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 چکیده 

این  ایران وضعیت شایسته اقتصاد  دهد که متأسفانه  پذیری جهانی نشان م نمایه رقابت برریس   از  ای 

است.   نشده  اتخاذ  آن  بهبود  برای  ی  نی  مناسبی  سیاست  و  ندارد  م منظر  نظر  ی  شکل رسد  به  گی 

هدف مقاله   بنابراین،  نقش مهم در این رابطه داشته باشند.  ، و دانش بنیان  دانش میل  های اکوسیستم 

بهبود  برای    سیاسب    راهکار کشورها و ارائه  پذیری  بر رقابت   اکوسیستم میل دانش   تحلیل تأثی    ؛ حاضی 

است. اقتصاد  پذیری  رقابت  راستا   ایران  این  وی  ،  در  پی  بنیان رویکرد  از  با  دانش  توسعه  ،  اکوسیستم 

است؛ سپس،  ارائه شده   مقاله   تحلییل مدل  و    انش به عنوان چارچوب مفهوم مطرح اکوسیستم میل د 

  ، سازی معادالت ساختاری تکنیک مدل  و   سال( -)کشور  پنل های از داده با استفاده  تحلییل یادشده  مدل 

انجام   کاربردی است که با رویکرد توصیفی کم    مطالعه یک  حاضی  پژوهش ،  از این رو   است. شده   برآورد 

به عنوان چهار  ،  و تروی    ج دانش   تولید، جذب، توزی    ع که    د ن ده نشان م   پژوهش های  یافته   است. شده 

که در یک زیست بوم    ، آن های  ها و ظرفیت در تعامل با قابلیت   ، دانش   میل   اکوسیستم   کلیدی   فرآیند 

شکل  ند، م   مناسب  میل  رقابت   های سازه   گی  تأ پذیری  تحت  م را  قرار  به  دهند.  ثی   دولت  بنابراین، 

میل    ای و محیل، منطقه   ح و در سط   « دانش بنیان دانش و    های اکوسیستم » به ساخت  شود  پیشنهاد م 

رقابت پذیری میل    در خدمت را  ها  دانشگاه دانش و    توان م   تنها از این طریق است که   زیرا   . همت گمارد 

 . داد قرار 
 

دانش  کلیدی: واژگان   میل  دانش،  اکوسیستم  میل  دانشگاه  های  اکوسیستم ،  بنیان  اکوسیستم 

  . پذیریرقابت ،  مزیت رقابب  محور، 
 

 به مقاله" روش ارجاع "

  کاربردهای سیاسب  پذیری میل: مدل عموم و  دانش بر رقابت   (. تحلیل تاثی  اکوسیستم 1400انتظاری، یعقوب ) 

 . 1-24، ص  1، شماره  1انش بنیان، دوره  د توسعه  اقتصاد  . فصلنامه  برای ایران 
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 مقدمه  -1
ای جایگاه شایسته  ؛دهد که ایرانن م( نشاWEF,2019)  1برریس نمایه رقابت پذیری جهانی 

ندارد ماز   نمایه  این  میان    99)  نظر  از  برمنابع  کشور  141ام  یک کشورمبتبی  و  مادی  ( 

م  . است با  نمایه  هایمؤلفهو    ها نمایهزیر به    هراجعچرا؟  این  برد که  ن  توان  م   ؛سازنده 

ی  مشکل رقابت پذیری   های  تعریف کننده )   ها در تمام سازهفراگی  است و    ؛اقتصاد ایرانپایی 

ی کننده   رقابت پذیری( به  رقابت پذیری میل    هاییا تعیی  ها کمک  بهبود سازه )عوامیل که 

و ثابت    )نهادها، زیر ساخت ها، فناوری اطالعاتکالن    محیطتوانمندی    ، یعبی کنند(م

انسانی اقتصاد کالن( مهارت()   ، رسمایه  و  وی )  بازارها انواع  ،  تندرسب   و  نی  محصول  کار، 

بازار  اندازه  نوآوری ها  مایل(،  اکوسیستم  و کار و ظرفیت  )  و  ضعف    ( نوآوریپویانی کسب 

 . اسایس وجود دارد 

با توجه به  ؟  برطرف کرد ها را  این ضعف توان  ونه م شود که چگ این سؤال مطرح م  ،حال 

سازه  کنندهاینکه  ی  تعیی  یا  شده  هایها  و   ؛ یاد  نیستند  یکدیگر  از  خود    مستقل 

ی  و نقشه    ارائه داد   سیاسب    برای بهبود آنها راهکار توان  نم راحب   هدارند، ب  هانی کنندهتعیی 

سازه   . کرد ترسیم   واضح   یهرا ی  بی  رابطه  باید  ابتدا  ی   ها بنابراین،  تعیی  ی    ها کنندهو  تبیی  را 

ی کننده  از    کشورها   بسیاری از این کار برای    ،تاکنون.  شناسانی کرد های آنها را  نمود و تعیی 

ایران است و خالء    ،جمله  نگرفته  و  صورت  این  دانش  اطالعات    در 
ً
مشهود  رابطه کامال

 است. 

هدف   حاضی عام  بنابراین،  سازه   ؛مقاله  ی  بی  رابطه  ی تحلیل  تعیی  و  رقابت  کننده ها  های 

است.   کشورها  نظر پذیری  کنندم   به  ی  تعیی  از  توجیه  قابل  بخش  نقش  ها؛  ه رسد، 

اکوسیستمخود  قالب  در  را  بنیشان  دانش و دانش  ایفا م های  رو ان  این  از  هدف    ، کنند. 

است.    کشورها بر رقابت پذیری    اکوسیستم میل دانشثی   تحلیل تأ   ؛حاضی پژوهش    خاص

Krstić et  ,2013;Jessop and Sum)  از ادبیات موجود   کسب اطالعاتبا    ،این منظور   برای

al,2015  با و  انتظاری(  از  وی  ی   ،(9391الف)  پی  فراتعیی  عنوان  به  را  کننده  دانش 

م؛در نظر م پذیری میل  رقابت  با الهام    گی   »اکوسیستم توسعه دانش بنیان«   رویکرد از  و 

از    با   و   ،(1399الفانتظاری،) مفهوماستفاده  دانش   چهارچوب   اکوسیستم 

و  ب1399انتظاری،) را  ،  (Entezari,2019)  « دانش  میل   اکوسیستم»(  مقاله  تحلییل  مدل 

 م. کنتدوین م 

کشور در سه   140)  جهان  ینل کشورهاهای پاز داده ها  سازه  روابطبرای تحلیل تجرنی   

استاستفاده    سال( بانک جهانی داده  . شده  اطالعان   بانک  از  نیاز  مورد  های  داده ،  های 

جهانی گزارش  مجمع  پذیری  رقابت  های گزارش   اقتصاد   های  داده  نوآوری  و  نمایه  های 
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غی    جهانی  داده  هو  است.  شده  روش  استخراج  از  استفاده  با  شده  استخراج  مدل  های 

 . شده استتحلیل  32و نرم افزار اسمارت ن  ال اس  جزنی  سازی معادالت ساختاری

در   مقاله  یافتهب  چهار   ادامه  سازمان  بخش    : استخش  و   ،دومدر  پیشینه  برریس  ضمن 

ی    هرابطبرای تحلیل    ،مبانی نظری پژوهش ی بی    چارچوب   ؛ میلپذیری  های رقابتکنندهتعیی 

تحلییل    مفهوم مدل  استارائه  جدیدی  و  نامیده   شده  دانش«  میل  »اکوسیستم    که 

ی    ح روش    ،در بخش سوم  شود.  م و نوع داده ها، مدل سازی معادالت    پژوهش ضمن تشی

ح داده به عنوان تکنیک تحلیل  ،جزنی  ساختاری ی در بخش چهارم   . شده است، رسی یافته   نی 

افزا  پژوهش های   ارائه  بر محور خروجی نرم  ال اس  نهایت  . شده استر اسمارت ن     ،  در 

ی به عمل  . استشده و پیشنهادات مقتضی ارائه مده آ  نتیجه گی 

 پژوهش  و پیشینه مبانی نظری  -2

«    ؛ دهد که در یس و پنج سال گذشته موضوع نشان م برریس ادبیات   مفاهیم »مزیت رقابب 

پذیری و »  به رسعت  رقابت  ترتیب ظاهر شده و  به  )بنگاه،  «  اقتصاد  در سطوح  مختلف 

