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چکیده:چکیده:چ
ثر برثر برثر عوامل مؤعوامل مؤعوامل مسه شاخه مدل با استفاده از بهشهرباددر منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآثر بر توسعه کارآفرينی بندی عوامل مؤرتبه،اين تحقیقصلی هدف ا

ی هاشرکتهای مختلفی از های مختلفی از های مختلفگروهاين پژوهش شاملجامعه آماری باشد. میيابینوع زمینهازتوصیفی،دراين مطالعهتحقیق روش. بود1355درسال نینیينينيکارآفر
گیری نمونهاز طريقآماری نمونةباشد.میگذاران، صاحبان کاال، ترخیص کاران و غیر آن،ونقل، سرمايهحملباربری وهایشرکت، پورت اپراتورها، ، پورت اپراتورها، ، کشتیرانی

در دو سطح و )حاصل از ضريب آلفای کرونباخ( تهیه،)حاصل از ضريب آلفای کرونباخ( تهیه،)حاصل از ضريب آلفای کرونباخ( 77/6ساخته با پايايی ها، پرسشنامه محققانتخاب شد. ابزار گردآوری دادهنفر 16به تعداد ای تصادفی خوشه
بندی رتبهوSPSSافزار به واسطة نرمتوصیفی و استنباطیآماراستفاده ازها باتجزيه تحلیل دادهنظران توزيع شد.صاحبکارآفرينان وسايرو انسرمايه گذار

های اول تا سوم را کسب های اول تا سوم را کسب های اول تا سوم رتبهه ترتیبه ترتیببه به بمحیطیهای رفتاری، ساختاری وهای رفتاری، ساختاری وهای رفتاری، ساختاری گذاران مولفهحوزه سرمايهدرنشان دادد. نتايج تحقیق د. نتايج تحقیق روش فريدمن انجام شد. روش فريدمن انجام شد. روش فريدمن انجام شها به مولفه
دست آوردند. ترتیب رتبه اول تا سوم را بهترتیب رتبه اول تا سوم را بهه ترتیب رتبه اول تا سوم ه ترتیب رتبه اول تا سوم محیطی به محیطی به محیطی برفتاری و، های ساختاریها مولفهکردند. اما در ساير حوزه

.، مؤلفه رفتاری، مؤلفه ساختاری، مؤلفه محیطی، مؤلفه رفتاری، مؤلفه ساختاری، مؤلفه محیطی، مؤلفه رفتSPSSافزار ، نرمبندیرتبه،منطقه ويژه اقتصادی،:کارآفرينی:کارآفرينی:یهایکلیدواژه
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Majid.fattahi59@Gmail.Com،یواحد ساردانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه آزاد اسالمبازرگانیبازرگانیبازرگانيتيتييريري، گروه مد، گروه مد، علمیعلمیعلمئتئتیئیئو عضو هیو عضو هیو عضو هياريارياستاد.2
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Gorji_Mohamad@ut.ac.ir،یرآبادیرآبادبندرامیبندرامیبندرامیاقتصاديژهيژهيمنطقه ویيزيزيربرنامهاداره مطالعات ویسیسئیئیئر.4
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مقدمه-1
خودبقایوحیاتتداومبرایحاضرعصرهایسازمانترديدبدون

نوآوری،بهمنجرکهباشندمیجديدیهایروشوحلراهيافتننیازمند
افراد،تحوالتتغییر وتغییر وتغییر ايندر.شودجديدخدماتومحصوالتخلقوابداع

هایانقالبازکهکنندعملديگرانازترموفقاندتوانستههايیسازمانيا
فراهمخودبرایمغتنمیفرصتکار،وعرصه کسبدرپی و پرشتاب،پی و پرشتاب،پی و درپی

تنهاکارآفرينیباورند کهبرايننظراننظراننصاحباکثرامروزهساخته باشند.
از کارآفرينیمقولهراستادراينکه،استمعضل بیکاریمعضل بیکاریمعضل رفعراهکارجهت

از اهمیت بسیاری پايداراشتغالبهرسیدنوبیکاریبحرانرفعمنظر
راهبردیکارهایوو سازرويکردازکارآفرينی کارآفرينی کارآفرينتوسعهباشد.برخوردار می

، خالقیترشدموجبکارآفرينیتوسعه.رودمیشماربهپايدارتوسعه
بهاعتماداز قبیلو جامعهو جامعهو افراددرکارآفرينانههایويژگیسايرونوآوری
ايجاد،آنازبرداریبهرهوهافرصتشناسايیريسک،مديريتنفس،
اقتصادیهایشاخصرشدنهايت دروکاروکسبرشدوافزودهارزش

شود. می
وریجتماع، سبب پويايی و افزايش بهرهتوجه به کارآفرينی در ا

تالش را در یهیهو روحیو روحیدهد و روحدهد و روحدهد میافزايش درسطح جامعهو ارزش کار را شودمی
نه تنها سبب تشويق برد. اهتمام به موضوع کارآفرينی،باال میبدنه جامعه بدنه جامعه بدنه جامع

جامعه سبب رشد و بالندگیسبب رشد و بالندگیسبب رشد و بلکه،های خالق و کارآفرينانههای خالق و کارآفرينانههای یتیتجامعه به فعالیجامعه به فعالیجامعه به فعال
افزوده از راه ارزشيجاديجاديايندينديعنوان فرارا به را به را بنینیينينيفرآکاربرخیبرخیشود. برخشود. برخشود. میمیمیزیزنینین

ها از فرصتییریرگیگیگمنظور بهرهاز منابع بهاز منابع بهاز منابع بیفردمجموعه منحصر بهمجموعه منحصر بهمجموعه منحصر بیلیلتشکیتشکیتشک
یتیتلیلیلاست که مسؤاست که مسؤاست که مسیفردينينيفرآکار. يعنی از نگاه آنها،اندکردهيفيفيتعر

است که است که است شخصیياياو يو يدارد و دارد و شروع کسب وکار دارد شروع کسب وکار دارد شروع کسب وکار یرا برارا برارا منابع الزم یورآجمع
و تمرکز کندمییجیجبسیبسیبسیرشد کسب و کاررشد کسب و کاررشد کسب و ياياشروع و يشروع و يشروع و یرا برارا برارا منابع الزممنابع الزممنابع 

استيديديخدمات  جديايايـولـولمحصـمحصـمحصيند،يند،يو توسعه فرایورآبر نواشاصلیاصلیاصل
(.1371)احمد پور، 

ياياها يها يها شرکتيجاديجاديا( 1شرح )اين هشت بعد به سازمانیسازمانیسازماننینیينينيکارافریبرا
یورآ( نو( نو( 4)محصول، یورآ( نو( نو( 3)يد،يد،ي( کسب وکار جد( کسب وکار جد( 2مستقل، )مستقل، )مستقل، یواحدها

رقابت (7)وشگامیشگامییشگامیشگامپیپی( پ( پ( 7)،یيريريپذيسکيسکير( 1)،( تجديدپذيری5)يند،يند،يفرارد
عنوان مفهوم چند به به بيديديبانینیينينيفرآدر حقیقت، کاردر حقیقت، کاردر حقیقت، مطرح شده است. تهاجمیتهاجمیتهاجم

Antoncic and) شوديستهيستهيحال مرتبط نگرینیندر عیدر عیدر عويزيزيمتمایبعد
Hisrich, ،اجتماعیاجتماعیاجتماعيايايروانیروانیروان،خواه از جنبه مالیخواه از جنبه مالیخواه از جنبه ماله کردن(. مخاطر2001

Lee andاست )نینیينينييندکارآفريندکارآفرياز فرآبخشیبخشیبخش et al, در کشور ايران (. 2011
و اجتماعیو اجتماعیو اجتماعفرهنگیفرهنگیفرهنگیهادر سازمانسازمانیسازمانیسازماننینیينينيفرآعوامل موثر بر کار

برای برای بباشد.مییاینهینهو زمیو زمیو زمیرفتار،ی، شامل عوامل ساختاربخش دولتیبخش دولتیبخش دولت
نینیينينيفرآتوسعه کارشاخگیشاخگیشاخگاز مدل سهسازمانیسازمانیسازماننینیينينيفرآابعاد کارشناختشناختشن

در به واسطة آن ت که ت که است است اسلیلییلیلتحلیتحلیتحلابزارابزارابيکيکشاخگی يشاخگی يشاخگی مدل سهمدل سهمدل .شواستفاده میاستفاده میاستفاده م
سازمان یهایمطالعات و تئوریهیهکلیکلیکلیو رفتاریساختار،طیطییطیطسه حوزه محیسه حوزه محیسه حوزه مح

از کیکیيکيکي،سازمانیسازمانیسازماننینیينيني(. کارآفر1372،میمییمیم)مقی)مقی)مقشودمیمیمرا بررسیرا بررسیرا بررسيتيتييريريمد
مورد یشیشها پیها پیها پاست که از مدتیو اقتصادعوامل توسعه سازمانیعوامل توسعه سازمانیعوامل توسعه سازمانينينيترمهم

(.Minniti, 2008توجه پژوهشگران و دولت مردان قرار گرفته است )
مفهوم يک سازمانیسازمانیسازماننینیينينياز پژوهشگران کارآفرییاریارنظر بسینظر بسینظر بسدر
ابتیابتیـابتـابترقـرقـرقيتيتيسازمان به مزابیابییابیابرشد و دستیرشد و دستیرشد و دستینهینهواند زمیواند زمیـواند زمـواند زمتـتـتاست که میاست که میاست که میراهبرد

Dess andکند )کند )را فراهم کند را فراهم کند را فراهم يداريداريپا Covin, یها براسازمان.(1997
،یپرورش نوآور،یراهبردینوساز،دهیدهیدههمچون سودبه اهدافیبه اهدافیبه اهدافیدنیدنرسیرسیرس

