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مقدمه 
هـاي زنـدگی انسـانی را    بسـیاري از جنبـه  ،اطالعات و ارتباطاتفناوري يتوسعهامروزه 

و شـرایط محیطـی و قواعـد بـازي     و )Kordnaeij et al, 2011, p21(تحت تأثیر قـرار داده 
ها به نوآوري، ابـداع سازمانيتداوم حیات و بقارواز این، ده استشرقابت پیچیده و مبهم 

. (Covin & Slevin, 1996, p.9)داردجدیـد بسـتگی   ي ینـدها افروالتخلـق محصـو  و
و رشد و بوده اقتصادي يموتور توسعه)1:کندکارآفرینی در هر جامعه سه نقش را ایفا می

دهـد  وري جوامع را افزایش میمیزان بهره)2؛کنداقتصادي کشورها را تقویت میيتوسعه
;Antoncic & Hisrich, 2003(دکنید را خلق میفناوري، محصوالت و خدمات جد)3و 

Schiller & Crewson, 1997, p.35 .(
که گرچه دهدنشان می1»بان جهانی کارآفرینیدیده«هاي از بررسیدست آمدهبهنتایج 

درصـد بـوده و در   10سال گذشـته بـیش از   5هاي کارآفرینانه در ایران در طینرخ فعالیت
در اما استدانمارك مانندکشورهایی يز نرخ فعالیت کارآفرینانهبرخی موارد حتی بیش ا

، چرا که پشتیبانی مالی خـوبی از  یستهاي کارآفرینانه در ایران نوآورانه نواقع اغلب فعالیت
نشـان  بـان جهـانی کـارآفرینی   دیـده ينتایج برنامـه .)1391زالی و همکاران، (شود نمیآنها 

وکارهاي جدیـد  مالی براي کسبيپشتوانه«ایران در شاخص يرتبه2010در سالدهد می
ــد ــال رش ــان » و در ح ــه  53در می ــو رتب ــور عض ــاران، (را دارد 52کش ــی و همک ، 1391زال

ویژه کـارآفرینی نوآورانـه   بهکارآفرینی، يیکی از راهکارهاي موفق براي توسعه). 255ص
ایـن  ي عبـارت دیگـر مسـأله   بـه . راهکارهاي ساختاري استبنیان، شناسایی و اجراي و دانش

طـور عمـده   بـه ؟ ایـن راهکارهـا   باشـد مـی کارآفرینی در ایـران  يتحقیق راهکارهاي توسعه
تسـهیالت و  دریافـت هاي قـانونی  فراینـد مربوط به اصالح قوانین و مقـررات مـالی، بـانکی،    

یـق  تحقایـن  اصـلی هـدف  و بـوده قانون کار و تجارت و نظایر اینها وکار، مجوزهاي کسب
در ایـران  کارگیري آنها بندي بهیافته و اولویتآنها در کشورهاي توسعهترین موفقشناسایی

برخـی از يتجربـه ابتـدا بـه بررسـی   در ایـن مقالـه  رواز ایـن .اسـت بومی شرایط با توجه به 

1. Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
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در ادامه راهکارهاي شده و پرداختهکشورها مانند ترکیه، اندونزي، مجارستان، چین و ژاپن 
شناسـایی،  خبـره کارشناسان، خبرگـان کـارآفرینی و کارآفرینـان   مبتنی بر نظرات اري ساخت
. شودمیبندي بندي و اولویتطبقه

تحقیق يمروري برادبیات و پیشینه
کـرده  هـم مـرتبط  هـا، منـابع و کارآفرینـان را بـه    یندي است کـه فرصـت  اکارآفرینی فر

)Wang et al, 2011, p.35(دهـد  م اقتصادي رخ مـی نظار تغییرات د،و طی آن)Hurley,

1999, pp2-7; Sarfaraz & Faghih, 2011, p.451391کـاظمی تربقـان و مبـارکی،    ؛ ،
اقتصـاد  يکارآفرینی نیروي بـرهم زننـده  کند گونه که شومپیتر هم اشاره میهمان).125ص

ناسـبی خلـق   هـاي م و براي اینکه موقعیتدادهرویدادها و نتایج بلندمدت را شکل کهاست
;Fu, 2001, p7(ددههاي اقتصادي و اجتماعی را تغییر میکند، موقعیت Awasthi, 2011,

p107( .کـارآفرینی  يتأثیر دولت، سیاست و منابع مـالی را بـر توسـعه   متعددي هايپژوهش
عناصـر محـیط خـارجی شـامل سیاسـت، پیچیـدگی، بخشـندگی و تغییـر را         و کـرده روشن 

,Kearney, Hisrich & Roche(کنـد هـاي کارآفرینانـه قلمـداد مـی    تأثیرگـذار بـر تـالش   

تـرین اهمیـت را در ارتبـاط بـا     مـالی بـیش  هـاي کـه مشـوق  معتقد اسـت  سوتاریس ). 2008
يهمچنـین بـه گفتـه   . )79، ص1389، آقایی و زالی(هاي تولیدي دارندنوآوري در شرکت

باشـد عادي بـه تـأمین مـالی وابسـته مـی     هايهاي کارآفرینانه فراتر از فعالیتفعالیتشومپیتر 
در اغلــب کشــورهاي جهــان اقــدامات و راهکارهــاي ). 250، ص1391زالــی و همکــاران، (

در ترکیـه بـراي   بـراي مثـال   . انـد کارآفرینی شناسایی و اجرا کردهيمختلفی را براي توسعه
ي ه در زمینـه ها کـ آنيجمله، که ازشودانجام مییهاي مختلفکارآفرینی حمایتيتوسعه

وکارهاي کوچـک و  هاي مالیاتی مختلف براي کسبتوان به مشوقمیساختاري قرار دارند
هـا،  ینـدهاي اداري ثبـت شـرکت   اکـاهش فر منظـور  بـه هـاي اداري  حمایتيمتوسط، ارائه

هـاي مـالی   حمایتيهیوکارهاي کوچک و متوسط، اراکسبيایجاد بانک ویژه/ تأسیس
کــرد  اشــاره  آالت و تجهیــزات خریــد ماشــین يو وام در زمینــه ايصــورت یارانــه  هبــ

(TSMEDO, 2002).
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کـارآفرینی  يها و نهادهاي متولی توسعهایجاد سازمانماننددر کشور اندونزي مواردي 
وکارهــاي کســبيهــاي مشــاورهوکارهــاي کوچــک و متوســط، ایجــاد کلینیــکو کســب

اسـت انجام شـده  توسط دولت فناوريهاي کوچک و متوسط و ایجاد مراکز رشد و پارك
)ILO, 2005; Tambunan, 2006(.

