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هدف اصلی اين تحقیق ،رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر با استفاده از مدل سه شاخه عوامل ممؤثر بر
مختلفی از شرکتهای
کارآفرييننی درسال  1355بود .روش تحقیق دراين مطالعه ،توصیفی از نوع زمینهيابی میباشد .جامعه آماری اين پژوهش شامل گروههای مختلف
کشتیرانی ،پورت اپراتورها ،شرکتهای باربری و حملونقل ،سرمايهگذاران ،صاحبان کاال ،ترخیص کاران و غیر آن ،میباشد .نمونة آماری از طريق نمونهگیری
خوشهای تصادفی به تعداد  16نفر انتخاب شد .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته با پايايی ( 6/77حاصل از ضريب آلفای کرونباخ) تهیه ،و در دو سطح
سرمايه گذاران و سايرکارآفرينان و صاحبنظران توزيع شد .تجزيه تحلیل دادهها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به واسطة نرمافزار  SPSSو رتبهبندی
د .نتايج تحقیق نشان داد در حوزه سرمايهگذاران مولفههای رفتاری ،ساختاری و محیطی ببهه ترتیب رتبههای اول تا سوم را کسب
مولفهها به روش فريدمن انجام ششد.
کردند .اما در ساير حوزهها مولفههای ساختاری ،رفتاری و محیطی ببهه ترتیب رتبه اول تا سوم را بهدست آوردند.

رفتاری ،مؤلفه ساختاری ،مؤلفه محیطی.
واژههایکلیدی:کارآفرينی ،منطقه ويژه اقتصادی ،رتبهبندی ،نرمافزار  ،SPSSمؤلفه رفت
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 -1مقدمه

بیانمسئئله
 -2-1بیانمس

باتوجه به اينکه که مناطق آزاد و ويژه اقتصادی به عنوان قطبهای
اقتصادی کشور طراحی شدهاند ،توسعه کارآفرينی در آنآنها ،بهويژه اگر با
تلفییق و ييکپارچه شوند ،رنگ و بوی متفاوتتری نسبت به ساير نقاط
بنادر تلف
پیدا میکند .از آنجا که مسؤلیت وارسی ،نظارت و راهبری منطقه ويژه
اقتصادی امیرآباد به سازمان بنادر و دريانوردی و به تبع آن ،به اداره بنادر و
دريانوری امیر آباد واگذار شده است ،پژوهش حاضر انجام شد تا از میان
عوامل متعدد تاثیرگذار بر توسعه کارآفرينی ،تاثیر سه عامل مهم ساختاری،
رفتاری و محیطی بر توسعه کارآفرينی دراين منطقه بررسی ،و اولويت هر
يک از آنها نسبت به ديگری مشخص شود.

 -3-1اهمیتو ضرورتتحقیق

يکی از چالشهای جدی کشور در برهه زمانی کنونی هزينههای
اقتصاديی ـ اجتماعی ناشی از بیکاری است .در شرايطی که بیکاری يکی از
اقتصادي
عوامل مهم فقر درکشور است و تقاضای روزافزون کار با فضای کسب و
کار کنونی همسو نیست ،پرداختن به موضوع توسعه کارآفرينی
دربخشهای مختلف میتواند زمینههای گسترش اشتغال و در نتیجه توسعه
کارآفرينی در آن بخشها فراهم کند.
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بدون ترديد سازمانهای عصر حاضر برای تداوم حیات و بقای خود
نیازمند يافتن راهحل و روشهای جديدی می باشند که منجر به نوآوری،
ابداع و خلق محصوالت و خدمات جديد شود .در اين تغییر و تحوالت ،افراد
يا سازمانهايی توانستهاند موفقتر از ديگران عمل کنند که از انقالبهای
پیدرپی و پرشتاب ،در عرصه کسب و کار ،فرصت مغتنمی برای خود فراهم
ساخته باشند .امروزه اکثر صاحبننظران براين باورند که کارآفرينی تنها
راهکارجهت رفع معضل بیکاری است ،که دراين راستا مقوله کارآفرينی از
منظر رفع بحران بیکاری و رسیدن به اشتغال پايدار از اهمیت بسیاری
کارآفرينی از رويکرد و ساز و کارهای راهبردی
برخوردار میباشد .توسعه کارآفرين
توسعه پايدار بهشمار می رود .توسعه کارآفرينی موجب رشد خالقیت،
نوآوری و ساير ويژگیهای کارآفرينانه در افراد و جامعه از قبیل اعتماد به
نفس ،مديريت ريسک ،شناسايی فرصتها و بهرهبرداری از آن ،ايجاد
ارزشافزوده و رشد کسب و کار و در نهايت رشد شاخصهای اقتصادی
میشود.
توجه به کارآفرينی در اجتماع ،سبب پويايی و افزايش بهرهوری
روحییه تالش را در
میشود و ارزش کار را درسطح جامعه افزايش میدهد و روح
جامعه باال میبرد .اهتمام به موضوع کارآفرينی ،نه تنها سبب تشويق
بدنه جامع
فعالییتهای خالق و کارآفرينانه ،بلکه سبب رشد و بالندگی جامعه
جامعه به فعال
برخی کارآفرييننی را ببه عنوان فراييند اييجاد ارزشافزوده از راه
ننییز ممیشود .برخ
تشکییل مجموعه منحصر ببهفردی از منابع ببهمنظور بهرهگگییری از فرصتها
تشک
مسؤللییت
تعرييف کردهاند .يعنی از نگاه آنها ،کارآفريين فردی است که مس
جمعآوری منابع الزم را برای شروع کسب وکار دارد و ييا شخصی است که
بسییج میکند و تمرکز
منابع الزم را برای شروع و ييا رشد کسب و کاری بس
محصــول ييا خدمات جدييد است
اصلیاش بر نوآوری و توسعه فراييند ،محص
اصل
(احمد پور.)1371 ،
سازمانی هشت بعد به اين شرح ( )1اييجاد شرکتها ييا
برای کارافرييننی سازمان
واحدهای مستقل )2( ،کسب وکار جدييد )3( ،نوآوری محصول )4( ،نوآوری
شگامی و ( )7رقابت
در فراييند )5( ،تجديدپذيری )1( ،رييسکپذييری )7( ،پپییشگام
تهاجمی مطرح شده است .در حقیقت ،کارآفرييننی باييد ببه عنوان مفهوم چند
تهاجم
بعدی متماييز و در ععیین حال مرتبط نگرييسته شود ( Antoncic and
اجتماعی،
روانی ييا اجتماع
مالی ،روان
 .)Hisrich, 2001مخاطره کردن خواه از جنبه مال
بخشی از فرآييندکارآفرييننی است ( .)Lee and et al, 2011در کشور ايران
بخش
اجتماعی
فرهنگی و اجتماع
سازمانی در سازمانهای فرهنگ
عوامل موثر بر کارآفرييننی سازمان
زمیینهای میباشد .ببرای
دولتی ،شامل عوامل ساختاری ،رفتاری و زم
بخش دولت
شاخگی توسعه کارآفرييننی
سازمانی از مدل سهشاخگ
شناخت ابعاد کارآفرييننی سازمان
شن
ت که به واسطة آن در
است
تحلییللی اس
استفاده ممیشو .مدل سهشاخگی ييک ابابزار تحل
کلییه مطالعات و تئوریهای سازمان
محییططی ،ساختاری و رفتاری کل
سه حوزه مح
سازمانی ،ييککی از
(مقییممی .)1372 ،کارآفرييننی سازمان
بررسی ممیشود (مق
مدييرييت را بررس
سازمانی و اقتصادی است که از مدتها پپییش مورد
مهمتريين عوامل توسعه سازمان
توجه پژوهشگران و دولت مردان قرار گرفته است (.)Minniti, 2008
سازمانی يک مفهوم
بسییاری از پژوهشگران کارآفرييننی سازمان
در نظر بس
ابتی
رقــابت
دستییابابی سازمان به مزييت رق
زمیینه رشد و دست
واند زم
راهبردی است که ممیتتــواند

