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  چکیده
بندي  کار است. در نتیجه هدف این پژوهش شناسایی و اولویتونظام تعاونی روش مناسبی براي ایجاد کسب

پیمایشی -باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نوع توصیفیکارآفرینی بخش تعاون میهاي توسعۀ  مشی خط

است. جامعۀ آماري پژوهش مدیران، ادارة تعاون و اعضاي هیأت علمی دانشکدة مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و 

اي  گزینه 5اي با طیف بتدا پرسشنامهساخته بود. ابلوچستان بودندکه سرشماري شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامۀ محقق

افزار اسمارت پی  آوري به کمک نرمپرسشنامه توزیع و پس از جمع 30لیکرت تهیه و روایی و پایایی آن تأئید شد. تعداد 

ي با معیارهاي منتخب تهیه شد. این بندیتارجح ۀپرسشنامهایی که بار عاملی بیشتري داشتند انتخاب و  ال اس شاخص

کمتر از  نیز ها شاخص ۀنرخ ناسازگاري کلیداشت. روایی پرسشنامه تأئید شد.  گزینه 42زیرمعیار و  8معیار،  3 پرسشنامه

افزار  نرم و AHPدست آمده با روش هاي بهتوزیع و داده آمد. سپس این پرسشنامه مجدد بین اعضاي نمونهدست به 1/0

در رتبۀ نخست، حوزة  70/0هاي حوزة بسترسازي با وزن  مشی داد خطتحلیل شد. نتایج تحقیق نشان ودسیژن تجزیهسوپر

ترین در رتبۀ سوم قرار دارد. مهم 08/0سازي با وزن  در رتبۀ دوم و حوزة تثبیت و نهادینه 20/0هدایت و عملیاتی با وزن 

و در حوزة  69/0 و 73/0هاي  هاي آموزش و مهارت با وزن مشی سازي، خط زیرمعیارهاي حوزة بسترسازي و نهادینه

ها به  شود بیشترین توجه آنگذاران توصیه میمشیبنابراین به خط است؛ 80/0هاي حوزة انگیزش با وزن  مشی عملیاتی، خط

  سازي معطوف شود.بستر
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  مقدمه

یـافتگی جوامـع    هـاي توسـعه  یکی از شـاخص  عنوان امروزه، افزایش اشتغال و کاهش بیکاري به

ي مخـرب اجتمـاعی، اقتصـادي و فرهنگـی     عنوان یک پدیـده  واقع، بیکاري به شود. درتلقی می

کرباسـی و همکـاران،   (ریزان بوده است هاي برنامهمطرح بوده و رفع آن همواره ازجمله دغدغه

بـراي ایجـاد    مناسـبی  نی روشتعـاو  اقتصادي و اجتمـاعی، نظـام   نظران صاحب به اعتقاد). 1387

در راسـتاي نصـف کـردن     . در بحث ایجاد اشتغال، سازمان مللباشدمی وکار هاي کسبفرصت

مسـیر   عنوان ابـزار اصـلی در ایـن    ها بهرا براي تعاونی یتوجه نقش قابل 2015تعداد فقرا در سال 

انـد  هـا توانسـته  ، تعـاونی المللی تعاونبراساس آخرین آمارهاي موجود اتحادیۀ بین اند.قائل شده

در کشور ما نیز با ترسـیم   ).1394نظریان و حسینی، ( میلیون شغل ایجاد کنندصد طور تقریبی به

دولتـی، خصوصـی و تعـاونی، بـه نحـوي از ایـن دیـدگاه         ۀنظام اقتصادي کشور در قالب سه پای

-ت و خصوصیگري کامل دولده و رشد اقتصاد ملی به کاهش دیوانساالري و تصديشتبعیت 

-از ایـن  ).1388نیا، مهرنگار و حسینی( شده است سازي صرف و ارتقاي بخش تعاون ربط داده

اقتصـاد و بهبـود فضـاي     رشـد  بـراي حمایـت از کارآفرینـان و    دولـت  گذاران سیاست اخیراً رو

هـاي   ها و گزارش شاخص ۀمطالع اما اند؛هاي کارآفرینی پرداخته مشی وکار به تدوین خطکسب

پردازنـد بیـانگر وضـعیت    وکـار کشـورها مـی   جهانی که به بررسی وضـعیت اقتصـادي و کسـب   

 باشدمیبانک جهانی  وکار گزارش سهولت کسب ها، این گزارش ۀازجمل نامطلوب ایران است.

را  118 رتبه 2016و سال  130رتبه  2015، سال 152رتبه  2014 سال کشور در 189که ایران از 

در مقایسه با سایر کشورهاي آسیایی  2016که با توجه به بهبود رتبه در سال  کسب کرده است؛

کشـور در   186و حتی آفریقایی هنوز وضعیت مناسـبی نـدارد. در شـاخص آزادي اقتصـادي از     

در شاخص فالکت اقتصـادي کـه    ،)Economic Freedon Heritage, 2016( 171 ۀرتب 2016سال 

 5 ۀرتبـ  2014کنـد در سـال   گیـري مـی  جموع نـرخ بیکـاري و تـورم را انـدازه    صورت ساده م به

)Measuring misery around the world, 2014،( فریـزر از   ۀسسـ ؤشاخص آزادي اقتصادي م در

و در شـاخص جهـانی    of theWorld Fraser,2015) (Economic Freedom 147 ۀکشور، رتب 157

کشـور   141دانـد از  عنوان محرك رشد اقتصادي و رفاه کشورها مـی  نوآوري که نوآوري را به
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اهمیت تعاون  رغم بهسوي دیگر، از  .)GII, 2015(را کسب کرده است  106 ۀرتب 2015در سال 

وت هـاي متفـا  هـا در نظـام  تعـاونی و پیشـرفت   شواهدي مبنی بر موفقیـت از سوي سازمان ملل و 

دسـت آمـده از درآمـدهاي    به باالترین سهم از تولید ناخالص داخلـیکه طوريدنیا، به اقتصادي

گزارش  درصـد13سـوئد  %،4/16سـوئیس%، 5/17%، نیوزلند21فنالنـد در کشورهاي  هاتعاونی

توسعۀ کشور و  مختلف هايبرنامه هايدر کشور ما باوجود تأکید، )Cronan,2010(شده است 

نقش و جایگاه بخـش تعـاون در اقتصـاد    درصدي  25بر توسعۀ  44هاي ابالغی اصل نیز سیاست

