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 چکيده
هاای گونااگون از جملاه    ها در حوزهها و يا سياستها به دنبال تدوين خط مشيدولت

ي بر توسعه اقتصادی و رفاه جامعاه تاارير دارد    نيكارآفر كارآفريني هستند، زيرا توسعه
هايي كه برای ارتقا كارآفريني به كار رود، اهميات دارد  بار ايان اساا      نوع خط مشي

رو هاا هساتند  از ايان   بخش دولتي در كشورهای مختلف به دنبال درك ايان سياسات  
هاای كاارآفريني و اعتبارياابي سااختار عااملي      سياست توسعه الگوی مقاله، اينهدف 

 ازو  مخاطب بنياادی اسات  وهش از منظر پژ های كارآفريني است  اينالگوی سياست

بعد از ارزيابي اوليه سواالت  كمّي و پيمايشي است  رويکردی دارای ها  نظر تحليل داده
نفر از مديران  092، پرسشنامه از CVRبا استفاده از ديدگاه خبرگان و محاسبه ضريب 

-در وزارتخانههای دانش بنيان و كارشناسان مرتبط با حوزه كارآفريني و توسعه شركت

های كار، تعاون و رفاه اجتماعي؛ صنعت، معدن و تجارت؛ امور اقتصادی و دارايي؛ علوم، 
 افزار نرم طريق ها ازهای مرتبط گردآوری گرديد  دادهتحقيقات و فناوری و سايرسازمان

AMOS24 و SPSS26 با استفاده از تحليل عااملي تاييادی، هفات     .شدتحليل  وجزيهت
سازی، مولفه )قوانين و مقررات، دسترسي به بازار، دسترسي به فناوری، ترويج و فرهنگ

شااخص   15های هدف( و حمايت و پشتيباني غير مالي، كمک مالي و حمايت از گروه
ك و شناسايي و تاييد شدند  الگوی مستخرج باه عناوان ياک ابازار مناساب، بارای در      

های كارآفريني بوده و عالوه بر كاربرد علماي، دارای  ها و يا سياستسنجش خط مشي
 ارزش عملي و اجرايي نيز مي باشد 

مفااهيم كلياادی: خااط مشاي، توسااعه كااارآفريني، سياسات كااارآفريني، خااط مشااي    
 كارآفريني، مديريت دولتي
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 مقدمه

 ;Spivack & McKelvie, 2021) دهناد توسعه را نشان ماي  باي نيمثبت كارآفرتحقيقات رابطه 

Ratinho, Amezcua, Honig, & Zeng, 2020  ) اقتصاادی،  توساعه  بار  كاارآفريني  مثبات  تأرير 

 & Yılmaz)اسات   شاده  كاارآفريني  مفهاوم  توجه به افزايش موجب جوامع در رفاه و اشتغال

Polat, 2021هاای سياسات  هاا و ياا  خاط مشاي   كشاورها  از مديران دولتي بسياری (  بنابراين 

تا زمينه توسعه كاارآفريني باه عناوان    ( Choi, Han & Kwak, 2021اند ) كرده وضع را حمايتي

زنادگي انساان   (  Dodaro, 2021) يک نياز در جهت افزايش رفاه و رروت آفريناي مهياا گاردد   

هاا نفاع جمعاي    است تا از طريق ايان سياسات  پيوند خورده  مشي عمومي خطانواع امروز با 

هاای دولتاي بارای    های دولتي بيانگر اقدامات ساازمان ها و يا سياستگردد  خط مشيمحقق 

هاای  ( و سياسات 1149حل مشاکالت و مساائل جواماع ماي باشاند )واعظاي و همکااران،        

 ها در جهت توسعه كشور است كارآفريني يکي از انواع اين خط مشي

هاای  خط مشيو  هاراهکارها، دستورالعمل»عنوان با  1نگدونيجان ككتاب  زماني كه

و د ل شا متاداو ي نيكاارآفر سياست گذاری منتشر شد، مفهوم  1419در سال  «0يعموم

باا ايان    ( Petridou & Mintrom, 2020) افتيگسترش  ی كارآفرينانهگذار استيس اتيادب

هاا   ميالدی، واژۀ كارآفريني عبارتي نامفهومي بود كه در رسانه 1442وجود در اويل دهۀ 

هاای كاارآفرين باود     ها، مملاو از داساتان  شد  روزنامه كار گرفته ميث سياسي بهو مباح

هاای   كردناد  باه تادريج سياسات    های كارآفريناان حمايات ماي   مداران از تالشسياست

های قديمي كناار گذاشاته شاد و رويکردهاای      كارآفريني دستخوش تحول شد و نگرش

هااای سياسااتي علمااي و تاادوين بسااتهبنااابراين   )(Hoffmann, 2007 نااوين اتخااا  شااد

هااای ماارتبط بااا  كارشناسااي در اياان زمينااه اهمياات يافاات و شاااهد مااوجي از فعالياات

-كساب  توساعه  و یاناداز راه و يخوداشتغالبر  عالوههدف آنها ايم كه سياستگذاری بوده

 ايا  دارناد،  عالقه وكاركسب یاندازراه به كه است یافراد به كمک ،(Hölzl, 2010) وكارها

  ( Lundstrom et al., 2014) دارند قرار نخست سال سه در اي و نديفرااين   آغاز در

ها قارار   ها، مبنای تحقيقاتي اندكي در اختيار دولتعلي رغم اهميت اين نوع سياست

زيرا كارآفريني در زمره مفاهيمي  .دارد كه با تمسک به آن تصميمات صحيح اتخا  گردد

و هم در حاوزه اجراياي، تعرياف دقياق و واحادی نادارد       است كه هم در حوزه پژوهش 

(Stenholm, Acs & Wuebker 2013گاهي كارآفريني مترادف با شركت  )    هاای كوچاک و
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هاای نوپاا محادود     گاهي مفهوم كاارآفريني صارفا باه شاركت     و( قلمداد SMEمتوسط )