پاييدار را فراهم کند ( .)Dess and Covin, 1997سازمانها برای
دهی ،نوسازی راهبردی ،پرورش نوآوری،
اهدافی همچون سودده
رسییدن به اهداف
رس
المللی ،به کارآفرييننی
موفقییتهای ببیینالملل
کسب دانش برای آيينده و دستیابی به موفق
سازمانی ،غالباً در ارتباط با بخش
روی ممیآورند .اصطالح کارآفرييننی سازمان
خصوصی و تجاری بهکار رفته است اما امروزه ،در میاحث مربوط به بخش
خصوص
اهمییت نقش دولت
ناشی از اهم
دولتی ننییز مطرح میشود که به صورت عمده ،ناش
دولت
دولتی و بهبود عملکرد
در جوامع و تالش برای اييجاد تحول در سازمانهای دولت
آنآنها است ( .)Zerbinati and Suitaris, 2005توسعه کارآفرينی در
خالء اتفاق نمیافتد ،بلکه نیازمند ساختارسازی ،برنامههای حمايتی و ايجاد
اخییر دولتها متوجه
مساعد است (ناهید .)1356 ،در سالهای اخ
زمینههای مساع
دولتی ننییاز
شدند که برای توسعه کارآفرييننی به راهکارهايی خارج ازحوزه دولت
همییشه به معنای تمرکز بر
دارند و عالوه بر آن ،تمرکز بر اشتغال ،لزوما هم
روحی فرد
ذهنی و روح
موقعییت ذهن
تابعی از موقع
کارآفرييننی ننییست ،چرا که خودِ کارآفرييننی ،تابع
رونی است (.)Toma and et al, 2013
کارآفريين و ننییز تابع شراييط متعدد ببییرون
منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد در ارتباط با توسعه کارآفرييننی
توانسته است با تقوييت خدمات و اييجاد زييرساختهای مناسب در منطقه،
زمیینه مساعدی را برای جذب درآمد و اييجاد اشتغال از طرييق اييجاد
زم
فعالییتها،
جانبة ايين فعال
کارآفرييننی و توسعه آن فراهم آورد .اما توسعه همهجانب
قوانیین و فراييندهای مناسب ننییز ننییاز دارد؛ که در
عالوه بر زييرساختها به قوان
مناسبی برداشته شده و کارآفرييننی درايين منطقه را
اين زمینه نیز گامهای مناسب
توصییف و با توجه به
سهلتر و سودآورتر از گذشته کرده است .با ايين توص
فعالییتهای
ماهییت و رسالت منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد در توسعه فعال
ماه
اصلی ايين است که از
درشمال کشور ،سوال اصل
بازرگانی درش
اقتصادی ،تجاری و بازرگان
توسعة کارآفرييننی درمنطقه
محییططی مؤثر بر توسع
بین عوامل ساختاری ،رفتاری و مح
وييژه اقتصادی امامییرآباد ،کداميک اولويت بیشتری دارد؟
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تحقیق
هدفاصلی تحقی
 -4-1هدفاصل

هدف اصلی تحقیق رتبهبندی و تعیین اولويت عوامل موثر بر توسعه
کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد میباشد.

مدلتحقیق
 -5-1مدل

ادبییات نظری و مطالعات
رور ادب
مسئئله و هدف تحقیق و ممرور
با توجه به مس
تجربی و با عنايت به اينکه ديدگاههای مختلفی در ارتباط با نحوة
تجرب
اولويتبندی عوامل ارائه شده است ،در تحقیق حاضر از مدل مفهومی
ارائهشده توسط آنتونسیک و هیسريچ به دلیل کاملبودن و نو بودن استفاده
شد (بوکا و همکاران.)1352 ،

هایتحقیق
-6-1پرسشهای

پرسش اصلی تحقیق ايين است که از بین عوامل ساختاری ،رفتاری و
محییططی مؤثر بر توسعة کارآفرييننی درمنطقه وييژه اقتصادی امامییرآباد ،کداميک
مح
اولويت بیشتری دارد؟
پرسشهای فرعی تحقیق به اين شرح میباشد:
( )1آيا عامل ساختاری بر توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی
بندر امیرآباد موثر میباشد؟
( )2آيا عامل محیطی بر تتوسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی
بندر امیرآباد موثر میباشد؟
( )3آيا عامل رفتاری بر توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی
بندر امیرآباد موثر میباشد؟

 -7-1پیشینه پژوهش

در تحقیقی نشان داده شده است که بررسی ععوامل موثر در تشوييق به
فعالییتهای کارآفريينانه در ممییان کشاورزان نشان ممیدهد سه گروه عوامل
فعال
تولییدی وعوامل
وضعییت مزرعه ييا واحد تول
ژگیهای کشاورزان ،وضع
عنی وييژگ
ييعن
قاسمی.)1377 ،
عقوبی و قاسم
زمیینه نقش و تأثیر دارند (ييعقوب
محییططی درايين زم
مح
سازمانی و کارآفرييننی
بررسی ارتباط ببیین ساختار سازمان
تحقییق ديگری با بررس
در تحق
دگی ساختار
چییدگ
معکوسی ببیین پپییچ
معنادار و معکوس
رابطة معن
سازمانی مشخص شد که رابط
سازمان
تفکییک واحدهای
معنا که تفک
سازمانی وجود دارد ،ببه ايين معن
سازمانی و کارآفرييننی سازمان
سازمان
جغرافییايی سازمان با کارآفرييننی
پراکندگی جغراف
سازمانی ،تعداد سطوح مدييرييت و پراکندگ
سازمان
معکوسی ببیین ساختار
معنادار و معکوس
همچنیین رابطه معن
سازمانی رابطه معکوس دارد .همچن
سازمان
(عبدالملکی و همکاران.)1377 ،
سازمانی وجود دارد (عبدالملک
سازمانی و کارآفرييننی سازمان
سازمان

