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 چکیده

بي ترديد يكي از بزرگترين دغدغه هاي مسئولين و تصميم گيران كالن 
. كسب و كارهاي خرد ر كشوري وضعيت اقتصادي آن كشور استه

يكي از عوامل مهم اشتغال زايي و راهي به سوي ايجاد كار آفريني به 
 خارجي و داخلي عوامل شناسايي تحقيق .هدف اين.دشمار مي رون

 اميد آفريني كار صندوق توسط شده ايجاد مشاغل پايداري  بر موثر
 ايجاد كارهاي و كسب پايداري در بيمه نقش بررسي و گيالن استان
گيالن مي باشد. جامعه  استان اميد آفريني كار صندوق توسط شده

نفر از خبرگان و كارآفرينان برتر  53آماري تحقيق حاضر تعداد 
 لحاظ بهپژوهش حاضر  صندوق كارآفريني اميد استان گيالن مي باشد.

بر اساس ماهيت و روش، يک پژوهش توصيفي از و  اكتشافي هدف
 از آمده بدست هاي داده وتحليلتجزيه براي نوع پيمايشي است.

نتايج تحقيق  .است شده استفاده اكسل محيط در بيسيک كدنويسي
نشان مي دهد عوامل داخلي در مقايسه با عوامل خارجي از الويت 
بيشتري در پايداري مشاغل برخوردارند. همچنين مولفه تجربه شغلي، 
آورده اوليه، سن كارآفرين، مهارت نيروي انساني،وضعيت ثبتي كسب 
و كار، بازار، بيمه، تسهيالت بانكي كم بهره، مهارت مديريتي و 

 حصيالت مرتبط جزء ده اولويت پايداري مشاغل مي باشند.ت

 کلیدي هايواژه

کسب و کارخرد، تحلیل سلسله مراتبی فازی، کارآفرینی، صندوق 

 کارآفرینی امید 

 

 

 

Abstract 

Undoubtedly, one of the biggest concerns of the officials 

and macro decision makers of any country is the 

economic situation of that country. Micro-businesses are 

one of the most important factors in job creation and a 

way to create entrepreneurship. Businesses created by 

Omid Entrepreneurship Fund of Guilan Province. The 

statistical population of the present study is 35 experts and 

top entrepreneurs of Omid Entrepreneurship Fund of 

Guilan Province. The present study is a descriptive survey 

in terms of exploratory purpose and based on its nature 

and method. BASIC coding in Excel environment was 

used to analyze the obtained data. The results show that 

internal factors have a higher priority in job stability than 

external factors. Also, the components of job experience, 

initial income, entrepreneurial age, manpower skills, 

business registration status, market, insurance, low-

interest banking facilities, management skills and related 

education are among the ten priorities of job 

sustainability. 

Keywords 

Small Business, fuzzy hierarchical analysis, 

entrepreneurship.
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 مقدمه

 ترین اساسی از نظر مورد شغل به افراد دستیابی و اشتغال موضوع
 کالن اهداف از یکی. شود می محسوب جامعه یک نیازهای
در اغلب کشورها از جمله ایران کاهش نرخ بیکاری و  توسعه

 مخرب پدیده یک عنوان به بیکاری. توسعه مشاغل می باشد
 های دغدغهفرهنگی مطرح بوده و رفع آن  اقتصادی، اجتماعی،

 و کامل برداری بهره روی، بدین. است بوده ریزان برنامه اساسی
 اهداف از یکی عنوان به باید کشور هر انسانی منابع از مناسب

 از یکی حال بیکاری،. شود گرفته نظر در توسعه راهبردی
 که است اجتماعی و اقتصادی های پدیده ترین نامطلوب
دارد  دنبال به مختلف های ینهزم در را ناگواری و منفی پیامدهای

 نقش و اهمیت اخیر، های سال در(.1917)صیدایی و همکاران،
 در هم و صنعتی کشورهای در هم متوسط، و کوچک های بنگاه

 ظهور با. است بوده افزایش به رو توسعه حال کشورهای در
 های تولید، روش در تحوالتی تولید، در که جدید های فناوری
 اهمیت به است، آمده پدید ها بنگاه شکیالتیت ساختار و توزیع
 منظور به دولتها. افزوده است متوسط و کوچک های بنگاه

