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 Purpose: The purpose of this research is to examine the 

structural model of correlation between the technological 

entrepreneurship ecosystem and collective investment in 

Tehran Municipal Sports Organization. 

Materials and methods: The method of this research is 

applied and descriptive-analytical. The research samples 

consist of 225 senior managers, middle managers, experts in 

the field of investment, who were selected by available 

sampling method. The research data collection tools were two 

standard questionnaires including the entrepreneurial 

ecosystem and the collective investment questionnaire with 

four components (type of investment, role of investment, goals 

of investment and scope of investment), which is a spectrum 

of 5 Likert values were evaluated. To analyze the collected 

data, Pearson's correlation test and confirmatory factor 

analysis were used by SPSS and LISREL software. 

Findings: The research findings showed that there is a 

significant correlation between entrepreneurial ecosystem and 

crowdfunding variables. 

Conclusion: Also, the results of the structural model showed 

that the technological entrepreneurship ecosystem factor can 

predict the components of the collective investment factor. 

Therefore, it is suggested that the managers of the sports 

organization should pay special attention to their creative ideas 

and behaviors in order to attract collective investment. 
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 اکوسیستم بین همبستگی ساختاری مدل بررسی

 در جمعی گذاریسرمایه با فناورانه کارآفرینی

 تهران شهرداری ورزش سازمان

 1 میرمطلبی رامک
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 *2انزهایی حاج زهرا سیده
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 )نویسنده مسئول( ایران تهران،
 

 3گنجوی اشرف فریده
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد ورزشی، مدیریت گروه

 .ایران تهران،
 

 چکیده
 همبستگی ساختاری مدل بررسی تحقیق این انجام از هدف: هدف

 در جمعی گذاریسرمایه با فناورانه کارآفرینی اکوسیستم بین
  .باشدمی تهران شهرداری ورزش سازمان

 –توصیفی نوع از و کاربردی پژوهش این روش: ها روش و مواد
 مدیران ارشد، مدیران از نفر 225 را تحقیق هاینمونه. است تحلیلی

 روش به که دهندمی تشکیل گذاریسرمایه حوزه میانی،کارشناسان
 هایداده گردآوری ابزار. شدند انتخاب دسترس در گیرینمونه

 و یکارآفرین اکوسیستم شامل استاندارد پرسشنامه دو نیز پژوهش
سرمایه نوع) مولفه چهار با جمعی گذاری-سرمایه پرسشنامه

سرمایه گستره و گذاریسرمایه اهداف گذاری،سرمایه نقش گذاری،
 گذاری ارزش لیکرت ارزشی 5 طیف صورت به که بود،( گذاری

 آزمون از شده گردآوری هایداده تحلیل و تجزیه برای. شدند
 افزارهاینرم بوسیله تاییدی عامل تحلیل و پیرسون همبستگی

SPSS و LISREL شد استفاده. 
 با نیکارآفری اکوسیستم بین که دادند نشان تحقیق هاییافته :هایافته

  .دارد وجود معناداری همبستگی جمعی گذاریسرمایه متغیرهای
 عامل که داد نشان ساختاری مدل نتایج همچنین :گیری نتیجه

سرمایه عامل هایمولفه بینیپیش توان فناورانه کارآفرینی اکوسیستم
 ورزش سازمان مدیران شودمی پیشنهاد لذا. دارد را جمعیگذاری

 بر جمعی گذاریسرمایه جذب برای مالی معضالت به باتوجه باید
  .باشند داشته ای ویژه تأمل خود خالقانه های ایده و رفتارها

 

_________________________________ 
1Isenberg 
2Hoffman 
3European Commission 
4Grout et al 

 رینی،کارآف اکوسیستم آیزنبرگ، مدل همبستگی، :کلیدی کلمات
 .ورزش سازمان جمعی، گذاریسرمایه

 
 08/08/1400: افتیدر خیتار
 28/11/1400:  رشیپذ خیتار
 Sara_haji1982@yahoo.com  مسئول:نویسنده * 

 
 مقدمه

 هیرماس ،یعیطب میعظ عیصنا رینظ یخاص یها یژگیبا و رانیکشور ا
ر که د یدولت مهین یو ساختار اقتصاد لکردهیجوان و تحص یانسان

ب به طور عام با عق، محور است ییبه رشد کارا یابیدست یتالش برا
 ورطو به  یو فناور ینیکارآفر یانهیزم طیدر شرا ینسب یماندگ

