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چکیده
هدف این پژوهش تحلیل تأثیر ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در کسبوکارهای خوشه بوده است که
بهصورت مطالعة موردی در خوشة فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی شهر اصفهان انجام گرفت .جامعة آماری
پژوهش را کارآفرینان خوشة فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی شهر اصفهان تشکیل میدهند .حجم جامعه شامل
سیصد نفر کارآفرین در کسبوکارهای خوشة مورد مطالعه است که با توجه به فرمول نمونهگیری مدلسازی
معادالت ساختاری ( )5q≤ n≤ 15qو با توجه به تعداد پرسشهای پرسشنامه ،حجم نمونه  490نفر کارآفرین در
کسبوکار خوشه تعیین شد .این تعداد پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی ساده بین نمونة مورد نظر توزیع شد و
 441پرسشنامه برگشت داده شد و تحلیل شد .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامة محققساخته بود که روایی محتوایی
و سازه و پایایی آن تأیید شد .نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد ساختار خوشهها بر کارآفرینی در خوشهها تأثیر
معناداری دارد .همچنین ،براساس نتایج کارآفرینی در خوشههای صنعتی بر افزایش نوآوری واحد کسبوکار،
انتقال دانش بین بنگاههای خوشة صنعتی و بر کاهش هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری واحدهای مستقر در
خوشة صنعتی تأثیر معناداری دارد.
واژههای کلیدی :انتقال دانش ،خوشههای صنعتی ،فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان ،کارآفرینی ،نوآوری.

 نویسندة مسئول:
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مقدمه
در چند دهة اخیر ،خوشههای صنعتی بهعنوان راهبردی مناسب برای کسب مزیتهای رقابتی و
افزایش توانمندی صنایع در سطوح مختلف برنامهریزی بهویژه در سطح منطقهای مطرح شده
است (هادی زنوز و برمکی .)48 :4934 ،براساس تعریف پورتر ( )2000خوشهها درواقع همان
تراکم جغرافیایی شرکتهای به هم مرتبط ،عرضهکنندگان تخصصی ،ارائهکنندگان خدمات،
بنگاههای صنایع مرتبط و نهادهای همکار در حوزههای خاصی هستند که عالوهبر رقابت ،با
یکدیگر همکاری نیز میکنند (.(Porter, 2000: 26
ایجاد خوشههای صنعتی شکل جدیدی از توسعه هستند که هدف آنها افزایش توسعة
منطقهای است ) .(Lai et al., 2014: 734بیشک خوشههای صنعتی نقش محوری و بارزی در
سیاستهای اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حالتوسعه ایفا میکند.
رویکرد جدیدی که امروزه در مباحث توسعة منطقهای مطرح شده است بیان میکند در مناطق
با توجه به مزیتهای طبیعی ،انسانی ،سازمانی و تشکیالتی موجود باید به توسعة خوشهها توجه
جدی داشت و ابعاد مختلف سازماندهی خوشهها را تسهیل کرد (اسفندیاری و ساکیان:4988 ،
 .)498دراینصورت ،میتوان در بازارهای ملی و بینالمللی موفق عمل کرد و بخشهای
باارزشتری از زنجیرة ارزش 4کاالهای مرتبط را در اختیار گرفت (همان .)493 :نقش
خوشههای صنعتی و شبکهها در رشد شرکتهای کارآفرینانه غیرقابلانکار است و انجامدادن
تحقیقات در زمینة شرکتهای درون خوشهها و روابط شرکتهای درون خوشه و ماهیت
فعالیتهای آنان ضروری و مهم است ( .)Felzensztein et al., 2014: 837- 846حضور در
خوشهها مزیتهای رقابتی بسیاری را برای واحدهای کسبوکار بهوجود میآورد و مزایای
خلقشده در نتیجة تعامالت کسبوکارهای خوشه و زیرساختهای فراهم شده ،برای
کسبوکارهای فعال در خوشه است (.)Jin et al., 2012: 1429- 1439
خوشهها یکبار تأسیس میشوند و تا زمانیکه دالیل وجود آن در منطقه وجود داشته
باشد ،باقی میمانند ) .(Brenner and Gildner, 2006: 1315- 1328محققان نتیجة حاصل از

1. Chain Value

تأثیر ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در کسبوکارهای خوشه...

