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اکوسیستم کارآفرینی و رقابتپذیری در صنایع منتخب
وجیه باقرصاد -1علی داوری -2محمد عزیزی

3

 .1عضو هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز
2و .3استادیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت1398/9/23 :
تاریخ پذیرش1398/11/13 :
چکیده
رقابت پذیری ابزاری برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و توسعه پایدار در کشورهاست ،و اگر کارآفرینان در
محیط مناسبی قرار گیرند ،به بهبود عملکرد رقابتی آنان منجر میشود .ازاینرو ،توسعه اکوسیستم کارآفرینانه بر افزایش
رقابتپذیری مؤثر است .اکوسیستمهای کارآفرینی مجموعه عواملی است که محیطهای حمایتی از کسبوکار
مخاطرهآمیز مبتنی بر نوآوری را خلق میکند .این مقاله ،تأثیر اکوسیستم کارآفرینی را از شش بُعد سیاست ،منابع مالی،
حمایت ها ،بازارها ،سرمایه انسانی و فرهنگ ،بر میزان رقابت پذیری صنایع مورد بررسی قرار داده است .این پژوهش از
منظر هدف ،کاربردی بوده و روش گردآوری دادهها ،توصیفی-همبستگی است .نمونه آماری شامل  130شرکت فعال در
صنایع رقابتی است که براساس شاخص هرفیندال انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها نیز پرسشنامه بوده است که از
طریق نرمافزار  SmartPLS3و  SPSS26تجزیهوتحلیل شدند .براساس یافته ها ،اکوسیستم کارآفرینی با ابعاد ششگانه
بر میزان رقابتپذیری صنایع مؤثر است.
واژههای کلیدی :اکوسیستم کارآفرینی ،توسعه کارآفرینی ،رقابتپذیری ،سیاست کارآفرینی
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مقدمه
پژوهشها نشان میدهد که عواملل محیطلی نقلش مهملی در رقابلتپلذیری دارنلد (

Bain,

 .)1956رقابتپذیری نهتنها عامل تعیین کننده عملکرد صنعت در بلازار بلینالمللل اسلت ،بلکله
عامل مؤثر بر توسعۀ اقتصادی نیز است .رقابتپذیری شلرکتهلا و منلاطق ،در ملتن اکوسیسلتم
کارآفرینی شکل میگیرد و چنانچله کارآفرینلان در شلرایط زمینلهای و محیطلی مناسلب قلرار
گیرند ،میتوانند راهبردهای ویژهای در پیش گرفته و موجب عملکرد رقابتی در سلط خُلرد و
کالن شوند .مطالعه اکوسیستمهای کارآفرینی ،مسیر رشد کسبوکارها را نیلز فلراهم میکننلد
( .)Groth, Esposito, & Tse, 2015دیدگاههلای اکوسیسلتمی ایلن ایلده مشلترد را دارنلد کله
ویژگیهای منطقهای خارج از مرزهای شرکت ،به رقابتپلذیری شلرکتهلا کملم ملیکنلد.
همچنین بخش زیادی از مزیت رقابتی شرکتها به منابع موجلود در منطقله ،اکوسیسلتم و منلابع
شرکتها بستگی دارد( .)Asheim, Smith, & Oughton, 2011; Porter, 2000ایلن منلابع ممکلن
است شامل دسترسی به نیروی کار ،ارتباط با دانشگاهها)2015

 ،(Spigel,منابع مالی و غیره باشد.

در نتیجه ،بررسی ابعلاد اکوسیسلتمهلا ملیتوانلد بلر توسلعه رقابلتپلذیری ملؤثر باشلد .تئلوری
اکوسیستم ،بر ویژگیهای داخلی اکوسیستمها و چگونگی قواعلد آن و همچنلین نحلوه فلراهم
کردن منابع مختلف برای سلرمایهگلذاری جدیلد تأکیلد دارد( .)Spigel, 2015بااینحلال خلال
تئوریم و تجربی در این زمینه وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:
 )1مطالعه اکوسیسلتمهلای کلارآفرینی ،در دوران نلوزادی خلود بهسلر ملیبرنلد (

& Stam

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

& Zali

.)Faghih, 2018
 )2تئلوری اکوسیسلتم بلر رقابلت تمرکلز کلرده ( )Aldrich, 1990; Staber, 1997و در بلاره
اکوسیستم منطقهای در جهت رقابتپذیری ،مطالعه نشده است(.)Spigel, 2015
 )3مطالعلات متعلددی در ملورد رقابلتپلذیری صلنایع انجلام شلده (

& Kumar, Mayukh,

 )Kumar, 2015که نشان میدهند ،عوامل محیطی کلالن بلر رقابلتپلذیری ملؤثر اسلت ( Bain,

 )1956و نیروهلای خلارج از شلرکت بله مزیلت رقلابتی کملم میکننلد(

Spigel & Harrison,

اکوسیستم کارآفرینی و رقابتپذیری در صنایع منتخب

523

 .)2017به بیان دیگر ،ویژگیهای خاصی در خارج از مرزهای یم شرکت وجلود دارد کله بله
رقابتپذیری کمم می کنند( .)Spigel, 2015به این ترتیب ،در این تحقیلق فریلیه تلأثیر ابعلاد
اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتپذیری مطرح شده است .بررسی فرییات تحقیق نشان داد ،ابعاد
اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتپذیری مؤثر است.
در ایلن پللژوهش ابتللدا مللرور ادبیللات و پیشللینه تحقیللق در حللوزه اکوسیسللتم کللارآفرینی و
رقابتپذیری انجام شده است .سپس چارچوب نظری تحقیق براساس ابعاد ششگانه اکوسیستم
کارآفرینی لیگلوری 1و همکلاران ( ،)2019شلامل سیاسلت ،منلابع ملالی ،حمایلتهلا ،بازارهلا،
سرمایه انسانی و فرهنگ معرفی شده است .در ادامه روششناسی تحقیق ،شلیوه انتخلاب صلنایع
منتخب ،یافتههای پژوهش ،نتیجهگیری و پیشنهادات بیان شده است.
مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
اکوسیستم کارآفرینانه

