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 چکيده
 بالدن به اقتصادها همه که است اهدافی جمله از اقتصادی بهتر توسعه و اقتصادی باالی رشد

 ثمرمثمر اقتصادی رشد و جامعه پیشرفت زمینه در تواند-می کارآفرینی میان در هستند، آن

 عهجام در سرانه درآمد سطح رفتن باالتر نتیجه در و تولید افزایش به آن گسترش و بوده

 نای به. میباشد کشور اقتصادی توسعه در کارآفرینی نقش پژوهش این از هدف. بیانجامد

 از ها،فرضیه آزمون جهت الزم اطالعات گردآوری برای. گردید تدوین فرضیه 4  منظور

 مدیران از نفر 782 بین و شد استفاده بعد 5 در سوال 72 حاوی ساخته، محقق پرسشنامه

 یقتحق آماری نمونه عنوان به اصفهان، شهر تحقیقاتی – علمی شهرک در مستقر هایشرکت

 مسیر تحلیل و عاملی تحلیل روش از فرضیات آزمون و هاداده  تحلیل جهت. گردید توزیع

 توسعه رد کارآفرینی نقش تاثیر تایید ضمن تحقیق، فرضیات آزمون نتایج. شد گرفته بهره

 واملع سایر کنار در درکشور کارآفرینی ی¬زمینه ایجاد به بایستمی که داد نشان اقتصادی

 .شود ایویژه توجه اقتصادی رشد بر اثرگذار

 توسعه و اشتغال ایجاد اقتصادی، جدید هایفرصت کارآفرینی، :يديکل واژگان

 .اجتماعی رفاه  فرهنگی، و اجتماعی سرمایه ایجاد اقتصادی،
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 ولی سرخی

  مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی مرکز آبدانان

 

 نام نویسنده مسئول:
 ولی سرخی

 کشور اقتصادي توسعه در کارآفرینی نقش بررسی
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 مقدمه
امنیتی، تهدیدها و های رکود و رونق، وقایع سیاسی و ها، تحوالت جهانی، چرخهامروزه رشد و توسعه اقتصادی در بستری از رقابت

ه گیرد. در این تعامالت، اقتصادهایی توان ادامها، دسترسی به منابع طبیعی، موقعیت جغرافیایی و بسیاری از شرایط دیگر صورت میتحریم

ت داخلی و حیات دارند که اوال متکی به نیروهایی درونی خود باشند و ثانیا، قابلیت تطبیق با این تحوالت سریع را داشته باشند. تحوال

اران، شود. )محمدزاده و همکتر میتر و گستردهجهانی در برخی از اقتصادها بویژه اقتصاد ایران، با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی ویژه عمیق

7935 .) 

و  منافع ی بهتر اقتصادی از جمله اهدافی است که همه اقتصادها به دنبال آن هستند و علت آن وجودرشد باالی اقتصادی و توسعه

توان سطح باالتر رفاه جامعه نام برد و این هدف نهایی ها را میآورد  که مهمترین آنباشد که رشد اقتصادی به ارمغان میمزایایی می

تواند در زمینه پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی مثمرثمره بوده و گسترش آن گذاران هر کشوری است. در این میان کارآفرینی میسیاست

رداری بافزایش تولید و در نتیجه باالتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعه بیانجامد. کارآفرینی به عنوان فرآیند شناسایی، ارزیابی و بهرهبه 

ها در قالب راه اندازی و مدیریت کسب وکارهای جدید با هدف  ارائه کاال یا خدمات جدید نقش به سزایی در رشد اقتصاد ملی ایفا از فرصت

 (.  7983کند )زالی و همکاران، می

رین شود و کارآفرینی بارزتها و خلق نوآوریها پایه اصلی توسعه اقتصادی محسوب میهای نوین اقتصادی، تغییرایدهبر اساس نظریه

عنی دار  و قابل کارافرینان به دلیل اینکه درآمدشان رابطه م (. 7177ابزار برای رساندن جامعه به این مقصود است)سیمرای و همکاران ،

