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 Entrepreneurial policy to increase productive entrepreneurial 
activities can lead to the economic development of countries. One 
of the most productive businesses is knowledge-based companies. 
Ecosystems play an important role in the development of high-
tech businesses. Therefore, this article examines the 
entrepreneurial ecosystem and development policies of 
knowledge-based companies with six dimensions: legislative 
policies, access to research and development policies, consulting 
services policies, financial policies, and access to infrastructure 
policies. Efficient and examines market and customer policies on 
the development of knowledge-based companies. This research is 
applied from the perspective of purpose and the data collection 
method is descriptive-correlation. The statistical sample includes 
142 knowledge-based experts and managers. The data collection 
tool was a questionnaire. According to the findings of this study, 
five dimensions of policies affect the development of knowledge-
based companies. Here are some suggestions. 
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    مقاله پژوهشی     
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 تواندی مولد م  نانهیکارآفر  یهاتیفعال  ش ی افزا  یدر راستا  نانهیکارآفر  یگذاراستیس
 ی هامولد، شرکت  یکارهاواز انواع کسب  یکیکشورها منجر گردد.    یبه توسعه اقتصاد

اکوس  انیبندانش   ی با فناور  یوکارهادر توسعه کسب  ینقش مهم  ها،ستمیهستند. 
توسعه   یگذاراستیو س ینیکارآفر ستمیاکوس حاضر،رو مقاله  ن یدارند. از ا شرفتهیپ

بعد  انیبندانش   یهاشرکت شش  با    ی ها استی س  ،یگذارقانون  یهااستیس   را 
تحق  یدسترس س   قیبه  توسعه،  مشاوره   یهااستیو    ، یمال  هایاستیس  ،یاخدمات 

بر توسعه   انیبازار و مشتر یهااستیکارآمد و س یهارساختیبه ز یدسترس استیس
و  یپژوهش، از منظر هدف، کاربرد  نیکرده است. ا یرا بررس انیبندانش  یهاشرکت

نفر از    142شامل    یاست. نمونه آمار  یهمبستگ  -یفیها، توصداده   یروش گردآور
نامه بود. بر اساس  ها پرسشاست. ابزار گردآوری داده   انیبندانش  رانیکارشناسان و مد

  ان،یبندانش   یهابر توسعه شرکت هایگذار استیمطالعه، پنج بعد از س نیا یها افتهی
 مطرح شده است. ییشنهادهایمؤثر است. در ادامه پ
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 مقدمه 
  ، ( کارآفرینی 1998)   1( و الندس 1934به زعم شومپیتر )   است.   اقتصادی   ه توسع مؤثر بر    یکی از عوامل   ، کارآفرینی 

متعددی به مزایای اقتصادی ایجاد شده    پژوهشگران   . ۲( ۲۰11استم و ون استل،  )   شود می   تلقی   ، مکانیزم مهم توسعه 
  اند کرده وری و تسهیل انتقال فناوری و دانش از تحقیقات تا صنعت اشاره  زایی، بهره توسط کارآفرینان از نوآوری تا اشتغال 

ها  دولت و    ه شده است توج   بیشتر گذاری در این زمینه  سیاست   به   های اخیر در دهه   ز این رو ا .  3( ۲۰14،  و همکاران   آکس ) 
کشورهای  .  4( ۲۰14،  و همکاران   لوندستروم ) د  کید دارن أ ت   ، های توسعه کارآفرینی با رویکردهای مختلف بر اجرای برنامه 

سوی  های خود را به مشی ها و خط با جمعیت نیروی کار جوان و سطح پایین و متوسط درآمد، سیاست   توسعه درحال 
عوامل  ، تحت تأثیر  کارآفرینی   توسعه   ( ۲۰۰9)   ۶عقیده چراپک   به .  5( ۲۰1۶  د، ی ش ر و    ی زک )   اند کرده کارآفرینی هدایت  

ممانعت از  برد یا حتی  به پیش   منجر   عوامل ممکن است این    . است اقتصادی و سیاسی خاص و زمان و مکان    - اجتماعی 
های  در دهه   . 7( ۲۰15  ، ی جوسک ی ستر ا و    ی گروسزکوسک )   گردد   توسعه واحدهای تجاری موجود وکارهای جدید و  خلق کسب 

وکارهای  اندازی کسب ایم که هدف آنها تشویق خلق و راه گذاری بوده سیاست های مرتبط با  شاهد موجی از فعالیت   ، اخیر 
.  8( ۲۰1۶  کو، ی ان ر و    و ی ات )   نام برد   را   های رفع موانع قانونی توان برنامه ها می جدید بوده است. از میان این گونه فعالیت 

  ، گل ی اسپ )   تبیین کند م کارآفرینی با رشد باال در مناطق را  و به عنوان مفهومی جدید ظهور کرد تا تدا   کوسیستم کارآفرینی ا 
های  نیاز به تعادل بین اهداف و اولویت معضالت مانند    از   ی فرد ، با مجموعه منحصربه کارآفرینان اکوسیستم .  9( ۲۰17
 . 1۰( ۲۰13و بارون،    سان ی نامب )   هستند گذاری جدید، مواجه  های سرمایه شده توسط اکوسیستم و اهداف و اولویت تعیین 

