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 چکیده

هما   های کارآفرینانه و غیرکارآفرینانه، همچنین، سطح فعالیت کارآفرینانه از موضوعات مهم  در پمهوهش  چگونگی سنجش تفاوت فعالیت 
رهمای  وکا شده، تحقیق حاضر با همد  رراحمی یما سما فار فرابیمر بمه منامور شناسمایی ک م           با توجه به اهمیت موضوع بیان. است

بما  . اسمت  (ISM)  های کیفمی، روش الگوسمازی سما فاری تف میری     روش تحقیق در چارچوب روش. کارآفرینانه نوپا انجام برففه است
همای   سما فار تعماملی مفلفمه   »در نهایت، . رور یکپارچه تحلیل شده است های بربزیده تعیین و به کاربیری این روش روابط بین سنجه به

های فردی،  القیمت و نموآوری، مهمارت     بانة مهارت د موارد ششدانفایج نشان . رراحی شده است« ارآفرینانهوکارهای ک شناسایی ک  
همای بما نفموا بماال و واب مفگی پمایین در سما فار         تی  کاری، مهارت روابط اجفماعی، سطح انرژی باال و سازماندهی بهینة منماب  مفلفمه  

ناپذیر ایمن اسمت    نکفة مه  و اجفناب. وکارهای کارآفرینانه، توجه ویهه شود های ک   نجهها به عنوان س پیشنهادی ه فند که باید به آن
 .های دیگر دارند ترین سنجه، بیشفرین اهمیت و تأثیربذاری را بر سنجه های فردی به عنوان اصلی که عوامل و مهارت

 کلیدواژگان

 .وکارهای کارآفرینانه، کارآفرینی های ک    تعاملی، سنجه ، سا فار(ISM)سازی سا فاری تف یری  وکار، روش مدل ارزیابی ک  
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 مقدمه 

هایي  در دنياي امروز، توسعه و شكوفایي بخش بزرگي از اقتصاد جوامع پيشرفته وابسته به سازوكار

 00تعا   09امعروز،،  . یابنعد  گيرند و توسععه معي   وكارهاي كارآفرینانه شكل مي است كه در آن كسب

كه  (OECD, 2005)هستند  6كوچک و متوسط وكارهاي رها در كل جهان، كسبكا و درصد از كسب

امعا در ممعل   . شعوند  كارآفرینانه محسوب مي هاي فعاليت آفرینان و رشدرشد كار بستر مهمي براي

 اسعت  آنامر مستلزم  این . هاي كارآفرینانه دارند وكارهاي كوچک ویژگي تعداد اندكي از این كسب

. داشعته باشعند   كارآفرینانعه  هعاي  ها و توانایي مهارت كوچک وكارهاي كسب كاركنانو  صاحبان كه

پعییري، ررفيعت    زایعي، انعاعا    كارهاي نوپا با توجه به دسعتاوردهاي وعود ماننعد اشعت ال     و كسب

ریعزان و سياسعتایاران اقتصعادي در     وري توجعه بسعياري از برنامعه    نوآوري، سودآوري باال و بهر،

گونعه   افراد كارآفرین هعر جامععه ن عش اصعلي را در ایاعاد ایعن      . اند جلب كرد،جوامع مختلف را 

هعایي اسعت كعه     كنند و كارآفریني ابزاري نيرومند در جهت شعناوت فرصعت    وكارها ایفا مي كسب

وري  بهعر،  بامث رفع مشكالتي مانند بيكاري، كمبود نيروي انساني والق و پویا، ها گيري از آن بهر،

 ,Landstrom)يت محصوالت و ودمات، ركود اقتصادي و افزایش رقابعت شعود   پایين، كاهش كيف

2005, p.31 .)وكارهاي كارآفرینانعه اوعتال  ن عر زیعادي      دربارة تعریف مفهوم كارآفریني و كسب

هعاي متفعاوت دربعارة اینكعه چعه كسعي كعارآفرین اسعت و          وجود دارد، لیا پژوهشاران تعریعف 

شود بعا شعناوت اهميعت و     تالش ميدر این پژوهش . اند ن كرد،وكار كارآفرینانه چيست، بيا كسب

وكارهاي كارآفرینانۀ نوپا، چارچوبي براي ارزیعابي   كنندة كسب هاي تعيين ميزان تأثيرگیاري شاوص

 .كارها طراحي شود و گونه كسب هاي كارآفرینانه در این شدت و ضعف فعاليت

 بیان مسئله

است شامل سياست تن يمي، شناوتي و هنااري را براي ها در كشورهاي مختلف سه نوع سي دولت

                                                           
1. Small & Medium size Enterprises 
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هعاي   حمایعت  ،و غيرمعالي  هعاي معالي   ها بعا كمعک   آن. اند كار گرفته كارها به و ایااد و توسعۀ كسب

از . كنند كارها ت ویت مي و محيط تن يمي را براي كسب سازي قوامد بوروكراتيک ساد، اي و مشاور،

در . انعد  و مهارت كارآفرینان، محعيط شعناوتي را بهبعود داد،    هاي ارت اي دانش طریق طراحي برنامه

هاي الزم براي بهبود برداشت جامعه از بخش كارآفریني، محيط هنااري را  نهایت، از طریق فعاليت

براساس ن عش هناعاري، دیعدگا، جامععه نسعبت بعه       (. 326، ص6239فرد،  دانایي)اند  ت ویت كرد،

 . شوند وكار ترغيب مي براي ایااد كسبشود و افراد  كارآفرینان متحول مي

بخشي به فرآینعد توسععۀ كعارآفریني و ت ویعت محعيط       هاي مهم به من ور سرمت یكي از اقدام

در . كارهعا اسعت   و شناوتي و تن يمي كارآفریني در كشور، آشكارسعازي سعاک كعارآفریني كسعب    

كارآفرینانعه در جامععه، و   هعاي كارآفرینانعه و غير   شرایط حاضر، كه درک واحدي از تفاوت فعاليت

كننعدة سعاک كعارآفریني، همننعين،      هاي تعيعين  مؤلفه حتي در ماامع ملمي وجود ندارد، شناسایي

 اصعولي  و ملمي تواند به منوان ابزاري جهت ارزیابي ها مي شناوت ساوتارهاي ارتباطي بين مؤلفه

هعاي   شود به سعؤال  تالش ميلیا در این پژوهش . كار گرفته شود وكار به هاي صاحبان كسب فعاليت