دهند و از این طریق در افزایش توجهی با میزان تالش کاری آنها دارد، ساعات بیشتری را با بهره برداری  باالتر  به کار کردن اختصاص می

ی کل اقتصاد (. به عبارتی مختصر، کارآفرینی کارای7117گذارند )کری و همکاران ،رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش میزان بیکاری تاثیر  می

نماید. از سویی در شرایط بیکاری باال ، هزینه  فرصت کارآفرینی به عنوان مولد اشتغال و کاهنده بیکاری اهمیت فزاینده های را متاثر می

فاه، رآید. کارآفرینی به عنوان یک راهبرد برای توسعه کشورها، ایجاد اشتغال و در اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری یک جامعه به شمار می

آید، چرا که نوآورهای آن تقاضاهایی برای محصوالت جدید که قبال وجود نداشتند های مناسب و افزایش تولید به حساب میشناخت فرصت

به بار می آرود  و در نتیجه عرضه محصوالت جدید را افزایش خواهد داد و موجب افزایش اشتغال و بهبود وضعیت زندگی افراد جامعه خواهد 

 (.  7935یزاده و همکاران ، شد) عل

 و دهبو توسعه حال در کشورهای جمله از کشور است. ایران اقتصادی توسعه در کارآفرینی نقش از اهداف اصلی این پژوهش  بررسی

ر د. بوده است رانیوارد آوردن فشار بر ا ینظام سلطه برا یاز ابزارها یکی جانبه،کی یهامیاعمال تحر . باشدمی رو روبه بزرگی چالش با

. شودیم ادیکشور  یحرکت اقتصاد ریمس رییتغ مهم در یمطرح و از آن به عنوان روش یبحث اقتصاد مقاومت یکردیرو نیمقابل اتخاذ چن

کند که ایران بیش از هر دوره دیگر به کار و کارآفرینی با توجه به نیاز اساسی یعنی آمادگی کشور برای جهش و فشار اقتصادی ثابت می

 یهانمازسادر  انیـنسا ویرـنی دیلـتع هـب یشاگرو  پایینوری هبهر ،سو یکاز  روـکش داـقتصدر اسرمایه  کاهشکه  یطیاشردر احتیاج دارد. 

 ،تـسا دهکر لبد نماز ینا جتماعیو ا دیقتصاا رگبز معضل بهرا  ریبیکا ر،کا عرصه بهواردان زهتا خیل نشد ضافهو ا یگردی سواز لتی دو

ترین دستاورد کارآفرینی معضل  بیکاری  بوده و خود اشتغالی  به عنوان  برجسته جالـعو  رهچاراه  انعنو به فرینیرآکا که اییـنجاز آو 

رسد که توسعه کارآفرینی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در کشور یک ضرورت جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح است. به نظر می

 است. 

هزار شغل جدید در کشور ایجاد  355الزم است ساالنه  7933های انجام شده سازمان برنامه بودجه،  تا سال مطابق با پیش بینی

گذاری خارجی، ایجاد هایی نظیر جذب سرمایهحله زمانی کوتاه، تنها از طریق راهشود که ایجاد چنین حجمی از مشاغل در چنین باز

پذیر نخواهد بود.  حال نکته مهم آن است که توجه به توسعه های راکد و نیمه فعال امکانمحدودیت در واردات و یا تامین مالی بنگاه

یی که از طریق ارائه خدمات یا محصوالت جدید دارای مطلوبیت عام هاسازد و  با تشویق تاسیس شرکتکارآفرینی این مهم را محقق می

غال و اشت جادیا یرا به عنوان راه حل مناسب برا ینیکارآفر ینگاه نیچنتوان مشاغل مورد نیاز را ایجاد کرد. قادر به رشد سریع باشند، می

 تیریمد گذر از اقتصاد افته،یتوسعه  یکشورها یاقتصاد اتیکه امروزه در ادب یبه نحو د؛ینمایم یسنت یهاحلراه نیگزیجا ،یتوسعه اقتصاد

