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 چکیده

 و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها ليتحل و یيشناسا قيتحق این ياصل هدف
 ،تحقيق رویکرد لحاظ به و کاربردی ،هدف نظر از پژوهش این .است نیقزو استان در متوسط

 تحقيق این آماری جامعة. است پيمایشي -توصيفي نوع از هاداده آوریجمع ۀشيو .است کمي
 کوکران فرمول اساس بر که بودند نیقزو استان در متوسط و کوچک یکارهاوکسب رانیمد
 ياصل ابزار. شدند انتخاب متناسب انتساب با ای طبقه یريگنمونه روش به ها آن از نفر 31

 .شد سبک و بررسي متخصصان پانل طریق از آن روایي که بود پرسشنامه ها داده یآور جمع
 با هاداده(. 39/5) شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایي ميزان تعيين برای

 تحليلوتجزیه 0/8 نسخة LISREL افزارنرم نيهمچن و 33 نسخة SPSS افزارنرم از استفاده
 ،يآموزش ،يتیاحم ،يالتيتسه - يمال یسازوکارها که دهديم نشان قيتحق یها افتهی .شدند

 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکاها نیترمهم جمله از يارتباط و يتیریمد
 .ندهست
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 مقدمه 

 رو بازار در دگرگوني و تحول فرایند ناپذیرجدایي بخش متوسط و کوچک وکارهایکسب
 تغييرات به که یجدید های هشيو ابداع در وکارهاکسب این .هستند امروز دنيای گسترش به

 چنين گفت توانمي .کنندمي ایفا مهمي نقش شد خواهد منجر توليد توانایي افزایش و فناوری

 کردن دگرگون حال در چون هستند، رقابت و تحول و تغيير وجویجست در هایيواحد
 کارهای و کسب توسعة و ایجاد همچنين ؛(3181 جي، زولتان اکس) بازارند کلي ساختار

 و اقتصادی اوضاع بهبود در تسریع جدید، مشاغل ایجاد در مهم سياستي متوسط و کوچک
 وکارهای کسب به ایویژه توجه باید که است دليل این به و رود مي شمار به کشورها رشد

 محيط با را خود قادرند متوسط و کوچک کارهایوکسب زیرا ؛شود متوسط و کوچک
 و گسترده تحوالت و تغييرات با تطبيق امکان هاآن ساختار طور همين ؛دهند وفق امروزی

 (.Garavan et al.,1994) کند مي پذیر امکان را بقایشان و حفظ و سازد مي فراهم را جانبه همه
 ایفا اقتصادی رشد و توسعه در بسزایي نقش متوسط و کوچک وکارهایکسب نيز ایران در

 درصد 35 حدود ایران، صنعتي هایشهرك و کوچک صنایع سازمان گزارش اساس بر .کنندمي

 صنایع سازمان) دهندمي تشکيل کارمند نفر 05 از کمتر با هایبنگاه را ایران در اقتصادی هایبنگاه

 دالیل روی بر مطالعه ،هابنگاه این شناسيآسيب(. 3135 ایران، صنعتي هایشهرك و کوچک

 تواندمي متوسط و کوچک وکارهای کسب موفقيت بومي مدل ةارائ و هاآن شکست یا موفقيت

 المللي بين بازار در هاآن پذیریرقابت و عملکرد بهبود کارایي، ارتقای به توجهي شایان کمک

 است، شده انجام متوسط و کوچک وکارهایکسب ادبيات در زیادی هایپژوهش اگرچه .کند
 این بندیاولویت و کارهاوکسب نوع این توسعة سازوکارهای دربارۀ جامعي تحقيق تاکنون

 به دستيابي برای متوسط و کوچک کارهایوکسب که سازوکارهایي .است نشده انجام سازوکارها

 کرده توجه آن به کمتر رشد ادبيات که است جدیدی موضوع گيرندمي کار به توسعه و رشد

 سازوکارها این شناسایي .کندمي تمرکز موضوع این بر بيشتر حاضر ةمطالع رو این از ؛است

 در اثرگذار و هدفمند هایاقدام برای را گذاریسياست هایسازمان و گذارانسياست تواند مي

 هایاقدام بر تمرکز در هاوکارکسب صاحبان به همچنين و کند کمک هابنگاه این با ارتباط

  .باشد کارهاوکسب عملکرد ارتقای و توسعه و رشد به دستيابي برای اهرمي و کند یاری کليدی
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 کارهایوکسب توسعة سازوکارهای تحليل و شناسایي مقاله این اصلي هدف ،بنابراین 
 ترینمهم که است این شودمي مطرح اینجا که پرسشي ترینمهم .است متوسط و کوچک

 کدامند؟ متوسط و کوچک کارهایوکسب توسعة سازوکارهای

 
 تحقیق پیشینة بر مروری

 به وابسته امروز دنيای در گوناگون جوامع اقتصاد از بزرگي بخش شکوفایي و توسعه
 ی. سازوکارهایابندمي توسعه و شکل جدید وکارهایکسب آن در که است سازوکارهایي

 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة که است یيمجموعه راهکارها کارهاوکسب توسعة
 بتوانند تا سازد مي فراهم کارآفرینان برای را يطیشراو  کنديم ليتسه جامعه کی در را

 افراد ميان، این در (.Covin et al., 1990) بخشند بهبود بازار در را خود رقابتي موقعيت
 کارآفریني و کنندمي ایفا وکارهاکسب این ایجاد در را اصلي نقش جامعه هر کارآفرین

 رفع باعث تواندمي هاآن از گيریبهره که است هایيفرصت شناخت برای نيرومند ابزاری
 کاهش وری،بهره بودنپایين پویا، و خالق انساني نيروی کمبود اشتغال، نهمچو مشکالتي

(. Landstrom, 2005) شود رقابت افزایش و اقتصادی رکود ،خدمات و هامحصول کيفيت
 است استوار متوسط و کوچک یکارهاوکسب محور بر افتهیتوسعه کشورهای اقتصاد ،امروزه

 توسعة برای ازين مورد وجوه معموالً که کنند يم سيتاسها را  بنگاه این نانیکارآفر عموماً و
ها سهم  (. این شرکت3188 زاده،یاصغر و زدخواهی)ا ندارند ارياخت در را خود دۀیا و طرح

های بزرگ از  و نسبت به شرکت رندداصنایع پيشرفته و ایجاد اشتغال  ةتوسعبسزایي در 
 پذیری باالیي برخوردارند. انعطاف