 های بنگاه انحصار از جلوگیری و آزاد بازار در رقابت تضمین
 های بنگاه ارتقاء برای را ای ویژه همیشه سیاستهای بزرگ،
 های بنگاه که ای گونه به.  اند نموده اتخاذ متوسط و کوچک
 ایجاد برای مناسبی بستری توانند می خود متوسط و کوچک
شوند.)آخوندی و  محسوب پذیر رقابت صنایع

 متوسط و کوچک های بنگاه از وحمایت ایجاد.(1911مرشدی،

 توسعه و رشد برنامه های در اساسی اولویت های از یکی

 توسعه حال در و پیشرفته کشورهای از بسیاری در اقتصادی

 فراهم و اشتغال ایجاد در متوسط و کوچک ایه بنگاه است. 
 اشتغال ایجاد .دارند مهمی نقش نوآوری برای مناسب بستر کردن

 است اقتصادی سیاستگذاران اصلی های دغدغه از یکی عنوان به

 بخش زایی اشتغال اهداف تحقق در اساسی گامی آن به توجه که

 به تواند نمی تنهایی به اشتغال ایجاد اما .شود می تلقی صنعت

ی تلق متوسط و کوچک های بنگاه تأسیس در هدف عنوان
بلکه پایداری مشاغل ایجاد شده نیز به نوبه خود از اهمیت .شود

بی نردید یکی از بزرگترین دغدغه های  باالیی برخوردار است.
مسئولین و تصمیم گیران کالن هر کشوری وضعیت اقتصادی 

 اریبس یر همبستگهر کشو ی. رشد اقتصادپان کشور می باشد
 کسب یو فضا یاقتصادی ها رساختیو بهبود ز جادیبا ا یادیز

اشتغال و بیکاری ( 1914)میبدی و فشارکی، وکار آن کشور دارد
از جمله موضوعات اساسی هر کشوری است به گونه ای که 
افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از شاخص های توسعه یافتگی 

 نیاز مهمتر یکیال نه تنها چالش اشتغ جوامع تلقی می شود.

بلکه با توجه  دیآیشمار مبه ایراندر کشور  یمسائل روز اجتماع
عنوان را بهآن  توانیدر دو دهه گذشته م تیعنوان رشد جمعبه

حساب به یاقتصاد تیو معضل امن یچالش اجتماع نیمهمتر
 یهامختلف برنامه یهادوره یچالش، ط نیحل ا یآورد. برا

به طرح  توانیمها آن  نیکه از مهمتر دهیگرد جادیا یناگونگو
 یطرح ضربت نیو همچن 07دهه  لیدر اوا یاشتغالخود یهاوام

ها طرح نیوجود ا نیاشاره نمود. با ا 1921اشتغال در سال 
نتوانستند اهداف مورد نظر را به طور کامل محقق سازند و بعد از 

شاه طهماسبی و ) نداشان متوقف شدهیاز اجرا یمدت کوتاه
کسب و کارهای خرد یکی از عوامل مهم   .(1911همکاران، 

اشتغال زایی و راهی به سوی ایجاد کار آفرینی به شمار می روند؛ 
از این رو امروزه این نوع از فعالیتها رو به افزایش است. در 
کشورهای در حال توسعه، شرکتهای خرد در جهت اشتغال زایی و 

 Ongori andبل توجهی ایفا می کنند.)توزیع درآمد نقش قا

Migiro, 2010 همپنین آنها نقش بسیار مهمی در ایجاد. )
فرصت شغلی برای افراد جامعه داشته و سهم باالیی از اشتغال را 

پایداری کسب و کارها  (Robertson, 2004.)در دست دارند 
یکی از موضاعات مهم و زیر بنایی کشورها و شاخصی برای 

فاه ملتها محسوب می شود.در ایران به دلیل رشد توسعه و ر
جمعیت، پدیده بیکاری افزایش یافته که سهم قابل توجهی از آن 
به دلیل عدم توانایی استمرار فعالیت کارگاهها می باشد )جعفری 

(.با وجود اهمیت فراوان کسب و کارهای 1918و همکاران، 
شورهای در کوچک در اقتصاد و اشتغال، این کسب و کارها در ک