خود  یا جاکشوره نیشدن در ا یصنعت یسنت یهااستیشده است و همزمان س زیتأمل برانگ یبه بحث لیتبد نانه،یآفرشده به اقتصاد کار

 . اندداده ینیتوسعه کارآفر یهااستیرا به س

ای جدید هتواند در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت بررسی شود، توسعه کوتاه مدت شامل تاسیس شرکتنتایج توسعه کارآفرینی می

مدت بستر الزم برای توسعه پایدار و بلندمدت شامل بهبود رشد اقتصادی، کاهش اقتصادهای زیرزمینی و غیره است. با تحقق اهداف کوتاه

 (.978: 7932همکاران،شود) داوری و و افزایش عدالت اجتماعی فراهم می

http://www.joas.ir/


 57 -18، ص  4931، تابستان 41پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

های مختلف توسعه و با توجه به مشکالت زا و تکیه بر نیروهای داخلی در جنبهاز اینرو، علت توجه به این موضوع، اهمیت توسعه درون

های توسعه سرعت بخشند اقتصادی کشور، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، تربیت نیروهای کارآمد که بتواند به حرکت چرخ

 کشور را از وابستگی به نیروهای ماهر خارجی برهانند.و 
 

 مبانی نظري تحقيق 

 کارآفرینی 
کارآفرینی مفهوم جدیدی نیست و ریشه آن به قرن هیجدهم باز میگردد، یعنی زمانی که ریچارد کانتیلون عوامل اقتصادی را به سه  

بول خطر در بازار ( آن دسته از عوامل  اقتصادی که با ق9( عوامل اقتصادی و دستمز دبگیر و 7( ریشه مالکان زمین 7دسته تقسیم کرد: 

ند. با ظهور اصول اقتصادی نئوکالسیک، مفهوم کارآفرینی و کارآفرین دیگر مورد توجه اقتصاددانان نبود، زیرا اصول کنبورس فعالیت می

اقتصادی کالسیک فقط به دنبال بهینه ساختن منابع موجود برای دستیابی به تعادل و توازن بودند. تمرکز بهینه سازی  منابع موجود در 

 ( .7937ل اصول اقتصادی رایج تبدیل شده بود ) محمدی و همکاران ،بطن نیروهای خارجی به نقطه ثق

شومپیتر  معتقد است که کارآفرینی موتور محرک اصلی در توسعه اقتصادی است و نقش کارآفرین عبارت است از : نوآوری و ایجاد 

 های تازه ای از مواد .ترکیب

یری گکرد این است که کارآفرینی عبارت است از : فرآیند نوآوری و بهرهتوان از کارآفرینی ارائه در مجموع بهترین تعریفی که می

های مالی، روانی و اجتماعی، که البته با انگیزه کسب سود مالی، توفیق طلبی، ها با تالش و پشتکار بسیار از و همراه با پذیرش ریسکفرصت

 (7172پذیرد )دیوایس و همکاران،رضایت شخصی و استقالل صورت می

جرات می توان گفت که کلیدی ترین واژه در بیان مفهوم کارآفرینی و کارآفرین، خالقیت است خالقیت به عنوان جوهره کارآفرینی به 

و عامل کلیدی موفقیت وبنای سازمانها و همچنین رمز تکامل و سعادت دنیوی و اخروی بشر، هنوز جایگاه واقعی خود را نه تنها در جامعه 

وتحقیقاتی کشور پیدا نکرده است. نوآوری یک وسیله و یک ابزار است و به کارگیری ترکیبات جدید، نظیر: معرفی  بلکه در محافل علمی

کاالی جدید، معرفی یک روش تولید جدید، گشایش یک بازار جدید، گشایش یک منبع عرضه جدید و یا سازماندهی مجدد هر گونه صنعتی 

 (. 7937گردد ) محمدی و همکاران ،را شامل می
 

 توسعه  اقتصادي 
ز ها اتفاق نظر دارند. بیش انظران در مورد تعریف و معنای دقیق آنتوسعه و توسعه یافتگی اقتصادی از مفاهیمی هستند که صاحب