 تحليال  های كسب و كار تجزياه و  های كارآفريني برای گسترش فعاليتشود  سياست مي

 تار تقويات شاوند   هاای مناساب  های نامناسب حذف گردد و سياست شود، تا سياست مي

(Storey, 2006 ) 

هاای  های موجود نقصاان ابزارهاای انادازه گياری در زميناه سياسات      يکي از چالش 

هاای دولتاي   كارآفريني است  اين چالش موجب شده است محققان دانشگاهي و سازمان

كاارآفريني فاقاد ابازار اساتاندارد و اعتبارياابي شاده باشاند          هاای برای ارزيابي سياست

-سياسات  سنجش برای هاييشاخص بنابراين نوآوری و مشاركت اصلي اين مقاله توسعه

كارآفريني و اعتباريابي آنها است   كار ايان نکتاه ضروريسات كاه توساعه مادل و         های

ها و ری محققان در ژورنالهای نظهای مشاركتپرسشنامه و اعتباريابي آنها يکي از روش

 مجالت معتبر علمي بين المللي مي باشد  بر اين اسا  هدف اين مقاله توساعه الگاوی  

های كارآفريني اسات   های كارآفريني و اعتبار يابي ساختار عاملي الگوی سياستسياست

 های آن تشريح و در ادامه الگاوی مفهاومي و  ابتدا مفهوم سياستگذاری كارآفريني و الگو

گردد  سپس نتايج تجزيه و تحليل ابزار اندازه گيری تحقيق، جامعه و ابعاد آن معرفي مي

 ارائه شده است   پيشنهادهاها و نمونه آماری تشريح شده و در پايان نتيجه گيری

 مباني نظری  

های كارآفريني تشويق كارآفريني، در مراحل پيش از شروع، هنگام شاروع   هدف سياست

-استراتژی اتخا  با هااين نوع سياست .(OECD, 2018د كارآفرينانه است )و پس از فرآين

 ( Jabotinsky & Cohen, 2019) كنناد های الزم به ارتقا عملکارد كارآفريناناه كماک ماي    

هاای اقتصاادی و اجتمااعي اسات تاا      های كارآفريني هدايت برناماه هدف نهايي سياست

 ( 1116، يابد )داوری و رضايي كليدبریها افزايش ميزان اشتغال، خلق و كشف فرصت

های توسعۀ كاارآفريني بار   ميالدی برای اجرای آميخته سياست 1442در اواخر دهه 

 كاارآفريني  هایسياست توان يم يکردهارو ين  در يکي از اشد يدتأك رويکردهای مختلف

 و فناي  ،ماالي  كماک  هاای  برنامه مانند فرايندی هایسياست( 1  داد قرار گروه سه در را

 یاناداز  و راه ينارخ خوداشاتغال   يشخروجاي محاور مانناد افازا     هاای  ياسات ( س0 غيره؛

 كيفاي  و( كارهاا  و كسب تعداد)افزايش  كمّي توسعۀ های ياست( س1 يد؛جد یها شركت
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رويکارد ديگار    ( Lundstrom et al., 2014))صادرات گرا شدن كسب و كارهای كارآفرين( 

( سطح نهادی شامل عوامل رسمي و 1 است از جمله ها در سطوح مختلفشامل سياست

( ساطح  1اقتصاادی و   -هاای دولتاي  گذاری شامل سياست( سطح سياست0غير رسمي؛ 

Mirabent, -Alegre & Berbegalعوامل فردی شامل ابعاد روانشناختي و فردی كارآفرين )

 تاكياد  ناناه يكارآفر طيشارا  و يملا  طيشرا به ،ينيكارآفر يجهان بان دهيد کرديرو(  2015

هاا،  هاای دولات شاامل حمايات    حمايت ماالي، سياسات   شاملكارآفرينانه  و شرايط دارد

هاای دولتاي كاارآفريني، آماوزش     ماليات و بهبود نظاام اداری و ياا بوروكراساي، برناماه    

ای، ساهولت  توسعه، زيرساخت تجاری و حرفهوها، تحقيقكارآفريني در مدار  و دانشگاه

ويايي بازار، قوانين بازار، زيرساخت فيزيکي، هنجارهای اجتماعي و فرهنگاي  ورود شامل پ

( تادوين  1هاای كاارآفريني را شاامل    ( سياسات 0211) 1آنکتاد(  GEM,2021باشد )مي

، كاارآفريني های  و مهارت آموزش ( ارتقای1،  ( اصالح و بهبود قانون0راهبرد كارآفريني، 

اطاالع  شابکه ساازی و   ( 5و  ماالي دسترسي به منابع( 6، حمايت از فناوری و نوآوری( 9

های اقتصاادی و توساعه،   سازمان همکاری ( UNCTAD, 2018رساني معرفي كرده است )

وتوساعه،  های كارآفريني را شاامل عوامال قاانوني، باازار، مناابع ماالي، تحقياق       سياست

 ( OECD, 2018داند )سازی ميهای كارآفرينانه و فرهنگظرفيت

هاای كاارآفريني   در الگوی مقايسه تطبيقي سياست (0226) 9واستيونسن ملوندسترو

بمنظور تحقق اهداف سه گانه توسعه كاارآفريني يعناي ايجااد انگيازش،     تاكيد دارند كه 

های توسعه كارآفريني را در شاش گاروه    سياستها، و ايجاد مهارت بايستي ايجاد فرصت

( 1(آماوزش كاارآفريني،   0رويج( كاارآفريني،  ( ارتقا )تا 1بندی كرد كه عبارتند از::  دسته

های نوپا بوسيله كاهش الزاماات اداری و   كمک به ورود، بقاء و رشد و خروج آسان شركت

اندازی، با هادف افازايش تاأمين ماالي كارآفريناان       ( تأمين سرمايه اوليه و راه9نظارتي، 

هاای نوپاا و افازايش كميات و كيفيات       ( پشتيباني از شركت6های نوپا،  جديد و شركت

-هاای راه  ( توجه به گروه هدف و افزايش نارخ 5وكارها برای كارآفرينان،  حمايت از كسب