 یریفناورانه به عنوان مس ینیکارآفر تیدر وضع دتریخاص و شد
. از (1)زا مواجه بوده استبه رشد و توسعه درون یابیدست یمهم برا

به  توانیخصوص م نیقابل توجه در ا یجمله مشکالت و ضعف ها
 رساختیدولت، ز یاتیعمل یها و برنامه هااستیدر س دیضعف شد

 نیو همچنی ناکاف یمال نیو تأم ینونو قا یتجار افتهیتوسعه ن یها
 نیفناورانه اشاره نمود که ا یو آمادگ ینوآور یهاضعف در شاخص

 ینیانجمن کارآفر رشگزا رینظ یدانیها در مطالعات میکاست لیقب
به وضوح ضرورت توجه  یطیشرا نیقابل توجه است. چن زین رانیا

در کشور را  یو فناور ینیکارآفر طیو مح نهیجامع و مناسب به زم
علم  یهااستیس ریتظام نظ یمنتج نموده که به جد در اسناد باالدست

 ستا هقرار گرفت دیمورد تأک یاقتصاد مقاومت نیو همچن یو فناور
(2.) 

توجه و اقدام در  ازمندیمهم و ن یرهایاز مس یکیراستا،  نیا در
ه در کشور، معطوف به فناوران ینیخصوص بروز و رشد کارآفر

 یتعامل ستمیدر نظر گرفتن س یبه معنا یستمیاکوس کردیاتخاذ رو
 کردیرو نیاگرچه تاکنون ا (.3) أنهااست طیها و محتیموجود نیب

، با قرار نگرفته یقیدق یسازمورد مفهوم فناورانهینیدر حوزه کارآفر
 ستمیمرتبط با آن از جمله اکوس یحوزه ها ریحال توجه به سا نیا

 ینوآور ستمی، اکوس2و هافمن 1زنبرگیچارچوب آ رینظ ینیکارآفر
و  4و پژوهش گروت و همکاران 3ییاروپا ونیسیگزارش کم رینظ

تواند یم 6و پرودان  5و ژنگ یپت ریفناورانه نظ ینیکارآفر یهامدل
 ستمیاکوس نیا یمهم جهت درک، فهم وساختارده ییبه عنوان مبنا

 یهاها و برنامهاستیها، سیمطلوب بر استراتژ یدر جهت اثرگذار
 ستمیت اکوسیدر مورد اهم .(4محسوب گردد ) ،یو اصالح یاتوسعه
 مستیاکوس کردیرو ؛ اتخاذو براون معتقدند سونیم ینیکارآفر
داللت دارد، ممکن  یخاص یتیحما طیمح جادیکه بر ا ینیکارآفر

 (.5)ارتباط راهگشا باشد  نیاست بتواند در ا
رشد  موجب ینیکارآفر ستمیو توسعه اکوس طیشرا جادیا نیبنابرا

د بر رش یفرصت محور شده و اثر مثبت و قابل توجه ینیکارآفر
نشان داده است که  قاتیتحق(.6)به همراه خواهد داشت  یاقتصاد
اذعان  7ننپونتااست.  یمحل اتیمتاثر از مقتض ینیکارآفر ستمیاکوس

5Patti & Zheng 
6Prodan  
7Pontann 
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 همکاران  و میرمطلبی رامک 710

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ه ب یاز کشور ینوآور یها ستمیاکوس زیکند که تفاوت و تمایم
جهت  نی( محتمل بوده و از اگریبه منطقه د یا)با منطقه گریکشور د

وجود دارد.  یخاص هر محل یو نهادها هاستمیبه فرهنگ س ازین
 یستمیکنند که هر اکوس یموضوع اشاره م نیبه ا زیو براون ن سونیم

 .(7) خاص هست تیو موقع طیتابع شرا
سو، و  کیاز  یورزش تیریگسترش رشته مد ر،یاخ یهاسال در

چارچوب جدیدی را در بستر  گر،ید یاز سو ینیتوسعه رشته کارآفر
دو رشته  نیا یکه در تالق یآورده اند؛ به گونه ا دیورزش پد

به وجود آمده  ینیو کارآفر یورزش تیریاز مد یدیجد کردیرو
شود؛ یب مشناخته شده محسو یادهی(. هر چند ورزش پد8است )
بر آن متصور است که به طور کامل شناخته نشده  یمتعدد یهاجنبه

به  ییهاتوان از آنها به عنوان راهیم ییاست و در صورت شناسا
 (.8در ورزش استفاده کرد. ) ینیمنظور کارآفر

