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 The new competitive environment and the vitality of 
entrepreneurial strategies to succeed in competition require 
effective entrepreneurial and strategic actions. Financial 
development is one of the keys for achieving innovation. 
Therefore, the aim of this study was to provide a model for 
strategic entrepreneurship based on financial development in 
small and medium enterprises. In order to identify strategic 
entrepreneurial variables from the transcendental method, 
content analysis method was used in financial development. The 
fuzzy AHP approach was used to prioritize the categories, and 
finally the structural equation method was used to present the 
model quantitatively. The statistical population included all 
experienced managers and experts of companies operating in 
industrial towns of Golestan Province. According to the results of 
the research model, organizational factors were the first priority 
and environmental factors the last priority in strategic 
entrepreneurship. 
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های کارآفرینی برای موفقیت در رقابت،  محیط رقابتی جدید و حیاتی بودن استراتژی
می طلب  را  اثربخش  استراتژیک  و  کارآفرینانه  از  اقدامات  یکی  مالی،  توسعه  کند. 

کلیدهای بالقوه دستیابی به نوآوری است؛ از این رو، هدف این پژوهش، ارائه مدلی 
ت بر  مبتنی  راهبردی  کارآفرینی  در شرکتبرای  مالی  و متوسط وسعه  های کوچک 

باشد. برای شناسایی متغیرهای کارآفرینی راهبردی از روش فراترکیب، در توسعه  می
ها، از رویکرد  بندی مقولهمالی از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. برای اولویت

AHP  فاده  منظور ارائه مدل به صورت کمی استفازی و از روش معادالت ساختاری به
های فعال شده است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت

های صنعتی استان گلستان بوده است. با توجه به نتایج مدل تحقیق، عوامل  در شهرک
اولویت در  را  رتبه  آخرین  محیطی  عوامل  و  اول  رتبه  در  مقولهسازمانی  های  بندی 

طور محیط نهادی دارای باالترین اولویت و بخش  کارآفرینی راهبردی دارند و همین 
 باشد.های توسعه مالی میمالی بانکی دارای آخرین اولویت در بین مقوله
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 مقدمه 
های کارآفرینی برای موفقیت در رقابت، اقدامات کارآفرینانه و  محیط رقابتی جدید و حیاتی بودن استراتژی 

ها به وسیله آنها مزایای  کند. اقدامات استراتژیک، اقداماتی هستند که شرکتاستراتژیک اثربخش را طلب می 
توسعه   را  موجود خود  بهره می رقابتی  آنها  از  و  کارآفرینانه برداری می دهند  اقدامات  از  و  پیشتیبانی کنند  ای 

هایی را در پی دارند که به خلق مزیت رقابتی برای شرکت در آینده کمک برداری از فرصتکنند که بهره می 
ر ثروت، امری  ها به منظور خلق حداکثکند. ترکیب اقدامات کارآفرینانه و مدیریت استراتژیک برای شرکت می 

 های رقابتی جدید، بسیار ارزشمند هستند های پویا و نامطمئن؛ مثل محیط ضروری است. این اقدامات، در محیط
 . 1(۲۰۰۶ ، ی هسترل  و  ی بارن ) 

های نوآوری و کارآفرینان که محرک اصلی رشد اقتصادی هستند نقش و اهمیت  ساختار مالی در تأمین فعالیت
توان انتظار داشت از طریق گزینش بهترین طرح، سرمایه به صورت بهینه میان  ای دارند. با توسعه مالی میویژه 
؛ از این رو با توجه به اهمیت توسعه مالی در  (۲۰1۴  ،یبراهوئ  رده ودهم)های مختلف تخصیص پیدا کند  طرح 

توسعه و موفقیت مؤسسات کوچک و متوسط و همچنین تأثیر توسعه مالی در وضعیت کارآفرینی راهبردی در این  
بر توسعه   یمبتن  یراهبرد ی  نیکارآفر  یالگو مؤسسات، این تحقیق بر آن است که به این پرسش پاسخ دهد که  

 ای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به چند سؤال همچون سؤاالت زیر پاسخ داد: بر  د؟دار  یچه مشخصات  یمال

 عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی با رویکرد فراترکیب کدامند؟  -1

 عوامل مؤثر بر توسعه مالی با رویکرد تحلیل محتوا کدامند؟  -2

 فازی به چه صورت است؟   AHPهای کارآفرینی راهبردی با رویکرد  بندی شاخص رتبه -3

 فازی به چه صورت است؟  AHPهای توسعه مالی با رویکرد  بندی شاخص رتبه -4

 ؟ ارائه شده چگونه است  یبرازش الگو  -5

 مفهوم کارآفرینی راهبردی 
راهبردها، نیاز به نیروی انسانی کارآفرین، بیش از هر  ها و  امروزه با پیشرفت سریع فناوری و تحول در بینش 

ترین سرمایه  شود. در جهانی که دامنه علم، به سرعت در حال گسترش است، کارآفرین، مهم زمان دیگر احساس می 
کارآفرینی و  . کارآفرینی استراتژیک، با تلفیق  (۲۰1۷  ،ی و همکارانعقوبی)  شودرشد و توسعه کشورها محسوب می

گیری  های کارآفرینانه خلق ثروت، شامل اقدامات کارآفرینانه با جهت منظور طراحی و اجرای استراتژی استراتژی به 
وجوکننده مزیت و فرصت اطالق  مدیریت استراتژیک است. از این رو، کارآفرینی استراتژیک، به رفتارهای جست 

 . (۲۰1۹  ،و همکاران   کهیتاز)  شودو جامعه، منجر می  هاشود که به خلق ارزش برای افراد، سازمان می
ها در نهایت به رشد و رونق اقتصادی منجر  خلق ارزش و ایجاد ثروت برای مالکان، کارآفرینان و نیز سازمان 

شود. از آنجا که کارآفرینی استراتژیک،  های بیشتر اقتصادی میفعالیت شود. آنها معتقدند افزایش ثروت باعث  می 
انواع به شرکت کمک می به  پایداری را به دست آورد و به شکل مناسبی  پویا و  کند تا مزیت رقابتی تقریباً 