حال توسعه با مشکالت متعددی مواجه هستند و از همه ظرفیت 
آنها استفاده نمی شود. به علت نبود محیط های رقابتی و 
حمایتهای قوی مالی در مورد این بخش در اقتصادهای بسته 
واغلب دولتی، این بخش به شدت ناتوان شده 

 چککو کارهای و کسب اهمیت به توجه با (1921است.)حجازی،
 بررسی بیکاری کاهش و جامعه افراد برای اشتغال تأمین در

 سزایی به اهمیت از مشاغل این بر موثر خارجی و داخلی عوامل
 بخشهای ترین مهم از یکی عنوان به بیمه صنعت. است برخوردار

 توزیع نقش دلیل به همچنین و بلندمدت مالی منابع کننده تأمین
 توسعه در تواند می را توجهی قابل نقش آن ریسک کنندگی
 (1914فشارکی، و میبدی. )نماید ایفا هرکشور کار و کسب فضای

صندوق کار آفرینی امید استان گیالن با پرداخت بیش از 
مورد شغل در سال  8117میلیارد تومان وام جهت ایجاد 557

شغل 8770میلیارد تومان جهت ایجاد 007، مبلغی بالغ بر 1914
مورد شغل  1101رد تومان جهت ایجاد میلیا005، 1915در سال 
میلیارد تومان جهت ایجاد 215، مبلغی بیش از 1910در سال 

و همچنین مبلغی بیش از  1910مورد شغل در سال 8880
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گام 1912شغل در سال  8915میلیارد تومان جهت ایجاد 121
 موثر و بلندی در زمینه کاهش نرخ بیکاری برداشته است. 

هزینه باالی مبالغ پرداخت شده بررسی  بدیهی است با توجه به
عوامل موثر بر پایداری مشاغل ایجاد شده در صندوق کار آفرینی 

.از این رو مسئله امید از اهمیت و ضرورت باالیی برخوردار است 
اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر پایداری مشاغل و 

تان کسب و کارهای ایجاد شده توسط صندوق کارآفرینی امید اس
 گیالن با توجه به نقش بیمه می باشد.

 چارچوب نظري تحقیق
در این پژوهش محقق به دنبال بررسی عوامل موثر بر پایداری 
مشاغل ایجاد شده توسط صندوق کارآفرینی امید استان گیالن 
است، بدین منظور در ابتدا با بررسی پژوهش های پیشین عوامل 

جی موثر بر پایداری مشاغل استخراج و سپس داخلی و خار
پرسشنامه جهت اولویت بندی در اختیار کارآفرینان و خبرگان قرار 

در ادامه عوامل موثر با استفاده از روش تحلیل سلسله  .می گیرد
 مراتبی فازی رتبه بندی می شوند.

 
 : مراحل اجراي تحقیق1شکل 

 مبانی نظري 

بنگاه های صنعتی را با توجه به د: :کسب و کار های کوچک و خر
تعداد کارکنان می توان به انواع متفاوت بر حسب اندازه تقسیم 

میان اندازه های بسیار کوچک، کوچک، متوسط و  نمود. در این
بنگاه ها  عنوان معروف ترین تقسیم بندی برای تحلیله بزرگ ب

بسیار بر حسب اندازه تلقی می شود. این در حالی است که مقادیر 
نیز در کشورهای مختلف هم  کوچک، کوچک، متوسط و بزرگ

های متفاوتی  چنین با توجه به شرایط اقتصادی و صنعتی به گونه
بنگاه های بسیار کوچک به  ، وزارت صنایع ایرانشده اند تعریف

نفر کارکن تعریف  17ق شده است که کمتر از طالبنگاه هایی ا
 41-17 د کارکنانی با فاصلهشده است. بنگاه های کوچک با تعدا

-57 متوسط به بنگاه هایی با نفر کارکن تعریف شده است و واژه
نفر کارکن اطالق می شود. این در حالی است که مفهوم   11

نفر کارکن و بیشتر از آن به کار  177بنگاهی با  بنگاه بزرگ برای
 (1911) آخوندی و مرشدی، گرفته شده است.

