلتم را تشلکیل ملی

 و موفقیلت بلرای عناصلر اکوسیسلتم اشلاره دارد کله پیوسلتگی اکوسیسلتم، اساسلاب بله مختلف
 ,Spigel) دارنلد اکوسیسلتم متفلاوتی در ایهلنقلش کدام اند و هروابسته یکدیگر به ماندگاری

اکوسیسلللتم »نام قلللراردادن دو واژه اکوسیسلللتم وکلللارآفرینی، یلللم واژه جدیلللد بللله .(2015

شلود هلا یلا نهادهلا تعریلف ملیازجمله افلراد، سلازمان کند که با عناصریخلق می« کارآفرینی
(Theodotou et al., 2012)آمیز مخلاطره کلاروهای حمایتی کسبمحیط کارآفرینی . اکوسیستم

های کلارآفرینی به عبارتی، اکوسیستم(. 1396)داوری، سفیدبری و باقرصاد،  کندرا خلق می

                                                           
1 Liguori et al. 
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هلا و هلا، دانشلگاهگذاریهلای اجتملاعی، سلرمایهای از عوامل فرهنگی متمرکز، شبکهمجموعه
آمیلز مبتنلی بلر کار مخلاطرهوبهای حمایتی از کسهستند که محیط های اقتصادی فعالسیاست

دانلد کلارآفرینی را محیطلی ملی آیزنبرگ اکوسیستم .(Spigel, 2015)کنندنوآوری را خلق می
ای از عناصلر ماننلد رهبلری، فرهنلگ، بازارهلای که کارآفرینی را توسعه داده و شامل مجموعه

(. باتوجله بله Isenberg, 2010اند)سرمایه، مشتریان و غیره است که با روشی پیچیده ترکیب شده
، توسللط محققللان «اکوسیسللتم کارآفرینانلله»(، اصللطالح 2012) 2و رامللراج 1مطالعللات سللورش

( برای توصلیف شلرایطی کله 2009)5( و برناردز2005)4(، کوهن2005)3دیگری مانند پراهاالد
گلذاران و جامعله بلرای تولیلد و پلرورش ثلروت و رفلاه اقتصلادی گلردهم در آن فرد، سرمایه

  (.Suresh, & Ramraj, 2012)گرفته است  آیند، مورد استفاده قرارمی

رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه عناصلر ارزشلمندی را بلرای بهبلود درد از عملکلرد ارا له 
 کنلد.تأکیلد ملی هلای متقابلل موجلود در زمینله کلارآفرینیدهد. این رویکرد بلر وابسلتگیمی

 (.Stam, 2015) از کمیَت به کیفیت، به همراه دارد همچنین تغییر در سیاست کارآفرینی را،

 پذیری رقابت

سلازمان (. Momaya, 2011)پذیری در سط  شلرکت یلا کشلور معلانی مختلفلی داردرقابت

را توانلایی رقابلت  پلذیری در سلط  بنگلاه اقتصلادی(، رقابلت2018) 6توسعه صنعتی ملل متحد
تلرین مهم .کنلدداخلی یا جهانی معرفلی ملیها برای فروش محصوالت خود در بازارهای بنگاه

کله بله توسلعه بخلش صلنعت کشلور و  پذیری، افزایش رقابت در تولید بیشتر استنتایج رقابت
افلزایش مزایلای اقتصلادی،  همچنلین بله پیشلرفت تکنوللوژی و شلود.رشد اقتصادی منجر ملی

                                                           
1 Suresh 

2 Ramraj 
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هلای ر راهبردها و سیاسلتپذیری باید دانجامد. بنابراین رقابتمی محیطی نیزاجتماعی و زیست
 (.UNIDO, 2018مربوط به افزایش رفاه عمومی یم کشور در نظر گرفته شود)

پذیری، توجه اندیشمندان را به تحقیق و بررسی این مویوع مهم جللب کلرد اهمیت رقابت
شامل  ( مدل الماس مایکل پورتر1 های مختلفی برای آن نام بردند. از جمله:ها و شاخصو مدل

درونی، شرایط تقایا، صلنایع پشلتیبانی کننلده و همچنلین اسلتراتژی، سلاختار و رقابلت  عوامل
 & ,Moon, Rugman( راگمن در مدل الماس مضاعف، رشد و توسعه را تشری  کلرده)2است. 