. دارند زين یگرید ادیز اريبس یایمزا متوسط و کوچک یکارهاوکسب ،نیا بر عالوه
 پذیریانعطاف آالت،ماشين محدود ظرفيت و کم عمومي هایهزینه با کوچک های بنگاه

 یکدیگر، با مند منظا هایهمکاری و منظم ارتباطي های هشبک ایجاد با صنایع این .دارند بيشتری

 همچون کوچک وکارهایکسب هایمزیت از انبوه، توليد هایشاخص به دستيابي ضمن

 کارهایوکسب رشد منافع بيشترین(. 3183)برخورداری،  برخوردارند نيز تنوع و نوآوری
 است اشتغال و استخدام بخش به کارهاوکسب نوع این کمک به مربوط متوسط و کوچک



 158 3131 تابستان ،2 ۀشمار ،7 ۀدور ،ینیکارآفر توسعهفصلنامة                                   

 (Hamilton and Dana, 2003; Reid and Harris, 2004؛) ها  بسياری از دولت بنابراین
را برای واحدهای کوچک و متوسط فراهم سازند و  و توسعه اند که باید بستر رشدمتقاعد شده

 (.Kyaw, 2008ها را حمایت کنند ) آن
 طرف از که اقتصادی واحدهای را متوسط و کوچک کارهایوکسب مالدوني و آمبویس

 & Amboise) گيرندمي نظر در انداداره و تأسيس قابل آسانيبه )کارآفرین(مستقل شخصي

Muldowney, 1988). 3تجارت و صنعت واحد
 کار به را زیر بندیتقسيم آماری اهداف برای 

 :بردمي
 33تا  35 :کوچک یکارهاوکسب( 2 انساني؛ نيروی نفر 3 تا 3 :2خرد یکارهاوکسب( 3

تا  355 :متوسط یکارهاوکسب( 1 (؛شودمي شامل هم را خرد های)شرکت انساني نيروی نفر
 .انساني نيروینفر  255 از بيش :بزرگ یکارهاوکسب( 9 انساني؛ نيروی نفر 333

 هاآن ساختار و اندازه به بلندمدت، یاقتصاد ثبات و رشد در متوسط و کوچک عیصنا تياهم
 طیشرا با بتوانند و باشند منعطف دهديم امکان هاآن به خاص طیشرا در که است مربوط
 به و هستند کاربر بزرگ عیصنا از شتريب متوسط و کوچک عیصنا. کنند مقابله نامساعد یاقتصاد

 Tommaso) دارند ازين ياندک یگذارهیسرما یهانهیهزبه  دیجد مشاغل جادیا یبرا سبب نيهم

& Sabrina., 2000 .)و دارند متوسط و کوچک عیصنا از یدیشد یریاثرپذ بزرگ عیصنا 
از  يکی(. Hillary, 2000) استکوچک و متوسط  عیصنا ريتأثتحت  یادیتا حد ز هاآن يبازده

 نیا و است عیصنا نیگسترش ا زين یدر اقتصاد جهان امروز داریپا تيموفق یمهم برا طیشرا
(. Luo, 2000) کننديم فایا يمهم نقش جامعه اشتغال و یاقتصاد رشد درآمدها، تيتثب در عیصنا

 منابع و سرمایه دارای معموالً اما توجه شایان ناملموس هایدارایي کوچک توليدی هایبنگاه

 پيوسته هاآن توليدات بازار ،این بر افزون ؛هستند بازاریابي و توليد از حمایت برای محدود
 منابع مدیریت و آوردندستبه در هاآن قابليت که چنان است، شده جهاني و است تغيير درحال

 شکست محدودیت، این وجود با. است شده محدود حيات ادامة و بقا برای کمياب
 ةوسعت بنابراین ؛(Kim et al., 2008) است شده کمتر قبل به نسبت کوچک وکارهای کسب

                                                 
1  . DTI Department of Trade and Industry 

2  . Micro firm 
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کوچک و متوسط از راه  یاست. بنگاها کشوراقتصادی  ةتوسعکوچک و متوسط رمز  یهابنگاه 
های چهار مجرای کارآفریني، نوآوری و تغيير فناوری پویایي صنعت و در نهایت ایجاد فرصت

یافتن رقابت جهاني، افزایش شدت همچنين ؛گذارندثيرأتشغلي و افزایش درآمد بر اقتصاد جهاني 
جه به این صنایع اطميناني و تقاضای فزاینده برای محصوالت متنوع باعث شده است که توبي

 د،يتول ةدامنانبوه،  اسياز اثر مق يناش یهاتیمز داشتن جهت به بزرگ عیچند صنابيشتر شود. هر
 عیصنا یهاتیمز ،هستند یگذاران اقتصاداستيس توجه مورد هم هنوز يسازمانده اثر و تجربه

)غفاری  است ساخته مبدل اول انتخاب به کاالها اغلب ديتول در را عیصنا نیا متوسط و کوچک
 برایملزومات  ریآوردن وجوه مورد نياز و سادستبه ن،يب نی(. در ا3187آشتياني و پيرمحمدی، 

 است. برای کارآفرینان مطرح بوده شکل معضلي وکارها همواره به کسب نیتداوم ا واندازی  راه
 ةحرفها به طول انجامد و کارآفرینان را از آوردن وجوه مورد نياز ممکن است ماهدستیند بهافر

 یدارا نانیعمر کارآفر ۀدوراز مراحل مختلف  کیوکارها منصرف کند. هر مدیریت کسب
قابل  يمختلف يدوره منابع مال نیااز مراحل مختلف  کیخاص خود است و در هر یهايگژیو

 درهای گوناگون(  پذیری و هزینه مالي )با امکانمين أتای از منابع  گسترده دامنةاست.  يدسترس
 (. Deakins & Freel, 2003دسترس کارآفرینان قرار دارد )

 توسعةو  اندازیراه در رسانیاری یسازوکارها تحليل برای گوناگون ادبيات مرور
 بر :شود يم ارائه ادامه در کهشد  منجر يقاتيتحق مطالعة به متوسط و کوچک یوکارها کسب
 توسعةو  ایجاد به که یيسازوکارها کارآفریني، جهاني باندیده مفهومي الگوی اساس
 هایبرنامه دولت، هایسياست مالي، تأمين: از عبارتند کنندمي کمک جدید وکارهای کسب

 لياز قب یموارد GEM نی(. عالوه بر اReynolds et al., 2010) تربيت و آموزش و دولت
 به دسترسي تجاری، و قانوني هایزیرساخت ،(OECD, 2010) توسعه و تحقيق انتقال