 :پژوهشي زیر پاسخ داد، شود

 كارهاي كارآفرینانه چه ابعادي دارد؟  چارچوب مناسب شناسایي كسب و -

 ساوتار ارتباطي و جهت منا ي بين ابعاد چاونه است؟  -

هعاي فعردي كارآفرینعان، فرآینعدهاي      هاي مرتبط بعا ویژگعي   ها، به پژوهش براي پاسخ به سؤال

وكارهعا،   هاي فعاالن حوزة كسب كارهاي كارآفرینانه، كسب دیدگا، و تاوردهاي كسبكار، دس و كسب

گيعري از روش الاویعابي سعاوتاري     كار موفق و كارآفرینعان برتعر بعا بهعر،     و ویژ، صاحبان كسب به

 .تفسيري، توجه شد
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ما، ممعر ندارنعد و    93كند كه بيش از وكارهاي جدیدي اشار، مي به كسب 6فعاليت كارآفرینانه نوپا

وكارهعا   این كسب. (Levie & Autio, 2008)اند  ما، ح وق كاركنان را پرداوت كرد، 93ما، تا  2بين 

وكعار كوچعک و    اگعر چعه بعين كسعب     .وكارهاي كوچک قرار دارند طور معمول، در گرو، كسب به

وكارهعاي   زیعرا همعۀ كسعب   . م نيسعتند این دو شبيه هع اما كارآفریني همپوشاني زیادي وجود دارد، 

اي آغاز بعه كعار    هاي كارآفرینانه ممكن است در هر انداز، شركت. جدید طبيعت كارآفرینانه ندارند

هاي  یكي از ویژگي( 6033)دانكلبرگ و كوپر . ها در طول زمان است كنند، اما نكتۀ اصلي، رشد آن

وكار كوچک بعه دنبعال    بروي صاحبان كسب .دانند وكارهاي كارآفرینانه را رشدگرایي مي مهم كسب

وكارشعان متصعورند تعا     هاي دور را براي وود و كسب وكارشان هستند و افق رشد مستمر در كسب

هاي كوچعک هرگعز    وكار وكار بزرگ تبدیل شوند، ولي بسياري از صاحبان كسب جایي كه به كسب

وكارشان، یا رشعد انعدک    اندیشند و اصاالحاً به شرایط فعي كسب وكار در آیند، نمي به رشد كسب

یكعي از  (. ,.p.3571984 Carland et al ,)انعد   وكارهعاي كارآفرینانعه   دسعتۀ اول، كسعب  . انعد  آن قانع

 .وكارهعاي كوچعک كارآفرینانعه، ميعزان نعوآوري اسعت       هم دیار براي شناسایي كسعب معيارهاي م

نعوع تركيعب جدیعد بعه منعوان معيعار نعوآوري، ویژگعي یعک           9معت د است كه ( 6029)شومپيتر 

  :اند از شود كه مبارت وكار محسوب مي كسب

 معرفي كاالي جدید؛ -

 معرفي روش توليد جدید؛ -

 گشایش بازار جدید؛ -

 ام جدید؛ معرفي مواد و -

 هاي جدید سازماندهي امور؛ معرفي روش -

مورد یادشد، وجود داشته باشد، آن شعركت بعه منعوان     9وكاري یكي از  بنابراین، اگر در كسب

                                                           
1. Early- stage Entrepreneurship Activity (TEA) 
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دهد ماالععاتي   وجوي پژوهشي ناارندگان نشان مي جست .شود وكار كارآفرینانه محسوب مي كسب

وكعار   ارآفرینانه متناسب بعا محعيط كسعب   وكارهاي ك هاي كسب ها یا شاوص با هد  تعيين ویژگي

هعاي وعارجي معرتبط بعا معيارهعا یعا        والصعۀ پعژوهش   6لیا در جدول . ایران اناام نارفته است

وكارهاي كوچعک و   وكارهاي كارآفرینانه با تأكيد بر كسب وكارهاي موفق و كسب دهندة كسب نشان

  .متوسط بررسي شد، است
 (براساس پیشینة تحقیق)یا کارآفرینانه وکارهای موفق  های کسب شاخص. 1جدول 

 ها سنجه نام محقق سال

 لينر و همكاران 3996
رشد، سود، نوآوري، ب ا، همكاري مت ابل با جامعه، رضایت شخصي، رضایت 

 .ذینفعان، تعادل بين كار و زندگي، شهرت و امتبار ممومي، سود مندي یا مفيدبودن

 پياج و ليتل 3993
شخصي، تنوع محصول توليدي، كيفيت محصول، نوع  رشد، سودآوري، رضایت

 گیاري مشتریان ارزش

 بارون و ماركمن 3992
ها،  هاي اجتمامي گسترد،، توانایي شناوت فرصت هاي اجتمامي، شهرت، شبكه مهارت

 .وودكارآمدي باال

 .ميزان اشت ال، سودآوري فریتچ و ميولر 3999

 وانگ و همكاران 3999
وكار، داشتن چشم انداز و اهدا   هاي مالي كسب وصافزایش ثروت، رشد شا

 .راهبردي، برنامۀ توسعۀ نيروي انساني، سرمایۀ اجتمامي، رشد اشت ال، رشد فروش

 گيري از فناوري اطالمات ميزان بهر، گروور و ساارس 3999

 آموزش، سودآوري، پيشرفت، تعادل بين كار و زندگي ماسيو و همكاران 3992

 وكار، توانایي كار تيمي برنامۀ كسب جاسجوليو و  3990

 .تيم با تخصص مكمل، تيم با ساک سرمایۀ اجتمامي باال ناتاليا لویز و آرنولد 3969

3966 
جورجيوسكي و 

 آكسالن

وكار، منفعت اجتمامي،  رضایت شخصي، سودآوري، رضایت ذینفعان، رشد كسب

 .تعادل بين كار و زندگي، تصدیق اجتمامي

وكارهعاي   دهد چاوناي شناسایي و ارزیعابي كسعب   گرفته نشان مي هاي اناام هشتعمق در پژو

هعاي حعوزة    هاي مشخص و متمایز تاكنون كانون توجه پعژوهش  كارآفرینانه، براساس ابعاد و مؤلفه

لیا به یک چارچوب ویعژ، جهعت شناسعایي و ارزیعابي     . وكار قرار نارفته است كارآفریني یا كسب