Verbeke, 1998کلار داخللی و و( و بیان کرد: مزیت رقابتی یم کشور ناشلی از محلیط کسلب
پلذیری صلنایع را امل مدل الماس در ایلن دو محلیط، رقایلتخارجی کشورهاست و برآیند عو

پلذیری را رقابت های(، شلاخص2013) ( سازمان توسعه صلنعتی مللل متحلد3. کندمشخص می

 ,UNIDOدانلد)تأثیر جهانی می شامل ظرفیت تولید و صادرات صنعتی، ارتقا و تعمیق فناوری و

دانلد: مؤثر ملی پذیری صنایعرا در رقابت ، تعامل چهار عامل4M( پورکوپنکو یا مدل 4 (.2013

های : به سیاستMacroب(  پذیری،عوامل سیاسی و فرهنگی موردنیاز برای رقابت :Meta الف(
هللای شللامل سیاسللت :Mesoج(  بینللی اقتصللادی اشللاره دارد،کللالن، باثبللات و قابللل پیش

: شلامل Microد(  وجود آیلد،کننلد تلا مزیلت رقلابتی بلههاست که به صنایع کمم میشرکت

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

 پذیریرقابت اکوسیستم کارآفرینی و

دهلد، نقلش عواملل محیطلی و اکوسیسلتم در رونلد های موجلود نشلان ملیبررسی دیدگاه
مکتلب فکلری اصللی وجلود دارد. پلذیری دو رقابت پذیری حا ز اهمیت است. در زمینهرقابت

محور(، به افزایش توان رقابتی شرکتی)دیدگاه منبعکنند که عوامل درونگروه اول استدالل می

های عمللومی، گللروه دوم معتقدنللد، عوامللل کللالن اقتصللادی ماننللد سیاسللت شللود.منجللر مللی
 ;Agnihotri & Santhanam, 2002) شلودمی ها و غیره، به افزایش توان رقلابتی منجلرزیرساخت

Diebold, Scott, & Lodge, 1985)پللذیری و توسللعه رقابت . ادبیللات موجللود، همگرایللی بللین
های دولتللی (. از سللوی دیگللر، سیاسللتSoto-Rodriguez, 2015دهللد)کللارآفرینی را نشللان می

پذیری بیشتر از طریق اکوسیستم کلارآفرینی منجلر شلده و بلا توسلعه رقابت تواند بهکارآمد می

(. ادبیلات اکوسیسلتم Isenberg, 2011شلود)می پذیری هلم بیشلتررقابت یستم کارآفرینی،اکوس
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کند که نیروهای خارج از شرکت در یلم منطقله (، استدالل می1920برمبنای دیدگاه مارشال)
پلذیری رقابت وری وبهلره درواقلع، کننلد.ها کملم مییا صلنعت، بله مزیلت رقلابتی شلرکت

 (. Spigel & Harrison, 2017شود)بیشتر تقویت میها ها در اکوسیستمشرکت
وکارها در اکوسیسلتم بنابر نظریه اکولوژی سازمانی، رقابت در اکوسیستم بستگی بله کسلب

شللوند. کلله توسللط محللیط نهللادی حمایللت می (Bertoni, Colombo, & Quas, 2019دارد)
کننلد کله بلر سلط  کللی میها محیطی مبتنی بر رقابت و همکاری کارآفرینان ایجاد اکوسیستم

بنابراین، ایجلاد منلابع  (.Muldoon, Bauman, & Lucy, 2018تأثیر دارد) پذیریرقابت عملکرد و
کملم کنلد.  و کارهلاپلذیری کسلبرقابت تواند به افلزایش کللیالزم در یم اکوسیستم می

و شرط الزم های اقتصادی بوده اکوسیستم کارآفرینی یم استراتژی جدید برای تشویق فعالیت

 پلذیری مللی اسلترقابت های نوآوری، اقتصادهای دانلش بنیلان وها، سیستمبرای ایجاد خوشه
(Isenberg, 2011.) 

کارآفرینی مستلزم همبستگی پویا بلین عواملل  باید توجه داشت که موفقیت یم اکوسیستم
افزایلی اسلت تلا هم تأمین مالی، دسترسی به بازارها و غیلره( ها،)سیاست و متغیرهای کلیدی آن

های کارآفرینی جدیلد تشلویق کلرده و های کارآفرینانه را به شناسایی فرصتحاصل از نگرش

هللای (. اکوسیسللتمTemko, 2009کننللد) هللای تجللاری را فللراهمها بلله طرحامکللان تبللدیل ایللده
 عه یابلدای یا نیازهای صلنعت توسلپذیری باید متناسب با نیازهای منطقهرقابت کارآفرینانه برای

(Soto-Rodriguez, 2015 .) 
پذیری را فلراهم رقابت کارها ووهای کارآفرینی مسیر رشد کسببنابراین مطالعه اکوسیستم

ها به منابع موجود ای از مزیت رقابتی شرکتدرواقع، بخش عمده (.Groth et al., 2015کند )می

 ,Asheim et al., 2011; Porter) هلا بسلتگی دارددر منطقه یا صنعت، اکوسیستم و منابع شلرکت

2000.) 