معتقدند  زین رانیدر داخل ا ینیاز محققان کارآفر یبرخ نیهمچن
است،  یریگیقابل پ یانهیدر هر زم نانهیکارآفر رفتارو  ینیکارآفر

(. هرچند 9)است  یها، امور ورزش نهیزم نیا نیتراز مهم یکیکه 
 ،یابیبازار تیریهمچون مد یاز منظر رشته های متنوع یعلوم ورزش

مورد مطالعه قرار  یو جامعه شناس یفلسفه، اقتصاد، روانشناس
حوزه کمبود مطالعات متمرکز بر رشته  نیدر ا (.10) اندگرفته

 همواره ینیاست که کارآفر یمهم در حال نیوجود دارد. ا ینیکارآفر
 یمطالعات یحوزه ها ریجلوه داده است که با سا یاخود را رشته

 یتکنولوژ عیتوسعه سر زی( و ن11دارد ) یناگسستن وندیپ ت،یریمد
 ابانیمعناست که بازار نیبد یتالیجید ونیزیو تلو نترنتیهمچون ا

 دهندرییرسانه تغ قیرا از طر شانیغاتیتبل ریمس یستیبا زین یورزش
 زین یورزش ابانیبازار ،یاقتصاد جهان فیبا تضع ن،یعالوه بر ا(. 12)
 نندک ینیخود را بازآفر یابیو بازار یغاتیتبل یهایاستراتژ یستیبا
 جیتروو های اقتصادی است کارآمدی شیمولد افزا ینیفرآکار(.13)

صادی از از رونق اقت یبانیداشتن اقتصاد سالم و پشت یبرا ینیکارآفر
 یعرصه رقابت نان،ی(. کارآفر14ت )اشتغال ضروری اس جادیطریق ا

همچنانکه . کنندیم جادیا دیدهند و ثروت جدیاقتصاد را توسعه م
اقتصاد  ینیبه واسطه کارآفر ابندییو توسعه م کنندیم رییتغ عیصنا

که  یینهاآ یبرا یاژهیبه طور و ینیکارآفر ن،ی. بنابراابدییرشد م زین
 تیاهم رند،یهای مرتبط با ورزش درگفعالیت یابیدر حوزه بازار

 .(15) ابدییم
تحمل  یتواند سازوکار برایدر ورزش م نانهیکارآفر کردیرو 

رو به افول،  یهای اقتصادی فراهم آورد. اقتصادهابحران
 نیهمچن. آورند یم دیپد ینیظهور کارآفر یرا برا ییزورهایکاتال

 ندکیبروز م شتریب یاقتصاد یاغلب در زمان بحرانها ،ینیکارآفر
 شترییب لیشوند و تمایها ممتوجه فرصت شتریب نانیکارآفر(. 16)

ها رصتف نانیکارآفر یوقت ن،یبنابرا. مخاطرات دارند رفتنیپذ یبرا
 (.17)مطلوب حاصل شود  جیکنند، ممکن است نتا ییشناسارا 

 یراب یجمعیگذارهیسرما یکنشگران فضایی شناسا گرید یاز سو
است. فعاالن  تیحائز اهم یجمع یگذارهیبا نحوه کار سرما ییآشنا

و  دنیفرا یاجرا شکه رو دهندیم لیرا  تشک یستمیمختلف اکوس
ل به شک نطریقید و از انکن یقابل استفاده را مشخص م یها وهیش

از  یکی. (18) گذارند یم ریتأثیجمع یگذارهیمتفاوت بر سرما یها

و  اننفعیذ ییشناسا ستمیاکوس نیا ییشناسا یمناسب برا یهاروش
 یردهر گروه با ف» نفعیذ ،یاست. به طور سنت ندیآنها بر فرا ریتأث

 ریأثاز آن ت ایبگذارد  ریاست که بتواند بر تحقق اهداف سازمان تأث
هستند و حس  تیقدرت و مشروع یرا که دارا یو کسان «ردیبپذ
دانست  نفعانیجزء ذ توانیکنند میم ءرا به سازمان القا تیفور

(14.) 
 ینترنتیروش ا کیفناورانه را  یجمع یگذارهیسرما توانیدر واقع م

مالی معرفی کرد که به کسب و کارها و  هیسرما نیتام یبرا
 هیبا سرما ضبالعو یکمک ها قیتا از طر کندیها کمک مسازمان

 هیسازند. سرما یرا عمل شانیها دهیمتعدد بتوانند ا اشخاصیگذار
که  تیبالقوه انبوه جمع لیاز پتانس یبردارپلتفرم بهره یجمع یگذار