های جامعه كمتر موردتوجه )جوانان و زنان( و يا كارآفريناان   وكار بين گروه اندازی كسب

  ( Lundstrom & Stevenson, 2005)نوآور 
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 ومي تحقيقالگوی مفه

هاای كاارآفريني اسات  لاذا براساا       های اين مقاله توسعه الگوی سياستيکي از هدف

مباحث بخش قبل الگوی مفهومي زير ارائه شده است  در الگوی پيشنهادی رويکارد اول  

ها از جنبه فرايندی )قانونگذاری، بازار و غيره( و از منظر رويکارد دوم بار ساطح    سياست

ا  رويکرد سوم پرسشنامه برای سنجش الگاو ماورد تاكياد اسات      سياستگذاری و بر اس

هاای  الزم به توضيح است كه درانتخاب متغيرهای الگوی مفهومي اين پاژوهش، از مادل  

 ، استفاده شده است 1سياستگذاری كارآفريني به شرح جدول شماره 

 های مستخرج بر اساس مباني نظری )نويسندگان(مؤلفه. 1جدول 

 مولفه
 منبع

 قوانين
دسترسي 
 به بازار

 فناوری
ترويج و 
-فرهنگ

 سازی

-حمايت

 ها
منابع 
 مالي

-گروه

های 
 هدف

GEM,2021              

OECD, 2018             

UNCTAD, 2018   
 

          

Lundstrom et al., 2014 
 

    
 

    
 

Lundstrom, & Stevenson, 2005   
  

        

 

 نوپاا  هایتعداد شركت افزايش به تدوين و اصالح قوانين مطلوبقوانين و مقررات: 

هاا، توساعۀ    انادازی شاركت   اصالح قاوانين شاامل رفاع مواناع قاانوني راه     شود  منجر مي

هاای رشاد    های حمايتي كاارآفريني ياا برناماه    های مالياتي مؤرر برای اجرای برنامه نظام

(Mason & Brown, 2013; Huggins & Williams, 2011 و همچنااين شااامل كاااهش )

هاا   ( و كاهش تعداد مراحل، هزينهOECD, 2016داری، قوانين توليد، بازار كار )تشريفات ا

 (  Worldbank, 2020باشد )وكار مي و زمان اجرای فرايندهای ربت و توسعۀ كسب

 رقابات  شيافازا   اسات وكاار  هر كساب مهم  ابعادبازار يکي از  دسترسي به بازارها:

 دارد تيا اهم باازار  باه  يدسترسا  یبارا  یمشاتر  یازهاا ين در رييا تغ شناسايي و يجهان

(Fitriany, Brasit, Nursyamsi & Kadir, 2020)   هاای كاارآفريني باا تاكياد بار     سياسات 

 & Karlson, Sandström)هاااشااركت بااين رقاباات و آزاد ورود بازارهااا، خااوب عملکاارد

Wennberg, 2021). 
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ل قباول  های سخت و نارم در ساطح قابا   : دسترسي به فناوریفناوریدسترسي به 

، صانعت  و دانشاگاه  یهمکاار  توساعۀ وكارها كمک كناد   تواند به ايجاد و رشد كسبمي

 ;OECD, 2018) هاا اختاراع  ربات  از تيا حما بااال،  فنااوری  باا  هاای  شاركت  از تيا حما

UNCTAD, 2017 باشد يم فناوری از حمايت هایمصداق(، از  

دسترسي به سرمايه انساني پيش درآمد موفقيت سازی: ترويج، آموزش و فرهنگ

پاذيری در   در اقتصاد دانشاي پيشارفته اسات و كاركناان مااهر، مؤلفاۀ كليادی رقابات        

 ,Qian, Acs and Stough, 2012; Audretsch)آمياز جدياد اسات     وكارهاای مخااطره   كسب

Falck, Feldman & Heblich, 2011). شاود   ميهای فرهنگي  ترويج، منجر به تغيير نگرش

 ( OECD, 2016همچنين آموزش كارآفريني در تغيير الگاوی  هناي افاراد ماؤرر اسات )     

 هاای  برنامه نيتدو غيررسمي، و يرسم يليتحص یهاهدور در يكارآفرين آموزش و جيترو

-آماوزش  شامل جامعه سطح در سازی فرهنگ ان،يمرب آموزش مؤرر، يكارآفرين يآموزش

 ساطح  در موفق كارآفرينان و نقش الگوهای معرفي كارآفرينانه، های مهارت عمومي، های

 دورۀ در اشاتغالي خود و كارآفريني مهارتي هایآموزش درسي، های برنامه تدوين جامعه،

 دانشااجويان باارای اشااتغاليخااودو  كااارآفريني كاااربردی هااایهدور تامتوسااط، ابتاادايي

  (UNCTAD,2017) باشد مي ها دانشگاه

 محايط  ايجااد  در كارآفريناان  از پشاتيباني غيرماالي  هاا:   وكار پشتيباني از كسب

حمايات غيرماالي شاامل اراياه     (  Zin & Ibrahim, 2020)است  مهم بسيار تجاری مساعد

هاای بازر    خدمات حسابداری، حقوقي، امکانات آزمايشگاهي، حمايت دربرابار شاركت  

(,2015Stam)،   ،كارآفريناان  انيا مارتباا    تيا تقو ساازی و ارتقاای شابکه  اطالع رسااني 

(UNCTAD,2012) باشد مي 

 Zin) دارد ارتباا   وكاار كسب عملکرد با های ماليحمايت: ماليدسترسي به منابع

& Ibrahim, 2020 ) توانناد بارای   دليل عدم دسترسي به مناابع ماالي نماي    كارآفرينان به

نتيجاه كنادی رشاد و توساعۀ ايان      وكار اقادام كنناد؛ در    توسعه و مدرنيزه كردن كسب

-هاا ماي   وری در اين شركتها مانع افزايش استخدام، ظرفيت توليد و بهبود بهره شركت

 وام ارائاه  شامل تواندمي مالي منابع به دسترسي(  Lundstrom & Stevenson, 2005شود )