وکییللی ( ،)1372نشان داد که ببیین اعتماد و کارآفرييننی
خنفییر و وک
تحقییق خنف
نتاييج تحق
مبتنی بر اعتماد
مستقییم و قوی وجود دارد .از ايين رو ،اييجاد جو مبتن
رابطةة مستق
سازمانی رابط
سازمان
روحییة کارآفرييننی درآنها ممیباشد.
مهمی در رشد روح
وهمدلی درسازمانها عامل مهم
وهمدل
تحقییق خود موانع کارآفرييننی درصنعت کشور را در
مقییممی ( ،)1373در تحق
مق
بررسی کرد.
زمیینهای بررس
مدلی سهشاخه شامل موانع رفتاری ،ساختاری و زم
قالب مدل
سازمانی،
سازمانی ،استراتژی سازمان
تحقییق وی شامل ساختار سازمان
عوامل ساختاری تحق
مالی و بودجهای،
سسییستم حقوق و دستمزد ،سسییستم ارزييابابی عملکرد ،سسییستم مال
عواملی مانند
دربرگییرنده عوامل
توسعه بود .عوامل رفتاری دربرگ
تحقییق و توسع
سسییستم تحق
شخصییتتی
ژگیهای شخص
سازمانی ،تضاد و نقش ،سبک رهبری ،وييژگ
فرهنگ سازمان
محییططی نیز شامل
زمیینهای ييا مح
کارکنان و وييژگگیهای مدييران بود ،و عوامل زم
محییططی و ارتباط با دولت بود.
ژگیهای مح
ارتباط با ارباب رجوع ،وييژگ
موفقییت
رسولیآذر ( ،)1377در تحقیق خود عوامل موثر بر موفق
چچییذری و رسول
تقسییم کردند .آنها
محییططی تقس
شخصی و مح
کارآفريينان را به دودسته ،شخص
شی ،نوگرايی ،اعتقاد به کسب مهارت و
شناسی ،خودباوری ،ننواندييش
خودشناس
محییط اطراف خود ،شناخت از
قابلییت ببییشتر و برتر ،ششنناخت کامل از عوامل مح
قابل
موفقییت را
زندگی و ننییاز به موفق
ساس تغتغییییر در زندگ
ضعفهای خود ،رييسکپذييری ،اححساس
تربییت ،گراييش کسب وکار در خانواده ،شراييط
شخصییتتی و نوع ترب
از عوامل شخص
ارزشی
مالی ،حماييت از کارآفريينان ،نظام ارزش
اقتصادی ،ببازار سرماييه ،منابع مال
وضعییت
حاکم بر جامعه ،وجود بازارهای مصرف ،سطح رقابت موجود و وضع
محییططی محسوب ممیکردند.
نوآوری و ممییزان ارزشمداری را از عوامل مح
بررسی راههای توسعه کارآفرييننی
درتحقییققی با عنوان بررس
صمدی ( ،)1375درتحق
(محییط
زمیینهای (مح
در بخش تعاون و عوامل ممؤثر بر آن ،سه دسته عوامل زم
اسی) ،عوامل ساختاری (توانمندیها،
فرهنگی و سسییاس
اجتماعی ،فرهنگ
اقتصادی ،اجتماع
خالقییت و)...
شناسی ،خالق
(شخصییت ،فرصتشناس
منابع و امکانات) و عوامل رفتاری (شخص
رسیید که اگر چه هر سه عامل در کارآفرييننی
را بررسی کرد و به ايين نتنتییجه رس
شرکتی) تتأثثییر
بخش تعاون ممؤثر میباشند اما عوامل ساختاری (درون شرکت
زمیینهای و رفتاری دارند.
ببییشتری نسبت به عوامل زم
جوادی ( ،)1353در پژوهش خود که توسعه کارافرييننی را با توجه به
شاخصهای رشد و اييجاد نوآوری بررسی کرده است ،با مقايسه عوامل مؤثر
محییططی به اين نتیجه دست
سازمانی و مح
در چهار حوزة فردی ،شبکهای ،سازمان
محییططی ييککی از مهمترين عوامل توسعه کارآفرييننی در
يافت که عوامل مح
باشد.
سازمان ممیباش
موفقییت
بررسی عوامل موفق
بوکانی ( ،)1377در بررس
صدقی بوکان
محمد کرييممی و صدق
رسییدن به
رسییدند که پشتکار برای رس
کارآفــرييننــان بخش تعاون به ايين نتنتییجه رس
کارآف
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)Antoncic
شکل(:)1مدلمفهومیتحقیق برگرفتهازمدل(Antoncic and Hisrich, 2001

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ /ﺳﺎﻝ ﺳﻮﻡ /ﺷﻤﺎﺭﻩ  //22ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 96
زمییننة حل مسائل و مشکالت ،تماييل به کار و
شی در زم
موفقییت ،مثبتاندييش
موفق
شکییبايی و حوصله
مسئولییتپذييری و تعهد در قبال خود و جامعه و شک
فعالییت ،مسئول
فعال
موفقییت کارآفرينی در بخش
دربرخورد با مشکالت از مهمتريين عوامل موفق
تعاون میباشند.
درونی در
رونی و درون
دهدد که دو دسته از عوامل ببییرون
بررسیها نشان ممیده
بررس
رونی ممیتوان به سسییاستهای
موفقییت کارآفريينان نقش دارند .از عوامل ببییرون
موفق
مالی و دانش و اطالعات الزم اشاره
موقعییت بازار ،منابع مال
حماييتتی دولت ،موقع
موفقییت کارآفريينان میتوان به مدييرييت
شخصی موفق
درونی ييا شخص
ککرد؛ و از عوامل درون
تولیید و توانايی رقابت درعرصه
خصوصییات وييژه کارآفريين ،فرآييند تول
مالی ،خصوص
مال
قاسمی.)1377 ،
عقوبی و قاسم
بازار اشاره کرد ( ييعقوب
تاسییس
کراتک و هوجت 5کارآفرييننی را به عنوان يک فرآييند نوآوری و تاس
محییط ،سازمان و
کسبوکار مخاطرهآمآمییز تعرييف کردند که چهار ممؤلفه فرد ،مح
تاثییرگذار میباشد (دييواندری و همکاران.)1377 ،
فرآييند بر آن تاث
عوامل موثر بر اييجاد و رشد موسسات کارآفريين به سه مرحله به اين
شناختی و
متغییرهای روانشناخت
شرح تتقسیم شده است )1( :طرحرييزی و متغ
شناسی افراد )2( ،مهارتهای تجاری و مدييرييتتی کارآفريينان و
شخصییتشناس
شخص
دسترسی به سرماييه و
اولییه و ( )3فرصتهايی که در قبال بازارها ،دسترس
سرماييه اول
عمومی و ننییروی کار ماهر پديد میآيند .عوامل اقتصادی،
قوانیین عموم
وام ،قوان
تولیید در بروز و اييجاد کارآفرييننی
ترکییب عوامل تول
شناختی و ترک
فرهنگی ،روانشناخت
فرهنگ
موثر است ( منصوری.)1377 ،
زمیینه فنون
لیتونن مشخصههای توانايی خطرپذييری ،نوآوری ،دانش در زم
کار ،بازار و بازارييابابی ،مهارتهای کسبوکار و توانايی همکاری ،برداشت
خوب نسبت به کسبوکار و توانايی شکار فرصتها را تبتبیییینکننده فراييند
موسسات
کارآفرييننی ممیداند .بهتريين ششییوه تقوييت کارآفرييننی ،اييجاد نهادها و موسس
ولتی نقش کمتری در زمینة کارآفرينی
است به عبارت ديگر ،برنامههای دولت
دارند (منصوری.)1377 ،

شرکتهای کارآفرين و کارشناسان مستقر در منطقه ويژه اقتصادی بندر
امیرآباد به صورت تصادفی توزيع شد .با توجه به تعداد اندک افراد در
دسترس از خوشههای انتخابشده غیر از گروه (حوزه) سرمايهگذاران ،بقیة
گروهها تحت يک عنوان و در قالب ساير کارآفرينان و صاحبنظران
شناخته شد .در نتیجه پرسشنامه به دو بخش سرمايه گذاران و سايرين
تفکیک گرديد.