اي، هاي صـنعتی در سـطح منطقـه   ایجاد پاركماننددر کشور مجارستان از راهکارهایی 
وکارهاي کوچـک و  کسبيایجاد و توسعهيسازي قوانین و مقررات اداري در زمینهساده

وکارهـاي  وام، صـندوق ضـمانت کسـب   و یارانـه حمایـت مـالی در قالـب    يهیـ متوسط، ارا
درصـد  100هـاي قـانونی و مالیـاتی از جملـه معافیـت      حمایـت يهیـ ، اراو متوسطکوچک

,Lesko(استفاده شده اسـت  ،واحدهایی که محصوالتشان را به خارج از کشور صادر کنند

2007; Gecse, 2003 .(
هـا و  هـا، تخفیـف  معافیـت هاي قانونی و مالیاتی در قالـب  حمایتيهیکشور چین ارادر 
هــاي اداري در ســطح دولــت مرکــزي و خــدمات و حمایــتيهیــهــاي مالیــاتی، ارامشــوق

وکارهـاي کوچـک و   هـاي ثبـت کسـب   هـا و رویـه  منظـا هاي محلی از جمله تغییر حکومت
منظـا وکارها و افـزایش کـارایی در   و مراحل اداري ثبت کسبهاضرورتمتوسط، کاهش 

کـارآفرینی در ایـن   يایـن خـدمات از جملـه راهکارهـاي توسـعه     يدهدهنهیهاي اداري ارا
,Wang, 2004; Li & Mat Lay, 2006; Liao & Sohmen, 2001; Jiawer(کشور است 

2006 .(
کارآفرینیيتعریف توسعه. 1جدول 

کارآفرینیيتعریف توسعه)سال(نویسنده
ها و دانش کارآفرینیافزایش مهارت)2012(١اُسمک

هاي کارآفرینانهافزایش فعالیت)2006(٢زهراوساپیِنزا

) ايتوسعه(هاي کارآفرینانه و اشتیاقبه کارآفرینی، افزایش نرخ فعالیت) نگرش(افزایش تمایل)1391(زالی
.کارآفرینی

صـورت  ههـاي قـانونی و مالیـاتی بـ    حمایـت يهیـ اراماننـد در کشور ژاپـن راهکارهـایی   
صـورت  هـاي مـالی بـه   ها و حمایـت کمکيهیهاي مالیاتی، ارامشوقها و معافیت، تخفیف

1. Osemeke
2. Sapienza
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يهـا و نهادهـاي متـولی توسـعه    ایجـاد سـازمان  ،تضـمین يو وام، ایجاد صندوق بیمـه یارانه
;Yasuda, 2006(شـود  مـی وکارهـاي کوچـک و متوسـط اسـتفاده     کـارآفرینی و کسـب  

Dasher, 2005; Tonooka, 2002, pp 143-146; Harada, 2002, p5 .(
:داردکلیدي ي، کارآفرینی سه حوزه(GEM)بان جهانی کارآفرینیمدل دیدهبراساس

مربوط به ادراکات کارآفرینانه مانند درك قابلیت طور عمدهبهکه :هانگرش.1
. شودمیهاي کارآفرینانه، ترس از شکست و قصد کارآفرینانه کارآفرینانه، درك فرصت

نوپا و اجبارييهاي کارآفرینانهاز جمله فعالیت:ینانههاي کارآفرفعالیت.2
).گرافرصت(

وکار، انتظار رشد مورد انتظار شامل رشد کسب:1اي کارآفرینانهتوسعهيروحیه. 3
بر این اساس منظور از . المللیبینيهاي کارآفرینانه، فعالیت)زاییاشتغال(کاروکسب
- به کارآفرینی، افزایش نرخ فعالیت) نگرش(زایش تمایلاز افندکارآفرینی عبارتيتوسعه

در ). 85، ص1391زالی، (کارآفرینی در کشور) ايتوسعه(هاي کارآفرینانه و اشتیاق
هاي پژوهشخارجی، يکارآفرینی در ایران نیز همانند موارد اشاره شدهيتوسعهيزمینه

پژوهشی در . نجام شده استاکارآفرینی يمتعددي براي شناسایی راهکارهاي توسعه
کارآفرینی و در قالب سه نقش اصلی تنظیمی، يي دولت را در توسعهکه وظیفه)1384(

هاي مالی، تأسیس مراکز و حمایتمانندده؛ مواردي کرشناختی و هنجاري بررسی 
هاي مالی و غیر مالی را از جمله وظایف دولت در این اصالحات اداري، تسهیالت و کمک

يبهبود نقش دولت در توسعهماننداهکارهایی ر).1384دانایی فرد، (داندمیزمینه 
بندي م مالی و بودجهنظاهاي صنعتی، طراحی کارآفرینی، ایجاد ارتباط اثربخش در سازمان

که در باشدمیاثربخش و بازنگري در قانون کار از جمله راهکارهاي ساختاري دیگري 
). 1379مقیمی و همکاران، (به آن اشاره شده استانجام شده در ایرانهايپژوهش