واژه "اکوسیسللتم" ریشلله در اکولللوژی دارد و نخسللتین بللار توسللط تنسلللی ( )1935مللورد
استفاده قرار گرفت ( .)Vogel, 2013اکوسیسلتم بهوسلیله سله مؤلفله کلیلدی تعریلف ملیشلود:
 )1جمعیت یا ذینفعلان مختللف کله هلر دو نتیجله اکوسیسلتم هسلتند )2 ،مکلان و محللی کله
اکوسیستم وجود دارد )3 ،وابستگی و همکاری متقابل(تعامل) و وسیع میان جوامع مختلفلی کله
اکوسیسلتم را تشلکیل ملیدهنلد (Christoforou & Anayiotos, 2012

 .)Theodotou,تعلاریف

مختلف اکوسیسلتم ،اساسلاب بله پیوسلتگی عناصلر اکوسیسلتم اشلاره دارد کله بلرای موفقیلت و
ماندگاری به یکدیگر وابستهاند و هر کدام نقلشهلای متفلاوتی در اکوسیسلتم دارنلد ( Spigel,

 .)2015قلللراردادن دو واژه اکوسیسلللتم وکلللارآفرینی ،یلللم واژه جدیلللد بلللهنام «اکوسیسلللتم
کارآفرینی» خلق میکند که با عناصری ازجمله افلراد ،سلازمانهلا یلا نهادهلا تعریلف ملیشلود
( .)Theodotou et al., 2012اکوسیستم کارآفرینی محیطهای حمایتی کسبوکلار مخلاطرهآمیز
را خلق میکند (داوری ،سفیدبری و باقرصاد .)1396 ،به عبارتی ،اکوسیستمهای کلارآفرینی
1 Liguori et al.
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مجموعهای از عوامل فرهنگی متمرکز ،شبکههلای اجتملاعی ،سلرمایهگذاریهلا ،دانشلگاههلا و
سیاستهای اقتصادی فعال هستند که محیطهای حمایتی از کسبوکار مخلاطرهآمیلز مبتنلی بلر
نوآوری را خلق میکنند( .)Spigel, 2015آیزنبرگ اکوسیستم کلارآفرینی را محیطلی ملیدانلد
که کارآفرینی را توسعه داده و شامل مجموعهای از عناصلر ماننلد رهبلری ،فرهنلگ ،بازارهلای
سرمایه ،مشتریان و غیره است که با روشی پیچیده ترکیب شدهاند( .)Isenberg, 2010باتوجله بله
مطالعللات سللورش 1و رامللراج ،)2012( 2اصللطالح «اکوسیسللتم کارآفرینانلله» ،توسللط محققللان
دیگری مانند پراهاالد ،)2005(3کوهن )2005(4و برناردز )2009(5برای توصلیف شلرایطی کله
در آن فرد ،سرمایهگلذاران و جامعله بلرای تولیلد و پلرورش ثلروت و رفلاه اقتصلادی گلردهم
میآیند ،مورد استفاده قرار گرفته است (.)Suresh, & Ramraj, 2012
رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه عناصلر ارزشلمندی را بلرای بهبلود درد از عملکلرد ارا له
میدهد .این رویکرد بلر وابسلتگیهلای متقابلل موجلود در زمینله کلارآفرینی تأکیلد ملیکنلد.
همچنین تغییر در سیاست کارآفرینی را ،از کمیَت به کیفیت ،به همراه دارد (.)Stam, 2015
رقابتپذیری

رقابتپذیری در سط

شلرکت یلا کشلور معلانی مختلفلی دارد(2011

 .)Momaya,سلازمان

توسعه صنعتی ملل متحد ،)2018( 6رقابلتپلذیری در سلط بنگلاه اقتصلادی را توانلایی رقابلت
بنگاهها برای فروش محصوالت خود در بازارهای داخلی یا جهانی معرفلی ملیکنلد .مهمتلرین
نتایج رقابتپذیری ،افزایش رقابت در تولید بیشتر است کله بله توسلعه بخلش صلنعت کشلور و
رشد اقتصادی منجر ملیشلود .همچنلین بله پیشلرفت تکنوللوژی و افلزایش مزایلای اقتصلادی،

1 Suresh
2 Ramraj
3 Prahalad
4 Cohen
5 Bernardez
6 United Nations Industrial Development Organization
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اجتماعی و زیستمحیطی نیز میانجامد .بنابراین رقابتپذیری باید در راهبردها و سیاسلتهلای
مربوط به افزایش رفاه عمومی یم کشور در نظر گرفته شود(.)UNIDO, 2018
اهمیت رقابت پذیری ،توجه اندیشمندان را به تحقیق و بررسی این مویوع مهم جللب کلرد
و مدلها و شاخصهای مختلفی برای آن نام بردند .از جمله )1 :مدل الماس مایکل پورتر شامل
عوامل درونی ،شرایط تقایا ،صلنایع پشلتیبانی کننلده و همچنلین اسلتراتژی ،سلاختار و رقابلت
است )2 .راگمن در مدل الماس مضاعف ،رشد و توسعه را تشری کلرده(
1998

& Moon, Rugman,

 )Verbeke,و بیان کرد :مزیت رقابتی یم کشور ناشلی از محلیط کسلبوکلار داخللی و

خارجی کشورهاست و برآیند عوامل مدل الماس در ایلن دو محلیط ،رقایلتپلذیری صلنایع را
مشخص میکند )3 .سازمان توسعه صلنعتی مللل متحلد ( ،)2013شلاخصهای رقابتپلذیری را
شامل ظرفیت تولید و صادرات صنعتی ،ارتقا و تعمیق فناوری و تأثیر جهانی میدانلد(

