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 چكيده
سایی و اولویت      شنا ضر به  سعه  راهبردبندی پژوهش حا شگاهی در بین فارغ   کارآفرینی فارغهای تو صیالن دان صی التح الن التح

الن التحصی . جامعه آماری پژوهش حاضر را ابتدا متخصصان و کارآفرینان و بعد فارغ   ه است ارشد دانشگاه گیالن پرداخت   یکارشناس  

س    شنا شکیل داد      یکار شگاه گیالن ت شد دان صص   نفر 22تعداد  ،ند. از بین جامعه آماریاهار شجو  نفر 722و متخ عنوان افراد به دان

شدند. برای جمع  شناخت              ت آوری اطالعانمونه انتخاب  شنامه اول به  س شد. پر ستفاده  ساخته ا شنامه محقق  س ها راهبرداز دو پر

ستفاده از روش دلفی  هپرداخت شد و پرسشنامه دوم به اولویت    های مربوط به آن جمعداده ،که با ا سای  راهبردبندی آوری  شنا  یهای 

ستفاده از روش    ست پرداخت  Topsisشده با ا ساس     .ه ا شنامه مورد تایید قرار گرفت. برا س صورت   روایی و پایایی هر دو پر مطالعات 

ستفاده از تکنیک دلفی مورد تایید قرار گرفت.      راهبرد  23 ،و مجموعه مقاالت مطالعه شده  گرفته  6ها در راهبردشناسایی شد و با ا

شامل بلوک   شدند. اولویت اول که همان بلوک  به ترتیب تناسب با موقعیت اکولوژیک جامعه مورد بررسی دسته     6تا  7بلوک  بندی 

نوآوری  راهبردشااناختی توسااعه کارآفرینی،  راهبرد فرهنگی، راهبردبازاریابی،  راهبرداداری،  ؛ راهبردشااد شاااملاول را شااامل می

و بلوک ششم شامل      4بلوک پنجم  ،4، بلوک چهارم 5، بلوک سوم  5شامل   کوچک بود. بلوک دوم مقیاس از رشد  راهبردو  سازمانی 

مناساااب برای  ش جهت توساااعه کارآفرینی و انتخاب راهبرد   توانند از نتایج این پژوه  وکار می مدیران حوزه کساااب بود.  راهبرد 5

 التحصیالن دانشگاهی اقدام کنند.فارغ
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 مقدمه -1
التحصاایل از مراکآ آموزش عالی وارد امروزه دانشااجویان فارغ

ست. این تغییرات     محیطی می سرعت در حال تغییر ا شوند که به 

تحت های شااغلی را در محیط، فناوری و عوامل مرتبط با فرصاات

 با ،کند. از طرفیمشااااجل جدیدی را ایجاد می تاثیر قرار داده و

 جمعیت گذشته، دهه دو در ویژههتوسعه آموزش عالی در کشور ب

شته است.      عالی مراکآ آموزش آموختگان دانش رشدی فآاینده دا

 تعدیل و بر کاهش مبنی دولت هایسیاست   به توجه باهمچنین 

 دانش جذب برای ایزمینه دولتی، هایدستگاه  انسانی در  نیروی

 دارد ضااارورت و نداشاااته وجود آموختگان در نهادهای دولتی

 در مشاااجل آموختگان دانش اشااتغال برای راهکارهای جدیدی

 ویژه موقعیت با کارآفرینی بخش عبارتیشود. به فراهم دولتیجیر

ستری  موجود، ایتوسعه  هایاز زیرساخت  برخورداری و کنونی  ب

 هایحمایت فعالیت و هدایت و کارآفرینان جذب برای مناسااب

سعه  برای کارآفرینانه صت  کارآمد تو ست.   پایدار شغلی  هایفر ا

کارآفرینی     عه  نابراین توسااا مانی یکی از راه   ب جاد    سااااز های ای

دیوید مک کله لند معتقد است که . استهای شغلی جدید فرصت

ماندگی اقتصااادی درکشااورهای درحال توسااعه  عامل عمده عقب

پرورش افراد  .[3]های فردی اساااتخالقیت مربوط به عدم درک 

شااود که از طریق ایجاد ها تلقی میکارآفرین از وظایف دانشااگاه

نایی  انگیآه و افآایش صاااالحیت  فارغ  ها و توا التحصااایالن های 

ها افآون بر نقش تحقیق و باشاااد. اخیرا دانشاااگاهپذیر میامکان

 .[73]کنندآموزش، نقش توسعه اقتصادی را هم ایفا می

بررسی، شناسایی و     ،از این رو، هدف پژوهشگر در این تحقیق 

یالن التحص های توسعه کارآفرینی در بین فارغ راهبردبندی اولویت

و قرار دهد بررساای مورد دانشااگاهی اساات تا وضااعیت موجود را 

های کارآفرینانه راهکارهای الزم برای توسااعه کارآفرینی و فعالیت

 اید. ارائه نم راگیالن  در استان

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق  -2
نظران معتقدند که مشکل کشورهای توسعه  بسیاری از صاحب  