وكارهعاي   هاي كسعب  براي طراحي این چارچوب، شناسایي مؤلفه. نياز داریم وكار كارآفرینانه كسب
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 69دهعد   نشعان معي  ( 6206)هاي پژوهش انصاري و همكاران  یافته. كارآفرینانه، اهميت زیادي دارد

وكارهاي كارآفرینانعه   هاي مؤثر در شناسایي كسب به منوان ابعاد و مؤلفه 3شاوص به شرح جدول 

سعتون كعد   . انعد  ها را به منوان مبناي این تح يق برگزید، اارندگان این شاوصاند كه ن معرفي شد،

 .هاي این تح يق مرتب شد، است شاوص در این جدول براساس كدهاي یافته
    

 وکارهای کارآفرینانه برتر نوپا های انتخاب کسب شاخص. 2جدول 

کد 

 شاخص
 تعریف عملیاتی نام شاخص

 افزا و سرمایۀ اجتمامي تيم ارت و تخصص تيم كاري، تشكيل تيم كاري مكمل و همتنوع مه مهارت تيم كارآفرین 6

 وكار حضور شخصي، فعال و مستمر در كسب ساک انرژي باال 3

 وكار سير صعودي ميزان فروش، درآمد یا سود ناوالص كسب وكار رشد درآمد كسب 2

 و تشخيص فرصت توسط كارآفرینان تحصيالت و تاربۀ مرتبط، توانایي وارپییري هاي فردي مهارت 9

 .درصد رشد داشته باشد 39وكار ساالنه  وكار به سود رسيد، باشد و سود والص كسب كسب سودآوري 9

9 
 ميزان دستيابي به هد 

 (هدفمندي)

وري، افزایش تعداد و تنوع محصوالت،  ميزان دستيابي به اهدا  دروني و غيرمالي مانند بهر،

 .فزایش توانمندي نيروي انساني و جز آنافزایش سهم بازار، ا

 هاي اجتمامي مهارت 7
مهارت ارتباط با دیاران، جیب امتماد دیاران، شبكۀ اجتمامي گسترد،، بروورداري از فنون 

 میاكر، و حسن شهرت

3 
فرهنگ مشوق والقيت و 

 نوآوري

نگ والقيت و شدن فره وكار براي كاركنان، ميزان نهادینه هاي حمایتي تشوی ي كسب سيستم

 نوآوري، نارش كاركنان

 سازماندهي بهينه منابع 0
هاي نو و مدیریت  گيري از فناوري وكار، ميزان بهر، نحوة تأمين مالي و طراحي ساوتار كسب

 اطالمات و دانش

 آیند، واقع بينانه، قابل تح ق و جیاب براي شركت انداز چشم 69

 بازگشت سرمایه 66
گیاري شد،، هرچه مدت زمان بازگشت  یال وجو، سرمایهميزان سود به ازاي هر ر

 .است تر وكار موفق تر باشد باشد، كسب گیاري كوتا، سرمایه

 سودمندي یا مفيدبودن 63
سازماندهي تأمين یک نياز در جامعه، ارائه یک ودمت یا محصول مهم، همكاري مت ابل با 

 هاي اجتمامي جامعه و در ن ر گرفتن مصلحت جامعه، حمایت از فعاليت

 وكار و مااوران كسب كمک به رشد اقتصادي، رفا، و اشت الزایي منا ۀ محل فعاليت كمک به رشد اقتصادي 62

 (داشتن برنامه)هدفمندي  69
وكار، تدوین راهبردها و تدوین برنامۀ  مدت، بلندمدت كسب مدت، ميان تعيين اهدا  كوتا،

 وكار كسب
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 روش تحقیق

(ISM) هعاي كيفعي، روش الاوسعازي سعاوتاري تفسعيري      رچوب روشتح يق در چا اینروش 
  

دهد ساوتار و  این روش، فرآیند یادگيري مبتني بر رایانه است كه به افراد، یا گرو، امكان مي. است

انعد   دهندة روابط بعين ن رهعایي اسعت كعه قعبالً شناسعایي شعد،        اي را ترسيم كنند كه نشان یا ن شه

اي از ن رهعا و   الاوسازي ساوتاري تفسيري بين مامومه(. 97، ص6203زاد، و همكاران،  رضایي)

ها، توسط گروهعي از افعراد كعه در     این پارامترها و ارتباطات بين آن. كند پارامترها ارتباط برقرار مي

این پارامترها ممكن است شامل تععدادي از  . شوند كنند، ایااد و شناسایي مي یک جلسه شركت مي

. (Anukul & Deshmukh,1994) هاي مختلف باشعند  ، اهدا ، نيازها، یا شاوصها موانع، محدودیت

طعور معؤثري شناسعایي     اي، روابط بعين ایعن پارامترهعا را بعه     كارگيري استنتاج رایانه این روش با به

. كند از سازگاري منا عي ایعن روابعط نيعز اطمينعان كسعب كنعد        كند، و در مين حال، تالش مي مي

انعد از   شعود، مبعارت   افعزار فعراهم معي    كعارگيري ایعن نعرم    هي كه در اثعر بعه  هاي قابل توج گزارش

 .هایي از روابط بين پارامترها ساوتارهاي منا ي و ن شه

شعان، در   هعاي قبلعي   در فرایند الاوسازي ساوتاري تفسيري، ابتدا، افراد براساس دانش و تاربه

طور مسعت يم، در قالعب ر ي    ن رها یا به این. كنند زمان مشاهد، بحث، یا سؤال، ن رهایي را بيان مي

شعود، یعا اینكعه در جریعان      شود و در پایاا، اطالماتي موردن ر جاسازي مي افزار مي ها وارد نرم آن

افعزار وارد   شد، بعه نعرم   شد، و تكميل طور اصالح سپس، به. شود مباحث گرو،، م ایسه و تكميل مي

افزار، در معاتریس ووددریعافتي    ات واردشد، به نرماطالم. گيرد شود و در بخش مربوطه قرار مي مي

افعزار و اطالمعات مربعوط بعه      هاي ورودي به نعرم  در مرحلۀ بعد، اید،. شود بندي و مرتب مي دسته

سعپس،  . شعوند  افعزار اسعتخراج معي    مراتبي از نرم ها در قالب یک ترتيب سلسله ارتباطات مت ابل آن

هعایي بعه منعوان تازیعه و تحليعل       تبي در قالب گعزارش مرا اطالمات مربوط به این ساوتار سلسله

طعور دسعتي، یعا بعا      ها به براساس این گزارش. افزار، استخراج شدني است هاي واردشد، به نرم داد،