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعی    اند به جایگـاه واقعـی خـود در عرصـه    ها نتوانستهکشور هنوز تعاونی

-نیدرصد تعاو 75/25دهد  آمارها نشان میطوري که به .)1394نظریان و حسینی، ( دست یابند

و  اعتمـادي و همچنـان روح بـی   )1390وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ( ها غیرفعال هستند

نظریان و حسـینی،  ( فرماستتردید نسبت به کارآمدي این ساختار بر بدنۀ اقتصادي کشور حکم

1394.(  

 پدیـده  این بر اثرگذار عوامل کارآفرینی، باید ارتقاي و توسعه راستاي در اقدامی هر از قبل

هـا   یـت اولوتشـخیص و انتخـاب   در  هـا، مشـی اجـراي خـط   تدوین و در بخش .کرد شناسایی را

ایـن  گیري چند معیـاره اسـت. در ایـن راسـتا     تصمیم ۀلأیـک مس کهعوامل متعددي نقش دارند 

و بـه ایـن   بپردازد کارآفرینی بخش تعاون  ۀهاي توسع مشی خط به بررسیتا تالش دارد پژوهش 

بندي این اند؟ و اولویت کارآفرینی بخش تعاون کدم ۀهاي توسع مشی دهد. خط پاسخ هاپرسش

  ها چگونه است؟ مشی خط

  تحقیق ۀمروري برمبانی نظري و پیشین

  تعاون

-نظام و داوطلبانه یجمعکار  ،عبارتیبه. است» متقابل یهمراه و ياوری« یمعن به لغت در تعاون

خودمختـار و مبتنـی بـر اتحـاد      ۀتعاونی یـک مؤسسـ   .)1393 ،(مختارپور ندیگویم تعاون را مند

ن نیازهاي عمومی اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و آرزوها از طریـق  کردبراي برآورده  داوطلبانه

تـاکنون   (Sonja, 2008).باشـد  مـی یک مالکیت مشترك و تحت کنتـرل دموکراتیـک شـرکت    
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هـاي مختلـف   ر حـوزه د هاتعاونی ۀبر توسع اثرگذارتحقیقات متعددي به بررسی عوامل و موانع 

  ها اشاره شده است.به تعدادي از آن 1اند که در جدول پرداخته

  

  هاتعاونی ۀبر توسع اثرگذارعوامل  ۀه در زمینانجام شد. مطالعات 1جدول  

  هاعوامل و موانع اثرگذار بر توسعۀ تعاونی  سال نویسنده

Holplin  2010  

توانمندسـازي و ایجـاد معیشـت     اعضـا، نبـود   عدم ارائۀ خدمات ضروري بـراي زنـدگی  

فکري و حمایـت  هم پایدار براي کاهش فقر در نواحی روستایی و همچنین عدم توسعه،

  از اعضا

Siegal 2010  
عـدالت   نبـود از تمرکز ثروت، نکردن قرار ندادن وسایل کار در اختیار افراد، پیشگیري 

  اعضاندادن و آموزش ها نکردن واسطهاجتماعی، حذف 

Abdolmaleki  2015  
سـرمایه و نظـام    رهبران، موانع زیرساختی، درستدانش  و هاي فرهنگیزیرساخت نبود

 تعاونی دولت و بدگمانی به ساختار سود، وابستگی به نبودرسانی ناکافی، اطالع

 و تخصصیاقتصادي، مهارتی  -موانع دولتی و حمایتی، مدیریتی، آموزشی، اجتماعی  1394 حیدري و همکاران

  منبع: (نگارندگان)

  کارآفرینیۀ هاي توسع مشی خط

-گذاري دولـت  مشیخط دستگاه تازگی وارد به کهاست  يموضوع جدید کارآفرینی مشیخط

 بـه اعتقـاد   اصـلی آن توافـق وجـود نـدارد.     عناصـر  و ابعـاد  سـر  بـر  همچنانرو از اینشده،    ها

شـده بـه    اقتصـاد مـدیریت   از جهـت  تغییـر بـه   کارآفرینی واکنشـی  مشیظهور خط ،پژوهشگران

تشـویق  سیاست کارآفرینی سیاستی اسـت کـه باعـث     .)1388 ،فرد دانایی( کارآفرینانه است اقتصاد

 هـاي اقـدام وکـار جدیـد،   وکـار، تسـهیل ورود کسـب   هاي کسبعوامل اقتصادي به مفهوم ایده

و  هـا  یرسـاخت زها و یا نامهتسهیل ورود با تغییرات یا بهبود نهادها، آیین مثال عنوان بهغیرمستقیم 

باعث شـروع یـک   امکان دارد بالقوه  طور بهمستقیم هدف قرار دادن عوامل اقتصادي که  طور به

 سیاســت )2001(استیونســون  الندســتروم و .)Audretsch & et al 2002(وکــار شــود کســب

 و انـدازي راه، هدف قبل از آغاز، کارآفرینی براي تحریک انجام شدههاي اقدام«را  کارآفرینی

و آمــوزش هـا  فرصــتکشـف   ،شانگیـز  ةدر سـه حــوز ، کـارآفرینی  فراینــد انـدازي راه پـس از 

سیاسـت   .اندکرده تعریف »وکارکسب براي شروع بیشتر مردم تشویق هدف اصلی با ها،مهارت
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به : Rigby & ramlogan, 2013(و اجتماعی است  هاي مولد اقتصاديکارآفرینی هدایت فعالیت

کارآفرینی بـه   ۀهاي توسعسیاست OECD). در گزارش 1394 نقل از جعفري مقدم و همکاران،

هـاي  هـاي خـرد در سـطوح پـایین و سیاسـت     دو بخش خرد و کالن تقسیم شده که که سیاسـت 

طـور  بخشـند و بـه  بهبود میوکار را شود که محیط کسبکالن در سطوح عالی دولت  انجام می

  ).Davari & et al, 2012( هاي خرد هستندتر از سیاستاثرگذارکلی 

  کارآفرینی ۀگذاري توسعمشیهدف خط 

ري جدیـد در جهـت کـاهش    نـاو ف ۀاقتصادي، ارائ ۀکارآفرینی نقش بسیار مهمی در بهبود توسع