که بل ؛نیافته امروز، کمبود ساارمایهعاعم از مالی و انسااانیس نیساات

عدم وجود کارآفرینی است. سرمایه باید همراه با کارآفرینی باشد     

تا در وضعیت این کشورها ایجاد تغییر نماید. مشاهده آمار و ارقام    

کارآفرینی در ساااطه جهان ر     ما      ا میموجود، اهمیت  ند، ا یا ما ن

ی چندان شناخته شده نیست و    در ایران مقوله کارآفرینمتاسفانه  

زیاد و دسااات و د بر سااار راه کارآفرینان، چنان  موانع موجو ثانیا  

ست که جالبا  شدن و کناره    پاگیر ا سته   گیری افراد کارآفرینبه خ

نه آنها می     انجامد. توساااعه و شاااکوفایی بخش      از کارهای نوآورا

سته به مکانیآم   هایی است که در آن  عظیمی از اقتصاد جوامع، واب

یابد. در این شااود و توسااعه می وکارهای جدید ایجاد میکسااب

جاد این          عه نقش اصااالی را در ای جام کارآفرین هر  نه افراد  زمی

نمایند و کارآفرینی ابآار نیرومندی در جهت  وکارها ایفا میکسااب

تواند باعث رفع گیری از آنها میهایی اساات که بهرهایجاد فرصاات

مشاااکالتی همچون بیکاری، کمبود نیروی انساااانی خالی و پویا، 

وری، کاهش کیفیت محصوالت و خدمات و رکود  پایین بودن بهره

صادی و        سعه اقت ستقیمی بر تو صادی گردد. کارآفرینی تأثیر م اقت

د که مصمم راجتماعی مردم دارد. جوامع امروزی به افرادی نیاز دا

ستند. عالوه     سب موفقیت و قادر به تبدیل رویا به حقیقت ه به ک

وسعه کاالها و خدمات کارآفرینان پیوسته در حال ابداع و ت ،بر این

هایی هسااتند که این کاالها و خدمات  جدید و نیآ به دنبال روش

به  بدین ترتیب کیفیت        را  طور مؤثرتری تولید و عرضاااه کنند و 

شند  ضای رقابتی   راهبردمفهوم  [.73]زندگی را بهبود بخ زاییده ف

سان در جهانی پر از   محدودیت زندگی   و محدودیت منابع است. ان

اش صاارف منابع محدود بر موضااوعات جیراصاالی جریمهکند. می

ست که منابع محدود خود را بر   واگذاری میدان رقابتی به رقیبی ا

اش موضااوعاتی که نتیجه .موضااوعات اصاالی متمرکآ کرده اساات

تشااخیص  ،راهبرد. ماهیت را به همراه داردهای بیشااتری مآیت

صت  صلی و تمرکآ فر نهفته در منابع در جهت تحقق منافع  های ا

 ،راهبرداصلی   همایدهد که درونشان می راهبرد ن هآنهاست. فلسف  

صت  ست فر ستیابی به  ،در واقع ؛ها صت  بدون د ، راهبردیهای فر

ید بدسااات نمی  راهبردی منافع   یات  . آ ساااه نوع  راهبرددر ادب

شده      سایی  شنا سازمان  ست  کارآفرینی در  وکار  کسب  ایجاد -7: ا

آمیآ یا کارآفرینی  که اقدام مخاطرههای موجود جدید در سااازمان

فراگیر مرتبط با تغییر و فعالیت  -2 ؛شاااودمی ساااازمانی نامیده

تغییرات قواعد رقابت  -3و  های موجودتحول و نوساازی ساازمان  

صنعت    راهبردیمحققان حوزه مدیریت  ،کهدرحالی. شرکت برای 

صمیمات و    شناخت ت ستیابی به مآیت   به دنبال  اقداماتی برای د

کارآفرینی ساااعی کرده       قان حوزه  ند، محق قابتی هسااات تا  ر ند   ا

شکل  صت چگونگی  ها در قالب کاالها و خدمات آینده را گیری فر

کرده   هره    درک  ب مورد  قرار دهنااد. محققااان حوزه          برداری و 

های کوچک و متوسااط را در کارآفرینی اجلب بررساای سااازمان 

عنوان تالش به کارآفرینانه راهبرددهند. کار خود قرار می دسااتور

به      ثابتی برای رسااایدن  مآیت رقابتی از طریق نوآوری    مداوم و 

  [.71]است

 درون ایپدیده را کارآفرینانه س راهبرد2272امیت و همکارانع
 س راهبردهای2227عدراکر کهدرحالی کنند،می تعریف سااازمانی 
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سته  آن را کارآفرینانه ست    و هاروش از د  در که داندمی هاییسیا
کار خارج کساااب   در و بازار  فای  و تد. وی می ات های  اف  راهبرد

نه      نا ط  را کارآفری بل    هنق قا یت    م نه می      مدیر نا ند.  کارآفری دا

ش  را کارآفرینانه راهبردهای س2223ع3شین   که داندمی اییهشکو
 از برداریبهره طریق از خصوصی  ارزش و حفظ بدست آوردن  برای

 که مختلفی راهبردهای به توجه با .گیردمی صااورت هافرصاات

 طبیعت کارآفرینی، درنظرگرفتن با و اساات  کرده بیان «شاای »
های  توان گفت می نه     راهبرد نا خل  در هم کارآفری مان   دا  سااااز
 خارج  در هم و نوآوری و خالقیت  راهبردهای ایجاد   صاااورتبه 

 یا داخل توان بهنمی را راهبردها گونهاین و دارد جریان سااازمان
 .[73]کرد محدود سازمان خارج

  علت وجود نیروهای جوان و دانش در کشااور ما به ،از طرفی

ارهای وکتوجهی از آنان بیکارند، کسب قابل آموخته که البته تعداد

سبی تواند زمینوپا می شتغال را   ایجاد برای نه منا فراهم آورد. از ا

حدود   ،آموختگان دانشگاهی و درحال تحصیل   کل جمعیت دانش

 6/5مجموع،  نفر بیکارند. در میلیون 7/7 شاجل و میلیون نفر  5/4

 52که حدود   فعال اقتصاااادی و بقیه     نفر جآء جمعیت  میلیون

توان در این راسااتا، می. جیرفعال هسااتندشااوند، درصااد افراد می

که یکی از مهم    فت  مه       گ نا مات بر قدا یان ترین ا  ریآان و مجر

 مجهآ و انوکارهای نوپا در ایرکسااب هاندازی، حمایت و توسااعراه

شگاهی به  آموختگان ساختن دانش  عنوان طیف وسیع بیکاران  دان

وکارهای کسب اندازیبه دانش، مهارت و امکانات موردنیاز برای راه

های راهبردبندی اولویت رو، شااناسااایی و  از این .[3]نوپا اساات

در زمینه  توساااعه کارآفرینی از اهمیت زیادی برخوردار اسااات.      

های اقتصادی بیشتر بر روی تحقیق و   فعالیتکارآفرینی و توسعه  

خت     عه زیرساااا یت    توسااا باال بردن ظرف های  های صااانعتی و 

 . [77]شودگذاری تاکید میسرمایه

ضر      شده برای پژوهش حا ساس هدف درنظرگرفته  سوال  برا  ،

ناساااایی راهبرد     به شااا کارآفرینی      اول پژوهش  عه  های توسااا

 . دره اسااتاختالتحصاایالن دانشااگاهی در اسااتان گیالن پردفارغ

ساس مباحث اکولوژی  ،واقع از بین راهبردهای  و ایکی و منطقهبرا

کارآفرینی          عه  خاص توسااا های  یا حتی راهبرد ید    موجود و  با

که کارآفرینان و اساتید دانشگاه برای این منطقه  شد شناسایی می  

  آها و مراکدانشااگاهدر باید کارآفرینی آموزش  .بودند درنظرگرفته

 صنعتی  کشورهای  امروزه ،از طرفیرشد و نوآوری صورت بگیرد.   