ویژه راهکارهاي کارآفرینی نیازمند شناسایی و اجراي راهکارهایی بهيیابی به توسعهدست
بر این اساس پیش از بررسی کهدهندهدف اصلی این تحقیق را شکل میبوده وساختاري 

.شودشناسی آن بررسی مینتایج تحقیق روش

1. Entrepreneurial Aspiration
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شناسی روش
علمـی بـه دو دسـته    هـاي پژوهشهاي مورد نیاز، دست آوردن دادههبراساس چگونگی ب

از روش تحقیـق این در .و تحقیق آزمایشی) غیر آزمایشی(تحقیق توصیفی : شوندتقسیم می
کـه بـه توصـیف جـزء بـه جـزء یـک        پیمایشی استفاده شده اسـت؛ چـرا   -پژوهش توصیفی
نامـه بـراي   پرسـش روش ان حـال بـا اسـتفاده از    آنچه کـه هسـت در زمـ   يموقعیت و مطالعه

گزینـه 5مقیـاس  ، مبتنی بـر  نامهپرسشدر این پیمایش از ابزار .پردازدها میآوري دادهجمع
شـناختی و  جمعیـت هـاي نامـه شـامل دو بخـش سـؤال    ایـن پرسـش  .استفاده شـد اي لیکرت 

ها و براساس برنامههاالاین سؤ. گیردرا دربر میسؤال 40که باشدمیاختصاصی هايسؤال
نامـه  کـارآفرینی، اسـتخراج و در پرسـش   ياقدامات کشورهاي مـورد مطالعـه بـراي توسـعه    

يمجموع مجذورات بارهاي عـاملی چـرخش یافتـه   )9تا 2(شماره جداول . اندهشداستفاده 
مجمـوع مجـذورات   )9(شـماره  جـدول  براسـاس . دهدتجمعی عوامل ساختاري را نشان می

از . داردنامه نشان از روایی باالي پرسشبوده ودرصد 72عاملی چرخش یافته برابر بارهاي
يدهنـده بـوده و نشـان  درصـد  7/95برابـر  نامـه کرونباخ پرسـش يطرف دیگر ضریب آلفا

مـورد یـا   نامه بـا حـذف هـر    پرسشدقیقبراي بررسی اعتبار. اعتماد و پایایی باالي آن است
يبـا توجـه بـه آلفـا    وده شـ نامـه بـرآورد   هـاي پرسـش  سـؤال يانـده ، اعتبار کلی باقیمسؤال

هـیچ سـؤالی   آمـده،  )9تا2(شماره حذف هر سؤال که در جداول از دست آمدهبهکرونباخ 
افـزایش  ) درصـد 10حـداقل  (داريطـور معنـی  هنامه اعتبار آن بحذف از پرسشبانیست که 

.یابد
شــامل رؤســا وکارشناســان مراکــز ؛ اي نامحــدودجامعــهتحقیــق ایــن ي آمــاري جامعــه

ــاتر کــارآفرینی ســازمان  کــارآفرینی دانشــگاه ــدیران و کارشناســان دف ــی، هــا، م هــاي دولت
، انجمـن زنـان کـارآفرین، اعضـاي هیئـت علمـی      يامیرکبیر، اعضـا يکارآفرینان جشنواره

در ایـن . اسـت تهران کارآفرینی دانشگاه يدانشکدهدانشجویان کارشناسی ارشد و دکتري
براي تعیین حجم نمونـه از فرمـول   انتخاب نمونه به روش تصادفی ساده انجام شده و تحقیق،

)18ص،1376سـرمد و همکـاران،   (اسـتفاده شـد  ) گیري از جامعه نامحدودنمونه(کوکران 
، احتمــال درصــد80(p)، احتمــال موفقیــت 96/1(z)اســتاندارد يهمیــزان آمــارآنکــه در
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آقـایی و  (06/0مشـابه  هـاي پـژوهش با استفاده از )(مجازخطاي،درصد20(q)شکست 
نفـر  171تقریبـاً  با توجه به فرمول نمونه، حجم نمونه .در نظر گرفته شده است)1389زالی، 

یـا شـود و  برگشـت داده نمـی  یی کـه هـا نامـه پرسـش ، که با احتساب درصدي براي باشدمی
. شدندآماري انتخاب يعنوان نمونهنفر به187د،شومیصورت ناقص تحویلهب

. اسـتفاده شـده اسـت   116اس.اس.پـی .افزار اسها از نرممنظور تجزیه و تحلیل دادهاما به
مشخص و سـپس  شده راهکارهاي ساختاري تأیید ،ايدر ابتدا با استفاده از آزمون دو جمله

در نهایت اولویت هر . شدندندي بتحلیل عاملی اکتشافی این راهکارها دستهروشبه کمک 
ي آنهـا بـا اسـتفاده از آزمـون تحلیـل      یک از عوامل و راهکارهاي سـاختاري زیـر مجموعـه   

پردازیممیدر ادامه به بررسی این مراحل ن شد که واریانس فریدمن معی .

هایافته
ها نامهنفر  به پرسش183نفر انتخاب شده براي نمونه، 187از : شناختیهاي جمعیتیافته

نفـر 45تحصیالت کارشناسـی،  ) درصد01/53معادل (نفر97پاسخ دادند، که از این تعداد 
نفـر  13دکتـري،  ) درصـد 02/12معـادل (نفـر 22کارشناسی ارشـد،  ) درصد59/24معادل (
مـدرك دیـپلم و   ) درصـد 28/3معـادل  (نفـر  6و تنهـا  کاردانیمدرك ) درصد1/7معادل (

.دارندتر از دیپلم کم
درصـد  23، )سـس یـک شـرکت   ؤم(دهنـدگان کـارآفرین   درصد پاسـخ 26از آنجا که 