ی کننده   از لحاظ تعریف و )   ابعاد مختلف در  بخش، محل، منطقه،  کشور و جهان( و   -تعیی 

ش یافته   ( ها  ( Porter,1985)   ابتدا توسط پورتر   ، . بحث مزیت رقابب  در سطح بنگاه اند گسی 

: ایجاد و حفظ عملکرد برتر در کتاب »مزیت   « مطرح شد. وی در این کتاب نشان داد  رقابب 

هنگام که   ، های وی طبق بحث قرار دارد.  ها  ب  در مرکز رفتار و عملکرد بنگاه رقاب که مزیت  

کت در یک بازار )در سطح محیل، میل یا   کت   ؛ کنند م   رقابت   ( جهانی دو یا چند رسی یک رسی

دارای مزیت رقابب  خواهد بود که  خود؛  در صورن  نسبت به رقبای یا کشور خاص( )   خاص 

مقایسه   پایدارتری در  و  باالتر  سود  نرخ  آنها  و  )   کند کسب    با  باالتر  سود  توانانی کسب  یا 

ای یکپارچه و منسجم از مجموعه   ؛ مزیت رقابب  یک بنگاه در واقع،    د(. را داشته باش   پایدارتر 

 
 

قابلیت شایستگ توانمندی ها،  و  آن(  )   هانی ها  موجب از  بنگاه  م   است که  شده  شوند  یاد 

ی از رقبای بالقوه و بالفعل خود به نمایش بگذارد   همواره عملکرد   .بهی 

پو بحث  بنگاهدر  تر  ر های  رقابب   مزیت  با  و کارها رابطه  و کسب  سال  ،ها  بعد  در  های 

ش یافتبه رسعت  و    دنبال شد دیگر    انبسیاری از محققتوسط   . به عنوان نمونه،  گسی 

ویلیامسون و  مزیتKay,1993)   یکو  (  Hey &Viliamson,1991)  یه  پایه  (  بر  را  رقابب  

بنگاهظرفیت بازاری  موقعیت  و  افها ها  پیی  درآمد  Peteraf,1993)  ؛  پایه حفظ  بر  را  آن   )

 و   بر اساس مجموعه  را    ( آنBarney,2002)  باالتر از حد طبییع؛ بارنی 
 

غی  قابل    هاییژیک

یا  تقلید  برداری  بردن؛  ، کب   ی  بی  بر  Saloner et al,2001)   و همکاران  و ساالونر از  را   آن   )

ی ی صدری و    اند. ، تعریف و تحلیل کردهاساس ارزش کاالها و خدمات برای مشی   Sadri)  لی 
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& Lees,2001 رقاب مزیت  به  دستیانی  از (  تابیع  را  و   ب   محییط   هايتوانمندی   موقعیت 

دانسته بنگاه  هولنلبک.  اند درونی  و  ین Wagner & Hollenbeck,2010)  واگیی  بهی  از  یگ   )

مزیت  خلق  و  کسب  کسب  منابع  در  بهره رقابب   را  کارها  و  و  مهارت  دانش،  از  ی  گی 

لر  . اند های کارکنان دانستهوانمندیت ی بر Menzler- Hokkanen,1995)  هوکانن-میی باور   (   این 

ی که سطح رقابت   بود  بی  به عوامل  پذیری  بنگاه  یا  زیادی در سطح  الملیل در یک صنعت 

 دارد و پویانی رقابت 
 

ی خرد و کالن بستگ شود که ترکیبی  م الملیل تنها زمانی حاصلپذیری بی 

د. از     عوامل متنوع مورد توجه قرار گی 

ملل«،  (  Porter,1990)   پورتر  رقابب   »مزیت  عنوان  تحت  به  در کتانی  را  رقابب   مزیت  بحث 

فت پایدار در اقتصاد جهانی مدرن را    سطح شهر، ایالت، منطقه و کشور بسط داد و  منابع پیشی

بنیادهای خرد  اقتصاد جهانی  یعبی  )   بر اساس  به نظر وی، در  نمود.  کت( تحلیل  یا رسی بنگاه 

فت نه یک تقدیر بلکه یک انتخاب میل است.   به    مدرن، پیشی
ً
فت ضفا رقابت پذیری و پیشی

ا  را  فت  پیشی ملیل  شود.  نم  محدود  مطلوب  اث  می  با  ،  ک م   نتخاب ملیل  ی قوانی  که  نند 

بهره سیاست  افزایش  راستای  در  را  خود  نهادهای  و  فت  ها  پیشی ملیل  سازماندیه کنند.  وری 

قابلیت م  ظرفیت کنند که  و  توسعه  ها  روز  نیازهای  با  مطابق  را  خود  تمام شهروندان  های 

زیر  انواع  تجارت کارآمد های تخصض و خوشه ساخت دهند و در  به  کمک    های صنعب  که 

علل موفقيت  ( Porter,1990د. در چارچوب نظریه الماس، پورتر ) ن رسمایه گذاری نمای   ، کنند م 

وضعيت نهاده )كار،    -1كشورها در عرصه جهانی را به چهار گروه تقسیم کرد که عبارتند از:  

  ،) ی زمی  و  تقاضا،  2رسمايه  ايط  رسی كه  3.  )صنايیعی  مرتبط  و  ی 
حمايب  صنايع  تكنولوژي،  . 

را عرضه می  رقابت 4كند( و  اطالعات و مواد خام  اتژي، ساختار و  اسی  بنگاه. .  بحث    پذيري 

ی  حکایت از آن دارد که مزیت رقابب  ملل پیامد شکل  های پورتر بطور ضمبی   اکوسیستم  گی 

   است.   ( Moore,1993,1996,2006)   کسب و کار 

بعد،  سال در    الماس پور های  یافته  مسی  تر در دو  مدل  ش  معرفی    ؛ اولمسی   .  استگسی 

ال فعالیتمدل  الحاق  با  که  بود  دوبل  )های  ماس  ملیب    ;Rugman,1991چند 

2003,Dunning)   برای رقابت پذیری را تدایع3حاصل شد که اهمیت »بازشدن اقتصاد » 

 استعامیل بوده مسی  دوم اضافه کردن عوامل انسانی از طریق پیشنهاد مدل نه  کند.  م

(Cho,1994چو و مون .)   (Cho & Moon, 2005با معرفی مدل دوبل تعمیم یافته )،    این دو

 مسی  را 
ً
 باهم ادغام کردند. مجددا

داد (  Porter,1990)  تر پور  یا  امنطقهپذیری  رقابت   نشان  جمع  از  فراتر  ی  ی چی  میل  و  ی 

ی مزیت رقابب  یا رقابت  عالوه بر    ،است. چون، در سطح کالنهای آن  پذیری بنگاه میانگی 

ای متنویع وجود دارد که رقابت پذیری  ها، عوامل زمینهرقابت پذیری بنگاه مؤثر بر  عوامل
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تأثی   منطقه بیانگر موقعیت    ؛ پذیری میلرقابت در واقع،    دهند. قرار مای و میل را تحت 

ی  ورها، از نظر سطح توسعه  الملیل، در مقایسه با سایر کش رقابب  یک کشور در بازارهای بی 

ی   Moon et) الملیل است اقتصادی و توانانی کشور در تولید محصوالت مطرح در رقابت بی 

al,1998 .) 

رقابت   باال،  بحث  اساس  مجموعهبر  به  میل  سطح  در  یکپارچه  پذیری  منسجم  ای  و 

، علم، فبی و  اقتصادی اط  هایها و قابلیتازظرفیت ها، توانمندی  شود که  م   القانسانی

ی از رقبای بالقوه و بالفعل خود به نمایش    شوند یک کشور همواره عملکرد م  موجب بهی 

جهان،  بگذارد  ی کشورهای  بی  در  پذیری  رقابت  مسأله  دقیق  و  بهی   مطالعه  واقع،  در   .

ه، کسب مزیت رقابب  در مستلزم نگاه جامع و اکوسیستم به مسأله است. به این معبی ک

نفعان، بازیگران و نقش پیامد تالش، رقابت و همکاری مجموع متنویع از ذی  ؛یک اقتصاد 

اقتصاد  آن  در  زمینه  آفرینان  متنوع  و عوامل  آن دخیل هستند.  است  آمدن  پدید  در  ای 

این   بازیگران و  درکل،  نفعان،  متعامل و عواملذی  آفرینان  د  نقش  را که  آنها  با  ر  مرتبط 

اکوسیستم  »آورند،  و توسعه اقتصادی را به ارمغان م  میل  رابطه با یکدیگر رقابت پذیری 

 نامیم. م توسعه«

فت    ؛ ( نشان داد Porter,1990)   پورتر   با تالش و کوشش علم و فبی به پیشی
ً
فته ضفا ملل پیشی

خالقیت و نوآوری    مبتبی بر   ، اند. مزیت رقابب  ملل در بازار های جهانی اقتصادی دست یافته 

ارزان   انسانی  وی  نی  و  طبییع  منابع   
فراوانی بجای  ملل  اقتصادی  فت  پیشی  ، ی همچنی  است. 