 -2-2روشوابزارگردآوریدادهها

مصاحبــه
صــورت کتابخانهای ،مصاحب
روش گردآوری دادههای اين تحقیق به ص

غیر ساختارمند و میدانی میباشد .در روش کتابخانهای کتب ،مقاالت و
مطالعات مربوط به تحقیق بررسی شد .در مصاحبهها از روش مصاحبه
غیرساختارمند و اخذ ديدگاه برخی کارآفرينان ،صاحبنظران وکارشناسان
مرتبط (خبرگان) درخصوص موضوع تحقیق استفاده شد .دادههای مربوط
به جامعه آماری ازطريق پرسشنامه جمعآوری شد .ابزار گردآوری دادهها
پرسشنامه محققساخته پنج گزينهای طیف لیکرت میباشد که روايی يا
اعتبار محتوايی توسط
اعتبار و پايايی يا اعتماد آن مورد تأيید قرار گرفت .اعتب
چند نفر از صاحبنظران انجام شد که بیانگر مناسب بودن پرسشنامه بود و
پايايی کلی پرسشنامه نیز با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ طبق جدول
( )2بررسی و تأيید شد.
مولفه
جدول(:)1تعداد پرسشهای هر مولف
ردیف پرسشها
 1الی 13
1
 14الی 24
2
 21الی 31
3
کل پرسشها31 :

جدول( :)2ضریبآلفایکرونباخپرسشنامه
ردیف

 -2روشتحقیق
اين تتحقیق از نظر روش گردآوری دادهها پژوهش توصیفی از نوع
زمینهيابی و از نظر هدف يعنی رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرينی
باشد.
منطقه ويژه اقتصادی بندر امیر آباد ،کاربردی می باش
در من

 -1-2جامعهآماری و روشنمونهگیری

5 . Keratec and hodget

1
2
3

شاخصهایاصلی
ساختاری
رفتاری
محیطی

ضریبآلفایکرونباخ
6/77
6/51
6/73

 -3تجزیهوتحلیلدادهها
تجزيه و تحلیل دادهها در دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی
انجام شد .به منظور بیان توصیفی دادهها از روش آمار توصیفی شامل
فراوانی ،درصد فراوانی نسبی و فراوانی تجمعی به تتحلیل ويژگیهای
جامعه پرداخته شد و در رسم نمودارها از  Excelو از مقیاسهای
اندازهگیری نوع لیکرت استفاده شد .با توجه به اينکه در پژوهشهايی که
اسمی و رتبهای اجرا ممیشوند ،برای تجزيه و تحلیل
مقییاسهای اسم
در سطح مق
اطالعات باييد از آزمونهای ناپارامترييک شود و آزمونهای زييادی برای ايين
مقییاس اندازهگگییری ممیتوان دست
تحلییل و مق
امر وجود دارد که براساس نوع تحل
عاملی فرييدمن
تحلییل وارييانس دو عامل
به انتخاب زد ،در اين خصوص از آزمون تحل
استفاده شد .يعنی برای تجزيه و تحلیل دادههای جمعآوریشده از طريق
پرسشنامه ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSشد و از روش فريدمن جهت
رتبهبندی عوامل مؤثر بر توسعه کارافرينی دادهها استفاده گرديد.
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مختلفی مانند کشتیرانیها،
جامعه آماری اين تحقیق شامل گروههایمختلف
ونقلی ،صاحبان کاال،
بهرهبردارهای بندری ،شرکتهای باربری و حملونقل
ترخیصکاران ،سرمايهگذاران ،کارشناسان و صاحبنظران اداری بنادر و
دريانوردی بندرامیرآباد و ساير کارآفرينان میباشد .با توجه به عدم دسترسی
به همه گروهها ،با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای تعدادی از گروهها
ببهصورت تصادفی انتخاب شدند که تعداد آنها  76نفر برآورد شد.
ننمونه آماری مناسب برای تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان
با جامعه محدود و در سطح خطای  ،6/65تعداد  16نفر محاسبه شد .از اين
رو ،به منظورگردآوری دادهها ،پرسشنامه پژوهش بین  16نفر از
متخصصیین در حوزههای مختلف سرمايهگذاری،
صاحبنظران و متخصص

عنوانمولفه
عوامل ساختاری
عوامل رفتاری
عوامل محیطی

ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ /ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻰ

 -1-3سوالاصلیتحقیق

سوال اصلی تحقیق حاضر اين بود که از ببیین عوامل ساختاری ،رفتاری
محییططی مؤثر بر توسعه کارآفرينی درمنطقه ويژه اقتصادی بندرامیرآباد
و مح
کدامیک اولويت نخست را دارد؟ در اينجا پاسخ تفصیلی اين سوال در دو
حوزه سرمايهگذاران و سايرکارآفرينان و صاحبنظران در قالب جدول ( )3و
( )4ارائه شده است.
جدول( :)3عواملاصلیممــؤثر بر تتــوسعهکارآفرینیدرحوزهسرمایهگذاری
رتبه
انحراف
تعداد
اولویت
میانگین
عامل
فریدمن
معیار
شرکتکننده
2
1/5
1/761
3/317
25
ساختاری
1
2/72
1/612
3/473
25
رفتاری
3
1/37
1/111
3/163
25
محیطی
1/677
3/257
25
جمع
جدول(:)4عواملاصلیمؤثربر توسعهکارآفرینیدرسایرکارآفرینان
وصاحبنظران
رتبه
انحراف
تعداد
اولویت
میانگین
عامل
فریدمن
معیار
شرکتکننده
1
2/11
6/54
3/152
35
ساختاری
2
2/61
6/55
3/157
35
رفتاری
3
1/25
6/11
3/563
35
محیطی
6/57
3/117
35
جمع

طبق جدول ( ،)33از منظر سرمايهگذاران ،از بین سه عامل ساختاری ،رفتاری
و محیطی ،عامل رفتاری با میانگین  3/473بیشترين تاثیر را بر توسعه کارآفرينی
در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد دارد .بعد از عامل رفتاری بهترتیب ععــوامل
ساختــاری و محیطی در رتبهههــای دوم و سوم قرار دارند.
ساخت
طبق جدول ( ،)4از ديدگاه ساير کارآفرينان ،از بین سه عامل
ساختاری ،رفتاری و محیطی ،عامل ساختاری با میانگین  3/152بیشترين
تاثیــر را بر توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد دارد .بعد
تاثی

18

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

عواملساختاری

عاملاصلی

از عامل ساختاری بهترتیب عوامل رفتاری و محیطی در رتبههای دوم و
سوم قرار دارند.