رشـد اقتصـادي، کـاهش فقـر     ایجاد شغل،  اي دارد. تعادل) منطقه( استخدام و حذف عدم توازن

هـاي  از طریـق افـزایش فعالیـت    )OECD, 2007(کـارآفرینی   ۀاهداف اصلی سیاستگذاري توسع

ایـن   ).1394 مقدم و همکاران،به نقل از جعفري: Rigby & ramlogan, 2013( کارآفرینانه است

هـدف   هاي اقتصـادي کشـورها دارنـد، و   آمیز سیاستها نقش مهمی در کاربرد موفقیتسیاست

 ).Hobikoğlu & Şanl, 2015( باشـد مـی هـا افـزایش آگـاهی و ترغیـب کـارآفرینی      اصـلی آن 

 & Mirzanti(اثرگذار است کارآفرینی  ۀسیاست کارآفرینی در ایجاد محیط مساعد براي توسع

et al, 2015.(   

  کارآفرینیمشی. برخی از مطالعات صورت گرفته در زمینه خط2جدول 

  موضوع  سال نویسنده

  ي کارآفرینی در ده کشور متفاوت ها یمش خطوتحلیل توسعۀ تجزیه  2007  آدرتیچ و همکاران

  هاي کارآفرینی و اهداف آن براي یادگیري کارآفرینی  ي آموزشها برنامهاهمیت   2008  باالبان و ازمیر

  ي عمومی توسعۀ کارآفرینی در کشورهاي اروپایی ها استیسبررسی   2009  لیتائو و باپتیستا

  اهمیت کارآفرینی براي توسعۀ اقتصادي  لیوتحل هیتجز  2011  استام و استیل

  2014  بنت
ي کوچک و کارآفرینان وکارها کسبي مناسب و ابزارهاي سیاسی ها یمش خطبررسی 

 و مسائل مالی  وکار کسبهاي بازاریابی، ایجاد  نوپا در فعالیت

 ی در ترکیه نیکارآفرتوسعۀ  منظور بهي عمومی و خصوصی ها بخشحمایت از   2014  سونمز و توکسوي

  (Hobikoğlu & Şanl, 2015)منبع: 
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  کارآفرینی ۀگذاري توسعمشیهاي خط مدل

 کـارآفرینی اشـاره   ۀگـذاري توسـع   هاي سیاست طور خالصه به برخی از مدل به 3در جدول 

    شده است.

  گذاري کارآفرینیمشیهاي خط مدل. خالصۀ 3 جدول

  ابعاد اصلی  پژوهشگر (مدل)

  )2007استیونسون و لندستروم (

هاي ها و محركهاي جدید، ارائۀ مشوقایجاد محیط مطلوب براي ظهور شرکت

اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و زمینۀ ساختاري، عرضۀ کارآفرینان بالقوه، دسترسی به 

  هاي کارآفرینانه در جامعهگیري ارزشبالقوه، شکلمنابع و دانش براي کارآفرینان 

  و فرهنگها ها، انگیزه ها، سرمایه، تواناییهاي اثرگذار بر فرصتمشیخط  )2007هافمن (

  )2010هنریکسون و استنکوال (
- اندازي و رشد کسبتوجه به نظام سیاسی، اقتصادي و فرهنگی هر کشور، تسهیل راه

  دارهایی براي حفظ و نگهداري افراد آیندهوکار، ارائۀ پاداش، انگیزه

  (Fiorina, 2012)آنکتاد
افزایش آموزش و سازي محیط نظارتی،  فرموله کردن راهبرد ملی کارآفرینی، بهینه

  ها، افزایش دسترسـی به منابع مالی، ترویج فرهنگ کارآفرینی مهارت

  )2012ردفورد (

  

آموزش و مشاوره (مالی/حقوقی/مدیریتی/بازاریابی/توسعۀ محصول)، آموزش در 

  حمایت مالی و...)(ها  گانه (قبل/حین/بعد) خلق کار، توسعۀ زیرساخت مراحل سه

  )2016-2014جهانی(مدل بانک 

 ،برق اشتراك افتیدر ،وسازساخت يمجوزها اخذ ،وکارکسب ياندازراه سهولت

 ،اتیمال پرداخت ،خرد گذارانهیسرما از تیحما زانیم ،اعتبارات کسب ،هاییدارا ثبت

  یورشکستگ به مربوط نیقوان ،قراردادها ياجرا ی،المللنیب تجارت

  )GEM )2015 مدل

 نرخ، کارآفرینان به يا رسانه توجه، کارآفرینانه قصد، کارآفرینانه يها فرصت درك

، کارآفرینانه يها تیقابل درك، کارآفرینان اجتماعی منزلت، شکست از ترس

   خروج نرخ، شده تیتثب کارآفرینی، نوپا کارآفرینی ،مناسب شغل عنوان به کارآفرینی

  عمل، تثبیت و نهادینه کردن کارآفرینیبسترسازي، هدایت در مرحله   )1385داوري و رضایی (

  و نگارندگان) 1393پور، منبع: (ثنایی

  چارچوب مفهومی پژوهش

تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب بـراي توسـعۀ آن از ابـزار پیشـرفت اقتصـادي کشـورها،       

جـاد  یدولت بـه ا  ،در بسترسازي ).1387(خنیفر و وکیلی،  است توسعه درحالکشورهاي  ویژه به

 ايجامعـه  ).1385 داوري و رضـایی، ( پـردازدیمـ ینیکـارآفر ۀهاي الزم براي توسع زیرساخت

 ایجـاد  بـا  کـه  باشـد  داشـته  شـتابی  بـا  و جلـو  روبـه  حرکـت  کارآفرینی، ۀتوسع مسیر در تواندمی

 .)1387 بزرگـی، ( کند تجهیز کارآفرینی مهارت و دانش به را خود انسانی منابع الزم، بسترهاي
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 کـارآفرینی  ۀبراي توسـع  بسترسازي: اول پژوهش ۀمرحل :شده مطرح مباحث ها و به مدل توجه با

پس از مهیا شـدن بسـتر مناسـب    ) 1385( زعم داوري و رضایی . به)الزم قبل از ایجادهاي (اقدام