این عوامل را می توان در مشاغل خرد: عوامل موثر بر پایداری
سه گروه عوامل محیطی، عوامل فردی و عوامل سازمانی تقسیم 
بندی کرد.عوامل محیطی در واقع بستری است که دوبعد عوامل 
فردی و سازمانی را در خود جای می دهد و شامل: اقتصاد کالن، 
کیفیت مدیریت عمومی ، اجتماعی و فرهنگی و زیر ساخت 

مل سازمانی به چهار عامل: شکل دهی سازمان، منابع است.عوا
سرمایه ای، راهبری سازمان و کمک های فنی تقسیم می 

متغیرهای فردی زیادی نیز هستند که باعث پایداری مشاغل شود.
خرد می شوند، از جمله آنها می توان به عوامل جمعیت شناختی، 

 روانی، رفتار کاری و صالحیت های اصلی اشاره کرد.

 صنعتپایداری کسب و کارهای خردو ارتباط آن با  مهینعت بص
 تیماه لیدل و به یربانکیغ یمال یاز بازارها یکیعنوان ه ب مهیب

 یکه در نظام اقتصاد سکیر یکنندگ عیتوز و سکیپوشش ر
 بهبود تواند در توسعه و یرا م یتوجه کشور دارد، نقش قابل کی

صنعت  یافتگی ه توسعهک ی. به طوردینما فایو کار اب کس یفضا
 نیا یتوانمند شیو افزا مهیبی ها توسعه رشته ثیاز ح مهیب

 تواندی م یدیبخش تول ازیمورد ن یمنابع مال نیتأم یصنعت برا
 .دیو کار در هر کشور کمک نما کسب یتوسعه فضا و به بهبود

 سوابق موضوعی تحقیق 

 
بررسی متون و پیشینه هایی تحقیق .1جدول 

 نتایج عنوان تحقیق محققین

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر  (1912شاه بیگی )
بر توسعه کسب و کارهای کوچک 

 و متوسط در مناطق مرزی کشور

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کسب و کارهای  
از روش کوچک و متوسط در مناطق محروم مرزی کشور انجام شده است. بدین منظور 

دلفی و نظریات کارشناسان و صاحبنظران در شهرک های صنعتی استان سیستان و 
عامل مهم  18بلوچستان استفاده شده است. پس از شناسایی علل و عوامل اثر گذار 
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شناسایی شد این عوامل در چهار دسته کلی تر، سیاست و قوانین دولتی، تکنولوژی، ویژگی 
ای گرفت و به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد محصول یا خدمت و بخش مالی، ج

 .رتبه بندی قرار گرفتند

عوامل موثر بر نوآوری در کسب و  (1910جهرمی )
 کارهای کوچک و متوسط

 
 

به منظور افزایش سهم بازارهای  بیشتر کسب وکارها نتایج پژوهش حاکی از آن است، که
اند. که مهم ترین عوامل در شکل گیری نوآوری، فاکتور مالی  خود، نوآوری هایی ارایه کرده

های پیشرو، همکاری، اندزه سازمان، دستیابی به منابع اطالعاتی،  و عوامل اقتصادی، انگیزه
گی، بازاریابی و عوامل نهادی، قابلیت فن آوری، ترجیحات مصرف کننده، عوامل فرهن

 .مهارت های مدیریتی می باشند

سعادت ودانش زاده 
(1910) 

 موثر عوامل بندی رتبه و شناسایی
 طبقات در کار و کسب پایداری بر

 موردی مطالعه)  خرد مشاغل
( ره) خمینی امام امداد کمیته
 ( مازندران استان

کسب و کار در طبقات  هدف اصلی تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پایداری

کسب باالترین اولویت برای دسترسی به  نشان دهنده نتایح تحقیق .مشاغل خرد می باشد
منابع مالی مناسب مربوط به معیار مالی/ اقتصادی و پایین ترین اولویت برای نقش دستگاه 

 .های حمایتی و بازاریابی مربوط به معیار محصول و بازار می باشد

جعفری و اعظمی 
(1919) 