 زمینه و اکوسیستم کارآفرینی ایران

ها و سیستم های محیط خارجی شامل عوامل نهادی مانند فرهنگ، سیاست، محرد"زمینه"
هلای کلارآفرینی ممکلن دهد، چرا نتلایج فعالیت( که تویی  میWelter, 2011) اقتصادی است

(. ازآنجاکله Baker, Gedajlovic, & Lubatkin, 2005اشد)است در کشورهای مختلف متفاوت ب
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 ,Zahra, Wright, & Abdelgawad) ای در حال تغییر و برخی ایستا هسلتندبرخی متغیرهای زمینه

  درد زمینه اهمیت دارد. (،2014

های کارآفرینانه ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران بیانگر اهتمام جدی برای توسعه فعالیت
 (، مقایسله2018) 1بان جهلانی کلارآفرینیبراساس گزارش دیلده (. ,2018Faghih & Zali)است

 کشلور دهد ویلعیتگانه منطقه، نشان میسه اقتصادهای متوسط با ایران کارآفرینی اکوسیستم

در  رشد بوده و بیشترین مطلوب بازار داخلی هایپویایی و فیزیکی هایساخت زیر عامل دو در

 بازارهای داخللی توان .است تجاری و قانونی هایزیرساخت به مربوط (،96 هب )نسبت 97 سال

 گلروه در ایلران کلهاین بله باتوجله دارد. قلرار افلزایش ایلن دوم رتبله در نیز رشد درصد84 با

 شلاخص در کشلورمان تنهلا کله دهدمی دارد، مقایسه در این گروه نشان قرار متوسط درآمدی

(. همچنلین GEM, 2018) باالتراسلت متوسط درآمدی گروه میانگین از داخلی بازار هایپویایی
متوسلط،  درآملد بلا اقتصادی توسعه سط  در کشورهایی با ایران کارآفرینانه اکوسیستم مقایسه

 ، از نظلر دسترسلی بله1397 سلال عضو در کشور 52 میان نشان داده است که رتبه کشورمان در
بلازار  تلوان شلاخص و در 15، پویلایی بلازار 34دولتی های ، سیاست37تأمین مالی کارآفرینانه 

 نه( آسانی به تقریباب ها آپاستارت و نوپا وکارهایکسب ایران را دارد. یعنی در 33 رتبه داخلی

رتبله ایلران در  کننلد. جلذب مشلتری و شلوند رقابت عرصه و وارد بازار توانندمی )آسان کامالب
در شللاخص  بللوده و 40درآمللد متوسللط نیللز های فیزیکللی در کشللورهای شللاخص زیرسللاخت

 یلا کلار کسلب بلا ایلن همله، محلیط را دارد. 52، از 41و فرهنگلی رتبله  اجتملاعی هنجارهای

 جهلانی نیسلت سلط  در کلارآفرینی هلایفعالیت حلامی چنلدان کشور، کارآفرینی اکوسیستم
(GEM, 2018بنابراین بررسلی عمیلق .)ینی ایلران الزم تر ابعلاد و متغیرهلای اکوسیسلتم کلارآفر

 رسد.نظر میبه

                                                           
1 Global Entrepreneurship Monitor(GEM) 
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 چارچوب نظری تحقیق 

 قلمرو یم اکوسیستم کارآفرینی در هدایت اذهان به سلمت کلارآفرینی نقلش مهملی دارد
(Amolo & Migiro, 2015 .) اجزای یم اکوسیستم کارآفرینانه بسته بله منبلع و هلدف متفلاوت

 (.Mazzarol, 2014) ت خواهلد بلوداست و ماهیت، اندازه و شکل آن نیز بسته به شرایط، متفلاو
کارآفرینان از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی وجود های زیادی در ادراد کارآفرینان و غیرتفاوت

(. بلراین اسلاس اندیشلمندان ایلن حلوزه عواملل Manimala, Thomas, & Thomas, 2019دارد)
 اند. عنوان اجزای اکوسیستم کارآفرینانه معرفی کردهمختلفی را به

تأکیللد دارد. ایللن  هللای اکوسیسللتم کارآفرینانلله(، بللر روابللط میللان ویژگللی2015اسللپیگل)
هلا، مشلاوران و ها یا عناصر عبارتند از: فرهنگ حمایتی، کارآفرینان، منابع ملالی، شلبکهویژگی
 ,Spigelهلای فیزیکلی و بازارهلای بلاز)ها، خدمات حمایتی، زیرساختهای نقش، سیاستمدل

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

 تشویق ها رادولت، آن هایسیاست که فعالیت کنند محیطی در داشته و دسترسی نیازشان مورد

 ,.Arruda et al)کنلدملی توصیف اکوسیستم کارآفرینی عنوان به را شبکه این کند. وی تأمین و

و اکوسیسلتم کلارآفرینی هلر جامعله را  فرد بودهاکوسیستم کارآفرینی منحصربهاگرچه (. 2015
توان با استفاده از ابعاد اکوسیستم توصیف کرد، اما هر اکوسیستم نتیجه تعامل صلدها عنصلر می

(، 2019و همکلارانش) 1(. فیشلرYaribeigi et al., 2014های بسیار پیچیده و اصیل است)با روش
هلا پنج بُعد علم و فناوری، سرمایه انسانی، بازار پویا، تجارت و زیرساخت در ابعاد اکوسیستم را

هلای هلای اصللی سیسلتمویژگلی (. آدریچ و همکلاران نیلزAlves et al., 2019کنند)معرفی می
انللد کرده و اجتمللاعی بررسللی را از ابعللاد اقتصللادی، تکنولوژیللم اکوسیسللتم کللارآفرینی

(Audretsch et al., 2019 .)(با هدف2019همچنین لیگوری و همکاران ،) سنجی توسعه و اعتبار

های کارآفرینی، اکوسیستم را با ابعاد سیاست، دسترسی به منلابع گیری ادراکی اکوسیستماندازه
 ,Liguoriانلد )دادههلا، سلرمایه انسلانی و بازارهلا ملورد بررسلی قلرارملالی، فرهنلگ، حمایلت

2019Bendickson, Solomon et al.,  براین اسلاس درایلن پلژوهش، بلرای بررسلی اکوسیسلتم .)