های کارآفرینی بیشتر به سمت  تر شوند، فعالیت که هر چه نهادها قوی   کنند ( بیان می ۲۰۰5)   11آسم اوغلو و جانسون 
نشان    مطالعات   . 1۲( ۲۰۰9آکس و سزرب،  )   بخشد می کند و توسعه اقتصادی را تحکیم  ور )مولد( حرکت می کارآفرینی بهره 

بنیان است و موفقیت، اساسًا مبتنی بر مهارت، دانش و  که جهان، در حال حرکت به سوی اقتصادهای دانش دهد  می 
های  ها به اهمیت کارآفرینی در فراهم کردن ایده عنوان مزیت رقابتی در خدمت این کشورهاست. دولت نوآوری است که به 

  ی زک ) اند  داده ان برای توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار  اند و حمایت از کارآفرین های نوآوری پی برده جدید و قابلیت 
 . ( ۲۰1۶  د، ی و رش 

ها و  های منابع موجود، شبکه های محلی و تفاوت ها مستلزم پذیرش تفاوت در رویکرد اکوسیستمی، طراحی سیاست 
از این رو دولت قابلیت  ها باید تالش کنند تا محیطی مطلوب و توانمندساز ایجاد کنند که منجر به  های بازار است. 
 . 13( ۲۰۰8  ، ی ت ی ن ی م )   شود سازی اختراعات و ابتکارات  تجاری 

بنیان توجه دارند؛ از این رو توسعه مفهوم  رو، به تفکر اکوسیستمی در توسعه کارآفرینی مولد و دانش کشورهای پیش 
های  شرکت   وکارها در این حوزه، منجر گردد. اندازی و توسعه کسب راه تواند به افزایش کیفیت و کمیت  اکوسیستم می 
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وکار  های نهادی کسب های اساسی با اولویت بهبود زیرساخت محور، پتانسیل دستیابی به پیشرفت بنیان یا تکنولوژی دانش 
استفاده از ظرفیت بالقوه موجود  های بلندمدت و تعامالت هدفمند برای  را دارند. تدوین راهبردهای اساسی و سیاستگذاری 

  ، ی ن ی و اشتغال دفتر توسعه کارآفر   ی ن ی معاونت توسعه کارآفر )   بهبود بخشد تواند اکوسیستم کارآفرینی ایران را  در کشور می 
 بررسی قبولی برخوردار نبوده است و وجود، حوزه اکوسیستم کارآفرینی در ایران، از سرعت چندان قابل  . با این ( ۲۰1۶

گذاری  ؛ لذا بررسی سیاست ( ۲۰۲۰ ، و همکاران   باقرصاد ) مهم است   ایران،  کارآفرینی  اکوسیستم  متغیرهای  و  ابعاد  عمیق 
گذاران کمک کند. بر این اساس،  تواند به سیاست بنیان می دانش های  مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت 

   بنیان است. های دانش گذاری، مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت هدف اساسی تحقیق سیاست 

 مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 اکوسیستم کارآفرینانه  
مجموعه اکوسیستم  از  ها،  فرهنگی  ای  شبکه دورنماهای  دانشگاه متمرکز،  مالی،  حمایت  اجتماعی،  و  های  ها 

کنند و اخیرًا در حوزه  آمیز را خلق می وکار مخاطره های حمایتی کسب های اقتصادی فعالی هستند که محیط سیاست 
 کارآفرینی  اکوسیستم  از  مختلفی  اندیشمندان، تعاریف .  ( ۲۰17،  و همکاران   ی داور )   اند گرفته کارآفرینی مورد توجه قرار 

به    . ( ۲۰15اقرصاد،  ب ) اکوسیستم کارآفرینانه، تفاوت وجود دارد   مختلف  ابعاد  و  عناصر  ترکیب  و  معرفی  در  و  اند ارائه کرده 
کارآفرینی اکوسیستم   1( ۲۰1۰  زنبرگ، ی ا ) زعم   را  محیط   ، های  کارآفرینی  که  هستند  شامل  و   دهند می   توسعه هایی 

اند. به  ترکیب شده  که به روشی پیچیده هستند  ای از عناصر مانند رهبری، فرهنگ، بازارهای سرمایه، مشتریان  مجموعه 
ها و عوامل محیطی  دارای پیچیدگی و تنوع بازیگران )کنشگران(، نقش   انه اکوسیستم کارآفرین   ۲( 199۶  نگ، ی ل ی اسپ ) زعم  

تعیین  برای  که  منطقه   است  کارآفرینانه  دارند. عملکرد  تعامل  هم  با  های  اکوسیستم   3( 1994فوگل،    و   ی اول ی گن )   ای 
  ون،   ی ن د و )   کنند. نقش ایفا می   ، کارآفرینی داند که در توسعه  از عواملی می   را محیط کارآفرینانه و ترکیبی   کارآفرینی 

به   4( 1993   کند کارآفرینی را تسهیل می توسعه  برد که  عنوان زیرساخت کارآفرینانه نام می از اکوسیستم کارآفرینانه، 
اکوسیستم کارآفرینی را امکانات، منابع، افراد و فضای کارآفرینانه    ۶( ۲۰1۰  ، و همکاران   نگتون ی هر ) .  5( ۲۰13  تور، ی نکوب ی ا ) 

 . 7( ۲۰15  رو، ی گ ی آمولو و م )   کنند تعریف می   انه کارآفرین   های ارتقای فعالیت   و ضروری برای 
دهد.  ای ارائه می عناصر ارزشمندی را برای بهبود درک از عملکرد اقتصادهای منطقه   ، رویکرد اکوسیستم کارآفرینانه 