 گریرا از د (Wilson et al., 2007)اجتماعي و فرهنگي هنجارهای و فيزیکي هایزیرساخت
نتایج . شمارديم متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعةو  جادیا در مؤثر یسازوکارها

شخصي، نقش  ةتجرب ليقب از يهایلفهؤمکه  داد( نشان 3188زاده )سلماني وانصاری  قيتحق
دولت، نقش بخش خصوصي، عوامل سياسي داخلي و خارجي، عوامل فرهنگي و اجتماعي، 

 . اندداشتهثير أت کارهاوکسب ةتوسععوامل فناوری و عوامل جمعيتي در 
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 را نقش نیترمهم يمال نيتأمو  کارآفرین اجتماعي ةشبک یو همکاران و نسترانديل نظر از 
 Lindstrand et) کننديم فایا متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعةو  یاندازراه و رشد در

al., 2011 .) نةيزمدر  که شد(، مشخص 3183و همکاران ) زادهشریف قيتحق اساس بر 
 نهادی، هایحمایت از بين کشاورزی، وکارهایکسب توسعة حمایتي نيازهای بندیاولویت

 و قوانين سازیشفاف ها،زیرساخت ةتوسع اداری، امور شدنآسان بانکي، تسهيالت پرداخت
 بين در و بيمه پوشش گسترش بازار و تنظيم یارانه، پرداخت زمين، واگذاری حقوقي، امور

 مدیریت و اندازیراه با مرتبط اداری روند و امور و اطالعاتي، آموزشي هایحمایت
 با مرتبط حقوقي امور و قوانين کارآفریني، آتي و موجود هایو فرصت هازمينه ،وکارها کسب

سيسات أت و هاسازه یابي،مکان توجيهي، طرح نوشتن وکار،مدیریت کسب و اندازیراه
 قيتحق جینتا اساس بر. داشتند قرار هااولویت نیدر باالتر ،ریزی توليدبرنامه و کارو کسب

 نیتدو نانه،یکارآفر یراهبردها شناخت که شد( مشخص 3183و کمال ) يانیدار احمدپور
 سهم که هستند یيسازوکارها جمله از کار،وکسب واحد عملکرد و نانهیکارآفر یراهبردها

و  هي فارسيل. یدالاندداشته یکشاورز کاروکسب یواحدها زيآمتيموفق عملکرددر  یاعمده
که ساختار سازماني، امکانات فيزیکي، نظام پژوهشي، نظام  اندداشته اني( ب3135همکاران )

های کاری و و روشیندها افرمالي، نظام منابع انساني، استراتژی سازماني، نظام منابع اطالعاتي، 
 ةتوسعبر ثر ؤمعوامل ساختاری  نةيزمدر  هاتیاولو نیباالتر درسيستم کنترل و نظارت دارای 

 عوامل یبندتیاولو نةيزمدر  ي( در پژوهش3135و قاسمي ) زیودار .اندکارآفریني قرار داشته

ارچوب چ شرایط به ارجحيت متوسط و کوچک وکارهایکسب اندازیراه در تسهيلگر
 فرایند بر مؤثر عوامل خود قيتحق در زين هابر و لرنربردند.  يکارآفرین پ شرایط بر کارآفرینانه

 و شخصي هایویژگي گروه چهار به را کارآفرینانه هایشرکت موفقيت و کارآفریني
 محل محيطي هایجذابيت دولتي، مشورتي و مالي هایحمایت کارآفرینان، شناختي روان

 (.Lerners & Haber, 2000) اندکرده یبندتقسيم ارائه قابل خدمات تنوع و شرکت فعاليت
 مدیریت، هایتشویق و هاحمایت نقش بر فنالند کشور در خود قيتحق در کوروال و نوننيه

 توسعة با مرتبط اطالعات گسترش راستای در راهبردها در شفافيت وجود و افراد انگيزش
 (.Heinonen & Korvela, 2003) اندکرده تأیيد سازماني کارآفریني
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و  جادیرا در ا يمنابع اطالعات يتيشخص یهايژگیو گوندويو ک ردونیرو  سيلیپا ید 
 & Kiggundu, 2002; De Pillis) انددانسته موثر متوسط و کوچک یهاشرکت توسعة

Reardon, 2007.) توسعه و تحقيق نظام استقرار که افتندیدر( 2553) همکاران و گيوها جيان 
 کارگيری هب رو این از ؛کند تلفيق خالقيت و نوآوری با را کارآفریني برنامة سيستم توانديم

 افزایش کارآفریني طریق از نوآوری و خالقيت تا شود يم موجب توسعه و تحقيق رویکرد این
 منابع توانمندی افزایش موجب توسعه و تحقيق استراتژی که افتندیدر هاآن نيهمچن ؛یابد

 نةيزمدر  که شد مشخص قيتحق نةيشيپ يبررسبا  نیبنابرا شود؛ يم ينیکارآفر توسعةو  انساني
 . دارد وجود يمختلف یسازوکارها نانهیکارآفر و متوسط و کوچک یوکارهاکسبتوسعة 

 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعةرشد و  که شدمشخص  قيتحق نةيشيپ يبررس با
 نیا کردنمشخص و یيشناسا نيازمند نخست خود این و ستسازوکارها ای مجموعه گرو در

 :از عبارتند پژوهش این اهداف از برخي .ستسازوکارها

 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها بندیاولویت و شناسایي

 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یبنددسته
 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یبندتیاولو

 
 شناسی تحقیق روش

 یکاربرد قاتيو از نظر هدف جزو تحق يکم یهاپژوهش نوع از ت،يماه نظر از حاضر قيتحق
 رانیمدنفر از  273 شامل یآمار جامعة. ديبه انجام رس شیمايپ راهبرد ةیپااست که بر 

نفر  31استفاده از فرمول کوکران  بابود که  نیکوچک و متوسط در استان قزو یکارها و کسب
 متناسب انتساب با ای طبقه یريگنمونه روش از استفاده با و شدند انتخاب قيتحق نمونةبه عنوان 

از  کیبدین ترتيب که هر ؛شدند انتخاببه پرسشنامه  یيپاسخگو یبرا قيتحق یهانمونه
 گيری نمونه ها آن از هریک حجم با متناسب و شد گرفته نظر در طبقه کی عنوان  به هاشهرستان

بر  که شدگردآوری  ساختهمحقق پرسشنامةبا استفاده از  نظرمورد  های داده. پذیرفت صورت
و  رانیمد یاحرفه و یفرد یهايژگیو بخش دو شامل و بودشده  نیتدو قيتحق نةيشيپاساس 