از   استفاده  و  توزی    ع  تولید،  به  بطور  قیمت،  ی  نی  رقابب  کشورها  مزیت  است؛  وابسته  دانش 

نوآوری  و  خالقیت  بر  دارد.  فزاینده   
 

بستگ فبی  و  علم  نشان    ( Lang,2001)   النگ های 

دانش داده  جهانی  اقتصاد   
 

ویژیک ین  مهمی  رقابت   ، است که  بودن  دانش  بر  میل  مبتبی  پذیری 

بنیان است.   دانش  اقتصاد  نظریه  تمام Sum & Jessop,2013)   طبق  توانانی ظرفیت   (  و  ها،  ها 

رقابب  قابلیت  مزیت  به  منجر  اقتصاد که  یک  مستقیم  م   های  غی  و  مستقیم  بطور  شوند، 

وابسته به دانش هستند. اهمیت دانش در اقتصاد و توجه به آن در طول زمان بطور پیوسته  

 (. Wildavsky,2010)   افزایش یافته و بطور فرآینده در حال افزایش است 

امروز بح که  دارد  این  از  حکایت  باال  چارچوب    ؛ث  در  میل  پذیری  رقابت  و  توسعه 

بنیان   (. اکوسیستم توسعه دانش  1399انتظاری،)  یابد م   بهبود اکوسیستم توسعه دانش 

و سه اکوسیستم دانش بنیان،  (  Järvi et al,2018)  بنیان از تعامل پویای اکوسیستم دانش 

 & Iansiti & Levien, 2004b; Cusumano, 2010; Isckia)  کسب و کار یعبی اکوسیستم های  

Lescop, 2009 Wnuk et al,2014 کارآفریبی ،)  (Audretsch et al,2018و نوآوری )  (Ader & 

Kooper,2010)  د. تمام این اکوسیستمم  شکل های اقتصادی،  افراد، بنگاهاز     متشکلها  گی 
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، قانون سازمانها،  شتاب دهنده رسمایه گذاران خطر پذیر،   مؤسسات    گذاران،های دولب 

عایل یان،آموزش  مشی  ی کنندگان، کانال ،  بازار تامی  توزی    ع،  روابط کار،های  مختلف،    های 

اما ها رسانه هستند.  ه  غی  و   
مدنی جامعه  نفعن  ، ،  و  از    قش  به  یک  آنها  اکوسیستم 

 اکوسیستم دیگر متفاوت است.  

اکوسیستم مورد تأکید    بنگاه به عنوان ذی نفع اصیل و محور   در اکوسیستم کسب و کار،

ی قرار گرفته  ایانسیب  و لویی  به عنوان نمونه،  بنگاهIansiti &  Levien,2004a)  است.  های  ( 

کت کانونی  سه گروه،  رسی به  را  اکوسیستم  در  اکوسیستم(، )  واقع  دهنده  شکل  و  مالک 

ه ذخی  و)  بازیگران  گران    لنگرگایه(  های  کرده تقسیمسلطه  مسی  آنها  دی اند.    راهیی

کتاکوسیستم کسب و کار را از دی ی های کانونی توسعه دادهدگاه رسی  Joo) اند. اما، جو و شی 

& Shin,2017  ی در اکوسیستم کسب و کار، نشان دادند که ( با تمرکز و تأکید بر نقش مشی 

ها و منبع کسب مزیت  نگاهمنشاء رقابت پذیری برای ب  ؛یک اکوسیستم پایدار کسب و کار 

 رقابب  است. 

حایل که دانشگاه  ،در  نفع  و  از  نقش  بیش  دانش  اکوسیستم  در  عایل  آموزش  مراکز  و  ها 

 در قالب این اکوسیستم  است   دیگر   یاکوسیستم ها
ً
رقابت پذیری میل را تحت    ؛و عمدتا

م قرار  اشاره کردهGeiger 2004,p.132)  جیجر دهند.  تأثی   با    است(  دانشگایه که  نظام 

  متمرکز و رقابب  اهداف نوآوری و کارآفریبی مبتبی بر دانش و نوآورانه را دنبال ساختار غی  

محسوب مم و کشورها  مناطق  رقابب   مزیت  مهم  منبع  ( Lane,2012)  لعن  شود. کند؛ 

زیر  و    های اولیه رقابت پذیری میلیگ از محرک های تحقیقان   است که دانشگاه نشان داده

ویند ابوده   مبتبی بر نوآوریهای  ساخت اقتصاد  کار متخصص و  . آنها از طریق پرورش نی 

دیگر،   از کشورهای  نخبگان  ین  بهی  جذب  جدید،  ماهر،  دانش  فعالیت  تولید  پرورش 

نقش  کایت از  این ح  کنند. م   خود را بازی خالقانه و نوآوری و کارآفریبی دانش بنیان نقش  

 دارد.  میل رقابت پذیری در ارتقاء ها حیان  دانشگاه 

ذینتی فعالیت  آفرینانجه  نقش  و  بازیگران  دانش   نفعان،  میل  ی   ؛اکوسیستم  شکل گی 

ها  ای از قابلیت هو انباشت مجموعها  یتای از ظرفمجموعهای فرآیندها، ایجاد  مجموعه

ح داده  شوند: م  است که در ادامه به اختصار رسی

و جریانان  هستند که با استفاده از  ها  فعالیتها  : این اکوسیستم میل دانشفرآیندهای  -1

 ها، ظرفیتتوانانی یک رسی  
 

 ها، ظرفیتتوانانی   ؛ موجود هانی  ها و شایستگ
 

-ها و شایستگ

آموزش عایل، تولید دانش، جذب دانش و کارآفریبی دانش بنیان    کنند. م   هانی جدید ایجاد 

 از جمله این فرآیندها هستند.  

دانشهای  ظرفیت -2  میل  نوآورانهاکوسیستم  تعامالت  اطالعات،  فناوری  ساختار    و   : 
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اما با آنها در  ها محصول فرآیندها نیستند،د. اینظرفیت اصیل این اکوسیستم هستن ؛بازار 

ند. م  تعامل هستند و تحت تأثی  مؤلفه های زیست بوم قرار   گی 

دانش  هایقابلیت-3 میل  مؤلفه   : اکوسیستم  دارند اخاصیت  ها  این  اثر    و   نباشب   در  تنها 

، رسمایه دانش، رسمایه اجتمایع،  م   فعال بودن فرآیندها تغیی   کنند. مانند رسمایه انسانی

 .
 

 فرآیندها و تحت تأثی  مؤلفه های زیست بوم هستند.   ها محصول این  رسمایه فرهنگ

از    هر  بازیگران و ذی   و دانش بنیان  میل دانش های    اکوسیستمیک  تمام  آنو  در    ها نفعان 

ند؛ رشد م  شکل  4یک زیست بوم  فت  ند یابم  گی  دارای   توسعه  کنند. زیست بومم   و پیشی

ی، محیط کسب و کار، محیط سیایس، محیط حقوف    ابعاد مختلف است. جامعه یادگی 

و ابعاد آن بطور   ،بطور عامتوسعه و رژیم اقتصادی از جمله این ابعاد هستند. زیست بوم  

از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. بعضی کشورها از زیست بوم مناسب    ،خاص

ی اکوسیستم های پویا برخودارند. در حایل که بعضی دیگر دارای  توسعه و  برای   شکل گی 

ی اکوسیستم های دانش و دانش بنیان نیستند.   زیست بوم مناسب برای شکل گی 

است.   و دانش بنیان  وسیستم میل دانشاکپیامد زیست بوم توسعه و    ؛رقابت پذیری میل

عواملبهره کل  محصوالت Carayannis and Grigoroudis,2014)  وری  کیفیت   ،)  

(Holmlund and Kock,1998نوآوری و ظرفیت   )  (Yam et al,2004; Ma and Liao,2006  )