UNIDO,

 )4 .)2013پورکوپنکو یا مدل  ،4Mتعامل چهار عامل را در رقابتپذیری صنایع مؤثر ملیدانلد:
الف)  :Metaعوامل سیاسی و فرهنگی موردنیاز برای رقابتپذیری ،ب)  :Macroبه سیاستهای
کللالن ،باثبللات و قابللل پیشبینللی اقتصللادی اشللاره دارد ،ج)  :Mesoشللامل سیاسللتهللای
شرکتهاست که به صنایع کمم میکننلد تلا مزیلت رقلابتی بلهوجود آیلد ،د)  :Microشلامل
عوامل خُرد مؤثر بر رقابتپذیری بنگاههاست (.)Troisi, Ciasullo, Carrubbo et al., 2019
اکوسیستم کارآفرینی و رقابتپذیری

بررسی دیدگاههای موجلود نشلان ملیدهلد ،نقلش عواملل محیطلی و اکوسیسلتم در رونلد
رقابتپذیری حا ز اهمیت است .در زمینه رقابتپلذیری دو مکتلب فکلری اصللی وجلود دارد.
گروه اول استدالل میکنند که عوامل درونشرکتی(دیدگاه منبعمحور) ،به افزایش توان رقابتی
منجللر مللیشللود .گللروه دوم معتقدنللد ،عوامللل کللالن اقتصللادی ماننللد سیاسللتهای عمللومی،
زیرساختها و غیره ،به افزایش توان رقلابتی منجلر میشلود (
Scott, & Lodge, 1985

;Agnihotri & Santhanam, 2002

 .)Diebold,ادبیللات موجللود ،همگرایللی بللین رقابتپللذیری و توسللعه

کللارآفرینی را نشللان میدهللد(2015

 .)Soto-Rodriguez,از سللوی دیگللر ،سیاسللتهای دولتللی

کارآمد میتواند به رقابتپذیری بیشتر از طریق اکوسیستم کلارآفرینی منجلر شلده و بلا توسلعه
اکوسیستم کارآفرینی ،رقابتپذیری هلم بیشلتر میشلود(2011

 .)Isenberg,ادبیلات اکوسیسلتم
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برمبنای دیدگاه مارشال( ،)1920استدالل میکند که نیروهای خارج از شرکت در یلم منطقله
یا صلنعت ،بله مزیلت رقلابتی شلرکتها کملم میکننلد .درواقلع ،بهلرهوری و رقابتپلذیری
شرکتها در اکوسیستمها بیشتر تقویت میشود(.)Spigel & Harrison, 2017
بنابر نظریه اکولوژی سازمانی ،رقابت در اکوسیستم بستگی بله کسلبوکارها در اکوسیسلتم
دارد(Colombo, & Quas, 2019

 )Bertoni,کلله توسللط محللیط نهللادی حمایللت میشللوند.

اکوسیستمها محیطی مبتنی بر رقابت و همکاری کارآفرینان ایجاد میکننلد کله بلر سلط کللی
عملکرد و رقابتپذیری تأثیر دارد( .)Muldoon, Bauman, & Lucy, 2018بنابراین ،ایجلاد منلابع
الزم در یم اکوسیستم میتواند به افلزایش کللی رقابتپلذیری کسلبو کارهلا کملم کنلد.
اکوسیستم کارآفرینی یم استراتژی جدید برای تشویق فعالیتهای اقتصادی بوده و شرط الزم
برای ایجاد خوشهها ،سیستمهای نوآوری ،اقتصادهای دانلش بنیلان و رقابتپلذیری مللی اسلت
(.)Isenberg, 2011
باید توجه داشت که موفقیت یم اکوسیستم کارآفرینی مستلزم همبستگی پویا بلین عواملل
و متغیرهای کلیدی آن (سیاستها ،تأمین مالی ،دسترسی به بازارها و غیلره) اسلت تلا همافزایلی
حاصل از نگرشهای کارآفرینانه را به شناسایی فرصتهای کارآفرینی جدیلد تشلویق کلرده و
امکللان تبللدیل ایللدهها بلله طرحهللای تجللاری را فللراهم کننللد(2009

 .)Temko,اکوسیسللتمهللای

کارآفرینانه برای رقابتپذیری باید متناسب با نیازهای منطقهای یا نیازهای صلنعت توسلعه یابلد
(.)Soto-Rodriguez, 2015
بنابراین مطالعه اکوسیستمهای کارآفرینی مسیر رشد کسبوکارها و رقابتپذیری را فلراهم
میکند ( .)Groth et al., 2015درواقع ،بخش عمدهای از مزیت رقابتی شرکتها به منابع موجود
در منطقه یا صنعت ،اکوسیستم و منابع شلرکتهلا بسلتگی دارد ( Asheim et al., 2011; Porter,

.)2000
زمینه و اکوسیستم کارآفرینی ایران

"زمینه" ،محردهای محیط خارجی شامل عوامل نهادی مانند فرهنگ ،سیاستها و سیستم
اقتصادی است ( )Welter, 2011که تویی میدهد ،چرا نتلایج فعالیتهلای کلارآفرینی ممکلن
است در کشورهای مختلف متفاوت باشد( .)Baker, Gedajlovic, & Lubatkin, 2005ازآنجاکله
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برخی متغیرهای زمینهای در حال تغییر و برخی ایستا هسلتند (