 فيقالب ط( بود که در هیگو 17)کوچک و متوسط  یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Reardon+Kathleen+K.%22
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و برای  کردند دیيتأو  یبازنگر متخصصان راپرسشنامه  یصور یي. رواشدند يبررس کرتيل 
 اسيمق یبرا آن ميزان وآلفای کرونباخ محاسبه شد  بیتعيين قابليت اعتماد پرسشنامه ضر

 دست به39/5 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها يعنی پرسشنامه ياصل
و با استفاده از  ندشد یدگذارک هاآن در موجود اطالعات ها،پرسشنامه ليتکم از پس. آمد
 قرار ليتحلوهیتجز مورد 0/8 نسخة LISREL افزارنرم نيهمچن و 33 نسخة SPSS افزارنرم

 يعامل ليتحل جینتا دیيتأمنظور  به یدیيتأ يعامل ليانجام تحل یبرا زرليل افزاراز نرم .گرفتند
و  توصيفي یآمار یهاروش از هاداده ليتحلوهیتجز یبرا .است شده استفاده ياکتشاف
 ليو تحل ياکتشاف يعامل ليتحل ،راتييتغ بیضر ،ميانگين درصد، فراواني، نظير ياستنباط

 شد.  استفاده یدیيتأ يعامل
 

 ها یافته
درصد( و  2/87مرد ) هاآن شتريب که داد نشان انیپاسخگو یاحرفه و یفرد یهايژگیو يبررس

 يسال بود که رنج سن 95 باًیتقرمورد مطالعه  رانیمد يسن نيانگيدرصد( زن بودند. م 8/32) هيبق
اعضای  بيشترشرکت  تيفعال حوزۀ. داشتسال قرار  95تا  15 نيدرصد( ب 0/13) هاآن بيشتر

 يليتحص رشته نةيزمدر  يفراوان نیشتريدرصد( صنعت بود و ب 8/73مطالعه ) موردجامعة 
افراد  بيشتر که شدمشخص  نيهمچن ؛بود يکارشناس به مربوط( درصد 3/13) انیپاسخگو

 .اند    داشته يبانک التيتسه افتیدر سابقةدرصد(  1/28مطالعه ) موردجامعة 
کوچک و  یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یبندرتبه منظور به ،شدکه ذکر  گونههمان

 اساس بر و شد( استفاده  ادیز يليکم تا خ يلي)از خ کرتيل فيدر قالب ط هیگو 18متوسط از 
 شود،يم مالحظه 3 جدول در که گونههمان. شدند یبندرتبه هاهیگو راتييتغ بیضر
 افتیدر نةيزمکاهش موانع موجود در "و  "نیيپا بهرۀبا  يبانک التيتسه یاعطا" یها هیگو
 یکاربرد قاتيانجام تحق" یهاهیگو و گرفتند قرار هارتبه نیباالتر در "قهيوث لياز قب التيتسه
 فرهنگ اشاعة" و "متوسط و کوچک یهاشرکت توسعة یموانع و راهکارها يبررس نةيزمدر 

 .دادند اختصاص خود به را هارتبه نیترنیيپا "ينیکارآفر
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 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یبندرتبه. 1 جدول 

 ميانگين گويه
 انحراف
 معيار

 بيضر
 راتييتغ

 رتبه

 1 78/87 66/1 42/2 نییپا ةبهر با یبانک التیتسه یاعطا

 4 99/21 78/1 24/2 قهیوث لیاز قب التیتسه افتیدر ةنیزم در موجود موانع کاهش
 متوسط و کوچک یهاشرکت یبرا یاتیمال و یگمرک یهاتعرفه کاهش

 سیسأت ةیاول یهاسال در خصوص به
81/2 78/1 87/28 8 

 2 94/22 82/1 78/8 متوسط و کوچک یهاشرکت به مربوط اصناف و هاهیاتحاد تیتقو
 8 44/26 98/1 44/2 در بازار هامتیق ثبات جادیا

 سیتأس نةیزمدر  یادار یهایروکراسوب و یقانون یهاتیمحدود کاهش
 وکارها بکس

88/8 88/1 64/26 6 

 8 92/29 14/4 42/2 متوسط و کوچک یهادولت از شرکت ةجانبهمه تیحما
 7 8/81 46/4 2 هاشرکت امور در متخصص افراد یا مشاور از استفاده

 9 18/84 47/4 99/8 ینیروهای کارآزموده در مراکز آموزش عال تربیت
 14 62/84 82/1 84/8 نانهیکارآفر یهامهارت و هاتیقابل از رانیمد یبرخوردار

 11 24/88 28/4 88/2 هاپروژه و هاطرح در مشترک یگذارهیسرما نةیزم کردن فراهم
 14 77/82 44/4 42/2 خدمات ارائةو  التیتسه یاعطا نةیزمدر  هاشرکت نیب ضیتبع رفع

 18 68/88 48/4 67/8 یالمللنیب یاقتصاد یاسیس روابط بهبود
 12 42/86 48/4 96/8 متوسط و کوچک یهاشرکت مختص یرسم یهابورس تیتقو و جادیا

 مختص مختلف یتخصص یهانهیزم در یمجاز آموزش شبکة وجود
 متوسط و کوچک یهاشرکت

48/2 84/4 22/86 18 

 منظور به متوسط و کوچک یهاشرکت مختص یمال مؤسسة ایبانک  جادیا
 شتریب تیحما

76/8 44/4 94/86 16 

 18 89/88 97/1 28/8 متوسط و کوچک یهاشرکت نیب در سالم یرقابت طیمح وجود
 17 26/89 88/4 88/8 کارهاوکسب نیا در کارکنان یشغل تیرضا سطح بهبود

 وکارهایکسب ازین مورد امکانات و زاتیتجه واردات ای یسازفراهم د،یتول
 متوسط و کوچک

88/8 88/4 79/89 19 

 44 44/64 67/4 28/2 هاشرکت یتخصص امور در متخصص و لکردهیتحص یروهاین از یریگبهره
 مشارکت و یگروه کار به کارهاوکسب نیا در کارکنان بیترغ و قیتشو

 رانیمد توسط فعال
87/8 19/4 47/61 41 

 تیفعال و یگذارهیسرما برایمستعد  یهانهیزم ییشناسا بارةدر قیتحق
 متوسط و کوچک یهاشرکت توسط