سعه،  درحال صا  در محرکه نیروی عنوانهب را کارآفرینان تو د اقت

د ایجا  و فناوری  توساااعه  ثروت، تولید  عامل   و جهانی  و ملی

3 Shane, S. A.

راهبرد  و اهداف با متناساااب کشاااور هر و پذیرفته شاااتغالا

 از حمایت جهت را تشااکیالتی و هاسااازمان خود، ایتوسااعه

 .اندآورده بوجود کارآفرینان

التحصاایالن خالی، نوآور رجم وجود فارغدر اسااتان گیالن، به

وانع و زیرا م ؛وکوشا، سبک فعالیت کارآفرینانه نهادینه نشده است    

شویق   محدودیت شنایی از عدم پذیرش و ت های گوناگونی مانند ناآ

های دها و طرحالتحصاایالن، ارائه پیشاانها و نیآ تأمین مالی فارغ

سریع به ایده        سخ  شده، عدم پا شه قبلی و طراحی ن  ها وبدون نق

پیشنهادهای جدید و فقدان سیستم پیشنهادها، عدم اطمینان از      

ها، فقدان دورنمای مشترک از نوآوری، عدم دسترسی    سرقت ایده 

نارضاااایتی، انآوای        به اطالعات موثق و شااافاف، وجود تنش و 

انیکی، فقدان فرهنگ حمایت از     مدیریت ارشاااد، سااااختار مک      

کارآفرینی، فاصااله با بازار و خدمات، شااکاف در دسااترساای به    

  هایای و ارتباطی و نبود خوشه های شبکه سرمایه، کاهش فرصت  

های درونی میان جامعه  صنعتی تسریع کنندة نوآوری، گسستگی     

التحصاایالن، ناآگاهی از چگونگی اسااتفاده از دانش، منابع و  فارغ

ای موجود برای ورود به محیط جدید همه و همه ساابب هشاابکه

ندک بودن تعداد افراد کارآفرین در این منطقه شاااده اسااات.        ا

ننده  کتواند به نوعی برطرفهایی است که می ارآفرینی از فعالیتک

سیاری از چالش  های عمده بآرگعهمچون بیکاری، درآمد پایین،  ب

سایر      شد و در  صادی و جآ آنس با های زندگی جنبه عدم تنوع اقت

نان و            لت اقتصااااددا به همین ع هد.  بت ن تاثیر م  انساااانی نیآ 

نظران معتقدند که کارآفرینان از عوامل اصالی و راهبردی  صااحب 

های کهنه و اند که با اساتفاده از تجربیات روش توساعه اقتصاادی  

های کارآمد و نو، به های آنها و جایگآینی شاایوهحذف ناکارآمدی

صادی   شند پویایی و حیات مینظام اقت توان بنابراین می. [74]بخ

ست یافت که کارآفرینی   صیالن  فارغبه این نتیجه د اهکاری رالتح

 سازی در های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت  جدید در نظریه

، ایجاد برابری اقتصاااادی، بیکاریبا هدف کاهش    اساااتان گیالن 

رسااایدن به  اجتماعی، محیطی و نهادی اسااات و ابآاری مهم در  

ها و درنتیجه، سیاست  آید. شمار می بهدر این استان  توسعه پایدار  

شکل مؤثری  راهکارهای مهمی که می تواند در فرآیند کارآفرینی، 

ود، التحصیالن ش  داشته باشد و منجر به توسعه کارآفرینی در فارغ   

انجام توأم  -2 ؛های اجتماعی  توساااعه زیرسااااخت   -7عبارتنداز:   

افآایش -4 ؛افآایش کیفیت نیروی انسااانی -3 ؛تحقیق و توسااعه

یت     مدیر عه آموزش  -5 و کیفیت  تا  [72]توسااا . درهمین راسااا

ه های توسع راهبردبندی و اولویت دنبال شناسایی  حاضر به پژوهش
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 . استالتحصیالن دانشگاهی بین فارغ کارآفرینی در

 

  تحقيقروش  -3
چگونگی از حیث حیث هدف کاربردی است و  تحقیق حاضر از

ست آوردن داده  صیفی بد شی عهای موردنیاز تو و از نوع س جیرآزمای

خبرگان  در این پژوهش،  اولیه جامعه آماری    . پیمایشااای اسااات  

که با توجه به آمارهای گرفته شااده در اسااتان  اساات کارآفرینی 

نفر بود و جامعه ثانویه شااامل دانشااجویان تحصاایالت  32گیالن 

مل آمده عه براساس استعالم به  باشد ک تکمیلی دانشگاه گیالن می 

در این پژوهش  مورد بررساااینفر بود. نمونه آماری  3222تعداد  

تدا تعداد    با         22اب ثانویه  نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و نمونه 

های تحقیق توجه به جدول مورگان و امکانات اجرایی و محدودیت

ای نفر به روش تصااادفی خوشااه 722محاساابه گردید که تعداد 

 ای و پرسشنامهدر این پژوهش از مطالعات کتابخانهانتخاب شدند. 

شنامه اول به       برای جمع س شد. پر ستفاده  منظور آوری اطالعات ا

ین و تعی جهتاستخراج نظر متخصصین و کارشناسان کارآفرینی      

 23کارآفرینی طراحی شد که شامل    های توسعه راهبردشناسایی   

روش توسعه کارآفرینی بود که متخصصان با توجه به تجربه خود     

الزم به ذکر اسااات که پایه اصااالی      یندی کردند.   آنها را اولویت  

س و مقاله 7334نامه رئیسیع های کارآفرینی پایانراهبردشناسایی   

ضوی و همکارنع  سای 7333ر شی معتبر   رس و  مقاالت علمی پژوه

های توسعه کارآفرینی براساس راهبردپرسشنامه دوم براساس ود. ب

طراحی  ،تکنیک دلفی که در پرسااشاانامه اول بدساات آمده بود  

سیس       ساس روش تاپ د.  ش  بندیاولویتگردید. این پرسشنامه برا

ساس نتایج پرسشنامه اول       6های توسعه کارآفرینی در  راهبردبرا

قابلیت کاربرد و     بلوک براسااااس نظرات خبرگان با دو شااااخص   

 ،اقعبندی شد. در و تناسب با محیط اکولوژی استان گیالن تقسیم   

کارآفرینی شاااناساااایی و       راهبرددر مرحله اول   عه  های توسااا

شدند و در مرحله دوم این بلوک بلوک ستفاده از بندیبندی   ها با ا

 بندی شدند.روش تاپسیس اولویت

 

  تحقيقهاي یافته -4
ها را مورد بررسی قرار های مربوط به بررسی دادهدر این قسمت یافته

 بندی وجوددهیم. با توجه هدف پژوهش، دو قسمت شناسایی و اولویتمی

 دارد. 