                                                           
1 .Fischer 
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(، احصلا 2019گانه زیلر از مطالعلات لیگلوری و همکلاران)کارافرینی صنایع رقابتی، ابعاد شش
  شده است که عبارتند از:

 سیاست .1

بهبود اکوسیستم کلارآفرینی، تسلهیل هرگونه مداخله دولت در جهت "سیاست کارآفرینی"

 ,Rezaei, Dana, & Ramadaniهلای بخلش خصوصلی یلا توانمندسلازی مشلاغل اسلت)فعالیت

ها نقش هدایتگری اکوسیستم کارآفرینی را برعهده دارنلد و در سلاخت و حفل  دولت (.2017

نله مفهلومی های کارآفریناسیاست .(Spigel, 2015)کننداکوسیستم کارآمد نقش حیاتی ایفا می
هللای سیاسلت گیرنلد.چندبُعلدی اسلت و عملدتار در دو گللروه اقتصلادی و اجتملاعی جلای مللی

ارا له خلدمات حملایتی مناسلب بلرای  کارهلا وواقتصادی معموالب با هدف بهبود تشویق کسلب

هلای پلایین بله های اجتماعی نیز عملدتار ملرتبط بلا فعالیلتشود. سیاستکارها تعیین میوکسب
(. دوللت و Huggins & Williams, 2011دنبال تحول هنجارهلا در جواملع هسلتند)ه بهباالست ک

هلای کلارآفرینی حمایلت تنها از فعالیلتهلای کلارآفرینی اسلت کله نلهرهبری از ابعاد سیاست
 .Liguori et al., 2019))دهنلدکننلد، بلکله قلوانین و مقرراتلی نیلز بلرای اداره آن ارا له ملیمی

 زملانهای سط  خُرد و کالن و همصورت جامع بوده و شامل سیاستید بههای دولت باسیاست

به ایلن شلرح  1براین اساس فرییه شماره  (.Mazzarol, 2014)و پا ین به باال باشد از باال به پا ین
تلأثیر مببلت و  پذیری صنایعاز ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابت سیاست" تدوین شده است:

 ."دارد معنادار
 منابع مالی .2

دسلترس  در رو،هلا اهمیلت زیلادی دارد. ازایلناندازی و توسعه شرکتتأمین مالی برای راه
ع ی کارآفرینانه است. کارآفرینان نیازمنلد انلواهااکوسیستمهای مهم بودن منابع مالی از ویژگی

 ,UNCTAD) خدمات مالی شامل تسهیالت سپرده، دسترسی به اعتبار، سرمایه و یمانت هستند

آمیلز و سلرمایه مخاطره (. در حوزه مالی، نهادهای خصوصی، دسترسی به صندوق سرمایه2013
 کار هم اهمیت دارد.وفرشتگان کسب

(Arruda et al., 2015وام )ی خلارجی بلرای بسلیاری از تأمین ملال ترین منبعهای بانکی رایج
 2(. بنابراین فرییه شماره OECD, 2015کوچم و متوسط و کارآفرینان است) وکارهایکسب
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پلذیری منابع مالی از ابعاد اکوسیسلتم کلارآفرینی بلر رقابلت" به این صورت تدوین شده است:
 ."دارد تأثیر مببت و معنادار صنایع

 هاحمایت .3

ونقل، دسترسلی سلریع های مناسلب)حملی به زیرساختمالی شامل دسترسهای غیرحمایت

دهنللده ای)حقللوقی، حسللابداری( و نهادهللای توسللعهی حرفللههللابلله اینترنللت، انللرژی(، حمایللت
های تجاری( است های بازرگانی، مسابقات برنامهکارآفرینی)مراکز منابع تجاری کوچم، اتاق

((Liguori et al., 2019ای شامل خدمات قلانونی، حسلابداری، ها و ارا ه خدمات حرفه. حمایت
 ,Stamملؤثر باشلند) صورت یکپارچه، قابل دسترس وامالد و مستغالت، بیمه و مشاوره باید به

های غیرمالی، شامل ارا ه خدمات مشلاوره،کاهش مالیلات و ایجلاد مراکلز (. سایر حمایت2015

تلدوین شلده اسلت:  3اره (. براین اساس فریلیه شلمArruda et al., 2015تحقیق و توسعه است)
 ."دارد تأثیر مببت و معنادار پذیری صنایعها از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتحمایت"
 هاربازا .4