                                                           
1. Interpretive Structural Modeling 
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بنعدي   هعا، رد،  توان نمودار نهایي دربردارندة مناوین شعاوص  اي مي افزارهاي رایانه كمک بروي نرم

ایعن سعاوتار در اوتيعار امضعاي     . قالب یک ساوتار رسعم كعرد   شان را در ها و ارتباطات مت ابل آن

كعردن بروعي    جلسه قرار وواهد گرفت و امضاي جلسه، قادر به ایاعاد ت ييعرات و یعا جعایازین    

نتياۀ نهایي، ساوتار گرافيكي رسم . ها وواهند بود موجود در ساوتار و یا ت يير جایاا، آن ن رهاي

زاد، و همكاران،  رضایي)كند  ها را بيان مي ها و ساک آن شد، است كه چاوناي روابط بين شاوص

افزار الاوسازي ساوتاري تفسيري دانشاا،  در این تح يق، نسخۀ تحت ویندوز نرم(. 90، ص6203

 . كار گرفته شد، است به   GMU جرج ميسون

ن بيا 2اي از آن در جدول  كار گرفته شد، است كه والصه هاي مختلفي به این روش در پژوهش

 .شد، است
 موارد کاربرد الگوسازی ساختاری تفسیری. 3جدول 

 نویسنده، سال زمینة بهره گیری از الگو ردیف

 6003ساكسنا و همكاران،  جویي در مصر  انرژي صرفه 6

ماندل و دشموخ فروشان انتخاب ممد، 3
 
،6009 

 3992ساین و همكاران،  مدیریت دانش در صنایع توليدي 2

 3999روي و شانكار،  كوسپشتيباني مع 9

هارواریا و شانكار توزیع مناسب در صنعت كامپيوتر 9
 

 ،3999 

 3999بوالنوس و همكاران،  گيري در مدیران اجرایي بهبود فرآیند تصميم 9

اگاروال و همكاران سازي زنايرة تأمين مدل 7
 

 ،3997 

 6237آذر و بيات،  وكار طراحي مدل فرآیندي كسب 3

 6206زاد، و همكارن،  رضایي دود، و ترتيب ارائه برنامه درسيتعيين مح 0

                                                           
1. George Mason University (GMU) 

2. Mandal & Deshmukh 

3. Jharkharia & Shankar 

4. Agarwal and et al 
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وكارهعاي كارآفرینانعه و برگزیعدگان     نفر از صاحبان كسب 69در این تح يق مشاركت كنندگان 

سعال سعاب ه تعدریس كعارآفریني معي باشعند كعه بعا          9دست كم  با هاي كارآفریني كشور جشنوار،

هعاي كسعب و كارهعاي     ري روابعط بعين شعاوص   گيري از روش مدلسعازي سعاوتاري تفسعي    بهر،

 . كارآفرینانه تعيين و شبكه تعامالت آنها ترسيم شد، است

 های تحقیق یافته

 9كنندگان در جلسۀ گروهي مدیریت تععاملي در جعدول    شناوتي شركت تحليل مت يرهاي جمعيت

اي وكعار، دار  كعم معدیر یعک كسعب     كنندگان دست بر این اساس، همۀ شركت. مشخص شد، است

 .وكار هستند كسب 3اندازي  ليسانس و تاربۀ را، مدرک فوق
 

 های افراد شرکت کننده در جلسه گروه کانونی ویژگی. 4جدول 

 حوزة فعالیت تحصیالت جنسیت سن کننده شرکت

تعداد 

 کارکنان

 (نفر)

کسب و 

کارهای موفق 

 قبلی

کسب و 

کارهای 

 ناموفق قبلی

درآمد ماهانه 

 (میلیون ریال)

A 26-99 39-69 6 3 9 نانو تكنولوژي فوق ليسانس مرد 

B 26-99 69كمتر از  6 3 7 آموزش فوق ليسانس زن 

C 26-99 39-69 6 9 63 ساوتمان دكتري مرد 

D 96-96 فوق ليسانس مرد 
 كشاوزي

 آموزشي
60 9 3 69-39 

E 36-29 به باال 39 3 2 33 پوشاک فوق ليسانس مرد 

F 26-99 69كمتر از  6 3 2 مشاور، دكتري مرد 

G 26-99 فوق ليسانس مرد 
فروشاا، و 

 آموزش
3 3 3 69-39 

H 26-99 39-69 3 9 30 آموزش فوق ليسانس مرد 

P 26-99 فوق ليسانس مرد 
صنایع غیایي و 

 آموزشي
 به باال39 6 9 33

Q 96-99 به باال 39 9 3 90 آموزش فوق ليسانس مرد 
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 ماتریس خوددریافتی

گيعرد   كار مي هاي یک جدول را به ها در سارها و ستون هاي متنارر با شاوص ،شمار ،ISMافزار  نرم

 6در ایعن معاتریس، معدد    (. 9جعدول  )ایااد كنعد  ( یک -صفر)تا ماتریسي ووددریافتي دوارزشي 

دهندة نبود  بين آن دو شاوص، و مدد صفر نشان( یک یا دوطرفه)دار  دهندة وجود راباۀ معني نشان

بيانار وجود یک مسير و معدد صعفر بعه     6در واقع، مدد . ن آن دو شاوص استدار بي راباۀ معني

 . اي بين ن رهاي متنارر است معناي نبود مسير یا راباه
 

 «نانهیکارآفر یوکارها کسبهای  شاخص» یافتیخوددر سیماتر .5جدول 

ف
ردی

 

 14 13 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ها شاخص
قدرت 

 نفوذ
 رتبه

 3 63 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 ميمهارت كار تي 6

 3 63 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 ساک باال انرژي 3

 9 9 9 6 9 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 وكار رشد درآمد كسب 2

 6 69 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 هاي فردي مهارت 9

 9 9 9 6 9 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 سودآوري 9

9 
د  ميزان دستيابي به ه

 (اثربخشي)
9 9 6 9 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 9 

 3 63 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 هاي اجتمامي مهارت 7

3 
فرهنگ مشوق والقيت و 

 نوآوري
9 9 6 9 6 6 9 6 9 6 6 6 6 9 3 2 

 3 63 6 6 6 6 6 6 9 6 6 6 9 6 6 6 سازماندهي بهينۀ منابع 0

 9 9 9 6 9 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 انداز چشم 69

 9 9 9 6 9 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 بازگشت سرمایه 66

 9 6 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 سودمندي یا مفيدبودن 63

 9 9 9 6 9 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 كمک به رشد اقتصادي منا ه 62