 هاي توسعه كارآفرینیراهبردشناسایی  -1-4
های توساااعه کارآفرینی، مقاالت،     راهبردبرای شاااناساااایی   

های پژوهشااای این حوزه با تاکید بر مقاالت      ها و طرح نامه  پایان  

فارسای مورد بررسای قرار گرفت. پژوهشاگر با مطالعه هر کدام از    

را  یک های هر  های مختلف را یادداشااات و ویژگی  راهبرد ،منابع 

سی   سته . در نهایت با خالصه نمودبرر ه ها براهبردبندی بندی و د

سید که   راهبرد 23 س راهبردر شد می یهای نهایی مورد برر از  .با

ر یید دتأهای مورد دلفی برای اعتباربخشاای به  شاااخص تکنیک

برای دسااترساای به . گردیدپرسااشاانامه طراحی شااده اسااتفاده  

. مرحله استفاده شد   2ها از تکنیک دلفی در ترین شاخص مطمئن

سترسی به نتایج معتبر، جامعه موردمطالعه در این تحقیق    برای د

از میان افرادی انتخاب شاااد که از نآدیک با مساااائل  مرتبط با         

عبارت دیگر با مشکالت و ارائه راهکارهای مواجه بوده و به پژوهش

شنا بوده    سب در این بخش به خوبی آ شنامه مورد    . اندمنا س در پر

که  درنظرگرفته شااده راهبرد 23 ،دبررساای که به افراد داده شاا

ها ارا  یک  توضااایحات هر   به همراه آن یت    وه شاااده ئ نیآ  ها در ن

دی بنها براساااس مبانی نظری و پیشااینه مطالعاتی بلوک راهبرد

 .دادندبندی و رتبه هر بلوک رای میشااده و افراد نمونه به بلوک 

شااده به متخصااصااان را نشااان  بندی ارائهبلوک 7جدول شااماره 

 هد. دمی
 

 هاراهبردبندي بلوک :1جدول شماره 
 هااستراتژي بلوک

 بلوک اول

یابی،     راهبرداداری،  راهبرد  راهبردفرهنگی،  راهبردبازار

و  نوآوری سااازمانی راهبردشااناختی توسااعه کارآفرینی،  

 کوچک مقیاس از رشد راهبرد

 بلوک دوم

کارآفرینی،      راهبرد به  یک  مبتنی بر الگوی   راهبرداکولوژ

های راهبردهای مشارکتی،  پرورشی، راهبرد  راهبردآدرتچ، 

 رقابتی

 بلوک سوم

فرآیندی جفری  راهبردمسااتقل،  واحدهای تاساایس راهبرد

 بردراهمبتنی بر الگوی پنگ و لی،   راهبردتیمونآ و همکاران،  

 پذیریانعطاف راهبرد دیده بانی جهانی توسعه کارآفرینی،

 بلوک چهارم
رویکرد کارآفرینی   راهبردفرآیندی چل و هاورس،     راهبرد

 تملک . راهبرد تولید و عملیات، راهبرد شاپیرو،

 بلوک پنجم
بایگیرو،       راهبرد یام  یدادی ویل یدادی فرای،  راهبردرو  رو

 تقلیدی . راهبرد، طلبانهفرصت راهبرد

 بلوک ششم
، STهای  اکتساااابی، راهبرد راهبرد، WOهای  راهبرد

 WTهایراهبرددستکاری قیمت،  راهبرد
 

در این قسمت ابتدا معیارهای بدست آمده از تحقیق   ،در واقع

سپس        به شده و  صورت خالصه و در قالب جداول مربوطه تدوین 

های تایید شااده به بندی بین شاااخصبراساااس آنها، یک اولویت

امتیازات داده  2جدول شااماره  .گیردروش تاپساایس صااورت می

 شده توسط پاسخ دهندگان را ارائه می دهد. 
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 دهندگانميانگين امتياز پاسخ :2جدول شماره 
 میانگین امتیاز ها سؤاالت

 4.1 بلوک اول

 4.1 بلوک دوم

 4.5 بلوک سوم

 4.5 بلوک چهارم

 3.3 بلوک پنجم

 3.13 بلوک ششم

 

 آزمون ميانگين یک جامعه -5
شماره   سواالت  در  Sigمقدار  به دلیل اینکه 3در جدول  همه 

ست، فرض     5کوچکتر از  صد ا س. از µ≠3شودع پذیرفته می  H1در

، در اسااتکه حد پایین و باال در همه این سااؤاالت م بت آنجایی

باشااادس  می 3عکه عدد دار میانگین از مقدار مورد آزموننتیجه مق

 بآرگتر است.
 آزمون ميانگين یک جامعهنتيجه  :3جدول  شماره 

 tارزش  سواالت
درجه 

 آزادي

سطح 

معنی 

 داري

تفاوت 

 اهميانگين

حد 

 باال

حد 

 پایين

 7.7617 2.7667 2.52722 2.223 33 7.633 بلوک اول

 7.5235 2.2373 2.56222 2.242 33 2.333 بلوک دوم

 7.5235 2.2125 2.13222 2.222 33 3.252 بلوک سوم

 7.3646 2.2326 2.56622 2.274 33 7.623 بلوک چهارم

 7.2232 2.3132 2.47222 2.235 33 7.767 بلوک پنجم

 7.4267 2.133 2.14222 2.233 33 2.573 بلوک ششم

بلوک برای اعتبارساانجی تخصااصاای به تکنیک   6لذا تمامی 

شنامه    دلفی راه می س یابند. در مرحله اول این تکنیک، تعدادی پر

سایی    شنا سعه کارآفرینی در اختیار  راهبرددر رابطه با   22های تو

تن از اساااتید و خبرگان در حوزه کارآفرینی و آموزش کارآفرینی  

بلوک  6بسته پاسخ در قالب   صورت  قرار گرفت. این پرسشنامه به  

ان بندی و تعیین میآتهیه شده براساس مبانی نظری برای اولویت  

 استفاده از طیف موافقت هر یک از متخصصان با مقوله موردنظر با

حاصااال از بررسااای          تایج  فت. ن ها قرار گر یار آن لیکرت در اخت

 آمده است.  4پرسشنامه ها در مرحله اول، در جدول شماره 

ماره     جدول شااا مل و       4براساااااس  یه عوا با کل گان  ، خبر

های توسعه کارآفرینی   راهبردعنوان های شناسایی شده به   شاخص 

عنوان های موجود در جدول بهراهبرداند. بنابراین موافقت داشااته

شده    معیارهای اولویت سایی  شنا اند. همانطور که در جدول  بندی 

بار دیگر توسط خبرگان شود، کلیه عوامل یکمشاهده می 4شماره 

شد  شاخص پذیرفته   عنوانها به. در نتیجه در این مرحله نیآ همه 

 عوامل مؤثر بر بهینه کاوی پرورش نیروی انسانی شناخته شد.