نینیينينيبه کارآفر،المللیالمللیالمللینینبیبیبهاییتیتموفقیموفقیموفقدستیابی به ويندهيندهيآیکسب دانش برا
غالباً در ارتباط با بخش ،سازمانیسازمانیسازماننینیينيني. اصطالح کارآفرآورندمیمیمیرو

بخش میاحث مربوط به، در هاما امروزرفته استکار بهیو تجارخصوصیخصوصیخصوص
نقش دولت یتیتاز اهمیاز اهمیاز اهمکه به صورت عمده، ناشیکه به صورت عمده، ناشیشود که به صورت عمده، ناششود که به صورت عمده، ناششود مطرح مییزیزنینیندولتیدولتیدولت

و بهبود عملکرد دولتیدولتیدولتیهامانتحول در سازيجاديجاديایدر جوامع و تالش برا
Zerbinati andآنها است )آنها است )آن Suitaris, ر کارآفرينی د. توسعه. توسعه. (2005

های حمايتی و ايجاد بلکه نیازمند ساختارسازی، برنامه، افتداتفاق نمیخالء 
متوجه هادولتیریرهای اخیهای اخیهای اخسال(.  در1356)ناهید، های مساعد است های مساعد است های مساعزمینه

یازیازنینینخارج ازحوزه دولتیخارج ازحوزه دولتیخارج ازحوزه دولتيیبه راهکارهانینیينينيرآفربرای توسعه کاشدند که شدند که شدند 
بربه معنای تمرکزیشهیشههمیهمیهملزوما،اشتغالبرتمرکزآن،و عالوه برو عالوه برو دارند

فرد و روحیو روحیو روحذهنیذهنیذهنیتیتموقعیموقعیموقعازتابعیتابعی، تابع، تابع، نینیينينيخودِ کارآفرخودِ کارآفر، چرا که خودِ ، چرا که خودِ ، چرا که یستیستنینیننینیينينيکارآفر
Toma and)استرونیرونییرونیرونمتعدد بیمتعدد بیمتعدد بيطيطيتابع شرایزیزو نیو نیو نينينيکارآفر et al, 2013).

نینیينينيتوسعه کارآفردر ارتباط بایرآبادیرآبادامیامیامبندریاقتصاديژهيژهيومنطقه
، مناسب در منطقهیهايرساختيرساختيزيجاديجاديخدمات و ايتيتيتقوباستاتوانسته 

يجاديجاديايقيقيطراشتغال ازيجاديجاديجذب درآمد و ایرا برارا برارا یمساعدینهینهزمیزمیزم
ها،یتیتفعالیفعالیفعالينينياجانبةجانبةجانبرد. اما توسعه همهرد. اما توسعه همهرد. اما توسعه آن فراهم آوونینیينينيکارآفر

رد؛ که در رد؛ که در رد؛ که دایازیازنینینیزیزمناسب نیمناسب نیمناسب نیيندهايندهايو فراینینقوانیقوانیقوانها به يرساختيرساختيعالوه بر ز
منطقه را ينينيدرانینیينينيبرداشته شده و کارآفرمناسبیمناسبیمناسبیهااين زمینه نیز گاماين زمینه نیز گاماين زمینه نیز 

و با توجه به یفیفتوصیتوصیتوصينينياست. با اتر و سودآورتر از گذشته کردهتر و سودآورتر از گذشته کردهتر و سودآورتر از گذشته سهل
یهایتیتدر توسعه فعالیدر توسعه فعالیدر توسعه فعالیرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيرسالت منطقه وویتیتماهیماهیماه

از است که ينينياسوال اصلیسوال اصلیسوال اصل،کشوردرشمالدرشمالدرشو بازرگانیو بازرگانیو بازرگانی، تجاریاقتصاد
درمنطقه نینیينينيفرآکاربر توسعةبر توسعةبر توسعمؤثرطیطییطیطو محیو محیو محیرفتار، یعوامل ساختاربین 

د؟يک اولويت بیشتری دارکدام،یرآبادیرآبادامیامیامیاقتصاديژهيژهيو

ئلهئلهبیانمسئبیانمسئبیانمس-1-2
های به عنوان قطببه عنوان قطببه عنوان باتوجه به اينکه که مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 

ويژه اگر با بهتوسعه کارآفرينی در آنها،توسعه کارآفرينی در آنها،توسعه کارآفرينی در آناند،طراحی شدهاقتصادی کشور 
تری نسبت به ساير نقاط بوی متفاوترنگ و رنگ و رنگ ،شونديکپارچهيکپارچهو يو يو یقیقبنادر تلفیبنادر تلفیبنادر تلف
ه ، نظارت و راهبری منطقه ويژ، نظارت و راهبری منطقه ويژ، نظارت و مسؤلیت وارسیمسؤلیت وارسیمسؤلیت از آنجا کهکند.پیدا می

وبه اداره بنادر،به تبع آندريانوردی وآباد به سازمان بنادر واقتصادی امیر
میان از ه است، پژوهش حاضر انجام شد تادريانوری امیر آباد واگذار شد

ساختاری، مهمسه عاملعوامل متعدد تاثیرگذار بر توسعه کارآفرينی، تاثیرعوامل متعدد تاثیرگذار بر توسعه کارآفرينی، تاثیرعوامل متعدد تاثیرگذار بر توسعه کارآفرينی، 
اولويت هرو،توسعه کارآفرينی دراين منطقه بررسیتوسعه کارآفرينی دراين منطقه بررسیتوسعه کارآفرينی دراين منطقه بررفتاری و محیطی

مشخص شود.مشخص شود.مشخص نسبت به ديگری آنهايک از 

ضرورتتحقیقاهمیتو-1-3
هایهزينهکنونیزمانیبرههدرکشورجدیهایچالشازيکی

ازيکیبیکاریکهشرايطیدر. استبیکاریازناشیاجتماعیاقتصاديی ـ اقتصاديی ـ اقتصادي
وکسبفضایباکارروزافزونتقاضایواستدرکشورفقرمهمعوامل

کارآفرينیتوسعهموضوعبهپرداختن،نیستهمسوکنونیکار
نتیجه توسعه درهای گسترش اشتغال وهای گسترش اشتغال وهای زمینهتواندمیهای مختلف دربخش

فراهم کند. هاآن بخشدرکارآفرينی 
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تحقیقتحقیقتحقیهدفاصلیهدفاصلیهدفاصل-1-4
عوامل موثر بر توسعه بندی و تعیین اولويت بندی و تعیین اولويت بندی هدف اصلی تحقیق رتبه

باشد. میآباددر منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرکارآفرينی 

مدلتحقیقمدلتحقیقمدل-1-5
مطالعاتوینظریاتیاترور ادبیرور ادبیمرور ادبمرور ادبمو هدف تحقیق وو هدف تحقیق وو هدف تحقیق ئلهئلهمسئمسئمسبا توجه به

در ارتباط با نحوة های مختلفی و با عنايت به اينکه ديدگاهتجربیتجربیتجرب
از مدل مفهومی حاضر ارائه شده است، در تحقیق بندی عواملاولويت

بودن و نو بودن استفاده آنتونسیک و هیسريچ به دلیل کاملشده توسط ارائه
(.1352)بوکا و همکاران،شد 

هایتحقیقهایتحقیقهایپرسش-1-6
و ی، رفتاریاست که از بین عوامل ساختارينينياپرسش اصلی تحقیق 

يک کدامیرآباد،یرآباد،امیامیامیاقتصاديژهيژهيدرمنطقه ونینیينينيمؤثر بر توسعة کارآفرطیطییطیطمحیمحیمح
اولويت بیشتری دارد؟

باشد:به اين شرح میتحقیقهای فرعیهای فرعیهای پرسش
در منطقه ويژه اقتصادی فرينی عامل ساختاری بر توسعه کارآآيا( 1)

باشد؟میموثر باد بندر امیرآ
در منطقه ويژه اقتصادی فرينی توسعه کارآتوسعه کارآتعامل محیطی  برآيا( 2)

؟باشدمیموثر باد  بندر امیرآ
در منطقه ويژه اقتصادی فرينی توسعه کارآعامل رفتاری  برآيا( 3)

؟باشدموثر میباد بندر امیرآ

پژوهشپیشینه-1-7
به يقيقيدر تشودر تشودر در تحقیقی نشان داده شده است که بررسی عوامل موثردر تحقیقی نشان داده شده است که بررسی عوامل موثردر تحقیقی نشان داده شده است که بررسی ع

عواملدهد سه گروهکشاورزان نشان میکشاورزان نشان میکشاورزان نشان میانیانمیمیمدرينانهينانهيهای کارآفریتیتفعالیفعالیفعال
وعوامل یدییدیواحد تولیواحد تولیواحد توليايامزرعه يمزرعه يمزرعه یتیتوضعیوضعیوضعهای کشاورزان،ژگیژگیيژگيژگيوعنیعنیيعنيعني

(.1377،قاسمیقاسمیقاسموعقوبیعقوبیيعقوبيعقوبي)دارندنقش و تأثیر نقش و تأثیر نقش ینهینهزمیزمیزمينينيدراطیطییطیطمحیمحیمح
نینیينينيو کارآفرساختار سازمانیساختار سازمانیساختار سازمانینینارتباط بیارتباط بیارتباط ببا بررسیبا بررسیبا بررسديگرییقیقدر تحقیدر تحقیدر تحق