عمــل پرداخــت.    ۀدر مرحلـ  ینیت کــارآفر یباید در بسـتر ایجادشده بـه هـدا   ینیبراي کارآفر

گـذاري  مشـی هـاي خـط  از حـوزه  ی) نیـز یکـ  2001) و استیونسون و لندسـتروم ( 2012ردفورد (

ط مناسـب و  یجـاد محـ  ی) ا2009( نظـر لتـو  اند. بـه  عملیاتی بیان کرده ۀکارآفرینی را مرحل ۀتوسع

هـاي  دهیـ شدن ا یاتیعمل یهاي اصل ت فکري از ضرورتیت مالکین رعایو همچن یط قانونیشرا

 ،دسترسـی بـه سـرمایه    ،داشتن مهارت و انگیـزه ) نیز 1393( عبداهللا زاده و همکاران .د استیجد

ایـده  بـراي عملیـاتی شـدن     اثرگـذار عوامـل   تـرین  از مهـم  را جوییبستر نهادي هموار و فرصت

حـین  ( دوم: هدایت و عملیـاتی کـردن کـارآفرینی در بخـش تعـاون      ۀبنابراین: مرحل برشمردند؛

تواننـد نقـش منفـی در    شکسـت واحـدهاي کوچـک مـی     اعتقاد دارد) 1993ناسی ( ایجاد کار).

همچنـین اردمـن و   . مهـم اسـت   هـا  آناقتصاد داشته باشند. بنـابراین، شناسـایی عوامـل موفقیـت     

کار و ارتقـاي دانـش    ۀزمین نیاز در هاي مورد ) نیز نشان دادند که کسب آموزش2005( کواتس

) 2008ند. کلسـی ( هسـت هـا  بر موفقیت تعاونی رگذاراثترین عوامل و مهارت شغلی اعضا از مهم

هـا بخشـی از   منظور ارتقـاي دانـش شـغلی تعـاونی     هاي آموزشی بهبرگزاري کارگاهاعتقاد دارد 

تـوان آن را بـه نردبـان    و مـی  بـوده هـا و خودکارآمـدي    حرفه است که پیامد آن افزایش مهارت

مدیریتی ضـعیف،   راهبردبازار خارجی، شرایط نامناسب  )1999( زاکاراکیس توسعه تشبیه کرد.

-را از دالیـل شکسـت کارآفرینـان مـی     سرمایه تأمیندر  مـدیریتی، نـاتوانی هاي مهارتکمبود 

 بـدو تأسـیس   در ویژه به ها آندولت از  هاي با توجه به احتمال شکست کارآفرینان حمایت. داند

ــت   ــیار اهمی ــت بس ــد داش ــاظمی، ( خواه ــارتی و ن ــابراین )؛1391مه ــ بن ــت و   ۀمرحل ــوم: تثبی س

هـا و   توجـه بـه مـدل    . بـا مرحلـه بعـد از ایجـاد)   (اسـت   سازي کارآفرینی در بخش تعاون نهادینه

-مشـی اند از: خـط  ن مراحل عبارتیدولت در ا یهاي اصل نقش ،ها گذشت مباحثی که شرح آن

  انگیزش، فرصت و آموزش و مهارت. ةگذاري در حوز

  شناسی روش

. بـا توجـه بـه ماهیـت     اسـت  پیمایشـی  -یفیو از نـوع توصـ   يربردهدف کـا  نظر ازپژوهش این 

نفـر از   30تعـداد   باشـد مـی گذاري که در سطح خبرگان مرتبط با موضوع قابل بررسـی  سیاست
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علمـی گـروه مـدیریت دانشـگاه سیسـتان و       تأیـ هو اعضـاي   شـهر زاهـدان   تعاون ةادار مدیران

 ۀبا توجه بـه محـدود بـودن جامعـ     ه وگرفته شدپژوهش در نظر آماري  ۀجامععنوان به بلوچستان

 ۀپرسشـنام محقـق سـاخته بـود.     ۀهـا دو پرسشـنام  ابزار گـردآوري داده  آماري سرشماري شدند.

 زیر معیار تهیـه شـد و   69معیار و  8عد اصلی و ب 3ي و شامل ا نهیگزبا طیف لیکرت پنج نخست 

کات مبهم و نارساي پرسشنامه برطـرف  ن و اداره تعاون رسیدو مدیران  دانشگاهبه رؤیت اساتید 

دو  بـراي سـنجش پایـایی پرسشـنامه نخسـت از     . شـد  تأئیـد نیز پرسشنامه روایی و  شدهو اصالح 

براي هر سازه پایـداري   7/0 باالي CRمعیار آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. مقدار 

 9/0متغیـر بـاالتر از    11کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی آلفاي را نشان می دهد. درونی مناسب 

  .  کند می تأئیدگیري را  ) که برازش خیلی خوب مدل اندازه5بودند (جدول 

  . چارچوب مفهومی پژوهش4جدول 

  يساز نهینهاد  عملیاتی  يبسترساز  

        حوزه آموزش و مهارت

        حوزه انگیزش

    ـ    حوزه فرصت

  )PLSافزار پرسشنامۀ نخست (خروجی نرم . پایایی5جدول 

بستر   

 سازي
  تثبیت  عملیاتی

  سازيمرحلۀ تثبیت و نهادینه  مرحلۀ عملیاتی  مرحلۀ بسترسازي

 فرصت انگیزش آموزش انگیزش آموزش فرصت انگیزش آموزش

آلفاي 

  کرونباخ
974/0 957/0 981/0 919/0 960/0 920/0 944/0 900/0 963/0 920/0 952/0 

پایایی 

  ترکیبی
976/0 962/0 983/0 934/0 965/0 935/0 952/0 923/0 968/0 936/0 961/0 

   

بـا معیارهـاي    بـود کـه  زیـر معیـار    42معیار و  8عد اصلی، ب 3 ي شاملبندیتارجح ۀپرسشنام

  تهیه شد.  گزینه از اهمیت مساوي تا اهمیت مطلق 9اول و با  ۀپرسشناممنتخب 

از  AHP ۀپرسشـنام  یـایی پا تعاون رسـید.  ةاساتید و مدیران ادار تأئیددوم به  ۀروایی پرسشنام

 بیانگر پایایی مناسـب اسـت.   1/0از  که نرخ کمتر یدرصورتشد.  طریق نرخ ناسازگاري سنجش

در بخـش   دست آمد کهبه 1/0کمتر از ها  شاخص ۀبندي کلی نرخ ناسازگاري رتبه در این تحقیق
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. براي بـار دوم  شدآوري  ها جمع آن ۀهم توزیع شد که هپرسشنام 30است.  شده گزارشها  یافته

بـه   ي وآور جمـع صـحیح   ۀپرسشـنام  25توزیع شد که از این تعداد  بنديارجحیت ۀپرسشنام 30

 Superافـزار  کمـک نـرم  بـه   )AHP( مراتبـی آید با روش تحلیـل سلسـله   یمشرحی که در ادامه 

Decisions تحلیل شد  .  