 ،ی دی زارع ز   و   ی انت ی د )   شوند، پاسخ دهد های امروزی با آن مواجه می تغییرات محیطی که بسیاری از سازمان 
های مختلفی برای کارآفرینی راهبردی بیان کردند که در ادامه، برخی از آنها بیان . پژوهشگران، مدل( ۲۰1۷

 شده است.
استراتژیک در کسب و  در مقاله   (۲۰1۲  ،و همکاران  پور  میابراه) از کارآفرینی  با عنوان »الگوی جامعی  ای 

کارهای نوپا« به ارائه الگویی برای کارآفرینی استراتژیک پرداختند. آنها بیان کردند که در شروع یک کسب و کار،  

 
1 Barney & Hesterly 
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، ابتدای چرخه  عوامل مؤثر در کارآفرینی، بسیار حیاتی هستند. نوآوری که حاصل تفکرات خالق کارآفرینان است
انداز و سودآوری  رسد و به سوی چشم فعالیت کسب و کار جدید خواهد بود. در این راه، کسب و کار به رشد می

 دارد.  گام برمی 
با عنوان  در مقاله   (۲۰1۷  ،و همکاران  سخت  یس  یاسد) ارائه  »راهبردهای کارآفرینانه: مفهوم ای  و  پردازی 

ها و همچنین بررسی تحقیق  تعریف جدید« از طریق بررسی تعاریف ارائه شده برای راهبرد کارآفرینانه و تحلیل آن
های مختلف؛ از جمله راهبردهای صنایع غذایی،  آمده از شناسایی و تحلیل راهبردهای کارآفرینانه در حوزه   عملبه

اند. راهبردهای کارآفرینانه، به صورت آن دسته از اقداماتی که برای ایجاد )خلق( یا  جدیدی پیشنهاد داده   تعریف
 پذیرند، تعریف و پیشنهاد شده است. حفظ رانت کارآفرینانه )شومپیتری( طراحی و انجام می 

گیری آن پرداختند. آنها کارآفرینی استراتژیک  ها و مبانی شکلبه بررسی ریشه 1( ۲۰۰۸ و همکاران، کراوس)
برداری از مزایای رقابتی موجود  زمان به بهره ها همها شرکتهایی تعریف کردند که از طریق آنه فعالیت را مجموع

 پردازند. های اساسی ایجاد مزیت رقابتی در آینده میو کشف نوآوری 
مقاله  ۲( ۲۰1۰  وز،یه  و  دویرگیک) مسیرهای  در  و  اصلی  عناصر  ریشه،  استراتژیک:  »کارآفرینی  عنوان  با  ای 

را   راهبردی  کارآفرینی  ریسک تحقیق«  نوآوری،  فرصت،  شناسایی  جزء  هشت  چشم شامل  رشد  پذیری،  و  انداز 
 ی را مطرح کردند که آن را مدل کاربردی کارآفرینی راهبردی نامیدند. مدل دانستند و

 تأثیرگذاری توسعه مالی بر توسعه کارآفرینی و نوآوری 
هایی با اندازه کوچک و  میان، شرکت ترین موانع پیش روی کارآفرینان است. در این مسائل مالی، از مهم 

بر ایجاد اشتغال، در  توانند عالوه وکارهای کوچک می متوسط، مشکالت بیشتری در این زمینه دارند. کسب 
های انجام سازی کردند و امکان ورود به بازارهای جهانی را نیز پیدا کنند. بنا بر بررسی فرایند توسعه، ظرفیت 
و   ان ی سام )   گویی شتابان به تغییر بازار و نیازهای مشتری را دارند وانایی پاسخ وکارها ت شده، این گونه کسب 

کنند، می ای که در اقتصادهای ملی ایفا  های کوچک و متوسط، با وجود نقش ارزنده . شرکت ( ۲۰1۸ ، ی موحد 
ویژگی  و  ماهیت  دلیل  به به  نسبت  نیاز،  مورد  وجوه  مالی  تأمین  در  بسیاری  با مشکالت  خود،  های خاص 

های کارآفرین ترین مشکالت پیش روی بنگاه اند. کمبود منابع مالی، یکی از مهم های بزرگ، مواجه شده بنگاه 
بی  تنگناهای  و  مسائل  با  را  آنها  فعالیت  و  کر است  مواجه  است شماری  در ( ۲۰1۲  ، ی رود   و   ی گودرز )   ده   .
یافته، مطالعات زیادی در زمینه تأثیرگذاری توسعه مالی بر کشورهای مختلف دنیا، خصوصاً کشورهای توسعه 

به  ایران  اما تا کنون در  از منظر تأمین سرمایه  نوآوری صورت گرفته است  نهادهای مالی  جز بررسی نقش 
 کارآفرینان به نقش توسعه بازارهای مالی پرداخته نشده است. 

نن و توی وانن در تحقیقات خود تأکید کردند که عیوب بازارهای مالی، مانعی برای رشد و باعث هایتی 
های عمومی، نقش مهمی  شوند و نشان دادند که سیاست ها در فنالند می های نوآورانه شرکت رفت فعالیت پس 

 .  3( ۲۰۰۵ وانن، ی تو   و  نن ی ت ی ه )  کند را در کاهش عیوب بازارهای مالی ایفا می 
کشور دنیا در دوره زمانی   3۸وری کل عوامل  تأثیرگذاری توسعه مالی بر بهره   به بررسی   ۴( ۲۰۰۵تادسه،  ) 

نقدینگی    1۹۸۰  - 1۹۹۵ خطر  کاهش  طریق  از  مالی  توسعه  که  داد  نشان  وی  پژوهش  نتایج  پرداخت. 