کـارآفرینی کـار   يدرصـد اعضـاي هیئـت علمـی کـه در زمینـه      11کارشناس کـارآفرینی،  
کـارآفرینی آشـنا  يهاي دولتی که با مقولهدرصد کارشناس سازمان40اند و سرانجام کرده

تحقیـق، خبـره بـوده و نتـایج    ایـن  ي ونـه در حـوزه  توان نتیجه گرفت که افراد نم، میهستند
. ستتجربیات آنهانشأت گرفته از این تحقیق دست آمده از به

يمنظـور قابـل قبـول بـودن یـا نبـودن راهکارهـاي سـاختاري توسـعه         پژوهش بـه این در 
نتـایج  براسـاس  . شـد اسـتفاده  درصـد 5اي با خطاي کارآفرینی در ایران از آزمون دو جمله

1. SPSS
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ــه تقویــت و حمایــت ویــژه از «دو مــورد یعنــیتنهــا راهکــار 40از مجمــوع آمــده دســتب
ایجـاد واحـدهاي   «و » هـاي فرعـی صـنایع کوچـک و متوسـط بـا صـنایع بـزرگ        پیمانکاري

. نشده استتأیید » صنعتیيکارآفرینی در مراکز خدمات بیمهيمشاوره
بـراي  واسـتفاده شـد  تحلیـل عـاملی  روشاز ییشناخت دقیق راهکارهاي اجرامنظور به

که طی آن صورت گرفتکفایت نمونه و آزمون کرویت ابتدا آزمون روشایناستفاده از
درصد و بیش از حداقل قابـل قبـول یعنـی    89برابر ) شاخص کفایت نمونه(KMOشاخص 

تر از میزان خطـاي  آزمون کوچکاین داري معنیسطحبا توجه به آنکه . باشدمیدرصد 60
تـوان بـه نتـایج    ترتیـب مـی  ه ایـن  ب.استنرمال شده توزیع متغیرهاي بررسی ت،اسدرصد 5
.تحلیل عاملی اطمینان داشتروشدست آمده از به

کـارآفرینی و بـار   يراهکارهـاي سـاختاري توسـعه   يیافتـه در ادامه، مـاتریس چـرخش  
.ارائه شده استآنهاعاملی هر یک از 

»یهاي حامی کارآفرینایجاد شبکه«بندي راهکارهاي تیافته و اولویماتریس چرخش. 2جدول 
کرونباخ در يآلفاترتیب اولویتبهراهکارهاي ساختاري 

صورت حذف آیتم
رتبه میانگین 

هر راهکار
بار

عاملی
955/0ایجاد بانک ایده تجاري در سطح ملی 40/9 659/0 

955/0چک و متوسطوکارهاي کوایجاد بانک و موسسات پولی و مالی دولتی ویژه کسب 02/9 677/0 

955/0هاایجاد واحدهاي مشاوره کارآفرینی در بانک 36/8 497/0 

955/0)کارآفرینانه(پذیرخطرگذاريهاي سرمایهصندوقایجاد  23/8 864/0 

956/0ي زنانهاي کارآفرینی ویژهایجاد شبکه 06/8 687/0 

954/0هاي صنعتیایجاد خوشه 76/7 787/0 

955/0هاي کارآفرینیشبکهایجاد 36/7 824/0 

وکارهاي کوچک و متوسط و هاي بین دولت، کسبایجاد و تقویت همکاري
954/0هاي بزرگسازمان 27/7 711/0 

وکارهاي کوچک و متوسط حمایتی براي تقویت همکاري بین کسبيتدوین برنامه
955/0پژوهشیو مراکز  12/7 647/0 

955/0، حمل و نقل و ارتباطاتفناورانهتسهیالت فنی،يهیارا 10/7 555/0 

955/0ايایجاد مراکز دولتی خدمات مشاوره 10/7 563/0 

954/0کارآفرینی ایرانيایجاد بنیاد ملی توسعه 43/6 869/0 

مجموع مجذورات بار عاملی 
رتبه میانگین3/22چرخش یافته تجمعی

مجموع بار 86/2عامل
34/8عاملی

شماره در جدول که براي عامل اولاز چرخش راهکارهادست آمده بهتوجه به نتایج با 
تـرین مجمـوع بـار    بـا بـیش  راهکـار  12عاملاین د که شمشخص نشان داده شده است، ) 2(
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ایجـاد  «ترین بار عاملی آن مربوط بـه راهکـار   بیش. دارد)34/8(عاملی در میان سایر عوامل
بـا توجـه بـه نـوع و ماهیـت      . اسـت 869/0با بار عـاملی  »ینی ایرانکارآفريبنیاد ملی توسعه

.نامید»یهاي حامی کارآفرینایجاد شبکه«توان ، عامل اول را میبیان شدهراهکارهاي 
کــه در میــان راهکارهــاي آن دارد053/4بــا مجمــوع بــار عــاملی راهکــار 6عامــل دوم

هاي مالی براي خرید ماشینحمایتيهیارا«مربوط به راهکار )827/0(ترین بار عاملیبیش
انـدازي  راهواندازي واحدها، تعویض خطوط تولید، خرید مواد اولیهآالت و تجهیزات، راه

تـوان  مـی آنعامل دوم را بـا توجـه بـه نـوع و ماهیـت راهکارهـاي       . است» واحدهاي جدید
. نامید»یافتههاي مالی و مالیاتی سازمانحمایتيهیارا«

هاي مالی و مالیاتی سازمان ه حمایتایار«بندي راهکارهاي یافته و اولویتماتریس چرخش. 3جدول 
»یافته

کرونباخ در صورت يآلفاترتیب اولویتکارآفرینی بهيراهکارهاي ساختاري توسعه
حذف آیتم

رتبه میانگین هر 
راهکار

بار 
عاملی

957/009/4827/0یزاتآالت و تجههاي مالی براي خرید ماشینحمایتيهیارا 

هاي گمرکی و سود هاي ویژه در تعرفهها و تخفیفمعافیتيهیارا
956/0بازرگانی 92/3765/0 

955/0هاي مالیاتیمعافیتيهیارا 73/3696/0 

956/0کارآفرینیيها و نهادهاي متولی براي توسعهتعیین سازمان 20/3451/0 

وکارهاي کسبيمالی دولتی ویژهایجاد بانک و موسسات پولی و 
956/0کوچک و متوسط 19/3621/0 