از آن به صورت هدفمند به آن توجه نشده بود را فراهم می  شیتا پ
 یندهایاز فرا یکیفناورانه  یجمع یگذار هیدر واقع سرما (.19)دینما

 یضادادن ف رییاست که در حال تغ یبر فناور یمبتن دینوآورانه و جد
اینترنتی )خصوصا برنامه  یکاربرد یاست. برنامه ها هیبازار سرما

 مختلف جامعه یبر بخش ها یقابل توجه ریمرتبط با وب( تاث یها
 یگذار هیسرما(.20) آموزش کسب و کار و درمان داشته اند رینظ

 ،یاجتماع یگذار هیبا سرما یمردم هیفناورانه، جذب سرما یجمع
جامعه،  کیمختلف از  یافراد یجمع تیجهت حما یکارزار

مورد  هیاز سرما یو پرداخت بخش نترنتیمعموال جامعه کاربران ا
پروژه توسط افراد با سازمان برگزار کننده  کیجهت آغاز  ازین

مختلف  فیط تازیجهت حما یمردم هیکارزار است. جذب سرما
 یروزنامه نگار دگان،یبه حادثه د یها از جمله امداد رسان تیفعال

 یها نیهنرمندان از سمت طرفداران، کمپ تیحما ،یشهروند
رم توسعه ن ،یآثار بصر دیآپ تولاستارت یبودجه راه انداز ،یاسیس

 یشهر یو پروژه ها یافزار آزاد، توسعه اختراعات، تحقیقات علم
که در توان دارد، کار  ییتا جا ده،یفرد صاحب ا نروشیاست. در ا
ر کا لیتکم یها نهیاز هز یبرده و برآورد قابل قبول شیخود را پ

 کیالزم را در  هیسرما زانیکند و برنامه خود و م یم هیخود ته
 لمیف کیپروژه چه ساخت  نیکند، ا یاعالم م یمعمو تیساوب

ساخت  نهیهز ینوشته ول رانامه  لمیکننده آن ف هیکوتاه باشد که ته
کارگاه، با  کییراه انداز یابزار کار برا دیخر ایآن را ندارد، 

 شود و اگر یبه مردم عرضه م ،یصنعت دهیچیدستگاه پ کییطراح
 یهایهتواند سرما یباشد که نظر مساعد مردم را جلب کند، م یزیچ

فناورانه به  یجمع یگذار هیاسرم (.21)ردیآنها را هم به کار بگ
 یبیترک یجمع یمال نیتأم د،یجد یارشته انیموضوع م کیعنوان 
اقتصاد، کسب وکار، ارتباطات و اطالعات،  یحوزه ها اتیاز نظر

مجموعه ای از  جهیبوده و در نت یحقوق و جامعه شناس ت،یریمد
 یحوزه در کشورها نیاحوزه مطرح است. تاکنون  نیمباحث در ا

 ،یمعج یمال نیبعد از تأم کییانجام شده که به بررس افتهیتوسعه 
بدون وجود چارچوب نظری، و  یو اکتشاف یآن هم به صورت چرب
 یز برخاستفاده ا یبه تازگ.(22اند )پرداخته  یاز طریق مطالعه مورد

وری و تئ یسازمان یریادگیشبکه،  ،یتماعاج هیها )مانند: سرما یتئور
شده و مورد استفاده قرار گرفته  شنهادیآژانس( توسط پژوهشگران پ

 (. 23)است 
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 ینیکارآفر ستمیپژوهش اکوسلذا با توجه به مطالب ارائه شده 
 تیریبا مد وندیکه در پ دیجد هینظر نیا اتیفناورانه در ورزش، ادب

 یرارا ب یریتواند مسیو م افتهیاست، توسعه  ینیو کارآفر یورزش
به منظور  ،یورزش تیریو عالقه مندان به مد ندهیمطالعات آ

تمرکز  اب نکهیهموار سازد. مضافا ا ،ینیکارآفر ستمیاکوس ریتمرکز
 یبنگاه اقتصاد کی، به عنوان سرمایه گذاری جمعی در ورزشبر 
فناورانه در  ینیکارآفر ستمیآزمودن اکوس یبرا یدیجد یرهایمس

دارد تا گستره یمهم ما را بر آن م نیورزش کشف خواهد شد. ا
 ینیکارآفر ستمیورزش را از منظر اکوسسرمایه گذاری جمعی در 