که در    حداکثر کردن یک شاخص ویژه از کارآفرینی نخواهد بود بلکه ایجاد بستری خواهد بود   ، ای هدف سیاست منطقه 
انواع خاصی از محیط شواهد نشان می   . 8( ۲۰15استم،  )   شکوفا شود   ، کارآفرینی سودآور   ، آن  هایی که عنوان  دهد که 

   . 9( ۲۰14و براون،    سون ی م ) ند  ا رشد باال را در پی داشته های با  اکوسیستم کارآفرینانه را دارند، ظهور بنگاه 
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کارآفرینانه  اکوسیستم  یک  هدف   ، اجزای  و  منبع  به  است   ، بسته  اکوسیستم    ، 1( ۲۰13ووگل،  ) .  متفاوت  اجزای 
و    زیرساخت، دولت له  وسی ه زمینه غیرکارآفرینی خاص که ب   - 1:  بندی کرده است گروه   ، کارآفرینی را به سه دسته کلی 

زمینه کارآفرینی خاص که شامل عناصری مانند    - ۲اند.  مقررات، بازار، نوآوری و همچنین موقعیت جغرافیایی شکل گرفته 
شبکه أ ت  فرهنگ،  کارآفرینی،  آموزش  مالی،  راه مین  و ها،  پشتیبانی  کارآفرینان    اندازی،  کنشگران    - 3  . است اکتشاف 

 . ( ۲۰13ووگل،  )   سطح فردی کارآفرینی در  

 گذاری توسعه کارآفرینی سیاست 
 کالن،  اقتصاد  شرایط  و وکار  کسب   محیط  دولت،  نهادی،  عوامل  وسیله به  و  گیرد نمی  شکل  خل  در  کارآفرینانه،  فعالیت 

و فرخ    ی داور ) مختلف هستند   های حوزه  در  کارآفرینی  های اجرای سیاست  دنبال  به  ها دولت  گیرند؛ لذا می  قرار  تأثیر  تحت 
وکار یا در آغاز فرایند  با هدف کمک به افرادی است که عالقمند به شروع کسب   ، کارآفرینی گذاری  . سیاست ( ۲۰1۶منش،  

بر    ، گذاری کارآفرینی سیاست   . ( ۲۰14لوندستروم و همکاران،  )   کارآفرینی هستند و در مرحله سه سال نخست قرار دارند 
های کارآفرین از طریق کاهش موانع ورود و خروج است تا  شرکت   گسترش ر  حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت ب 

ایجاد کنند و فرصت   شوند بیشتر موفق    کارآفرینان،  ران   و ی ات )   های شغلی جدید  توسعه  گذاری  . سیاست ( ۲۰1۶  کو، ی و 
های کارآفرینی، بر  سیاست مشی است.  ها در قالب یک سیستم خط کارآفرینی؛ شامل تدوین، اجرا و ارزیابی این سیاست 

مدت و بلندمدت ارتقا  های صحیح، کارآفرینی در کوتاه نتایج کارآفرینی، تأثیر مستقیم دارد و در صورت ارائه سیاست 
ای است که هدفش تشویق فعالیت  های کارآفرینی، مفهوم گسترده . سیاست ( ۲۰18  ، و همکاران   ی داور ) خواهد یافت  

   . ۲( ۲۰1۰و استنکوال،    کسون ی هنر ) جامعه است    کارآفرینانه مولد در 

 بنیان های دانشکارآفرینی مولد و شرکت
کشورها منجر  تواند به توسعه اقتصادی  های کارآفرینی در کشورها، کارآفرینی مولد است که می هدف نهایی سیاست 

تواند به خلق بازارهای جدید و  گردد. کارآفرینی مولد، پیامدهای اقتصادی در سطوح مختلف دارد. کارآفرینی مولد می 
-های جدید یا فناوری سازی ایده همچنین کارآفرینی مولد، راهی برای تجاری های کارافرینانه جدید، منجر گردد.  فرصت 

بخشد  دهد و اثربخشی و رفاه مردم را بهبود می رآفرینی مولد، رقابت را افزایش می های نوین است. در نهایت، ترویج کا 
ذاتی،   طور به  بنیان هستند؛ زیرا دانش، وکارهای دانش وکارهای مولد، کسب کسب . از جمله 3( ۲۰18  ، و همکاران   کوترا ی ن ) 

تعریف عمومی از  .  4( ۲۰۰4،  و همکاران   لبرت ی گ ) است   و سرمایه  کار  نیروی  زمین،  مانند  تولید،  سنتی  عوامل  از  متفاوت 
سهم باالیی    ، بنیان های دانش بنیان وجود ندارد اما این توافق عمومی وجود دارد که شرکت وکارهای دانش صنایع یا کسب 

ستفاده از  به عبارتی، ا   .متکی هستند   ، عنوان منبع مهم مزیت رقابتی به   ، شدت بر نوآوری و به   ند های نامشهود دار از دارایی 
  ند ن ک بنیان تعریف می وکارهای دانش های مبتنی بر دانش را کسب تحقیقاتی بخش های پیشرفته و  اطالعات یا سایر فناوری 

هایی هستند که دانش نسبتًا پیچیده یا محصوالت مبتنی بر  بنیان، سازمان دانش های  بنگاه   . 5( ۲۰۰۶  ، ی گورمن و مککارت ) 
های کلی یا تولیدات  های اصلی و اولیه، طرح ند. محصوالت ممکن است به شکل نقشه، نمونه ن ک به بازار ارائه می را  دانش  