شود، دسترسی به های کارآفرینی منجر میترین عواملی که به توسعه اکوسیستمیکی از مهم

هلا های توزیع، شبکهکانال( که شامل دسترسی به Zajkowski & Domańska, 2019بازارهاست )
-. قابلیت دسترسی به بازارهای محلی، بخش کلیدی فلراهمLiguori et al., 2019))و غیره است 

های کارآفرینانه است. البته نبود انحصار در بازار اهمیت ها در محدودة اکوسیستمسازی فرصت

ابعللاد اکوسیسللتم  بازارهللا از" "تللدوین شللده اسللت:  4رو، فریللیه شللماره جللدی دارد. ازایللن
 ."دارد تأثیر مببت و معنادار پذیری صنایعکارآفرینی، بر رقابت

 سرمایه انسانی .5

هلای کلارآفرینی گیلری اکوسیسلتمسرمایه انسانی یکی از ابعلاد مهلم و یلروری در شلکل
(Alves et al., 2019و یکی از عوامل مهم ،) هلای انسلانی مؤثر بلر عملکلرد کلارآفرینی سلرمایه

یافتله، دسترسلی بله (. در بازارهای توسلعهEspinoza, Mardones, Sáez, & Catalán, 2019است)
 Liguori et) گلذاردتأثیر می گذاریطور منظم بر رشد و موفقیت سرمایهسرمایه انسانی کافی به

al., 2019)هلای هلای انسلانی ملانعی بلرای بسلیاری از شلرکتدسترسی به سرمایه. درواقع، عدم
طور مرتب بلر رشلد و موفقیلت به یافتهبازارهای نوظهور بوده و در بازارهای توسعهکوچم در 

باعل  توسلعه  کلهبلر اینهلا عالوهدانشلگاه .(Liguori et al., 2019) دارد تلأثیر گلذاریسلرمایه
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 ,Feldman, Siegel, & Wright) دهنلدانسانی متخصص نیز پرورش ملیشوند، نیرویفناوری می

سرمایه انسانی از ابعاد اکوسیستم کلارآفرینی، "تدوین شد:  5ساس فرییه شماره براین ا .(2019

 ."دارد تأثیر مببت و معنادار پذیری صنایعبر رقابت
 فرهنگ  .6

عنوان یکی از عناصر مهم سیسلتم کلارآفرینی ملورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت. فرهنگ به
از جملله میلزان  ،رسی قرار گرفتههای مختلف مورد برفرهنگ در اکوسیستم کارآفرینی از جنبه

 و فرهنگ اعتماد و امنیلت در منطقله (Walsh & Winsor, 2019) پذیریتحمل تغییر، ریسم
(Audretsch & Belitski, 2017 فرهنللگ بللومی اکوسیسللتم کارآفرینانلله باعلل  تقویللت .)

عواملل . فرهنلگ کلارآفرینی از (Spigel & Harrison, 2017)شلودپذیری و اعتملاد ملیریسم

(. Mason & Brown, 2014) اصللی تعیلین کننلده موفقیلت در اکوسیسلتم کلارآفرینی اسلت
پلذیری از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی، بلر رقابلت فرهنگ"تدوین شد:  6رو فرییه شماره ازاین

 ."دارد تأثیر مببت و معنادار صنایع

 روش شناسی
-ها، از نوع توصیفیری دادهاین پژوهش برمبنای هدف، کاربردی و برحسب روش گردآو

همبستگی است. رویکرد پژوهش بر مطالعات تطبیقی متعدد در حوزه کلارآفرینی اسلتوار بلوده 
ای لیکرت اسلت. ایلن نامه استاندارد با مقیاس پنج گزینهاست. ابزار گردآوری اطالعات پرسش

مه و بلازنگری، ( استخراج شده و پس از ترج2019نامه از پژوهش لیگوری و همکاران )پرسش

ها، بازارهلا، ، منابع مالی، حمایتهای سیاستتأثیر متغیر مورد استفاده قرار گرفت. براین اساس،
 پلذیری صلنایع رقلابتیسرمایه انسانی و فرهنگ )از عوامل اکوسیسلتم کلارآفرینی(، بلر رقابلت

ر صلنایع انلد کله دکارهاییوشده است. جامعله آملاری پلژوهش، صلاحبان کسلب گیریاندازه
هلای فعلال در بنابراین سط  تحلیل، صنعت و واحلد تحلیلل، شلرکت پذیر فعالیت دارند.رقابت

 1پلذیری صلنایع نیلز براسلاس شلاخص هرفینلدالپذیر منتخب است. میزان رقابلتصنایع رقابت

                                                           
1 Herfindahl index 
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کند و افزایش آن برابر است بلا گیری میمحاسبه شد. این شاخص میزان تمرکز صنعت را اندازه
تر باشلد، میلزان تمرکلز بیشلتر پذیری در صنایع. هر چه این شاخص بزرگمیزان رقابتکاهش 

(. براسلاس Kang & Park, 2019بلوده و رقابلت کمتلری در صلنعت وجلود دارد و بلرعکس )
محسلوب  رقلابتی بازار باشد، درصد10از  کمترها آن HHI میزان که هرفیندال، صنایعی شاخص