  ها)ضرایب مقایسات زوجی (برتري گزینه. 6جدول 

  توضیح  تعریف  امتیاز

  .در تحقق هدف، دو شاخص اهمیت مساوي دارند  اهمیت مساوي  1

  .استj اندکی بیشتر ازi که براي تحقق هدف، اهمیت دهد یتجربه نشان م  اهمیت اندکی بیشتر  3

  .استj بیشتر ازi که براي تحقق هدف، اهمیت دهد یتجربه نشان م  اهمیت بیشتر  5

  .استj  خیلی بیشتر از i که براي تحقق هدف، اهمیت دهد یتجربه نشان م  اهمیت خیلی بیشتر  7

  .طور قطعی به اثبات رسیده است به j سبت به iاهمیت خیلی بیشتر  اهمیت مطلق  9

  .حالت میانه وجود دارد که یهنگام  ترجیحات بینابین  8و6و4و2

  هایافته

  شناختیجمعیت

-سال سن داشتند، بـه  30نفر زن بودند. که همه باالتر از  5دهندگان مرد و  نفر از پاسخ 25تعداد 

سال داشـتند.   50نفر بیشتر از   3سال و  50- 41نفر بین  17سال و  40 -31نفر بین  10طوري که 

ند. از نظـر سـنوات   داشـت نفـر دکتـري    12ارشـد و  دهندگان مـدرك کارشناسـی  نفر از پاسخ 18

 ۀسـال سـابق   20نفـر بـیش از    5سـال و   20- 10نفـر بـین    18سال و  10 - 5نفر بین  7مت نیز خد

  خدمت داشتند.

  هابارهاي عاملی و شناسایی شاخص

 ۀپرسشـنام  ۀشـاخص شناسـایی شـد کـه تهیـ      69تعـداد   هاي موجودادبیات و مدل ۀاز مطالعپس 

  پژوهش را در برداشت.بندي با این تعداد دشوار بود و عدم همکاري جامعه ارجحیت

         �(���)

�
=

��(����)

�
=   شاخص 69ها با تعداد مقایسه=  2346
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بهـره    PLSافـزار  ها از ضرایب بارهـاي عـاملی و نـرم   بنابراین براي استخراج بهترین شاخص

 ۀداشـتند بـراي تهیـ    8/0 کـه ضـرایب بارهـاي عـاملی بـاالتر از       شـاخص  42و تعـداد  گرفته شد 

  . شدندانتخاب  ،بندي که هدف این پژوهش بودارجحیت ۀپرسشنام

 AHP یند تحلیل سلسله مراتبیافر

  .استبه شرح زیر AHP روش دربندي بندي و اولویتیند رتبهافر

باشـد کـه در آن هـدف، معیارهـا و      یمـ نخستین قدم ایجاد یک نمایش گرافیکـی از مسـئله   

  شوند. ها نشان داده می گزینه

  

  
  . ساختار سلسله مراتبی1 شکل

  

از طریـــق گیــري معیارهــا و زیرمعیارهـاي تصــمیم  بــین زوجـی  هــايمقایســه ۀ دوممرحلـ در 

انجـام   از اهمیت مساوي تـا اهمیـت مطلـق    کمیتی ،9براساس جدول  تخـصیص امتیازات عددي

 هـاي هاي از محاسـب  نسبت بـه هـم از طریـق مجموعـه    » عناصر تصمیم«وزن  تعیینشود. سپس  می

 تقسیم شاخص سازگاري برشاخص تصادفیاز طریق نرخ ناسازگاري  ۀمحاسبدر نهایت  عددي

   .شودانجام می

ن 
ش تعاو

خ
ی ب

کارآفرین
وسعه 

ي ت
ها

ی 
ط مش

خ

مرحله بستر سازي

شاخصحوزه آموزش و مهارت

شاخصحوزه انگیزش

شاخصحوزه فرصت

مرحله هدایت و 

عملیاتی

شاخصحوزه انگیزش

شاخصحوزه آموزش و مهارت

مرحله تثبیت و 

نهادینه سازي

شاخصحوزه آموزش و مهارت

شاخصحوزه انگیزش

شاخصحوزه فرصت

ــطح  :1 س

معیارها

: 2 سطح : 3 سطح: 0 سطح
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 تعیین اولویت عناصر مدل

  اند.  زوجی مقایسه شده صورت ها به در این بخش معیارها و گزینه

  رهاي اصلی براساس هدفتعیین اولویت معیا -1

هـاي   چون در مقایسۀ مراحل اصلی (سه معیار اصلی)، سـه معیـار وجـود دارد تعـداد مقایسـه     

(���)�شده برابر است با:  انجام

�
=

�(���)

�
= 3  

مقایسۀ زوجی انجام شد که با استفاده از فن میانگین هندسی تجمیع شـده و بـراي    3بنابراین 

  شده است. محاسبۀ وزن نهایی معیارها استفاده

  گام بعدي محاسبۀ میانگین هندسی هر سطر براي تعیین وزن معیارها است:

π� = √1 ∗ 3.121 ∗ 8.921
�

= به همین ترتیب میانگین هندسی سایر سطرها محاسبه   3.031

�π      شود. می = 0.893   π� = 0.369  

  شود. سپس مجموع میانگین هندسی تمامی سطرها محاسبه می

∑ π� = 3.031 + 0.893 + 0.369 = 4.293�
���   

-با تقسیم میانگین هندسی هر سطر بر مجموع میانگین هندسی سطرها مقـدار وزن نرمـال بـه   