651

حضور در خوشهها را با افزایش بهرهوری بنگاهها مرتبط دانستهاند که براساس پژوهشهای
انجامگرفته این بهرهوری نتیجة تخصصیشدن ،دستیابی به بازار مشترک و دستیابی به اطالعات
است ) .(Hoffmann et al., 2014: 856- 864با تجمیع این شرکتها امکان استفاده از تجربیات و
امکانات یکدیگر ،ایجاد امکانات مشترک و انجامدادن امور بهصورت اشتراکی بهوجود
میآید؛ بنابراین ،خوشههای صنعتی در حوزههای مختلف بر عملکرد شرکتها تأثیر
میگذارند و موجب ایجاد مزیتهای یک بنگاه بزرگ برای بنگاههای کوچک و متوسط و
توسعة این صنایع میشوند (روانستان.)42 :4934 ،
حضور بنگاهها و واحدهای مستقل اقتصادی که فعالیتهای مشابه یا مکمل انجام میدهند،
تحت واحدی کلی به نام خوشه ،رشد هریک از اجزا و رشد کالن اقتصاد کشورها را بهدنبال
دارند (طالبی و همکاران .)489 :4934 ،درنظرگرفتن این مطلب و تأکید بر حضور صاحبان
واحدهای کوچک و متوسط (کارآفرینان در خوشه) برای انجامدادن فعالیتهای اقتصادی
آنها در خوشههای صنعتی ،کشورها را به رشد اقتصادی باالیی میرساند .با توجه به نقش
خوشههای صنعتی در توسعة منطقهای و اقتصادی ،بیشک حضور در خوشهها و ساختار
خوشهها برای کارآفرینان مزایایی به همراه دارد که در پژوهشهای داخلی کمتر به آنها
پرداخته شده است.
بررسی مطالعات انجامگرفته در زمینة خوشههای صنعتی بیشتر به توصیف و بررسیهای
کلی از خوشههای صنعتی پرداختهاند .بررسیهای انجامگرفته در زمینة خوشههای صنعتی
پژوهش نشان میدهد که آثار ساختار خوشههای صنعتی؛ که دربرگیرندة روابط عمودی و
افقی است ،بر کارآفرینی در خوشههای صنعتی بررسی نشده است .درنتیجه ،با توجه به اهمیت
خوشههای صنعتی در رشد و رقابتپذیری بنگاههای کوچک و متوسط ،هدف از پژوهش
حاضر تعیین تأثیر ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در خوشههای صنعتی و همچنین
تعیین تأثیر کارآفرینی در خوشههای صنعتی بر کسبوکارهای موجود در خوشة صنعتی است.
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مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق
ساختار خوشههای صنعتی

اولین پژوهش علمی در زمینة خوشههای صنعتی به حدود سال  4320میالدی بازمیگردد .در
این سال ،آلفرد مارشال 4در کتاب اصول علم اقتصاد 2نشان داد یکی از دالیل اصلی ظهور
خوشههای صنعتی ،تمرکز فعالیتهای تخصصی بر مناطق صنعتی است که موجب افزایش
صرفههای بیرونی اقتصادی 9شرکتها میشود ) .(Marshall, 1920: 304خوشههای صنعتی
گروههایی از شرکتها و سازمانهای موجود در منطقة جغرافیایی مشخص هستند که از طریق
وابستگیهای درونی یک ارتباط درونگروهی از محصوالت و خدمات تشکیل میدهند
(رفعت و همکاران .)4932 ،بهطورعمومی مزایا و منافع وسیعی برای کسبوکار شرکتهای
مستقر در خوشه وجود دارد که عبارتاند از افزایش تبادالت دانش و سطوح تخصصی ناشی
از تعامالت نزدیک شرکتها و درنتیجه همافزایی دانش بین آنها ،ایجاد شبکه و افزایش
توانایی در بهرهبرداری تحوالت فناوری ،تسهیل حل مشکالت از طریق به اشتراکگذاشتن
تجربة حاصل از فناوریهای مشابه ،توسعة زیرساختهای فیزیکی مانند ارتباطات ،امکانات
حملونقل ،خدمات پشتیبانی حرفهای ،حقوقی و مالی ،بهبود جریان اطالعات درون خوشه و
درنتیجه استفادة شرکتهای مستقر در خوشه از مهارتها و منابع یکدیگر بهعنوان مکمل
بهمنظور انجامدادن پروژههای پیچیدة مشترک ،تقویت روابط اجتماعی در میان کسبوکارهای
خوشه و همچنین افزایش فرصتهای کار و فعالیت .مجموع عوامل باال موجب توسعة اقتصاد
منطقه میشود (.)Baptista and Swann,1998: 525- 540
خوشهها آثار قوی بر اقتصاد کشورها دارند ) .) Nie and Sun, 2014: 271براساس اطالعات
کشورهای مختلف ،برخی محققان تأثیر خوشههای صنعتی را بر نوآوری سنجیدهاند؛ برخی
دیگر ارتباطات درون خوشههای صنعتی و رابطة میان خوشههای صنعتی و توسعة اقتصادی را
نشان دادهاند و برخی