-ملی حسلاب به غیررقابتی باشد، بازار درصد18 از بیشتر HHI شده و صنایعی که میزان شاخص

شلوند. رقلابتی محسلوب ملیبین ایلن دو مقلدار اسلت، نیمله هاآن HHIصنایعی که میزان  .آیند

هلای فعلال در هیرشمن از حاصل جملع تلوان دوم سلهم بلازار تملامی بنگلاه-شاخص هرفیندال
 آید:دست میصورت فرمول زیر بهصنعت به

 
ام iسلهم  Siهای فعلال در بلازار و تعداد بنگاه Kشاخص هرفیندال هیرشمن،  HHIکه در آن 

 آید:دست میاست که از رابطه زیر به

 
 

گلروه هلر هلای هماز ارقلام مقایسلۀ شلرکت 1398سلال  در تحقیلق ایلن ها و اطالعاتداده

کلار وکسلب 635میلان ( و از 1398صنعت در بازار بورس)مرکز پردازش اطالعات مالی ایران، 
-صنعت، استخراج شده است. سپس میزان رقابت 35فعال در صنایع مختلف بورسی به تفکیم 

پس از آن پلنج صلنعت  افزار اکسل، محاسبه شد.ها براساس شاخص هرفیندال در نرمپذیری آن
(ملواد و محصلوالت دارویلی، 1تولیدی و کشاورزی از صنایع رقابتی انتخاب شدند که شلامل: 

(زراعلت و خلدمات 5جز قند و شلکر و ( مواد غذایی به4(قندوشکر، 3(سیمان، آهم و گچ، 2

انحصاری و یا انحصاری بودند، حذف شدند. هدف استفاده از وابسته است. سایر صنایع که نیمه
بلین  2و ارتقلای ارتبلاط تئوریلم 1های متداول احتمالی در نمونلهاین شاخص، حذف سوگیری

 ود.نمونه و نظریه ب

                                                           
1 Common Method Bias 

2 Theoretical relevance 
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رغم بله گذاری و بیمه و صندوق بازنشستگی،منظور ایجاد همگنی بیشتر بین صنایع سرمایهبه
شرکت فعال )بله  164رقابتی بودن و ماهیت خدماتی این صنایع، حذف شدند و حجم جامعه به 

 حجم نمونه هم براساس فرمول کوکران محاسبه شد. رسید. تفکیم در پنج صنعت(
 

 
 

منظور شلد. بله محاسلبه 129براین اساس، حجلم نمونله 

نامه قابلل تحلیلل از صلاحبان پرسش 130نامه توزیع شده و در نهایت پرسش 160افزایش دقت، 
یل شد. باتوجه به سط  تحلیل)صنعت(، از هر آوری و تحلکار فعال در این صنایع، جمعوکسب

و  SPSS26افلزار هلا از دو نرموتحلیل دادهآوری شد. برای تجزیلهنامه جمعشرکت یم پرسش
PLS3 ها افزایش یابد.استفاده شد تا کیفیت تحلیل داده 

با همبسلتگی بلین  AVE)مقایسه جذر و واگرا (AVE) روایی همگرا هایروش بهنامه پرسش

 آلفلای پایلایی، از دو روش یلریب سلنجش هلا( سلنجش شلد. بلرایها یا خلرده مقیلاسمتغیر

تأییلدی بلا -کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. در ایلن تحقیلق بلا اسلتفاده از تحلیلل علاملی

-حلذف شلدند. در تحلیلل علاملی 4/0رویکرد سختگیرانه، سؤاالت دارای بار عاملی کمتلر از 
شلود کله مقلدار ایلن آملاره بایلد می هلم محاسلبه tبر شاخص بار علاملی، آملاره تأییدی عالوه

 (.1394باشد)داوری و ریازاده،  96/1تر از بزرگ

 هایافته
ها در چلارچوب یافتله شد. های گردآوری شده در مراحل میدانی پژوهش انجامتحلیل داده

 فرییات و مقایسه مناطق ارا ه شده است. سنجش اعتبار، آزمون
 هاتحلیل آمار توصیفی شرکتـ 

 دهد: حجم نمونه را به تفکیم 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، آهم و گچ

 164×1/962×0/5×0/5 
164×0/042+1/962×0/5×0/5 

= 
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 %8 10 17 قندوشکر

 %29 37 41 جز قند و شکرمواد غذایی به

 %9 11 19 زراعت و خدمات وابسته

 %100 126 164 مجموع

 . ارزیابی پایایی و روایی همگرا در ابعاد اصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی2 جدول

 معیار
 پایایی و روایی

 AVE پایایی ترکیبی آلفای 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 پذیریرقابت
 

 تحلیل متغیرها و اعتبارسنجی آن ـ 

طور کله در جلدول تأییدی برای بررسلی اعتبلار ملدل اسلت. هملان-بخشی از تحلیل عاملی

و مقادیر یلریب مسلیر  AVEشود، یرایب میانگین واریانس احصا شده یا مالحظه می 2شماره 

C  و آمارهT  در سط  قابل قبولی هستند. درصد واریانس تجمعی هم قابل قبلول اسلت. بنلابراین

دار است. همچنین در بخش پایایی نیز یلریب آلفلای کرونبلاخ و یلریب ابعاد اصلی مدل معنا

 دارد و قابل قبول است.  7/0پایایی، ترکیبی باالتر از 

بلین GOF شاخص (،2005وس و همکاران)هاارزیابی برازش کلی مدل براساس دیدگاه تنن

تلوان را ملی GOFصفر تا یم است. مقادیر نزدیم به یم نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. 