مستقیم،    سازهسه   بطور  هستند که  را مهم  جهان  در سطح  یک کشور  پذیری  رقابت 

ی  ی تحت تأثی  قرار این مؤلفهکنند.  م  تعیی  دهند. از این م  ها در بلند مدت زیست بوم را نی 

ی محسوب هارو مؤلفه  ند. شو م ی توسعه اقتصادی در سطوح مختلف نی 

بحث به  توجه  در  با  میل  پذیری  رقابت  ارتقاء  بر  مؤثر  عوامل  خالصه  بطور  باال،  های 

که در    توان تقسیم کرد م   عمده  هگرو   چهار نیان را  به  برویکرد اکوسیستم توسعه دانش  

گذارد  م   ادبیان  را به نمایش  1نشان داده شده است. در کل، جدول  1ستون اول جدول

سازه که   و  تأثی   بوم  زیست  سازه های  بر  جزنی  اکوسیستم  بطور  را  پذیری  رقابت  های 

نشان داد  (  Porter,1990, p.3)  پورتر در سطح زیست بوم    ،به عنوان مثال اند.  مطالعه کرده

تاری    خ مللها، فرهنگ، زیرساخت شکه تفاوت در ارز  همه در    ؛های اقتصادی، نهادها و 

ی  ،  کننده هستند.  رقابت پذیری کشورها تعیی  ی نشان  (  Thompson,2004)  دومپسون همچنی 

آزاد   است کههداد بر    ؛ اقتصادهای  مبتبی  و  بسته  اقتصادهای  از  باالتری  پذیری  رقابت 

 دولت دارند. 
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ی کننده های رقابت پذیری میل براساس رویکرد 1جدول  اکوسیستم : ادبیات مربوط به تعییر

 سازه رقابت پذیری )متغتر اثرپذیر( سازه های تحقیق

 جایگاه سازه
سازه 
 اثرگذار 

 ظرفیت نوآوری  کیفیت محصوالت  بهره وری کل عوامل

 زیست بوم
 توسعه 

رژیم  
 اقتصادی

Thompson (2004) Thompson (2004) Thompson (2004) 

محیط  
کسب و  
 کار

Essia (2012) 
;WEF,20018 Essia (2012); WEF,20018 Essia (2012) 

;WEF,20018 

محیط 
 سیایس 

Thompson (2004); 
WEF,20018 

Thompson (2004); 
WEF,20018 

Thompson (2004); 
WEF,20018; 
WEF,20018 

محیط 
 نظارن  

Rubashkina et 
al,2015; Porter and 

Linde, 1995; 
WEF,20018 

Rubashkina et al,2015; 
Porter and Linde,1995; 

WEF,20018 
Rubashkina et al,2015; 
Porter and Linde,1995 

جامعه  
ی  یادگی 

Green et al, 2006 Green et al, 2006 Green et al, 2006 

 هایفرآیند
  اکوسیستم
توسعه 
 دانش 

آموزش  
 عایل 

Lane (2012); Sum & 
Jessop (2013) 

Lane (2012); Sum & 
Jessop (2013) 

Lane (2012); Sum & 
Jessop (2013) 

تولید  
 دانش 

Sum & Jessop 
(2013) Sum & Jessop (2013) Sum & Jessop (2013) 

جذب 
 دانش 

Sum & Jessop 
(2013) 
یز    عبایسو  عالم تیی

(1395 )  

Sum & Jessop (2013) 
یز    عبایسو  عالم تیی

(1395 )  
Sum & Jessop (2013) 

تعامالت  
 نوآورانه

Sum & Jessop 
(2013) Sum & Jessop (2013) Sum & Jessop (2013); 

Mongkhonvanit, 2014 

های قابلیت
  اکوسیستم
توسعه 
 دانش 

رسمایه 
 مایل 

Alomari et al, 2019 Alomari et al, 2019 Alomari et al, 2019 

رسمایه 
 اجتمایع 

Al-Daibat 
(2017); Odeh,2014 

Al-Daibat(2017); 
Odeh,2014 

Al-Daibat(2017); 
Odeh,2014 

ظرفیت  
های 

  اکوسیستم
توسعه 
 دانش 

فناوری 
 اطالعات 

Dutta and 
Mia,2010,2009 
  ولیان و همکاران

(1396 )  

یز    عبایسو  عالم تیی
(1395 )  

Dutta and Mia,2009; 
WEF2010, 2009 

( 1396)  ولیان و همکاران  

یز    عبایسو  عالم تیی
(1395 )  

Dutta and 
Mia,2009,2010 

ساختار  
 بازار

Kim and 
Marion,1997; 
Porter,2004 

Kim and Marion,1997; 
Porter,2004 

Kim and Marion,1997; 
Porter,2004 
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بوم   زیست  مختلف  های  مؤلفه  میل  و  توسعه  اثرات  شکل    دانش توسعه  اکوسیستم    1در 

در رویکرد  عوامل مؤثر بر رقابت پذیری میل  مفهوم    از مدل این شکل    . است نشان داده شده 

جامعه  )   توسعه  های مربوط به زیست بوم . مؤلفه دارد   حکایت بنیان  توسعه دانش اکوسیستم 

 ) ی، محیط اقتصادی، محیط کسب و کار، محیط سیایس و محیط حقوف  به عنوان    یادگی 

های مستقل در الیه اول نشان داده شده  های مربوط به اند متغی  اکوسیستم  ی فرآیندها . متغی 

دانش  عایل،  )   میل  دانش   ، نوآورانه   تعامالت آموزش  جذب  و  دانش  و  تولید  های  (  ظرفیت 

بازار )   اکوسیستم میل دانش  رسمایه  )   اکوسیستم   رسمایه های و  (  فناوری اطالعات و ساختار 

های واسطه مایل و رسمایه اجتمایع(   سه( قرار داده    دو و )   در الیه های بعدی   به عنوان متغی 

اکوسیستم میل  های  بر فرآیندها و قابلیت های زیست بوم  ایسی از اثرات مؤلفه . پیامد ن اند شده 

 است. داده شده و تعامالت آنها در الیه آخر نشان    دانش 
 

 
 توسعه دانش بنیانرویکرد اکوسیستم با   مفهویم عوامل مؤثر بر رقابت پذیری میل : مدل 1شکل

 

  

PE 

 ظرفیت نوآوری(=INC، کیفیت محصوالت PQ=، بهره وری کل عوامل=PRپیامدهای اکوسیستم)
 =سرمایه اجتماعی( SCسرمایه مالی؛ =BF (؛ سرمایه ها )  =تعامالت نوآوریIL = آموزش عالی،TE =تولید دانش،KP=جذب دانش، KAفرآیندها)

  (فناوری اطالعاتICT==ساختار بازار،  MSظرفیت ها) 
 =محیط حقوقی(REجامعه یادگیری؛ =LS، اقتصاد آزاد= EF=محیط کسب و کار،  BE=محیط سیاسی،  PEمؤلفه های زیست بوم)

 

PR 

INC 

PQ 

EF 

LS 

MS 

SC 

KA 

KP 

TE 

BF 

IL 

ICT 

 مؤلفه های

  زیست بوم

 توسعه دانش

 پیامدهای
  اکوسیستم

 فرآیندهای
اکوسیستم ملی توسعه 

 دانش

 سرمایه ها

 توسعه اکوسیستم ملی 

 دانش

RE های ظرفیت  
توسعه  اکوسیستم ملی 

 دانش

H

H

H

H

H
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سازه  از  هریک  بوم اثرات  زیست  فرآیندها H1(h11,h12, …), H2(h21,h22, …)}  های   ،} 

{H4(h41,h42,…)،}  ها قابلیت  {H3(h31,h32,…) و}  هایظرفیت  {H5(h51,h52,…) } 

مطرح تاکوسیس  تحقیق  های  فرضیه  عنوان  به  پیامدها،  بر  در  م  م  فرضیه  این  شوند. 

 شوند.     م  های پژوهش آزمون و تحلیلبخش یافته

 روش پژوهش  -3

توصیفی  رویکرد  با  پژوهش  از حیث هدف؛ انجام شده   این  از حیث  ر کااست که  و  بردی 

تحقیق  ؛روش است.  انجام    ،کم  دنیا  کشورهای  استمیان  واحد شده  رو،  این  از   .  