کوچک  یاثر کسب و کارها
 یشاخص ها یبر برخ ییروستا

 یخانوارها یو اجتماع یاقتصاد
 ریشهرستان مال ییروستا

اشتغال،  یرهایمتغ یکوچک بر رو یاست که کسب و کارها نیاز ا یحاک قیتحق جینتا
 تیو رضا یدر روستا، توانمندساز یبه ماندگار لیم ،یزندگ تیفیک ،یتماعاج هیدرآمد، سرما

 نداشته است یرمثبتیو آموزش تاث التیتحص ریمتغ ی، و بر روداشت مثبت ریتاث یشغل

شاه طهماسبی و 
 (1918همکاران )

به  التیتسه ینقش اعطا یبررس
کوچک و متوسط  یبنگاه ها

اشتغال )مورد  جادیدر ا یصنعت
شهر  یصنعت یهامطالعه: کارگاه

 تهران(

 .دهدیخبر م 908/7 بیرشده با ض جادیاشتغال ا نزایم با  یافتیاز رابطه وام در جنتای

صمیمی و همکاران 
(1918) 

عنوان جایگاه بیمه در پایداری 
کسب و کارهای خرد.شواهد 
تجربی از کسب و کارهای کوچک 
ایجاد شده توسط صندوق مهر امام 

 رضا)ع(

،  مرکز  بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عواملی مانند آورده اولیه ،مهارت مدیریتی
نتایج حاکی مشاوره و تسهیالت بانکی در پایداری کسب و کار نقش مهمی دارند. همچنین 

می تواند نقش موثری در پایداری مشاغل  مهمترین عامل از این است که بیمه به عنوان 
 خرد داشته باشد.

 

مدهوشی و 
 (1920تاری)

ثیر سرمایه اولیه در بقای أت
های تولیدی کوچک و شرکت

 سط در ایرانمتو

های تولیدی کوچک و متوسط رابطه نتیجه گیری شد که بین سرمایه اولیه و بقای شرکت
های تولیدی کوچک مثبتی وجود دارد. همچنین نتیجه گیری شد که بین توابع بقای شرکت

 .داری وجود دارد و متوسط تفاوت معنی
 

داویک و 
 (8787همکاران)

 و تحقیق فعالیتهای نقش بررسی
 تأثیرقابلیت در المللی بین عهتوس

 بر بازاریابی و آوری فن های

 ها SME عملکرد

 فن های قابلیت تأثیر در المللی بین توسعه و تحقیق های فعالیت نقش به بررسی مقاله این

 های توانایی که آنها می پردازد. نتایج نشان می دهد عملکرد بر ها SME بازاریابی و آوری

 بین بازارهای در آنها عملکرد بر مثبتی و غالب تأثیرات ها SME بازاریابی و آوری فن
 .دارد المللی

سان وهمکاران 
(8787) 

توانایی ترکیبی توسعه در بازارهای 

 SMEنوظهور 

 در رقابت شدت که یابیم می در ، چین از متوسط و متوسط شرکت 109 از ای نمونه در
 جهت و شرکت سطح در ریهمکا گیری جهت ، متوسط بازار گشودگی و صنعت سطح

 بر مثبت طور به IPR از ضعیف حمایت و نهاد سطح در دولت حمایت و ، یافته ارتقا گیری
 به توجه با. کند می تحریک را شرکت عملکرد که گذارد می توانایی ترکیبی توسعه تأثیر

 بر مبتنی دیدگاه بر شدیدی پیامدهای ها یافته این ذهنی و عینی عملکرد های شاخص

 .دارند ها SME رشد و کیبتر

سادیکودوشی و 
 (8711همکاران)

 عملکرد و کارآفرینی بازاریابی ابعاد

SME ها 
 بررسی کوزوو در( SME) متوسط و کوچک های شرکت در را EM ابعاد تأثیر مقاله این
 و ها دارند فرصت به زیادی تمایل دهندگان پاسخ که دهد می نشان ها یافته. کند می

 بسیار بعد یک عنوان به ارزش ایجاد که حالی در. کنند می درک را منابع از هاستفاد اهمیت
 بعالوه هستند پذیر ریسک دهندگان پاسخ ، شود می دیده کارآفرینی بازاریابی زمینه در مهم