 یبارا  باانکي  ضامانت  يا و خصوصي يا دولتي هایصندوق و هابانک طريق از تسهيالت و

 وكارهاا  كساب  باه  كماک  یبرا يمال بخش تيظرف جاديا نوآوری، هایبودجه كارآفرينان،
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   (UNCTAD, 2017)باشد 

هاای   يکاي از موضاوع  های كمتر مورد توجاه(:   های هدف )گروه حمايت از گروه

سياست كارآفريني ترغيب تعداد بيشتری از افراد جامعه از طريق كاهش موانع مشااركت  

باشاد   وكارهاا ماي   های برابر و ايجاد تنوع در مالکيت كسب ايجاد فرصتهای اقليت،  گروه

توان در دو گروه كلي دسته بندی كرد  گروه اول باا هادف توساعۀ     های هدف را مي گروه

هاای قاومي و ماذهبي، زناان، جواناان،       اقليات  ازجملاه شوند   خوداشتغالي شناسايي مي

دارای نارخ بيکااری زيااد گاروه دوم باا       های مهاجر و يا مناطق محروم و معلوالن، اقليت

آموختگان دانشگاهي و كارآفرينان فنااور و داناش   وكار و شامل دانش هدف توسعۀ كسب

 .(,UNCTAD,20182005;  Lundstrom & Stevensonبنيان است )

   يشناسروش

اين تحقيق از منظر معرفت شناسي در پارادايم اربااتگرائي انجاام شاده اسات  از جنباه      

بنيااادی اساات واسااتفاده كننااده آن، جامعااه علمااي خواهااد بود)نيااومن،      مخاطااب

( تحقيق حاظر به دنبال،طراحي پرسشانامه ای در حاوزه سياسات و خاط مشاي      1141

كمّاي از ناوع پيمايشاي     رويکردی دارای ها  نظرگردآوری و تحليل داده است  ازاينرو و از

ه مرتبط با حوزه كاارآفريني  مديران و كارشناسان خبر پژوهش شامل جامعه آماریاست  

های مرتبط شامل وزارت كار، تعااون و رفااه اجتمااعي، صامت،     ها و وزارتخانهدر سازمان

باشند   كر اين نکتاه ضاروری اسات    های مرتبط با كارآفريني مياقتصاد، علوم و سازمان

ساي  كه در بخش مقدماتي، خبرگان دانشگاهي اعتباركلي الگو را تاييد كردناد  بارای برر  

استفاده گرديد  در اين روش سواالت به صورت ساه    CVRاعتبار سواالت مدل از ضريب 

( ضاروری مطارح گردياد     1بدون ضارورت و  مفيد است ولي ( 0( غير ضروری، 1گزينه 

تعداد خبرگاني اسات     گرديد  در اين رابطه  ها مطابق فرمول زير محاسبهسپس پاسخ

كال خبرگاان اسات)حاجي زاده و    تعاداد   Nو  اناد پاساخ داده  « ضاروری »كه به گزينه 

 (1142اصغری، 
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هاای  نفار از خبرگاان در حاوزه   10بمنظور ارزيابي ديدگاه خبرگان، سواالت اولياه بارای   

 0.62ساوال بااالی    15بارای   CVRسياستگذاری ارسال گرديد  با توجه به اينکه ضاريب  

يد قرار گرفتند و چهار سوال به دليل پايين باودن  محاسبه گرديد بيشتر سواالت مورد تاي

 حذف شدند   CVRضريب 

ليکرت )كاامال مناساب تاا كاامال      ایدرجه 5 طيف پرسشنامه با هاداده ابزار گردآوری

حاوزه   خبرگاان  نظار  اعماال  نظاری،  ادبياات  بررساي  از پرسشانامه  بود  روايي نامناسب(

 پايايي ميزان و است آمده به دست ها،گويه محتوايي برای اعتبار گذاری كارآفرينيسياست

 روش و تأييادی  عااملي  تحليال  اسات و از  شاده  كرونبااخ محاسابه  آلفاای  باا  نيز آن كل

هاا  بارای تحليال داده   AMOS و SPSSافازار   نارم  كماک  با ساختاری الگوسازی معادالت

كرونبااخ  ، برای محاسابه آماار توصايفي، آلفاای     SPSS26از نرم افزار .ستاستفاده شده ا

 ليا تحلبارای محاسابه   AMOS24 افازار  نارم  ها و متغيرها استفاده شده است و ازشاخص

روايي همگارا، رواياي   های روايي و پايايي، مقايسه ی، بارهای عاملي، شاخصدييتا يعامل

، مقايسه ضريب همبستگي و جذر ميانگين واريانس استخراج شاده و  واگرا و پايايي سازه

 زندگي الگو استفاده شده است های برا همچنين شاخص

با توجه به اينکه امکان محاسبه حجم دقيق جامعه مشاخص نباود از فرماول حجام     

نفار   145كه بر اسا  فرمول، حجام نموناه    ( Cohen, 1988)جامعه نامعلوم استفاده شد 

 محاسبه گرديد   

 

  
      

  
 
             

     
     

هاای  پرسشانامه گاردآوری گردياد كاه بعاد از حاذف نموناه        051برای اطمينان بيشتر 

هاای  ، ويژگاي 0پرسشنامه كاهش يافت  در جدول شاماره   092مخدوش حجم نمونه به 

جمعيت شناختي حجم نمونه پژوهش، به تفکيک درصد مشاركت در هار ويژگاي نشاان    

 داده شده است  
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 . ويژگي جمعيت شناختي )نويسندگان(2جدول 

 سابقه جنسيت
 5/61 سال 16باالی  0/14 زن
 9/95 سال 16كمتر از  1/12 مرد

 وزارتخانه تحصيالت
 5/01 كار 5/61 كارشناسي ارشد و دكتری

 1/01 صمت 1/91 كارشناسي
 1/01 علوم سمت

 6/15 اقتصاد 5/55 مدير
 1/15 های مرتبطسازمان 1/00 كارشنا  

 