  دهد.که رتبۀ معیارها را نشان می شود ویژه نیز گفته می آید که به آن بردار دست می

  . تعیین اولویت معیارهاي اصلی7جدول 

 
 رتبه ویژهبردار  میانگین هندسی يساز نهینهاد هدایت و عملیاتی بسترسازي

 1 0.705 3.031 8.921 3.121 1  يبسترساز

 2 0.205 0.893 2.229 1 0.320  هدایت و عملیاتی

 3 0.089 0.369 1 0.448 0.112  يساز نهینهاد

  

  

 . نمایش گرافیکی اولویت معیارهاي اصلی2شکل 

  

0/089

0/205

0/705

خط مشی هاي حوزه تثبیت و نهادینه سازي -3

خط مشی هاي حوزه هدایت و عملیاتی کردن -2

خط مشی هاي حوزه بستر سازي -1

0/00661: نرخ ناسازگاري 
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بخـش   ینیکـارآفر  ۀتوسـع  يبـرا  يبسترساز هاي مشی خط«آمده  دست به ةبراساس بردار ویژ

 ۀهاي مرحلمشی. خطرا داردبیشترین اولویت  705/0با وزن نرمال » )جادیقبل از ا ۀمرحل( تعاون

-تثبیـت و نهادینـه   ۀدوم و مرحلـ  ۀدر رتبـ  208/0حین) بـا وزن   ۀن (مرحلکردهدایت و عملیاتی 

 006/0شـده   هـاي انجـام   سوم قرار دارد. نـرخ ناسـازگاري مقایسـه    ۀسازي (بعد از ایجاد) در رتب

شـده   هـاي انجـام   تـوان بـه مقایسـه    هست و بنابراین مـی  1/0تر از  آمده است که کوچک دست به

  اعتماد کرد.

  تعیین اولویت زیرمعیارها -2

زوجی  صورت بهزیرمعیارها) مربوط به هر مرحله ( ي فرعیها حوزه AHP فندر گام دوم از 

  اند.شده  مقایسه

  . تعیین اولویت زیرمعیارها8جدول 

  رتبه زیر معیار  وزن  زیرمعیار  نرخ ناسازگاري  اصلی معیار

 05812/0 سازيمرحله بستر

 1 73/0 آموزش و مهارت

 2 18/0  انگیزش

 3 08/0 فرصت

 000/0 مرحله عملیاتی
  1  80/0 انگیزش

 2 20/0 آموزش و مهارت

 08513/0 سازيمرحله نهادینه

  1  69/0 آموزش و مهارت

  2  22/0  انگیزش

  3  07/0  فرصت
  

آمـوزش و   ةبسترسـازي بیشـترین اولویـت مربـوط بـه حـوز       ۀنتایج تحقیق نشان داد در مرحل

فرصـت بـا وزن    ةدوم و حـوز  ۀدر رتبـ  18/0انگیـزش بـا وزن    ةاست. حوز 73/0مهارت با وزن 

هدایت و عملیـاتی کـردن بیشـترین اولویـت مربـوط بـه        ۀسوم قرار دارد. در مرحل ۀدر رتب 08/0

دوم قـرار دارد. در   ۀدر رتبـ  20/0آموزش و مهـارت بـا وزن    است. 80/0انگیزش با وزن  ةحوز

 69/0آمـوزش و مهـارت بـا وزن     ةسازي بیشترین اولویت مربوط به حـوز  تثبیت و نهادینه ۀمرحل

سـوم قـرار    ۀدر رتبـ  07/0فرصت با وزن  ةدوم و حوز ۀدر رتب 22/0انگیزش با وزن  ةاست. حوز

  باشد.  می 1/0از  تر کوچکنیز  شده انجامهاي  گاري مقایسهنرخ ناساز دارد.
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  هاتعیین اولویت گزینه -3

  هاي مربوط به هر مرحله نمایش داده شده است.) اولویت گزینه9در جدول (

  ها و مدل نهایی تحقیق. تعیین اولویت گزینه9جدول 

رتبۀ 

 شاخص
 زیرمعیار شاخص وزن

نرخ 

 ناسازگاري

معیار 

 اصلی

1 521/0 
 زنان کارآفرینان بالقوه. مثال: جوانان، هاي موردنیاز عامۀ مردم و توسعۀ مهارت

 و...

ت
ار

مه
و 

ش 
وز

آم
ه 

وز
ح

 

04
3

/0
  

ه 
حل

مر
از

رس
ست

ب
ي

  

 هاي نوپا وکار و شرکت هاي کسب اي در زمینۀ برنامه ارائۀ خدمات مشاوره 270/0 2

3 110/0 
مشاغل خانگی، خانوادگی و هاي الزم براي خوداشتغالی در حوزة  ارائۀ آموزش

... 

 هاي آموزشی، ارائۀ اطالعات و مشاوره در زمینۀ فرایند کارآفرینی برنامه 064/0 4

 ها نظیر پارك علم و فناوري، مراکز رشد و... توسعۀ زیرساخت  034/0 5

 جاي کارمندي کار بهوترویج فرهنگ برتري گرایش به خلق کسب 517/0 1

ش
یز

نگ
ه ا

وز
ح

 

04
9

/0
 

 وکار آفرینان بالقوه براي شروع کسبترغیب و تشویق کار  274/0 2

3 109/0 
التحصیالن محققان، مخترعان، فارغ باال (مانندتوجه ویژه به افراد با ظرفیت  

 دانشگاه و...)

 آمیز نوپاهاي مخاطره حمایت از فعالیت  067/0 4

 ها و کارآفرینان برتراسطورهایجاد پل ارتباطی با   031/0 5

 وکار در محل زندگی فرد اندازي کسب هاي خوب راهکمک به درك فرصت 451/0 1

ت
ص

فر
ه 

وز
ح

 

05
4

/0
 

2 265/0 
هاي کارآفرینانۀ بیشتري را  کارهایی که امکان فعالیتوحمایت ویژه از کسب 

 کند. ایجاد می

 هاي خاص هر منطقه شناسایی چالش  138/0 3

 شناسایی نیازهاي مبهم بازار  082/0 4

 ظاهر غیر مرتبط ایجاد تناسبی جدید بین نیازها و منابع به  038/0 5

 تسهیل انتقال فناوري  024/0 6

1 557/0 
ي خاصی چون زنان یا جوانان در مرحلۀ ها گروهي مستقیم مالی از ها تیحما

 کارواندازي کسبراه

ش
یز

نگ
ه ا

وز
ح

 

05
9

/0
 

ی
یات

مل
 ع

 و
ت

دای
 ه

له
ح

مر
 

2 241/0 
 ۀو هزین ازیموردن زمان مدتتعداد مراحل،  ازنظر( شرکتیند ثبت اتسهیل فر 

 صرف شده و...)