بایست به ارتباط میان رشداقتصادی و توسعه اقتصادی اشاره کرد. رشد اقتصادی شرط الزم توسعه یافتگی است. توسعه هر چیزی می

ی اشود در حالی که بین این دو مفهوم تفاوتهای قابل مالحظهصادی از مفاهیمی است که اغلب با مفهوم رشد اقتصادی یکی شمرده میاقت

ه تری است، بهای کمی اقتصادی است، لکن توسعه اقتصادی متضمن فرآیندهای پیچیدهوجود دارد. رشد اقتصادی دربرگیرنده شاخص

(. واضح است که 7112مفاهیمی چون تغییر و تحوالت اقتصادی نزدیکتر است تا مفهوم رشد اقتصادی ) هاشمی ،ای که این مفهوم با گونه

اشتند دانستند، یعنی اعتقاد دافتد. نکته قابل توجه این است که اقتصاددانان اولیه رشد را معادل توسعه میای اتفاق نمیبدون رشد، توسعه

شود، حال آن که تجربه به ما نشان داده است که توسعه به طور قطع نتیجه رشد اقتصادی ه منتهی نمیکه رشد اقتصادی در نهایت به توسع

توان به اقتصادهایی اشاره کرد که سهم منابع طبیعی در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در (.  برای مثال می7939نیست)فرجی و همکاران،

 کی بر نفت است. ها قابل توجه است، نظیر اقتصاد ایران که متآن

 شود: به طور کلی توسعه اقتصادی سه عرصه مهم زیر را شامل می

 کند. هایی که دولت برای رفع اهداف گسترده شامل کنترل تورم، اشتغالزایی و رشد پایدرا اتخاذ میسیاست -

 رائه دسترسی پزشکی به افراد محروم ها و اها، مدیریت پارکهایی برای ارائه خدمات شامل احداث بزرگراهها و برنامهسیاست -

های تخصصی، تامین مالی تجاری، بازاریابی، توسعه ها بهبود فضای تجاری از طریق تالشهایی که هدف اصلی آنها و برنامهسیاست -

 . (7179باشد) توماس و همکاران ،مناطق مجارو، حفظ و توسعه تجاری، انتقال فناوری، توسعه امالک و سایر موارد می
 

 ارتباط بين کارآفرینی و رشد اقتصادي  

(. توسعه کسب و کار پیش نیاز توسعه 7171آیند )قبادی،های توسعه اقتصادی  همواره با توسعه کارآفرینی به حرکت در میچرخ

 د دولت واقتصادی است. در فرآیند توسعه کسب وکارهای کوچک و متوسط یا کسب و کارهای بزرگ و توسعه کسب و کارها توسط نها

ز هر فرد توانند بهتر اهای منحصربفرد مینظایر آن، نیازمندکارآفرین و روحیه کارآفرینی هستیم. زیرا کارآفرینان به دلیل داشتن ویژگی
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 تواند به عنوان یک ویژگی شخصی در فرد یا عنوان یک ویژگی سازمانیدیگری کسب وکارها را راه اندازی کنند. به عنوان فرآیندی که می

های اقتصادی در حال توسعه و حتی توسعه یافته است. کارآفرینی  در یک شرکت کوچیک و متوسط یا بزرگ متجلی شود، نیاز ضروری نظام

به عنوان راهبردی توسعه محور در محیط اقتصادی در حال تغییر امروز اهمیت خاصی یافته است، به ویژه در دهه گذشته که در آن 

(. 7171اند) آس و ژرب ،ها و رقابت حاصل از این امر در عرصه  کسب و کار اشاره کردهمحدود تغییر موقعیت شرکتنظران، به تعداد صاحب

ن توان گفت کارافریناباشد. میبا توجه به این گونه که امروزه نیروی انسانی به عنوان یک منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح می