 
1 Kraus 
2 Kyrgidou & Hughes 
3 Hyytinen & Toivanen 
4 Tadesse 
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شود. در واقع، توسعه مالی از مجرای های تولیدی می آوری ها و فن ری گذاران، باعث تشویق و بهبود نوآو سرمایه 
 . ( ۲۰۰۵تادسه،  ) وری عوامل شده است  عث بهبود بهره های تولید، با های فنی و کاهش هزینه نوآوری 

  ۴۶شرکت از    ۲۸۰۰۰ها برای  ها و نوآوری شرکتمالی، مالکیت دولت در بانک ژائو و خیائو به بررسی توسعه  
دهد و اثر  ها را افزایش میاند که توسعه بازار سهام به طور عمده نوآوری شرکت کشور به این نتایج دست یافته

از بانک  شود و در  ها کمتر است، باعث افزایش نوآوری میتوسعه بخش بانکی در کشورهایی که مالکیت دولت 
 .1( ۲۰1۲و ژائو،    ائویش)  دهدها بیشتر است نوآوری را کاهش میکشورهایی که مالکیت دولت از بانک 

های مرتبط با نوآوری در هفت کشور شرق  به بررسی نقش توسعه مالی در ترویج فعالیت   ۲(۲۰1۴  ، و همکاران   ی ت ) 
دهد که اندازه بخش مالی  می اند. نتایج نشان  های پانل پرداخته با استفاده از داده   1۹۹۸  -۲۰۰۹آسیا طی دوره زمانی  

ها و بازار سهام، تأثیر مثبتی بر اختراعات کاربردی دارد و همچنین به این نتیجه رسیدند  های سراسری بانک و فعالیت 
و همکاران،    یت )  کند های نوآوری در کشورهای شرق آسیا ایفا می که بخش بانکی، نقش مهمی در حمایت از فعالیت 

های نوآوران و کارآفرینان به محصوالت  ترین ابزار الزم در راستای تبدیل ایده . در واقع، تأمین مالی، یکی از مهم ( ۲۰1۴
این مهم از دالیل اهمیت توسعه مالی کشورهاست.  های الزم برای دستیابی به  تجاری و قابل رقابت و ایجاد، زیرساخت 

باشد تا از  های مالی مختلف در یک جامعه می وظایف مختلف نهادهای مالی و اجرای بهتر آنها مستلزم توسعه بخش 
بنیان را موجب  تر به اقتصاد دانش های نوآورانه، موجبات رشد اقتصادی پایدار و دستیابی سریع طریق تشویق فعالیت 

 .( ۲۰1۴  ، ی دهمرده و براهوئ )   شود 

 مواد و روش تحقیق 

تحقیق حاضر، از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات بنیادی است و از حیث روش اجرا، از نوع تحقیقات توصیفی 
فراترکیب و تحلیل محتوا گیرد. در قسمت کیفی، از روش  و از نوع همبستگی و به روش اکتشافی قرار می 

 استفاده شده است. 

 . مراحل روش انجام تحقیق 1جدول 

 روش  اقدامات  مراحل
 با استفاده از روش فراترکیب  های کارآفرینی راهبردی تعیین و شناسایی ابعاد و مؤلفه گام اول
 تحلیل محتوا با استفاده از روش  های توسعه مالیتعیین و شناسایی ابعاد و مؤلفه گام دوم
 فازی  AHPبا استفاده از رویکرد  بندی متغیرهای کارآفرینی راهبردی اولویت گام سوم

 فازی  AHPبا استفاده از رویکرد  بندی متغیرهای توسعه مالیاولویت گام چهارم 

 با استفاده از رویکرد معادالت ساختاری  تجزیه و تحلیل کمی و برازش نهایی مدل گام پنجم

 
نفر به عنوان تیم تصمیم در    1۵مرحله کیفی در بخش کارآفرینی راهبردی و توسعه مالی، هر کدام به تعداد  در  

 ها و ابعاد متغیرها در این تحقیق حضور داشتند که به روش غیرتصادفی )هدفمند( انتخاب شدند. شناسایی شاخص 

 

 

 

 

 
1 Xiao & Zhao 
2 Tee 
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 های آن . جامعه آماری پژوهش و ویژگی2جدول  
 هاویژگی )نفر( تعداد   

کارآفرینی  
 راهبردی 

خبرگان 
 نظری

۷ 
های کارآفرینی یا مدیریت استراتژیک که دارای  استادان دانشگاه در رشته

خصوصیات در دسترس بودن، تجربه، تناسب رشته تحصیلی، مدرک دکتری،  
 اشتغال به تدریس، سابقه پژوهشی و تألیفی 

خبرگان 
 عملی 

۸ 
های صنعتی استان گلستان با تجربه  مدیران شهرککارآفرینان حوزه صنعت و 

 سال به باال  1۰کاری 
  1۵ جمع 

 توسعه مالی

خبرگان 
 نظری

۷ 
های اقتصاد و مالی که دارای خصوصیات در دسترس  اساتید دانشگاه در رشته 

بودن، تجربه، تناسب رشته تحصیلی، مدرک دکتری، اشتغال به تدریس، سابقه  
 پژوهشی و تألیفی

خبرگان 
 عملی 

 سال به باال  1۰ها و کارمندان بانک مرکزی با تجربه کاری رؤسای بانک  ۸

  1۵ جمع 

 
های صنعتی استان  های فعال در شهرک در بخش کمی، جامعه آماری، شامل مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت 

مورگان یا فرمول کوکران تعیین خواهد شد و  باشد. در این قسمت، حجم نمونه براساس جدول کرجسی و گلستان می 
های صنعتی و نواحی صنعتی موجود در استان  شود. تعداد شهرک ای استفاده می گیری تصادفی طبقه در انتخاب، از نمونه 

باشد. در  واحد می   ۴۸۴ها و نواحی  برداری رسیده در داخل شهرک است. تعداد کل واحدهای به بهره   ۲1گلستان، برابر با  
 نفر تعیین شد.   ۲1۰ای استفاده شد؛ لذا تعداد حجم نمونه  گیری تصادفی طبقه تخاب، از نمونه ان 

 ها یافته 

   عوامل مؤثر بر کارآفرینی راهبردی با رویکرد فراترکیب کدامند؟   نتایج مربوط به سؤال اول تحقیق: 
های داده پرداخته  گان کلیدی در پایگاه وجوی واژ منظور پاسخ به این پرسش، با توجه به رویکرد فراترکیب، به جست به 

مقاله یافت شد که به طور دقیق، طی چند مرحله، بازبینی شدند. فرایند بازبینی شامل    1۴۴شد و در مجموع، تعداد  
  1۶مقوله و    ۶مقاله نهایی انتخاب شدند. در مجموع    ۵۰بررسی عنوان مقاالت، چکیده و محتوای آنها بود و در نهایت  