 -2-3سؤاالتفرعیتحقیق
 -1-2-3سوالفرعیاول

در تحقیق حاضر سوال فرعی اول اين بود که آيا عامل ساختاری بر
توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد تأثیر دارد؟
امتییازات مربوط به پرسشها  3/24میباشد ،و
انگیین امت
در جدول ( )5ممییانگ
تاثییر عمده شاخصها بر توسعه
نشان میدهد که از نظر پاسخدهندگان تاث
کارآفرييننی باالی عدد  3يعنی مقدار متوسط رو به باال ممیباشد .بنابرايين
ممیتوان گفت در حوزة سرمايهگذاران ،عامل ساختاری بر توسعه کارآفرييننی
در منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد تأثیر دارد.
امتییازات مربوط به پرسشها  3/25میباشد ،که
انگیین امت
در جدول ( )1ممییانگ
تاثییر عمده شاخصها بر توسعه
نشان ممیدهد از نظر پاسخدهندگان تاث
کارآفرييننی باالی عدد  3يعنی مقدار متوسط رو به باال ممیباشد .بنابرايين
ممیتوان گفت در حوزة سايرکارآفرينان و صاحبنظران ،عامل ساختاری بر
تتوسعه کارآفرييننی در منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد تأثیر دارد.

 -2-2-3سوالفرعیدوم

در تحقیق حاضر سوال فرعی دوم اين بود که آيا عامل رفتاری بر
توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیراباد موثر میباشد؟
امتییازات مربوط به سواالت  3/47میباشد ،که
انگیین امت
در جدول ( )7ممییانگ
تاثییر عمده شاخصها بر توسعه
نشان ممیدهد از نظر پاسخدهندگان تاث
باشد .بنابرايين
کارآفرييننی باالی عدد  3يعنی مقدار متوسط رو به باال ممیباش
ممیتوان گفت در حوزة سرمايهگذاران ،عامل رفتاری بر توسعه کارآفرييننی در
منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد اثرگذار ممیباشد.

جدول(:)5اطالعاتعاملساختاریدرحوزهسرمایهگذاران

پرسشها

برونسپاری فعالیتهای مرتبط با کارآفرينان (مانند تسهیل فرايندها و حذف مقررات مزاحم)
تا چه میزان در توسعه کارآفرينی در اين منطقه موثر است؟

میزان حمايت مالی از کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
اعطای تخفیفات ويژه جهت حمايت از کارآفرينان در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید (مانند
میزان اجاره ـ تخفیفات دوران ساخت و ساز و)...؟
تالش دستگاههای اجرايی مستقردر بندر برای رفع موانع فعالیت کارآفرينان از طريق تسهیل
قوانین و مقررات را تا چه اندازه موفق ارزيابی میکنید؟
فرايند و روشهای کاری سازمان مسوول در ارتباط با استقرار کارآفرينان تا چه مقدار در
توسعه کارآفرينی موثر است؟
حملونقل دريايی تا چه میزان بر توسعه کارآفرينی اين منطقه نقش داشته است؟
تجهیزات بندری و ساير زيرساختها (زمین ،جاده ،دسترسی به انرژی) تا میزان در توسعه
کارافرينی نقش دارد؟
پیشگامی سازمان مسئول (بندر) در زمینه ايجاد فرصتهای جديد کسب و کار را در اين
منطقه چگونه ارزيابی می کنید؟
میزان اعمال تعرفههای بندری متناسب با توسعه کارافرينی را چطور ارزيابی میکنید؟
بانکهای عامل کارايی الزم جهت پرداخت تسهیالت بموقع به کارآفرينان را دارند؟
میزان تطابق قوانین بندری و مناطق ويژه در توسعه کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان نظارت و ارزيابی عملکرد طرحهای واحدهای کارآفرينی توسط سازمان مسئول را
چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان همکاری بندر در افزايش و بهبود مهارت کارآفرينان مانند ايجاد مراکز توسعه و
پارکهای علم و فناوری را چگونه ارزيابی میکنید؟

حداقل

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

تعداد
25

1

5

4/64

6/74

25

1

5

2/14

1/11

25

1

5

2/77

1/11

25

1

5

2/32

1/25

25

1

5

3/16

1/22

25

2

5

4/26

6/512

25

2

5

4/11

1/17

25

1

5

3/11

1/17

25
25
25

1
1
1

5
5
5

3/67
2/74
2/71

1/17
1/21
6/57

25

2

5

3/51

1/11

25

1

5

2/77

1/33
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شاخصها
برونسپاری فعالیتهای مرتبط با کارآفرينان (مانند تسهیل فرايندها و حذف مقررات
مزاحم) تا چه میزان در توسعه کارآفرينی در اين منطقه موثر است؟
میزان حمايت مالی از کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
اعطای تخفیفات ويژه جهت حمايت از کارآفرينان در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید
(مانند میزان اجاره ـ تخفیفات دوران ساخت و ساز و)...؟
تالش دستگاههای اجرايی مستقردر بندر برای رفع موانع فعالیت کارآفرينان از طريق
تسهیل قوانین و مقررات را تا چه اندازه موفق ارزيابی میکنید؟
فرايند و روشهای کاری سازمان مسوول در ارتباط با استقرار کارآفرينان تا چه مقدار در
توسعه کارآفرينی موثر است؟
حملونقل دريايی تا چه میزان بر توسعه کارآفرينی اين منطقه نقش داشته است؟
تجهیزات بندری و ساير زيرساختها (زمین ،جاده ،دسترسی به انرژی) تا میزان در توسعه
کارافرينی نقش دارد؟
پیشگامی سازمان مسئول (بندر) در زمینه ايجاد فرصتهای جديد کسب و کار را در اين
منطقه چگونه ارزيابی می کنید؟
میزان اعمال تعرفههای بندری متناسب با توسعه کارافرينی را چطور ارزيابی میکنید؟
بانکهای عامل کارايی الزم جهت پرداخت تسهیالت بموقع به کارآفرينان را دارند؟
میزان تطابق قوانین بندری و مناطق ويژه در توسعه کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان نظارت و ارزيابی عملکرد طرحهای واحدهای کارآفرينی توسط سازمان مسئول را
چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان همکاری بندر در افزايش و بهبود مهارت کارآفرينان مانند ايجاد مراکز توسعه و
پارکهای علم و فناوری را چگونه ارزيابی میکنید؟