 .میفناورانه مورد مطالعه قرار ده
 

 مواد و روش ها
تحلیلی و از نوع کاربردی است که به شکل –این پژوهش توصیفی

میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق 
سازمان ورزش شهرداری  مطالعه نیای مکان قلمرو نکهیا به توجه با

 ارشد رانیمد هیکلهای تحقیق نیز شامل نمونه باشد،یمتهران 
به روش  کهی بودند گذارهیسرما حوزه ،کارشناسانیانیم رانی،مد

نفر بعنوان نمونه پژوهش تعیین  225گیری در دسترس تعداد نمونه

 و موضوع اتیادب به مربوط اطالعاتی گردآور درخصوصشدند. 
ی آور جمع جهت وی اهکتابخانی هاروش از پژوهش نهیشیپ

ی دانیم روش از پژوهشی هاهیفرض رد ای دییتای برا اطالعات
های پژوهش نیز دو پرسشنامه شد. ابزار گردآوری داده استفاده

( و پرسشنامه 24استاندارد شامل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه )
گذاری، نقش گذاری جمعی با چهار مولفه )نوع سرمایهسرمایه
گذاری( بود، گذاری و گستره سرمایهگذاری، اهداف سرمایهسرمایه

لی مناسب، مناسب، نظری ارزشی لیکرت )خی 5که به صورت طیف 
ندارم، نامناسب، خیلی نامناسب(  ارزش گذاری شدند. همچنین 

های آوری شده از روشهای جمعجهت تجزیه و تحلیل داده
آمارتوصیفی ) فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد( و آمار 
استنباطی )همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تاییدی( استفاده شد. الزم 

ت تمامی مراحل آماری با استفاده از نرم به ذکر اس
مورد تجزیه و تحلیل قرار   LISRELو  SPSS24افزار

 گرفت.
 

 هایافته
 ها آمده است.در جدول زیر فراوانی مربوط به نمونه

 
 های تحقیق. فروانی نمونه1جدول

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

 جنسیت
 2/38 86 زن
 8/61 139 مرد
 % 100 225 کل

 تحصیالت

 3/9 21 کاردانی
 14-7 33 لیسانس

 1/67 151 فوق لیسانس
 9/8 20 دکترا
 % 100 225 کل

 سابقه کار

 % 12 27 سال 5زیر 
 8/41 94 سال 10تا  6
 7/18 42 سال 15تا  11
 6/15 35 سال 20تا  16

 % 12 27 سال 20باالی 
 % 100 225 کل

دهد بیشترین میزان فراوانی نشان می 1همانطور که نتایج جدول 
درصد   8/61های تحقیق مربوط به مردان با درصد فراوانی نمونه

دهد که باشد. همچنین نتایج درمورد متغیر تحصیالت نشان میمی
میزان فراوانی تحصیالت مربوط به مقطع فوق لیسانس با بیشترین 

باشد.  در نهایت نتایج فراوانی در درصد می  1/67درصد فراوانی 
دهد که بیشترین فراوانی سابقه کار، مورد متغیر سابقه کار نشان می

درصد  8/41سال با درصد فراوانی  10تا  6مربوط به سابقه کار 
 است.  
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 همکاران  و میرمطلبی رامک 712

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 های تحقیقگویه کرونباخ آلفا بیضر و استاندارد ن،انحرافیانگیرمیمقاد. مقادیر 2جدول
 ضریب آلفا کرونباخ انحراف استاندارد میانگین هاتعداد گویه عوامل

 89/0 72/0 72/1 28 اکوسیستم کارآفرینی
 82/0 68/0 70/1 18 سرمایه گذاری جمعی

 کی هریی ایپا بیضر شود،یم مشاهده 2 جدول در که همانگونه
ی برا عوامل نیا نیبنابرا است 70/0 یباالهای تحقیق گویه از

 .دارند را الزمیی ایپا سنجش،
 . خالصه تحلیل همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق3جدول

 کارآفرینیاکوسیستم 
 فناورانه

 گذاری جمعیهای سرمایهمولفه
 گستره اهداف نقش نوع

r P r P r P r P 

.512** 0.000 .473** 0.000 .690** 0.000 .681** 0.000 

**p≤0/01 
 ستمیاکوسکنید ماتریس همبستگی برای همانگونه که مشاهده می

ا ب. ی ارایه شده استجمعگذاری هیسرما نوعو  فناورانهی نیکارآفر
 مستیاکوسهمبستگی بین متغیر  rمیزان  3توجه به نتایج جدول 

بدست آمده  51/0یجمعگذاری هیسرما نوعبا  فناورانهی نیکارآفر
معنادار شده است. همچنین  01/0که این مقادیر در سطح معناداری 