 9 3 6 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 (داشتن برنامه)هدفمندي  69

   9 63 3 63 63 9 3 9 63 63 6 63 9 9 ايميزان وابست         

   2 6 3 6 6 9 9 9 6 6 9 6 9 9 رتبه       



   444       ...     وکارهای کارآفرینانۀ برتر نوپا با رویکرد الگوسازی های کسبسازی ساختار ارتباطات تعاملی مؤلفه الگو   

 

 

هعاي   ، تحليلISMافزار  شد،، نرم هاي مارح براساس ساوتار پيشنهادي حاصل از پاسخ به سؤال

یكعي از سعتون و   . تواند بعه تفسعير سعاوتار ترسعيمي كمعک كننعد       آید كه مي مختلفي به دست مي

دهنعدة درجعۀ    قعدرت نفعوذ نشعان   . ریس فوق قدرت نفعوذ و ميعزان وابسعتاي اسعت    سارهاي مات

هاي دیار بعه   هاي دیار و ميزان وابستاي، درجۀ وابستاي شاوص تأثيرگیاري شاوص بر شاوص

هر شاوصي در یک ساوتار تأثيرگیاري، بر تعدادي شاوص تأثير دارد یا . شاوص مورد ن ر است

هعا   از جمعع سعاري یعک    قدرت نفوذدر این جدول، سعتون  . ردپیی از چند شاوص دیار تأثير مي

براي مثال شعاوص  . آید دست مي به( 6امداد )ها  از جمع ستوني یک ستون وابستگی،، و (6امداد )

. دارد و آن از جمع جبري امداد یک ساري حاصل شد، است 69بيشترین قدرت نفوذ را، یعني  9

شعاوص بعه ایعن شعاوص      9دارد یعنعي   9اي وابسعت  7شعود شعاوص    طور كه مالح ه مي همان

تحليعل معاتریس   . آیعد  بعه دسعت معي    7هعاي سعتون شعاوص     اند و آن از جمع جبري یک وابسته

 .گيري بيان شد، است ووددریافتي این تح يق در بخش نتياه

 وابستگی  -ماتریس قدرت نفوذ

ایعن  . د، اسعت هعا نشعان داد، شع    وابسعتاي و پراكنعدگي مؤلفعه    –ماتریس قدرت نفوذ  6در شكل 

هاي دیار و ميزان وابستاي هر شعاوص بعه    ماتریس براساس قدرت نفوذ هر شاوص در شاوص

 :بندي شد، است هاي دیار در چهار ساک دسته شاوص

هعاي   هایي كه حداقل وابسعتاي و قعدرت نفعوذ را در شعاوص     شاوص(: I)ساک است الل  -

 .دیار دارد

 .ها دارند ه دیار شاوصهاي كه وابستاي زیادي ب شاوص(: II)وابستاي  -

 .ها دارند اي دوطرفه با دیار شاوص هایي كه راباه شاوص(: IIIمدم وابستاي )ارتباط  -

  .هاي دیار نفوذ قابل توجهي دارند هایي كه بر شاوص شاوص(: IVمدم وابستاي )نفوذ  -
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           9 69 

            62 

       6،3،7،0     63 

 III سطح ارتباط    IV 66   سطح نفوذ 

            69 

            0 

          3  3 

            7 

2،9،9،69،66،62 II      I     9 

 9   سطح استقالل     سطح وابستگی  

            9 

            2 

      69      3 

    63        6 

63 66 69 0 3 7 9 9 9 2 3 6  

 
 یوابستگ - نفوذ قدرت سیماتر .1شکل 

هعاي فعردي، فرهنعگ مشعوق والقيعت و نعوآوري مهعارت         بر این اساس، شش مؤلفۀ مهارت

هعاي بعا    هاي اجتمامي، ساک باالي انرژِي و سازماندهي بهينۀ منابع، جعز  مؤلفعه   كاري، مهارت تيم

مبارتي دیاعر، ایعن   به . گيرند قرار مي( ساک نفوذ) 9بنابراین، در ساک . اند نفوذ باال و وابستاي كم

تنهعا  . پییرنعد  هاي دیار كمتر تأثير مي گیارند، وليكن از مؤلفه ها اثر مي ها بر بسياري از مؤلفه مؤلفه

محوري در ساک است الل قرار دارند بنابراین، نفعوذ كعم و وابسعتاي كعم      مؤلفه، هدفمندي و برنامه

انعد از سعودآوري،    رد كعه مبعارت  ساک دوم، یعني ساک وابستاي این ماتریس هفت مؤلفه دا. دارد

وكار، ميعزان كمعک بعه رشعد اقتصعادي منا عه، بازگشعت         انداز، رشد درآمد كسب اثربخشي، چشم

به مبارت دیاعر، ت ييعر   . هاي دیار دارند ها وابستاي زیادي به مؤلفه این مؤلفه. سرمایه و سدمندي

 میزان وابستگی

 

وذ
 نف

ت
در

ق
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هعاي اجتمعامي    جتمامي و مهعارت ا در ساک انرژي كارآفرین، نحوة سازماندهي منابع، ميزان سرمایه

هاي این  وكار، ت يير در مؤلفه كاري و فرهنگ حاكم بر كسب وكارش، ساک مهارت تيم فرد و كسب

 .ساک را به همرا، وواهد داشت

 گیری بحث و نتیجه

هعاي جعدول تعيعين     ویژ، داد، هاي روش الاوسازي ساوتاري تفسيري، و به كارگيري وروجي با به

برتعر نوپعا بعه     ۀوكارهاي كارآفرینان ها، ساوتار ارتباطات تعاملي كسب شاوص بندي روابط و ساک

 .شود ترسيم مي 3صورت شكل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برتر نوپا ةوکارهای کارآفرینان ساختار ارتباطات تعاملی معیارهای شناسایی کسب. 2شکل 

هعاي   انعه، مهعارت  وكارهاي كارآفرین ترین بعد كسب نتایج این تح يق حاكي از آن است كه مهم

براسعاس روش الاویعابي   . اسعت ( جویي، تحصيالت و تاربعۀ معرتبط   وارپییري، فرصت)فردي 

به مبارت دیار، . و ضریب تأثير یک دارد69ساوتاري تفسيري، این مؤلفۀ توانمندساز ضریب نفوذ 