نیز ساختار و تکامل خوشههای صنعتی را بررسی کردهاند (Nie and Sun,

.)2014: 268- 273
1. Alfred Marshall
2. Principles of Economics
3. External Economies
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براساس نظر ماسکل ( )2002ساختار خوشههای صنعتی که دربرگیرندة روابط درون
خوشههاست؛ شامل دو نوع ارتباط عمودی و افقی میشود .در پیوند عمودی مراحل مختلف
تولید و فازهای تولیدی و خدمات مشترک در مجتمعی محلی انجام میگیرد و زنجیرة داده و
ستادة تولید یک کاالی خاص ایجاد میشود و توسعه مییابد .در پیوند افقی ،بنگاههای مشابه
که کاالیی خاص را تولید میکنند و رقیب یکدیگرند ،در یک مکان تمرکز مییابند و
درحالیکه با یکدیگر رقابت دارند ،در بسیاری از امور با هم همکاری میکنند .براساس
تحقیقات الی و همکاران ( ،)2044کتلر ( ،)2000السون ( ،)4338آندرسون ( )4334و پورتر
( )4330روابط میان شرکتهای درون خوشههای صنعتی به افزایش عملکرد عملیاتی بنگاههای
بزرگ ،ایجاد دانش جدید و افزایش نوآوری منجر شود .الی و همکاران ( )2044در پژوهشی
با عنوان «آثار مدیریت دانش خوشههای صنعتی و عمکرد نوآورانه» به این نتیجه رسیدند که
روابط و ساختار بنگاهها بر فعالیتهای بنگاهها مؤثر است .کاسنوا و همکاران )2049( 4در
پژوهشی دیگر با عنوان «شبکههای اطالعاتی و نوآوری در خوشههای صنعتی بالغ» نشان
دادهاند روابط بین بنگاهها بر خوشههای صنعتی ،دانش و فعالیتهای تجاری تأثیرگذار است.
فارسیجانی و همکاران ( )4932نیز در پژوهشی با عنوان «نقش خوشههای صنعتی بنگاههای
تولیدی کوچک و متوسط در دستیابی به تولید در کالس جهانی( ،مطالعة موردی خوشة طالی
تهران)» تأثیر عوامل توسعهای و ساختاری خوشههای صنعتی را بر بنگاههای درون خوشهها
بررسی کردند .نتیجة این پژوهش نشان میدهد ساختار خوشهها و روابط همکاری درون
خوشهها و روابط افقی بین آنها بر بنگاههای درون خوشه و فعالیت آنان مؤثر است .براساس
مطالب و تحقیقات مطرحشده ،فرضیة نخست پژوهش بهصورت زیر تدوین میشود:
ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در خوشة صنعتی فلزات گرانبها و سنگهای
قیمتی شهر اصفهان تأثیر دارد.
کارآفرینی در خوشههای صنعتی

کسبوکارهای کوچک را واحدهای کوچک اقتصادی تعریف میکنند که در حیطة فعالیت
1. Casanueva et al.
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خود بهتنهایی تأثیر زیادی نمیگذارند و از طرف فرد کارآفرین بهآسانی تأسیس میشوند و
قابلاداره هستند (طالبی و همکاران .)481 :4934 ،کسبوکارهای مستقل کوچک که
کارآفرین آنها را بنیان مینهد ،مهمترین نوع کارآفرینی مورد بحث در ادبیات مرسوم
کارآفرینی است (مقیمی و احمدپور .)247 :4987 ،کارآفرینی افزون بر افزایش اشتغال به
افزایش نوآوری ،افزایش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات و بهبود توزیع درآمد منجر میشود
که تمام این موارد از عناصر اثرگذار برای رسیدن به توسعة اقتصادی و تحقق فرصتهای
جدید اشتغال است (عقیلی و همکاران.)491 :4934 ،
در سالهای اخیر ،روند توسعة بنگاههای کوچک و متوسط و انجامدادن فعالیتهای
کارآفرینانه بهطورچشمگیری افزایش یافته است (بیکزاده و تیرانداز .)43 :4988 ،در
کشورهای درحالتوسعه ،صنایع کوچک و متوسط ،عامل راهبردی برای توسعة اقتصادی،
اشتغالزایی و رقابتپذیری بنگاههاست که این بنگاهها مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع
فناوری هستند (اکس .)7 :4989 ،یکی از راهکارهای اساسی برای ساماندهی به صنایع کوچک
و متوسط ،تجمیع این بنگاهها و سازماندهی آنها در قالب خوشههای صنعتی 4است.
حضور کارآفرینان در خوشههای صنعتی آثار متعددی دارد؛ مانند افزایش نوآوری کسبوکار
( ;Gnyawali and Srivastava, 2013; Hoffmann et al., 2014; Casanueva et al., 2013; Park, 2009