ساختاردگیدگییدگیدگچیچییچیچپیپیپینینبیبیبمعکوسیمعکوسیمعکوسدار ومعنامعنامعنکه رابطة که رابطة که رابطمشخص شدسازمانیسازمانیسازمان
های واحدیکیککه تفکیکه تفکیکه تفکمعنامعنامعنينينيبه ابه اب،جود داردوسازمانیسازمانیسازماننینیينينيکارآفروسازمانیسازمانیسازمان
نینیينينيسازمان با کارآفريییایاجغرافیجغرافیجغرافپراکندگیپراکندگیپراکندگويتيتييريريسطوح مدتعداد،سازمانیسازمانیسازمان
ساختار ینینبیبیبدار و معکوسیدار و معکوسیدار و معکوسمعنامعنامعنرابطهینینرابطه معکوس دارد. همچنیرابطه معکوس دارد. همچنیرابطه معکوس دارد. همچنسازمانیسازمانیسازمان
.(1377همکاران، و)عبدالملکی)عبدالملکی)عبدالملکوجود داردسازمانیسازمانیسازماننینیينينيکارآفروسازمانیسازمانیسازمان

نینیينينيکارآفراعتماد وینینکه بیکه بیکه بداد(، نشان(، نشان(، 1372لی )لی )یلیلوکیوکیوکویریرخنفیخنفیخنفیقیقتحقیتحقیتحقيجيجينتا
بر اعتماد مبتنیمبتنیمبتنجويجاديجاديا،روينينيقوی وجود دارد. از اویمیممستقیمستقیة مستقة مستقرابطة رابطة رابطسازمانیسازمانیسازمان
باشد.درآنها میدرآنها میدرآنها منینیينينيکارآفریةیةروحیروحیروحرشددرمهمیمهمیها عامل مهمها عامل مهمها عامل درسازمانوهمدلیوهمدلیوهمدل

درصنعت کشور را در نینیينينيخود موانع کارآفریقیقدر تحقیدر تحقیدر تحق(،1373می )می )یمیممقیمقیمق
.کردای بررسیای بررسیای بررسینهینهزمیزمیزمساختاری و،رفتاریشاخه شامل موانعسهقالب مدلیقالب مدلیقالب مدل

،استراتژی سازمانیاستراتژی سازمانیاستراتژی سازمان،ساختار سازمانیساختار سازمانیشامل ساختار سازمانشامل ساختار سازمانشامل وییقیقعوامل ساختاری تحقیعوامل ساختاری تحقیعوامل ساختاری تحق
،ایبودجهومالیمالیمالیستمیستمسیسیس،عملکردابیابیيابيابيارزیستمیستمسیسیس،دستمزدحقوق ویستمیستمسیسیس
مانند عواملیعواملیعواملیرندهیرندهعوامل رفتاری دربرگیعوامل رفتاری دربرگیعوامل رفتاری دربرگتوسعه بود.توسعه بود.توسعویقیقتحقیتحقیتحقیستمیستمسیسیس

تیتییتیتهای شخصیهای شخصیهای شخصژگیژگیيژگيژگيو،رهبریسبک،نقشوتضاد،فرهنگ سازمانیفرهنگ سازمانیفرهنگ سازمان
نیز شاملنیز شاملنیز طیطییطیطمحیمحیمحياياای يای يای ینهینهعوامل زمیعوامل زمیعوامل زمبود، ويرانيرانيهای مدگیگیگيژيژيوکارکنان و

ارتباط با دولت بود.ارتباط با دولت بود.ارتباط با دولت وطیطییطیطهای محیهای محیهای محژگیژگیيژگيژگيو،رتباط با ارباب رجوعا
یتیتموفقیموفقیموفقبرعوامل موثردر تحقیق خود (،1377ر )آذرسولیرسولیرسولویذرییذریچیچیچ
. آنها کردندیمیمتقسیتقسیتقسطیطییطیطمحیمحیمحوشخصیشخصیشخصرا به دودسته،ينانينانيکارآفر

اعتقاد به کسب مهارت و،يی، نوگرا، نوگرا، شیشیيشيشينواندنواندن،یخودباور، شناسیشناسیشناسخود
شناخت از اطراف خود،یطیطاز عوامل محیاز عوامل محیاز عوامل محکاملناختناختشنشنشبرتر،ویشتریشتربیبیبیتیتقابلیقابلیقابل

را یتیتموفقیموفقیموفقبهیازیازنینینودر زندگیدر زندگیدر زندگییرییرساس تغییساس تغییحساس تغحساس تغحا،يریيریيپذيسکيسکير،های خودضعف
يطيطيشراخانواده،کسب وکار دريشيشيگرا،یتیتنوع تربینوع تربینوع تربوتیتییتیتعوامل شخصیعوامل شخصیعوامل شخصاز 

نظام ارزشینظام ارزشینظام ارزش،ينانينانيفرآاز کاريتيتيحما،منابع مالیمنابع مالیمنابع مال،يهيهيبازار سرمابازار سرماباقتصادی،
یتیتوضعیوضعیوضعورقابت موجودسطح وجود بازارهای مصرف،،جامعهحاکم بر
کردند. محسوب میمحسوب میمحسوب مطیطییطیطاز عوامل محیاز عوامل محیاز عوامل محرامداری ارزشیزانیزانمیمیمونوآوری

نینیينينيکارآفرهای توسعهراهعنوان بررسیعنوان بررسیعنوان بررسباقیقییقیقدرتحقیدرتحقیدرتحق(، 1375ی )صمد
یطیط)محی)محی)محایینهینهعوامل زمیعوامل زمیعوامل زمدستهآن، سهبرثرعوامل مؤعوامل مؤعوامل مبخش تعاون ودر

ها،)توانمندیساختاریعوامل(،اسیاسییاسیاسسیسیسوفرهنگیفرهنگیفرهنگ،اجتماعیاجتماعیاجتماعاقتصادی،
و...( یتیتخالقیخالقیخالق،شناسیشناسیشناسفرصت،یتیتعوامل رفتاری )شخصیعوامل رفتاری )شخصیعوامل رفتاری )شخص( وامکاناتومنابع

نینیينينيکارآفراگر چه هر سه عامل درکهیدیدرسیرسیرسیجهیجهنتینتینتينينيبه اوبررسی کردرا 
یریرثیثیثتأتأت(شرکتیشرکتیشرکتاما عوامل ساختاری )درونباشندمیثر تعاون مؤتعاون مؤتعاون مبخش

رفتاری دارند.ای وینهینهبه عوامل زمیبه عوامل زمیبه عوامل زمنسبتیشترییشتریبیبیب
را با توجه به نینیينينيکه توسعه کارافر، در پژوهش خود(1353)یجواد

با مقايسه عوامل مؤثر ،استبررسی کردهیورآنويجاديجادياورشدیهاشاخص
به اين نتیجه دست طیطییطیطو محیو محیو محسازمانیسازمانیسازمان،یاشبکه،یفردةچهار حوزدر 

در نینیينينيعوامل توسعه کارآفرترين مهماز کیکیيکيکيطیطییطیطعوامل محیعوامل محیعوامل محکه يافت
باشد. باشد. باشمیمیمسازمان 

یتیتعوامل موفقیعوامل موفقیعوامل موفقبررسیبررسی(، در بررس(، در بررس(، در 1377بوکانی )بوکانی )بوکانصدقیصدقیصدقومیمیيميميکرمحمد
به یدنیدنکه پشتکار برای رسیکه پشتکار برای رسیکه پشتکار برای رسیدندیدندرسیرسیرسیجهیجهنتینتینتينينيبخش تعاون به اـانـاننـنـينينيـرـرکارآفـکارآفـکارآف

Antoncic and Hisrich, 2001(Antoncic and Hisrich, 2001(Antoncic and Hisrich, 2001برگرفتهازمدل)برگرفتهازمدل)برگرفتهازمدل(:مدلمفهومیتحقیق1شکل)
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وکاربهيليليتمامشکالت،حل مسائل ونةنةینیندر زمیدر زمیدر زمشیشیيشيشياندمثبت،یتیتموفقیموفقیموفق
حوصله ويییبایباشکیشکیشکجامعه ووتعهد در قبال خودويریيریيپذیتیتمسئولیمسئولیمسئول،یتیتفعالیفعالیفعال

بخش ينی درکارآفریتیتموفقیموفقیموفقعواملينينيترمهمدربرخورد با مشکالت از
باشند.میتعاون 

دردرونیدرونیدرونورونیرونییرونیرونعوامل بیعوامل بیعوامل بدسته ازدود که د که دهد دهد دهها نشان میها نشان میها نشان مبررسیبررسیبررس
های یاستیاستتوان به سیتوان به سیتوان به سمیمیمرونیرونییرونیرونبیبیبعواملازنقش دارند.ينانينانيکارآفریتیتموفقیموفقیموفق
اطالعات الزم اشاره دانش وومنابع مالیمنابع مالیمنابع مال،بازاریتیتموقعیموقعیموقع،دولتتیتیيتيتيحما

يتيتييريريمدتوان به میينانينانيفرکارآیتیتموفقیموفقیموفقشخصیشخصیشخصيايايدرونیدرونیدرونعواملو از کرد؛کرد؛ک
رقابت درعرصه يیتواناویدیدتولیتولیتوليندينديفرآ،ينينيکارآفريژهيژهيویاتیاتخصوصیخصوصیخصوص،مالیمالیمال

(.1377،قاسمیقاسمیقاسموعقوبیعقوبیيعقوبيعقوب) ي) ي) اشاره کردبازار
یسیستاسیتاسیتاسنوآوری وينديندييک فرآيک فرآرا به عنوان يک را به عنوان يک را به عنوان نینیينينيآفرکار5کراتک و هوجت

، سازمان ویطیط، محی، محی، محلفه فردکه چهار مؤکه چهار مؤکه چهار مدندکريفيفيتعریزیزآمیآمیآموکار مخاطرهکسب
(.1377همکاران،ويواندریيواندریي)دباشد مییرگذاریرگذارآن تاثیآن تاثیآن تاثبريندينديفرآ