باا   AVE واگارا )مقايساه جاذر    ( و رواياي AVEرواياي همگارا )   هاای روش پرسشنامه به

پاياايي، از دو   سانجش  ها( سانجش شاد  بارای   همبستگي بين متغيرها يا خرده مقيا 

( در 1146تركيبي استفاده گرديد )داوری و رضاازاده،  كرونباخ و پاياييآلفای روش ضريب

ار دارای با ها  سئوال از مجموع سئوال 15اين تحقيق با استفاده از تحليل عاملي تاييدی، 

 بودند  65/2عاملي بيشتر از 

 ها ها و يافته تحليل داده

 7های كارآفريني، ابعاد اصالي الگاوی اساتخراجي شاامل     ر توسعه و اعتباريابي سياستد

در مرحلاه ارزياابي اعتباار از دياد خبرگاان      شاخص باود   15مولفه در الگوی مفهومي با 

ايي كاه كااهش انادك    ها در الگوی نهايي شاخصدانشگاهي چهار شاخص حذف شدند  

و باار   45/1آلفای كرونباخ با حذف سوال داشته اند )شر  الزم( وهمچنين تي بزرگتر از 

هاای  )شر  كافي( داشاتند؛ شار  حضاور در الگاوی نهاايي سياسات       6/2عاملي باالی 

هاای  شااخص تايياد شادند  شااخص     37كارآفريني را كسب كردند  در نتيجه در نهايت 

كرونبااخ در صاورت حاذف    و آلفاای  )به ترتياب رتباه(  بارهای عامليتأييدشده به همراه 

هاا باا اهاداف و    همچنين ارتبا  اين شاخصشود  مشاهده مي 3در جدول شماره  6سوال

ايجااد فرصات    )otivation)Mرويکردهای سه گانه توسعه كارآفريني يعني ايجاد انگيزش 

pportunity)O( و ايجاد مهارتkills)S( ده اند  در جدول مشخص ش 
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 تأييد شده بر اساس وزن و رتبه بارعاملي )نويسندگان( هایشاخص و ها. مؤلفه3جدول 

 هاشاخص
اهداف سه 
 گانه

-آلفای

كرونباخ با 
 حذف سوال

بار عاملي 
به ترتيب 
 رتبه

   ( قوانين و مقررات1

 M 10/2 56/2 اصالح قوانين بازار كار و تدوين قراردادهای استخدامي انعطاف پذيرتر

 M, O, S 19/2 51/2 های بلندمدت و كوتاه مدت كارآفريني كشورتدوين برنامه

كاهش موانع و الزامات اداری برای كارآفرينان با كاهش تشريفات و 
 اداری

M, O 19/2 51/2 

های ماليات قوانين مالياتي در جهت توسعه كارآفريني )مانند معافيت
-بر درآمد؛ كاهش ماليات شركتهای ماليات بر ارزش افزوده، تخفيف

 ها(
M, O 11/2 51/2 

 M 19/2 64/2 ها های ورشکستگي به منظور كاهش مجازاتاصالح قوانين و برنامه

 ( دسترسي به بازار0

 O 55/2 50/2 رقابتي بودن و دسترسي به اطالعات مشتريان

 M,O 56/2 51/2 دسترسي به بازار خارجي برای صادرات كاالها و خدمات

 O 55/2 51/2 نبود انحصار در دسترسي به بازارهای داخلي كاالها و خدمات داخلي

 M, O 55/2 64/2 های گمركي صادرات و واردات سهولت فرايند، رويه، زمان و هزينه

   ( دسترسي به فناوری1

 M 11/2 51/2 سرمايه گذاری دولت در گسترش تحقيق و توسعه

 M, O 10/2 54/2 همکاری بين دانشگاه و صنعت

 O 10/2 51/2 های نوين و مدرن و كاهش تحريمدسترسي به تکنولوژی

 M 12/2 51/2 ايجاد مراكز تحقيقاتي برای كمک به كارآفرينان

 M, O 10/2 61/2 اجرای كارآمد قوانين ربت اختراع، كپي رايت و مالکيت معنوی

   ( ترويج و فرهنگ سازی9

ترويجي برای كارآفريني در سطح های عمومي، فرهنگي و آموزش
 جامعه

M, S 11/2 50/2 

های مهارتي كارآفريني در دوره های درسي، آموزشتدوين برنامه
 ابتدايي تا متوسطه

M, S 11/2 51/2 
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 هاشاخص
اهداف سه 
 گانه

-آلفای

كرونباخ با 
 حذف سوال

بار عاملي 
به ترتيب 
 رتبه

های كاربردی كارآفريني و خوداشتغالي برای دانشجويان دوره
 هادانشگاه

M, S 11/2 55/2 

 M 16/2 59/2 های ملي، و جوايز كارآفرينيتشويق كارآفرينان از طريق برنامه

 M, S 19/2 65/2 اطالع رساني برای ترويج كارآفريني و فرهنگ مالکيت كسب و كار

   ( پشتيباني از كسب و كارها6

 O 19/2 55/2 تسهيل دسترسي به امکانات آزمايشگاهي و تست برای كارآفرينان

اطالع رساني و دسترسي به اطالعات بازار، قوانين بازارهای داخلي و 
 خارجي 

M, O, S 19/2 55/2 

 S 16/2 59/2 حمايت از توسعه خدمات تخصصي مانند حسابداری، حقوقي 

های های رقابتي در خريد و تامين ملزومات سازماناجرای سياست
های كوچک و كتدولتي برای اطمينان از رقابت آزاد و يا حمايت شر