Zahra, Wright, & Abdelgawad,

 ،)2014درد زمینه اهمیت دارد.
ارزیابی اکوسیستم کارآفرینی ایران بیانگر اهتمام جدی برای توسعه فعالیتهای کارآفرینانه
است( .)Faghih & Zali, 2018براساس گزارش دیلدهبان جهلانی کلارآفرینی ،)2018( 1مقایسله
اکوسیستم کارآفرینی ایران با متوسط اقتصادهای سهگانه منطقه ،نشان میدهد ویلعیت کشلور
در دو عامل زیر ساختهای فیزیکی و پویاییهای بازار داخلی مطلوب بوده و بیشترین رشد در
سال ( 97نسبت به  ،)96مربوط به زیرساختهای قانونی و تجاری است .توان بازارهای داخللی
با 84درصد رشد نیز در رتبله دوم ایلن افلزایش قلرار دارد .باتوجله بله اینکله ایلران در گلروه
درآمدی متوسط قرار دارد ،مقایسه در این گروه نشان میدهد کله کشلورمان تنهلا در شلاخص
پویاییهای بازار داخلی از میانگین گروه درآمدی متوسط باالتراسلت ( .)GEM, 2018همچنلین
مقایسه اکوسیستم کارآفرینانه ایران با کشورهایی در سط توسعه اقتصادی بلا درآملد متوسلط،
نشان داده است که رتبه کشورمان در میان  52کشور عضو در سلال  ،1397از نظلر دسترسلی بله
تأمین مالی کارآفرینانه  ،37سیاستهای دولتی  ،34پویلایی بلازار  15و در شلاخص تلوان بلازار
داخلی رتبه  33را دارد .یعنی در ایران کسبوکارهای نوپا و استارتآپ ها تقریباب به آسانی )نه
کامالب آسان( میتوانند وارد بازار و عرصه رقابت شلوند و مشلتری جلذب کننلد .رتبله ایلران در
شللاخص زیرسللاختهای فیزیکللی در کشللورهای درآمللد متوسللط نیللز  40بللوده و در شللاخص
هنجارهای اجتملاعی و فرهنگلی رتبله  ،41از  52را دارد .بلا ایلن همله ،محلیط کسلب کلار یلا
اکوسیستم کارآفرینی کشور ،چنلدان حلامی فعالیتهلای کلارآفرینی در سلط جهلانی نیسلت
(2018

 .)GEM,بنابراین بررسلی عمیلقتر ابعلاد و متغیرهلای اکوسیسلتم کلارآفرینی ایلران الزم

بهنظر میرسد.

)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, 2015اجزای یم اکوسیستم کارآفرینانه بسته بله منبلع و هلدف متفلاوت
است و ماهیت ،اندازه و شکل آن نیز بسته به شرایط ،متفلاوت خواهلد بلود (2014

.)Mazzarol,

تفاوتهای زیادی در ادراد کارآفرینان و غیرکارآفرینان از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی وجود
دارد( .)Manimala, Thomas, & Thomas, 2019بلراین اسلاس اندیشلمندان ایلن حلوزه عواملل
مختلفی را بهعنوان اجزای اکوسیستم کارآفرینانه معرفی کردهاند.
اسللپیگل( ،)2015بللر روابللط میللان ویژگللیهللای اکوسیسللتم کارآفرینانلله تأکیللد دارد .ایللن
ویژگیها یا عناصر عبارتند از :فرهنگ حمایتی ،کارآفرینان ،منابع ملالی ،شلبکههلا ،مشلاوران و
مدلهای نقش ،سیاستها ،خدمات حمایتی ،زیرساختهلای فیزیکلی و بازارهلای بلاز( Spigel,

 .)2015به اعتقاد آیزنبرگ ،کارآفرینان زمانی موفق هستند که به منابع انسانی ،مالی و حرفلهای
مورد نیازشان دسترسی داشته و در محیطی فعالیت کنند که سیاستهای دولت ،آنها را تشویق
و تأمین کند .وی این شبکه را به عنوان اکوسیستم کارآفرینی توصیف ملیکنلد( Arruda et al.,

 .)2015اگرچه اکوسیستم کارآفرینی منحصربهفرد بوده و اکوسیسلتم کلارآفرینی هلر جامعله را
میتوان با استفاده از ابعاد اکوسیستم توصیف کرد ،اما هر اکوسیستم نتیجه تعامل صلدها عنصلر
با روشهای بسیار پیچیده و اصیل است( .)Yaribeigi et al., 2014فیشلر 1و همکلارانش(،)2019
ابعاد اکوسیستم را در پنج بُعد علم و فناوری ،سرمایه انسانی ،بازار پویا ،تجارت و زیرساختهلا
معرفی میکنند( .)Alves et al., 2019آدریچ و همکلاران نیلز ویژگلیهلای اصللی سیسلتمهلای
اکوسیسللتم کللارآفرینی را از ابعللاد اقتصللادی ،تکنولوژیللم و اجتمللاعی بررسللی کردهانللد
( .)Audretsch et al., 2019همچنین لیگوری و همکاران( ،)2019با هدف توسعه و اعتبارسنجی
اندازهگیری ادراکی اکوسیستمهای کارآفرینی ،اکوسیستم را با ابعاد سیاست ،دسترسی به منلابع
ملالی ،فرهنلگ ،حمایلتهلا ،سلرمایه انسلانی و بازارهلا ملورد بررسلی قلراردادهانلد (

Liguori,

 .)Bendickson, Solomon et al., 2019براین اسلاس درایلن پلژوهش ،بلرای بررسلی اکوسیسلتم
1 .Fischer
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کارافرینی صنایع رقابتی ،ابعاد ششگانه زیلر از مطالعلات لیگلوری و همکلاران( ،)2019احصلا
شده است که عبارتند از:
 .1سیاست

"سیاست کارآفرینی"هرگونه مداخله دولت در جهت بهبود اکوسیستم کلارآفرینی ،تسلهیل
فعالیتهلای بخلش خصوصلی یلا توانمندسلازی مشلاغل اسلت(

Rezaei, Dana, & Ramadani,

 .)2017دولتها نقش هدایتگری اکوسیستم کارآفرینی را برعهده دارنلد و در سلاخت و حفل
اکوسیستم کارآمد نقش حیاتی ایفا میکنند(2015