به اين سه مرحله به ينينيرشد موسسات کارآفررشد موسسات کارآفررشد موسسات ويجاديجاديابرعوامل موثر
وشناختیشناختیشناختروانیرهاییرهایمتغیمتغیمتغويزیيزیير( طرح( طرح( 1)تقسیم شده است:تقسیم شده است:شرح تشرح تشرح 
وينانينانيکارآفرتیتیيتيتييريريمدهای تجاری ومهارت( 2، )افرادشناسیشناسیشناسیتیتشخصیشخصیشخص
و يهيهيبه سرمادسترسیدسترسیدسترس،قبال بازارهاکه دريیهافرصت(3و )یهیهاولیاولیاوليهيهيسرما

اقتصادی،عواملآيند.پديد میکار ماهریروییروینینینوعمومیعمومیعمومینینقوانیقوانیقوان،وام
نینیينينيکارآفريجاديجاديابروز ودریدیدعوامل تولیعوامل تولیعوامل تولیبیبترکیترکیترکوشناختیشناختیشناختروان،فرهنگیفرهنگیفرهنگ

(.1377، منصوری)است موثر
فنون ینهینهزمیزمیزمدانش در،نوآوری،يریيریيپذخطريیهای توانامشخصهلیتونن 

همکاری، برداشت يیو تواناوکارهای کسبمهارت،ابیابیيابيابيبازاربازار و،کار
يندينديفراکنندهیینیینها را تبییها را تبییها را تبشکار فرصتيیتواناوکار ونسبت به کسبخوب 
نهادها و موسسات نهادها و موسسات نهادها و موسسيجاديجاديا،نینیينينيکارآفريتيتيتقویوهیوهشیشیشينينيداند. بهترمیمیمنینیينينيکارآفر

ر زمینة کارآفرينینقش کمتری دولتیولتیولتدهایبرنامهاست به عبارت ديگر، 
(.1377، )منصوریدارند

روشتحقیق-2
نوعها پژوهش توصیفی ازنظر روش گردآوری دادهاين تحقیق ازاين تحقیق ازاين ت

توسعه کارآفرينی ثر بربندی عوامل مؤاز نظر هدف يعنی رتبهويابیزمینه
باشد.باشد.می باشمی باشمی ، کاربردی، کاربردی، در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیر آباددر منطقه ويژه اقتصادی بندر امیر آباددر من

گیریروشنمونهوجامعهآماری-2-1
، هامانند کشتیرانیمانند کشتیرانیمانند مختلفیمختلفیمختلفهایگروهمعه آماری اين تحقیق شاملمعه آماری اين تحقیق شاملمعه آماری اين تحقیق جا

، ، صاحبان کاالونقلیونقلیونقلحملهای باربری وبردارهای بندری، شرکتبهره
ونظران اداری بنادرصاحب، کارشناسان وگذارانکاران، سرمايهترخیص

دسترسی توجه به عدم باباشد.ساير کارآفرينان میودريانوردی بندرامیرآباد
ها ای تعدادی از گروهگیری خوشهاستفاده از روش نمونهباها،به همه گروه

.شدورد آنفر بر76آنهاتعدادکه شدندانتخابصورت تصادفی بهبهب
مورگانجدول کرجسی واساس برنمونه آماری مناسب برای تحقیقنمونه آماری مناسب برای تحقیقن

نفر محاسبه شد. از اين 16، تعداد 65/6جامعه محدود و در سطح خطای با
نفر از 16ها، پرسشنامه پژوهش بین رو، به منظورگردآوری داده

،گذاریهای مختلف سرمايهین در حوزهین در حوزهمتخصصیمتخصصیمتخصصنظران وصاحب

                                                                           
5 . Keratec and hodget

مستقر در منطقه ويژه اقتصادی بندر کارشناسان وفرينهای کارآشرکت
افراد دربا توجه به تعداد اندک امیرآباد به صورت تصادفی توزيع شد.

بقیة ، گذارانغیر از گروه )حوزه( سرمايهشدههای انتخابخوشهدسترس ازدسترس ازدسترس 
نظرانکارآفرينان و صاحبقالب سايردرها تحت يک عنوان وهگرو

يندو بخش سرمايه گذاران و سايرپرسشنامه بهپرسشنامه بهدر نتیجه پرسشنامه در نتیجه پرسشنامه در نتیجه شناخته شد.
گرديد.تفکیک

هاآوریدادهوابزارگردروش-2-2
ـه ـه ، مصاحبـ، مصاحبـ، مصاحبایـورت کتابخانهـورت کتابخانهبه صـبه صـبه صی اين تحقیقهاآوری دادهگردروش

ای کتب، مقاالت و در روش کتابخانهباشد. میغیر ساختارمند و میدانی 
از روش مصاحبههابررسی شد. در مصاحبهمطالعات مربوط به تحقیق 

نظران وکارشناسان صاحب،کارآفرينانبرخیديدگاهو اخذساختارمندغیر
های مربوط . دادهدرخصوص موضوع تحقیق استفاده شدمرتبط )خبرگان( 

ها هابزار گردآوری داد. آوری شدجامعه آماری ازطريق پرسشنامه جمعبه 
ياکه روايیباشدمیای طیف لیکرت ساخته پنج گزينهپرسشنامه محقق

اعتبار محتوايی توسط اعتبار محتوايی توسط اعتب. مورد تأيید قرار گرفتپايايی يا اعتماد آن اعتبار و
وبودشد که بیانگر مناسب بودن پرسشنامه شد که بیانگر مناسب بودن پرسشنامه شد نظران انجام چند نفر از صاحب

طبق جدولبا استفاده از ضريب آلفای کرونباخ نیز کلی پرسشنامهپايايی
بررسی و تأيید شد. (2)

مولفهمولفهمولفهرهایپرسش:تعداد(1)جدول
عنوانمولفههاپرسشردیف

عوامل ساختاریعوامل ساختاریعوامل 13الی 11
عوامل رفتاری24الی 214
عوامل محیطی31الی 321
31:هاپرسشکل

ضریبآلفایکرونباخپرسشنامه:(2)جدول
ضریبآلفایکرونباخهایاصلیشاخصردیف

77/6ساختاری1
51/6رفتاری2
73/6محیطی3

هاتجزیهوتحلیلداده-3
استنباطیآماروتوصیفیآماربخشدودرهادادهتحلیلوتجزيه

شاملتوصیفیآماراز روشهادادهتوصیفیبیانمنظورانجام شد. بهانجام شد. بهانجام شد. 
های تجمعی به تحلیل ويژگیتجمعی به تحلیل ويژگیتجمعی به تفراوانیونسبیفراوانیدرصد فراوانی،

هایمقیاساز و Excelنمودارها از رسمدروجامعه پرداخته شد
که يیهادر پژوهشدر پژوهشدر با توجه به اينکه استفاده شد. لیکرتنوعگیریاندازه

برای تجزيه و تحلیل شوند،اجرا میاجرا میاجرا میاو رتبهاسمیاسمیاسمیهایاسیاسدر سطح مقیدر سطح مقیدر سطح مق
ينينيایبرایيادياديزیهاآزمونشود و يکيکيناپارامتریهااز آزمونيديدياطالعات بااطالعات بااطالعات 

دست توانمیمیمییریرگیگیگاندازهیاسیاسو مقیو مقیو مقیلیلبراساس نوع تحلیبراساس نوع تحلیبراساس نوع تحلامر وجود دارد کهامر وجود دارد کهامر وجود دارد 
يدمنيدمنيفردو عاملیدو عاملیدو عامليانسيانسيواریلیلآزمون تحلیآزمون تحلیآزمون تحلدر اين خصوص ازدر اين خصوص ازدر اين خصوص ،به انتخاب زد

شده از طريق آوریهای جمعدادهتحلیلوتجزيهبرایيعنیستفاده شد.ا
جهتفريدمنروشازوشدSPSSافزار ها وارد نرم، دادهپرسشنامه

. گرديداستفادههادادهتوسعه کارافرينیثر برثر برثر بندی عوامل مؤرتبه
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سوالاصلیتحقیق-3-1
یرفتار،یعوامل ساختارینیناز بیاز بیاز بکهاين بودحاضرسوال اصلی تحقیق

امیرآباد فرينی  درمنطقه ويژه اقتصادی بندرتوسعه کارآمؤثر برمؤثر برمؤثر طیطییطیطو محیو محیو مح
اين سوال در دو ينجا پاسخ تفصیلی ادر دارد؟ راکدامیک اولويت نخست 

و (3جدول )قالب در نظران صاحبوسايرکارآفرينانگذاران و حوزه سرمايه
( ارائه شده است. 4)

گذاریـوسعهکارآفرینیدرحوزهسرمایهـوسعهکارآفرینیدرحوزهسرمایهتـتـتبرـؤثرـؤثرمـمـمعواملاصلی:(3)جدول
تعدادعامل

انحرافمیانگینکنندهشرکت
معیار

رتبه
اولویتفریدمن

25317/3761/15/12ساختاری
25473/3612/172/21رفتاری
25163/3111/137/13محیطی
--25257/3677/1جمع

سایرکارآفرینانتوسعهکارآفرینیدر:عواملاصلیمؤثربر(4)جدول
نظرانوصاحب

تعدادعامل
انحرافمیانگینکنندهشرکت

معیار
رتبه
اولویتفریدمن

35152/354/611/21ساختاری
35157/355/661/22رفتاری
35563/311/625/13محیطی
--35117/357/6جمع

، از بین سه عامل ساختاری، رفتاری ، از بین سه عامل ساختاری، رفتاری ، گذاراناز منظر سرمايهاز منظر سرمايهاز منظر ،3(3(3)طبق جدولطبق جدولطبق 
توسعه کارآفرينی بیشترين تاثیر را بربیشترين تاثیر را بربیشترين تاثیر 473/3با میانگین و محیطی، عامل رفتاریو محیطی، عامل رفتاریو محیطی، 