 .ندارند مداری مشتری و نوآوری ، فعالیت به تمایل آنها ،

ها بر عملکرد کلی کسب وکارهای خرد تاثیر نتایج نشان می دهد که رقایت و سن بنگاه لی فاکتورهای موفقیت اصالح ک "آلوم و 

https://civilica.com/l/1498/
https://civilica.com/l/1498/
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کسب وکارهای خرد در مالزی:  (8710همکاران)
 یک تحقیق تجربی

های تجاری، تقاضا برای ها، تحصیالت، آموزشکه سن صاحبان شرکتمنفی دارد؛ در حالی
ناطق شهری و کاال/خدمات، موجود بودن فضای فیزیکی برای گسترش تجارت در م

ی تضمین شده تاثیرات مثبتی بر همچنین موجود بودن دارایی و تکافوی مبلغ سرمایه
 گذارند.عملکرد بر جای می

سوکولیک و 
 (8718برادفورد )

ساختار مالکیت و عملکرد 
 بنگاههای نوپا

نتایج حاکی از آن است که در کسب و کارهای کوچک که با مشارکت چند نفر شروع می 
نافع افراد سهام دار یا ذی نفع ممکن است با هم تضاد داشته باشند و در این بین شود. م

فردی که پتانسیل مدیریتی باالیی دارد برای شروع و راه اندازی کار حساس مسئولیت 
بیشتری احساس می کند و موجب پایداری کسب و کار می شود. همچنین عوامل آموزشی 

 ه ثبات کسب و کار کمک کند.و رعایت اخالق حرفه ای می تواند ب

بررسی فاکتورهای مهم و  (8718دیرمن )
تاثیرگذار در شروع کسب و 
کارهای کوچک توسط مدیران این 

 کسب و کارها

نتایج حاکی از آن است که روش های تامین مالی، تکنولوژی و هزینه های شروع کسب و 
 کار مهمترین عوامل تاثیر گذار هستند.

ک.زان و همکاران 
(8718) 

بررسی تاثیر انگیزه مالکیت در 
 رشد کسب و کار خرد.

نتایج حاکی از این است که اثرات فداکارانه مالک خود اشتغال می تواند در سرعت پایداری 
 کسب و کار خرد تاثیر بسزایی داشته باشد.

 روش شناسی تحقیق
بهبود  یابیسنجش و ارزالگوریتم اجرائی این پژوهش با هدف 

طراحی  النیاستان گ دیام ینیصندوق کارآفرمشاغل در پایداری 
شده است. الگوریتم اجرائی پژوهش حاضر براساس طی مراحلی 
نظامند و مبتنی بر روش تحقیق علمی طراحی شده است. هریک 
از مراحل انجام شده در راستای نیل به هدف تحقیق در شکل زیر 

 آمده است:
 : مراحل اجراي تحقیق2شکل 

 
 

 
 در واقع این مطالعه از دو منظر بررسی شده است:

پایداری مشاغل در صندوق  یارهایرمعیو ز ارهایمعمهمترین  -
چه هستند. این عوامل در دو دسته کارآفرینی امید استان گیالن 

اند. در هریک از این بندی شدهکلی عوامل داخلی و خارجی طبقه
تعیین شده است. با استفاده از تکنیک هایی نیز موارد شاخص

SAW های آنها غربالگری شده است. فازی عوامل و شاخص 
 ندآیآن در قالب مدل فر یارهایرمعیو ز ارهایمعاز سوی دیگر 

 نیا یفاز AHP کیارائه شده است. با تکن مراتبیسلسله لیتحل
 .شده است یبندتیاولو عوامل

به عنوان نمونه  اد واجد شرایطافراز  نفر 95تعداد در این پژوهش 
در این پژوهش برای جمع آوری  .اندانتخاب شدهمورد بررسی 

 های پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه استفاده گردیده است.داده
است. در این مطالعه از  SAW، پرسشنامه 1پرسشنامه شماره 

درجه ای لیکرت در بیان  5طیف فازی مثلثی برای مقیاس 
استفاده شده است. همچنین از پرسشنامه ها اهمیت شاخص

های بندی معیارها با استفاده از تکنیکخبرگان جهت اولویت
استفاده شده  AHPمبتنی بر مقایسه زوجی مورد استفاده یعنی 

 است.