آماریپژوهش کشور،  آماری    مشاهده جامعه  از    ؛و  البته  است.  جهان  تمام کشورهای 

شده  انتخاب  آماری  نمونه  عنوان  به  کشورهانی  جهان،  کشورهای  بمیان  که  رای  اند 

مشاهد  هایسال سال(  )  همورد  دارا  داده سه  پژوهش  های  متغی  برای   
کافی آماری  های 

کشور    140) و قبل از آن   2017ها مربوط به سال ، و داده140. تعداد این کشورها بودند 

های زیست بوم  یک از مؤلفههستند. هر    پنلها از نوع  . بنابراین، دادهباشد م   سال(  3در  

( به عنوان یک  ها و پیامدهاها، ظرفیت قابلیت ،  ها فرآیند)  دانش میل  اکوسیستم    و توسعه  

ی م،  چند شاخصواسطه  است که به شدهازه یا متغی  پنهان در نظر گرفتهس -اندازه گی 

داده نشو  مورد  د.  اندازه های  برای  سازه نیاز  ی  از گزارشگی  اسنادی  صورت  به  های  ها 

 هایگزارش ،  پذیری«، »نمایه جهانی نوآوری«»نمایه جهانی رقابت   2017  و   2016،  2015

و کارانجام  » جهانی   «کسب  »  بانک  اقتصادی«نمایه  و  جهان 140برای    آزادی  کشور 

شدهاستخ داده راج  شده،  یاد  منابع  در  به  است.  مربوط  ها های    ،  متغی 
ً
سه معموال در 

 است. های ارزش استفاده شده جا از داده. در اینشود م  حالت رتبه، نمره و ارزش، گزارش

های  )   دانش توسعه  میل  اکوسیستم    و   توسعه   زیست بوم   های مؤلفه   متغی 
  ( پژوهش به عبارن 

های وابسته به سه گروه    را  های واسطه    پذیری رقابت های  مؤلفه )   متغی  در سطح کشور(، متغی 

ظر فرآیندها )  و  فیت ،  های ها  مستقل دانش توسعه  میل    اکوسیستم   رسمایه  های  متغی  و   )  

های تحقیق واسطه هستند. در ( م توسعه   های زیست بوم مؤلفه )   متغی 
  توان تقسیم کرد. اکیر

های واسطه، مؤلفه  در اقتصاد    ارتقاء مزیت رقابب  هانی هستند که ضمن کمک به  واقع، متغی 

مؤلفه  تأثی  م از  دیگر  وابسته«،  های  و  واسطه  های  »متغی  بر  گذار  تأثی  پایه  عوامل  پذیرند. 

های   های مستقل هستند. از نظر آماری تمام متغی  پنهان    ، دانش توسعه  اکوسیستم میل  متغی 

اندازه  برای  و  م هستند  استفاده  شاخص  چندین  از  آنها  ی  و  گی  تحقیق  های  متغی  شود. 

ی آنها در جدول شاخص   است.  نشان داده شده   2های اندازه گی 

اندازه شاخص مؤلفه های  ی  یادشده  گی  منابع  از  اولیه،  تاییدی  عامیل  تحلیل  براساس  ها 
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هاند. یعبی برای اندازهاستخراج شده ی متغی  اند  هانی انتخاب شدهای یاد شده شاخصگی 

باشند. به دلیل   باشند و هم بارعامیل باالنی داشته   نظری تحقیق 
با مبانی که هم سازگار 

ی بودن بارعامیل،  اند. حذف شدهشاخص از مدل    هشت  پایی 
 

های تحقیق  دانشتوسعه میل اکوسیستم  هایسازه: تعریف عملیانر 2جدول  و متغتر

یشاخص  سازه ی سازه عالمت اندازه گتر  عالمت شاخص اندازه گتر

ت
ال
تعام

  
ی 
نوآور

 
 

همکاری تحقیقان  دانشگاه و 
 صنعت 

IL1 

العا
ط
ی ا
فناور

ت 
 

 

اک سیم کارت  تلفن همراه   IT1 اشی 

نت  IL2 وضعیت توسعه خوشه   IT2 استفاده کنندگان اینی 
مخارج تحقیق و توسعه که  
ی مایل شده  از خارج تأمی 

 است 
IL3  ت ثابت پهن باند اک انینی   IT3 اشی 

دی و  قرار دادهای راهیی
ک   رسمایه گذاری مشی 

IL4  ی الملیل نت پهن باند بی   IT4 اینی 

خانواده های پتنت که  
حداقل در دو اداره ثبت شده 

 اند
IL5  اک  IT5 تلفن همراه پهن باند اشی 

ش
تولید دان

 

اع   KP1 درخواست های ثبت اخی 

جامعه  
ی 

 
ی
یادگ

 

 تحصییل 
 

 LS1 امید به زندیک
اع   درخواست های ثبت اخی 

های ثبت  در پیمان همکاری
اع   اخی 

KP2  کیفیت آموزش ابتدانی LS2 

های بهره برداری درخواست
 مدل 

KP3   نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش
 ابتدانی 

LS3 

 LS4 کیفیت نظام آموزیسی  KP4 انتشارات علم و فبی 

نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش   KP5 اسناد قابل استناد شاخص 
 ابتدانی 

LS5 

ی 
صاد

ی اقت
آزاد

 

وسعت آموزش ضمن خدمت   EF1 آزادی کسب و کار
 کارکنان 

LS6 

وی کار یس محیل به خدمات  EF2 آزادی نی  دسی 
 آموزش ضمن خدمت تخصض 

LS7 

ب و کار  EF3 آزادی پویل 
س
ط ک

حی
م

درصدی از نرخ مالیات به عنوان  
 سود 

BE1 

جهت آغاز یک  ها  تعداد رویه EF4 آزادی تجارت
 کسب و کار 

BE2 

وع یک کسب   تعداد  EF5 آزادی رسمایه گذاری روز جهت رسی
 و کار

BE3 

ی مداری  EF6 آزادی مایل  BE4 درجه مشی 

حقوف  
ط 
حی
م

 

 خریدار RE1 حقوق مالکیت 
 

فتگ  BE5 پیشی
 RE2 حمایت از مالکیت معنوی 

رسمایه
 

یل  
ما

کارآفریبی 
یس به خدمات مایل    BF1 دسی 

ی مایل بوسیله بازار سهام  RE3 استقالل قضانی  تأمی 
 محیل

BF2 

کارانی چارچوب قانونی در  
 حل اختالفات

RE4 دریافت وام 
 

 BF3 سادیک

کارانی چارچوب قانونی در به  
 چالش کشیدن مقررات 

  

RE5  موجود رسمایه خطر پذیر BF4 
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یشاخص  سازه ی سازه عالمت اندازه گتر  عالمت شاخص اندازه گتر

یس 
سیا

ط 
حی
م

 

ی  انتخابات در تصمیم گی 
 های مقامات دولب  

PE1 ش
ب دان

جذ
 

 KBI1 جذب فناوری در سطح بنگاه 

ی هزینه فته فن  PE2 های دولب  هدر رفی  تهیه  محصوالت پیشی
 آوری توسط دولت 

KBI2 

رسمایه گذاری خارجی و انتقال   PE3 بار مقررات دولب  
 فناوری 

KBI3 

 PE4 سیاستگذاری دولب  شفافیت 

ل
ی ک
بهره ور

وی کار    PRO1 بهره وری نی 
 PRO2 اعتماد به مدیریت تخصض  PE5 کارانی دولت

یع 
جتما

رسمایه ا
 

اعتماد عموم به  
 سیاستمداران 

SC1  کت ها  PRO3 کارانی هیئت مدیره رسی

قابلیت اطمینان خدمات  
 پلیس

SC2   قدرت حسابریس و استانداردهای
 حسابداری 

PRO4 

کت ها  ت   SC3 رفتار اخالف  رسی
کیفی

ت
صوال

ح
م

 

 PQ1 کیفیت عرضه کنندگان محیل 
 PQ2 ماهیت مزیت رقابب   SC4 اعتماد در میان مردم 

ختار  
سا

بازار
ه ارزش  MS1 شدت رقابت محیل    PQ3 وسعت زنجی 

 فرایند تولید  MS2 وسعت تسلط بازار 
 

فتگ  PQ4 پیشی

اثربخشی سیاست ضد  
 انحصار 

MS3 

ی
ت نوآور

ظرفی
 INC1 ظرفیت نوآوری 

یل 
ش عا

آموز
 

موجودی مهندسان و  
 دانشمندان

HC1  کیفیت مؤسسات علم و فبی INC2 

نرخ ناخالص ثبت نام در 
 آموزش عایل 

HC2 کت بر روی تحقیق و  ها مخارج رسی
 توسعه 

INC3 

کیفیت آموزش علوم و 
 مهندیس 

HC3  موجودی آخرین فناوری ها INC4 

ظرفیت کشور برای نگهداری 
 استعدادها 

HC4    

ظرفیت کشور برای جذب  
 استعدادها 

HC5    

 