ور، به توسعه اقتصادی کمک کنند )ژیرمای ور  به کاربرهای بهرههای نه چندان بهرهمجدد منابع از کاربری سازی تخصیصتوانند با سادهمی

 (. 7177و همکاران ،

های اصلی یک بنگاه اقتصادی و از عوامل  توسعه پایدار در نظام اقتصادی مبتنی بر کارآفرینی، نوآوران و صاحبان فکرو ایده، سرمایه

ای های توسعه در کشورهبا توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه تنگاتنگی دارد و امروزه یکی از شاخصشوند. کارآفرینی محسوب می

ر ها دشود. به دلیل نقش و جایگاه ویژه کارآفرینان در روند پیشرفت و رشد اقتصادی جامعه، بسیاری از دولتمحسوب می روبه رو رشد

کنند با حداکثر امکانات و بهره برداری از دستاوردهای تحقیقاتی، شماری از افراد جامعه را که شرو تالش میهای توسعه یافته و پیکشور

 (. 7937های کارآفرینانه هدایت کنند) محمدی و همکاران،کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینی هستند به آموزشدارای ویژگی

 تماعیاج نابسامانی فقر، جمله از جاری مشکالت و مسائل پایدار، توسعه و رشد زمینه آوردن فراهم ضمن کشور در کارآفرینی توسعه

 عنوان به یاجتماع توسعه و رشد به دستیابی. خواهدکرد مرتفع را بیکاران سایر انبوه معضل و دانشگاهی آموختگاندانش بیکاری فرهنگی، و

 کارآفرینی. دارد اثربخش راهبردهای اجرای و تدوین به نیاز اندازیچشم چنین تحقق اما است ملتی هر آرزوی مهمترین ملی اندازچشم یک

 آینده سالهپنج برنامه چهار اصلی چارچوب که کشور سالهبیست اندازچشم به دستیابی اساس، این بر. است راهبردها این تریناجرایی از یکی

 (. 7939است )فرجی و همکاران ، اسالمی ایران در کارآفرینی توسعه مستلزم دهد،می شکل را کشور
 

 هاي تحقيق فرضيه
 بر فرصتهای جدید اقتصادی تاثیر معناداری دارد.   . کارآفرینی7

 بر ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی تاثیر معناداری دارد.   . کارآفرینی7

 برایجاد سرمایه اجتماعی و فرهنگی تاثیر معناداری دارد.   . کارآفرینی9

 بر  رفاه اجتماعی تاثیر معناداری دارد.   . کارآفرینی4

 

 روش شناسی تحقيق
باشد،  این تحقیق از نظر هدف، می کارآفرینی و رشد اقتصادی  از آنحایی که هدف تحقیق، تعیین روابط علی میان متغیرهای 

شناسی الگویابی معادالت ساختاری همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر روش –کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی 

یق حاضر جامعه آماری تحق های اطالع رسانی تدوین شده است. پایگاهای و است. مبانی نظری و پیشینه تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه

ها تا از این شرکت 718شرکت وجود دارد، که مدیران عالی  911 باشد. در این شهرکتحقیقاتی در شهر اصفهان می –مدیران شهرک علمی 

باشد، نفر( نیاز به نمونه گیری نمی 718به عنوان کارآفرین به محققان این تحقیق معرفی شدند. که با توجه به محدود بودن جامعه آماری )

ها( در بین پرسشنامه تحقیق)ابزار گردآوری داده 718و  کل جامعه آماری تحقیق از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفت. بنابراین 

 31ها استفاده گردید. نرخ بازگشت پرسشنامه پرسشنامه برگشت داده شد و جهت تحلیل 782جامعه آماری توزیع گردید که از این تعداد 

 است که قابلیت تعمیم  را دارد.  %

 

 نوع روش پژوهش
عملی است. از نظر ماهیت همبستگی  _نوع پیمایشی است. از نظر هدف کاربردی این پژوهش از نظر روش پژوهش، توصیفی از 