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

35

1

5

3/17

6/751

35

1

5

2/16

6/571

35

1

5

3/63

6/574

35

1

5

3/14

6/574

35

1

5

3/54

6/556

35

1

5

4/63

6/747

35

1

5

4/17

6/747

35

1

5

3/54

6/776

35
35
35

1
1
1

5
5
5

3/67
2/47
3/27

6/571
1/635
6/725

35

1

5

3/37

6/743

35

1

5

2/77

6/566

حداقل

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

25

1

5

3/64

1/26

25
25

1
1

5
5

3/26
3/14

1/64
1/25

25

1

5

3/71

1/11

25
25
25

1
1
1

5
5
5

3/52
3/46
3/74

1
1/32
1/21

25

1

5

2/74

6/7

25

1

4

3/52

6/77

25
25

1
1

5
5

3/72
3/72

6/75
6/57

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

2/74

6/776
6/576
1/627

جدول(:)7اطالعاتعاملرفتاریدرحوزهسرمایهگذاران

شاخصها
میزان قابلیت رويارويی با وقايع پیشبینینشده از سوی کارآفرينان (پذيرش ابهام) را چگونه
ارزيابی میکنید؟
میزان مشاوره بهمنظور توجیه کارآفرينان در سازمان مسوول (بندر) را چگونه ارزيابی میکنید؟
وجود الگوهای موفق کارآفرينی تاچه اندازه در توسعه اين منطقه موثر بوده است؟
پتانسیل نیروی کار و متخصصین در سطح منطقه جهت بهکارگیری و توسعه کارافرينی را چگونه
ارزيابی میکنید؟
آموزش و ترويج مزايای مناطق ويژه اقتصادی تاچه میزان بر رشد کارآفرينی دراين منطقه موثر بوده است؟
نظام تشويقی کارآفرينان موفق تا چه میزان در توسعه کارافرينی موثر بوده است؟
انگیزه کارآفرينان تا چه حدودی برای افزيش میزان اشتغال و تولید موثر بوده است؟
تالش ساير دستگاههای دولتی (بهغیر از سازمان مسئول) برای رفع موانع فعالیت کارآفرينان در
اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تاثیر سبک و نگرش مديران سازمان مسئول بر توسعه کارآفرينی اين منطقه را چگونه
ارزيابی میکنید؟
میزان خوداتکايی کارافرينان مستقر در اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان مهارتها و انگیزههای فردی کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟

تعداد

جدول(:)8اطالعاتعاملرفتاریدر حوزهسایرکارآفرینانوصاحبنظران

شاخصها
میزان قابلیت رويارويی با وقايع پیشبینینشده ازسوی کارآفرينان (پذيرش ابهام) را چگونه
ارزيابی میکنید؟
میزان مشاوره بهمنظور توجیه کارآفرينان در سازمان مسئول (بندر) را چگونه ارزيابی میکنید؟
وجود الگوهای موفق کارآفرينی تا چه اندازه در توسعه اين منطقه موثر بوده است؟
پتانسیل نیروی کار و متخصصین در سطح منطقه جهت بهکارگیری و توسعه کارآفرينی را
چگونه ارزيابی میکنید؟
آموزش و ترويج مزايای مناطق ويژه اقتصادی تا چه میزان بر رشد کارآفرينی دراين منطقه
موثر بوده است؟
نظام تشويقی کارآفرينان موفق تا چه میزان در توسعه کارآفرينی موثر بوده است؟
انگیزه کارآفرينان تا چه حدودی برای افزيش میزان اشتغال و تولید موثر بوده است؟
تالش ساير دستگاههای دولتی (بهغیر سازمان مسئول) برای رفع موانع فعالیتهای کارآفرينان
در اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تاثیر سبک و نگرش مديران سازمان مسئول بر توسعه کارآفرينی اين منطقه را چگونه
ارزيابی میکنید؟
میزان خوداتکايی کارآفرينان مستقر در اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان مهارتها و انگیزههای فردی کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید

تعداد

حداقل

35

1

5

35
35

1
1

5
5

3/21
3/34

35

1

5

3/41

1/151

35

1

5

3/41

6/556

35
35

1
1

5
5

3/43
3/16

1/652
1/665

35

1

5

2/47

1/61

35

1

5

3/34

6/714

35
35

1
1

5
5

2/54
3337

6/537
6/152
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جدول(:)6اطالعاتعاملساختاریدر حوزهسایرکارآفرینانوصاحبنظران

ﺭﺗﺒﻪﺑﻨﺪﻯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻰ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﻴﺮﺁﺑﺎﺩ /ﻣﺤﺴﻦ ﭘﺰﺷﻜﻰ
امتییازات مربوط به سواالت  3/22میباشد که
انگیین امت
در جدول ( )7ممییانگ
تاثییر عمده شاخصها بر توسعه
نشان ممیدهد از نظر پاسخدهندگان تاث
کارآفرييننی باالی عدد  3يعنی مقدار متوسط رو به باال ممیباشد .بنابرايين
ممیتوان گفت در حوزه ساير کارآفرينان و صاحبنظران ننییز عامل رفتاری
بر توسعه کارآفرينی در منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد اثرگذار ممیباشد.

 -3-2-3سوالفرعیسوم

در تحقیق حاضر سوال فرعی سوم اين بود که آيا عامل محیطی بر
باشد؟
منطقه ويژه اقتصادی بندر امیراباد مؤثر میباش
توسعه کارافرينی در منط
باشــد که
امتییــازات مربوط به پرسشها  3/1میباش
انگیین امت
در جدول ( )5ممییانگ

عواملمحیطی

عاملاصلی

عواملمحیطی

عاملاصلی

تاثییر عمده شاخصها بر توسعه
نشان ممیدهد از نظر پاسخدهندگان تاث
کارآفرييننی باالی عدد  3يعنی مقدار متوسط رو به باال ممیباشد .بنابرايين
محییططی بر توسعه کارآفرينی
ممیتوان گفت در حوزه سرمايهگذاران ،عامل مح
در منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد اثرگذار ممیباشد.
محییططی در حوزه سايير
در جدول ( )16پرسشهای مربوط به عامل مح
امتییازات مربوط به پرسشها 3/16
انگیین امت
کارآفريينان ارائه شده است .ممییانگ
تاثییر عمده شاخصهای
است که نشان ممیدهد از نظر پاسخدهندگان تاث
محییططی بر توسعه کارآفرييننی باالی عدد  3يعنی مقدار متوسط رو به باال
مح
محییططی بر توسعه
گفت در ايين حوزه ننییز عامل مح
ممیباشد .بنابرايين ممیتوان گف
کارآفرينی در منطقه وييژه اقتصادی بندر امامییرآباد اثرگذار ممیباشد.