78/8 86/4 41/61 44 

 وکارهایکسب نةیزمدر  تیو فعال حضور برایالزم  یهامشوق یاعطا
 متوسط و کوچک

78/8 89/4 68/61 48 
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 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یبندرتبه. 1 جدول 

 ميانگين گويه
 انحراف
 معيار

 بيضر
 راتييتغ

 رتبه

 مختلف یهانهیزم در الزم خدمات ارائة منظور به یامشاوره مراکز جادیا
 متوسط و کوچک وکارهایکسب به

46/2 88/4 81/64 42 

 48 86/62 18/4 88/8 نوآورانه یهادهیا از دولت یمعنو و یماد تیحما
 فعال حضور و یالمللنیب تبادالت لیتسه برای ییهااستیس وضع

 عرصه نیا در متوسط و کوچک وکارهای کسب
98/8 89/4 27/68 46 

 48 84/68 84/4 81/8 متوسط و کوچک وکارهایکسب مختص قدرتمند یامهیب نظام وجود
 یهادوره یبرگزار قیطر از کارشناسان و رانیمد یفن دانش سطح شیافزا

 یآموزش
46/8 18/4 98/68 47 

 توسعة منظور به...( و اطالعات یفناور ،ی)عمران هازیرساخت توسعة

 متوسط و کوچک وکارهایکسب
78/8 88/4 98/68 49 

کوچک و  یهاشرکت نیب مداوم ارتباط یبرقرار برای یمرکز جادیا
 یو دانشگاه یقاتیمتوسط و مراکز تحق

62/8 88/4 21/69 84 

 یهاشرکت رانیمد حضور با یشیاندهم جلسات و هانشست یبرگزار
 مناسب یراهکارها ارائةو  هاهشیاند و افکار تبادل منظور به متوسط و کوچک

67/8 89/4 87/84 81 

 84 41/81 94/4 1/2 کشور در متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعةطرح جامع  نیتدو
 88 47/81 78/4 98/8 اطالعات بازار افتیدر در لیتسه منظور به یرساناطالع یهاگاهیپا جادیا

 قیطر از کارشناسان و رانیمد یارتباط و یتیریمد دانش سطح شیافزا
 یآموزش یهادوره یبرگزار

18/8 49/4 14/84 82 

 یواگذار نةیزمکوچک و متوسط در  یهاشرکت دادنقرار تیاولو در
 هاپروژه و هاطرح

77/8 48/8 84/87 88 

 86 29/78 17/4 88/4 ینیکارآفر فرهنگ اشاعة
 88 77/76 44/4 88/4 هاشرکت توسعة یموانع و راهکارها یبررس نةیزمدر  یکاربرد قاتیتحق انجام

 
کوچک و  یکارهاوکسب توسعة یهدف کاهش تعداد متغيرهای مربوط به سازوکارها با

بهره گرفته  يها از تحليل عاملي اکتشاف متوسط به عوامل کمتر و تعيين سهم هریک از عامل
 یبرا هاداده بودنمناسب برای. شد ياکتشاف يعامل ليوارد تحل ريمتغ 17منظور  نیشد. بد

و مقدار  KMO 350/5و آزمون بارتلت استفاده شد. مقدار  KMO بیاز ضر يعامل ليتحل
 ۀدهندنشان امر این وبود  داريمعن درصد کی سطح در که آمد دست هب 929/7820بارتلت 
 بردنباال منظور  به نيهمچن است؛برای تحليل عاملي  شدهوارد متغيرهای همبستگي بودنمناسب

 دامها
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استفاده شد و در مجموع تعداد پنج عامل و بر  ماکسیاز روش چرخش وار هاهیگو ريتفس 
 نی. ااندشده ارائه 2 جدول در که شدنداستخراج  نيشيعامل پ اريمع زيو ن ژهیو ریاساس مقاد

 درصد دهندۀ نشانامر  اینکه  اندکرده نييرا تب رهايکل متغ انسیدرصد از وار 59/20عوامل 
 جدول نیا در املوع نیا از هرکدام سهم. ستها عامل اینوسيلة  به شدهتبيين واریانس باالی

 انجام عامل هر در موجود یرهايمتغ تيماه به توجه با هاعامل ینامگذار. است شده مشخص
، "يآموزش"، "يتیحما"، "يالتيتسه -يمال" صورت  به عوامل این اساس نیا بر و رفتیپذ
واقع فرض با عوامل در متغيرها قرارگيری وضعيت. شدند گذاری نام "يارتباط" و "يتیریمد"

ها به روش وریماکس و  ، بعد از چرخش عامل0/5از  تربزرگ عاملي بار با متغيرهای شدن
 عامل شده،استخراج عوامل ویژۀ. با توجه به مقدار است 2ها به شرح جدول  گذاری عامل نام
بيشترین سهم را در تبيين متغيرها دارد. پس از آن،  38/2 ویژۀبا مقدار  "يالتيتسه -يمال"

با مقدار  "يتیریمد" ،57/9 ویژۀبا مقدار  "يآموزش" ،32/0 ویژۀبا مقدار  "يتیحما"عوامل 
  قرار دارند. 29/1 ویژۀبا مقدار  "يارتباط" و 33/1 ویژۀ

 به مربوط ساختاری و گيریاندازه الگوی برازش و پرسشنامه ایسازه اعتبار بررسي برای
 LISREL افزارنرم از استفاده با هاداده متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها

 تحليل نیا از حاصل نتایج 1جدول  و 3الگوی  در. شدند تأیيدی عاملي تحليل 0/8 نسخة

 یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها ۀشدبرازش الگوی، 3شکل  در. است آمده تأیيدی عاملي
 گيریاین هستند که ابزار اندازه بيانگر هاگویه شدۀکوچک و متوسط، بارهای عاملي استاندارد 

 برازندگي هایشاخص ،9قرار دارد. در جدول  ایسازه اعتبار لحاظ از مناسبي وضعيت در

 برازش نيکویي شاخص. هستند شدهمشاهده هایداده با مطالعه مورد مدل خوب برازش بيانگر

 مناسب برازش دهندۀ نشان باشد، ترنزدیک یک به هرچه برازش نيکویي ۀشدتعدیل شاخص و

 متوسط گيریاندازه برای شاخصي که ،هاماندهباقي ميانگين ریشة معيار همچنين ؛است مدل
 این بر افزون ؛است مدل خوب برازش دهندۀنشان باشد، ترکوچک هرچه هاست،ماندهباقي

 بيانگر (درصد 05/5 یداري)در سطح معن t هایکميت و داریمعني سطح و کای مجذور
 به توجه با (.Hair et al., 2006) هستند مدل با شدهمشاهده هایداده دارمعني تفاوت نداشتن