ـوامل ـوامل ترتیب عـترتیب عـترتیب عدارد. بعد از عامل رفتاری بهدارد. بعد از عامل رفتاری بهدر منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد دارد. در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد دارد. در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد 
ـای دوم و سوم قرار دارند. ـای دوم و سوم قرار دارند. هـهـهـاری و محیطی در رتبهـاری و محیطی در رتبهساختـساختـساخت

عاملسهبینازاز ديدگاه ساير کارآفرينان، (، 4ول )جدطبق 
بیشترين152/3میانگینباساختاریعاملمحیطی،ورفتاریساختاری،

دارد. بعدامیرآبادبندراقتصادیويژهمنطقهدرکارآفرينیتوسعهرا برـرـرتاثیـتاثیـتاثی

ودومهایرتبهدرمحیطیورفتاریعواملترتیببهساختاریعاملاز
.دارندقرارسوم

سؤاالتفرعیتحقیق-3-2
سوالفرعیاول-3-2-1

اين بود که آيا عامل ساختاری بر فرعی اولدر تحقیق حاضر سوال 
باد تأثیر دارد؟ باد تأثیر دارد؟ باد منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآدر فرينی توسعه کارآ

باشد، و می24/3ها مربوط به پرسشیازاتیازاتامتیامتیامتینینانگیانگییانگیانگ( می( می( م5در جدول )
ها بر توسعه عمده شاخصیریردهندگان تاثیدهندگان تاثیدهندگان تاثدهد که از نظر پاسخنشان می

ينيني. بنابراباشدمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال ميعنی 3عدد یباالنینیينينيکارآفر
نینیينينيگذاران، عامل ساختاری بر توسعه کارآفرگفت در حوزة سرمايهتوانمیمیم
تأثیر دارد.یرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيمنطقه ورد

باشد، که می25/3ها مربوط به پرسشیازاتیازاتامتیامتیامتینینانگیانگییانگیانگ( می( می( م1در جدول )
ها بر توسعه عمده شاخصیریردهندگان تاثیدهندگان تاثیدهندگان تاثاز نظر پاسخدهدنشان مینشان مینشان م

ينيني. بنابراباشدمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال ميعنی 3عدد یباالنینیينينيکارآفر
بر یعامل ساختار،نظرانگفت در حوزة سايرکارآفرينان و صاحبتوانمیمیم
تأثیر دارد.یرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيدر منطقه ونینیينينيکارآفرتوسعهتوسعهت

سوالفرعیدوم-3-2-2
در تحقیق حاضر سوال فرعی دوم اين بود که آيا عامل رفتاری بر 

باشد؟فرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیراباد موثر میسعه کارآتو
باشد، که می47/3ت مربوط به سواالیازاتیازاتامتیامتیامتینینانگیانگییانگیانگ( می( می( م7)در جدول

ها بر توسعه عمده شاخصیریردهندگان تاثیدهندگان تاثیدهندگان تاثاز نظر پاسخدهدنشان مینشان مینشان م
ينينيبنابراباشد. باشد. باشمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال ميعنی 3عدد یباالنینیينينيکارآفر

در نینیينينيبر توسعه کارآفریگذاران، عامل رفتارگذاران، عامل رفتارگذاران، ة سرمايهحوزگفت درتوانمیمیم
باشد.اثرگذار میاثرگذار میاثرگذار میرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيمنطقه و

گذاران(:اطالعاتعاملساختاریدرحوزهسرمایه5جدول)
انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادهاپرسشعاملاصلی

عواملساختاری

( مزاحممقرراتو حذففرايندهاتسهیلمانند)کارآفرينانبامرتبطهایفعالیتسپاریبرون
251564/474/6است؟موثرمنطقهايندرکارآفرينیتوسعهدرمیزانچهتا

251514/211/1کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانازمالیحمايتمیزان
مانند)کنید میارزيابیچگونهرامنطقهدرکارآفرينانازحمايتجهتويژهتخفیفاتاعطای
251577/211/1؟...(و ساز وساختدوراناجاره ـ تخفیفاتمیزان
تسهیلطريقازکارآفرينانفعالیتموانعرفعمستقردر بندر برایاجرايیهایدستگاهتالش
251532/225/1کنید؟میارزيابیموفقاندازهرا تا چهو مقرراتقوانین
درمقدارچهتاکارآفريناناستقرارباارتباطدرمسوولسازمانهای کاریو روشفرايند
251516/322/1است؟موثرکارآفرينیتوسعه
252526/4512/6است؟داشتهنقشمنطقهاينکارآفرينیتوسعهبرمیزانچهدريايی تاونقلحمل

در توسعهمیزان( تا( تا( انرژیبهدسترسیزمین، جاده،)هازيرساختو سايربندریتجهیزات
252511/417/1دارد؟نقشکارافرينی
در اينراو کارکسبجديدهایفرصتايجاد( در زمینه( در زمینه( بندر)مسئولسازمانپیشگامی

251511/317/1کنید؟میارزيابیچگونه  منطقه
251567/317/1کنید؟میارزيابیرا چطورکارافرينیتوسعهبامتناسببندریهایتعرفهاعمالمیزان
251574/221/1دارند؟راکارآفرينانبهبموقعتسهیالتپرداختجهتالزمعامل کارايیهایبانک
251571/257/6کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينیتوسعهدرويژهو مناطقبندریقوانینتطابقمیزان
رامسئول  سازمانتوسطکارآفرينیواحدهایهایطرحعملکردو ارزيابینظارتمیزان
252551/311/1کنید؟میارزيابیچگونه
وتوسعهمانند ايجاد مراکزکارآفرينانمهارتو بهبودافزايشدربندرهمکاریمیزان
251577/233/1کنید؟میارزيابیچگونهراو فناوریعلمهایپارک
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نظرانحوزهسایرکارآفرینانوصاحب(:اطالعاتعاملساختاریدر6جدول)
انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادهاشاخصعاملاصلی

عواملساختاری

مقرراتو حذففرايندهاتسهیلمانند)کارآفرينانبامرتبطهایفعالیتسپاریبرون
351517/3751/6است؟موثرمنطقهايندرکارآفرينیتوسعهدرمیزانچه( تا( تا( مزاحم
351516/2571/6کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانازمالیحمايتمیزان

کنید میارزيابیچگونهرامنطقهدرکارآفرينانازحمايتجهتويژهتخفیفاتاعطای
351563/3574/6؟...(و ساز وساختدوراناجاره ـ تخفیفاتمیزانمانند)

طريقازکارآفرينانفعالیتموانعرفعمستقردر بندر برایاجرايیهایدستگاهتالش
351514/3574/6کنید؟میارزيابیموفقاندازهرا تا چهو مقرراتقوانینتسهیل
درمقدارچهتاکارآفريناناستقرارباارتباطدرمسوولسازمانهای کاریو روشفرايند
351554/3556/6است؟موثرکارآفرينیتوسعه
351563/4747/6است؟داشتهنقشمنطقهاينکارآفرينیتوسعهبرمیزانچهدريايی تاونقلحمل

در توسعهمیزان( تا( تا( انرژیبهدسترسیزمین، جاده،)هازيرساختو سايرو سايرو بندریتجهیزات
351517/4747/6دارد؟نقشکارافرينی
در اينراو کارکسبجديدهایفرصتايجاد( در زمینه( در زمینه( بندر)مسئولسازمانپیشگامی

351554/3776/6کنید؟میارزيابیچگونه  منطقه
351567/3571/6کنید؟میارزيابیرا چطورکارافرينیتوسعهبامتناسببندریهایتعرفهاعمالمیزان
351547/2635/1دارند؟راکارآفرينانبهبموقعتسهیالتپرداختجهتالزمعامل کارايیهایبانک
351527/3725/6کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينیتوسعهدرويژهو مناطقبندریقوانینتطابقمیزان
رامسئول  سازمانتوسطکارآفرينیواحدهایهایطرحعملکردو ارزيابینظارتمیزان
351537/3743/6کنید؟میارزيابیچگونه
وتوسعهمانند ايجاد مراکزکارآفرينانمهارتو بهبودافزايشدربندرهمکاریمیزان
351577/2566/6کنید؟میارزيابیچگونهراو فناوریعلمهایپارک

گذاران(:اطالعاتعاملرفتاریدرحوزهسرمایه7جدول)
انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادهاشاخصعاملاصلی

عواملرفتاری

چگونهرا( ابهامپذيرش)کارآفريناناز سوینشدهبینیپیشوقايعبارويارويیقابلیتمیزان
251564/326/1کنید؟میارزيابی
251526/364/1کنید؟میارزيابیچگونهرا( بندر)مسوولسازماندرکارآفرينانتوجیهمنظوربهمشاورهمیزان
251514/325/1است؟بودهموثرمنطقهايندر توسعهاندازهتاچهکارآفرينیموفقالگوهایوجود

چگونهراکارافرينیو توسعهکارگیریبهجهتمنطقهدر سطحمتخصصینوکارنیرویپتانسیل
251571/311/1کنید؟میارزيابی
251552/31است؟بودهموثرمنطقهدراينکارآفرينیرشدبرمیزانتاچهاقتصادیويژهمناطقمزايایترويجوآموزش

251546/332/1است؟بودهموثرکارافرينیدر توسعهمیزانتا چهموفقکارآفرينانتشويقینظام
251574/321/1است؟بودهموثرو تولیداشتغالمیزانافزيشبرایحدودیچهتاکارآفرينانانگیزه
در فعالیت کارآفرينانموانعرفع( برای( برای( مسئولغیر از سازمانبه)دولتیهایدستگاهسايرتالش

251574/27/6کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهاين
چگونهرامنطقهاينکارآفرينیبر توسعهمسئولسازمانمديرانو نگرشتاثیر سبکمیزان