3 116/0 
 نفس اعتمادبهو ایجاد  وکار کسببه حداقل رساندن موانع نظارتی براي شروع  

 کارآفرینان در محیط نظارتی

4 050/0 
، قوانین مهیباجتماعی،  نیتأم، ها اتیمال مانندمالی  میرمستقیغ يها تیحما

 ورشکستگی و...

5 034/ 
استخدام و اخراج،  مانندمنابع انسانی  يزیر برنامه لیتسه وقانون بازار کار  

 ساعت کار، هزینه استخدام و اخراج يریپذ انعطاف
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رتبۀ 

 شاخص
 زیرمعیار شاخص وزن

نرخ 

 ناسازگاري

معیار 

 اصلی

 روند اجرایی يانداز راهراهنمایی کارآفرینان از طریق   496/0 1

ش
وز

آم
ه 

وز
ح

 
ت

ار
مه

و 
 

09
4

/0
 

 کارواندازي کسبکارآفرینان براي راه بهآموزش و مشاوره مالی   252/0 2

3 135/0 
-واندازي کسبکارآفرینان براي راه ازیموردنآموزش سواد مالی و حسابداري  

 کار

 کارواندازي کسبکارآفرینان براي راه ازیموردن آموزش و مشاوره مدیریتی  077/0 4

 کارواندازي کسبکارآفرینان براي راه ازیموردنآموزش و مشاوره حقوقی  039/0 5

 هاي مالی و حقوقی براي مدیران بازاریابی و کنترلهاي  آموزش  482/0 1

ت
ار

مه
و 

ش 
وز

آم
ه 

وز
ح

 

06
5

/0
 

و 
ت 

ثبی
ه ت

حل
مر

اد
نه

ی
 نه

از
س

ي
 

2 296/0 
مالی و  يها کنترلبازاریابی و  وکارها کسباشاعه دانش مدیریت به صاحبان  

 حقوقی براي مدیران

3 122/0 
کار و ارتقاي دانش و  ۀدر زمین ازیموردنهاي آموزشی برگزاري کارگاه 

 مهارت شغلی اعضا

 دولتی و خصوصی يها بخشفرهنگ کارآفرینی در  ۀکمک به توسع  063/0 4

5 034/0 
تجاري (صادرات،  يها مهارتهاي آموزشی براي تقویت برگزاري دوره 

 وکارها کسبو ...) صاحبان  واردات

1 460/0 
کارآفرینانه اثربخش براي حفظ و  يها تیفعالپاداش به  اعطاي جوایز و

 دارنگهداري افراد آینده

ش
یز

نگ
ه ا

وز
ح

 

05
8

/0
 

 وکارها کسب ازیموردنتسهیل واردات فناوري و نوآوري   260/0 2

3 106/0 
تعداد صادرات (کارهاي موجود از طریق تسریع روند وحمایت از کسب

 مراحل، تعداد امضا، تعداد اسناد و تعداد روز و هزینه)

4 103/0 
ي صـادراتی، ماننـد هزینـه يها تیفعالي حمایت از طریق پوشش هزینه 

 و...تجاري  يها شگاهینماتبلیغات و 

5 042/0 
، زمان مدتکارهاي موجود از طریق تسریع روند واردات (وحمایت از کسب 

 و عوارض، اسناد وارداتی، موانع قانونی) ها تعرفه

 ي صادراتیارائۀ تضمین اعتباري و بیمه 027/0 6

1 435/0 
 مؤسساتدولتی،  يها سازمان، وکارها کسبارتباطی بین  يها شبکهترویج  

 تحقیقاتی،

ت
ص

فر
ه 

وز
ح

  

04
8

/0
 

2 300/0 
تحقیق و توسعه و تخصیص بودجه به  يها يهمکارحمایت از  

 تحقیق و توسعه تجاري يها طرح

 ریپذ انعطافکمک به ایجاد بازارهاي  170/0 3

 صنعتی يها خوشه يریگ شکلکمک به   062/0 4

 کمک به افزایش صادرات از طریق گسترش بازارها خارجی 032/0 5
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  گیري بحث و نتیجه

کارآفرینی در جامعه نیازمند شناسایی راهکارهاي مناسب است. در این میـان   ۀبدون شک توسع

هـا  هـاي کارآفرینانـه در آن  فعالیـت  ۀهاي تعاونی و توسـع حمایت از کارآفرینان در قالب تشکل

به واحدهاي کوچک و متوسـط محـدود   ها فعالیت تعاونیاز نظر اقتصادي  حل مناسبی است.راه

 هـاي تعـاونی  شـرکت  .تري را ایجاد کردهاي بزرگواحد ها را توسعه داد وشود که باید آنمی

قـرار دارنـد    آن کارآفرینی برحسب شرایطی کـه در  ۀهاي مختلفی براي توسعتوانند از روشمی

هـاي مختلـف و   وکـار در حـوزه  انـدازي کسـب  لفی پیرامـون راه هاي مخت. پژوهشندکناستفاده 

هـا  اسـت و کمتـر بـه بحـث پایـداري و بقـاي آن       انجـام شـده  هـا  بـر آن  اثرگذارعوامل و موانع 

اي که همه روزه شاهد تعطیلی تعدادي بنگاه هسـتیم. در واقـع برخـی    گونهپرداخته شده است به

اقتصادي خـارج   ۀراحتی از چرخها سابقه بها سالکارها پس از شروع فعالیت و حتی بواز کسب

هاي اقتصادي باعث ایجاد جو روانی ناشی از بیکاري در جامعـه  ها و زیانبر هزینهافزونشده که 

. بنابراین هدف اصلی پژوهشگران در این پژوهش این است تا با دیدي جامع به اهمیـت  باشدمی