  از اهمیت و اعتبار بیشتری برخوردار است   ، های ساخت و تولید از هزینه   ، های تحقیق و توسعه آن انبوه باشد که هزینه 
منجر به تغییر و   ، ه ماهیت بنیادین آنها، به صورت اساسی ب   بنیان با توجه های دانش ملکرد شرکت . ع ۶( ۲۰۰4آلوسون، ) 
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نقش مهمی در  پیشرفته،  فناوری    ی دارای وکارها معتقدند که کسب   1( ۲۰۰5  ، و همکاران   فلدمن ) شود.  بهبود اقتصاد می 
 . ۲( ۲۰13و براون،    سون ی م )   کنند توسعه اکوسیستم ایفا می 

 نظری تحقیق   چارچوب 
جایی که کارآفرینی، یک  است. از آن ها و مقررات برای حل یک مسئله عمومی  های عمومی، الگویی از رویه سیاست 

های  بسیاری از دولت   . 3( ۲۰۰7  نشاو، ی روچا و برک ) است  های خاص  مسئله عمومی است؛ برای توسعه آن، نیاز به سیاست 
در راستای رشد   4( ۲۰1۰هولزل، ) های جدید ای با هدف توسعه کارآفرینی با تغییر قوانین و اجرای برنامه ملی و منطقه 

های کارآفرینی در مراحل پیش از شروع، هنگام شروع و پس از  . سیاست ( ۲۰1۶  کو، ی و ران  و ی ات ) اند  اقتصادی اقدام کرده 
یک اکوسیستم کارآفرینی  ی  قلمرو . از طرفی،  5( ۲۰14  ، و همکاران   رشد ا ) گیرند  شروع فرایند کارآفرینان، مدنظر قرار می 

طور که در جدول  بر این اساس، همان   . ( ۲۰15  رو، ی گ ی آمولو و م )   نقش بسزایی دارد   ، در هدایت اذهان به سمت کارآفرینی 
 . اند نشان داده شده، اندیشمندان این حوزه، عناصر مختلفی از اکوسیستم کارآفرینی را مورد بررسی قرار داده   1
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 . عناصر مختلف اکوسیستم کارآفرینی از دیدگاه اندیشمندان این حوزه 1جدول 
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  بنیان، های دانش مبتنی بر اکوسیستم کارآفرینی و توسعه شرکت گذاری  بررسی سیاست منظور  به   در این پژوهش، 

های تحقیق و توسعه،  گذاری کارآمد، سیاست های قانون سیاست : حصا شده است که عبارتند از پژوهش ا  گانه ابعاد شش 
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به  ، سیاست مالی   تسهیالت سیاست   ای و  خدمات پشتیبانی و مشاوره   ارائه سیاست  کارآمد،  زیرساخت  های دسترسی 
 و مشتریان.    ر های بازا سیاست 

  بسیار حیاتی است   ، در ساخت و حفظ اکوسیستم سالم   دارند که   ی اکوسیستم کارآفرین برای  گری  هدایت ها نقش  دولت 
 این  یقیناً  دارند و  کارآفرینی  دهی محیط شکل  در  مهمی  نقش  نیز  نهادی  شرایط  و  دولت  های . سیاست ( ۲۰17  گل، ی اسپ ) 

آمولو  ) شود  می  احساس  خوبی به  خصوصی هستند،  و  در سطح صنعتی  نوین،  های اندازی راه  حامی  که  قوانینی  اساس  بر  امر 
عنوان بخشی از پیشرفت و توسعه به سمت اقتصاد  . حجم تحقیق و توسعه در تولید کاال و خدمات، به ( ۲۰15  رو، ی گ ی و م 

. سیاستگذاران نیز باید نسبت به تغییر الگوی تحقیق و  1( ۲۰۰3نول، ) بنیان یا اقتصاد جدید، در حال شتاب است  دانش 
منظور تشویق نوآوری  گذاری برای ایجاد فضای حمایتی و مساعد به وکارها و اثربخشی ابزارهای سیاست توسعه کسب 

های کارآفرینانه  های مهم اکوسیستم ی از ویژگ   ، در دسترس بودن منابع مالی وکارها توجه بیشتری نشان دهند.  کسب 
کارآفرینان، نیازمند انواع خدمات مالی شامل تسهیالت سپرده و پرداخت و دسترسی به اعتبار، سرمایه و ضمانت  است.  

های مهم، آنها را قادر  . دسترسی کارآفرینان به زیرساخت ۲( ۲۰1۲کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد،  ) هستند  
  ساتر ) ور رعایت کنند  های نظارتی را به صورت مؤثر و بهره دگان و سازمان سازد که استاندارهای سطح باالتر مصرف کنن می 

های کارآفرینی را بکاهد و  موانع ورود برای طرح تواند  می خدمات    ه ( ارائ ۲۰1۰)   4به زعم ژانگ و لی .  3( ۲۰17  ، و همکاران 
ترین  یکی از مهم . همچنین ارائه خدمات آموزش کارآفرینی،  ( ۲۰15استم،  )   نوآوری را کاهش دهد زمان ورود به بازار  