،  3گذاری شدند. در جدول  های کارآفرینی استراتژیک، در این تحقیق، کشف و برچسب کد برای مؤلفه   ۷۰مفهوم و  
   شده است. کدهای نهایی استخراج شده مرتبط با هر مقوله و مفهوم، نشان داده  

منظور اطمینان از درستی تحلیل محتوا و کدهای استخراجی، از ها، بهدر پایان ارزیابی و استخراج مقوله 
آمده در اختیار دستضریب موضوعی کاپای کوهن استفاده شد؛ بدین صورت که کلیه مقاالت و نتایج به

می راهبردی  کارآفرینی  حوزه  متخصصان  از  که  ارزیاب  کوهن دو  کاپای  ضریب  و  گرفت  قرار  باشد 
فق خوب دهنده تواگیری شد که نشاناندازه  ۷۹/۰گیری شد. ضریب کاپا در این بخش از پژوهش  اندازه

 باشد. بین دو ارزیاب در استخراج کدها و مقوالت این پژوهش می
 

 ها و نتایج مربوط به سؤال دوم: عوامل مؤثر بر توسعه مالی با رویکرد تحلیل محتوا کدامند؟یافته 
منظور پاسخ به این پرسش، مقاالت و مطالعات موجود در خصوص توسعه مالی و همچنین مصاحبه با ده  به
 های مختلف که تجربه کافی داشتند، بررسی و بازبینی شد.مدیران مالی در سازمان نفر از  
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 استخراج شده مرتبط با هر مقوله و مفهوم یینها ی. کدها3جدول 

 کد مفهوم  مقوله 

فردی   عوامل 
اجتماعی  و 

 کارآفرینانه

های  ویژگی
 شناختی کارآفرینانهروان

پردازی کارآفرینانه، اجرای کارآفرینانه ایده،  کارآفرینانه، ایده ذهنیت کارآفرینانه، تفکر  
تفکر  کارآفرینانه،  گرایش  فردی،  تسلط  کارآفرینانه،  تمرکز  کارآفرینانه،  تمایز 

 استراتژیک کارآفرینانه

استراتژیک  نگرش 
 کارآفرینانه

کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، رفتارهای کارآفرینانه، رویکرد کارآفرینانه، فرایندهای  
 افزایی کارآفرینانه هم 

استراتژیک   یادگیری 
 کارآفرینانه

 یادگیری سازمانی، تداوم در حل مسئله، یادگیری سریع و هدفمند، توانمندسازی پویا 

عوامل  
 سازمانی 

 تخصیص منابع
بهره  و  اکتشاف  بین  بهره تعادل  و  اکتشاف  بین  منابع  تعادل  برداری، برداری، 
 سازی منابع ساختاربندی منابع، هماهنگ 

استراتژیک  مدیریت 
 کارآفرینانه

 مدیریت استراتژیک منابع، مدیریت استراتژیک نوآورانه، چشم انداز کارآفرینانه 

 آفرین کارآفرینانه، رهبری تحولرهبری  رهبری استراتژیک 

عوامل  
 محیطی

پذیری  ریسک 
 کارآفرینانه

قطعیت، پذیرش  اطمینان محیطی، تغییرات محیطی، مدیریت عدمتحمل ابهام، عدم
 پذیری قبول، ریسکپذیری قابل ریسک در سازمان، ریسک 

پذیری  انعطاف 
 کارآفرینانه

 ریزیپذیری در برنامهانعطاف پذیری، تغییرپذیری، انعطاف 

 محیط کارآفرینی، کاوش محیطی  محیط کارآفرینانه 

عوامل  
 اقتصادی 

 رشد، کاهش هزینه، خلق ارزش خلق ثروت 
 یابی، پایداری یابی کارآفرینانه، مزیت رقابتی، مزیتمزیت مزیت رقابتی پایدار 

 نوسازی کارآفرینانه 
نوسازی   کار،  و  کسب  بهره نوسازی  پایدار،  بازسازی  کارآفرینانه، سازمانی،  برداری 

 تجدید استراتژیک 

عوامل  
 نوآورانه 

 پیشگامی، پیشرو بودن، حرکت پیشرو کارآفرینانه پیشگامی کارآفرینانه

نوآوری  و  خالقیت 
 کارآفرینانه

نوآور  نوآوری، نوآوری مستمر، خالقیت، نوآوری کارآفرینانه، خالقیت و توسعه نوآوری،  
 بودن

و  فرصت ها 
های قابلیت

 کارآفرینانه

 های کارآفرینانه فرصت
های کارآفرینی، تجزیه و  یابی کارآفرینانه، تشخیص فرصتشناسایی فرصت، فرصت

 های بازار تحلیل فرصت

 های کارآفرینانه منابع انسانیهای کارآفرینانه سازمانی، قابلیتقابلیت های کارآفرینانه قابلیت

 
های منتشر شده، بررسی شدند.  نامه ها، پایان های معتبر علمی، کتاب کلیه مقاالت منتشر شده در مجالت و کنفرانس 

مقاله به دلیل ناهماهنگی عناوین، کنار گذاشته شد.    1۶۹مورد بود که از میان آنها    ۴3۸تعداد کل مطالعات یافت شده  
بعدی، چکیده   مرحله  برر   ۲۶۹در  باقیمانده،  نیز  مقاله  میان  این  از  که  یا    1۲۸سی شد  کلیدواژگان  دلیل  به  مقاله 

مانده برای تحلیل محتوا، مناسب تشخیص داده شد. در  مقاله باقی   1۴1شناسی کنار گذاشته شدند. بر این اساس،  روش 
 گذاری شدند. مفهوم برای توسعه مالی، در این تحقیق، کشف و برچسب   3۴مقوله و    ۵مجموع  

توا نیز از ضریب کاپای کوهن برای برآورد توافق بین کدگذاران استفاده شد. کاپای کوهن  در بخش تحلیل مح
بود که حاکی از اعتبار قابل قبول و توافق بین    ۸1/۰آمده، از مقایسات دو ارزیاب در حوزه توسعه مالی  دست به

 کدگذاران است. 
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 . کدهای نهایی استخراج شده مرتبط به توسعه مالی 4جدول 
 مفهوم  مقوله 