ه و نوع فناوران دهد که بین اکوسیستم کارآفرینیاین نتایج نشان می
گذاری جمعی همبستگی مثبت و معناداری برقرار است، لذا سرمایه

-مایهنوع سربرادعای تاثیرگذاری اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 شود. می  گذاری جمعی تایید
 فناورانهی نیکارآفر ستمیاکوسهمبستگی بین متغیر  rهمچنین میزان 

آمده که این مقادیر در بدست  47/0یجمعگذاری هیسرمابا نقش 
معنادار شده است. همچنین این نتایج نشان  01/0سطح معناداری 

ذاری گدهد که بین اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و نقش سرمایهمی
جمعی همبستگی مثبت و معناداری برقرار است، لذا ادعای 

ذاری گنقش سرمایهبرتاثیرگذاری اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
 شود. می  ییدجمعی تا

 فناورانهی نیکارآفر ستمیاکوسهمبستگی بین متغیر  rرو میزاناز این
بدست آمده که این مقادیر در  69/0یجمعگذاری هیسرمابا اهداف 

معنادار شده است. همچنین این نتایج نشان  01/0سطح معناداری 
-دهد که بین اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و اهداف سرمایهمی

گذاری جمعی همبستگی مثبت و معناداری برقرار است، لذا ادعای 
ذاری گاهداف سرمایهبرتاثیرگذاری اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 شود.می  جمعی تایید
 فناورانهی نیکارآفر ستمیاکوسهمبستگی بین متغیر  rدر نهایت میزان

بدست آمده که این مقادیردر  68/0یجمعگذاری هیسرمابا گستره 
معنادار شده است. همچنین این نتایج نشان  01/0سطح معناداری 

-دهد که بین اکوسیستم کارآفرینی فناورانه و گستره سرمایهمی

گذاری جمعی همبستگی مثبت و معناداری برقرار است، لذا ادعای 
گذاری یهگستره سرمابرتاثیرگذاری اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 شود.می  جمعی تایید
  

 
 

 

 
 های برازش درتحلیل عاملی. دامنه مناسب بودن برخی شاخص4 جدول

 شاخص بدست آمده برازش قابل قبول برازش خوب شاخص برازندگی
P-Value P<0/05 0.05≤p≤0.1 0000/0 

𝒙𝟐/𝒅𝒇 0 ≤ x2/df ≤ 2 2 ≤ x2/df ≤ 3 42/2 

RMSEA 0≤ RMSEA≤0.05 0.05≤RMSEA≤0.1 066/0 

GFI 0.95≤GFI≤1 0.8≤GFI≤0.95 83/0 

AGFI 0.95≤AGFI≤1 0.8≤AGFI≤0.9 85/0 

NNFI 0.95≤AGFI≤1 0.9≤AGFI≤0.95 92/0 

CFI 0.95≤AGFI≤1 0.9≤AGFI≤0.95 95/0 

IFI 0.95≤AGFI≤1 0.9≤AGFI≤0.95 95/0 

NFI 0.95≤AGFI≤1 0.9≤AGFI≤0.95 94/0 
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 شودمی ساخته مدلی تاییدی عاملی تحلیل در 4با توجه به جدول 
 فیتوصی پارامتر چند پایه بر تجربی های داده شودمی فرض آن در که

 افزارنرم طریق از عاملی تحلیل از شکل این .شوندمی محاسبه

LISREL در ادامه مدل تحلیل عاملی آورده  .شوندمی محاسبه
 شده است. 

 

 

 
Chi-Square=8761.92, df=976, P-value=0.00000, RMSEA=0.060 

 (استاندارد نیتخم) یدییتای عامل لیتحل. مدل 1شکل
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 همکاران  و میرمطلبی رامک 714

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 

 
Chi-Square=8761.92, df=976, P-value=0.00000, RMSEA=0.060 

 (tیداری معن آزمون) یدییتای عامل لیتحل. مدل 2شکل
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 مدل ساختاری اکوسیستم کارآفرینی از آمده بدست جینتا به توجه با
 ها هیگوی تمام که گفت توانیمگذاری جمعی سرمایهبا  فناورانه

 در کردکه نشان خاطر دیبا. برخوردارندی مطلوبی عاملی بارها از

ی عبارت به. باشد 3/0 یباال دیبای عامل باری دییتای عامل لیتحل
 سوال و نبوده معنادار است 3/0 کمتراز آنهای بارعامل که رای سواالت