957/0یارانههاي مالی در قالب ها و حمایتکمکيهیارا 88/2693/0 

يمجموع مجذورات بار عاملی چرخش یافته
رتبه میانگین33تجمعی

053/4مجموع بار عاملی52/4عامل

راهکـار  ، تعـداد چهـار   بـراي عامـل سـوم   د، دهنشان می)4(شماره طور که جدول همان
بـا  »هـا هـا و دانشـگاه  ایجـاد مراکـز رشـد در دبیرسـتان    «: کـه عبارتنـد از  شده استمشخص 

هـاي فنـاوري، مراکـز رشـد و     ایجاد، توسعه و تقویت پارك«، )734/0(ترین بار عاملیبیش
تغییـر  «و » هـا نشگاهها و داایجاد پارك هاي فناوري در دبیرستان«، »علمی/هاي صنعتیپارك

بـا  . »وکارهـاي کوچـک و متوسـط   خدمات اداري به کسبيدهندههیهاي ارانظامو اصالح 
هـاي  ایجاد و تقویـت پـارك  «عامل سوم را می توان ، توجه به ماهیت راهکارهاي چهارگانه

.یدنام» وري و مراکز رشداعلم و فن
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ري و ناوهاي علم و فایجاد و تقویت پارك«بندي راهکارهاي یافته و اولویتماتریس چرخش. 4جدول

»مراکز رشد
کرونباخ در يآلفابه ترتیب اولویتکارآفرینیيراهکارهاي ساختاري توسعه

صورت حذف آیتم
رتبه میانگین هر 

راهکار
بار 

عاملی
هاي فناوري، مراکز رشد و ایجاد، توسعه و تقویت پارك

957/0علمی/هاي صنعتی پارك 92/2 718/0 

955/0هاها و دانشگاههاي فناوري در دبیرستانیجاد پاركا 51/2 705/0 

955/0هاها و دانشگاهایجاد مراکز رشد در دبیرستان 32/2 734/0 

خدمات اداري به يدهندههیهاي ارانظامتغییر و اصالح 
955/0وکارهاي کوچک و متوسطکسب 25/2 674/0 

مجموع مجذورات بار عاملی چرخش 
رتبه میانگین6/41فته تجمعییا

مجموع بار 4/04عامل
053/4عاملی 

ترین بار بیشبوده و 887/1با مجموع بار عاملی راهکار ساختاري 3عامل چهارم، شامل 
بـا توجـه بـه    . است» هاو مراحل اداري ثبت شرکتهاضرورتکاهش «عاملی آن مربوط به 

کـاهش الزامـات و   «تـوان  را میچهارمان عامل ، عنواین عامليگانهماهیت راهکارهاي سه
.نامید» هامراحل اداري و بانک و ثبت شرکت

و مراحل اداري و بانک و هاضرورتکاهش«بندي راهکارهاي یافته و اولویتماتریس چرخش. 5جدول 
»هاثبت شرکت

کرونباخ در يآلفاترتیب اولویتبهکارآفرینیيراهکارهاي ساختاري توسعه
ت حذف آیتمصور

رتبه میانگین 
بار عاملیهر راهکار

956/011/2262/0تکمیل سرمایهيهاي کم و حداقل وثیقه در زمینهوام با بهرهيهیارا
956/098/1864/0هاو مراحل اداري ثبت شرکتها ضرورتکاهش 

955/091/1779/0و مراحل اداري ثبت اختراعهاضرورتکاهش 
بار عاملی مجموع مجذورات

رتبه میانگین4/48چرخش یافته تجمعی
مجموع بار 36/4عامل

887/1عاملی

يمحاسـبه «ترین بار عـاملی آن مربـوط بـه   بیشکهداردراهکار ساختاري 3عامل پنجم 
امـا بـا انـدکی تأمـل در     . اسـت »هاي آب، برق، گاز و مواد سوختی بـا نـرخ ترجیحـی   تعرفه

ایجـاد  «وان دریافت کـه ایـن راهکـار بـا دو راهکـار دیگـر یعنـی       تراهکارهاي این عامل می
اي در ایجاد مراکـز دولتـی خـدمات مشـاوره    «و » کشوريهامراکز کارآفرینی در شهرداري
عامل پنجم با توجه بـه  رواز اینخوانی و سنجش ندارد، هم»تهران و مراکز شهرهاي بزرگ
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ایجاد مراکز «توان را مییادشدهشود و بنابر ماهیت آنها، عامل گذاري میاین دو راهکار نام
.نامید» هاي کشوراي در شهرداريکارآفرینی و خدمات مشاوره

اي در ایجاد مراکز کارآفرینی و خدمات مشاوره«بندي راهکارهاي یافته و اولویتماتریس چرخش. 6جدول
»هاي کشورشهرداري

کرونباخ در يآلفابه ترتیب اولویترآفرینیکايراهکارهاي ساختاري توسعه
صورت حذف آیتم

رتبه میانگین 
بار عاملیهر راهکار

957/0هاي کشورایجاد مراکز کارآفرینی در شهرداري 17/2 676/0 

957/0محاسبه تعرفه هاي آب، برق، گاز و مواد سوختی با نرخ ترجیحی 13/2 749/0 

ي در تهران و مراکز شهرهاي اایجاد مراکز دولتی خدمات مشاوره
956/0بزرگ 70/1 540/0 

مجموع مجذورات بار عاملی 
رتبه میانگین3/55چرخش یافته تجمعی

مجموع بار 04/5عامل
965/1عاملی

بـا  راهکـار سـاختاري   4عامل ششـم نیـز   ، دهدمینشان )7(شماره گونه که جدول همان
تـدوین  «ار عاملی این عامل مربوط به راهکـار  ترین بکه بیشدارد496/2مجموع بار عاملی 