های پژوهش تحلیل می شود. در این پژوهش نیز به بررسی وجود یا عدم است.  در این نوع پژوهش رابطه ی میان متغیرها براساس هدف

ای هبا توجه به اینکه در این پژوهش از روششود. داخته میرابطه و همبستگی، میزان و نوع رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته پروجود 

ها و هدف آن شناخت صفات، ترجیحات، ویژگی شودمیهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده ای و بررسی متون و نیز روشی کتابخانهمطالعه

. لذا این است میدانیساس ماهیت و روش تحقیق، توان گفت که پژوهش حاضر بر او رفتار افراد جامعه از طریق مراجعه به آنها است، می

 پیمایشی است. -تحقیق  توصیفی
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 سنجش روایی سازه: تحليل عاملی 
 گیری متغیرهایها، با استفاده از روش تحلیل عاملی قابلیت اندازهقبل از پرداختن به آزمون مدل پژوهش و همچنین آزمون فرضیه

 SMART PLSافزار دهیم. جدول زیر نتایج حاصل از تحلیلی عاملی توسط نرمآزمون قرار میپژوهش توسط سؤاالت پرسشنامه را مورد 

 اند. نشان داده شده tدهند. در این جدول بارهای عاملی به همراه مقادیر آماره را بر اساس پرسشنامه پژوهش نشان می
 

 . نتایج تحليل عاملی1جدول 
 

 نتیجه (p-value) معناداری t-valueیا  tآماره  بار عاملی شماره سؤال متغیر

 کارآفرینی

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  48٫4999 1٫8225 7

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  59٫7847 1٫8225 7

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  74٫4842 1٫2395 9

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  73٫2489 1٫8718 4

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  73٫3497 1٫2897 5

فرصتهای جدید 

 اقتصادی

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  75٫7872 1٫2877 2

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫5723 1٫2282 2

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  77٫5277 1٫2285 8

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  73٫4892 1٫2992 3

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  75٫3773 1٫2772 71

ایجاد اشتغال و 

 توسعه اقتصادی

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  78٫3477 1٫2579 77

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  95٫7273 1٫872 77

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  73٫7575 1٫2212 79

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫1322 1٫8199 74

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  78٫9382 1٫8128 75

سرمایه اجتماعی 

 و فرهنگی

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  77٫153 1٫2954 72

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫7172 1٫2719 72

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  91٫4352 1٫8798 78

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  75٫1215 1٫2225 73

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  77٫7829 1٫2474 71

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫8947 1٫2858 77

 رفاه اجتماعی

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫7712 1٫2783 77

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫1488 1٫2224 79

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  4٫2792 1٫4732 74

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  72٫1822 1٫2499 75

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  97٫7772 1٫8745 72

 مناسب-معنادار 15/1کمتر از  73٫1797 1٫2378 72

 

 35برای سطح اطمینان  t-valueدهد سؤاالت پرسشنامه مناسب است و زیرا در تمامی گویه ها مقادیر نتایج جدول فوق نشان می

است.  بنابراین  15/1درصد برای تمامی سؤاالت کمتر از  35هستند و در نتیجه معناداری برای سطح اطمینان  32/7درصد بزرگتر از مقدار 

 توان گفت که سؤاالت توانایی سنجش متغیرهای پژوهش را دارند.می
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 سنجش روایی تشخيصی
 های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را بهیصی نیز مورد بررسی قرار گرفت. به این معنا که گویهعالوه بر روایی سازه، روایی تشخ

( این روایی AVEهای دیگر مدل فراهم آورند. بنابراین با کمک شاخص میانگین واریانس استخراج شده )گیری نسبت به سازهلحاظ اندازه

( )معیار قابل CRپایایی ترکیبی ) (. همچنین روایی همگرا با استفاده از شاخصAVE>0.5مورد سنجش قرار گرفت )معیار قابل قبول: 

 ( مورد بررسی قرار گرفت. به منظور برقراری روایی همگرا شروط زیر باید برقرار باشند:CR>0.7قبول: 
CR>0.7 