. ار اسعت طور مست يم یا غيرمست يم، تأثيرگعی  هاي الاوي نهایي پژوهش این تح يق به بر همۀ مؤلفه

 سودمندي 

 سودآوري 

   ميزان دستيابي به هد

 (شياثربخ)

 چشم انداز 

  كمک به رشد اقتصادي

 منا ه

  رشد درآمد كسب و كار 

 بازگشت سرمایه 

 

 هدفمندي 

 

 هاي فردي مهارت   فرهنگ مشوق

 والقيت و نوآوري

 مهارت كار تيمي 

 مهارتهاي اجتمامي 

 ساک انرژي باال 

  مهارت سازماندهي

 بهينه منابع
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تعرین   هاي فردي كارآفرین مؤثرترین و مهم ها و مهارت دهندة آن است كه ویژگي این موضوع نشان

دهععد صععاحبان  ماالعععات نشععان مععي. وكارهععاي كارآفرینانععه نوپععا اسععت مؤلفععه در تعيععين كسععب

ي هعا  كنعد بعر چعالش    ها را قادر مي هایي دارند كه آن ها و مهارت وكارهاي كارآفرینانه ویژگي كسب

 .(littunen, 2000)انعد، فعائق آینعد     هاي اوليۀ فعاليعت بعا آن مواجعه    اي كه كارآفرینان در سال ممد،

ایعن مؤلفعۀ مهعم ف عط     . دارند 9، و ضریب تأثير 63هاي اجتمامي در این الاو ضریب نفوذ  مهارت

بهينعۀ  هاي ساک انرژي كعارآفرین، سعازماندهي    هاي فردي است، وليكن با مؤلفه تحت تأثير ویژگي

و بعر  ( گعیارد  گيعرد و هعم تعأثير معي     هم تعأثير معي  )كاري راباۀ دوطرفه دارند  منابع و مهارت تيم

محوري، سودآوري،  هاي سودمندي، فرهنگ مشوق والقيت و نوآوري، هدفمندي و برنامه شاوص

ن ایع . گیارند وكار و كمک به رشد اقتصادي منا ه تأثير مي انداز، رشد درآمد كسب اثربخشي، چشم

وكعارش   هاي اجتمامي فرد كارآفرین بيشتر باشد، احتمال موف يت كسعب  ح ي ت كه هر چه مهارت

دهعد   ایعن تح ي عات نشعان معي    . بيشتر است، با طيف وسيعي از تح ي عات پيشعين سعازگار اسعت    

ها مهارت ارتباط با دیاران، تشكيل تيم همرا،، جلب امتماد دیاران،  وكارهایي كه صاحب آن كسب

یابنعد   هعاي بيشعتري دسعت معي     فنون معیاكر، برووردارنعد، بعه موف يعت     كه دارند و ازتشكيل شب

(littunen, 2000). 

دارد و  63و ضعریب نفعوذ    9ساک انرژي فرد كارآفرین، مؤلفۀ دیاري است كه ضریب تعأثير  

هعاي اجتمعامي،    هعاي مهعارت   بعا مؤلفعه   ولعي پعییرد،   تعأثير معي  « هاي فردي ویژگي»ف ط از مؤلفۀ 

مؤلفعۀ دیاعر الاعو تعأثير      0كعاري راباعۀ دوطرفعه دارد و بعر      دهي بهينۀمنابع و مهارت تعيم سازمان

 . گیارد مي

هعاي فعردي    ف ط تحت تعأثير ویژگعي  . دارد 9و ضریب تأثير 63كاري، ضریب نفوذ  مهارت تيم

هعاي اجتمعامي    هاي ساک انرژي كارآفرین، سازماندهي بهينۀ منابع و مهعارت  است، وليكن با مؤلفه

محعوري   باۀ دوطرفه دارند و بر سودمندي فرهنگ مشوق والقيت و نوآوري، هدفمندي و برنامهرا

وكار، و كمک به رشعد اقتصعادي منا عه تعأثير      انداز، رشد درآمد كسب سودآوري، اثربخشي، چشم

تواند بعر بسعياري از موامعل معؤثر بعر       این بدان معني است كه تركيب تيم همكاران مي. گیارند مي
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هاي بروي مح  ان مانند ناتاليعا، لعویس و    این موضوع با یافته. وكار تأثير گیارد یک كسبموف يت 

 .همراستا است( 3969)آرنالد 

وكار چاونه منابع داولي وود را جهعت حمایعت از    دهد كسب سازماندهي بهينۀ منابع نشان مي

فه مانند مؤلفه مهارت كعار  این مؤل. گيرد كار مي مشي، راهبرد و كارایي ممليات فرآیندهایش، به وط

هاي فردي است، ولعيكن   دارد و ف ط تحت تأثير ویژگي 9، و ميزان وابستاي 63تيمي، قدرت نفوذ 

. هاي اجتمامي راباۀ دوطرفعه دارنعد   كاري و مهارت هاي ساک انرژي كارآفرین، مهارت تيم با مؤلفه

نعد بعه منعوان معاملي ميعاناي در      توا دهندة آن است كه نحوة سازماندهي منابع مي این مسئله نشان

مهعارت  ( 3999)همكعاران   و آندرسعون . وكارهعاي كارآفرینانعه ایفعاي ن عش كنعد      موف يت كسعب 

بعا افعزایش رقابعت و    . داننعد  وكارهاي كارآفرینانه مي هاي كسب سازماندهي بهينۀ منابع را از ویژگي

از  كعردن،  رقابعت  بعراي  فنعي  بنيعۀ  ت ویعت  و ارت اي تكنولوژي در دنياي امروز، سازماندهي بهينعه 

وكارهعاي كوچعک و متوسعط معورد نيعاز       هایي است كه بيش از پيش براي موف يت در كسب مؤلفه

 (.6233مميد و غمخواري، )است 

یعنعي معالو، بعر    . دارد 3و ميعزان وابسعتاي    3فرهنگ مشوق والقيت و نوآور، قعدرت نفعوذ   

هعاي سعودآوري، اثربخشعي،     مؤلفعه  هاي فردي كعارآفرین اسعت و بعر    وودش، تحت تأثير مهارت

وكار، كمک به رشد اقتصادي منا ه، بازگشعت سعرمایه و سعودمندي     انداز، رشد درآمد كسب چشم

نعوآوري  . شعود  نوآوري كمتر به منوان معيار مملكردي شناوته مي. تأثير مست يم یا غيرمست يم دارد