پایانی و روانی   برریس  ی  اندازهبرای  پایانی مرکب   آلفای کرونباخ  هایاز آماره   ها سازه گی    و 

ی  است.  استفاده شده  های شاخص ها وقب  پایا خواهند بود که هر یک از  سازه اندازه گی 

از   بیش  در جدول  0.7یاد شده  شده  داده  نشان  محاسبات  و  معیار  این  ،  3باشد. طبق 

ی   آماره  .  هستند پایانی الزم برخوردار  ها از نظر تمام معیارها از روانی و  تمام سازهاندازه گی 

ی واريانس استخراج شده  اAVE»  ميانگی  ی سازهعتبار اندازه«  دهد. طبق ها را نشان مگی 

ی هر یک از سازهاندازه آماره    این ها وقب  اعتبار خواهند داشت که مقدار آن بیشی  از گی 

به ستون    0.5 توجه  با  ی    3جدول  چهارمباشد.  اعتبار مناسب  تمام سازه اندازه گی  از  ها 

 برخوردار هستند. 
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 : پایانی و روانی سازه 3جدول

 Cronbach's Alpha Composite سازه ها 
Reliability 

Average Variance 
Extracted (AVE) 

 0/595 0/878 0/823 آموزش عایل 

 0/807 0/943 0/918 بهره وری عوامل 

ی مایل کارآفریبی   0/837 0/954 0/935 تأمی 

 0/678 0/892 0/837 تعامالت نوآوری 

 0/704 0/904 0/858 تولید دانش

ی   0/652 0/927 0/908 جامعه یادگی 

 0/794 0/885 0/747 دانشجذب 

 0/810 0/928 0/883 ساختار بازار

 0/894 0/962 0/940 رسمایه اجتمایع 

 0/896 0/972 0/961 ظرفیت نوآوری

 0/729 0/913 0/872 فناوری اطالعات 

 0/682 0/914 0/883 نظام اقتصادی 

 0/921 0/983 0/979 نظام حقوف  

 0/853 0/967 0/957 نظام سیایس 

 0/856 0/922 0/832 پویانی کسب و کار

 0/924 0/980 0/973 کیفیت محصوالت 

 

ها و آزمون مدل برای ارزیانی داده  ی متغی  ی روابط بی  بر اساس چارچوب    ها، ساخت مدل، تخمی 

دانش اکوسیستم    مفهوم  و  از    میل  ساختاری  معادالت  سازی  مدل  افزار  تکنیک  نرم 

 «SmartPls3 مزیت این نرم افزار بر نرم افزارهای مشابه دیگر آن است که  است.  « استفاده شده

با داده  ی سازگار  افزار بر محور حداقل مربعات جزنی  قابلیت تخمی   دارد. این نرم 
ی های کم را نی 

   برنامه نویش شده است. 

 های پژوهش یافته -4

ایب  « عبارتند از: معبی  PLS-SEMمعیارهای کلیدی ارزشیانی مدل ساختاری در » داری ضی

ارزش سطح   ، اثر R2»   مسی  اندازه   ،»  «𝑓2 « بیبی  پیش  رابطه   ،»𝑄2  این بهبود  برای   »

های  معیارها،   متغی  با  متعدد  دفعات  به  نظری  میانی مدل  و  های شاخص  و   مستقل 

ی زده شده و اصالحات الزم )در چارچوب مبانی  های آشکار مربوطه( تخمی  مختلف )متغی 

انج مرحله  به  مرحله  شده نظری(  نتایج  ام  مقاله،  در  شده  نتایج گزارش  بنابراین،  است. 

 نهانی است.  

یا   ی  تعیی  یب  نشان م   « R2» ضی ات یک  در معادالت ساختاری  تغیی  از  دهد که چند درصد 

پنهان  دیگر )   متغی   پنهان  های  متغی  توسط  واسطه(  یا  ی  )   وابسته  تعیی  مستقل(  یا  واسطه 
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م م  نشان  یب  ضی این  پنهان مجموعه دهد که  شود.  های  متغی  از  مستقل  )   ای  یا  واسطه 

وابسته یا واسطه( را پیش بیبی  )   تحقیق( روی هم رفته چند درصد از رفتار یک متغی  پنهان 

جدول م  دانش   پیامدهای دهد که  م   نشان   4کنند.  میل  کل  اکوسیستم  وری  بهره  یعبی   ،

ی   یب تعیی  های  عوامل، کیفیت محصوالت و ظرفیت نوآوری، ضی باالنی دارند و توسط متغی 

م  داده  توضیح  های  زیادتری  متغی  تعداد  توسط  این که  دلیل  به  واسطه  های  متغی  شوند؛ 

ی توضیح داده م   پاییبی دار کمی 
ً
ی نسبتا یب تعیی  های واسطه  ن شوند ضی د. اما، بعضی از متغی 

، دارای عات( با وجود تعداد متغی  تأثی  مانند فناوری اطال )  ی باال هستند.    گذار کمی  یب تأیی  ضی

یب مربوط به   ین ضی تنها توسط نظام سیایس تحت    ، اقتصادی است که در مدل نظام  کمی 

د تأثی  قرار م   . گی 

ها4جدول  ی متغتر ایب تبییر  ی پنهان : ضی

 R Square R Square Adjusted سازه ها 

 0/876 0/876 آموزش عایل 

 0/837 0/838 بهره وری عوامل 

ی مایل    0/763 0/763 کارآفریبی تأمی 

 0/829 0/829 تعامالت نوآوری 

 0/466 0/466 تولید دانش

ی   0/803 0/803 جامعه یادگی 

 0/850 0/850 جذب دانش

 0/793 0/793 ساختار بازار

 0/923 0/923 رسمایه اجتمایع 

 0/925 0/925 ظرفیت نوآوری

 0/543 0/543 فناوری اطالعات 

 0/222 0/222 نظام اقتصادی 

 0/797 0/797 نظام حقوف  

 0/819 0/819 پویانی کسب و کار

 0/932 0/932 کیفیت محصوالت 

 

از  دیگر  میانی  یا  متغی  وابسته  بر   
میانی یا  متغی  مستقل  اثر حذف یک  ی  اندازه گی  برای 

استفاده𝑓2معیار »  این  شود.  م  «  بحرانی  تأثی  معیار  مقادیر  کوچک، متوسط و  ات  برای 

از:  به  بزرگ   عبارتند  اثر    0.35و    0.15،  0.02ترتیب  اندازه  معیار،  این  طبق  »نظام  . 

های    سیایس« متغی  ی  تعیی  اجتمایعدر  رسمایه  ی،  یادگی  نظاجامعه  نظام  ،  و  حقوف   م 

تولید دانش بر تعامالت نوآوری؛  ؛  اقتصادی اثر  بر فناوری اطالعات؛  اقتصادی  اثر نظام 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ju

d.
ir

ph
e.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            14 / 24

https://jud.irphe.ac.ir/article-1-54-en.html


 15 پذیری میل .../ یعقوب انتظاریتحلیل تأثتر اکوسیستم دانش بر رقابت

ی بر آموزش عایل فوق  اثرجامعه یادگی  ی؛ و  بر جامعه یادگی  العاده اثر فناوری اطالعات 

های  است.   مؤلفه  دیگر  بر  اجتمایع  رسمایه  و  عایل  آموزش  اثرات  میل  اما  اکوسیستم 

نظام   ؛دانش است.  سیایس  اندک  تهای  ی  نی   
حقوف  جای و  بر  عایل  آموزش  بر  اندیک    أثی  

بر ظرفیت نوآوری و  ها،  های مهم دانشگاهستاندهش جدید، به مثابه یگ از   گذارند. دانم

 گذارد. م  بر جایکیفیت محصوالت؛ تأثی  متوسط 

،    0.02. مقادیر  شود م  محاسبه  قدرت پیش بیبی مدلبه عنوان شاخص    «Q2»ارزش   

از سازه  برای هر   0.35و  0.15 بیبی  های درونیک  ترتیب نشان دهنده قدرت پیش  به  زا 

قوی   و  متوسط  معیار   .استکم،  این  به  توجه  بیبی    ،با  پیش  برای  قدرت  نظام  مدل 

ی متوسط و قوی  ، برای  اقتصادی ضعیف ها  تولید دانش بی  قوی   بسیار و برای دیگر متغی 

 است. 