 ميانگين نظرات خبرگان :4جدول شماره 

 هاراهبرد

 مرحله دوم  مرحله اول

درصد 

 موافقت

درصد 

 مخالفت

درصد 

 موافقت

درصد 

 مخالفت

 5.5 34.5 3.5 36.5 بلوک اول

 5.1 34.2 3.1 36.2 بلوک دوم

 3.3 32.7 1 33 بلوک سوم

 72.6 11.4 72.4 13.6 بلوک چهارم

 22 12 22 12 بلوک پنجم

 27.3 11.1 22.6 13.4 بلوک ششم

 

 هاي توسعه كارآفرینی  راهبردبندي لویتوا -6
های مقایسااات زوجی در مرحله اول پس از تشااکیل ماتریس

ها توسط  با توجه به هر یک از شاخص  و عوامل نسبت به همدیگر 

سی    و میانگین سازی خطی خبرگان و نرمال سطری، ماتری گیری 

سطر آن دست می ب شاخص  گآینه آید که در  ستون آن  ها ها و در 

شاااود و در تالقی ساااطر و ساااتون، میآان اهمیتی که آورده می

ها با توجه به شااااخص      دهندگان برای هر کدام از گآینه    پاساااخ 

دو شاخص با   پژوهششود. در این  ، آورده میاندوطه قائل شده مرب

ده ش های: قابلیت کاربرد و تناسب با محیط اکولوژی تعریف  عنوان

 . ستا
 هاماتریس مقایسات زوجی عوامل نسبت به شاخص :5جدول شماره 

 هاراهبرد

 قابلیت کاربرد

بلوک 

 اول

بلوک 

 دوم

بلوک 

 سوم

بلوک 

 چهارم

بلوک 

 پنجم

 بلوک ششم

 7.3 7.5 7.5 2 2.1 7 بلوک اول

 7.25 2 7.5 7.2 7 7.43 بلوک دوم

 2.15 2 2.3 7 2.13 2.5 بلوک سوم

 7.15 2.3 7 7.77 2.66 2.66 بلوک چهارم

 2.1 7 2.43 2.5 2.5 2.66 بلوک پنجم

 7 7.25 2.51 7.71 2.4 2.16 بلوک ششم

 هاراهبرد

 تناسب با محیط

بلوک 

 اول

بلوک 

 دوم

بلوک 

 سوم

بلوک 

 چهارم

بلوک 

 پنجم

 بلوک ششم

 7 7.4 2.1 2 2.1 7 بلوک اول

 7.25 2 7.4 7.4 7 7.25 بلوک دوم

 2.1 2.7 7.7 7 2.17 2.5 بلوک سوم

 7.15 2.7 7 7.2 2.17 7.43 بلوک چهارم

 2.1 7 2.41 2.41 2.5 2.17 بلوک پنجم

 7 7.25 2.51 7.25 2.1 7 بلوک ششم
 

های ماتریس زوجی عوامل نسبت به  شاخص   5شماره  جدول 

ها را راهبردو تناسب با محیط در رابطه با   راهبردقابلیت کاربردی 

شان می  شماره  ن صمیم  6دهد. جدول  گیری در رابطه با  ماتریس ت
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 دهد.ها را نشان میها و هر کدام از بلوکشاخص

 (Nگيري)ماتریس تصميم :6جدول شماره 

تناسب با محیط 

 اکولوژی

قابلیت کاربرد 

 راهبرد
 عوامل

 بلوک اول 2.73327 2.764246134

 بلوک دوم 2.73145 2.732231423

 بلوک سوم 2.73163 2.731731215

 بلوک چهارم 2.76164 2.71476313

 بلوک پنجم 2.23227 2.237211353

 بلوک ششم 2.21511 2.235247112

ستفاده      شاخص، از نظر خبرگان ا برای بدست آوردن وزن هر 

، دارای راهبرد. طبق نظر آنها شاااخص قابلیت کاربرد شااده اساات

 2.3و شااااخص تناساااب با محیط اکولوژی، دارای وزن  2.1وزن 

 .است

 

 گيري)نرماليزه كردن(بهنجار كردن ماتریس تصميم -7
اده گیری با استف منظور قابل مقایسه شدن، ماتریس تصمیم   به

مقیاس تبدیل    به ماتریس بهنجار شاااده یا ماتریس بی      7از رابطه  

 شود. می

 س7ع
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شاخص   rدر این رابطه، ع ست که  از  یکها به هر س امتیازاتی ا

سازی شده، در جدول    . ماتریس نرمالاختصاص داده است  معیارها 

 است. داده شدهنمایش  1شماره 
 ماتریس نرماليزه شده :7جدول شماره 

 قابلیت کاربرد تناسب با محیط اکولوژی
 شاخص

 م بت منفی

 بلوک اول 2.52366 2.42262

 بلوک دوم 2.52223 2.43734

 بلوک سوم 2.34146 2.35337

 بلوک چهارم 2.42426 2.41763

 بلوک پنجم 2.23215 2.23315

 بلوک ششم 2.27137 2.24333
 

های برای بدسااات آوردن ماتریس موزون، هریک از ساااتون    

ماتریس نرمال شاااده را در وزن مربوط به همان ساااتون ضااارب 

 ماتریس موزون را نشان می دهد:  1کنیم. جدول شماره می
 

 

 

 

 ماتریس موزون  :8جدول شماره 

تناسب با محیط 

 اکولوژی
 شاخص قابلیت کاربرد

 بلوک اول 2.35256 2.72673

 بلوک دوم 2.35756 2.74151

 بلوک سوم 2.24332 2.72671

 بلوک چهارم 2.23631 2.74743

 بلوک پنجم 2.763 2.21273

 بلوک ششم 2.75272 2.21322

 

 آل مثبت و منفی تعيين عامل ایده -8
سخ    ستی معیارهایی که از نظر پا   دهندگاندر این مرحله بای

شده   ترین اهمیتترین و کمعنوان پراهمیتبه شخص   معیارها م

های م بت،  ، شااناسااایی شااوند. به عبارتی برای شاااخص اساات

یده  قدار    ا بت بآرگترین م یده  vآل م  آل منفی کوچکترین و ا

ست  vمقدار  شاخص هم ؛ا آل م بت  های منفی، ایدهچنین برای 

.  اسااات  vآل منفی بآرگترین مقدار و ایده  vکوچکترین مقدار  

 کند.بیان میاین موضوع را  3و  2رابطه 

 آل م بتایده س:2ع
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 آل منفیایده س:3ع
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Jهای م بت و شاخص  Jدر این روابط،    های منفی  شاخص

 است.