)Iammarino and McCann, 2006; Lai et al., 2014.؛ انتقال دانش بین کسبوکارهای خوشه
( )Hoffmann et al., 2014; Park, et al., 2009و کاهش هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی
کسبوکارهای فعال در خوشه (Lai et al., 2014؛ فارسیجانی و همکاران4930 ،؛ شوالپور.)4989 ،
درمورد آثار کارآفرینی در خوشههای صنعتی بر کسبوکار خوشه تحقیقاتی صورت
گرفته است؛ برای مثال ،الی و همکاران ( )2044بیان میکنند حضور در خوشههای صنعتی و
فعالیت کسبوکارها در قالب خوشههای صنعتی از طریق مدیریت دانش به نوآوری منجر
میشود .کاسانووا و همکاران ( )2049در پژوهشی با عنوان «شبکههای اطالعاتی و نوآوری در
خوشههای صنعتی بالغ» بیان میکنند افزایش اطالعات یک شرکت در بین کسبوکارهای
1. Industrial Clusters
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خوشههای صنعتی رخ میدهد و به نوآوری بیشتر در آن کسبوکار منجر میشود .گنیاولی و
سیرواستا ( )2049در پژوهشی با عنوان «تأثیر مکمل خوشهها و شبکهها بر نوآوری شرکتها»
موانع اصلی نوآوری را شناسایی کردهاند و پس از بررسی به این نتیجه دست یافتند که خوشهها
و شبکهها در راستای حذف موانع نوآوری تأثیرگذارند و همچنین حضور کسبوکارها در
خوشة صنعتی به افزایش نوآوری منجر میشود .ای آمارینو و مک کن ( )2009در پژوهشی با
عنوان «ساختار و تکامل خوشههای صنعتی :معامالت ،تکنولوژی و انتقال دانش» رابطة بین
الگوهای موقعیت ،فرایندهای نوآوری و خوشههای صنعتی را بررسی کردهاند .این پژوهش
نشان میدهد خوشهبندی صنعتی بر نوآوری بیشتر در کسبوکارهای فعال در آن خوشه تأثیر
میگذارد .با توجه به مطالب و تحقیقات گفتهشده ،فرضیة دوم بهصورت زیر تدوین میشود:
کارآفرینی در خوشهها بر افزایش نوآوری کسبوکارهای موجود در خوشة صنعتی فلزات
گرانبها و سنگهای قیمتی شهر اصفهان تأثیر دارد.
انتقال دانش در خوشههای صنعتی

پژوهشهای دیگری نشان دادهاند فعالیت در خوشههای صنعتی مزایایی از جمله همکاری،
اعتماد و انتقال دانش میان بنگاهها را به همراه دارد .سیلوا ( )2001اشاره میکند حضور در
خوشهها به تبادل اطالعات فنی ،تولید و اطالعات بازار منجر میشود .دانش از طریق شبکة
شرکتها و مجموعهای از تعامالت میان کسبوکارهای اصلی خوشة صنعتی منتقل میشود
) .(Silva, 2005: 102هافمن و همکاران ( )2044در پژوهشی با عنوان «انتقال دانش در میان
کسبوکارهای کوچک از یک خوشة برزیلی» چگونگی انتقال دانش بین کسبوکارهای
کوچک فعال در خوشههای صنعتی را بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان میدهد روابط و
همکاری درون خوشهها به انتقال دانش بین کسبوکارهای خوشه منجر میشود .پارک و
همکاران ( )2003در پژوهشی با عنوان «جریان انتقال دانش در میان خوشههای صنعتی :تجزیه
و تحلیل بخش تولیدات کرهای» نشان دادهاند جریان دانش بین کسبوکارهای خوشهها با
توجه به ویژگیهای فناورانهای و دانش هر خوشه اتفاق میافتد .بنابراین ،فرضیة سوم پژوهش
بهصورت زیر تدوین میشود:
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کارآفرینی در خوشهها بر انتقال دانش در میان کسبوکارهای موجود در خوشة صنعتی
فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی شهر اصفهان تأثیر دارد.
کاهش هزینهها در خوشههای صنعتی