 محیط نهادی 

 میزان بروکراسی شاخص فساد 

 کارایی و اثربخشی دولت حاکمیت نظم و قانون

 کیفیت قوانین و مقررات ثبات سیاسی 

 حقوق مالکیت پایدار  حق اظهارنظر و پاسخگویی 

 بخش مالی بانکی

 کارایی شبکه بانکی سهم تسهیالت بخش غیردولتی در نظام بانکی

 پذیری بخش بانکی رقابت سود بانکیحاشیه 

 های بخش غیردولتی در نظام بانکیسهم سپرده  ارزش افزوده بخش بانکی 

 بخش مالی غیربانکی

 شاخص ضریب نفوذ بیمه  شاخص جاری بازار سهام 

 ارزش افزوده مؤسسات مالی غیربانکی  شاخص عمق بازار سهام 

 های مالی سایر نهادارزش افزوده  درجه فعالیت بازار سهام

 بخش پولی

 کارایی بانک مرکزی  شاخص عمق مالی

 میزان استقالل بانک مرکزی  مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به پایه پولی

 نظارت دقیق بانک مرکزی کنترل اعتبارات

  آزادی نرخ سود

 باز بودن بخش مالی

 المللی دانشبینانتقال  گذاری مستقیم خارجی سرمایه

 المللی فناوریانتقال بین های خارجی های تجاری توسط بانک وام

 رژیم ارزی مناسب های بالعوض خارجی کمک 

  المللی سرمایه انتقال بین

 
فازی به چه    AHPهای کارآفرینی راهبردی با رویکرد  بندی شاخص نتایج مربوط به سؤال سوم تحقیق: رتبه 

 صورت است؟ 
منتخب   نفر خبره   1۵ای در راستای انجام مقایسات زوجی، تهیه شد و در اختیار  در مرحله اول، پرسشنامه 

تجزیه و تحلیل شد. نتایج   MATLABافزار  م پژوهش قرار گرفت و نتایج حاصل از پرسشنامه، با استفاده از نر
 است.   ۵حاصل به شرح جدول  

 AHP. اوزان نهایی معیارهای کارآفرینی راهبردی با رویکرد 5جدول 

 معیارها 
عوامل 
 سازمانی

عوامل فردی و  
اجتماعی  
 کارآفرینانه 

 عوامل نوآورانه 
عوامل 
 اقتصادی

ها و  فرصت
های قابلیت

 کارآفرینانه 

عوامل 
 محیطی 

 ۰/ 1۲3 ۰/ 13۸ ۰/ 1۶۹ ۰/ 1۷۸ ۰/ 1۹1 ۰/ ۲۰1 وزن
 ۰/ ۰۲نرخ ناسازگاری:      

 
شده از دیدگاه هر کارشناس، اعتماد  های گردآوری توان به دادهدهد تا چه اندازه می نرخ ناسازگاری نشان می

ها  گیرنده که در قالب ماتریس مقایسهمراتبی، براساس قضاوت اولیه تصمیمکرد. اساس محاسبات تحلیل سلسله
می  ظاهر  میزوجی  صورت  ناشود،  و  خطا  گونه  هر  بنابراین  نهایی پذیرد.  نتیجه  عناصر،  مقایسه  در  سازگاری 

  ۰/ 1دهد. تجربه نشان داده است که اگر نرخ سازگاری، کمتر از  آمده از محاسبات را تحت تأثیر قرار می دست به
 ۵ها باید تجدیدنظر شود. با توجه به جدول  قبول است و در غیر این صورت، مقایسه ها قابل باشد؛ سازگاری مقایسه

ترین اولویت را دارند. همچنین نرخ سازگاری  ، پایین1۲3/۰باالترین اولویت و عوامل محیطی با وزن    عوامل سازمانی،
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بندی  قبول است. نتیجه کلی حاصل از اولویت است؛ بنابراین سازگاری معیارها با هدف پژوهش، قابل  ۰۲/۰برابر با 
 باشد. می   ۶های کارآفرینی راهبردی، به شرح جدول  مؤلفه 

 های کارآفرینی راهبردی بندی ابعاد و مؤلفهرتبه. 6جدول 
 رتبه وزن  مؤلفه  رتبه وزن  بعد  

ی 
ی راهبرد

کارآفرین
 

 1 ۰/ ۲۰1 عوامل سازمانی
 ۲ ۰/ ۰۸۲ رهبری استراتژیک 
 3 ۰/ ۰۷۸ مدیریت استراتژیک

 1۴ ۰/ ۰۴۰ تخصیص منابع

عوامل فردی و اجتماعی 
 کارآفرینانه

1۹1 /۰ ۲ 
 ۵ ۰/ ۰۷۴ شناختی کارآفرینانه های روان ویژگی

 ۸ ۰/ ۰۶۹ نگرش استراتژیک کارآفرینانه 
 1۲ ۰/ ۰۴۸ یادگیری استراتژیک کارآفرینانه

 3 ۰/ 1۷۸ عوامل نوآورانه 
 1 ۰/ 1۰۴ پیشگامی کارآفرینانه

 ۵ ۰/ ۰۷۴ خالقیت و نوآوری کارآفرینانه 

 ۴ ۰/ 1۶۹ عوامل اقتصادی 
 ۷ ۰/ ۰۷1 خلق ثروت 

 1۰ ۰/ ۰۵۹ مزیت رقابتی پایدار 
 1۵ ۰/ ۰3۹ نوسازی کارآفرینانه 

های ها و قابلیتفرصت
 کارآفرینانه

13۸ /۰ ۵ 
 3 ۰/ ۰۷۸ های کارآفرینانه قابلیت
 ۹ / ۰۶۰ های کارآفرینانه فرصت

 ۶ ۰/ 1۲3 عوامل محیطی
 11 ۰/ ۰۵۷ پذیری کارآفرینانه ریسک 
 13 ۰/ ۰۴1 پذیری کارآفرینانه انعطاف 

 1۶ ۰/ ۰۲۵ محیط کارآفرینانه 

 
  صورت   چه   به   فازی   AHP  رویکرد   با   مالی   توسعه های  شاخص   بندی رتبه   نتایج مربوط به سؤال چهارم تحقیق: 