وکارهـاي کوچـک و   کـارآفرینی و کسـب  يتوسـعه يها و اهداف ویـژه ها، سیاستبرنامه
تـدوین  «تـوان  ، عامـل ششـم را مـی   بیان شدهبا توجه به راهکارهاي .است) 774/0(» متوسط

.نامید» متوسطوکارهاي کوچک وکارآفرینی و کسبيتوسعهيویژهيسندملی و برنامه
يتوسعهيویژهيتدوین سند ملی و برنامه«بندي راهکارهاي یافته و اولویتماتریس چرخش. 7جدول

»وکارهاي کوچک و متوسطکارآفرینی و کسب
کرونباخ در يآلفاترتیب اولویتبهکارآفرینیيراهکارهاي ساختاري توسعه

صورت حذف آیتم
رتبه میانگین 

هر راهکار
بار 

لیعام
956/0وکارهاي کوچک خوداشتغالتصویب قوانین حمایت از کسب 79/2 465/0 

957/0واحدهاي خوداشتغالیيتوسعه 63/2 536/0 

956/0کارآفرینی در ایرانيتدوین سند ملی توسعه 33/2 721/0 

956/0کارآفرینیيتوسعهيها و اهداف ویژهها، سیاستتدوین برنامه 25/2 774/0 

ع مجذورات بار عاملی چرخش مجمو
رتبه میانگین4/61یافته تجمعی

مجموع بار 18/5عامل
496/2عاملی

آن را نشان ) 8(شماره که جدول عامل هفتم راهکارهاي يگانهبا توجه به ماهیت سه
این با توجه به .نامید» بانکی- قوانین و مقررات اداري«توان این عامل را میدهد، می
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مربوط به راهکار ،عاملی در راهکارهاي این عاملترین بارد است که بیشمشهو،جدول
.باشدمی829/0با بار عاملی » کاهش مراحل اداري، مالی و قانونی بانکی جهت اخذ وام «

»بانکی-قوانین و مقررات اداري«بندي راهکارهاي یافته و اولویتماتریس چرخش. 8جدول
کرونباخ در يآلفابه ترتیب اولویتارآفرینیکيراهکارهاي ساختاري توسعه

صورت حذف آیتم
رتبه میانگین 

هر راهکار
بار 

عاملی
955/0اصالح طرح تجمیع عوارض قانونی 09/2 527/0 

957/0وامدریافت منظوربهکاهش مراحل اداري، مالی و قانونی بانکی  03/2 829/0 

وام منظور دریافت هبمالی و قانونی بانکی اداري،هاي ضرورتکاهش 
956/0توسط کارآفرینان 88/1 802/0 

مجموع مجذورات بار عاملی چرخش 
رتبه میانگین4/67یافته تجمعی

مجموع بار 92/4عامل
158/2عاملی

با مجموع بار عاملی آن برابر داشته و در راهکار ساختاري 3که سرانجام عامل هشتم 
ایجاد «توان گانه، عامل هشتم را میاهیت راهکارهاي سهبا توجه به نوع و م. باشدمی795/1

ترین بار عاملی در میان راهکارهاي این بیش.نامید» کارآفرینیهايو آموزشگاههادانشکده
)671/0(»وکارهاي کوچکهاي کارآفرینی و کسبایجاد آموزشگاه«عامل مربوط به 

.است

»کارآفرینیهايو آموزشگاههاایجاد دانشکده«هکارهاي بندي رایافته و اولویتماتریس چرخش. 9جدول
کرونباخ در يآلفابه ترتیب اولویتکارآفرینیيراهکارهاي ساختاري توسعه

صورت حذف آیتم
رتبه میانگین 

هر راهکار
بار 

عاملی
956/0هاایجاد کلینیک هاي مشاوره کسب و کارهاي کوچک در دانشگاه 09/2534/0 

956/0وکار هاي کوچکهاي کارآفرینی و کسبهایجاد آموزشگا 03/2671/0 

956/0هاي کشورایجاد دانشکده کارآفرینی در سطح دانشگاه 88/1590/0 

مجموع مجذورات بار عاملی 
رتبه میانگین72چرخش یافته تجمعی

مجموع بار 72/4عامل
795/1عاملی

تـر از میـزان   زمـون کوچـک  داري آ، چـون سـطح معنـی   )10(بر اسـاس جـدول شـماره    
کـارآفرینی  يساختاري توسـعه يمیانگین عوامل هشتگانهيبرابري رتبهرواز اینخطاست، 

.شوددر کشور رد می
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تحلیل واریانس فریدمنآزمونيآماره. 10جدول 
183دهندگانتعداد پاسخ

821/115شدهکاي دو محاسبه 

7آزداييدرجه
000/0داريسطح معنی 

از چـرخش مـاتریس راهکارهـا،    دسـت آمـده  بـه نتایج برافزون، )9تا 2(شماره جداول 
اسـت  شـده  میانگین هر یک از راهکارها و عوامل را که از آزمون فریدمن اسـتخراج  يرتبه
يتـرین عامـل سـاختاري در توسـعه    ، مهـم براساس نتـایج ایـن جـداول   .دهندنیز نشان میرا 

کـارآفرینی در  يتوسـعه يویـژه راهبـردي يد ملی و برنامـه تدوین سن«کارآفرینی کشور، 
عوامـل سـاختاري   . باشـد مـی 18/5میـانگین  يبـا رتبـه  »متوسـط و کوچکوکارهايکسب
: کردتوان به ترتیب زیر عنوان کارآفرینی در ایران را براساس اهمیت آنها میيتوسعه