251452/377/6کنید؟میارزيابی
251572/375/6کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهايندرمستقرکارافرينانخوداتکايیمیزان
251572/357/6کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانفردیهایانگیزهوهامهارتمیزان

نظرانحوزهسایرکارآفرینانوصاحب(:اطالعاتعاملرفتاریدر8جدول)
انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادهاشاخصعاملاصلی

عواملرفتاری

چگونهرا( ابهامپذيرش)کارآفرينانازسوینشدهبینیپیشوقايعبارويارويیقابلیتمیزان
351574/2776/6کنید؟میارزيابی
351521/3576/6کنید؟میارزيابیچگونه( را( را( بندر)مسئولسازماندرکارآفرينانتوجیهمنظوربهمشاورهمیزان
351534/3627/1است؟بودهموثرمنطقهايندر توسعهاندازهتا چهکارآفرينیموفقالگوهایوجود

راکارآفرينیو توسعهکارگیریبهجهتمنطقهدر سطحمتخصصینوکارنیرویپتانسیل
351541/3151/1کنید؟میارزيابیچگونه
منطقهدراينکارآفرينیرشدبرمیزانتا چهاقتصادیويژهمناطقمزايایترويجوآموزش

351541/3556/6است؟بودهموثر
351543/3652/1است؟بودهموثرکارآفرينیدر توسعهمیزانتا چهموفقکارآفرينانتشويقینظام

351516/3665/1است؟بودهموثرو تولیداشتغالمیزانافزيشبرایحدودیچهتاکارآفرينانانگیزه
کارآفرينانهایفعالیتموانعرفع( برای( برای( مسئولغیر سازمانبه)دولتیهایدستگاهسايرتالش
351547/261/1کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهدر اين
چگونهرامنطقهاينکارآفرينیبر توسعهمسئولسازمانمديرانو نگرشتاثیر سبکمیزان

351534/3714/6کنید؟میارزيابی
351554/2537/6کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهايندرمستقرکارآفرينانخوداتکايیمیزان
35153337152/6کنیدمیارزيابیچگونهراکارآفرينانفردیهایو انگیزههامهارتمیزان
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باشد که می22/3مربوط به سواالت یازاتیازاتامتیامتیامتینینانگیانگییانگیانگ( می( می( م7در جدول )
ها بر توسعه عمده شاخصیریردهندگان تاثیدهندگان تاثیدهندگان تاثاز نظر پاسخدهدنشان مینشان مینشان م

ينينيا. بنابرباشدمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال میمقدار متوسط رو به باال ميعنی3عدد یباالنینیينينيکارآفر
یعامل رفتاریزیزنینینظران ننظران ننظران ساير کارآفرينان و صاحبحوزه گفت درتوانمیمیم

باشد.اثرگذار میاثرگذار میاثرگذار میرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيدر منطقه وبر توسعه کارآفرينی

سوالفرعیسوم-3-2-3
آيا عامل محیطی بر اين بود که در تحقیق حاضر سوال فرعی سوم

باشد؟باشد؟باشثر میتوسعه کارافرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیراباد مؤتوسعه کارافرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیراباد مؤتوسعه کارافرينی در منط
ـد که ـد که باشـباشـباشمی1/3ها مربوط به پرسشـازاتـازاتیـیـامتیامتیامتینینانگیانگییانگیانگ( می( می( م5در جدول )

ها بر توسعه عمده شاخصیریردهندگان تاثیدهندگان تاثیدهندگان تاثاز نظر پاسخدهدنشان مینشان مینشان م
ينيني. بنابراباشديعنی مقدار متوسط رو به باال میيعنی مقدار متوسط رو به باال میيعنی مقدار متوسط رو به باال م3عدد یباالنینیينينيکارآفر

بر توسعه کارآفرينی طیطییطیطگذاران، عامل محیگذاران، عامل محیگذاران، عامل محگفت در حوزه سرمايهتوانمیمیم
.باشداثرگذار میاثرگذار میاثرگذار میرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيدر منطقه و

يريريدر حوزه ساطیطییطیطمربوط به عامل محیمربوط به عامل محیمربوط به عامل محهای( پرسش( پرسش( 16در جدول )
16/3هامربوط به پرسشمربوط به پرسشمربوط به یازاتیازاتامتیامتیامتینینانگیانگییانگیانگمیمیمارائه شده است.ينانينانيکارآفر

یهاعمده شاخصیریردهندگان تاثیدهندگان تاثیدهندگان تاثاز نظر پاسخدهدنشان مینشان مینشان ماست که 
باال مقدار متوسط رو بهيعنی 3عدد یباالنینیينينيبر توسعه کارآفرطیطییطیطمحیمحیمح

بر توسعه طیطییطیطعامل محیعامل محیعامل محیزیزحوزه نیحوزه نیحوزه نينينيدر اگفتگفتگفتوانمیمیمينيني. بنابراباشدمیمیم
باشد.اثرگذار میاثرگذار میاثرگذار میرآبادیرآبادبندر امیبندر امیبندر امیاقتصاديژهيژهيدر منطقه وکارآفرينی

گذاران(:اطالعاتعاملمحیطیدرحوزهسرمایه9جدول)
انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادهاشاخصعاملاصلی

عوامل
محیطی

امنیتدر جهتاقصادیويژهمناطقازو حمايتاستقراردردولتمساعدهایسیاستوجود
251524/33/1کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانگذاریسرمايه

251571/221/1باشند؟میدسترس( در( در( و اقتصادیفنیمشاورين)کارآفرينیو ترويجتوسعهمراکزمیزانچهتا
252531/364/1کنید؟میارزيابیمنطقه را چگونهاينمصرفو بازارهایاولیهموادبازاربهدسترسیمیزان
251572/314/1است؟بودهموثرآنو توسعهدر کارآفرينیچقدر( CIS)خزر حاشیهحوزهکشورهایاقتصاد
251516/222/1کنید؟میارزيابیچگونهراو کارآفرينیگذاریسرمايهازحمايتهایصندوقوجود
251576/222/1کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهدرمستقرهایشرکتدر بینسالمرقابتزمینهو ايجادتشويقمیزان
درمستقرهایشرکتهمکاریامکانوچندملیتیوخارجیگذاریسرمايهحضوربرایزمینهايجاد

251524/323/1کنیدمیارزيابیچگونهرامنطقه

حوزهسایرکارآفرینانوصاحبنظران(:اطالعاتعاملمحیطیدر11جدول)
انحرافمعیارمیانگینحداکثرحداقلتعدادهاشاخصعاملاصلی

عواملمحیطی

امنیتجهتدراقصادیويژهمناطقازو حمايتاستقراردردولتمساعدهایسیاستوجود
351551/2556/6کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانگذاریسرمايه

351513/266/1هستند؟دسترس( در( در( واقتصادیفنیمشاورين)کارآفرينیو ترويجتوسعهمراکزمیزانچهتا
351527/3756/6کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهاينمصرفو بازارهایاولیهموادبازاربهدسترسیمیزان
351511/3255/1است؟بودهموثرآنو توسعهکارآفرينیدرچقدر( CIS)خزر حاشیهحوزهکشورهایاقتصاد
351515/2231/1کنید؟میارزيابیچگونهراو کارآفرينیگذاریسرمايهازحمايتهایصندوقوجود
351577/2677/1کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهدرمستقرهایشرکت  در بین  در بین  سالمرقابتزمینهو ايجادتشويقمیزان
درمستقرهایشرکتهمکاریامکانوچندملیتیوخارجیگذاریسرمايهحضوربرایزمینهايجاد

351566/3674/1کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقه

گذارانهایساختاریدرحوزهسرمایهدهیمولفه(:آزمونفریدمندرارتباطبارتبه11)جدول
اولویتفریدمندهیرتبهمیانگینتعدادپاسخگوهاعنوان

درمیزانچه( تا( تا( مزاحممقرراتو حذففرايندهاتسهیلمانند)کارآفرينانبامرتبطهایفعالیتسپارینبرو
2564/472/273است؟موثرمنطقهايندرکارآفرينیتوسعه
2514/257/112کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانازمالیحمايتمیزان

اجاره ـ میزانمانند)کنید میارزيابیچگونهرامنطقهدرکارآفرينانازحمايتجهتدرويژهتخفیفاتاعطای
2577/212/165...(وساز وساختدورانتخفیفات

و مقرراتقوانینتسهیلطريقازکارآفرينانفعالیتموانعرفعمستقر در بندر برایاجرايیهایدستگاهتالش
2532/212/113کنید؟میارزيابیموفقاندازهرا تا چه

2516/362/224است؟موثرکارآفرينیتوسعهدرمقدارچهتاکارآفريناناستقرارباارتباطدرمسئولسازمانکاریهایو روشفرايند
2526/457/211است؟داشتهنقشمنطقهاينکارآفرينیتوسعهبرمیزانچهتادريايیحمل و نقل

2511/417/252دارد؟نقشکارآفرينیدر توسعهمیزان( تا( تا( انرژیبهدسترسیمانند زمین، جاده،)هازيرساختو سايربندریتجهیزات
2511/376/131کنید؟میارزيابی  چگونه  چگونه  منطقهدر اينراوکارکسبجديدهایفرصتأايجاد( در زمینه( در زمینه( بندر)مسئولسازمانپیشگامی

2567/357/127کنید؟میارزيابیرا چطورکارآفرينیتوسعهبامتناسببندریهایتعرفهاعمالمیزان
2574/257/516دارند؟راکارآفرينانبهموقعبهتسهیالتپرداختجهتالزمکارايیعاملهایبانک
2571/254/711کنید؟میارزيابیچگونهراکارافرينیتوسعهدرويژهو مناطقبندریقوانینتطابقمیزان
2551/351/155کنید؟میارزيابیچگونهرا  مسئول  مسئول  سازمانتوسطکارآفرينیواحدهایهایطرحعملکردو ارزيابینظارتمیزان
و فناوریعلمهایو پارکتوسعهايجاد مراکزمانندکارآفرينانمهارتو بهبودافزايشدربندرهمکاریمیزان