از جمله مزایایی که محققان برشمردهاند مزیت هزینهای است .بنگاههای درون خوشهها بدون صرف
هزینه از مزیتهای حاصل از خوشهایشدن بهرهمند میشوند که دسترسی به این منابع برای بنگاههای
خارج از خوشه بدون صرف هزینه و انرژی امکانپذیر نیست .مزیت تولید انبوه ،فایدة حاصل از
همکاری واحدهای کوچک است که در قالب افزایش ظرفیت تولید ،کاهش هزینة متوسط تولید،
برخورداری اشتراکی از تجهیزات مدرن با هزینة کم ،دستیابی مشترک و ارزان واحدها به خدمات
پشتیبانی تولید (مانند طراحی ،بازرگانی ،تبلیغات ،فروش ،تأمین مالی ،آموزش) عمل میکند .با
شکلگیری خوشههای صنعتی شرکتها میتوانند از طریق دستیابی به تأمینکنندگان مشترک و
پرورش نیروی کار حرفهای ،هزینههای خود را پایین نگه دارند (دینمحمدی.)42 :4981 ،
در تحقیقی دیگر ،ماسکل ( )2002بیان میکند همکاری شرکتهای فعال در خوشههای
صنعتی بهطورمؤثر هزینههای شرکتها را کاهش میدهد .خوشههای صنعتی عملکرد نوآوری
شرکتها را تقویت میکنند و شرکتها با دستیابی به منابع مختلف ،هزینههای خود را کاهش
میدهند و بنگاههای درون خوشهها آثار حاصل از تجمیع را کسب میکنند .الی و همکاران
( )2044در پژوهشی نشان دادهاند هنگامیکه یک خوشة صنعتی از لحاظ شرکتها و
کسبوکارهای موجود کامل شود ،شرکتها میتوانند برای کاهش هزینه و اشتراکگذاری
منابع اقدام کنند .فارسیجانی و همکاران ( )4932در پژوهشی تأثیر عوامل توسعهای و ساختاری
خوشههای صنعتی بر بنگاههای درون خوشهها را بررسی کردند .نتایج نشان میدهد بین عوامل
خوشه و کاهش هزینههای کسبوکار خوشه ،رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .با توجه به
مطالب و تحقیقات بیانشده ،چهارمین فرضیة پژوهش بهصورت زیر تدوین میشود:
کارآفرینی در خوشهها بر کاهش هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی کسبوکارهای
موجود در خوشة صنعتی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی شهر اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به بررسیهای پژوهشگران از جمله ماسکل ( ،)2002فارسیجانی و همکاران
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( ،)4932الی و همکاران ( ،)2044کاسانووا و همکاران ( ،)2044گنیاولی و سیرواستا (،)2049
هافمن و همکاران ( ،)2044پارک و همکاران ( ،)2003ایمارینو و مککن ( )2009و
شوالپور ( ،)4989این پژوهش در زمینة بررسی تأثیر ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی
در کسبوکارهای خوشه ،الگوی مفهومی در شکل  4را درنظر گرفته است .متغیرهای این
پژوهش با توجه به شرایط خوشة مورد مطالعه ،قابلسنجشبودن متغیرها و وجود تحقیقات
کمتر در ایران مرتبط با متغیرهای مدنظر انتخاب شدهاند.
افزایش
نوآوری
انتقال دانش
کاهش هزینهها

H2
H3
H4

کارآفرینی در
خوشهها

H1

ساختار
خوشههای
صنعتی

روابط عمودی
روابط افقی

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

روششناسی
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و براساس ماهیت و روش ،توصیفی -پیمایشی است .در
این پژوهش در زمینة جمعآوری اطالعات ،برای آزمون فرضیههای بیشتر از روش میدانی و
توزیع پرسشنامه استفاده شده است و بهمنظور جمعآوری اطالعات مربوط به ادبیات پژوهش از
روش کتابخانهای (مطالعة مقالهها ،کتابها ،نشریات ،طرحهای پژوهشی و پایاننامهها) استفاده
شده است .جامعة آماری پژوهش تمام کارآفرینان خوشة فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی
شهر اصفهان است که بنگاههای اقتصادی این خوشه بالغ بر سیصد نفر کارآفرین در
کسبوکارهای خوشه است .برای نمونهبرداری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد.
در مطالعات مربوط به معادالت ساختاری برای محاسبة حجم نمونه معموال از رابطة

q≤ n≤1

 15qاستفاده میشود که در فرمول باال  qتعداد پرسشهای پرسشنامه و  nاندازة نمونه است
(قاسمی .)99 :4932 ،پرسشنامه شامل  24پرسش میشود .برایناساس 490 ،پرسشنامه توزیع شد
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که از این تعداد 441 ،پرسشنامه دارای اطالعات صحیح بودند و برای تحلیل دادهها استفاده
شدند.
روایی محتوایی پرسشنامه با برگزاری چندین جلسه و با استفاده از نظر کارشناسان مربوطه
تأیید شد و برای بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد.
در جدول  ،4نتایج تحلیل عاملی و شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری نشان داده
میشود.
جدول  .1شاخصهای برازش الگوهای اندازهگیری
شاخص برازش
نام الگو

CMIN/DF

GFI

AGFI

CFI

RMSEA

ساختار خوشهها

1/44

0/69

0/69

0/69

0/00

کارآفرینی در خوشهها

0/66

0/69

0/69

1

0/00

افزایش نوآوری

0/99

0/66

0/69

1

0/00

انتقال دانش

3

0/69

0/60

0/69

0/1

کاهش هزینه

0/00

0/66

0/69

1

0/00

برازش مناسب

<3

>0/6

>0/6

>0/6

<0/1

ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامة محققساخته است که مقیاس اندازهگیری پرسشنامه طیف
لیکرت پنج گزینهای است .پرسشنامه از سه بخش تشکیل شده است :بخش اول شامل معرفی هدف
پژوهش است؛ بخش دوم شامل چهار پرسش در زمینة ویژگیهای جمعیتشناختی میشود و بخش
سوم پرسشهای مربوط به سنجش متغیرهای ساختار خوشههای صنعتی ،کارآفرینی در خوشههای
صنعتی ،افزایش نوآوری ،انتقال دانش و کاهش هزینههاست که شامل  24پرسش میشود.
برای محاسبة پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد .مقادیر بهدستآمده در جدول  2مشاهده
میشود .پایایی هریک از معیارها باالتر از  70درصد است؛ بنابراین ،پایایی پرسشنامه تأیید
میشود .در جدول  2مقادیر آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه نشان داده میشود.
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جدول  .9مقادیر آلفای کرونباخ مربوط به پایایی پرسشنامه
شاخص