برازش   نیکونی  برریس  برای   
ً
»معموال معیار  از  مدل  استفاده م 5GOFکیل  با  شود.  «  اما 

به ضعف  خروجی توجه  در  دارد،  اس  هانی که  ال  ن   اسمارت  افزار  نرم  نم    3های  ارائه 

بجای آماره  شود.  شده  آن  برآورد  مدل  و  اشباع شده  مدل  مقایسه ج   مانند)  های    دو( 

آماره .  گردد م یاد شده  مقایسه  مدل  دو  هم  دهد که  نشان مهای  به  نزدیک  آنها خییل 

 بنابراین مدل برازش خونی دارد. هستند؛ 

مستقیم و کل  در خروجی  ایب مسی  در سه حالت مستقیم، غی  های اسمارت ن  ال اس ضی

ایب مستقیم در خروجی این نرم افزار نشانشود. گزارش م  به استثنای تأثی   دهد که م ضی

یب تاثی  دیگر مؤلفهبر تولید دانش  ش  جذب دان اکوسیستم میل  های  که منفی است، ضی

  کهمثبت هستند. این بدان معبی است    دانش
ً
های  و قابلیتها  ، ظرفیت فرآیندها   احتماال

اما،  دهند.  را تحت تأثی  قرار م   ها آن  پیامدهای  ؛و زیست بوم توسعه  اکوسیستم میل دانش 

آماره » برریس مقادیر  احتماالت دقیق م   2بر روی روابط شکل«  tبا  به  تری رسید.  توان 

تأثی    ایب  اکیر ضی روشن است،  این شکل  در  و  سازه همچنانکه  توسعه؛  بوم  زیست  های 

ظرفیت فرآیندها  قابلیت   ها ،  دانش   یهاو  میل  پیامد  اکوسیستم  احتمال ها بر  با    خطای   ، 

ی )در حدود    ( معبی دار هستند. 0/ 05ایل  0/ 01پایی 
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ایب مستقیم مستر در مدل ساختاری اکوسیستم میل 2کل ش  دانش : ضی
 

ایب غی  مستقیم و کل را نم توان با استفاده ایب مسی  نشان داد. برای    از   ضی اشکال ضی

ایب کل و آماره »این منظور از جدول استفاده م توان  « م tشود. با استفاده از جدول ضی

اثرات  فرضیه مستقیم،  اثرات  و  شده  برآورد  مدل  به  توجه  با  آزمود.  را  تحقیق  های 

فرضیه کل،  اثرات  و  مستقیم  مغی  را  زیادی  کرد.  های  آزمون  توجهتوان  هدف    به  با 

  تحقیق، در اینجا  
ً
های  ها بر محور  فرضیهضفا و تعامالت    تولید دانشآموزش عایل،  متغی 

های  که    نوآوری فعالیت  با  مستقیم  قرار   ،دارند ها  دانشگاهرابطه  آزمون  ند.  م  مورد  گی 

اکوسیستم   بهبود پیامدهای زیست بوم فرآیندها بر  این  برای اینکه بهی  بتوانیم نقش کیل  

ایب اثرات کل  تقهای مرا تحلیل کنیم، فرضیه   توسعه دانش بنیان ضی تحقیق بر اساس ضی

د.  قرار ممورد آزمون    گی 

بهره وری  ، یعبی  سازه رقابت پذیری میلهای منتیه به سه  فرضیه   5در ستون اول جدول

های نشان داده شده است. در ستون  کیفیت محصوالت و ظرفیت نوآوری،  کل عوامل

ایب کل اثر یک مؤلفه بر ستانده احتمال خطای      ها و دوم و سوم این جدول به ترتیب ضی

ایب ضی ی  آزمون    ، تخمی  نتایج  شده  یاد  جدول  پایانی  ستون  در  است.  شده  داده  نشان 

   ها ارائه شده است. فرضیه

 نشان  6آزمود. اما همچنانکه جدولتوان  م   فرضیه را   105در چارچوب مدل برآورد شده  
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تنها  م نوآوری  تعامالت  و  دانش  تولید  آموزش عایل،  بر محور  نیازمند    37دهد،  فرضیه 

همچنانکه  اند. ها در سه سطح اطمینان ارائه شدهآزمون هستند. نتیجه آزمون این فرضیه

صفر رد  یه  مورد؛ فرض  6  فرضیه مورد نظر، در   30، از  روشن است  6ستون آخر جدولاز  

 . اند درصد رد شده  99ها با اطمینانضیهنشده است؛ مابف  فر 
 

 های تحقیق : نتیجه آزمون فرضیه5جدول

 نتیجه آزمون فرضیه Original Sample (O) P Values فرضیه 

 رد فرضیه صفر  0/001 0/194 < بهره وری عوامل -آموزش عایل  

ی مایل کارآفریبی -آموزش عایل    رد فرضیه صفر  0/004 0/317 < تأمی 

 رد فرضیه صفر  0/008 0/306 < تعامالت نوآوری -آموزش عایل  

 رد فرضیه صفر  0/049 0/297 < تولید دانش-آموزش عایل  

 رد فرضیه صفر  0/000 0/481 < جذب دانش-آموزش عایل  

 رد فرضیه صفر  0/021 0/328 < ساختار بازار-آموزش عایل  

 رد فرضیه صفر  0/000 0/372 نوآوری< ظرفیت  -آموزش عایل  

 رد فرضیه صفر  0/000 0/432 < پویانی کسب و کار-آموزش عایل  

 رد فرضیه صفر  0/000 0/330 < کیفیت محصوالت -آموزش عایل  

 عدم رد فرضیه صفر  0/610 0/031 < ظرفیت نوآوری -تعامالت نوآوری 

< کیفیت  -تعامالت نوآوری 
 محصوالت

رد فرضیه صفر عدم  0/262 0/064  

 رد فرضیه صفر  0/000 0/470 < تعامالت نوآوری -تولید دانش 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/232 < ظرفیت نوآوری-تولید دانش 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/225 < کیفیت محصوالت -تولید دانش 

ی   رد فرضیه صفر  0/000 0/631 < آموزش عایل -جامعه یادگی 

ی   رد فرضیه صفر  0/002 0/213 تعامالت نوآوری<  -جامعه یادگی 

 عدم رد فرضیه صفر  0/233 0/009- < تعامالت نوآوری-ساختار بازار 

 عدم رد فرضیه صفر  0/264 0/020- < تولید دانش-ساختار بازار 

< تعامالت  -رسمایه اجتمایع 
 نوآوری

 عدم رد فرضیه صفر  0/348 0/130

 رد فرضیه صفر  0/000 0/423 < آموزش عایل -فناوری اطالعات  

< تعامالت  -فناوری اطالعات  
 نوآوری

 رد فرضیه صفر  0/000 0/287

 رد فرضیه صفر  0/000 0/393 < تولید دانش-فناوری اطالعات  

 رد فرضیه صفر  0/000 0/264 < آموزش عایل -نظام اقتصادی 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/317 < تعامالت نوآوری -نظام اقتصادی 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/417 < تولید دانش-نظام اقتصادی 
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 نتیجه آزمون فرضیه Original Sample (O) P Values فرضیه 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/357 < تعامالت نوآوری -نظام حقوف   

 عدم رد فرضیه صفر  0/247 0/081 < تولید دانش-نظام حقوف   

 رد فرضیه صفر  0/000 0/779 < آموزش عایل -نظام سیایس 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/689 < تعامالت نوآوری-نظام سیایس 

 رد فرضیه صفر  0/000 0/453 < تولید دانش-نظام سیایس 

 

، و  توسعه دانش بنیاناکوسیستم  رویکرد  های یاد شده بدین معبی است که در  رد فرضیه 

ی ارائه شده در جدولهای اندازه شاخصدر چارچوب   و تولید دانش    آموزش عایل،  2گی 

فعالیت  از  مستقیم  بطور  دانشگاهکه  دانشو    شوند م   نایسی ها  های  میل    را   اکوسیستم 

مؤلفهستاندهتاثی   ،  سازند م اکیر  و  واسطهها  اکوسیستم  های  بنیانای  دانش  را   توسعه 

قرار  تأثی   های  م   تحت  مؤلفه  از  بعضی  تنها  مقابل،  در  و  دهند.  بوم  اکوسیستم  زیست 

بنیان   دانش  تول توسعه  آموزش عایل،  نوآوری کمک م به  تعامالت  و  دانش  این    کنند. ید 