 های بزر كارآفرينان دربرابر شركت
M, O 19/2 51/2 

 M,O 15/2 64/2 های داخلي و خارجي برای كمک به كارآفرينان برگزاری نمايشگاه

ها به كارآفرينان از های فني، مديريتي و الگو برداریانتقال مهارت
 طريق مشاوره

S 16/2 61/2 

   ( دسترسي به منابع مالي5

-گذاری مخاطرههای دولتي در جهت دسترسي به وجوه سرمايهمشوق

 آميز 
M,O 15/2 56/2 

گذاران )فرشتگان كسب و های ارتباطي سرمايهحمايت از توسعه شبکه
 كار(

M,O,S 15/2 50/2 

های تخصصي كمکمالي به كارآفرينان از طريق اعتبارات و صندوق
 دولتي و خصوصي 

M,O 15/2 52/2 

های بزر  به های كوچک در مقايسه با شركتبرابر شركتدسترسي 
 منابع مالي

M,O 15/2 51/2 

 M,O 15/2 55/2 های وام و تسهيالت برای كارآفرينان در همه مراحل توسعهبرنامه

های ضمانت بانکي برای كاهش ريسک وام به كارآفرينان و شركت
 جديد

M,O 15/2 51/2 

 M,O,S 11/2 51/2 های نوپا و كارآفرينشركتدسترسي به بازارهای سهام برای 

   های هدف( حمايت از گروه5

های های بزر  در جهت حمايت و استفاده از ايدهتشويق شركت
 كارآفرينان فناور

O 12/2 55/2 
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 هاشاخص
اهداف سه 
 گانه

-آلفای

كرونباخ با 
 حذف سوال

بار عاملي 
به ترتيب 
 رتبه

 M,O 11/2 51/2 های دانشگاهي و فناورانهسازی پژوهش پشتيباني از فرآيند تجاری

-برای بهبود نگرش در مورد زنان، و اقليتهای اجتماعي اجرای برنامه

 های مذهبي
M,S 11/2 55/2 

 O 54/2 55/2 های اقليت و زنانهای كارآفرينانه برای گروهايجاد فرصت

های علم و فناوری و مراكز رشد تجاری در ايجاد مراكز نوآوری، پارك
 ها در جهت حمايت از كارآفرينان فناوردانشگاه

O 19/2 65/2 

 

 مركاب  پاياايي  كرونبااخ، های آلفایو واگرا از شاخص روايي همگرا سنجش پايايي و برای

(CR
AVE)و واريانس استخراج شده  (5

 AVEو  CR> 5/2شد  همچنين رابطه ه ( استفاد5

 مقياا   بخاش  رضاايت  و واگرا همگرا اعتبار دهنده نيز وجود دارد  نمرات نشان 6/2 <

(،  & Hair, Anderson,Tatham & Black1998; Anderson, 2010Hair, Black, Babinاست )

اساتخراجي   وارياانس  متوساط  از اساتفاده  با همگرا ( و رواييCRمركب ) كه در آن پايايي

(AVEحداكثر مجذور ،) 1( مشترك واريانس(MSVمشاترك   وارياانس  مجاذور  متوسط ، و

)
4

(ASVشاد )  محاسابه  نهايي مدل اسا  بر واگرا و همگرا روايي تعيين ، برایnell & For

Larcker, 1981  )  نشاان   9مقدار شاخص استاندارد هريک از اين موارد در جدول شاماره

 داده شده است 

 های روايي و پايايي )نويسندگان(. شاخص4جدول شماره 

 روايي واگرا روايي همگرا پايايي سازه

CR > 5/2 
AVE > 6/2 
Alpha > 5/2 

CR >5 /2 
AVE > 6/2 
AVE > CR 

MSV < AVE 
ASV < AVE 

 

واحادی را انادازه گياری      هايي كه خصيصههمبستگي بين نمرات آزمون در اين پژوهش

خصيصه زيرا چنانچه  باشد مي همگراو روايي پرسشنامه دارای اعتباراست و  د باالنكنمي

ها دو شااخص  گيریهمبستگي بين اين اندازه دگيری شواز طريق دو يا چند روش اندازه

عالوه بر برقراری رواباط   6از اين رو مطابق با جدول شماره  سازد مهم اعتبار را فراهم مي

CR> 5/2 ،AVE> 6/2 رابطه ،CR > AVE   نيز برقرار است 
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 )نويسندگان(روايي همگرا، روايي واگرا و پايايي سازه. مقايسه 5جدول

 Alpha CR AVE MSV ASV نام متغير

 10/2 60/2 66/2 15/2 15/2 قوانين

 06/2 11/2 60/2 11/2 11/2 دسترسي به بازار

 16/2 91/2 69/2 16/2 19/2 فناوری

 11/2 60/2 61/2 16/2 15/2 ترويج و فرهنگ سازی

 10/2 99/2 60/2 15/2 15/2 هاحمايت

 91/2 91/2 61/2 11/2 11/2 منابع مالي

 19/2 99/2 61/2 19/2 16/2 های هدفگروه

 

)ميانگين واريانس استخراج شده( استفاده AVE روايي واگرا از شاخص به منظور سنجش

ها يا متغيرهای بايد از واريانس بين آن سازه با ساير سازه AVE شده است  بر اين اسا ،

بايد از قدرمطلق همبستگي باين متغيار مکناون و     AVE مکنون بزرگتر باشد  يعني جذر

مطاابق باا   (  Fornell & Larcker, 1981د )ساير متغيرهای مکناون آن الگاو بزرگتار باشا    

واگرای  های اصلي الگوی مفهومي دارای روايي، نتايج نشان داد كه مولفه5جدول شماره 

 مناسب هستند 

 . مقايسه ضريب همبستگي و جذر ميانگين واريانس استخراج شده)نويسندگان(6جدول

 نام متغير
منابع 
 مالي

 قوانين
دسترسي 
 به بازار

 فناوری
و ترويج
 سازیفرهنگ

 هاحمايت
های گروه
 هدف

       510/2 ماليمنابع

      592/2 555/2 قوانين

     509/2 950/2 615/2 دسترسي به بازار

    519/2 660/2 559/2 545/2 فناوری

   512/2 644/2 169/2 501/2 595/2 سازیوفرهنگترويج

  500/2 951/2 915/2 664/2 611/2 515/2 هاحمايت

 515/2 556/2 694/2 601/2 951/2 641/2 564/2 های هدفگروه
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 )مادل  براسا  (جامعه برای شده برآورد كوواريانس ماتريس مقايسه با مدل برازش ارزيابي