 .)Spigel,سیاستهای کارآفرینانله مفهلومی

چندبُعلدی اسلت و عملدتار در دو گللروه اقتصلادی و اجتملاعی جلای مللیگیرنلد .سیاسلتهللای
اقتصادی معموالب با هدف بهبود تشویق کسلبوکارهلا و ارا له خلدمات حملایتی مناسلب بلرای
کسبوکارها تعیین میشود .سیاستهای اجتماعی نیز عملدتار ملرتبط بلا فعالیلتهلای پلایین بله
باالست که بهدنبال تحول هنجارهلا در جواملع هسلتند( .)Huggins & Williams, 2011دوللت و
رهبری از ابعاد سیاستهلای کلارآفرینی اسلت کله نلهتنها از فعالیلتهلای کلارآفرینی حمایلت
میکننلد ،بلکله قلوانین و مقرراتلی نیلز بلرای اداره آن ارا له ملیدهنلد(et al., 2019

.(Liguori

سیاستهای دولت باید بهصورت جامع بوده و شامل سیاستهای سط خُرد و کالن و همزملان
از باال به پا ین و پا ین به باال باشد( .)Mazzarol, 2014براین اساس فرییه شماره  1به ایلن شلرح
تدوین شده است" :سیاست از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتپذیری صنایع تلأثیر مببلت و
معنادار دارد".
 .2منابع مالی

تأمین مالی برای راهاندازی و توسعه شرکتهلا اهمیلت زیلادی دارد .ازایلنرو ،در دسلترس
بودن منابع مالی از ویژگیهای مهم اکوسیستمهای کارآفرینانه است .کارآفرینان نیازمنلد انلواع
خدمات مالی شامل تسهیالت سپرده ،دسترسی به اعتبار ،سرمایه و یمانت هستند (

UNCTAD,

 .)2013در حوزه مالی ،نهادهای خصوصی ،دسترسی به صندوق سرمایه مخاطرهآمیلز و سلرمایه
فرشتگان کسبوکار هم اهمیت دارد.
( )Arruda et al., 2015وامهای بانکی رایجترین منبع تأمین ملالی خلارجی بلرای بسلیاری از
کسبوکارهای کوچم و متوسط و کارآفرینان است(2015

 .)OECD,بنابراین فرییه شماره 2
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به این صورت تدوین شده است" :منابع مالی از ابعاد اکوسیسلتم کلارآفرینی بلر رقابلتپلذیری
صنایع تأثیر مببت و معنادار دارد".
 .3حمایتها

حمایتهای غیرمالی شامل دسترسی به زیرساختهای مناسلب(حملونقل ،دسترسلی سلریع
بلله اینترنللت ،انللرژی) ،حمایللتهللای حرفللهای(حقللوقی ،حسللابداری) و نهادهللای توسللعهدهنللده
کارآفرینی(مراکز منابع تجاری کوچم ،اتاقهای بازرگانی ،مسابقات برنامههای تجاری) است
( .(Liguori et al., 2019حمایتها و ارا ه خدمات حرفهای شامل خدمات قلانونی ،حسلابداری،
امالد و مستغالت ،بیمه و مشاوره باید بهصورت یکپارچه ،قابل دسترس و ملؤثر باشلند( Stam,

 .)2015سایر حمایتهای غیرمالی ،شامل ارا ه خدمات مشلاوره،کاهش مالیلات و ایجلاد مراکلز
تحقیق و توسعه است( .)Arruda et al., 2015براین اساس فریلیه شلماره  3تلدوین شلده اسلت:
"حمایتها از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتپذیری صنایع تأثیر مببت و معنادار دارد".
 .4بازارها

یکی از مهمترین عواملی که به توسعه اکوسیستمهای کارآفرینی منجر میشود ،دسترسی به
بازارهاست ( )Zajkowski & Domańska, 2019که شامل دسترسی به کانالهای توزیع ،شبکههلا
و غیره است ( .(Liguori et al., 2019قابلیت دسترسی به بازارهای محلی ،بخش کلیدی فلراهم-
سازی فرصتها در محدودة اکوسیستمهای کارآفرینانه است .البته نبود انحصار در بازار اهمیت
جللدی دارد .ازایللنرو ،فریللیه شللماره  4تللدوین شللده اسللت" " :بازارهللا از ابعللاد اکوسیسللتم
کارآفرینی ،بر رقابتپذیری صنایع تأثیر مببت و معنادار دارد".
 .5سرمایه انسانی

سرمایه انسانی یکی از ابعلاد مهلم و یلروری در شلکلگیلری اکوسیسلتمهلای کلارآفرینی
( ،)Alves et al., 2019و یکی از عوامل مهم مؤثر بلر عملکلرد کلارآفرینی سلرمایههلای انسلانی
است( .)Espinoza, Mardones, Sáez, & Catalán, 2019در بازارهای توسلعهیافتله ،دسترسلی بله
سرمایه انسانی کافی بهطور منظم بر رشد و موفقیت سرمایهگذاری تأثیر میگلذارد (
2019

Liguori et

 .)al.,درواقع ،عدمدسترسی به سرمایههلای انسلانی ملانعی بلرای بسلیاری از شلرکتهلای

کوچم در بازارهای نوظهور بوده و در بازارهای توسعهیافته بهطور مرتب بلر رشلد و موفقیلت
سلرمایهگلذاری تلأثیر دارد ( .)Liguori et al., 2019دانشلگاههلا عالوهبلر اینکله باعل توسلعه
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Feldman, Siegel, & Wright,

 .)2019براین اساس فرییه شماره  5تدوین شد" :سرمایه انسانی از ابعاد اکوسیستم کلارآفرینی،
بر رقابتپذیری صنایع تأثیر مببت و معنادار دارد".
 .6فرهنگ