 است؟ 
ای برای انجام مقایسات زوجی  متغیرهای توسعه مالی باید به صورت زوجی مقایسه شوند. در مرحله اول، پرسشنامه 

تجزیه و    MATLABافزار نفر خبره قرار گرفت و نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم  1۵تهیه شد و در اختیار 
 باشد. می   ۷تحلیل شد. نتایج حاصل به شرح جدول  

 AHP . اوزان نهایی معیارهای توسعه مالی با رویکرد 7جدول  

 باز بودن بخش مالی  بخش پولی  محیط نهادی  معیارها 
بخش مالی  
 غیربانکی 

 بخش مالی بانکی 

 ۰/ 131 ۰/ 1۸۰ ۰/ 1۸۲ ۰/ ۲۰۲ ۰/ 3۰۵ وزن 
 ۰/ ۰1۶نرخ ناسازگاری:  

 
به جدول   توجه  با    ۷با  بانکی  مالی  و بخش  اولویت  باالترین  نهادی،  در  پایین   ۰/ 131وزن  محیط  را  رتبه  ترین 

باشد؛ بنابراین سازگاری معیارها با هدف پژوهش قابل قبول  می   ۰/ ۰1۶بندی دارد. همچنین نرخ سازگاری برابر با  اولویت 
 باشد. می   ۸های توسعه مالی به شرح جدول  بندی مؤلفه است. نتیجه کلی حاصل از اولویت 

 ی کارآفرینی راهبردی مبتنی بر توسعه مالی، چه مشخصاتی دارد؟ نتایج مربوط به سؤال اصلی تحقیق: الگو 
 مالحظه کرد.    1توان در شکل  الگوی نهایی حاصل از این پژوهش را به صورت کلی می 
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 های توسعه مالی بندی ابعاد و مؤلفه. رتبه8جدول 
 رتبه وزن  مؤلفه  رتبه وزن  بعد  

ی
توسعه مال

 

محیط 
 نهادی 

3۰۵ /۰ 1 

 ۲ ۰/ ۰۴۸ شاخص فساد 
 3 ۰/ ۰۴3 حاکمیت نظم و قانون

 1 ۰/ ۰۴۹ ثبات سیاسی 

 ۴ ۰/ ۰۴۲ حق اظهارنظر و پاسخگویی 
 ۵ ۰/ ۰3۷ حقوق مالکیت پایدار 

 ۹ ۰/ ۰3۲ کارایی و اثربخشی دولت

 1۰ ۰/ ۰31 کیفیت قوانین و مقررات

 1۲ ۰/ ۰۲۹ میزان بروکراسی

 ۲ ۰/ ۲۰۲ بخش پولی

 ۶ ۰/ ۰3۶ شاخص عمق مالی

 1۰ ۰/ ۰31 میزان استقالل بانک مرکزی 
 11 ۰/ 3۰ کنترل اعتبارات

 1۲ ۰/ ۰۲۹ نظارت دقیق بانک مرکزی

 13 ۰/ ۰۲۷ آزادی نرخ سود
 1۴ ۰/ ۰۲۶ کارایی بانک مرکزی 

مانده اوراق مشارکت بانک مرکزی به  
 پایه پولی 

۰۲۰ /۰ 1۸ 

باز بودن 
 بخش مالی

1۸۲ /۰ 3 

 ۷ ۰/ ۰3۵ سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 ۸ ۰/ ۰33 رژیم ارزی مناسب

 1۵ ۰/ ۰۲۵ المللی دانشانتقال بین

 1۶ ۰/ ۰۲۴ المللی سرمایه انتقال بین

 1۶ ۰/ ۰۲۴ المللی فناوریانتقال بین

 1۷ ۰/ ۲3 های خارجی های تجاری توسط بانک وام
 ۲۰ ۰/ ۰1۷ های بالعوض خارجی کمک 

بخش مالی 
 غیربانکی

1۸۰ /۰ ۴ 

 ۷ ۰/ ۰3۵ شاخص عمق بازار سهام 

 ۹ ۰/ ۰3۲ شاخص جاری بازار سهام 

 1۰ ۰/ ۰31 درجه فعالیت بازار سهام

 11 ۰/ ۰3۰ شاخص ضریب نفوذ بیمه 

 13 ۰/ ۰۲۷ ارزش افزوده موسسات مالی غیربانکی 
 1۶ ۰/ ۰۲۴ افزوده سایر نهادهای مالی ارزش 

بخش مالی 
 بانکی

131 /۰ ۵ 

 1۵ ۰/ ۰۲۵ ارزش افزوده بخش بانکی 

 1۶ ۰/ ۰۲۴ کارایی شبکه بانکی

 1۷ ۰/ ۰۲3 حاشیه سود بانکی
های بخش غیردولتی در سهم سپرده 

 نظام بانکی
۰۲۰ /۰ 1۸ 

 1۹ ۰/ ۰1۹ پذیری بخش بانکی رقابت
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 . الگوی نهایی پژوهش1شکل 

وکارهای کوچک و متوسط با  های کارآفرینی راهبردی و توسعه مالی در کسب ها و مؤلفه رابطه بین مقوله 
 یابی معادالت ساختاری استفاده از مدل 

ای  های زیرمجموعه؛ از جمله تحلیل عامل تأییدی و تحلیل مسیر، به خانواده یابی معادالت ساختاری و تکنیک مدل 
شود که پژوهشگران علوم انسانی برای آزمون روابط پیچیده بین متغیرهای انسانی،  از فرایندهای آماری قوی اطالق می 

ماری، تحلیل مسیر است که بیشتر، با استفاده از رگرسیون چندمتغیره  های آ های تحلیل داده گیرند. یکی از روش به کار می 
است. جامعه آماری، در این    SMART-PLSافزار مورد استفاده در این پژوهش برای این تحلیل  گیرد. نرم انجام می 

  ۴۸۴برابر با  باشد که تعداد آن  های صنعتی استان گلستان می برداری شده در شهرک های بهره پژوهش، تعداد کل شرکت 
 شرکت در نظر گرفته شد.   ۲1۷شرکت بود و با استفاده از جدول مورگان، حجم نمونه  