جدول(:)9اطالعاتعاملمحیطیدرحوزهسرمایهگذاران

شاخصها

وجود سیاستهای مساعد دولت در استقرار و حمايت از مناطق ويژه اقصادی در جهت امنیت
سرمايهگذاری کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
تا چه میزان مراکز توسعه و ترويج کارآفرينی (مشاورين فنی و اقتصادی ) در دسترس میباشند؟
میزان دسترسی به بازار مواد اولیه و بازارهای مصرف اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟

اقتصاد کشورهای حوزه حاشیه خزر ( )CISچقدر در کارآفرينی و توسعه آن موثر بوده است؟
وجود صندوقهای حمايت از سرمايهگذاری و کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تشويق و ايجاد زمینه رقابت سالم در بین شرکتهای مستقر در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
ايجاد زمینه برای حضور سرمايهگذاری خارجی و چندملیتی و امکان همکاری شرکتهای مستقر در
منطقه را چگونه ارزيابی میکنید

حداقل

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

تعداد
25

1

5

3/24

1/3

25
25

1
2

5
5

2/71
3/31

1/21
1/64

25

1

5

3/24

1/23

25
25
25

5
5
5

1
1
1

جدول(:)11اطالعاتعاملمحیطیدر حوزهسایرکارآفرینانوصاحبنظران

شاخصها
وجود سیاستهای مساعد دولت در استقرار و حمايت از مناطق ويژه اقصادی در جهت امنیت
سرمايهگذاری کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
تا چه میزان مراکز توسعه و ترويج کارآفرينی (مشاورين فنی واقتصادی ) در دسترس هستند؟
میزان دسترسی به بازار مواد اولیه و بازارهای مصرف اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟

اقتصاد کشورهای حوزه حاشیه خزر ( )CISچقدر در کارآفرينی و توسعه آن موثر بوده است؟
وجود صندوقهای حمايت از سرمايهگذاری و کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تشويق و ايجاد زمینه رقابت سالم در بین شرکتهای مستقر در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
ايجاد زمینه برای حضور سرمايهگذاری خارجی و چندملیتی و امکان همکاری شرکتهای مستقر در
منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟

تعداد
35

1

5

35
35

1
1

5
5

2/13
3/27

35

1

5

3/66

35
35
35

حداکثر

میانگین

انحرافمعیار

2/51

6/556
1/66
6/756

1/674

5
5
5

1
1
1

جدول(:)11آزمونفریدمندرارتباطبارتبهدهیمولفههایساختاریدرحوزهسرمایهگذاران

20

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

عنوان
برونسپاری فعالیتهای مرتبط با کارآفرينان (مانند تسهیل فرايندها و حذف مقررات مزاحم) تا چه میزان در
توسعه کارآفرينی در اين منطقه موثر است؟
میزان حمايت مالی از کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
اعطای تخفیفات ويژه در جهت حمايت از کارآفرينان در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید (مانند میزان اجاره ـ
تخفیفات دوران ساخت وساز و)...
تالش دستگاههای اجرايی مستقر در بندر برای رفع موانع فعالیت کارآفرينان از طريق تسهیل قوانین و مقررات
را تا چه اندازه موفق ارزيابی میکنید؟
فرايند و روشهای کاری سازمان مسئول در ارتباط با استقرار کارآفرينان تا چه مقدار در توسعه کارآفرينی موثر است؟
حمل و نقل دريايی تا چه میزان بر توسعه کارآفرينی اين منطقه نقش داشته است؟
تجهیزات بندری و ساير زيرساختها (مانند زمین ،جاده ،دسترسی به انرژی) تا میزان در توسعه کارآفرينی نقش دارد؟
پیشگامی سازمان مسئول (بندر) در زمینه ايجاد فرصتأهای جديد کسب وکار را در اين منطقه چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان اعمال تعرفههای بندری متناسب با توسعه کارآفرينی را چطور ارزيابی میکنید؟
بانکهای عامل کارايی الزم جهت پرداخت تسهیالت بهموقع به کارآفرينان را دارند؟
میزان تطابق قوانین بندری و مناطق ويژه در توسعه کارافرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان نظارت و ارزيابی عملکرد طرحهای واحدهای کارآفرينی توسط سازمان مسئول را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان همکاری بندر در افزايش و بهبود مهارت کارآفرينان مانند ايجاد مراکز توسعه و پارکهای علم و فناوری
را چگونه ارزيابی میکنید؟
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در جدول ( )11نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن در رتبهبندی
مولفههای ساختاری در حوزه سرمايهگذاران ،ارائه و اولويت هر عامل تعیین شده
است .طبق دادههای جدول ( )11عامل حملونقل دريايی از میان مولفههای
اس
ساختاری به لحاظ تأثیر بر توسعه کارآفرييننی در منطقه ،اولويت اول را دارد.
در جدول ( )12نتنتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن در ارتباط با
رتبهبندی مولفه ساختاری در حوزه ساير کارآفرينان ،ارائه و اولويت هر
عامل تعیین شده است .طبق دادههای جدول ( )12ععــامل تجهیزات بندری

در جدول ( )13اولوييت هر شاخص در مولفه رفتاری بر اساس رتبه
انگییزة
فرييدمن تعتعیییین شده است .طبق دادههای جدول ( )13عامل انگ
کارآفريينان از میان مولفههای رفتاری به لحاظ تأثیر در افزاييش ممییزان
تولیید رتبة اول را دارد.
اشتغال و تول
و ساير زيرساختها (زمین ،جاده و دسترسی به انرژی) در ارتباط با
توسعة کارآفرينی در منطقه ،از میان مولفههای ساختاری اولويت اول را
دارد.

جدول(:)12آزمونفریدمندرارتباطبارتبهدهیمولفههایساختاریدر حوزهسایرکارآفرینانوصاحبنظران

عنوان
برونسپاری فعالیتهای مرتبط با کارآفرينان (مانند تسهیل فرايندها و حذف مقررات مزاحم) تا چه میزان در
توسعه کارآفرينی در اين منطقه موثر است؟
میزان حمايت مالی از کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
اعطای تخفیفات ويژه در جهت حمايت از کارآفرينان در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید (مانند میزان اجاره،
تخفیفات دوران ساختوساز و)...
تالش دستگاههای اجرايی مستقر در بندر برای رفع موانع فعالیت کارآفرينان از طريق تسهیل قوانین و مقررات
را تا چه اندازه موفق ارزيابی میکنید؟
فرايند و روشهای کاری سازمان مسئول در ارتباط با استقرار کارآفرينان تا چه مقدار در توسعه کارآفرينی موثر است؟
حمل و نقل دريايی تا چه میزان بر توسعه کارآفرينی اين منطقه نقش داشته است؟
تجهیزات بندری و ساير زيرساختها (مانند زمین ،جاده ،دسترسی به انرژی) تا میزان در توسعه کارآفرينی نقش دارد؟
پیشگامی سازمان مسئول (بندر) در زمینه ايجاد فرصتأهای جديد کسب وکار را در اين منطقه چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان اعمال تعرفههای بندری متناسب با توسعه کارآفرينی را چطور ارزيابی میکنید؟
بانکهای عامل کارايی الزم جهت پرداخت تسهیالت بهموقع به کارآفرينان را دارند؟
میزان تطابق قوانین بندری و مناطق ويژه در توسعه کارافرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان نظارت و ارزيابی عملکرد طرحهای واحدهای کارآفرينی توسط سازمان مسئول را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان همکاری بندر در افزايش و بهبود مهارت کارآفرينان مانند ايجاد مراکز توسعه و پارکهای علم و فناوری
را چگونه ارزيابی میکنید؟
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):آزمونفریدمندرارتباطبارتبهدهیمولفههایرفتاریدرحوزهسرمایهگذاران
جدول(:)13آزمونفریدمندرارتباط
عنوان