فرهنگ بهعنوان یکی از عناصر مهم سیسلتم کلارآفرینی ملورد بررسلی قلرار گرفتله اسلت.
فرهنگ در اکوسیستم کارآفرینی از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار گرفته ،از جملله میلزان
تحمل تغییر ،ریسمپذیری ( )Walsh & Winsor, 2019و فرهنگ اعتماد و امنیلت در منطقله
( .)Audretsch & Belitski, 2017فرهنللگ بللومی اکوسیسللتم کارآفرینانلله باع ل تقویللت
ریسمپذیری و اعتملاد ملیشلود( .)Spigel & Harrison, 2017فرهنلگ کلارآفرینی از عواملل
اصللی تعیلین کننلده موفقیلت در اکوسیسلتم کلارآفرینی اسلت (.)Mason & Brown, 2014
ازاینرو فرییه شماره  6تدوین شد" :فرهنگ از ابعاد اکوسیستم کارآفرینی ،بلر رقابلتپلذیری
صنایع تأثیر مببت و معنادار دارد".
روش شناسی
این پژوهش برمبنای هدف ،کاربردی و برحسب روش گردآوری دادهها ،از نوع توصیفی-
همبستگی است .رویکرد پژوهش بر مطالعات تطبیقی متعدد در حوزه کلارآفرینی اسلتوار بلوده
است .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه استاندارد با مقیاس پنج گزینهای لیکرت اسلت .ایلن
پرسشنامه از پژوهش لیگوری و همکاران ( )2019استخراج شده و پس از ترجمه و بلازنگری،
مورد استفاده قرار گرفت .براین اساس ،تأثیر متغیرهای سیاست ،منابع مالی ،حمایتها ،بازارهلا،
سرمایه انسانی و فرهنگ (از عوامل اکوسیسلتم کلارآفرینی) ،بلر رقابلتپلذیری صلنایع رقلابتی
اندازهگیری شده است .جامعله آملاری پلژوهش ،صلاحبان کسلبوکارهاییانلد کله در صلنایع
رقابتپذیر فعالیت دارند .بنابراین سط تحلیل ،صنعت و واحلد تحلیلل ،شلرکتهلای فعلال در
صنایع رقابتپذیر منتخب است .میزان رقابلتپلذیری صلنایع نیلز براسلاس شلاخص هرفینلدال

1 Herfindahl index

1
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محاسبه شد .این شاخص میزان تمرکز صنعت را اندازهگیری میکند و افزایش آن برابر است بلا
کاهش میزان رقابتپذیری در صنایع .هر چه این شاخص بزرگتر باشلد ،میلزان تمرکلز بیشلتر
بلوده و رقابلت کمتلری در صلنعت وجلود دارد و بلرعکس (& Park, 2019

 .)Kangبراسلاس

شاخص هرفیندال ،صنایعی که میزان  HHIآنها کمتر از 10درصد باشد ،بازار رقلابتی محسلوب
شده و صنایعی که میزان شاخص  HHIبیشتر از 18درصد باشد ،بازار غیررقابتی به حسلاب ملی-
آیند .صنایعی که میزان  HHIآنها بین ایلن دو مقلدار اسلت ،نیملهرقلابتی محسلوب ملیشلوند.
شاخص هرفیندال-هیرشمن از حاصل جملع تلوان دوم سلهم بلازار تملامی بنگلاههلای فعلال در
صنعت بهصورت فرمول زیر بهدست میآید:
که در آن  HHIشاخص هرفیندال هیرشمن K ،تعداد بنگاههای فعلال در بلازار و  Siسلهم iام
است که از رابطه زیر بهدست میآید:

دادهها و اطالعات ایلن تحقیلق در سلال  1398از ارقلام مقایسلۀ شلرکتهلای همگلروه هلر
صنعت در بازار بورس(مرکز پردازش اطالعات مالی ایران )1398 ،و از میلان  635کسلبوکلار
فعال در صنایع مختلف بورسی به تفکیم  35صنعت ،استخراج شده است .سپس میزان رقابت-
پذیری آنها براساس شاخص هرفیندال در نرمافزار اکسل ،محاسبه شد .پس از آن پلنج صلنعت
تولیدی و کشاورزی از صنایع رقابتی انتخاب شدند که شلامل)1 :ملواد و محصلوالت دارویلی،
)2سیمان ،آهم و گچ)3 ،قندوشکر )4 ،مواد غذایی بهجز قند و شلکر و )5زراعلت و خلدمات
وابسته است .سایر صنایع که نیمهانحصاری و یا انحصاری بودند ،حذف شدند .هدف استفاده از
این شاخص ،حذف سوگیریهای متداول احتمالی در نمونله 1و ارتقلای ارتبلاط تئوریلم 2بلین
نمونه و نظریه بود.
1 Common Method Bias
2 Theoretical relevance
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بهمنظور ایجاد همگنی بیشتر بین صنایع سرمایهگذاری و بیمه و صندوق بازنشستگی ،بلهرغم
رقابتی بودن و ماهیت خدماتی این صنایع ،حذف شدند و حجم جامعه به  164شرکت فعال (بله
تفکیم در پنج صنعت) رسید .حجم نمونه هم براساس فرمول کوکران محاسبه شد.
164×1/962×0/5×0/5
164×0/042+1/962×0/5×0/5

=

براین اساس ،حجلم نمونله  129محاسلبه شلد .بلهمنظور
افزایش دقت 160 ،پرسشنامه توزیع شده و در نهایت  130پرسشنامه قابلل تحلیلل از صلاحبان
کسبوکار فعال در این صنایع ،جمعآوری و تحلیل شد .باتوجه به سط تحلیل(صنعت) ،از هر
شرکت یم پرسشنامه جمعآوری شد .برای تجزیلهوتحلیل دادههلا از دو نرمافلزار  SPSS26و
 PLS3استفاده شد تا کیفیت تحلیل دادهها افزایش یابد.
پرسشنامه به روشهای روایی همگرا ) (AVEو واگرا (مقایسه جذر AVEبا همبسلتگی بلین
متغیرها یا خلرده مقیلاسهلا) سلنجش شلد .بلرای سلنجش پایلایی ،از دو روش یلریب آلفلای
کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد .در ایلن تحقیلق بلا اسلتفاده از تحلیلل علاملی-تأییلدی بلا
رویکرد سختگیرانه ،سؤاالت دارای بار عاملی کمتلر از  0/4حلذف شلدند .در تحلیلل علاملی-
تأییدی عالوهبر شاخص بار علاملی ،آملاره  tهلم محاسلبه میشلود کله مقلدار ایلن آملاره بایلد
بزرگتر از  1/96باشد(داوری و ریازاده.)1394 ،
یافتهها
تحلیل دادههای گردآوری شده در مراحل میدانی پژوهش انجام شد .یافتلهها در چلارچوب
سنجش اعتبار ،آزمون فرییات و مقایسه مناطق ارا ه شده است.
ـ تحلیل آمار توصیفی شرکتها