عنوان کاتالیست برای توسعه  بازارها اغلب به .  ( ۲۰15باقرصاد،  )   شود عواملی است که قصد کارآفرینانه را در افراد باعث می 
آوری دانش فناوری و بازار، دسترسی به منابع مانند  ها به کارآفرینان در جمع د. شبکه ن کن اکوسیستم کارآفرینی عمل می 

ت سرمایه  و  به    و   د ن کن کنندگان کمک می مین أ گذاری، دسترسی به مشتریان  و  بازارها، مکان دسترسی  شبکه داخلی 
 . بر این اساس، فرضیات پژوهش عبارتند از: 5( ۲۰15  و همکاران،   آرودا )   دهند گسترش می   را   المللی بین 

 بنیان، تأثیر مثبت دارد. های دانش قانونگذاری کارآمد بر توسعه شرکت .  1
 بنیان، تأثیر مثبت دارد. دانش های  دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه بر توسعه شرکت .  ۲
 بنیان، تأثیر مثبت دارد. های دانش تسهیالت مالی بر توسعه شرکت .  3
 بنیان، تأثیر مثبت دارد. های دانش های کارآمد بر توسعه شرکت دسترسی به زیرساخت .  4
 بنیان، تأثیر مثبت دارد. های دانش ای )حمایت( بر توسعه شرکت خدمات مشاوره .  5
 بنیان، تأثیر مثبت دارند.  های دانش های کارآمد دسترسی به بازارها و مشتریان، بر توسعه شرکت سیاست .  ۶

 . احصا شد   1لذا، بر اساس ادبیات پژوهش و فرضیات آن، مدل اولیه تحقیق مطابق با شکل  
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 . مدل مفهومی تحقیق 1شکل

 شناسی تحقیق  روش
بنیان است. این  های دانش توسعه شرکت گذاری  اکوسیستم کارآفرینی و سیاست   ، بررسی این پژوهش   اصلی   هدف 

ا پژوهش برمبنای هدف، کاربردی است و برحسب روش گردآوری داده  رویکرد    است. همبستگی    - ز نوع توصیفی ها، 
در زمینه  پژوهش بر مطالعات تطبیقی متعدد در حوزه کارآفرینی، استوار است که بر اساس آنها مدل مفهومی جدیدی 

ای  گزینه   5با مقیاس    پرسشنامه   ، ابزار گردآوری اطالعات بنیان تدوین شده است.  های دانش گذاری توسعه شرکت مشی خط 
باشد. این پرسشنامه، از مبانی نظری استخراج شده و پس از ترجمه، انجام  )از کاماًل مناسب تا کاماًل نامناسب( می   لیکرت 

استادان خبره این حوزه در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید. همچنین برای    سازی، به تأیید اصالحات و بومی 
شده با موضوع تحقیق و توانایی سنجش  های مطرح ی محتوایی پرسشنامه و ارزیابی میزان انطباق سؤال ای بررسی رو 

  3۰استفاده شده است و تعداد   آزمون مقدماتی پرسشنامه از    پرسشنامه،   ارزیابی ها و  بندی نحوه جمله   و   های تحقیق سازه 
گذاری کارآمد، سیاست تسهیالت مالی، سیاست ارائه خدمات  آزمون گرفته شد. متغیرهای سیاست و قانون پرسشنامه پیش 

ای، سیاست بازار و مشتریان، سیاست دسترسی به زیرساخت کارآمد، سیاست دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه،  مشاوره 

 هایسیاست

 گذاری کارآمدقانون

های مالیسیاست  

 توسعه 

هایشرکت  

بنیاندانش   

های خدماتسیاست  

ایمشاوره   

های دسترسیسیاست  

به تحقیق و توسعه    

های بازارسیاست  

و مشتریان   

های دسترسی به سیاست
 زیرساخت کارآمد
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گیری شده است.  بنیان و مولد، اندازه های دانش فرینی هستند که تأثیر آنها بر توسعه شرکت از عوامل اکوسیستم کارآ 
بنیان موردتأیید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در شهر  های دانش پژوهش، صاحبان شرکت   جامعه آماری 

پرسشنامه توزیع شد و در    15۰ش دقت  منظور افزای نفر محاسبه گردید. به 1۰۰اند. حجم نمونه  تهران و استان البرز بوده 
ستفاده  ا  smartPLSو   SPSSافزار نرم دو   ها از وتحلیل داده تجزیه آوری و تحلیل شد. برای  پرسشنامه جمع  14۲نهایت  

 ها افزایش یابد. تا کیفیت تحلیل داده   شد 
با همبستگی    AVEو روایی واگرا )مقایسه جذر    (AVE)روایی همگرا   های روش  از  پرسشنامه،  سنجش روایی  برای 

کرونباخ و   آلفای  پایایی از دو روش ضریب  محاسبه  پایایی،  سنجش  ها( استفاده گردید. برای مقیاس بین متغیرها یا خرده 
 محاسبه گردید.   PLSافزار  پایایی ترکیبی استفاده گردید. نتایج این بخش با استفاده از نرم 

حذف    ۰،4عاملی تأییدی با رویکرد سختگیرانه، سؤاالت دارای بار عاملی کمتر از  اده از تحلیل در این تحقیق، با استف 
تر  گردد که مقدار این آماره باید بزرگ نیز محاسبه می   tشدند. در تحلیل عاملی تأییدی عالوه بر شاخص بار عاملی، آماره  