آلفای کرونباخ

روابط عمودی
روابط افقی
ساختار خوشهها
کارآفرینی در خوشهها
افزایش نوآوری
انتقال دانش
کاهش هزینه

0/919
0/914
0/909
0/996
0/990
0/999
0/904

یافتهها
ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه شامل جنسیت ،سن ،میزان تحصیالت و سابقة کاری بود.
تمام پاسخدهندگان به پرسشنامه مرد بودند که بیشترین درصد فراوانی مربوط به سن 91 -21
سال بوده است .بیشترین درصد فراوانی مربوط به تحصیالت کارشناسی بود و بیشترین درصد
فراوانی مربوط به سابقة کار  1تا  40سال بود.
در این بخش ،ابتدا فرض نرمالبودن دادههای مستخرج از پرسشنامههای جمعآوریشده با
استفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف انجام گرفت .فرضیة مورد استفاده در این آزمون
بهصورت زیر است:
توزیع مشاهدات نرمال است /01
توزیع مشاهدات نرمال نیست /01
سطح معناداری باالتر از  0/01است؛ بنابراین ،توزیع دادهها نرمال است.
جدول  .3آزمون نرمالبودن
شاخص
ساختارخوشهها
کارآفرینی در خوشهها
افزایش نوآوری
انتقال دانش
کاهش هزینه

سطح معناداری
0/90
0/09
0/96
0/06
0/09

فصلنامة توسعه کارآفرینی ،دورة  ،8شمارة  ،4زمستان 4934

660

با توجه به نرمالبودن توزیع دادهها و امکان استفاده از آزمونهای پارامتریک ،برای آزمون
فرضیههای پژوهش از طریق مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار ،AMOS 20
ابتدا برازش الگوی ساختاری آزمون شد .در جدول  ،4شاخصهای برازش این الگو نشان داده
میشود که با مقایسة مقادیر شاخصها با برازش مناسب ،میتوان نتیجه گرفت شاخصها
مقادیر قابلقبولی دارند.
جدول  .4شاخصهای برازش الگوی ساختاری
شاخص برازش

CMIN/DF

IFI

GFI

CFI

RMSEA

نام الگو

1/39
<3

الگوی ساختاری
برازش مناسب

0/64
>0/6

0/60
>0/6

0/64
>0/6

0/00
<0/1

الگوی معادالت ساختاری پژوهش حاضر بهصورت زیر است:
نوآوری

عمودی
انتفال دانش

کارآفرینی در
خوشهها

خوشه
افقی

هزینه

شکل  .9الگوی ساختاری پژوهش

براساس نتایج الگوی معادالت ساختاری ،فرضیههای پژوهش آزمون شدند که در ادامه
فرضیهها آزمون میشوند:
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فرضیة اول :ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در خوشة صنعتی فلزات گرانبها و
سنگهای قیمتی اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج دادههای بهدستآمده از طریق پرسشنامه ،فرضیة نخست پژوهش مبنیبر
تأثیر ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در خوشهها مثبت و معنادار است .در جدول 1
نتیجة آزمون فرضیة اول نشان داده میشود.
جدول  .0نتیجة آزمون فرضیة اول
مسیر

ساختار خوشههای صنعتی بر کارآفرینی در خوشهها
تأثیر معنیداری دارد.

ضریب بتا

مقدار بحرانی

P

نتیجه

0/64

4/04

0/001

تأیید

با توجه به اینکه مقدار بحرانی بیشتر از  4/39است ،این فرضیه تأیید میشود؛ بهعبارت دیگر،
ساختار خوشههای صنعتی با مقدار  0/34بر کارآفرینی در خوشهها تأثیر معنیداری دارد.
فرضیة دوم :کارآفرینی در خوشهها بر افزایش نوآوری کسبوکارهای موجود در خوشة
صنعتی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج دادههای بهدستآمده از طریق پرسشنامه ،فرضیة دوم پژوهش مبنیبر تأثیر
کارآفرینی در خوشهها بر افزایش نوآوری مثبت و معنادار است .در جدول  ،9نتیجة آزمون
فرضیة دوم نشان داده میشود.
جدول  .9نتیجة آزمون فرضیة دوم
مسیر