 آل منفی هر شاخصآل مثبت و ایدهایده  :9جدول شماره 

 آل منفیایده م بت آلایده معیار

 0.152118 0.35256 قابلیت کاربرد

تناسب با محیط 

 اکولوژی
0.07013 0.147585 

 

 آل مثبت و منفیمحاسبه فاصله از ایده -9
آل م بت و ها از ایدهدر این مرحله میآان فاصااله هریک از گآینه

 شود. تعیین می 5و 4آل منفی با توجه به روابط ایده

 

 آل م بت فاصله از ایده س:4ع
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  miVVd
n

j

jiji ...,,2,1;
1

2

 


 



 
 روزبه حبیبي، زهرا اصغري و کامران جعفري 

 

 57 7931پاییز شماره سي و سه،  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

آل م بت و منفی در جدول  ها از ایدههر یک از گآینه فاصاااله

 قرار دارد. 72شماره 
 

 آل مثبت و منفیها از ایدهفاصله شاخص :11جدول شماره 

فاصله از ایده آل 

 منفی

ایده آل  فاصله از

 م بت
 شاخص

 بلوک اول 2.256251123 2.22751723

 بلوک دوم 2.11467242 2.733445667

 بلوک سوم 2.774462323 2.722172513

 بلوک چهارم 2.232441171 2.744333716

 بلوک پنجم 2.713567314 2.211271341

 بلوک ششم 2.222462617 2.214566724

 

محاسبببه ميزان نزدیكی هر كداا از عوامل به عامل         -11

 آل منفی: آل مثبت و ایدهایده
آل ها  به ایده   در این مرحله میآان نآدیکی هر یک از  شااااخص  

 آید.بدست می  6س طبق رابطه CLآل منفیعم بت و ایده

آلها به عوامل ایده: محاسبه نآدیکی شاخصس6ع
      








ii

i
i

dd

d
CL 

 

 هابندي گزینهرتبه -11
شود؛ به  بندی میرتبه CLها براساس مقدار  در این مرحله گآینه

شد    CLای کهعبارتی هر گآینه شته با سب   ،باالتری دا رتبه بهتری ک

آل منفی فاصال  زیادتری دارد و در ضامن به   زیرا از ایده ؛خواهد کرد

شماره    ایده ست. جدول  ها را بندی گآینهرتبه 77آل م بت نآدیکتر ا

 دهد.نشان می
 هابندي گزینهرتبه :11جدول شماره 

 CL رتبه
 تا فاصله

 منفی آلایده

 تا فاصله

 مثبت آلایده
 ردیف هاگزینه

 1 بلوک اول 2.256251123 2.22751723 2.112471 1

 2 بلوک دوم 2.211467242 2.733445667 2.122262 2

 3 بلوک سوم 2.774462323 2.722172513 2.461254 4

 4 بلوک چهارم 2.232441171 2.744333716 2.675133 3

 5 بلوک پنجم 2.713567314 2.211271341 2.232231 6

 6 ششمبلوک  2.222462617 2.14566724 2.217727 7
 

 

صل از رتبه  سیس  ها با تکنیکبندی گآینهنتایج حا حاکی   تاپ

ولویت برتری نسبت به سایر   طرح ریآی، از ا هاز این است که گآین 

لویت سایر معیارها نیآ  وبه همین ترتیب ا .ها برخوردار است گآینه

 مشخص شده است.
 هاها و بلوکبندي  شاخصاولویت :12جدول شماره 

به
رت

 

 هاشاخص

7 

 راهبرد  فرهنگی،      راهبرد  بااازاریااابی،   اداری، راهبرد   راهبرد  

 ردراهبو  نوآوری سازمانی  راهبردشناختی توسعه کارآفرینی،   

 کوچک مقیاس از رشد

2 

مبتنی بر الگوی   راهبرداکولوژیاک باه کاارآفرینی،     راهبرد

های راهبردهای مشااارکتی، راهبردپرورشاای،  راهبردآدرتچ، 

 رقابتی

3 

فرآیندی جفری   راهبردمسااتقل،  واحدهای تاساایس راهبرد

 هبردرامبتنی بر الگوی پنگ و لی،  راهبردتیمونآ و همکاران، 

 پذیریانعطاف راهبرد بانی جهانی توسعه کارآفرینی،دیده

4
هاورس،      راهبرد چل و  ندی  کارآفرینی   راهبردفرآی رویکرد 

 تملک . راهبرد تولید و عملیات، راهبرد شاپیرو،

5 
 رویاادادی فرای، راهبردرویاادادی ویلیااام بااایگیرو،  راهبرد

 تقلیدی . راهبرد، طلبانهفرصت راهبرد

6 
سابی،   راهبرد، WOهای راهبرد  راهبرد، STهای راهبرداکت

 WTهایدستکاری قیمت، راهبرد

 

 گيري بحث و نتيجه -12
های راهبردبندی هدف پژوهش حاضاار شااناسااایی و اولویت 

  Topsisبا استفاده از   التحصیالن دانشگاهی  فارغ توسعه کارآفرینی 

خاب           با انت کارآفرین  که افراد  تایج بررسااای نشاااان داد  بود. ن

کار می       ه راهبرد به  قدام  عه آن ا کارآفرینی و توسااا ند و  ای  کن

توانند در توسعه امور مربوط به کارآفرینی فعالیت کنند. اسدی می

که راهبردهای کند س نیآ بیان می7334ساای سااخت و همکاران ع

 انایشااکنند. راهبردهایی را که مختلفی را کارآفرینان انتخاب می

 راهبرد فرانشیآ،  هتوسع  راهبرد اتحاد، راهبردشامل   ،کنندبیان می
ید خالی،  لک،  راهبرد باز،  نوآوری راهبرد تقل  تمرکآ، راهبرد تم