 .نرود لیتحل و هیتجزی  مرحله به و شود حذف دیبا مربوطه
 

 . نتایج مدل تحلیل عامل تاییدی5جدول 
 ایجنت 2r t-value ضریب استاندارد هامولفه

 تایید 51/7 82/0 83/0 گذاری جمعینوع سرمایه←اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 تایید 7//26 81/0 85/0 گذاری جمعینقش سرمایه←اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 تایید 32/8 84/0 86/0 گذاری جمعیاهداف سرمایه←اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 
 تایید 45/7 80/0 82/0 گذاری جمعیگستره سرمایه←اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 توان گقت :در خصوص نتایج تحقیق می 5طبق جدول شماره 
 ناورانهاکوسیستم کارآفرینی فبا توجه به اینکه که ضریب مسیر بین 

باشد همچنین  می 83/0ی برابر با جمعگذاری هیسرما نوعو عامل 
باشد می 51/7)ضریب معناداری( برای این دو برابر با  tمقدار آماری 

است لذا فرض تحقیق تایید  ± 86/1و چون این مقادیر بیشتر از
توان  هفناورانی نیکارآفر ستمیاکوسشود. به عبارتی دیگر عامل می

 گذاری جمعی را دارد.هیسرما نوعبینی متغیر پیش
آفرینی کوسیستم کاراهمچنین با توجه به اینکه که ضریب مسیر بین 

باشد می 85/0ی برابر با جمعگذاری هیسرماو عامل نقش  فناورانه
)ضریب معناداری( برای این دو برابر با  tهمچنین  مقدار آماری 

است لذا فرض  ± 86/1باشد و چون این مقادیر بیشتر ازمی 26/7
ی نیفرکارآ ستمیاکوسشود. به عبارتی دیگر عامل تحقیق تایید می

 گذاری جمعی را دارد.هیسرمابینی متغیر نقش  توان پیش فناورانه

رآفرینی اکوسیستم کارو با توجه به اینکه که ضریب مسیر بین این از
باشد می 86/0ی برابر با جمعگذاری هیسرماو عامل اهداف  فناورانه

)ضریب معناداری( برای این دو برابر با  tهمچنین  مقدار آماری 
است لذا فرض  ± 86/1اشد و چون این مقادیر بیشتر ازبمی  32/8

ی نیفرکارآ ستمیاکوسشود. به عبارتی دیگر عامل تحقیق تایید می
 گذاری جمعی را دارد.هیسرمابینی متغیر اهداف توان پیش فناورانه

اکوسیستم در نهایت با توجه به اینکه که ضریب مسیر بین 
ا ی برابر بجمعگذاری هیسرماو عامل گستره  کارآفرینی فناورانه

)ضریب معناداری( برای این  tباشد همچنین  مقدار آماری می 82/0
است  ± 86/1باشد و چون این مقادیر بیشتر ازمی 45/7دو برابر با 

 تمسیاکوسشود. به عبارتی دیگر عامل لذا فرض تحقیق تایید می
ذاری گهیسرمابینی متغیر گستره توان پیش فناورانهی نیکارآفر

 جمعی را دارد.
ی گیردر پایان می توانیم از مدل ساختاری پژوهش اینگونه نتیجه

کنیم که با توجه به برازش مناسب مدل تحلیل عاملی تاییدی فرضیه 
در  فناورانه ینیکارآفر ستمیاکوستحقیق مبتنی بر توان پیش بینی 

عبارت شود یا به اثبات میی جمعگذاری هیسرماهای مولفهمورد 
 تمسیاکوسشود و دیگر فرضیه تحقیق تایید و فرض صفر رد می

 د. را دار یجمعگذاری هیسرمابینی توان پیش فناورانهی نیکارآفر
 

 نتیجه گیری
نتایج مدل تحلیل عاملی پژوهش نشان داد که عامل اکوسیستم 

ذاری گهای عامل سرمایهبینی مولفه کارآفرینی فناورانه توان پیش
را دارد. به طوری که ضریب مسیر بین عامل اکوسیستم جمعی 

 گذاری جمعی  برابرباهای نوع سرمایهکارآفرینی فناورانه و عامل
-، اهداف سرمایه85/0گذاری جمعی برابر با ،نقش سرمایه83/0

گذاری جمعی برابر با و گستره سرمایه 86/0گذاری جمعی برابر با 
 هایمولفهنتایج باید هر یک از  باشد. لذا با توجه به اینمی 82/0

 رهنگ،ف ،یمال نیتام است،یسعامل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه )
نظر قرار داد. لذا باید گفت را مد ا(بازارهی، انسان هیسرما، هاتیحما