  1/ ۹۶بیشتر از     tدهد. اگر مقدار دار بودن تأثیر متغیرها را بر هم نشان می ، معنی tارزش    SMART-PLSافزار در نرم 
تر  داری وجود ندارد و اگر کوچک باشد اثر معنی   - 1/ ۹۶  + تا 1/ ۹۶دار است. اگر بین  باشد، یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی 

باشد، بدین معنی است که    ۰/ ۶۰باشد، تأثیر منفی دارد ولی معنادار است. همچنین ضرایب مسیر، اگر باالی    - 1/ ۹۶از  
اط ضعیفی وجود  باشد، ارتب   ۰/ 3باشند، ارتباط متوسط و اگر زیر    ۰/ ۶تا    ۰/ 3ارتباطی قوی میان دو متغیر وجود دارد، اگر بین  

 افزار به دست آمده است. این نرم   tمطابق نمودارهای تحلیل مسیر و آزمون    ۹های به دست آمده در جدول  داد؛ بنابراین داده 

 ها . خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه9جدول  

ارزش آزمون   ضریب مسیر  مسیرها
t 

میزان   داریسطح معنی
 تأثیر

 قوی دار و مثبت معنی 3۵/ ۸۵۶ ۰/ ۷3۰ توسعه مالیمحیط نهادی          
 متوسط دار و مثبت معنی ۲۹/ ۵۴۰ ۰/ ۴۹۲ بخش مالی بانکی           توسعه مالی

 متوسط دار و مثبت معنی ۲۵/ ۹۵۸ ۰/ ۵۲۷ بخش مالی غیربانکی        توسعه مالی
 قوی دار و مثبت معنی ۲۷/ ۴۶۲ ۰/ ۶۵1 توسعه مالی بخش پولی          

 متوسط دار و مثبت معنی 1۹/ ۶۴۰ ۰/ ۵۰3 باز بودن بخش مالی        توسعه مالی 
کارآفرینانه            عوامل فردی و اجتماعی      

 متوسط دار و مثبت معنی ۴۰/ ۸۶۹ ۰/ ۵۹۸ کارآفرینی استراتژیک 

 متوسط دار و مثبت معنی 31/ ۸۷۰ ۰/ ۴۸۶ عوامل سازمانی          کارآفرینی استراتژیک 
 قوی دار و مثبت معنی 3۲/ ۴۸۶ ۰/ ۷۶1 کارآفرینی استراتژیک    عوامل محیطی        

 قوی دار و مثبت معنی ۴3/ ۸۵3 ۰/ ۶31 عوامل اقتصادی         کارآفرینی استراتژیک
 قوی دار و مثبت معنی 31/ ۹۷۲ ۰/ ۶۰۲ کارآفرینی استراتژیک    عوامل نوآورانه     

      های کارآفرینانه      ها و قابلیتفرصت
 متوسط دار و مثبت معنی ۲۹/ ۸۵۴ ۰/ ۴۰1 کارآفرینی استراتژیک 

 قوی دار و مثبت معنی ۴۲/ ۶۷۴ ۰/ ۸۵1 کارآفرینی استراتژیک   توسعه مالی        
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 . تحلیل مسیر 2شکل  

 

 
 t. آزمون 3شکل 

و  ۰/ ۸۵1توان بیان کرد که توسعه مالی بر کارآفرینی استراتژیک با توجه به ضریب مسیر  ها می مطابق جداول و شکل 
 دار و قوی دارد.  ارتباط مثبت و معنی   t   ۶۷۴ /۴۲آزمون  

فاده شده  گیری، از دو نوع روایی، ارزیابی تحت عنوان روایی محتوایی، روایی همگرا است برای تأیید روایی ابزار اندازه 
گیری و ادبیات موجود ایجاد شد و این روایی با  های اندازه است. روایی محتوا به وسیله اطمینان از سازگاری بین شاخص 

های هر سازه، با یکدیگر همبستگی  گردد که شاخص نظرسنجی از استادان حاصل گشت. روایی همگرا به این اصل برمی 
باشد. همچنین    ۰/ ۵های خروجی، بیشتر از  را بودن این است که میانگین واریانس ای داشته باشند. معیار روایی همگ میانه 

منظور تعیین پایایی پرسشنامه از دو معیار )ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایای مرکب( استفاده شد.  در این پژوهش، به 
د، پایایی مرکب بر خالف آلفای  ( بیشتر بو ۰/ ۷ضرایب آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در این پژوهش از حداقل مقدار ) 

کند هر شاخص، وزن یکسانی دارد، متکی بر بارهای عاملی حقیقی هر سازه است؛  کرونباخ که به طور ضمنی فرض می 
را به دست آورد تا بیانگر ثبات    ۰/ ۷دهد. پایایی مرکب باید مقداری بیش از  بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارایه می 
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نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش به طور کامل    1۰. در جدول  ( ۲۰1۸،  و همکاران   ی نژادگنج   ی محمد )   اشد درونی سازه ب 
 آورده شده است. 

 گیری اندازه. پایایی ابزار 10جدول 

 (CRضریب پایایی مرکب ) متغیرهای پژوهش 
Pc>0.7 

ضریب آلفای 
 کرونباخ

ضریب میانگین واریانس استخراج  
 ( AVE)شده

 ۰/ ۷1 ۰/ ۹۶ ۰/ ۸۴ محیط نهادی 
 ۰/ ۶۸ ۰/ ۸۴ ۰/ ۷۹ بخش مالی بانکی

 ۰/ ۵۹ ۰/ ۸۷ ۰/ ۸۰ بخش مالی غیربانکی
 ۰/ ۶1 ۰/ ۹۰ ۰/ ۸۲ بخش پولی

 ۰/ ۵۸ ۰/ ۸۵ ۰/ ۸۰ باز بودن بخش مالی
عوامل فردی و اجتماعی 

 کارآفرینانه
۸3 /۰ ۹۲ /۰ ۸1 /۰ 

 ۰/ ۶۷ ۰/ ۷۸ ۰/ ۷۸ عوامل سازمانی
 ۰/ ۶۵ ۰/ ۷۷ ۰/ ۷۶ عوامل محیطی
 ۰/ ۵۹ ۰/ ۷۸ ۰/ ۷۴ عوامل اقتصادی 
 ۰/ ۶۲ ۰/ ۸۰ ۰/ ۷۸ عوامل نوآورانه 