 هایکارگیری توانمندیبه راهبرد و کوچک مقیاس از رشد  راهبرد
که برخی از آنها نیآ در این پژوهش مورد اسااات بومی  و سااانتی

به       فت.  ید قرار گر که جآ     تای چک  یاس کو خصاااوص راهبرد مق

های اولیه در این پژوهش شاااناخته شاااد. کرمی و آگهی  یتواول

های توسعه کارآفرینی در حوزه کشاورزی   س با بررسی مدل 7334ع

صادی،  رویکردهایبه ترتیب  سی،    اقت شنا سی،   جامعه  روان  شنا

سایی قرار دادند که       و شناختی  شنا سی و  اکولوژیکی را مورد برر

فت. ع     ید گر تای الخصاااوص رویکرد یلدر این پژوهش نیآ مورد 

ید این پژوهش        تاک جه و  یک مورد تو یانی و  . اسااات اکولوژ دار

ید              تاک کارآفرینی  عه  یک توسااا به محیط اکولوژ کاران نیآ  هم
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ستا  می عوامل س نیآ 2276ع4نصبوری و همکارا کنند. در همین را

اجتماعی فرهنگی و عوامل اقتصاااادی را مورد توجه قرار دادند.      

سی با بخشی از نتایج پژوهش    سخت و     نتایج این برر سی  سدی  ا

سیع 7334همکارانع ربیعی س، 7334س، کرمی و آگهیع7334س، ریی

س، کریسااتوف و 7333عنزاده و همکاراشااریفس، 7333و خادمیع

ماااری و س، 2276ع 6همکاااران   س، صااابوری و 2276ع 5اساااتوارت 

 و هیااتس، 2275ع 1نگیون، نورت و ساااوزاس، 2275ع 1همکاااران

 فرایند توان گفت  می ،س همساااو بود. در نهایت  2277ع3همکاران 

 تمامی دخالت و اساات جانبه همه فرایندی کارآفرینی، توسااعه

 این در کشااور حتی و اسااتان در فعال هایسااازمان و نهادها

 پروژه این در که عواملی کلیه واساات  الزم و ضااروری موضااوع

 و هسااتند  ارتباط در یگریکد با ،اندگرفته قرار بررساای  مورد

سته  هم به ایزنجیره همانند ستمی    و پیو  این در یکپارچه سی

ند آفر فای  ،ی ند می نقش ای ها  نمودن جدا  و کن  برای فقط آن

 در موثر عوامل کلیه بررسی است. شایان ذکر است،     کار سهولت 

شود  خالصه نمی  پروژه یک دراستان گیالن   در کارآفرینی توسعه 

 در تخصصی   کامالتحقیقاتی بسیار بآرگ   هایتیم به نیازمند بلکه

 این در. اساات کافی بودجه زمان با همراه مختلف، هایرشااته

 از اسااتان گیالن در کارآفرینی توسااعه کلی راهکارهای ،پروژه

رفته گ قرار بررساای مورد پژوهش در کنندگانمشااارکت دیدگاه

 هاحل راه این از کدام هر کردن اجرایی هایشیوه  بررسی  واست  

 . باشدمی ی نیآدیگر کاربردی هایپژوهش نیازمند

 

  هاي مرتبطپيشنهادات كاربردي براي سازمان -13
های دارای اولویت که در این پژوهش راهبردمطالعه و بررسی   -

شده های بلوک اول راهبردتحت عنوان  اند و تطابق آن نامیده 

  ؛با شرایط بومی استان

کل      - تدوین پروت عه و  طال نای   م های  راهبردهای اجرایی بر مب

 های مختلف؛وک اول برای رشته شغلتوسعه کارآفرینی بل

 کارآفرینی دانش به هم که خبرگان از متشکل  تیمی تعیین -

 شرایط  با کامل صورت به که این هم و باشند  داشته  تسلط 

 جامعه فرهنگی شاارایط بویژه ؛باشااند آشاانا منطقه گیالن

 ؛استان در کارآفرینی توسعه گذاریسیاست جهت بومی

ساس  آنها بندیاولویت و کارآفرینی توسعه  اهدافیین تع -  برا

 شهرهای کیک تف به استان  آینده و حال هایمآیت و شرایط 

 .مختلف

 

 فهرست منابع

شيوه  “آبتین، عبدالعآیآ؛  [7] سی  ستان       برر ستان و بلوچ سي ستان  سعه كارآفرینی در ا  ،ه، مجله کار و جامع”هاي نوین تو

 .7332، 52-62ص ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی. ص

صنعت      “احمدپور داریانی، محمود؛ عالیی، سااوساان؛   [2] سعه كارآفرینی در بخش فرهنگ)مطالعه موردي  ستراتژي تو ا

 .7332، 75-23 ص ص ،دوره اول، شماره اول ،، فصلنامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات”اي(هاي رایانهبازي

صطفی؛     [3] ضیه؛ احمدوند، م سایی و اولویت  “ندافی، را شران بندي شنا ستفاده از     پي سب و كارهاي نوپا با ا سعه ك هاي تو

 .7336، 571-534ص پاییآ، ص ،شماره سوم ،دوره دهم ،، توسعه کارآفرینی”روش شناسی كيو

سازمان آموزش فنی و حرفه  “ ربیعی، علی؛ خادمی، نجمه؛ [4] سعه كارآفرینی در  شور مطالعه  موانع و راهكارهاي تو اي ك

 . 7333، 25-57ص ص ،شماره هفتم ،دوره دوم ،مهارت آموزشی ،”اي استان تهرانحرفه موردي اداره كل آموزش فنی و

لنامه فص ،”وكار، پيش نياز توسعه كارآفرینی در ایرانمحيط مساعد كسب“داریانی، محمود؛ داوری، علی؛ نرگسی، قاسم؛  [5]

 . 7313، 63-13، صص 13و بهار  11، زمستان 67، شماره مطالعات مدیریت بهبود و تحول

شهره؛ آگهی، حسین؛    [6] ، ”تحليلی بر رویكردها و مدل هاي توسعه كارآفرینی، در توسعه كارآفرینی كشاورزي   “کرمی، 