آفرینی فناورانه  ترین عامل اکوسیستم کارها به عنوان مهمحمایت
گیرد. این سازه اساسی شامل تواند در ایران مورد توجه قرار می

ها برای پشتیبانی های صنفی و زیرساختنهادهای غیردولتی، انجمن
های گذشته نیز در این از کسب و کارهای نوپا بوده و پژوهش

 کنند. خصوص این نتیجه را تایید می
سرمایه انسانی به عنوان دومین عامل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه 

 های مؤسسهبافت خود نیروی انسانی و فعالیتبوده و این سازه در 
سرمایه انسانی هم شامل افراد . شودهای آموزشی را نیز شامل می

شان به واسطه آموزش کارآفرینی انبا شته شده ای که مهارتحرفه
های جدید شود و هم نیروی کار انبوه برای ایجاد شرکتاست، می

 کند. با هدف پیشرفت های اقتصادی را تامین می
ها نیز به عنوان سومین عامل اکوسیستم کارآفرینی فناورانه بازار

ها و مشتریان درزیرگروه آن قرار دارند. مشتریان و است که شبکه
بازارهای محلی در . دهنده بازارهاست ها دو عنصر تشکیلشبکه

ی هاالمللی، سرمایه انسانی موجود و تامین مالی، نظامدسترس و بین
های بزرگی از  های قانونی و دانشگاهو مشاوره، چارچوبپشتیبانی 

 های یک اکوسیستم کارآفرینی فناورانه هستند. ترین ستونمهم
-های موفقیت و هنجارهای اجتماعی میفرهنگی نیز شامل داستان

باشد که چهارمین جزء اکوسیستم کارآفرینی فناورانه بوده است. 
ارآفرینانه بخش مهمی از های موفقیت کپیشینه برجسته داستان

لذا رهبران بازارهای جهانی که روزی . های فرهنگی استنگرش
بخش توانند الهام اند، میهای کوچک کارآفرین بودهخود شرکت

 تر برای ورود به مسیرهای مشابه باشند. کارآفرینان جوان
سیاست، مرکب از نقش دولت و رهبری مدیران، از جمله عواملی 

دهی اکوسیستم کارآفرینی فناورانه یگاه مهمی در شکلهستند که جا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://islamiclifej.com/article-1-1478-fa.html


 همکاران  و میرمطلبی رامک 716

 1400زمستان ، 4، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

عوامل سیاسی و قانونی، بخش کلیدی از بافت اقتصادی و  .اندداشته
ر افتد. از موراد مهم دیگسیاسی هستند که در آن کارآفرینی اتفاق می

در بخش سیاست خارجی است که تعامل با کشورهای پیشرفته و 
تواند در ارتقاء وآوری میالگوبرداری و صادرات محصول و ن

 اکوسیستم کارآفرینی فناورانه نقش کلیدی ایفاء نماید.
درنهایت تامین مالی است. نهادهای خصوصی مسئول تامین مالی 

گذاران، خیرین و حامیان دولتی. کارآفرینی هستند، مانند سرمایه
ه های کارآفرینانگذاری در طرحدسترسی به منابع مالی برای سرمایه

افق بلند مدت، بسیار حیاتی است. لذا با توجه به مسائلی که در با 
این بخش مطرح شد توسعه اکوسیستم کارآفرینی فناورانه صرفا با 

های ضربتی و بدون نگاه اکوسیستمی و عدم تدوین قوانین و برنامه
توسعه نظام مالی، بازار، سرمایه انسانی، ارتقای فرهنگی و انواع 

ها با درضمن توسعه این نظام. دگرفتها شکل نخواهحمایت
مشارکت بخش خصوصی، نهادها و سایر بازیگران امکانپذیر برای 

شود توجه بیشتر لذا پیشنهاد می. گذاری جمعی ممکن استسرمایه
های فردی گذاران و کارآفرینان بر روی مؤلفهها سرمایهسازمان

چنین مدیران های جمعی باید مد نظر قرار بگیرد. همسرمایه گذاری 
ها با توجه به های انجام شده برای انجام پروژهبر روی زمانبندی

گذاری جمعیت وجه دقیق بندی برای سرمایهاهمیت بحث زمان
داشته باشند و مدیران سازمان ورزشی باید با توجه به معضالت مالی 

های خالقانه گذاری جمعی بر رفتارها و ایدهبرای جذب سرمایه
 ای داشته  باشند.ژهخود تأمل وی
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