میزان قابلیت رويارويی با وقايع پیشبینینشده از سوی کارآفرينان (پذيرش ابهام) را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان مشاوره به منظور توجیه کارآفرينان در سازمان مسئول (بندر) را چگونه ارزيابی میکنید؟
وجود الگوهای موفق کارآفرينی تا چه اندازه در توسعه اين منطقه موثر بوده است؟
پتانسیل نیروی کار و متخصصین در سطح منطقه در جهت بهکارگیری و توسعه کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
آموزش و ترويج مزايای مناطق ويژه اقتصادی تا چه میزان بر رشد کارآفرينی در اين منطقه موثر بوده است؟
نظام تشويقی کارآفرينان موفق تا چه میزان در توسعه کارآفرينی موثر بوده است؟
انگیزه کارآفرينان تا چه حدودی برای افزايش میزان اشتغال وتولید موثر بوده است؟
تالش ساير دستگاههای دولتی (به غیر از سازمان مسئول) برای رفع موانع فعالیتهای کارآفرينان در اين منطقه
را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تأثیر سبک و نگرش مديران سازمان مسئول بر توسعه کارآفرينی اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان خوداتکايی کارآفرينان مستقر در اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان مهارتها و انگیزههای فردی کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
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عنوان
میزان قابلیت رويارويی با وقايع پیشبینینشده از سوی کارآفرينان (پذيرش ابهام) را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان مشاوره به منظور توجیه کارآفرينان در سازمان مسئول (بندر) را چگونه ارزيابی میکنید؟
وجود الگوهای موفق کارآفرينی تا چه اندازه در توسعه اين منطقه موثر بوده است؟
پتانسیل نیروی کار و متخصصین در سطح منطقه در جهت بهکارگیری و توسعه کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
آموزش و ترويج مزايای مناطق ويژه اقتصادی تا چه میزان بر رشد کارآفرينی در اين منطقه موثر بوده است؟
نظام تشويقی کارآفرينان موفق تا چه میزان در توسعه کارآفرينی موثر بوده است؟
انگیزه کارآفرينان تا چه حدودی برای افزايش میزان اشتغال وتولید موثر بوده است؟
تالش ساير دستگاههای دولتی (به غیر از سازمان مسئول) برای رفع موانع فعالیتهای کارآفرينان در اين
منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تأثیر سبک و نگرش مديران سازمان مسئول بر توسعه کارآفرينی اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان خوداتکايی کارآفرينان مستقر در اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان مهارتها و انگیزههای فردی کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
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جدول(:)15آزمونفریدمندرارتباطبارتبهدهیمولفههایمحیطیدرحوزهسرمایهگذاران

عنوان
وجود سیاستهای مساعد دولت در استقرار و حمايت از مناطق ويژه اقصادی در جهت امنیت سرمايهگذاری
کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
تا چه میزان مراکز توسعه و ترويج کارآفرينی (مشاورين فنی و اقتصادی) در دسترس هستند؟
میزان دسترسی به بازار مواد اولیه و بازارهای مصرف اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
اقتصاد کشورهای حوزه حاشیه خزر ( )CISچقدر در کارآفرينی و توسعه آن مؤثر بوده است؟
وجود صندوقهای حمايت از سرمايهگذاری و کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تشويق و ايجاد زمینه رقابت سالم در بین شرکتهای مستقر در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
ايجاد زمینه برای حضور سرمايهگذاری خارجی و چندملیتی و امکان همکاری شرکتهای مستقر در منطقه را
چگونه ارزيابی میکنید؟
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عنوان

وجود سیاستهای مساعد دولت در استقرار و حمايت از مناطق ويژه اقصادی در جهت امنیت سرمايهگذاری
کارآفرينان را چگونه ارزيابی میکنید؟
تا چه میزان مراکز توسعه و ترويج کارآفرينی (مشاورين فنی و اقتصادی) در دسترس هستند؟
میزان دسترسی به بازار مواد اولیه و بازارهای مصرف اين منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
اقتصاد کشورهای حوزه حاشیه خزر ( )CISچقدر در کارآفرينی و توسعه آن موثر بوده است؟
وجود صندوقهای حمايت از سرمايهگذاری و کارآفرينی را چگونه ارزيابی میکنید؟
میزان تشويق و ايجاد زمینه رقابت سالم در بین شرکتهای مستقر در منطقه را چگونه ارزيابی میکنید؟
ايجاد زمینه برای حضور سرمايهگذاری خارجی و چندملیتی و امکان همکاری شرکتهای مستقر در منطقه را
چگونه ارزيابی میکنید؟
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پیشنهادات:

در جدول ( )14نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن در رتبهبندی
مولفه رفتاری در حوزه ساير کارآفرينان و صاحبنظران ارائه و اولويت هر
عامل تعیین شده است .طبق دادههای جدول ( )14عامل انگیزه کارآفرينان
از میان مولفههای رفتاری به لحاظ تأثیر در افزايش میزان اشتغال و تولید
رتبة اول را دارد.
در جدول ( )15نتنتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن در رتبهبندی
مولفه محیطی در حوزه سرمايهگذاران ،ارائه و اولويت هر عامل تعیین شده
است .طبق دادههای جدول ( )15عامل اقتصاد کشورهای حوزه حاشیه خزر
( )CISبه لحاظ تأثیر در کارآفرينی و توسعه در منطقه ،ربتة اول را دارد.
در جدول ( )11نتنتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن در رتبهبندی
مولفه محیطی در حوزه سايرکارآفرينان وصاحب نظران ،ارائه و اولويت هر
عامل تعیین شده است .طبق دادههای جدول ( )11عامل اقتصاد کشورهای
حوزه حاشیه خزر ( )CISرتبه اول را در کارآفرينی و توسعه آن دارد.

با توجه به نتايج اين پژوهش پیشنهاد میشود:
الف -در ارتباط با مولفههای ساختاری )1( :به حمايت مالی از
کارآفرينان بیشتر از گذشته توجه شود )2( ،بانکهای عامل با جديت
بیشتری در تأمین انتظارات کارآفرينان تالش کنند و ( )3نسبت به ايجاد
مراکز توسعه و پارکهای علم و فناوری توجه ويژه شود.
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مساع
کارآفرينی حمايت جدی شود.
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Abstract:

T

he purpose of this research is to establish and prioritize the factors affecting the development of entrepreneurship
in the Port of Amir Abad and Behshahr by utilizing three-pronged model on this subject during year 1395. The

research method used is descriptive with surveying. The statistical population includes shipping companies, port
operators, transport companies, investors, cargo owners, cargo clearance companies etc. the statistical sample was
selected by using random method for 60 people. The tool to gather data was an author-developed questionnaire with
reliability of the questionnaire at around 87% (based on Krunbach alpha coefficient), which was distributed on two
levels among investors and other entrepreneurs as well as experts. Analysis of descriptive and inferential data was done
by SPSS software and prioritization of factors was done by Friedman method. The results of the research showed that in
the case of investors, behavioral, structural, and environmental factors got the priorities respectively. However, in other
cases, structural, behavioral, and environmental factors have got the priorities respectively.

Keywords: Entrepreneurship, Special Economic Zone, Prioritization, SPSS, Behavioral Factor, Structural Factor,
Environmental Factor.
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