از:  ها  مؤلفه ی،عبارتند  یادگی  نظام سیایس.  فناوری اطالعات  جامعه  اقتصادی و  نظام   ،

، عدم رد فرضیه ی توسعه  اکوسیستم    رویکرد های یاد شده بدین معبی است که در  همچنی 

بنیان شدانش  چارچوب  در  و  اندازهاخص،  جدولهای  در  شده  ارائه  ی  تعامالت  2گی   ،

 نم کند.  توسعه دانش بنیانای اکوسیستم های واسطهو مؤلفه پیامدها نوآوری کمگ به 

ینتیجه -5  گتر

است. همچنانکه از نشان داده شده   3در شکل  های تحقیق  خالصه نتایج حاصل از یافته

تولید دانش،  )  سه بعد فرآیندها   با توسعه دانش  اکوسیستم میل    ، این شکل روشن است

نوآوری(، تعامالت  و  دانش  جذب  دانش،  بازار )  ها ظرفیت   توزی    ع  فناوری ساختار   ،

 باال)  بطور مثبت  رسمایه مایل و رسمایه اجتمایع()ها  و رسمایه  (اطالعات
ً
رقابت    ؛(و نسبتا

قرار  تأثی   تحت  را  جهان  میان کشورهای  در  میل  نتایجدهند.  م   پذیری  محصول    ؛این 

  های پارکدانشگاه ها، مراکز آموزش عایل،  مؤثر  رقابت و همکاری(  )  و تعامالتها  فعالیت

نده  ، شهروندان  دانش بنیان  بنگاه های صنعب    مراکز رشد،  علم و فناوری، و  جامعه یادگی 

محور  مدنی   ارتباط جمیع  دانش  های  رسانه  میان،  . هستند و  این  نسل هادانشگاه  در  ی 

  دانش توسعه  اکوسیستم میل  اصیل    انذی نفع  و مراکز آموزش عایل رقابت پذیر،    چهارم

   . کنند م بازیو نقش کلیدی در آن هستند 

منطقهاکوسیستم  و  محله  سطح  در  دانش  توسعه  ی    و   ،های  میل    همچنی  اکوسیستم 

دانش   یک توسعه  مناسب   در  بوم  پرورش  ند گی  م   شکل  زیست  چشم  این  از  یابند.  م   و 
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رقابب   و  آزادتر  اقتصادی  و  سیایس  نظام  از  هر چقدر کشورها  نظام حقوف   انداز،  از  تر، 

جامعه  اثربخش  از  برخوردتر،  پویاتر  ی  یادگی  و   
دانشگاه  ار اطالعان  مراکز  باشند،  و  ها 

عایل کیفی  رقابت آموزش  و  رقابب   م   شکل   ی پذیرتر تر  مزیت  با  و کارهانی  و کسب  ند  گی 

 آورند.  باالتر و اقتصاد رقابت پذیرتر به ارمغان م

ی به رقابت پذیری اقتصاد کمک  از چشم    کند. م   زیست بوم مناسب توسعه بطور مستقیم نی 

ی    ؛ مردم  مهم از آن هستند( و مراکز آموزش عایل بازیگران  ها که دانشگاه   )   انداز جامعه یادگی 

  بهی  و بیشی  از دیگران   ان ش   اساس مزیت رقابب  و رقابت پذیری هستند. اقتصادهانی که مردم 

نوآوری، کارآفریبی م   یاد  دیگر  ملل  از  بهی   و  هستند؛  ند؛ خالق  مزایای  م   تولید   و   گی  کنند، 

کب  کنند؛ اما نم توانند    توانند  فناوری و محصول را  رقابب  باالتری دارند. چون کشورها م 

را   ها،  کب  کنند.    مردم  مأ عادت ارزش  باورها،  رفتارها،  نمادهای  موریت ها،  و  هنجارها  ها، 

ی بخشی از رسمایه انسانی هستند.  ی مردم یک کشور نی  ک بی 
 مشی 

 

 
 خالصه نتایج از آزمون فرضیه ها : 3شکل

 

-از پله  ای مانند اقتصاد ایرانبا توجه به این نتیجه، برای اینکه اقتصادهای کمی  توسعه

رقابت رتبه  و  نمره  به  و  بروند  باال  توسعه  مانده  باف   به  پذیری  های  یابند،  دست  ی  بهی 

باکیفدانشگاه نیاز دارند و رقابت   تیهای  های سیایس و  از آن نیازمند نظاماما قبل  ،  پذیر 

ت 
س

زی
وم

ب
 

ش
سعه دان

و
ت

 
ی

مل
ی 

یر
پذ

ت 
اب

رق
 

 فرآیندهای
 اکوسیستم ملی توسعه دانش

 سرمایه ها
اکوسیستم ملی توسعه دانش   

های ظرفیت  
دانش توسعه  اکوسیستم ملی   

 تأثیر مثبت باال

 تأثیر مثبت نسبتاً باال

 تأثیر مثبت نسبتاً باال
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آزادتر   است  ؛  هستند اقتصادی  آنها   نظامالزم  افزایش  حقوف   راستای  اثربخشی    در 

فکری مالکیت  از  حمایت  و  دارند    و    اصالح شود؛  حفاظت  نیاز  و  آنها  ی  یادگی  جامعه 

 .  بسازند پویا اطالعان  

 پیشنهادهای سیاستر  -6

بر   سیاسب  که  پیشنهاد  ین  نتیجهمهمی  این  است که  م   اساس  این  داد  ارائه    دولت توان 

ی از اقتصاد آزاد و    بر دانش بنیان«  و    اکوسیستم میل دانش به ساخت » بیش از پیش بسی 

پویا  ی  یادگی  و   
اطالعان  جامعه  دموکراتیک،  و  آزاد  سیایس  نظام   ، همت گمارد.    ، رقابب 

این طریق است که از  تنها  دانشگاه م  چون  و    را ها  تواند  رقابب  کسب  در خدمت مزیت 

باید ضمن    یاد شدهاکوسیستم  دولت برای توسعه    کارها و رقابت پذیری میل قرار دهد. 

ح زیر اصالح  آن  تلف  ، ابعاد مختوسعه دانش بنیانهای اکوسیستم  ارتقاء مؤلفه را به رسی

 : کند 

وع یک کسب و کار، تسهی   سازیسادهاصالح محیط کسب و کار کشور در راستای   • ل رسی

ساخت،   و  تأسیس  مجوز  اخذ  ایط  مالکیت،    سازیسادهرسی و  تأسیس   سازیساده ثبت 

اعتبارات سادهاخذ  رسمایه گذاران،  از  حمایت  بهبود  ،    سازی، 
 

ورشکستگ فصل  و  حل 

ی الملل.  سازیسادهپرداخت مالیات و  سازیساده  تجارت بی 

ی در راستای بهبود کیفیت آموزش   • عموم، افزایش نرخ با سوادی،  ساخت جامعه یادگی 

و   خط  بر  ی  یادگی  ارتقاء  ونیگ، 
الکی  ی  یادگی  توسعه  تحصییل،   

 
زندیک به  امید  افزایش 

نده، خالق، توسعه   ستقل، قانون مدار و مسئولیت پذیر. گرا، متربیت شهروندان یادگی 

وی کار، آزاد بعد رسمایه گذاری خارجی وداخیل پنجآزاد سازی نظام اقتصادی در  • ، بازار نی 

، و آزادسازی مایل.   سازی نظام ارزی و پویل، آزادی تجارت داخیل و خارجی

 های حکومتداری خوب. تحقق مؤلفهآزاد سازی و اصالح نظام سیایس کشور در راستای  •

مقرر  • و  ی  قوانی  کیفیت  بهبود  راستای  در  نظارن   و  حقوف   محیط  ارتقاء  اصالح  ات، 

 اثربخشی حمایت و حفاظت از مالکیت فکری. حاکمیت قانون و افزایش 

آموز  • نظام  راستای  اصالح  در  عایل  دانشگاهش  پذیری  رقابت  و  رقابب   مزیت    : افزایش 

خوب  دانشگایه   دانش  و    کند؛م   تولید که  نوآور  خالق،  نده،  یادگی   
انسانی رسمایه 

 زند. م و به تعامالت نوآورانه و کارآفریبی دست ؛کند م  انباشت کارآفرین
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 منابع

یعقوب انتظاری  − منطقه تحل " (.  1397)   ،  توسعه  بر  دانشگاه  تأثی   ایران یل  در    . " ای 
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