2577/226/167کنید؟میارزيابیچگونهرا
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بندی در رتبهيج مربوط به انجام آزمون فريدمننتا(11)در جدول
شدهاولويت هر عامل تعییناولويت هر عامل تعییناولويت هر عامل ارائه وارائه وارائه ،گذارانساختاری در حوزه سرمايههایمولفه

هایاز میان مولفهاز میان مولفهاز میان دريايیونقل( عامل حمل( عامل حمل( 11های جدول )طبق دادهاست.است.اس
اولويت اول را دارد.،در منطقهنینیينينيتوسعه کارآفرساختاری به لحاظ تأثیر برساختاری به لحاظ تأثیر برساختاری 

ارتباط با در ( نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن( نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن( نت12)در جدول
اولويت هر ارائه و ،کارآفرينانبندی مولفه ساختاری در حوزه سايررتبه

بندریـامل تجهیزاتـامل تجهیزاتعـعـع(12های جدول )طبق داده.استعامل تعیین شدهعامل تعیین شدهعامل 

بر اساس رتبه یهر شاخص در مولفه رفتاريتيتي( اولو13در جدول )
یزةیزة( عامل انگی( عامل انگی( عامل انگ13های جدول )شده است. طبق دادهیینیینتعییتعییتعيدمنيدمنيفر

یزانیزانمیمیميشيشيدر افزابه لحاظ تأثیر های رفتاری از میان مولفهينانينانيکارآفر
رتبة اول را دارد. یدیداشتغال و تولیاشتغال و تولیاشتغال و تول

در ارتباط با (انرژیبهدسترسیوجادهزمین،)هازيرساختسايرو
را لويت اول واساختاریهایمیان مولفهمیان مولفهمیان از توسعة کارآفرينی در منطقه، 

دارد. 
نظرانحوزهسایرکارآفرینانوصاحبهایساختاریدردهیمولفه(:آزمونفریدمندرارتباطبارتبه12جدول)

اولویتدهیفریدمنرتبهمیانگینتعدادپاسخگوهاعنوان
درمیزانچه( تا( تا( مزاحممقرراتحذفو فرايندهاتسهیلمانند)کارآفرينانبامرتبطهایفعالیتسپارینبرو

3517/373/223است؟موثرمنطقهايندرکارآفرينیتوسعه
3516/235/712کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانازمالیحمايتمیزان

اجاره،میزانمانند)کنید میارزيابیچگونهرامنطقهدرکارآفرينانازحمايتجهتدرويژهتخفیفاتاعطای
3563/315/1316...(وساز وساختدورانتخفیفات

و مقرراتقوانینتسهیلطريقازکارآفرينانفعالیتموانعرفعمستقر در بندر برایاجرايیهایدستگاهتالش
3514/335/157کنید؟میارزيابیموفقاندازهرا تا چه

3554/317/215است؟موثرکارآفرينیتوسعهدرمقدارچهتاکارآفريناناستقرارباارتباطدرمسئولسازمانکاریهایو روشفرايند
3563/471/212است؟داشتهنقشمنطقهاينکارآفرينیتوسعهبرمیزانچهتادريايیحمل و نقل

3517/411/271دارد؟نقشکارآفرينیدر توسعهمیزان( تا( تا( انرژیبهدسترسیمانند زمین، جاده،)هازيرساختو سايربندریتجهیزات
3554/335/214کنید؟میارزيابی  چگونه  چگونه  منطقهدر اينراوکارکسبجديدهایفرصتأايجاد( در زمینه( در زمینه( بندر)مسئولسازمانپیشگامی

3567/365/145کنید؟میارزيابیرا چطورکارآفرينیتوسعهبامتناسببندریهایتعرفهاعمالمیزان
3547/221/113دارند؟راکارآفرينانبهموقعبهتسهیالتپرداختجهتالزمکارايیعاملهایبانک
3527/351/177کنید؟میارزيابیچگونهراکارافرينیتوسعهدرويژهو مناطقبندریقوانینتطابقمیزان
3537/363/171کنید؟میارزيابیچگونهرا  مسئول  مسئول  سازمانتوسطکارآفرينیواحدهایهایطرحعملکردو ارزيابینظارتمیزان
و فناوریعلمهایو پارکتوسعهايجاد مراکزمانندکارآفرينانمهارتو بهبودافزايشدربندرهمکاریمیزان

3577/235/1111کنید؟میارزيابیچگونهرا

گذارانهایرفتاریدرحوزهسرمایهدهیمولفه(:آزمونفریدمندرارتباطبارتبه(:آزمونفریدمندرارتباطبارتبه(:آزمونفریدمندرارتباط13جدول)
اولویتدهیفریدمنرتبهمیانگینتعدادپاسخگوهاعنوان

2564/314/1216کنید؟میارزيابیچگونهرا( ابهامپذيرش)کارآفريناناز سوینشدهبینیپیشوقايعبارويارويیقابلیتمیزان
2526/322/145کنید؟میارزيابیچگونهرا( بندر)مسئولسازماندرکارآفرينانتوجیهبه منظورمشاورهمیزان
2514/344/265است؟بودهموثرمنطقهايندر توسعهاندازهتا چهکارآفرينیموفقالگوهایوجود

2571/357/212کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينیو توسعهکارگیریبهجهتدرمنطقهدر سطحمتخصصینوکارنیرویپتانسیل
2552/351/171است؟بودهموثرمنطقهدر اينکارآفرينیرشدبرمیزانتا چهاقتصادیويژهمناطقمزايایترويجوآموزش

2546/317/177است؟بودهموثرکارآفرينیدر توسعهمیزانتا چهموفقکارآفرينانتشويقینظام
2574/354/221است؟بودهموثروتولیداشتغالمیزانافزايشبرایحدودیچهتاکارآفرينانانگیزه
منطقهدر اين  کارآفرينان  کارآفرينان  هایفعالیتموانعرفع( برای( برای( مسئولبه غیر از سازمان)دولتیهایدستگاهسايرتالش

2574/212/511کنید؟میارزيابیچگونهرا
2552/357/177کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهاينکارآفرينیبر توسعهمسئولسازمانمديرانو نگرشتأثیر سبکمیزان
2572/352/213کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهايندرمستقرکارآفرينانخوداتکايیمیزان
2572/334/214کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانفردیهایو انگیزههامهارتمیزان

نظرانحوزهسایرکارآفرینانوصاحبهایرفتاریدردهیمولفه(آزمونفریدمندرارتباطبارتبه14جدول)
اولویتدهیفریدمنرتبهمیانگینتعدادپاسخگوهاعنوان

3574/256/516کنید؟میارزيابیچگونهرا( ابهامپذيرش)کارآفريناناز سوینشدهبینیپیشوقايعبارويارويیقابلیتمیزان
3521/375/117کنید؟میارزيابیچگونهرا( بندر)مسئولسازماندرکارآفرينانتوجیهبه منظورمشاورهمیزان
3534/375/171است؟بودهموثرمنطقهايندر توسعهاندازهتا چهکارآفرينیموفقالگوهایوجود

3541/354/152کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينیو توسعهکارگیریبهجهتدرمنطقهدر سطحمتخصصینوکارنیرویپتانسیل
3541/375/153است؟بودهموثرمنطقهدر اينکارآفرينیرشدبرمیزانتا چهاقتصادیويژهمناطقمزايایترويجوآموزش

3543/356/154است؟بودهموثرکارآفرينیدر توسعهمیزانتا چهموفقکارآفرينانتشويقینظام
3516/357/211است؟بودهموثروتولیداشتغالمیزانافزايشبرایحدودیچهتاکارآفرينانانگیزه
در اين  کارآفرينان  کارآفرينان  هایفعالیتموانعرفع( برای( برای( مسئولبه غیر از سازمان)دولتیهایدستگاهسايرتالش
3547/226/111کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقه
3534/342/177کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهاينکارآفرينیبر توسعهمسئولسازمانمديرانو نگرشتأثیر سبکمیزان
3554/225/125کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهايندرمستقرکارآفرينانخوداتکايیمیزان
3537/357/175کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينانفردیهایو انگیزههامهارتمیزان
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بندی در رتبهزمون فريدمن( نتايج مربوط به انجام آ14)در جدول
و اولويت هر نظران ارائه صاحبکارآفرينان وحوزه سايرمولفه رفتاری در

کارآفرينانعامل انگیزه(14های جدول )شده است. طبق دادهشده است. طبق دادهشده است. عامل تعیین 
تولیدواشتغالمیزانيشاافزبه لحاظ تأثیر دررفتاری هایمولفهاز میان 

رتبة اول را دارد. 
بندی در رتبه( نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن( نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن( نت15در جدول )

عامل تعیین شدهاولويت هرارائه وارائه وارائه ،گذارانمولفه محیطی در حوزه سرمايه
خزرحاشیهحوزهکشورهایعامل اقتصاد(15های جدول )طبق داده.است

(CIS ) در منطقه، ربتة اول را دارد. توسعهوکارآفرينیدربه لحاظ تأثیر
بندی در رتبه( نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن( نتايج مربوط به انجام آزمون فريدمن( نت11)در جدول

و اولويت هر ارائه ،مولفه محیطی در حوزه سايرکارآفرينان وصاحب نظران
کشورهایعامل اقتصاد(11های جدول )شده است. طبق دادهشده است. طبق دادهشده است. عامل تعیین 

دارد. آنتوسعهودر کارآفرينیرا رتبه اول( CIS)خزرحاشیهحوزه

گیرینتیجه-4
حوزة میانگین سه عامل اصلی در هر دونتايج تحقیق نشان داد نتايج تحقیق نشان داد نتايج 