های ها و قابلیتفرصت
 کارآفرینانه

۷۶ /۰ ۸3 /۰ ۵۶ /۰ 

 
مدل، ارزیابی شد. هدف از ارزیابی برازش مدل این است که مشخص شود تا چه اندازه مدل با  در ادامه برازش  

گیرد. با توجه  های برازندگی صورت می های تجربی مورد استفاده، سازگاری و توافق دارد. این کار بر اساس شاخص داده 
قبول است.  قابل   3که مقادیر زیر  محاسبه شده است    ۲/ ۸۶، نسبت مجذور کای به درجه آزادی  11به نتایج جدول  

دهد مدل از  نشان می   ۰/ ۰۸است که مقادیر کمتر از    ۰/ ۰۵۹همچنین شاخص ریشه خطای میانگین مجذورات برابر  
برآورد شده است که از حد مجاز    ۰/ ۸۹برازش قابل قبولی برخوردار است. مقدار شاخص برازش مقتصد هنجار شده نیز  

بیشتر باشند که در مدل پژوهش، این شرط برآورده شده    ۰/ ۹ها نیز باید از  سایر شاخص بیشتر است.    ۰/ ۶۰آن یعنی از  
 های تجربی اصطالحًا به خوبی با آن منطبق هستند. توان گفت در مجموع، مدل مناسبی است و داده است. در نتیجه می 

 
 های برازش مدل . برازش تطبیقی و شاخص11جدول 

 قابل پذیرش حد  شاخص  هابندی شاخصگروه
دست  مقدار به 

 آمده

 های برازش مطلق شاخص
 ۰/ ۹۲ ۰/ ۹۰بیشتر از  شاخص نیکویی برازش

 ۰/ ۹۴ ۰/ ۹۰بیشتر از  شاخص نیکویی برازش اصالح شده

 های برازش تطبیقیشاخص
 ۰/ ۹۲ ۰/ ۹۰بیشتر از  شاخص برازش تطبیقی

 ۰/ ۹3 ۰/ ۹۰بیشتر از  شاخص برازش هنجار شده 
 ۰/ ۹۲ ۰/ ۹۰بیشتر از  هنجار نشده شاخص برازش 

های برازش شاخص
 یافتهتعدیل 

 ۲/ ۸۶ 3تا  1مقدار بین  نسبت مجذور کای به درجه آزادی 
 ۰/ ۸۹ ۰/ ۶۰بیشتر از  شاخص برازش مقتصد هنجار شده 

 ۰/ ۰۵۹ ۰/ ۰۸کمتر از  ریشه خطای میانگین مجذورات تقریب
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 گیری بحث و نتیجه 
های راهبردی کارآفرینان در  عوامل محیطی و محیط نهادی، بیشترین تأثیرگذاری را در تصمیم از دیدگاه خبرگان،  

پذیری  پذیری کارآفرینانه، انعطاف های کوچک و متوسط دارند. مؤلفه عوامل محیطی؛ شامل متغیرهایی چون ریسک بنگاه 
های کوچک و متوسط جهت اتخاذ تصمیمات  باشد. در واقع، کارآفرینان در بنگاه کارآفرینانه و محیط کارآفرینانه می 

اطمینان  های تحمل ابهام، عدم پذیری کارآفرینانه؛ شامل مؤلفه راهبردی در بنگاه باید این متغیرها را بهبود بخشند. ریسک 
گذاری در بازارهای جدید و ناشناخته، تعهد  پذیری به معنی انجام اقدامات جسورانه مانند سرمایه محیطی است. ریسک 

پذیری در برنامه استراتژیک  باشد. انعطاف هایی با پیامدهای نامشخص یا استقراض بیش از حد می گذاری ابع برای سرمایه من 
هاست. کاوش محیطی به عنوان یک اقدام  به معنی قابلیت تغییر برنامه استراتژیک به هنگام ظهور تهدیدها و فرصت 

ی موجود در محیط سازمان است. در دنیای کسب و کار امروز، موفقیت  مدیریتی برای آگاهی یافتن از رویدادها و روندها 
ریزی استراتژیک،  آوری و پردازش اطالعات مناسب و استفاده از آن در برنامه توجهی به جمع ها به میزان قابل شرکت 

هستند، محیط    یابی به منابع کمیاب و باارزش، به محیط متکی ها برای دست بستگی دارد. با توجه به اینکه سازمان 
ها به همراه داشته باشد. مؤلفه محیط نهادی؛ شامل  هایی را برای سازمان خارجی سازمان ممکن است مشکالت یا فرصت 

متغیرهایی چون شاخص فساد، حاکمیت نظم و قانون، ثبات سیاسی، حق اظهارنظر و پاسخگویی، میزان بروکراسی،  
ات و حقوق مالکیت پایدار است. در واقع این متغیرها در تصمیمات  کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقرر 

و می  است  اهمیت  حائز  بسیار  مالی  توسعه  بعد  از  تصمیم کارآفرینان  بسزایی در  نقش  باشد.  تواند  آنان داشته  گیری 
غیاب یک چارچوب  تواند بر توسعه مالی اثرگذار باشد. به اعتقاد آنان، در  اقتصاددانان مالی معتقدند کیفیت نهادی می 

شود. این مسئله،  گذاران، توانایی بازارهای مالی برای تجهیز منابع تضعیف می قانونی دقیق به دلیل فقدان اعتماد سپرده 
رسد  گذاری داخلی دریغ گردد؛ لذا به نظر می های سرمایه شود از فرصت شود و باعث می منجر به انتقال وجوه به خارج می 

های کشورها به منظور توصیه سیاسی مناسب برای ارتقای سطح توسعه مالی تحلیل  و ویژگی باید عملکردهای دولتی  
شناختی کشورهاست و توصیه  گردد. نادیده گرفتن شرایط نهادی، به معنای نادیده گرفتن واقعیات اقتصادی و جامعه 
 شته باشد. سیاستی برای ارتقای توسعه مالی نادقیق است و ممکن است حتی تأثیر منفی بر آن دا 
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