 . 7334تابستان  ،شماره دوم ،جلد دوم ،نشریه کارآفرینی در کشاورزی

4 Mohammad Sadegh Sabouri  et al, 

 Winkler, Christoph; Schulman, Stuart 

 Mohammad Sadegh Sabouri, Mahnaz Saberiyan, 

Mohammad Bagher Arayesh 

 Mary et al 

 Quan Anh Nguyen, Gillian Sullivan Mort & Clare 

D'Souza 

  Hitt, M. A., Ireland, R. D., Sirmon, D. G., & 

Trahms, C. A. 

http://www.tandfonline.com/author/Nguyen%2C+Quan+Anh
http://www.tandfonline.com/author/Sullivan+Mort%2C+Gillian
http://www.tandfonline.com/author/D%27Souza%2C+Clare
http://www.tandfonline.com/author/D%27Souza%2C+Clare


 
 روزبه حبیبي، زهرا اصغري و کامران جعفري 

 

 59 7931سي و سه، پاییز شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

سی   [1] سدی  سول؛       ا سیدر سایی و تحليل راهبردهاي كار  “سخت، کیهان؛ طالبی، کامبیآ؛ حسینی،  صنایع فآشنا  رینانه در 

 . 7334، زمستان677-623 ص، ص4 شماره ،1دوره  ،فصنامه توسعه کارآفرینی ،”غذایی منتخب

سعه       “زاده، جالمحسااین؛ عربیون، ابوالقاساام؛ زاده، محمدشااریف؛ عبداهشااریف [1] سی اخالقی كارآفرینی و تو شنا سيب  آ

 . 7333، زمستان 677-153ص ص ،4 شماره ،1دوره  ،فصلنامه توسعه کارآفرینی ،”وكار)رویكرد پدیدارشناسی(بكس

سی، محمد؛ قورچیان، نادرقلی؛   [3] سعه تعاونی    “عبا سایی عوامل موثر بر تو صلنامه رهبری و  ”هاي دانش آموختگانشنا ، ف

 .7311، تابستان 743-712 ص ص، 2سال سوم، شماره  ،دانشگاه آزاد اسلالمی ایران ،مدیریت آموزشی

بل      [72] تاره؛ ج بایی   ، جالل؛ عاملی موساااوی، سااا ناز؛  با كارآفرینی        "، پری باط نوآوري و آموزش  به ارت مالی  گاهی اج ن

 .7337 ،وکارهای دانش بنیان، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب"هادردانشگاه

صادي موثر بر      “جان، مجتبی؛ پیران نژاد، علی؛ محمدپور زرندی، حسااین؛ امیری، مجتبی؛ بابایی هآه [77] سایی عوامل اقت شنا

شهری     ”كارآفرینی شهري)مطالعه موردي : شهر تهران(   صاد و مدیریت  صلنامه علمی پژوهشی اقت شماره   ،سال پنجم  ،، ف

 . 7335، 13-33ص ص ،اول

طراحی مدل مفهومی كارآفرینی استراتژیک بر مبناي “رضوی، مصطفی؛ احمدپور داریانی، محمود؛ شهریاری، سلطانعلی؛  [72]

 .7333، بهار 31-55ص صشماره اول،  ،دوره هفتم ،، توسعه کارآفرینی”بنديرویكرد پيكره

سی، محمد؛   [73] سی و اولویت ریی ستراتژي برر سعه كارآفرینی فارغ بندي ا صي هاي تو ستان    التح شهر شگاهی در  الن دان

 .7334واحد چابهار،  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ارشدامه کارشناسینپایان ،چابهار
[14] Edward, J. Chambers; Stuart E., Shaw; A Primer on Western CanadianEntrepreneurship; The Western Centre 

for Economic Research gratefully acknowledges the support of Western Economic Diversification Canada; No. 

76, 2004.  

[15] Amit, R. H.; Brigham, K.; Markman, G. D.; Entrepreneurial management as strategy, Entrepreneurship as 

strategy: Competing on the entrepreneurial edge, pp. 83-89, 2000. 

[16] Drucker, P. F.; Wilson, G.; The essential Drucker, Oxford: Butterworth Heinemann, Vol. 81, 2001.  

[17] Hitt, M. A.; Ireland, R. D.; Sirmon, D. G.; Trahms, C. A.; “Strategic entrepreneurship: creating value for 

individuals, organizations, and society”, The Academy of Management Perspectives, Vol. 25, No. 2, pp. 57-75, 

2011. 

[18] Zeqiri, Izet; ”A theoretical overview of the interactions between entrepreneurship and strategic management”, 

Munich Personal RePEc Archive(MPRA paper), Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de 

/21943/ , No. 21943, pp. 1-9, 2010.  

[19] Winkler, Christoph; Schulman, Stuart; Aligning Entrepreneurship Education Methods to Students' 

Entrepreneurial Development Levels,  United States Association for Small Business and Entrepreneurship. 

Conference Proceedings: K1-K6. Boca Raton: Boca Raton United States Association for Small Business and 

Entrepreneurship, 2016.  

[20] Chiekezie Obianuju, Mary; Nzewi Hop,e Ngozi; Ikon, Michael A.; Chiekezie Chinonye, Simon; (2015). “A 

Review of Entrepreneurship Development in Japan, South Africa and Malaysia: Lessons for Nigeria”,  

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH & DEVELOPMENT, Vol. 4, Issue 2, February 

2015 

Available in: www.ijird.com  

[21] Sabouri, Mohammad Sadegh; Saberiyan, Mahnaz; Arayesh, Mohammad Bagher; “The Role of Socio-economical 

Factors of Micro-credit Funds in Improving Rural Women Entrepreneurship Development”, Journal of 

Sustainable Development, Vol. 9, Issue 5, pp. 187, 2016.  

 

 

  

http://www.ijird.com/index.php/ijird/search/authors/view?firstName=Chiekezie&middleName=Obianuju&lastName=Mary&affiliation=&country=
http://www.ijird.com/index.php/ijird/search/authors/view?firstName=Nzewi&middleName=Hope&lastName=Ngozi&affiliation=&country=
http://www.ijird.com/index.php/ijird/search/authors/view?firstName=Ikon&middleName=Michael&lastName=A.&affiliation=&country=
http://www.ijird.com/index.php/ijird/search/authors/view?firstName=Chiekezie&middleName=Chinonye&lastName=Simon&affiliation=&country=
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17617027157038331799&btnI=1&hl=en
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17617027157038331799&btnI=1&hl=en


 ... هاي توسعه کارآفرینيراهبردبندي شناسایي و اولویت

 

 56 7931سي و سه، پاییز شماره  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

 