 و يتیریمد ،يآموزش ،يتیحما ،يالتيتسه - يمال هایعامل که گفت توانمي 9 جدول نتایج
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 و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها مجزای و مستقل ابعاد زیادی حدود تا يارتباط 
 نیا نیتدو در را پنجم تا اول رتبة تیاولو بيموارد به ترت نیو ا کنندمي یريگاندازه را متوسط

 . دهنديم اختصاص خود به سازوکارها

 
 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یعامل لیتحل. خالصة 4 جدول

 نام
 عامل

 متغيرها
 بار

 عاملي
 مقدار
 ويژه

 درصد
 واريانس

 واريانس درصد
 تجمعي

مال
 ي

- 
تسه
ي

الت
 ي

 694/4 نییپا ةبهر با یبانک التیتسه یاعطا

17/6 18/18 18/18 

 879/4 قهیوث لیاز قب التیتسه افتیدر ةنیزم در موجود موانع کاهش
 821/4 در بازار هامتیق ثبات جادیا

 848/4 هاپروژه و هاطرح در مشترک یگذارهیسرما نةیزم دنکر فراهم
 ارائةو  التیتسه یاعطا نةیزمدر  هاشرکت نیب ضیتبع رفع

 خدمات
828/4 

 یها شرکت مختص یرسم یهابورس تیتقو و جادیا
 متوسط و کوچک

621/4 

 و کوچک یهاشرکت مختص یمال مؤسسة ایبانک  جادیا
 هاآن از شتریب تیحما منظور به متوسط

648/4 

 ازین مورد امکانات و زاتیتجه واردات ای یسازفراهم د،یتول
 متوسط و کوچک وکارهایکسب

888/4 

حما
تي

 ي

 کوچک یها شرکت یبرا یاتیمال و یگمرک یهاتعرفه کاهش
 سیتأس ةیاول یهاسال در خصوصبه متوسط و

811/4 

94/8 22/16 64/88 

 و کوچک یهاشرکت به مربوط اصناف و هاهیاتحاد تیتقو
 متوسط

648/4 

در  یادار یهایبوروکراس و یقانون یهاتیمحدود کاهش
 متوسط و کوچک وکارهایکسب سیتأس نةیزم

814/4 

 678/4 متوسط و کوچک یهادولت از شرکت ةجانبهمه تیحما
 868/4 نوآورانه یهادهیا از دولت یمعنو و یماد تیحما

 حضور و یالمللنیب تبادالت لیتسه برای ییهااستیس وضع
 عرصه نیا در متوسط و کوچک وکارهایکسب فعال

874/4 

 نةیزمکوچک و متوسط در  یهاشرکت دادنقرار تیاولو در
 هاپروژه و هاطرح یواگذار

898/4 

آموزش
 ي

 668/4 ها شرکت امور در متخصص افراد یا مشاور از استفاده

48/2 81/11 92/22 
 864/4 ینیروهای کارآزموده در مراکز آموزش عال تربیت

 مختلف یتخصص یهانهیزم در یمجاز آموزش شبکة وجود
 متوسط و کوچک یهاشرکت مختص

844/4 

 698/4 در الزم خدمات ارائة منظور به یامشاوره مراکز جادیا
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 متوسط و کوچک یکارهاوکسب توسعة یسازوکارها یعامل لیتحل. خالصة 4 جدول 
 نام

 عامل
 متغيرها

 بار
 عاملي

 مقدار
 ويژه

 درصد
 واريانس

 واريانس درصد
 تجمعي

 متوسط و کوچک وکارهایکسب به مختلف یها نهیزم
 قیطر از کارشناسان و رانیمد یفن دانش سطح شیافزا

 یآموزش یهادوره یبرگزار
888/4 

موانع و  یبررس نةیزمدر  یکاربرد قاتیتحق انجام
 متوسط و کوچک یهاشرکت توسعة یراهکارها

848/4 

مد
يري

يت
 

 682/4 نانهیکارآفر یهامهارت و هاتیقابل از رانیمد یبرخوردار

99/8 14/11 42/86 

و  یبه کار گروه کارهاوکسب نیا کارکنان بیترغ و قیتشو
 رانیمدسوی  ازمشارکت فعال 

647/4 

 887/4 کارها و کسب نیا در کارکنان یشغل تیرضا سطح بهبود
 امور در متخصص و لکردهیتحص یروهاین از یریگبهره

 هاشرکت یتخصص
888/4 

ارتباط
 ي

 یها شرکت نیب مداوم ارتباط یبرقرار برای یمرکز جادیا
 یو دانشگاه یقاتیکوچک و متوسط و مراکز تحق

844/4 

42/8 9 42/68 

 افتیدر در لیتسه منظور به یرساناطالع یهاگاهیپا جادیا
 اطالعات بازار

669/4 

 کارشناسان و رانیمد یارتباط و یتیریمد دانش سطح شیافزا
 یآموزش یهادوره یبرگزار قیطر از

628/4 

 رانیمد حضور با یشیاندهم جلسات و هانشست یبرگزار
 و افکار تبادل منظور به متوسط و کوچک یهاشرکت

 مناسب یراهکارها ارائةو  هاهشیاند
827/4 

 
 برازندگی هایشاخص برمیزان انطباق مدل پژوهش  نتایج. 8 جدول

 پژوهش در نتايج شدهپيشنهاد معيار برازش شاخص
 261/4 ≥8 یآزاد درجة

 444/4 ≥ 48/4 یداریمعن سطح
NFI ≤ 94/4 91/4 

NNFI ≤ 94/4 94/4 
CFI ≤ 94/4 94/4 

 94/4 94/4 ≥ برازش نیکویی شاخص
 91/4 94/4 ≥ برازش نیکویی ةشدتعدیل شاخص

RMR 48/4 ≤ 428/4 
 488/4 ≥ 14/4 هاماندهباقی میانگین ریشة معیار

 

 دامها
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 پرسشنامه نظری ساختار تأییدیعاملی  تحلیل. 2 جدول 
 کرونباخ آلفاي t مقدار شده استاندارد عاملي بار هاگويه متغيرها

 یالتیتسه - یمال

 - 884/4 1 یالتیتسه – یمال

984/4 

 687/7 882/4 4 یالتیتسه – یمال
 798/7 846/4 8 یالتیتسه – یمال
 666/7 941/4 2 یالتیتسه – یمال
 482/7 697/4 8 یالتیتسه – یمال
 781/7 864/4 6 یالتیتسه – یمال
 284/7 782/4 8 یالتیتسه – یمال
 888/7 794/4 7 یالتیتسه – یمال