 مطاابق باا   آيد مي دست به) شده مشاهده هایداده براسا  (نمونه كوواريانس سيماتر و

 جملاه  از پاژوهش  الگاو سااختاری   بارازش  مختلاف  هایشاخص مقادير ،5شماره  جدول

CFI)تطبيقي  برازش شاخص
IFI)افزايشاي   بارازش  ، شاخص(12

 يرازنادگ ب، شااخص  (11

NFI) هنجارشده
RMSEA)تقرياب  خطاای  ميانگين مجذورات ريشه و (10

 محادوده  در (11

 دارد برازش خود تأييدشده هایتمام شاخص با هاسازه اسا ، دارد  براين قرار قبولي قابل

هاای  شااخص  كاه  اسات  باه توضايح   الزم .كناد پشتيباني مي پژوهش را یالگو هاداده و

 (NFI) هنجارشاده  برازنادگي ( IFI) افزايشاي  بارازش  شااخص  (،CFI)برازندگي تطبيقاي 

 بررساي  بارای  تر باشد، نشان دهنده برازش مطلاوب الگاو اسات    هرچقدر به يک نزديک

( پيشانهاد  RMSEAتقريب ) مجذورات ميانگين خطای شاخص از استفاده برازش نيکويي

 مياانگين  مجاذور  باقيماناده  استاندارد ريشه (  كه مقدارHu & Bentler, 1999شده است )

دارای برازش قابل قباول   12/2تا  26/2دارای برازش خوب است و بين  26/2صفرتا  بين

 ( 2003Engel, Moosbrugger & Müller, -Schermelleh)برای مدل پيشنهادی است 

 های برازندگي الگو . شاخص7جدول 

X2/df 
   

IFI 
     

CFI 
     

NFI 
     

RMSEA 
      

61/1 41/2 41/2 40/2 294/2 

  گيرینتيجه

های كارآفريني و اعتباريابي ساختار عااملي الگاوی   هدف اين مقاله توسعه الگوی سياست

هادف اول الگاوی مفهاومي    های كارآفريني است  بر اين اسا  بارای پاساخ باه    سياست

تشريح گرديد و برای پاسخ به هدف دوم از تحليل عاملي استفاده گرديد   كر ايان نکتاه   

بناابراين   ،توسعه و اعتباريابي ياک مقياا  اسات    ضروری است كه اين تحقيق به دنبال

 فاقد متغير وابسته بوده و برای جلوگيری از ايجاد ابهام فرضيه ای مطرح نشد 

 ايان   شاد  اساتخراج  مولفاه  )جدول شماره ياک( هفات   شده  كر هایوالگ اسا  بر

 و تارويج  فنااوری،  باه  دسترساي  باازار،  باه  دسترساي  مقاررات،  و قوانين شامل هامولفه
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 هاای گاروه  از حمايات  و ماالي  كمک وكارها،كسب از پشتيباني و حمايت سازی،فرهنگ

ها و در اين پژوهش، پرسشنامه بين مديران و كارشناسان خبره وزارتخانه  باشدمي هدف

و روايي مناسب  پرسشنامه دارای اعتبارهای مرتبط توزيع شد  نتايج نشان دادكه سازمان

شاخص ماورد تايياد    15است و مورد تاييد متخصصان است  هفت مولفه پژوهش شامل 

ياک   رائه شده دارای اعتبار قابل قبولي اسات و توان گفت الگوی اقرار گرفت  بنابراين مي

 های كارآفريني است  سياست ابزارمناسب، برای درك و سنجش

  گساترده  كاارآفريني، ديادگاه   هاای  سياستتوان ضمن مقايسه به كمک اين الگو مي

 دارای ارزش علمي، مفاهيم عالوه بر الگو نيا ارائه كرد  را كارآفريني هایسياست از تری

در جهات   تار  عمياق  و گساترده  به بيانش  بتوانند گذارانسياست باشد تامي نيز اجرايي

 هاا سياسات  همچناين  اقدام كنناد   كارآفريني های موفق در اكوسيستمتدوين استراتژی

راه انادازی، راه انادازی و رشاد( ماورد نظار قارار        شي)پ توسعه مراحل همه درتواند يم

  رنديگ 
(، 0201های ديده بان جهااني كاارآفريني )  نتايج مدلنتايج اين پژوهش هم راستا با 

( است كه در آنها قاوانين و  0211( و آنکتاد )0211سازمان اقتصادی و همکاری توسعه )

مقررات به عنوان يکي از ابعاد مدل سياستگذاری كارآفريني مورد تايياد اسات  در واقاع    

ج حاصل از بعد دسترساي باه   وجود قوانين كارآمد برای توسعه كارآفريني الزم است  نتاي

(، سازمان اقتصادی 0201(، ديده بان جهاني كارآفريني )0219) لوندسترومبازار، با مدل 

( همخواني دارد  در واقع هر چه بازارها آزادتر باشد و انحصاری 0211و همکاری توسعه )

در ايان  يابد  دسترسي باه فنااوری هام    های كارآفرينانه افزايش مينباشد، امکان فعاليت

(، ساازمان اقتصاادی و   0201هاای دياده باان جهااني كاارآفريني)     تحقيق با نتايج مدل

باشد  به عبارتي، هر چه سطح دسترسي به فناوری راستا مي( هم0211همکاری توسعه )

بعاد   گاردد  های كارآفرينانه مولد و فنااور محاور بيشاتر ماي    بيشتر گردد، امکان فعاليت

گاذاری كاارآفريني در اياران    ن يکي از ابعاد اصلي در سياسات های غيرمالي بعنواحمايت

و  لوندساتروم (، 0219) لوندساتروم (، 0211مورد تاييد است كه با نتايج تحقيق آنکتاد )

( مشابه است  دسترسي به منابع مالي در بيشتر تحقيقات مورد بحث 0226استيونسون )