CR>AVE 

AVE>0.5 
 

 . سنجش روایی تشخيصی2جدول 
 

 متغیر )سازه(

میانگین واریانس 

 استخراج شده

(AVE) 

پایایی ترکیبی 

(CR) 

روایی 

 تشخیصی

 )نتیجه(

 روایی همگرا

 )نتیجه(

ضریب آلفای 

 کرونباخ

نتیجه 

 پایایی

 مناسب 1٫8822 برقرار است برقرار است 1٫3722 1٫237 کارآفرینی

 مناسب 1٫8795 برقرار است برقرار است 1٫8237 1٫527 فرصتهای جدید اقتصادی

 مناسب 1٫8438 برقرار است برقرار است 1٫8372 1٫2743 ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی

 مناسب 1٫8777 برقرار است برقرار است 1٫8275 1٫5977 سرمایه اجتماعی و فرهنگی

 مناسب 1٫2377 برقرار است برقرار است 1٫8592 1٫5178 رفاه اجتماعی

 

د. باشنروایی تشخیصی و همچنین روایی همگرا با برقراری شروط مطرح شده برقرار میبر اساس نتایج بدست آمده از جدول فوق 

 ( برای متغیرهای پژوهش است.2/1همچنین مقادیر آلفای کرونباخ بیانگر مناسب بودن این ضریب )بزرگتر از 
 

 هاتحليل داده

 یافته هاي پژوهش
ای)آزمون فریدمن(، انحراف استاندارد و واریانس بین متغیرهای تحقیق مورد توجه ها الزم است تا میانگین رتبهقبل از بررسی فرضیه

 قرار گیرد.
 

 . آمار توصيفی متغيرهاي پژوهش3جدول 

 

 میانگین رتبه ای )آزمون فریدمن( دهش استخراج واریانس میانگین شماره سؤال متغیر

 37/7 1٫237 4-7 کارآفرینی

 23/5 1٫527 8-5 فرصتهای جدید اقتصادی

 74/5 1٫2743 77-3 ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی

 81/2 1٫5977 75-79 سرمایه اجتماعی و فرهنگی

 97/8 1٫5178 71-72 رفاه اجتماعی

 

دهد. از آزمون فریدمن برای بررسی های هریک از  متغیر  تحقیق را نشان می( میانگین رتبه9نتایج آزمون فریدمن در جدول ) 

تر باشد، ها بیششود هر چقدر میانگین رتبهبندی( تعدادی از متغیرهای وابسته توسط افراد استفاده میبندی )رتبهیکسان بودن اولویت

نسبت به سایر متغیرها از اهمیت بیشتری نیز   97/8اجتماعی با میانگین رتبه ای  توان گفت، رفاهاهمیت آن متغیر بیشتر است. بنابراین می

 برخوردار است.   
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 هاي پژوهش آزمون فرضيه
 

 . آزمون فرضيه هاي پژوهش4جدول

 

 فرضیه 
ضریب 

 استاندارد
 خطای استاندارد

S.E. 

 نسبت بحرانی
C.R. 

 معناداری
P 

 نتیجه

 شودمی تأیید H1 .787 .783 -7٫987 .722 اقتصادی جدید فرصتهای ---> کارآفرینی

 توسعه و اشتغال ایجاد ---> کارآفرینی

 اقتصادی
H2 .259 .722 7٫29 .113 شودتأیید می 

 و اجتماعی سرمایه ایجاد ---> کارآفرینی

 فرهنگی
H3 7٫117 .785 9٫254 *** شودتأیید می 

 دشو می تأیید H4 .734 .779 7٫972 .785 اجتماعی رفاه ---> کارآفرینی

 کمتر است 117/1از  P*** بیانگر اینست که مقدار 

 

 گيري نتيجه و بحث

های زیاد، یکی از راهکارهای مؤثر در دنیای در حال تحول امروز، با توجه به افزایش عدم اطمینان محیطی، تغییرات مداوم و چالش