نظران باالی عدد سه يعنی نظران باالی عدد سه يعنی نظران باالی عدد سه صاحبکارآفرينان وسايروگذارانسرمايه
باشد که بیانگر اثرگذاری عوامل ساختاری، رفتاری و متوسط میباالی

باشد. محیطی بر توسعه کارآفرينی در منطقه ويژه اقتصادی بندر امیرآباد می
به ترتیب ساختاری و محیطی ،رفتاریعوامل ،گذاراندر حوزه سرمايه

کارآفرينان اما در حوزه سايرباشند.میمیمسوم دوم وهای اول،دارای رتبه
دوم واول، های رتبهبه ترتیب دارایرفتاری و محیطی عوامل ساختاری، 

باشند. میسوم 

پیشنهادات: 
شود:پیشنهاد میبا توجه به نتايج اين پژوهش

( به حمايت مالی از 1: )های ساختاریارتباط با مولفهدر-الف
های عامل با جديت بانک(2کارآفرينان بیشتر از گذشته توجه شود، )

نسبت به ايجاد (3انتظارات کارآفرينان تالش کنند و )انتظارات کارآفرينان تالش کنند و )انتظارات کارآفرينان تالش بیشتری در تأمینبیشتری در تأمینبیشتری در 
شود.های علم و فناوری توجه ويژه مراکز توسعه و پارک

های هدستگاها و( ساير سازمان1های رفتاری: )مولفهدر ارتباط با-ب
در رفع موانع فعالیت کارآرفرينان همکاری و تالش بیشتری کنند. در رفع موانع فعالیت کارآرفرينان همکاری و تالش بیشتری کنند. در رفع موانع فعالیت کارآرفرينان همکاری و تالش بیشتری اجرايی
الزم است نسبت به ايجاد (1های محیطی: )مولفهارتباط با در -ج

(2اقدام شود، )اقتصادی کارآفرينی مراکز ترويج و مشاوره فنی و 
های از سیاستاز سیاستاز (3های حمايت از کارآفرينان تأسیس شود و )های حمايت از کارآفرينان تأسیس شود و )های حمايت از کارآفرينان صندوق

در راستای توسعه در راستای توسعه فرينان در راستای فرينان در راستای فرينان کارآگذاران ومساعد دولت در جهت امنیت سرمايهمساعد دولت در جهت امنیت سرمايهمساع
حمايت جدی شود. کارآفرينی 

مراجع
اصول و مفاهیم با رويکرد پايان نامه اصول و مفاهیم با رويکرد پايان نامه اصول و مف(. روش تحقیق، 1352)مسعود.،احمدی.1

های فرهنگی.انتشارات پژوهشساری.. ويراست اول. چاپ دوم. نويسی
انتشارات.و الگوهاو الگوهاو نظريا نظريا نظريتعاريف،کارآفرينی،(.1371. )محموداحمدپورداريانی،.2

پرديس.
(.1352زنجرانی، داريوش. )، غالمرضا و محمدیجمالی؛بوکا، سیدايمان.3

بندی عوامل مؤثر بر کارآفرينی مطالعات موردی سازمان تامینبندی عوامل مؤثر بر کارآفرينی مطالعات موردی سازمان تامینبندی عوامل مؤثر بر شناسايی ورتبه
.26شماره.سال پنجم.های علوم انسانی دانشگاه اصفهانپژوهش.اجتماعیاجتماعیاجتماع

هایتعاونیدرکارآفرينیتوسعهبرموثرعوامل(.1353)، محمدحسین.جوادی.4
دانشگاه آزاد واحد علوم.نامه کارشناسی ارشدنامه کارشناسی ارشدنپايان.استان تهرانکشاورزی
تحقیقات.

گذارانهایمحیطیدرحوزهسرمایهدهیمولفه(:آزمونفریدمندرارتباطبارتبه15جدول)
اولویتدهیفریدمنرتبهمیانگینتعدادپاسخگوهاعنوان

گذاریسرمايهامنیتدر جهتاقصادیويژهمناطقازو حمايتاستقراردردولتمساعدهایسیاستوجود
2524/352/144کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينان

2571/217/71هستند؟دسترس( در( در( و اقتصادیفنیمشاورين)کارآفرينیو ترويجتوسعهمراکزمیزانچهتا
2531/316/112کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهاينمصرفو بازارهایاولیهموادبازاربهدسترسیمیزان
2572/312/211است؟بودهمؤثرآنو توسعهکارآفرينیدرچقدر( CIS)خزر حاشیهحوزهکشورهایاقتصاد
2516/272/17کنید؟میارزيابیچگونهراو کارآفرينیگذاریسرمايهازحمايتهایصندوقوجود
2576/261/55کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهدرمستقرهایشرکت  در بین  در بین  سالمرقابتزمینهو ايجادتشويقمیزان
رامنطقهدرمستقرهایشرکتهمکاریامکانوچندملیتیوخارجیگذاریسرمايهحضوربرایزمینهايجاد

2524/3153کنید؟میارزيابیچگونه

نظرانحوزهسایرکارآفرینانوصاحبهایمحیطیدردهیمولفه(:آزمونفریدمندرارتباطبارتبه16جدول)
اولویتدهیفریدمنرتبهمیانگینتعدادپاسخگوهاعنوان

گذاریسرمايهامنیتدر جهتاقصادیويژهمناطقاز و حمايتاستقراردردولتمساعدهایسیاستوجود
3551/251/114کنید؟میارزيابیچگونهراکارآفرينان

3513/273/77هستند؟دسترس( در( در( و اقتصادیفنیمشاورين)کارآفرينیو ترويجتوسعهمراکزمیزانچهتا
3527/365/172کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهاينمصرفو بازارهایاولیهموادبازاربهدسترسیمیزان
3511/347/221است؟بودهموثرآنو توسعهکارآفرينیدرچقدر( CIS)خزر حاشیهحوزهکشورهایاقتصاد
3515/215/71کنید؟میارزيابیچگونهراو کارآفرينیگذاریسرمايهازحمايتهایصندوقوجود
3577/211/115کنید؟میارزيابیچگونهرامنطقهدرمستقرهایشرکتدر بیندر بیندر سالمرقابتزمینهو ايجادتشويقمیزان
رامنطقهدرمستقرهایشرکتهمکاریامکانوچندملیتیوخارجیگذاریسرمايهحضوربرایزمینهايجاد

3566/377/123کنید؟میارزيابیچگونه
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الگوی تعاملیالگوی تعاملیالگوی تعاملطراحیطراحیطراح.(1377).اکبرپور،و حسنیمیمعظیعظیعظ،يیوفا؛ علیعلیعل،يواندریيواندریيد.5
.نینیينينيدر توسعه کارآفرانتفاعیانتفاعیانتفاعیریرغیغیغوتعاونیتعاونیتعاون،خصوصیخصوصیخصوص،های دولتیهای دولتیهای دولتبخش

.125-112:صصصصص.151.تعاونفرهنگیفرهنگیفرهنگواجتماعیاجتماعیاجتماع.ماهنامه اقتصادی
هایتعاونیجايگاهبررسی، (1377)، محمدچیذری،؛ سلیمان،رآذرسولی.1

فرهنگیواجتماعیاقتصادی،ن، ماهنامهن، ماهنامهکارآفرين، مکارآفرين، مکارآفريومولداشتغالدرکشاورزی
.15-4صص. ،157،نتعاو

عواملدر بخش تعاون ونینیينينيهای توسعه کارآفرراهبررسیبررسیبررس.(1375).عباس،صمدی7.7.7
.يجيجيتروآموزش و،یقاتیقاتواحدتحقیواحدتحقی: واحدتحق: واحدتحق: وزارت تعاون.ن در استان همدانبر آبر آبر ثرمؤمؤم

با نینیينينيهای کارآفرمهارترابطهبررسیبررسیبررس.(1377).جمال و همکارانجمال و همکارانجمال و ،عبدالملکیعبدالملکیعبدالملک.7
.خودرويرانيرانيشرکت اانیانییانیانمیمیميرانيرانيمطالعه موردی مد.سازمانیسازمانیسازماننی نی ينينيآفرکار

.125-163نی. صص:نی. صص:ينينيفصلنامه توسعه کارآفر
در ينانينانيکارآفریتیتعوامل موفقیعوامل موفقیعوامل موفقبررسیبررسیبررس.(1377).بوکانیبوکانیبوکانصدقیصدقیصدقو، محمدمیمیيميميکر.5

.31-: 27: 27: صص.157.تعاونتعاونتعفرهنگیفرهنگیفرهنگواجتماعیاجتماعیاجتماع،قتصادیماهنامه اماهنامه اماهنام.نتعاوبخش
های در کارآفرينی سازمانی در سازمانعوامل موثر(.1372).محمد،مقیمی.16

.سال دوم.فرهنگ مديريت.بخش خدمات اجتماعی و فرهنگی دولت ايران
.77-27. صص:شماره هفتمشماره هفتمشماره 

کارآفرينیشخصیتییهاويژگیويژگیويژگشناختوبررسی.(1377)  .سمیهمنصوری،.11
ارشد، ارشد، ارشکارشناسینامهپايان،تهرانشهرورزشیهایباشگاهزنمديران
.مدرستربیتدانشگاه

ی رسانه ملی در توسعه کارآفرينی در ها، تبیین نقش، تبیین نقش، (1356)،ناهید، مجتبی.12
دانشکده کارآفرينی دانشگاه تهران.ارشد.ارشد.ارشنامه کارشناسیپايان.ايران

یتیتعوامل موثر بر موفقیعوامل موثر بر موفقیعوامل موثر بر موفقبررسیبررسیبررس.(1377).جوادقاسمی،عقوبی، جعفر وعقوبی، جعفر ويعقوبيعقوبي.13
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Abstract:

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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