بعه بيعاني    .شعود   ر گرفته ميهاي فرآیندي شركت در ن وكار اغلب بخش مهمي از فعاليت در كسب

 .شود دیار، غالباً به منوان ابزاري براي رشد و سود آوري محسوب مي

چه گفته شد و اجماع نسبي دانشمندان كارآفریني در دهۀ حاضر كعه والقيعت و    با توجه به آن

ر طعور پایعدار د   دانند، انت ار اسعت، ایعن صعفت بعه     بدیل در كارآفریني مي نوآوري را از اجزاي بي

شعود، ماعر اینكعه فرهنعگ والقيعت و       وكارهاي كارآفرینانه نمایان شود و این امر ميسر نمي كسب

در نتياه، این معيار نيز به منواني یكي از معيارهاي مهعم  . وكارها نهادي شود نوآوري در این كسب

ي هعا  هعاي موف يعت تعيم    در پژوهشي بعا منعوان سعناه   ( 3996)لينر . شود در این الاو شناوته مي
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نيعز بعه   ( 3999)راگعا    .دانعد  كارآفرینانه، فرهنگ نوآوري حاكم بر تيم را معيار مهم موف يت معي 

وكارهعاي كوچعک از ناعا، كارآفرینعان و متخصصعان،       هاي موف يت كسب من ور شناسایي شاوص

 .كند وكارهاي كارآفرینانه معرفي مي وكار را از معيارهاي كسب فرهنگ والقانه حاكم بر كسب

معدت،   معدت، كوتعا،   محوري این مؤلفه، شامل داشتن اهدا  بلندمدت، ميعان  ي و برنامههدفمند

و ميعزان   3قدرت نفعوذ ایعن مؤلفعه    . هاي مختلف است وكار و راهبرد در حوز، تدوین طرح كسب

هعاي وعود را از    هعا و آرمعان   وكار مأموریت به مبارت دیار، اینكه چاونه كسب. است 9وابستاي 

وكارهاي كارآفرینانعه   كند، در انتخاب كسب و متمركز بر منافع ذینفعان اجرا مي طریق راهبرد روشن

وكار در ابتدا، و در همۀ مراحعل فعاليعت و ترسعيم     براي این من ور، داشتن طرح كسب. مؤثر است

ریزي مناسب براي موف يت كارآفرینانعه امعري ضعروري و حيعاتي      اهدا  و مسير حركت و برنامه

 (. Julio & Jose, 2009)است 

وكارهعاي كارآفرینانعۀ نوپعا بایعد بعه       دهعد، بعراي ارزیعابي كسعب     نتایج این تح يعق نشعان معي   

وكعار بعه معنعاي افعزایش      رشد درآمد كسعب . هاي غيرمالي توجه كرد هاي مالي و شاوص شاوص

ميزان فروش یا افزایش تعداد توليد كاال یا ودمات است و سودآوري، به معناي افزایش ميزان سود 

وكارهعاي   هعاي تشعخيص كسعب    این بدان معني است كه یكعي از مؤلفعه  . وكار است والص كسب

این دو مؤلفه قعدرت  . وكار است كارآفرینانه روند رو به رشد و صعودي در ميزان درآمدهاي كسب

مؤلفعه اثعر    9پییرند و بر  مؤلفه تأثير مي 63به مبارت دیار، از . دkدار 63و ميزان وابستاي  9نفوذ 

یعني این دو مؤلفعه تأثيرپعییري بعاالیي دارنعد و بعراي رشعد درآمعد و سعود وعالص،          . گیارند مي

 . اند هاي زیادي دويل مؤلفه

وكار، به منوان معيارهاي قضاوت دربعارة موف يعت یعک     به رشد در درآمد و سود والص كسب

لينعر و  . اسعت  وكارهاي كارآفرینانعه شعد،   وكار، ت ریباً در همۀ تح ي ات كارآفریني و كسب كسب

اي بعه   در تح ي ات جداگانه( 3993) ، آگونيس و همكاران(3999) ، پياج و ليترل(3996)همكاران 

                                                           
1. Paige & Littrell   
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/ وكارهعاي كارآفرینانعه    هعاي موف يعت، مهعم تعرین معيعار موف يعت كسعب        من ور تعيين شعاوص 

و رشعد در فعروش یعا    ( بازد، باال و حاشيۀ سود وعوب )وكارهاي كوچک را به ترتيب، سود  كسب

هاي  وكار را یكي از شاوص درصدي ساالنۀ سود كسب 39بروي مح  ان رشد . كند درآمد بيان مي

، وانعگ و  (3966)جورجيوسعكي و آسعكالن   (. Littunen, 2000) انعد  وكارهاي موفعق دانسعته   كسب

هاي مهم در ارزیابي  رشد مالي در فروش و پایداري در رشد را به منوان شاوص( 3999)همكاران 

هاي معالي بعراي ارزیعابي     بازگشت سرمایه نيز یكي دیار از شاوص. اند موفق بيان كرد، وكار كسب

اثرتعرین   این شاوص به منوان كعم . وكارهاي كارآفرینانه در الاوي این تح يق است موف يت كسب

دليعل انتخعاب ایعن شعاوص     . دارد 63و ميزان وابستاي  9شاوص در این تح يق نيز ضریب تأثير 

به مبارت دیاعر، در زمعان   . وكارهاي كارآفرینانه باشد رة بازگشت سرمایه در كسبشاید اهميت دو

وكاري كه مدت زمان بازگشت سرمایۀ كمتري  وكار كارآفرینانه، كسب م ایسه و ارزیابي چند كسب

هاي دیار مملكرد مالي در تعدادي  این معيار در كنار شاوص. شود تر ارزیابي مي داشته باشد، موفق

بازگشت سرمایه را ( 3993)براي مثال، آگونيس و همكاران . ها در ن ر گرفته شد، است از پژوهش

  .داند در كنار افزایش فروش و سود ساالنه از معيارهاي سناش موف يت مي

مؤلفۀ دیار ایعن تح يعق اسعت كعه من عور از      ( اثربخشي)انداز و ميزان دستيابي به هد   چشم

ابل تح ق و جیاب براي شركت است و اثربخشي، به اهدا  درونعي  بينانه، ق انداز، آیندة واقع چشم

وري، افعزایش تععدد و تنعوع محصعوالت و وعدمات، افعزایش        وكعار ماننعد بهعر،    و غيرمالي كسب

هعا، افعزایش سعهم بعازار و افعزایش       توانمندي تخصصي منابع انساني، ميزان تح ق اهدا  و برنامه