کارآفرینی در خوشهها بر افزایش نوآوری تأثیر
معنیداری دارد

ضریب بتا

مقدار بحرانی

P

نتیجه

0/90

4/90

0/001

تأیید

با توجه به اینکه مقدار بحرانی بیشتر از  4/39است ،این فرضیه نیز تأیید میشود؛ بهعبارت
دیگر ،کارآفرینی در خوشهها با مقدار  0/70بر افزایش نوآوری کسبوکارهای خوشه تأثیر
معناداری دارد.
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فرضیة سوم :کارآفرینی در خوشهها بر انتقال دانش در میان کسبوکارهای موجود در
خوشة صنعتی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج دادههای بهدستآمده از طریق پرسشنامه ،فرضیة سوم پژوهش مبنیبر تأثیر
کارآفرینی در خوشهها بر انتقال دانش مثبت و معنادار است .در جدول  ،7نتیجة آزمون فرضیة
سوم نشان داده میشود.
جدول  .9نتیجة آزمون فرضیة سوم
مسیر

کارآفرینی در خوشهها بر انتقال دانش تأثیر
معنیداری دارد

ضریب بتا

مقدار بحرانی

P

نتیجه

0/01

4/14

0/001

تأیید

با توجه به اینکه مقدار بحرانی بیشتر از  4/39است ،فرضیة سوم نیز تأیید میشود؛ بهعبارت
دیگر ،کارآفرینی در خوشهها با مقدار  0/14بر انتقال دانش کسبوکارهای موجود در خوشه
تأثیر معناداری دارد.
فرضیة چهارم :کارآفرینی در خوشهها بر کاهش هزینههای سرمایهگذاری و عملیاتی
کسبوکارهای موجود در خوشة صنعتی فلزات گرانبها و سنگهای قیمتی اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به نتایج دادههای بهدستآمده از طریق پرسشنامه ،فرضیة چهارم پژوهش مبنیبر
تأثیر کارآفرینی در خوشهها بر کاهش هزینههای عملیاتی و سرمایهگذاری مثبت و معنادار
است.
در جدول  8نتیجة آزمون فرضیة چهارم نشان داده میشود .با توجه به اینکه مقدار بحرانی
بیشتر از  4/39است ،فرضیة چهارم نیز تأیید میشود؛ بهعبارت دیگر ،کارآفرینی در خوشهها با
مقدار  0/80بر کاهش هزینههای عملیاتی تأثیر معناداری دارد.
جدول  .9نتیجة آزمون فرضیة چهارم
مسیر