 با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشلتراد و
2R بلرازش کللی ملدل توسلط  .دسلت آوردبه

 شود: می با استفاده از روش زیر محاسبه GOFمعیار 

61/070/053/02  RcomGoF 
com 2میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و نشانهR .هرچله  مقلدار میلانگین مقلادیر اسلت

دهنده برازش بهتر ملدل اسلت. وتلزلس و زای مدل بیشتر باشد، نشانهای درونسازه 2Rمیزان

0/660×0/559 = 0/607  
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یلعیف، متوسلط و قلوی  را به عنلوان مقلادیر 36/0و  25/0 ،01/0(، سه مقدار 2009همکاران)

نشان از برازش کلی و  GOFبرای  607/0اند. در پژوهش حایر، مقدار کرده معرفی GOFبرای 

 (.1394)داوری و ریازاده،  دارد قوی مدل
 هاآزمون فرضیهـ 

( یلا Cیلرایب مسلیر) ( وTمقدار آماره تلی ) SmartPLSافزار دو خروجی بسیار مهم در نرم

، بارعلاملی بلین تملام سلؤاالت 4این پژوهش مطلابق بلا جلدول شلماره بارهای عاملی است. در 

خوبی بله کار رفته،و به این معناست که سازه به بوده 0٫4نامه و متغیرهای مکنون بیشتر از پرسش

تأییلد یلا رد  از طرفلی، مقلدار آملاره تلی نیلز ملالد .متغیر مکنون ملوردنظر را سلنجیده اسلت

فریلیه در سلطوح  بیشلتر باشلد، 2٫58و  1٫96،  1٫64ترتیب از فرییات است.اگر این مقدار به 

شود. همچنین اگر مقدار یریب مسیر بین متغیر مکنلون مسلتقل و تأیید می درصد 99و  95، 90

متغیر مکنون وابسته مببت باشد، با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیلر وابسلته خلواهیم 

بین متغیر مستقل و وابسته منفی باشلد، بلا افلزایش متغیلر برعکس. اگر مقدار یریب مسیر  بود و

(، ابعلاد 4هلا نشلان داد)جلدول شلمارهبررسلی مستقل شاهد کاهش متغیر وابسلته خلواهیم بلود.

، بازارهلا، سلرمایه هلا، دسترسی بله منلابع ملالی، حمایلتهااکوسیستم کارآفرینی شامل سیاست

تأثیر مببتی و معنادار ی دارند و فرییات در سط   پذیریانسانی و فرهنگ با متغیر وابسته رقابت

پلذیری رقابت تأیید است. همچنین بیشترین رابطه مستقیم و قوی در جهت بهبود درصد مورد99

 ها و سرمایه انسانی است.ها، منابع مالی، فرهنگ، بازارها، حمایتسیاست صنایع به ترتیب شامل

 . بررسی آزمون فرضیات تحقیق3جدول
 آمارهT (Cضریب مسیر) فرضیه

 نتیجه
 ≥96/1 ≥4/0 معیار پذیرش

 تأیید  24/38 83/0 پذیری صنایعبر رقابت تأثیر مببت و معنادار سیاست 

 تأیید  47/34 83/0 پذیری صنایع تأثیر مببت و معنادار منابع مالی بر رقابت 

 تأیید  30/19 72/0 پذیری صنایعها بر رقابتتأثیر مببت و معنادار حمایت 

 تأیید  68/27 80/0 پذیری صنایعتأثیر مببت و معنادار بازارها بر رقابت 

 تأیید  82/15 70/0 پذیری صنایعتأثیر مببت و معنادار سرمایه انسانی بر رقابت 

 تأیید  38/34 84/0 پذیری صنایعتأثیر مببت و معنادار فرهنگ بر رقابت 

 تأیید  21/21 75/0 پذیری صنایعتأثیر مببت و معنادار اکوسیستم کارآفرینی بر رقابت 
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 گیریبحث و نتیجه
هللای نظریلله اکوسیسللتم کللارآفرینی بللر ایللن واقعیللت تأکیللد دارد کلله تعامللل بللین ویژگللی

 پلذیری را موجلبای حملایتی منجلر شلده و افلزایش رقابلتاکوسیستم، به ایجاد محیط منطقله
های کارآفرینی از جنبه نظری پذبری از طریق اکوسیستمافزایش رقابت .(Spigel, 2015)شودمی