 . ( ۲۰13و آرش رضازاده،    ی داور   ی عل )  باشد   1،9۶از  

 هاافته ی
داده  گردآوری تحلیل  یافته های  است.  یافته  انجام  پژوهش  میدانی  مراحل  در  قسمت شده،  در  توصیف  ها  های 

 فرضیات ارائه شده است.    دهندگان و آزمون شناختی پاسخ جمعیت 
 دهندگان شناختی پاسخ های جمعیت توصیف ویژگی  -

داده  گردآوری تحلیل  ویژگی های  فراوانی  درصد  است.  یافته  انجام  پژوهش  میدانی  مراحل  در  های  شده 
 مشخص شده است.   ۲دهندگان در جدول  شناختی پاسخ جمعیت 

 دهندگان شناختی پاسخ های جمعیت. ویژگی۲جدول  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل متغیرها اعتبارسنجی آن   -
گردد ضرایب میانگین واریانس  طور که مالحظه می عاملی تأییدی برای بررسی اعتبار مدل است. همان بخشی از تحلیل 

قبول  قبولی هستند. درصد واریانس تجمعی نیز قابل در سطح قابل   Tو آماره    Cو مقادیر ضریب مسیر    AVEاحصاشده یا  

 درصد  فراوانی  بندی طبقه  متغیر 

 %۶4.8 9۲ مرد  جنسیت 

 %35.۲ 5۰ زن 

 %8.4 1۲ کاردانی  تحصیالت 

 %۲9.۶ 4۲ کارشناسی 

 %43 ۶1 کارشناسی ارشد 

 %19 ۲7 دکتری 

  5کمتر از   سابقه کار 

 سال 

3۰ ۲1.1% 

  1۰تا    ۶بین  

 سال 

31 ۲1.8% 

 %۲1.1 3۰ سال 15تا    11بین  

 %35.9 51 سال   15باالی  
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باشد. بنابراین ابعاد اصلی مدل، معنادار است. همچنین در بخش پایایی نیز با توجه به این که ضریب آلفای کرونباخ و  می 
 باشد.  قبول می و قابل   ۰/ 7ضریب پایایی ترکیبی نیز باالتر از  

 ایی همگرا ابعاد اصلی مدل اکوسیستم کارآفرینی. ارزیابی پایایی و رو3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
همانند لیزرل بین    GOFشاخص   ( ۲۰۰5منظور ارزیابی برازش کلی مدل بر اساس دیدگاه تنن هاوس و همکاران ) به 

توان با محاسبه میانگین  را می   GOFصفر تا یک قرار دارد. مقادیر نزدیک به یک، نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند. 
با استفاده از روش زیر محاسبه    GOFبرازش کلی مدل توسط معیار  دست آورد.  به      هندسی، میانگین اشتراک و    

 گردد. می 

61/070/053/02 === RcomGoF 

است.  زای مدل سازه درون        نیز مقدار میانگین مقادیر           میانگین مقادیر اشتراکی هر سازه و  نشانه    
معرفی    GOFعنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای  را به   ۰/ 3۶و    ۰/ ۲5؛  ۰/ ۰1(، سه مقدار  ۲۰۰9وتزلس و همکاران ) 

نشان از برازش کلی قوی مدل پژوهش حاضر دارد    GOFبرای    ۰/ 54اند. در پژوهش حاضر، حاصل شدن مقدار  کرده 
 . ( ۲۰13و رضازاده،    ی داور ) 

 آزمون فرضیات  -
است. در صورتی   % 95نشان داده شده است آزمون فرضیات تحقیق، در سطح اطمینان  4طور که در جدول همان 

گذاری  ها نشان داد که متغیرهای سیاست باشد، فرضیه موردپذیرش است. بررسی   1/ 9۶تر که از بزرگ  tکه مقدار آماره 
از جمله سیاست  قانون اکوسیستم کارآفرینی؛  های خدمات  های تسهیالت مالی، سیاست سیاست گذاری کارآمد،  های 

های  های بازار و مشتریان، سیاست دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه، رابطه مثبتی با سیاست فعالیت ای، سیاست مشاوره 
ی  ها های کارآمد، بر توسعه شرکت های دسترسی به زیرساخت بنیان دارند و متغیر سیاست کارآفرینانه مولد یا دانش 

 نیان، تأثیر مثبت ندارد. ب دانش 

 . بررسی آزمون فرضیات تحقیق 4جدول 

 پایایی و روایی  معیار 

 AVE ترکیبی   پایایی  آلفای کرونباخ 

 ≥ ۰/ 5 ≥ ۰/ 7 ≥ ۰/ 7 معیار پذیرش 

 ۰.5۲ ۰.8۶ ۰.81 گذاری های قانون سیاست 
 ۰.۶4 ۰.84 ۰.71 سیاست دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه 

 ۰.۶3 ۰.83 ۰.71 های تسهیالت مالی سیاست 

 ۰.۶۰ ۰.85 ۰.78 های کارآمد دسترسی به زیرساخت 
 ۰.53 ۰/ 87 ۰.81 ای های خدمات مشاوره سیاست 

 ۰.59 ۰.87 ۰.8۲ های بازار و مشتریان سیاست 

  ( Cضریب مسیر)  فرضیه 

T آماره 
 نتیجه 

 
 ≥ 1/ 96 ≥ ۰/ 4  معیار پذیرش 

 تایید  8.39 ۰/ ۲۶ بنیان های دانش توسعه شرکت              گذاری   های قانون سیاست 
 تایید  9.57 ۰/ 35 بنیان   های دانش سیاست دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه          توسعه شرکت 