وکارهـاي  رآفرینی در کسـب کـا يتوسـعه يویـژه ي راهبردي تدوین سند ملی و برنامه.1
؛ 1)18/5(متوسط

؛ )04/5(هاي کشوراي در شهرداريایجاد مراکز کارآفرینی و خدمات مشاوره.2
؛ )92/4(بانکی-اصالح قوانین و مقررات اداري.3
؛ )72/4(ایجاد دانشکده و آموزشگاه کارآفرینی.4
؛)52/4(یافتههاي مالی و مالیاتی سازمانحمایت.5
؛ )40/4(هاي علم و فناوري و مراکز رشدپاركایجاد و تقویت .6
؛ )36/4(هابانکی و ثبت شرکت-و مراحل اداريهاضرورتکاهش .7
. )72/4(ی هاي حامی کارآفرینایجاد شبکه.8

طـور مشـابه از  نیـز بـه  هـر یـک از عوامـل   هاي راهکارهاي ساختاريبراي تعیین اولویت
و نشان داده شـده )9تا 2(شماره در جداول ده است که نتایج آن شاستفاده آزمون فریدمن 

ایجـاد  «عنـوان مثـال   ؛ بـه انـد ترتیب اهمیت در این جداول قرار گرفتهراهکارهاي هر عامل به

.دهدهاي آنها را نشان میاعداد داخل پرانتز رتبه میانگین هر یک از عوامل یا راهکار.1
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گـذاري مخـاطره  هـاي سـرمایه  ایجـاد شـرکت  «، )40/9(» تجاري در سطح ملیيبانک ایده
يهاي مشـاوره ایجـاد واحـد  «و )02/9(»وکارهـاي کوچـک و متوسـط   کسبيپذیر، ویژه

اول هاي اول تا سوم راهکارهاي عامـل به ترتیب در اولویت)36/8(»هاکارآفرینی در بانک
هـاي  صـندوق ایجـاد  «کـه  قـرار دارنـد؛ درحـالی   » یکارآفرینیایجاد شبکه حام«یعنی عامل

ایجـاد  «، )23/8(»حمایـت از کارآفرینـان  منظـور بـه )کارآفرینانـه (پذیرخطرگذاريسرمایه
ایجـاد  «، )76/7(»هـاي صـنعتی  ایجـاد خوشـه  «، )06/8(»ي زنـان هاي کارآفرینی ویـژه شبکه
وکارهـاي  هاي بین دولـت، کسـب  ایجاد و تقویت همکاري«، )36/7(»هاي کارآفرینیشبکه

حمـایتی بـراي تقویـت    يتـدوین برنامـه  «، )27/7(»هاي بزرگکوچک و متوسط و سازمان
يهیــارا«، )12/7(»پژوهشــیوســط و مراکــز وکارهــاي کوچـک و مت همکـاري بــین کســب 

، )10/7(»، حمل و نقل و ارتباطات براي صـنایع کوچـک و متوسـط   فناورانهتسهیالت فنی، 
ایجــاد مراکــز دولتــی خــدمات «و )10/7(»کــارآفرینی ایــرانيایجــاد بنیــاد ملــی توســعه«

ترتیـب در  هبـ )43/6(»هاي صـنعتی هاي فناوري، مراکز رشد و شهركاي در پاركمشاوره
.هاي چهارم تا دوازدهم هستنداولویت

نتیجهبحث و 
اقتصادي، اغلب کشـورهاي جهـان بـه    يبا توجه به اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه

نظـران بـر   براي مثال برخی از صـاحب . ندهستآن يبر توسعهاثرگذار دنبال شناسایی عوامل 
ــاي ســهنقــش ــهه ــاري (ي گان ــی، شــناختی و هنج ــعه)تنظیم ــت در توس ــارآفرینی يدول ک

مقیمی و همکاران، (اندکارآفرینی را بررسی کردهياند و یا موانع ساختاري توسعهپرداخته
).1389؛ آقایی و همکاران، 1384؛ دانایی فرد، 1379

ــا اســتفاده از 38در ایــن تحقیــق  ــه روشراهکــار ســاختاري ب عامــل 8تحلیــل عــاملی ب
کـارآفرینی در  يتدوین سند ملی توسـعه «که دهد نشان میتحقیق نتایج . اندبندي شدهطبقه

این عامـل شـامل چهـار راهکـار     . کارآفرینی در ایران استيتوسعهترین عاملمهم» کشور
يکارآفرینی، تدوین سند ملی توسـعه يتوسعهيها و اهداف ویژهها، سیاستتدوین برنامه

ــعه  ــران، توس ــارآفرینی در ای ــدهاي خوديک ــت از   واح ــوانین حمای ــویب ق ــتغالی و تص اش
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فضـاي  يطـور کـه نتـایج مطالعـه    همـان . باشـد مـی وکارهاي کوچک و خوداشـتغالی  کسب
بخـش  بـه  وکـار،  حمایـت از کسـب  دهد، مقرراتوکار توسط بانک جهانی نشان میکسب

,Doing Business(دهـد  را مـی معـامالتی  يپیشرفت و گسترش شـبکه تواناییخصوصی 

2013, p11( .اقتصـاد بـازار   راهبرد«ترکیه بر مبناي يتوسعهراهبردتاکنون، 1980ياز دهه
ها، آزادسازي تجارت خـارجی،  حذف کنترل بر قیمتمانندقرار داشته و اصالحاتی 1»آزاد

صــادرات را در دســتور کــار خــود قــرار داده و اقــدام بــه       يســهولت واردات و ارتقــا 
براسـاس مطالعـات انجـام    و بدین ترتیـب  )TSMEDO, 2002(استکرده سازي خصوصی

، در را دارد71يوکار رتبـه کشور، از نظر سهولت کسب185، در میان 2013شده در سال 
از . (Doing Business, 2013, p11)را دارد 145يرتبـه ایـران در ایـن شـاخص    حالی که 