پویا و زنده به حیات خود ادامه دهند، گرایش به کارآفرینی و ها بتوانند خود را با تحوالت سریع انطباق دهند و به شکل برای اینکه سازمان

ند. اگیری کارآفرینانه پی بردهها به اهمیت و لزوم کارآفرینی در سازمان و جهتتبدیل شدن به سازمانی کارآفرین است. بسیاری از سازمان

ت و تهدیدات گسترده بوجود آمده است. بنابراین جامعه و در واقع اینگونه تغییر در استراتژی، در پاسخ به نیازی است که در نتیجه تحوال

نماید.  های پیشرو بموقع و به درستی استفادهتواند در مسیر توسعه، حرکتی رو به جلو و با شتاب داشته باشد که بتواند از فرصتسازمانی می

لی دارند، مقوله کارآفرینی پایدار که ترکیبی برخاسته از هایی که روابطی متقابل و متعدد با مشتریان و بازارهای مالی و غیرمادر سازمان

عملکرد  تواند به بهبودها و ایجاد ارزش میگیری از فرصتمفهوم کارآفرینی کسب و کار و توسعه پایدار است از طریق اکتشاف، ارزیابی و بهره

توسعه محور در محیط اقتصادی در حال تغییر امروز اهمیت زیرا کارآفرینی  به عنوان راهبردی   کننده و اثرگذار باشد. ها، کمکسازمان

خاصی یافته است، به طوری که بسیاری از شرکتهاتی بزرگ دنیا برای حل مشکالت خود از کارآفرینی استفاده کرده اند. نقش کارآفرین در 

اد به وجود آید که در دنیای امروز  و در اقتصاد توسعه اقتصادی  وایجاد اشتغال در جامعه باید به صورت یک باور همگانی درآید  واین اعتق

دانش محور رشد و توسعه از طریق  نوآوری و خالقیت امکانپذیر است و این کارآفرینان هستند که با تخصیص مجدد منابع از کاربردهای نه 

  اسایی بهترین راه استفاده از منابع کمیابکنند. آنها با شنهای بازار، به رشد و توسعه  اقتصادی کمک میور و شناسایی فرصتچندان بهره

ضه های آنها، تقاضا و عرکنند، با نوآوریهای نامحدود بشری نقش به سزایی را در شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا میبرای پاسخ به خواسته

جوامع خواهد شد. به طور کلی راه یابد، که موجب بهبود وضعیت زندگی افراد و توسعه اقتصادی  محصول و به تبع آن اشتغال افزایش می

شکوفایی اقتصادی و توسعه صنعتی در گروی توسعه کارآفرینی است. بنابراین اگر بتوانیم شرایط مناسبی را برای کارآفرینان کشور فراهم 

دست ر گرفتن نتایج بشود،  بنابرابن با در نظیابد و رشد و توسعه اقتصادی محقق میکنیم در جامعه تجارت پایدار و سالمی گسترش می

 آمده از محسبات می توان پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه کرد: 

 استفاده از ظرفیتهای  کارشناسی به منظور شناسایی  چالشهای ، راهبردها و اهداف راهبردی توسعه فعالیتهای کارآرفینی در کشور -

 .لیلتی به عنوان راهبرد توسعه ملیتهای کارآرفرینانه در بخش غیردوتوسعه انواع  کارآفرینی  فردی، سازمانی، اجتماعی  به ویزه فعا-

 ارآفرینی در کشور به منظور هدایتطراحی و به کارگیری هوشمندانه نظامهای سنجش و توسعه کارآفرینی و ارزش یابی محیط ک-

 اثربخش راهبردها و سیاستهای توسعه کارآفرینی -

 ند برای توسعه کارآفرینی در کشور توسعه نهادهای آموزشی، پژوهشی توانم-

 رویکرد نوین آموزش عالی در جهت توسعه دانشگاههای کارافرین -

 توسعه نظام آموزش مهارتی و نظام صالحیت حرفه ای -

 اصالح و بازنگری موانع موجود برای تمام قشرها-
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