کارآفرینی در خوشهها بر کاهش هزینههای
عملیاتی تأثیر معنیداری دارد

ضریب بتا

مقدار بحرانی

P

نتیجه

0/90

0/39

0/001

تأیید
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهشهای پیشین ،ساختار خوشهها و تأثیرات آن بر کارآفرینی در کسبوکارهای خوشه
بررسی نشده بود ،اما در این پژوهش برخالف پژوهشهای پیشین آثار ساختار خوشههای
صنعتی بر کارآفرینی کسبوکارهای خوشه بررسی شده است.
از آزمون فرضیة نخست این نتیجه بهدست آمد که ساختار خوشههای صنعتی -که خود
شامل روابط عمودی و افقی خوشههاست -بر ایجاد کسبوکارها در آن خوشه (کارآفرینی)
تأثیرگذار است؛ یعنی هرچه روابط عمودی و افقی درون خوشههای صنعتی بیشتر شود ،تمایل
به کارآفرینی و ایجاد کسبوکارهای جدید در آن خوشه بیشتر خواهد شد .هافمن و همکاران
( )2044در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که روابط و ساختار درون خوشهها بر
کسبوکارهای درون خوشه تأثیر مثبت دارد .الی و همکاران ( )2044در پژوهش خود نتیجه
گرفتند روابط میان بنگاهها بر عملکرد بنگاهها و بهویژه عملکرد نوآورانة آنها تأثیرگذار است.
کاسانوا و همکاران ( )2049در پژوهش خود نتیجه گرفتند روابط بین بنگاهها بر خوشههای
صنعتی ،دانش و فعالیتهای تجاری تأثیرگذار است .فارسیجانی و همکاران ( )4930نیز به این
نتیجه دست یافتند که همکاری و روابط افقی بر بنگاههای درون خوشهها و فعالیت آنان
تأثیرگذار است .نتیجة فرضیة نخست پژوهش حاضر با یافتههای باال همسویی دارد.
آزمون فرضیة دوم نشان داد انجامدادن فعالیتهای کارآفرینانه در خوشة صنعتی فلزات گرانبها
و سنگهای قیمتی ،بر افزایش نوآوری کسبوکارهای موجود در خوشه تأثیرگذار است؛ یعنی
حضور بنگاهها و کسبوکارهای کوچک خوشههای صنعتی بهطورمؤثر بر میزان نوآوری بنگاهها
اثرگذار است و درنهایت به افزایش توان رقابتی بنگاهها منجر میشود .الی و همکاران ( )2044در
پژوهش خود نتیجه گرفتند که خوشههای صنعتی از طریق مدیریت دانش به نوآوری دست
مییابند .گنیاولی و سیرواستا ( )2049در پژوهش خود به این نتیجه دست یافتند که خوشهها و
شبکهها بر ازبینبردن موانع نوآوری تأثیر میگذارند .کاسانووا و همکاران ( )2049در پژوهشی
نتیجه گرفتند موقعیت یک شرکت در شبکههای بین سازمانی و خوشههای جغرافیایی ،به نوآوری
منجر میشود .نتیجة فرضیة دوم پژوهش حاضر با یافتههای مذکور همسویی دارد.
آزمون فرضیة سوم نشان داد انجامدادن فعالیتهای کارآفرینانه در خوشة صنعتی فلزات
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گرانبها و سنگهای قیمتی موجب میشود انتقال دانش از سایر کسبوکارهای مشابه به
کسبوکارهای کارآفرینانه انجام گیرد و این عامل موجب بهرهوری بیشتر و توسعة کسبوکار
میشود .هافمن و همکاران ( )2044در پژوهش خود نتیجه گرفتند روابط درون خوشهها و
همکاری میان بنگاهها به انتقال دانش میان شرکتها منجر میشود .پارک و همکاران ( (2009در
پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که جریان دانش بین خوشهها با توجه به ویژگیهای فناورانهای
و دانش هر خوشه صورت میگیرد .سیلوا ( )2001در پژوهش خود نتیجه گرفت که دانش از
طریق شبکة شرکتها و مجموعهای از تعامالت میان بازیگران اصلی خوشه منتقل میشود .نتیجة
فرضیة سوم پژوهش با یافتههای باال همسویی دارد.
از آزمون فرضیة چهارم این نتیجه حاصل شد که کارآفرینی در خوشههای صنعتی موجب
کاهش هزینهها میشود .این نتیجه نشان میدهد حضور کارآفرینان در خوشههای صنعتی به
مزیت رقابتی کاهش هزینه برای آنها منجر میشود که برایناساس درآمد و سود بنگاهها افزایش
مییابد .الی و همکاران ( )2044در پژوهشی نتیجه گرفتند زمانیکه یک خوشة صنعتی از لحاظ
شرکتها و کسبوکارهای موجود کامل شود ،شرکتها میتوانند برای کاهش هزینه و
اشتراکگذاری منابع اقدام کنند .فارسیجانی و همکاران ( )4932در پژوهش خود به این نتیجه
دست یافتند که بین عوامل ساختاری خوشه و کاهش هزینهها رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجة فرضیة چهارم پژوهش حاضر با یافتههای مذکور همسویی دارد.
پیشنهادها
با توجه به مرور مبانی نظری و یافتههای پژوهش ،پیشنهادهایی بهشرح زیر ارائه میشود:
نتیجة فرضیة اول بیان میکند برای افزایش کارآفرینی در خوشهها باید روابط درون خوشهها
(روابط افقی و عمودی) تقویت شوند .براساس نتیجة این فرضیه پیشنهاد میشود همکاری با
همصنفان ،ارتباطات و همکاریهای بازار و تبادل دانش و اطالعات افزایش یابد و همچنین
ارتباطات با تأمینکنندگان مواد اولیه ،مشتریان و ارائهدهندگان خدمات مشترک برای واحدهای
تولیدی تسهیل شود .همچنین ،سیاستگذاران مشوقهایی را برای ترغیب صاحبان مشاغل درون
خوشهها به همکاری و ایجاد ارتباط با همصنفان درنظر گیرند.
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نتیجة فرضیه دوم بیان میکند برای افزایش نوآوری باید فعالیتهای کسبوکارها در قالب
خوشههای صنعتی انجام گیرد .براساس این نتیجه پیشنهاد میشود سیاستمداران و قانونگذاران
امکان افزایش خوشهسازی را برای تمام کسبوکارها بهمنظور افزایش نوآوری و امکان رقابت
در بازارهای جهانی فراهم سازند.
نتیجة فرضیة سوم بیان میکند بهمنظور انتقال دانش باید فعالیتهای کسبوکارها در قالب
خوشههای صنعتی انجام گیرد .برایناساس ،برگزاری جلسات هماندیشی و ارائة نظرها درمورد
موضوعات مختلف مرتبط با صنعت و فعالیت بنگاهها بهمنظور انتقال اطالعات و دانش میان
صاحبان مشاغل درون خوشهها مؤثر واقع میشود.
براساس نتیجة فرضیة چهارم الزم است سیاستمداران بهمنظور افزایش رضایت مصرفکنندگان،
تسهیالتی را برای خوشهسازی کسبوکارهای کوچک و متوسط انجام دهند.
براساس یافتههای پژوهش ،به پژوهشگران بعدی پیشنهاد میشود الگوی طراحی و آزمونشدة
این پژوهش را در صنایع دیگر بررسی کنند و همچنین ،عالوهبر متغیرهای درنظرگرفتهشده در
این پژوهش ،از متغیرهای دیگری همچون فضای کسبوکار خوشههای صنعتی ،توانایی غلبه بر
محدودیتها و چالشهای پیش روی بنگاههای درون خوشه استفاده کنند.
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