جدول شماره  1حجم نمونه را به تفکیم صنایع نشان میدهد:
جدول  .1حجم نمونه در صنایع مورد مطالعه
صنعت

حجم جامعه

حجم نمونه

درصد نمونه

مواد و محصوالت دارویی
سیمان ،آهم و گچ

44
43

30
38

24%
30%
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قندوشکر
مواد غذایی بهجز قند و شکر
زراعت و خدمات وابسته
مجموع

17
41
19
164

10
37
11
126

8%
29%
9%
100%

جدول  . 2ارزیابی پایایی و روایی همگرا در ابعاد اصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی
معیار

آلفای کرونباخ

معیار پذیرش
سیاست
منابع مالی
حمایتها
بازارها
سرمایه انسانی
فرهنگ
اکوسیستم کارآفرینی
رقابتپذیری

≤0/7
0/77
0/81
0/73
0/75
0/53
0/74
0/87
0/76

پایایی و روایی
پایایی ترکیبی

≤0/7
0/84
0/87
0/83
0/85
0/74
0/85
0/90
0/85

AVE

≤0/5
0/53
0/57
0/55
0/67
0/60
0/66
0/62
0/59

ـ تحلیل متغیرها و اعتبارسنجی آن

بخشی از تحلیل عاملی-تأییدی برای بررسلی اعتبلار ملدل اسلت .هملانطور کله در جلدول
شماره  2مالحظه میشود ،یرایب میانگین واریانس احصا شده یا  AVEو مقادیر یلریب مسلیر
 Cو آماره  Tدر سط قابل قبولی هستند .درصد واریانس تجمعی هم قابل قبلول اسلت .بنلابراین
ابعاد اصلی مدل معنادار است .همچنین در بخش پایایی نیز یلریب آلفلای کرونبلاخ و یلریب
پایایی ،ترکیبی باالتر از  0/7دارد و قابل قبول است.
ارزیابی برازش کلی مدل براساس دیدگاه تننهاوس و همکاران( ،)2005شاخص GOFبلین
صفر تا یم است .مقادیر نزدیم به یم نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند GOF .را ملیتلوان
2
با محاسبه میانگین هندسی میانگین اشلتراد و  Rبهدسلت آورد .بلرازش کللی ملدل توسلط

معیار  GOFبا استفاده از روش زیر محاسبه میشود:
/0 =0559
/0×660
GoF  com  R 2  0607
/ 53
/ 70
0 //061
2
 comنشانه میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  Rمقلدار میلانگین مقلادیر اسلت .هرچله
2
میزان  Rسازههای درونزای مدل بیشتر باشد ،نشاندهنده برازش بهتر ملدل اسلت .وتلزلس و
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همکاران( ،)2009سه مقدار  0/25 ،0/01و  0/36را به عنلوان مقلادیر یلعیف ،متوسلط و قلوی
برای  GOFمعرفی کردهاند .در پژوهش حایر ،مقدار  0/607برای  GOFنشان از برازش کلی و
قوی مدل دارد (داوری و ریازاده.)1394 ،
ـ آزمون فرضیهها

دو خروجی بسیار مهم در نرمافزار  SmartPLSمقدار آماره تلی ( )Tو یلرایب مسلیر( )Cیلا
بارهای عاملی است .در این پژوهش مطلابق بلا جلدول شلماره  ،4بارعلاملی بلین تملام سلؤاالت
پرسشنامه و متغیرهای مکنون بیشتر از  0٫4بوده و به این معناست که سازه بهکار رفته ،بلهخوبی
متغیر مکنون ملوردنظر را سلنجیده اسلت .از طرفلی ،مقلدار آملاره تلی نیلز ملالد تأییلد یلا رد
فرییات است.اگر این مقدار به ترتیب از  1٫96 ، 1٫64و  2٫58بیشلتر باشلد ،فریلیه در سلطوح
 95 ،90و  99درصد تأیید میشود .همچنین اگر مقدار یریب مسیر بین متغیر مکنلون مسلتقل و
متغیر مکنون وابسته مببت باشد ،با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیلر وابسلته خلواهیم
بود و برعکس .اگر مقدار یریب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته منفی باشلد ،بلا افلزایش متغیلر
مستقل شاهد کاهش متغیر وابسلته خلواهیم بلود .بررسلیهلا نشلان داد(جلدول شلماره ،)4ابعلاد
اکوسیستم کارآفرینی شامل سیاستها ،دسترسی بله منلابع ملالی ،حمایلتهلا ،بازارهلا ،سلرمایه
انسانی و فرهنگ با متغیر وابسته رقابتپذیری تأثیر مببتی و معنادار ی دارند و فرییات در سط
99درصد مورد تأیید است .همچنین بیشترین رابطه مستقیم و قوی در جهت بهبود رقابتپلذیری
صنایع به ترتیب شامل سیاستها ،منابع مالی ،فرهنگ ،بازارها ،حمایتها و سرمایه انسانی است.
جدول .3بررسی آزمون فرضیات تحقیق
فرضیه
معیار پذیرش

ضریب مسیر()C
≤0/4

Tآماره
≤1/96

نتیجه

تأثیر مببت و معنادار سیاست بر رقابتپذیری صنایع
تأثیر مببت و معنادار منابع مالی بر رقابتپذیری صنایع