انـدازي  قبـل، حـین و بعـد از راه    ۀگانـ مراحل سـه وکارها در قالب تعاونی و در حمایت از کسب

فرهنگ کارآفرینی در سـطح   ۀکارآفرینانه و توسع ۀبپردازند و به سیاستگذاران براي ایجاد جامع

 در ایـن پـژوهش   هـا کمـک کننـد.   اندازي و ممانعـت از فنـا و نـابودي آن   جامعه، تسریع در راه

گزینه انجـام شـد. در    42زیرمعیار و  8 صلی وبندي برگرفته از مدل تحقیق در سه معیار ا اولویت

 ۀدر رتبـ  70/0بسترسـازي بـا وزن    ةهـاي حـوز   مشـی  سطح معیارها نتـایج تحقیـق نشـان داد خـط    

سـازي بـا    تثبیـت و نهادینـه   ةدوم و حـوز  ۀدر رتبـ  20/0هدایت و عملیاتی با وزن  ةحوز نخست،

 73/0آموزش و مهارت بـا وزن   هاي مشی سوم قرار دارد. در بسترسازي، خط ۀدر رتب 08/0وزن 

سـوم قـرار    ۀدر رتبـ  08/0دوم و فرصـت بـا وزن    ۀدر رتبـ  18/0نخست، انگیزش با وزن  ۀدر رتب

از طریـق   کـارآفرینی  تقویـت  بنابراین براي بسترسازي مناسب نخست باید بـه توسـعه و   گرفت؛

 پرداخـت، بـالقوه   نـان یمـردم و کارآفر  ۀعامـ  موردنیـاز  هـاي  مهـارت  ۀتوسعمهارت و  آموزش و

هــاي اصــلی دولــت در ایــن مرحلــه آمــوزش رســمی و غیررســمی کــارآفرینی از طریــق   نقــش

هــاي اجتمــاعی اســت، همچنــین بــا انجــام  هــا، شــبکه هــا و مؤسســات آموزشــی، رســانه دانشــگاه

آشـنایی بـا تـدوین طـرح شـغلی، آشـنایی بـا         هاي شغلی و کارآفرینی در طـول تحصـیل،   پروژه
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توان بـه تقویـت مهـارت کارآفرینـان پرداخـت.       ته تحصیلی، کارورزي میمشاغل مربوط به رش

 و) 2001( الندسـتروم و  استیونسـون  و )،1385( هـا ازجملـه، داوري و رضـایی    برخی از پژوهش

 عملیـاتی  ۀانـد. در مرحلـ   ) نیز در پـژوهش خـود بـه اهمیـت بسترسـازي پرداختـه      2012( ردفورد

آمـوزش و مهـارت بـا وزن     ةنخسـت و حـوز   ۀر رتبد 80/0انگیزش با وزن  ةهاي حوز مشی خط

بنابراین در بعد عملیاتی مهمترین شاخص، تحریـک انگیـزش از    دوم قرار گرفت؛ ۀدر رتب 20/0

قیمـت و   هـاي ارزان  عملیاتی باید با پرداخت وام ۀهاي مالی است. دولت در مرحل طریق حمایت

تیـار گذاشـتن منـابع موردنیـاز بـه      تسهیل پرداخت از طریق کاهش مقررات پولی و بانکی در اخ

ــاتی ــب عملی ــازي کس ــایی   س ــد. داوري و رض ــک کن ــا کم ــی1385( وکاره  )،1387( )، بزرگ

ــون ــترومو  استیونس ــورد ،)2001( الندس ــو )،2012( ردف ــاران 2009( لت ــداهللا زاده و همک  ) و عب

نـد. در  ا هـاي کـارآفرینی پرداختـه    ) نیز در تحقیقات خود به موضوع عملیاتی کردن ایـده 1393(

آمـوزش و مهـارت    ةهاي حوز مشی بیشترین اولویت مربوط به خط سازي تثبیت و نهادینه ۀمرحل

در  07/0فرصـت بـا وزن    ةدوم و حـوز  ۀدر رتبـ  22/0انگیزش با وزن  ةاست. حوز 69/0با وزن 

سازي مهمتـرین معیـار آمـوزش و مهـارت از طریـق       سوم قرار دارد. در بعد تثبیت و نهادینه ۀرتب

است. بنابراین اهمیت  رانیمد يبرا یو حقوق یمال هاي کنترلو  یابیبازار ،یتیریمد هاي آموزش

مراحـل بسترسـازي و    کـه در هاي کارآفرینان بسیار اهمیت دارد چنان آموزش و تقویت مهارت

هـا بـه    آموزش ،نخست مربوط به این زیر معیار است. با این تفاوت که در بسترسازي ۀتثبیت رتب

تثبیـت   ۀامـا در مرحلـ   باشـد مـی وکـار   هاي کارآفرینی براي شروع کسـب  سمت تقویت مهارت

ناسـی  مربوطـه اسـت.    ۀوکـار و افـزایش تـوان رقابـت در خوشـ      کسـب  ۀتوسـع  بـراي ها  آموزش

 مهـارتی و نــاظمی  )،2008، کلســی ()2005و کـواتس (  اردمــن )،1999( زاکـاراکیس  ،)1993(

  اند. ) نیز در تحقیقات خود به این مهم پرداخته1391(

هـاي  ها و وزارتخانـه توان به عدم دسترسی محقق به سازمانهاي تحقیق نیز میاز محدودیت

 هـاي شود بـه بررسـی سیاسـت   همچنین به محققان آتی پیشنهاد می مرتبط با موضوع اشاره کرد.

کـارآفرینی و   ۀکارآفرینی در سایر حوزه و طرا حی الگوي مناسـب سیاسـتگذاري بـراي توسـع    

  اي بپردازند.همچنین تحلیل شبکه
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  منابع

بررسی ارتباط بین نگرش به تسهیم دانش و رفتار کارآفرینانه در صنایع غذایی « ،)1387( بزرگی، مائده

 .ران، دانشکده مدیریتنامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ته ، پایان»استان قم

کمیسـیون   گـذاري کـارآفرینی،   گـذاري و سیاسـت   )، بررسی مفاهیم سیاسـت 1393ثنایی پور، هادي ( 
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