 یتیحما

 - 879/4 1 یتیحما

941/4 

 411/8 794/4 4 یتیحما
 217/7 897/4 8 یتیحما
 744/7 749/4 2 یتیحما
 844/14 794/4 8 یتیحما
 241/11 771/4 6 یتیحما
 964/9 791/4 8 یتیحما

 یآموزش

 - 728/4 1 یآموزش

798/4 

 111/9 778/4 4 یآموزش
 882/9 718/4 8 یآموزش
 684/7 726/4 2 یآموزش
 846/14 784/4 8 یآموزش
 848/14 714/4 6 یآموزش

 یتیریمد

 - 876/4 1 یتیریمد

941/4 
 648/14 697/4 4 یتیریمد
 248/14 694/4 8 یتیریمد
 697/11 848/4 2 یتیریمد

 یارتباط

 - 749/4 1 یارتباط

788/4 
 889/9 778/4 4 یارتباط
 892/9 749/4 8 یارتباط
 648/9 881/4 2 یارتباط
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 متوسط و کوچک یکارها و کسب توسعة یسازوکارها یدییتأ یعامل لیتحل. 1 شکل
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 شنهادهایو پ گیری نتیجه 
 که بود پرسش این به دادنپاسخ دنبال به تحقيق این شده،اشاره کلي هدف قالب در

 نیا تيکوچک و متوسط کدامند و وضع یکارهاوکسب ةتوسع یبرا اصلي یسازوکارها
با  کارهاوکسب توسعة ياصل یسازوکارها. بدین منظور، استسازوکارها به چه صورت 

 یدیيتأ يعامل ليو در نهایت با استفاده از تحل ندشدشناسایي  ياستفاده از تحليل عاملي اکتشاف
مورد  رانیمد دگاهینشان داد، از د قيتحق یهاافتهی که گونه همانگرفتند.  قرار دیيتأ مورد

کوچک  یکارهاوکسبتوسعة  نةيزمسازوکارها در  نیترمهم يالتيو تسه يمطالعه عوامل مال
 به که یافراد ایبخش  نیا فعاالن دغدغة نیترمهم و نیترياصل دیشا. هستندو متوسط مطرح 

 یترفيضع يمال بنيةمعموالً  هاشرکت نیا. است يمسائل مال دارند تمایلبخش  نیحضور در ا
 به ؛دارند نياز يدر بعد مال تیبه تقو يو حضور در بازار رقابت اتيح ةادام منظور و به دارند
چون  یموارد هاآن دگاهید از و داشتند اشاره نکته نیا به يخوببه زين انیپاسخگو که یطور
 ليقب از التيتسه افتیدر نةيزمکاهش موانع موجود در  ن،یيپا بهرۀبا  يبانک التيتسه یاعطا

 در ویژهبه ،متوسط و کوچک یهاشرکت یبرا ياتيمال و يگمرک یهاتعرفه کاهش و قهيوث
 قرار گرفتند.  هارتبه نیباالتر در س،يتأس ةياول یهاسال

دولت به  تیبه حما ،برخوردارند زين یيباال تياهم از که ،سازوکارها از دسته نيدوم
 ،نوپا یهاشرکت ویژهبه ،هاشرکت نیا شد، گفته که طورهمان. مربوطند مختلف های شيوه

دولت  ةجانبهمه تیدارند که بدون حما يفيضع يرساختیو ز يانسان یروين ،يمال بنية معموالً
 دست بخش نیا در نظر مورد اهداف به تواندينم زين دولت و دهند ادامه خود اتيح به توانندينم
 صورتبه مختلف، نيقوان وضع و یگذاراستيس با مختلف اشکال به توانديدولت م .کند دايپ

که ذکر  یبر موارد عالوه. کند یو معنو یماد تیحما هاشرکت نیا از م،يمستقريغ و ميمستق
 به متوسط و کوچک یهاشرکت شرفتيپ و توسعه دولت، مختلف یهاتیحما کنار در ،شد

 یروين از بتوانند واحدها نیا رانیمد که يصورت در و دارد يبستگ بخش نیا يانسان یروهاين
 يکیکنند.  دايدست پ یريچشمگ یهاتيموفقبه  تواننديم رنديگ بهره يمناسب نحو به خود يانسان

 يانسان و یماد یهاهیسرما کنار در که استشرکت اطالعات  ایهر سازمان  ياصل یهاهیسرما از
 مناسب، اطالعات به يابيدست بدون تواندينم يسازمان چيه ،امروزه .استرشد و توسعه  سازنهيزم
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 به دیباباشد و  دواريام يالمللنيب و يمل یهاعرصه در موفق حضور به مطلوب زمان در و مرتبط 
 . کند دايامر مهم دست پ نیا به کندتالش  مختلف های شيوه

 ندسترانديل و( 2535) نولدیر مطالعة همچون متعددی مطالعات جینتا با قيتحق این جینتا
 توسعةدر رشد و  را نقش نیترمهم يمال یسازوکارها دنکنيم ديتأک( که 2535)

 کوروال و نوننيه و( 2555)هابر و لرنر قيتحق ،کننديم فایا متوسط و کوچک یکارها و کسب
رشد و  برای را متغير این و اند آزموده کارهاوکسب توسعة بر را دولت تیکه حما ،(2551)

 داشتن درنظر با که(، 2551) يهامال و يآن مطالعة ،اندکرده ارزیابي مهم کارهاوکسب توسعة
 در عامل این سهم برآورد در سعي ديمف يانسان منابعبه  يابيو دست يانسان یرويآموزش ن متغير

( 2557) سيلیپا ید تحقيق نتایج و اند، داشتهکوچک و متوسط  یکارهاوکسب توسعةرشد و 
 توسعةو  رشد یابر را ياطالعات یسازوکارها سهم که ،(2552)گوندويک و ردونیر و

 مطابقت دارد. ،اند کرده برآورد کارها و کسب

 
 شنهادهایپ

 :بود خواهد سازنده ریز شنهادهایيپ يالتيتسه -يعامل مال زمينة در
 خدمات ارائة منظور به متوسط و کوچک یهاشرکت خاص یاعتبار و يمال مؤسسات -

به  التيتسه گونه نیا یاعطا یادار ندیفرا شدنترکوتاه نيهمچن واحدها، نیا به بهتر يمال
 ابند؛ی توسعه و سيتأس انيمتقاض
 يخود ممکن است به سودده تيواحدها در شروع فعال نیمعموالً ا نکهیبا توجه به ا -