0/83
0/83

38/24
34/47

تأیید
تأیید

تأثیر مببت و معنادار حمایتها بر رقابتپذیری صنایع

0/72

19/30

تأیید

تأثیر مببت و معنادار بازارها بر رقابتپذیری صنایع
تأثیر مببت و معنادار سرمایه انسانی بر رقابتپذیری صنایع
تأثیر مببت و معنادار فرهنگ بر رقابتپذیری صنایع
تأثیر مببت و معنادار اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتپذیری صنایع

0/80
0/70
0/84
0/75

27/68
15/82
34/38
21/21

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
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بحث و نتیجهگیری
نظریلله اکوسیسللتم کللارآفرینی بللر ایللن واقعیللت تأکیللد دارد کلله تعامللل بللین ویژگللیهللای
اکوسیستم ،به ایجاد محیط منطقلهای حملایتی منجلر شلده و افلزایش رقابلتپلذیری را موجلب
میشود(2015

 .)Spigel,افزایش رقابتپذبری از طریق اکوسیستمهای کارآفرینی از جنبه نظری

مورد تأکید قرار گرفته  ،ولی تأثیر ابعلاد اکوسیسلتم کلارآفرینی بلر رقابلتپلذیری در مقلاالت
بهصورت تجربی و کمّی کمتر مورد بررسی قرار گرفته اسلت .بلراین اسلاس ،ایلن پلژوهش بله
بررسی تأثیر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی بر رقابتپذیری پرداخت.
در این مطالعه با اسلتفاده از دادههلای بورسلی و بله کملم شلاخص هرفینلدال 35 ،صلنعت
تحلیل و بررسی شده و از این میان ،پلنج صلنعت از صلنایع تولیلدی و کشلاورزی جلزو صلنایع
رقابتی قرار گرفتنلد .سلپس دادههلا بله روش توصلیفی -همبسلتگی و بلا اسلتفاده از پرسلشنامه
استاندارد بین صاحبان کسبوکار در صنایع رقابتی در استانهای توسعهیافتهتر و کمتلر توسلعه-
یافته جمعآوری شده و با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری الگوی منتخب ارزیابی شلد.
در نهایت دادهها تأثیر مببت متغیر مستقل اکوسیستم کلارآفرینی را بلر متغیلر وابسلته یلا رقابلت-
پللذیری تأییللد کردنللد .بلله عبللارتی ،یافتللههللای تحقیللق نشللان داد کلله تقویللت ابعللاد اکوسیسللتم
کارآفرینانه تأثیر مببت بر رقابتپذیری صنایع دارد .ازجملله ایلن ابعلاد ،سیاسلتهلای کارآملد
اسلت و تحقیقلات گذشلته در ایلن خصلوص نیلز آن را تأییلد ملیکنلد ( ;Liguori et al., 2019

 .)Spigel, 2015; Huggins & Williams, 2011همچنین دسترسی به منابع مالی از عواملل پیشلرو
در اکوسیستم کارآفرینانه است و مطالعات پیشلین انجلام شلده در ایلن زمینله نیلز ایلن عاملل را
مدنظر قرار دادهانلد ( )UNCTAD, 2013; Liguori et al., 2019; OECD, 2015مطالعلات پیشلین
در این زمینه ،تأثیر حمایلتهلا بلر اکوسیسلتم کارآفرینانله( ;Stam, 2015; Liguori et al., 2019

 )Arruda et al., 2015و همچنلین دسترسلی بله بازارهلا (

& Liguori et al., 2019; Zajkowski

 )Domańska, 2019را تأیید کردهاند .در نهایت مطلابق بلا پژوهشهلای گذشلته ،از دیگلر ابعلاد
تأثیرگذار بر اکوسیسلتم کلارآفرینی سلرمایه انسلانی( ;Alves et al, 2019; Liguori et al., 2019
 )Espinoza, 2019و فرهنلگ( & Spigel & Harrison, 2017; Walsh & Winsor, 2019; Mason
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 )Brown,است .ترکیب و تعاملل ایلن عواملل عالوهبلر تقویلت اکوسیسلتم کلارآفرینی و

ایجاد محیط حمایتی برای صنایع ،بر افزایش رقابتپذیری صنایع منطقه نیز تأثیر مببت دارند.
شایان ذکر است ،شدت اثرگذاری هلر یلم از ابعلاد اکوسیسلتم بلر رقابلتپلذیری صلنایع
متفاوت است .براین اساس ،شناسایی شدت این تأثیرگذاری در هر منطقه بلهطور جداگانله نیلاز
به تحقیلق دارد .همچنلین ازآنجاکله در ایلن پلژوهش ابعلاد شلشگانله اکوسیسلتم کلارآفرینی
براساس تحقیق لیگوری و همکارانش( )2019احصا شده است ،پیشلنهاد ملیشلود در تحقیقلات
آینده سایر ابعاد اکوسیستم کارآفرینی نیز مورد پژوهش قرار گیرد.
سیاستهای مناسب حمایت از کارآفرینی در کنار حمایت مسئوالن و سازمانهای محلی از
کارآفرینان ،ارا ه خدمات تخصصی ،وجود نهادهای غیردولتی حامی کلارآفرینی ،دسترسلی بله
منابع مالی ازجمله اعطای تسهیالت بانکی و اطالعات برنامه تلأمین اعتبلاری بلرای کارآفرینلان،
وجود سرمایهگذاران و دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی ،دسترسی به برنامههای آملوزش
کارآفرینی تخصصی ،وجود مراکلز آملوزش علالی (دانشلگاههلا) بلرای تربیلت نیلروی انسلانی
متخصص و کارآفرینی در اکوسیستم ،وجود ارزشهای اجتماعی و فرهنگ مبتنی بلر خالقیلت
و نللوآوری ،ریسللمپللذیری ،اسللتقالل و ابتکللار و تکللریم نمونللههللای برجسللته کارآفرینللان و
سرمایهگذاریهای موفق ،در مجموع به تقویت اکوسیستم کلارآفرینی در منلاطق منجلر شلده و
در نهایت بر میزان رقابتپذیری صنایع تأثیر مببت خواهد داشت.
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