شباهت دارد  البتاه تزرياق مناابع    قرار گرفته است و نتايج اين تحقيق با تحقيقات ديگر 

هاای هادف، نتاايج    مالي به كارآفرينان محدود است  همچنين در زمينه حمايت از گاروه 
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( شبيه اسات   0226و استيونسون ) لوندستروم( و 0211اين تحقيق با تحقيقات آنکتاد )

ريني باا  های كاارآف های هدف بر طبقه بندی كارآفرينان تاكيد دارد تا برنامهدر واقع گروه

های كاارآفريني تارويج و   های خاص موفق تر باشند  از ديگر ابعاد سياستتمركز بر گروه

(، ساازمان اقتصاادی و   0201سازی است كه با مدل ديده بان جهاني كارآفريني)فرهنگ

-( همگراسات  در اياران تارويج و فرهناگ    0226) لوندستروم( و 0211همکاری توسعه)

-ها به خوبي انجام ميهای ترويجي در رسانهارآفريني، برنامههای كسازی از طريق جايزه

 شود  

 ضاعف  و قاوت  نقاا   ارزياابي  در گذارانسياست و محققان الگوی حاضر همچنين به

 تصاميمات  توانندمي گذارانسياستو كند های كارآفريني كمک ميها و استراتژیبرنامه

كنند  از اين رو اولاين   اتخا  كارآفريني تقويت با رابطه در را بيشتری هایداده بر مبتني

هاای  سياسات  درو چندجانبه  يرخطيبه نگرش غ سياستگذاران توجهكاربردی،  پيشنهاد

 باازار،  باه  دسترساي  قاوانين،  ماالي، مناابع  جملاه  از شاده  مطرح ابعاد است و كارآفريني

 قرار توجه مورد بايد هدف هایگروه نهايت در و هاحمايت سازی،وفرهنگ ترويج فناوری،

  اساتفاده كارد   تاوان ماي  هاا  اسات يس يبررسمنظور  های اين پژوهش به از شاخص  گيرد

های كارآفرين در طول سه ها نيز اهميت دارد، زيرا شركتمحدوده زماني اجرای سياست

هاا  باشند  شايان  كر است كاه سياسات  پذير ميوكار بسيار آسيبتا پنج سال اول كسب

های نوپا  يش برنده )تشويق افراد برای كارآفريني وتسهيل ورود شركتبايستي همزمان پ

هاای  در صنايع دارای اولويت( و بازدارنده )عدم حمايت از توسعه كسب و كارها در حوزه

ها و مشکالت اقتصاادی  ها هم بايستي با اولويتفاقد اولويت( باشند  انتخاب نوع سياست

اين موضوع ضروری است كه بر اساا  مطالعاات   و اجتماعي همخواني داشته باشد   كر 

( سياستگذاری كاارآفريني فقاط تأكياد بار ياک ناوع       0201ديده بان جهاني كارآفريني)

-های عمومي ملي در كنار سياستها نيست و شامل سياستها و برنامه خاص از سياست

باه  باشد  اين دو نوع سياست به عناوان دو سااز وكاار مکمال،     های خاص كارآفريني مي

كنند  بنابراين در وكارهای كوچک و متوسط كمک مي های بزر  و كسب  توسعه شركت

هاای سياساتگذاری عماومي نياز     ي بايستي به اولويات كارآفرين توسعههای تدوين برنامه

 توجه داشت 

شود براسا  عوامل مستخرج از اين تحقيق وضعيت موجود به محققين پيشنهاد مي 
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 اناواع را ماورد بررساي قارار دهناد و      مختلف یهاستمياكوسهای كارآفريني در سياست

پيشانهاد ديگار     كنند شناسايي را كارآفريني توسعه برنده پيش و بازدارنده هایسياست

های سياساتگذاری كشاور مانناد    های مختلف به دليل تفاوت اولويتآزمون الگو در حوزه

باشد  همچناين محققاان   ها ميو يا متناسب با نوع اكوسيستم حوزه فين تک، استارتاپي

های واقعاي و آمارهاای   های كيفي، و دادههای نگرشي به تحليلبايستي كه در كنار داده

 های راه اندازی شده جديد توجه كنند رسمي مانند تعداد شركت

 ها   نوشت پي
1. John Kingdon 2. Agendas, Alternatives, and Public Policies 

3. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

4. Lundstrom & Stevenson 5. Scale if item deleted 

6. Composite Reliability 7. Average Variance Extracted 

8. Maximum Shared Variance 9. Average Shared Variance 

10. Comparative Fit Index 11. Incremental Fit Index  

12. Normed Fit Index 13. Root Mean Square Error of Approximation 
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Abstract: 
 Governments formulate the entrepreneurship policies to affect their societies 
economic development and public welfare. The purpose of this study is to 
design an entrepreneurship policy model and validate it. Accordingly, the 
public sector in different countries seeks to consider and formulate relative 
policies. The purpose of this article is to design a model of entrepreneurial 
policies and validate the factor structure of the model. This research is basic 
from the audience dimension, and descriptive from the purpose dimension. 
The research approach is quantitative and data collection has done through 
sample survey. After the initial evaluation of the questions by experts and 
calculating the CVR coefficient, the questionnaire was gathered from 240 
managers and experts related to the field of entrepreneurship and 
development of knowledge-based companies in the Ministries of 
cooperatives, labor and social welfare, industry, mine, and trade, and 
economic affairs and finance, Science, Research and Technology. Data were 
analyzed using AMOS24 and SPSS26 software. Based on the findings, 
various indicators of the structural pattern of the research, were in the 
acceptable range and the proposed conceptual model, are valid. Seven 
components (regulations, market access, access to technology, promotion, 
cultural activities, support, financial support, and nonfinancial support to 
target groups) were extracted using confirmatory factor Policy, 
Entrepreneurship Development, Entrepreneurship Policy, Public 
Administration analysis, and 37 indicators were identified. 
Keywords: Policy, Entrepreneurship Development, Entrepreneurship Policy, 
Public Administration 
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