با  یياعطا التيتسه شود يم هيبه زمان دارند، توص ازيخود ن تيتثب ینرسند و برا یاقتصاد
  .شونداعطا  تريطوالن بازپرداخت دورۀ نيو همچن ترنیيپابهرۀ  درصد
 :کرداشاره  ریز شنهادهایيپبه  توانيدولت م تیعامل حما زمينة در
 هاطرح یواگذار در ،شود يم شنهاديپ ،یسازيخصوص نةيزمدولت در  استيبا توجه به س -

 ؛رنديگ قرار تیاولو در متوسط و کوچک یهاشرکت شود يمختلف سع یهاپروژه و
 کند تالش دولت د،ندهيم ليتشک جوانان را بخش نیا در نشاغال بيشتر نکهیبا توجه به ا -

 یبرا را نهيزم و کند تیمختلف حما یهاحوزه در افراد نوآورانةخالقانه و  یهادهیا از تا
 .سازدفراهم  هادهیا نیا یسازیتجار



 122 3131 تابستان ،2 ۀشمار ،7 ۀدور ،ینیکارآفر توسعهفصلنامة                                   

 :دشو يم ارائه ریز شنهادهایيپ يعامل منابع انسان زمينة در 
سطح دانش  یارتقا برای يمختلف آموزش یهادوره در حضور با تا کنند تالش رانیمد -

خود  پرسنلضمن خدمت  یهاآموزش برایکنند  يسع و کنندخود اقدام  يتیریو مد يفن
 ؛دهند انجام را الزم اقدامات

کارکنان خود به  نيآن در ب یارتقا و يشغل تیرضا مقولةبه  تا کنند تالش دیبا رانیمد -
 در يشغل عملکرد بهبود نةيزم قیطر نیاز ا تا کننداقدام  یو معنو یماد مختلف های شيوه

 شود؛فراهم  هاشرکت

 ارائةبه منظور  هااستان مراکز در حداقل یامشاوره -يآموزش مراکز تا شود يم شنهاديپ -
 یهاوهيش از مراکز نیا کنار در توانيالبته م شوند؛ سيتأس یامشاوره و يآموزش خدمات
 .کرد استفاده ييکالکترون آموزش

 :دشو  يارائه م ریز یشنهادهايپ زين يعامل اطالعات زمينة در
 یهاشرکت بورس، ها،متيق ،يمال مختلف اطالعات نةيزمدر  يرساناطالع یهاگاهیپا -
به  رانیمد يدسترس ليضمن تسه تا شوند جادیا هاشرکت ازين مورد ديمف اطالعات ریسا و فعال

 .شودفراهم  زين هاشرکت و افراد نيب مناسب ارتباط یبرقرار و تعامل نةيزماطالعات،  نیا
 یهاسطح مهارت یارتقا آن کنار در و اطالعات یفناور یهارساختیز تا شودتالش  -
 .شوددر جامعه فراهم  هایفناور نیا از یمندبهره برایالزم 
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  منابع
 بر نانهیکارآفر یراهبردها ريتاث(. 3183) مهرنوش کمال، و محمود ،يانیدار احمدپور

 آموزش تیریمد پژوهش فصلنامه فارس، استان در یکشاورز کار و کسب یواحدها تيموفق

 .31-2: 39 ،یکشاورز

 کوچک صنایع نقش کتاب از اول مقاله اقتصادی، رشد و کوچک صنایع(. 3181. )جي زولتان اکس،

 .37 ص .رسا فرهنگي. موسسه :تهران دوم، چاپ مجيدی، جهانگير :مترجم مدرن، اقتصاد در

(. بررسي عوامل محيطي موثر بر توسعه کارآفریني از 3188عباس ) ،زادهمحمدتقي و سلماني ،انصاری
(، 3188اول  مدیریت نيمهنامه نامه مدیریت تحول )پژوهشپژوهش ،دیدگاه کارآفرینان کشور

3(3:)87-335. 

 محور تکنولوژی هایپروژه در يمال نيتأم(. 3188) الهعزت زاده،یاصغر و یمهد محمد خواه، زدیا
 .تهران ،یياجرا تیریمد کنفرانس نياول محصول، عمر مختلف مراحل در

 بازار ماهنامه. خانگي کارهای و کسب توسعه راهکارهای و ها چالش(. 3183. )فاطمه برخورداری،

 .2 ص، 031 شماره 33 سال کار

 کسب اندازی راه در تسهيلگر عوامل بندیاولویت(. 3135) محمد امير قاسمي، و مهدی زیودار،

 توسعه فازی، محيط در هاقضاوت ترکيبي مقدار روش از استفاده با متوسط و کوچک وکارهای

 .382-327(: 33)1کارآفریني، 

 کوچک.  عی(. آمار صنا3132. )صنعتي های شهرك و کوچک صنایع سازمان
isipo.ir/?part=menu&inc=menu&id=82 

 بندی اولویت و شناسایي(. 3183) غالمحسين زاده،عبداله و ابوالقاسم عربيون، ابوالقاسم؛ زاده،شریف

 (، توسعهگلستان استان: موردی )مطالعه کشاورزی وکارهای کسب توسعه حمایتي نيازهای

 .33-73(: 35)1کارآفریني، 

های (. تحليل عاملي مولفه3188سيدمحمد ) ،ایرج و مقيمي ،ملک محمدی ؛امير ،علم بيگي
ارتباطي و اطالعاتي مرتبط با توسعه کارآفریني سازماني در سازمان ترویج کشاورزی های  فناوری

 . 35-3(: 3)21اقتصاد و توسعه کشاورزی )علوم و صنایع کشاورزی(،  ،ایران

های کوچک و (. نوآوری سازماني در شرکت3187) فاطمهپيمان و پيرمحمدی،  ،غفاری آشتياني
 (.333)33 ،ماهنامه تدبير ،متوسط
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 ،کاربردی –اختاری موثر بر توسعه کارآفریني دانشگاهي؛ مطالعه موردی دانشگاه جامع علمي س

 .12-37(:3)9 ،سياست علم و فناوری

(. نقش 3188سيدمحمود ) ،یوسف و حسيني ،حجازی ؛ایرج ،ملک محمدی ؛احمد ،یعقوبي فراني
تحقيقات  ،اورزی کشورعوامل سازماني و مدیریتي در توسعه کارآفریني در سازمان ترویج کش
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