كارآفرینانعه از ن عر هدفاعیاري و اثربخشعي در تح عق       هاي فعاليت. صادرات و جز آن اشار، دارد

اند ساک باالتري  وكارهایي كه توانسته در نتياه، كسب. هاي مورد ن ر وضعيت یكساني ندارد هد 

هعا ضعریب    هر دو این مؤلفه(. Kreft & Sobel, 2005, p.610)ترند  از اهدافش را مح ق كنند، موفق

 .دارند 63و ميزان وابستاي  9نفوذ 

اهميععت . شععد، در ایععن تح يععق اسععت  هععاي شناسععایي سععودمندي، یكععي دیاععر از شععاوص  

شععود و بایععد  وكارهععاي كارآفرینانععه ف ععط بععه تععأمين منععافع فععرد كععارآفرین محععدود نمععي  كسععب
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هاي كارآفرینانه نيز مد ن عر قعرار گيعرد     وكارهایي شكل بايرد كه پيامدهاي اجتمامي فعاليت كسب

(Wennekers & Thurik, 1999, p.44 .)   وكارهعا، ف عط در صعورتي كعه بعا       منعافع بلندمعدت كسعب

. رویكردهاي اوالقي سازگار باشد و از توقعات و م ررات جامعه پيشي بايرد، تأمين وواهعد شعد  

، به معناي سازماندهي تأمين سودمندي همننين،. دارد 3و ميزان وابستاي  6این معيار، قدرت نفوذ 

همكاري مت ابل با جامعه، شعامل در ن عر    -یا محصول مهم یک نياز در جامعه، مرضۀ یک ودمت

 .(Lechler et al., 2001) گرفتن مصلحت جامعه و روش توليد رضایت بخش است

. وكارهعاي كارآفرینانعه اسعت    كمک به رشد اقتصادي منا ه آورین شاوص در شناسایي كسب

ر منا عۀ محعل فعاليعت، و    وكار از لحاظ اقتصادي بع  این شاوص به معناي ميزان تأثيرگیاري كسب

اي است و شامل كمک به رشعد اقتصعادي و افعزایش درآمعد ماعاورین       مشاركت در توسعۀ منا ه

در این تح يق، این مؤلفعه  . وكار، افزایش اشت ال، و ایااد رفا، براي منا ۀ محل فعاليت است كسب

 .دارد 63و ضریب وابستاي  9ضریب نفوذ 

معيارهععاي موف يععت صععاحبان  »وهشععي بععا منععوان  در پژ( 3966)جورجيوسععكي و آكسععالن 

سودمندي را به منوان یعک معيعار مهعم موف يعت در     « وكارهاي كوچک و یک نارش ارزشي كسب

در پژوهشعي بعا منعوان    ( 3996)لنر و همكعاران  . كند وكارهاي كوچک و متوسط معرفي مي كسب

در ن ر گرفتن مصعلحت  )امعه همكاري مت ابل با ج« هاي كارآفرینانه هاي موف يت تيم تعيين سناه»

سازماندهي تأمين یک نيعاز در جامععه،   )و سودمند یا مفيدبودن ( بخش جامعه، روش توليد رضایت

وكارهعاي   معيعار مهعم كسعب    69را بعه منعوان دو معيعار از    ( مرضۀ یک ودمت یا محصعول مهعم  

 . كند كارآفرینانه معرفي مي

 پیشنهادها

هعاي   رگیاري زیاد موامل فردي مانند مهارت فعردي، مهعارت  با توجه به اهميت، قدرت نفوذ و تأثي

انععدازي و مععدیریت  كععاري و مهععارت سععازماندهي بهينععۀ منععابع در را،   اجتمععامي، مهععارت تععيم 

 :شود وكارهاي كارآفرینانه موفق پيشنهاد مي كسب

هاي فردي و اجتمعامي كارآفرینانعه    ها معاو  به ارت اي مهارت ریزي درسي دانشاا، برنامه -
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وكعار توسعط دانشعاویان،     انعدازي كسعب   نشاویان باشد، تا ضمن افزایش تمایعل بعه را،  دا

 . وكارشان نيز افزایش یابد احتمال موف يت و ب اي كسب

نفععان   باید كارآفرینان در جهت ارت اي مهارت اجتمامي و تشكيل شبكه براي ارتباط با ذي -

 .تالش كنند

كعار گيرنعد و در    افعزا دارنعد، بعه    مل و همهاي مك كارآفرینان تالش كنند تيمي كه تخصص -

 .ها كوشش كنند جهت ارت اي توانمندي آن

شعود تح ي عات مشعابهي را بعراي تعيعين ارتباطعات تععاملي         به مح  ان آیند، پيشنهاد معي  -

 .وكارهاي كارآفرینانه تثبيت شد، طراحي كنند هاي كسب مؤلفه
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 و مآخذ منابع

وكار با رویكعرد مدلسعازي    احي مدل فرآیندمحوري كسبطر»(. 6237)مادل؛ بيات، كریم  آذر، .6

 .2-63 ، سال اول، شمارة اول، صفحاتمدیریت فناوري اطالمات. «(ISM)ساوتاري تفسيري 

(. 6206)زاد،، مرتضعي   انصاري، محسعن؛ محمعدي الياسعي، قنبعر؛ زالعي، محمدرضعا؛ رضعایي        .3

اقتصاد و تاارت . «ي كارآفرینانهوكارها هاي مؤثر در انتخاب كسب بندي مؤلفه شناسایي و رتبه»

 .72-09، صفحات 29و30هاي  ، شمار،نوین

تحليلعي  : ارت اي كارآفریني در ایعران »(. 6239)فرد، حسن؛ فروهي، مهشيد؛ صاحي، ملي  دانایي .2

 . 336-393، صفحات 93، شمارة نامۀ پژوهشنامه بازرگاني فصل. «بر ن ش دولت

تعيين محدود، »(. 6206)في، محبوبه؛ مورفي، ایمون زاد،، مرتضي؛ انصاري، محسن؛ مار رضایي .9

سعازي   كعارگيري معدل   هعاي دانشعاویان بعا بعه     و ترتيب ارائۀ برنامۀ درسي براي ارت اي قابليت

 .699-639، سال پنام، شمارة اول، صفحات توسعۀ كارآفریني. «ساوتاري تفسيري

نماي كاربردي روش تح يق راه(. 6203)زاد،، مرتضي؛ انصاري، محسن؛ مورفي، ایمون  رضایي .9
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