0/58×0/94   = 0/54 

 



 و همکاران  باقرصاد هیجو  67-85(،1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

79 

 

 

 ای  تک نمونه   Tآزمون  -
استفاده شد. هدف این آزمون،    3ای با نقطه برش  ها، از آزمون تی تک نمونه منظور بررسی مناسب بودن سیاست به 

 باشد. ها در شرایط موجود می برنده بودن ابعاد سیاست پیش بررسی میزان مناسب بودن و  

 ها. بررسی مناسب بودن سیاست5جدول 
 سطح  T میانگین  متغیر 

 داری معنی 
حد پایین  

 اختالف 
حد باالی  

 اختالف 
 نتیجه 

 H0رد   - ۰/ 35 - ۰/ ۶3 ۰/ ۰۰ - 7/ ۰۶ ۲/ 5۰ گذاری های قانون سیاست 

سیاست دسترسی به مراکز تحقیق و  
 توسعه 

 H0رد   - ۰/ 48 - ۰/ 74 ۰/ ۰۰ - 9/ ۲5 ۲/ 38

 H0رد   - ۰/ 59 - ۰/ 85 ۰/ ۰۰ 11/ 17 ۲/ ۲7 های تسهیالت مالی سیاست 

 H0پذیرش   - ۰/ 14 - ۰/ 14 1/ ۰۰ ۰/ ۰۰ 3 ها دسترسی به زیرساخت 

 H0رد   - ۰/ 39 - ۰/ ۶5 ۰/ ۰۰ - 7/ 88 ۲/ 47 های خدمات مشاوره سیاست 

 H0رد   - ۰/ 85 - ۰/ 85 ۰/ ۰۰ 1۰/ ۶7 ۲/ ۲8 های بازار و مشتریان سیاست 

 
تر از  درصد، سطح معناداری محاسبه شده به استثنای زیرساخت کوچک   95با توجه به اینکه در سطح اطمینان  

شود. همچنین با توجه منفی بودن حد باال و پایین همه متغیرها به استثنای زیرساخت  پذیرفته می   1Hو    0Hاست    ۰/ ۰5
گذاری، دسترسی به مراکز  های قانون توان گفت میانگین متغیرها کمتر از سه است. به بیان دیگر، متغیرهای سیاست می 

برنده  از دید پاسخگویان، در وضعیت مناسب یا پیش  ن ای و بازار و مشتریا تحقیق و توسعه، تسهیالت مالی، خدمات مشاوره 
 قرار ندارند. 

 گیریبحث و نتیجه 

دهد که توسعه اقتصادی در سطح کالن، تحت تأثیر سیستم کارآفرینی  بررسی مطالعات مختلف در کشورها نشان می 
آفرینانه برای توسعه پایدار  ها و آثار آنان به عنوان ابعاد اکوسیستم کار آن منطقه است. شناسایی مجموعه این شاخص 

پژوهش فعالیت  این  اساس،  این  بر  دارد.  باالیی  اهمیت  کارآفرینی،  و  به    های  کارآفرینی  اکوسیستم  شناسایی  دنبال 
همبستگی و با استفاده    - ها با روش توصیفی مطالعه داده در این    بوده است.   بنیان های دانش گذاری توسعه شرکت سیاست 

-بنیان جمع های دانش براساس مرور ادبیات پژوهشی ساخته شده است از کارشناسان حوزه شرکت از ابزار پرسشنامه که  
مقیاس  بعد یا خرده   5در نهایت، تأثیر    آوری شد. در مرحله بعد، با استفاده از تحلیل مسیر، الگوی منتخب ارزیابی شد و 

گذاری کارآمد،  های قانون بر متغیر وابسته، تأیید شد و تأثیر یک بعد آن بر متغیر وابسته، رد شد. به بیان دیگر، سیاست 
های بازار و مشتریان، سیاست دسترسی به مراکز  ای، سیاست های خدمات مشاوره های تسهیالت مالی، سیاست سیاست 

  ( Cضریب مسیر)  فرضیه 

T آماره 
 نتیجه 

 
 ≥ 1/ 96 ≥ ۰/ 4  معیار پذیرش 

 تایید  4.۶8 ۰/ 15 بنیان های دانش های تسهیالت مالی           توسعه شرکت سیاست 

 رد  1.87 ۰/ ۰5 بنیان های دانش توسعه شرکت      های کارآمد         دسترسی به زیرساخت 
 تایید  4.39 ۰/ 1۶ بنیان دانش های  ای           توسعه شرکت های خدمات مشاوره سیاست 

 تایید  ۶.83 ۰/ ۲7 بنیان های دانش توسعه شرکت             های بازار و مشتریان  سیاست 
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بنیان مبتنی بر رویکرد اکوسیستم کارآفرینی سهم دارند. متغیر سیاست  های دانش توسعه در توسعه شرکت   تحقیق و 
 بنیان، تأثیر ندارد.  های دانش های کارآمد، بر توسعه شرکت دسترسی به زیرساخت 

.  1عبارت است از: بنیان براساس بار عاملی های دانش عامل تأثیرگذار بر توسعه شرکت  5بندی این همچنین رتبه   
.  4گذاری کارآمد  های قانون . سیاست 3های بازار و مشتریان  . سیاست ۲های دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه  سیاست 
  ۲ی. بر همین اساس، مدل نهایی این پژوهش در شکل  های تسهیالت مال . سیاست 5ای  های خدمات مشاوره سیاست 