يکشـور رتبـه  183نیز ایران در بـین  2012گذاران در سال نظر شاخص محافظت از سرمایه
Doing(را دارد134ي رتبــهو از نظــر شــاخص تعــداد معــامالت خــارجی  را داشــته 166

Business, 2012, p. کـارآفرینی  ياینها مواردي است که تدوین یک سند ملی توسعه). 8
. کندمیرا ضروري 

ن همچـو نیـز کارآفرینی که کشـورهاي دیگـر   يدوم در عوامل مربوط به توسعهيرتبه
ــدونزي آن ــهان ــ را ب ــار ب ــدردهک ــاوره   «، ان ــدمات مش ــارآفرینی و خ ــز ک ــاد مراک اي در ایج

اي، دولـت انـدونزي اقـداماتی    خـدمات مشـاوره  يدر زمینه. باشدمی» هاي کشورشهرداري
يهاي فنی و تخصصی، مشـاوره در زمینـه  نیروي انسانی، کمکيهاي توسعهآموزشمانند

بـرده اسـت   کـار  کـارآفرینی را بـه  يبراي توسـعه ) انکوباتور(شد بازاریابی و ایجاد مراکز ر
)ILO, 2005; Tambunan, 2006.(تخصصــی مبتنــی بــر دانــش کــاربردي و يمشــاوره

هوشـیاري  يارتقـا منظـور هبـ هاي اقتصادي یک ضرورت اساسـی  بنگاهصاحباننوآوري به 
ابلیـت کارآفرینانـه   درك قهمچنـین  وکـه بـا درك فرصـت کارآفرینانـه    استکارآفرینانه 

، 1391زالـی و همکـاران،   (معکـوس دارد يمسـتقیم و بـا تـرس از شکسـت رابطـه     يرابطه
). 218-215ص ص

1. Free Market Economy Strategy
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و اندیشمندان بسـیاري بـه آن اشـاره    هاپژوهشکارآفرینی که يدیگر عامل مهم توسعه
عامـل را  کشـورها اهمیـت ایـن    . باشدمی» بانکی-اصالح قوانین و مقرارات اداري«اند کرده

بـراي  مثـال در   . انـد کارآفرینی درك کرده و اقدامات گوناگونی را انجام دادهيدر توسعه
يهـاي بـانکی، تـأمین سـرمایه    واميهیـ هـاي مختلفـی ماننـد ارا   چین حمایت مـالی بـا روش  

وکارهـاي  تسـهیالت بـه بانـک بـراي اعطـاي وام بـه کسـب       يهیـ وکارهاي جدید، اراکسب
;Wang, 2004(شـود  انجـام مـی  وکارهـاي کوچـک   اد بانـک کسـب  کارآفرینانـه و ایجـ  

Djankov et al, 2005 .(
پـس از سـه عامـل    کارآفرینی در ایرانيبر توسعهاثرگذاراما از دیگر عوامل ساختاري 

ایجـاد دانشـکده و آموزشـگاه    تر از بقیه شناخته شـده اسـت،   که در این تحقیق مهمشدهبیان
هاي علم یافته، ایجاد و تقویت پاركهاي مالی و مالیاتی سازمانتحمایيهیکارآفرینی، ارا

هـا و  و مراحـل اداري و بـانکی و ثبـت شـرکت    هاضرورتو فناوري و مراکز رشد، کاهش 
هاي بعـدي اهمیـت قـرار    ترتیب در اولویتبهباشد که مییهاي حامی کارآفرینایجاد شبکه

.گیرندمی

ها پیشنهاد
يهـاي تحقیـق، پیشـنهاد   یافتـه هـا و تحلیـل  از نظرسـنجی دست آمـده  بهبا توجه به نتایج 

: شوندزیر ارایه میکاربردي 
کارآفرینی در بین جوانان از جملـه مسـائلی   يتوسعه؛ایجاد واحد کارآفرینی جوانان. 1

جـوان بـودن   . (ILO, 2012)بـه آن توجـه دارد  نیـز  (ILO)المللی کـار است که سازمان بین
از .باشـد مـی اقتصـادي در کشـور   يههاي رشـد و توسـع  تترین فرصی از مهمایرانيجامعه

گیـري از فرصـت   اثربخشی براي بهـره راهبرد ،کارآفرینی جوانانيرو، اهتمام به توسعهاین
. ملی است

یافتـه،  تـر توسـعه  بـراي زنـان در کشـورهاي کـم    ؛زنانيایجاد واحد کارآفرینی ویژه. 2
انـد ویـژه بـراي آنهـایی اسـت کـه بـا مشـکل مـالی مواجـه         لی بهکارآفرینی یک راهکار عم

)Sarfaraz & Faghih, 2011, p45( بیش از نیمـی از جمعیـت ایـران را زنـان     و از آنجا که
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. شودزنان تشکیل يد تا واحد کارآفرینی ویژهشوپیشنهاد میرواز ایندهند تشکیل می
هایی نیـز بـه همـراه    ک سري محدودیتدست آمده، این بررسی یرغم اهمیت نتایج بهبه
ماننـد کـارآفرینی  يعوامل اثرگذار بر توسعهدیگر اولین مورد اینکه در این تحقیق به . دارد

اي اشـاره نشـده کـه پیشـنهاد     عوامل و راهکارهاي آموزشی و نیز عوامل و راهکارهاي زمینه
طـه شناسـایی و تبیـین    این عوامل بـه همـراه راهکارهـاي مربو   آیندههايپژوهششود در می
کـارآفرینی در کـل   يراهکارهـاي توسـعه  در مـورد  تحقیـق  این ه در کمورد دیگر آن. دشو

شـود ایـن راهکارهـا در    پیشـنهاد مـی  هـاي آینـده   پـژوهش است که بـراي  شده کشور بحث 
. شودهاي اقتصادي اعم از کشاورزي و صنعت نیز شناسایی زیربخش
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