پلذیری در مقلاالت تأثیر ابعلاد اکوسیسلتم کلارآفرینی بلر رقابلت ، ولی تأکید قرار گرفته مورد
اسلت. بلراین اسلاس، ایلن پلژوهش بله گرفته  صورت تجربی و کمّی کمتر مورد بررسی قراربه

 پذیری پرداخت.بعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتبررسی تأثیر ا
صلنعت  35هلای بورسلی و بله کملم شلاخص هرفینلدال، در این مطالعه با اسلتفاده از داده

صلنایع  تحلیل و بررسی شده و از این میان، پلنج صلنعت از صلنایع تولیلدی و کشلاورزی جلزو

نامه و بلا اسلتفاده از پرسلشهمبسلتگی  -هلا بله روش توصلیفیگرفتنلد. سلپس دادهرقابتی قرار 
-توسلعهتر و کمتلر یافتههای توسعهکار در صنایع رقابتی در استانواستاندارد بین صاحبان کسب

 سازی معادالت ساختاری الگوی منتخب ارزیابی شلد.آوری شده و با استفاده از مدلیافته جمع
-ی را بلر متغیلر وابسلته یلا رقابلتتأثیر مببت متغیر مستقل اکوسیستم کلارآفرین هادر نهایت داده

هللای تحقیللق نشللان داد کلله تقویللت ابعللاد اکوسیسللتم تأییللد کردنللد. بلله عبللارتی، یافتلله پللذیری

هلای کارآملد پذیری صنایع دارد. ازجملله ایلن ابعلاد، سیاسلتتأثیر مببت بر رقابت کارآفرینانه
 ;Liguori et al., 2019) کنلدتأییلد ملی اسلت و تحقیقلات گذشلته در ایلن خصلوص نیلز آن را

Spigel, 2015; Huggins & Williams, 2011).  همچنین دسترسی به منابع مالی از عواملل پیشلرو
 در اکوسیستم کارآفرینانه است و مطالعات پیشلین انجلام شلده در ایلن زمینله نیلز ایلن عاملل را

( مطالعلات پیشلین UNCTAD, 2013; Liguori et al., 2019; OECD, 2015) انلدمدنظر قرار داده
 ;Stam, 2015; Liguori et al., 2019هلا بلر اکوسیسلتم کارآفرینانله)تأثیر حمایلت در این زمینه،

Arruda et al., 2015) ( و همچنلین دسترسلی بله بازارهلاLiguori et al., 2019; Zajkowski & 

Domańska, 2019از دیگلر ابعلاد هلای گذشلته،اند. در نهایت مطلابق بلا پژوهشتأیید کرده ( را 
 ;Alves et al, 2019; Liguori et al., 2019گذار بر اکوسیسلتم کلارآفرینی سلرمایه انسلانی)تأثیر

Espinoza, 2019و فرهنلگ )(Spigel & Harrison, 2017; Walsh & Winsor, 2019; Mason & 
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Brown, 2014) ی و بلر تقویلت اکوسیسلتم کلارآفریناست. ترکیب و تعاملل ایلن عواملل عالوه
 تأثیر مببت دارند. پذیری صنایع منطقه نیزایجاد محیط حمایتی برای صنایع، بر افزایش رقابت

پلذیری صلنایع شایان ذکر است، شدت اثرگذاری هلر یلم از ابعلاد اکوسیسلتم بلر رقابلت
طور جداگانله نیلاز تأثیرگذاری در هر منطقه بله متفاوت است. براین اساس، شناسایی شدت این

گانله اکوسیسلتم کلارآفرینی ابعلاد شلش در ایلن پلژوهش ارد. همچنلین ازآنجاکلهبه تحقیلق د
شلود در تحقیقلات پیشلنهاد ملی ( احصا شده است،2019براساس تحقیق لیگوری و همکارانش)

 آینده سایر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی نیز مورد پژوهش قرار گیرد. 
های محلی از مسئوالن و سازمان های مناسب حمایت از کارآفرینی در کنار حمایتسیاست

کارآفرینان، ارا ه خدمات تخصصی، وجود نهادهای غیردولتی حامی کلارآفرینی، دسترسلی بله 

 تلأمین اعتبلاری بلرای کارآفرینلان، منابع مالی ازجمله اعطای تسهیالت بانکی و اطالعات برنامه
های آملوزش ی به برنامهگذاران و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی، دسترسوجود سرمایه

هلا( بلرای تربیلت نیلروی انسلانی )دانشلگاه وجود مراکلز آملوزش علالی کارآفرینی تخصصی،
های اجتماعی و فرهنگ مبتنی بلر خالقیلت وجود ارزش متخصص و کارآفرینی در اکوسیستم،

هللای برجسللته کارآفرینللان و پللذیری، اسللتقالل و ابتکللار و تکللریم نمونللهو نللوآوری، ریسللم

های موفق، در مجموع به تقویت اکوسیستم کلارآفرینی در منلاطق منجلر شلده و گذاریایهسرم
 تأثیر مببت خواهد داشت.  پذیری صنایعدر نهایت بر میزان رقابت
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