 نشان داده شده است. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . مدل نهایی تحقیق ۲شکل 
 

های  ترین عامل مؤثر بر توسعه شرکت های دسترسی به مراکز تحقیق و توسعه، مهم این مطالعه نشان داد که سیاست 
های بازار و مشتریان،  . سیاست ( ۲۰۰3نول،  ) کنند  بنیان است. تحقیقات گذشته در این خصوص نیز آن را تأیید می دانش 

کارآفرینان بوده    های ارتباطی بنیان است. این سازه شامل مشتریان و شبکه های دانش دومین عامل مؤثر بر توسعه شرکت 
.  ( ۲۰1۰  زنبرگ، ی ا ) یافته در این زمینه نیز این گروه عوامل را نیز مد نظر قرار داده بودند  است و مطالعات پیشین انجام 

قانون سیاست  مثبتی در توسعه شرکت های  تأثیر  از جمله عواملی هستند که  بنیان  های دانش گذاری کارآمد دولتی، 
  ; ۲۰15  رو، ی گ ی آمولو و م ) خوبی پشتیبانی شد  اند. این یافته، توسط ادبیات پژوهش موجود در این زمینه نیز به داشته 

بنیان است  های دانش ای، چهارمین عامل مؤثر بر توسعه شرکت های خدمات حمایتی و مشاوره . سیاست ( ۲۰17  گل، ی اسپ 
 . ( ۲۰15استم،  ) کند  و بررسی پیشینه تحقیق آن را تأیید می 

های تسهیالت مالی، بررسی شد و پنجمین عامل مؤثر بر توسعه  و در نهایت، براساس مرور ادبیات پژوهشی، سیاست 
کنفرانس  )   باشد می ای در ادبیات پژوهشی  بنیان، شناسایی گردید. این متغیر نیز دارای جایگاه ویژه های دانش شرکت 

۲۶/۰  

35/۰  

15/۰  

1۶/۰  

۲7/۰  

هایسیاست  

گذاری کارآمدقانون   

های مالیسیاست  
توسعه 

های شرکت

 بنیاندانش
 

های سیاست

ایخدمات مشاوره  

های دسترسی به سیاست

 تحقیق و توسعه 

های بازار و سیاست

 مشتریان
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. علی رغم تحقیقات گذشته در مورد دسترسی به زیرساخت کارآمد که در  ( ۲۰1۲تجارت و توسعه سازمان ملل متحد،  
، این متغیر در اکوسیستم کارآفرینی، تأثیر مثبتی بر  ( ۲۰17ساتر و همکاران، ) نی نظری نیز به آن اشاره شده است مبا 

های  بنیان نداشت. شاید دلیل رد این متغیر آن باشد که زیرساخت کارآمد برای گسترش فعالیت های دانش توسعه شرکت 
 های دانش بنیان تاثیر مستقیم ندارد. توسعه شرکت   کارآفرینانه الزم است ولی بر 

ندارد   کند بیان می   ( ۲۰1۰  زنبرگ، ی ا )  اکوسیستم وجود  ایجاد  برای  فرمول دقیقی  بر توجه  هیچ  تأکید  بنابراین   .
و رفع خلهای نهادی است. بر این اساس،  گذاری پایین به باال  بر نقش شرایط محلی و فرایندهای سیاست   سیاستگذاران 

 پیشنهادهای تحقیق عبارتند از: 

ها مانند قوانین ورشکستگی، قوانین بازار کار، کاهش  بهبود سیاستگذاری و قانونگذاری: اصالح قوانین و برنامه  -1
سازی نهادی و حقوقی  های اداری و ظرفیت کارآفرینان با کاهش تشریفات و رویه موانع و الزامات اداری برای  

 برای افزایش مشارکت مردم  

ای؛ شامل کمک به ایجاد مراکز تخصصی  سازی آموزشی و مشاوره ای: ظرفیت بهبود خدمات پشتیبانی و مشاوره  -2
فرینان در مناطق مختلف/  مشاوره ای حسابداری، وکالت در بخش دولتی و خصوصی برای حمایت از کارآ 

 های غیر دولتی کارآفرینی  های علم و فناوری و مراکز رشد کارآفرینی و ارتقای جایگاه نهاد توسعه پارک 

گذاری  های دولتی در راستای دسترسی به وجوه سرمایه بهبود دسترسی کارآفرینان به منابع مالی: بهبود مشوق  -3
های وام و تسهیالت  نوپا یا دارای فناوری پیشرفته / اجرای برنامه های  آمیز برای افراد نوآور، شرکت مخاطره 

های مالی به کارآفرینان از طریق اعتبارات و  های نوپا و کارآفرینان در همه مراحل توسعه/ کمک برای شرکت 
 های تخصصی دولتی و خصوصی. صندوق 

کنندگان،  عامالت دانشی با تأمین ای از ت تحقیق و توسعه: توسعه شبکه همکاری علمی و دانشی: ایجاد شبکه  -4
مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، صنایع داخلی و خارجی/ ایجاد و توسعه مراکز تحقیقاتی و توسعه فناوری/  

 های دانشگاهی )فارغ التحصیالن دانشگاهی و محققان(. سازی پژوهش حمایت از فرایند تجاری 
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