 : نتایج حاصل از تحقیق
تمامی عناصر موثر بر کسب و کار شناسایی  1در جدول شماره 

در جدول  SAWیه و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از تجز
 .( آورده شده است8شماره)

سازی با توجه به طیف سنجش انتخاب شده در مرحله فازی
خواهد بود. براین  1زدایی شده بین صفر تا ها، اوزان فازیداده

کسب کرده باشد  5/7اساس هر شاخصی که امتیازی کمتر از 
 برای این معادالت SAWحذف خواهد شد. خروجی محاسبات 

مشاغل در  یداریعوامل موثر بر پاشناسائی مهمترین 
براساس ادبیات  النیاستان گ دیام ینیصندوق کارآفر

گری آنها با پژوهش و دیدگاه اساتید و خبرگان و غربال
 فازی SAWنیک تک

 FSAWهای اصلی با گام اول: شناسائی شاخص

 بندی شاخص به صورت سلسله مراتبیگام دوم: دسته

 یداریعوامل موثر بر پابندی بندی و خوشهطبقه
مراتبی هدف، معیارها و مبتنی بر الگوی سلسلهمشاغل 

 زیرمعیارها

 FAHP کیها با تکنشاخص یبندتیاولوگام سوم: 

 زوجی معیارها براساس هدف و مقایسه زوجیمقایسه 
در خوشه خود، تعیین  اریشده هر مع یشناسائ یهاشاخص

 ندیفراوزن و اولویت نهایی عناصر با استفاده از تکنیک 
 ی مراتبسلسله لیتحل
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 ( است:8به صورت جدول شماره )

آل منفیآل مثبت و ایده: فاصله هر گزینه از ایده2جدول 
        

Q01 (0.907 ,0.764 ,0.686) 0.786 سن 

Q02 (0.486 ,0.314 ,0.229) 0.343 جنس 

Q03 (0.871 ,0.707 ,0.609) 0.729 تجربه شغلی 

Q04 (0.95 ,0.8 ,0.733) 0.828 تحصیالت مرتبط 

Q05 (0.936 ,0.757 ,0.676) 0.790 ریسک پذیری مالک 

Q06 (0.921 ,0.764 ,0.686) 0.790 عمل گرایی 

Q07 (0.9 ,0.721 ,0.629) 0.750 اعتماد به نفس 

Q08 (0.914 ,0.729 ,0.638) 0.760 مهارت مدیریتی 

Q09 (0.6 ,0.467 ,0.343) 0.470 وضعیت تاهل 

Q10 (0.921 ,0.743 ,0.657) 0.774 وضعیت ثبتی کسب و کار 

Q11 (0.907 ,0.75 ,0.667) 0.775 قانون تامین اجتماعی 

Q12 (0.914 ,0.743 ,0.657) 0.771 قانون مالیات و عوارض 

Q13 (0.914 ,0.757 ,0.676) 0.782 تسهیالت بانکی کم بهره 

Q14 (0.943 ,0.8 ,0.733) 0.825 بیمه 

Q15 (0.921 ,0.75 ,0.667) 0.779 تحریم های بین اللمل 

Q16 (0.943 ,0.771 ,0.695) 0.803 تورم 

Q17 (0.914 ,0.757 ,0.676) 0.782 محدودیت های صادرات وواردات 

Q18 (0.914 ,0.736 ,0.648) 0.766 بازار 

Q19 (0.571 ,0.428 ,0.214) 0.404 هزینه های دسترسی به انرژی 

Q20 (0.914 ,0.743 ,0.657) 0.771 مهارت های نیروی انسانی 

بنابراین با توجه به مقادیر محاسبه شده مندرج در جدول شماره 
های هزینهتوان نتیجه گرفت سن، وضعیت تاهل و ( می8)

از اولویت پایینی برخوردار هستند، حذف شده  دسترسی به انرژی

 و سایر عناصر برای تعیین اولویت نهایی استفاده خواهند شد.

فازی میزان اهمیت عوامل  AHPروش  در ادامه با استفاده از
 داخلی و خارجی به صورت شکل زیر نشان داده می شود

 
 پژوهش اصلی معیارهاي اولویت گرافیکی نمایش :3شکل 

از اولویت بیشتری نسبت به عوامل خارجی برخوردار است. چون تنها یک  549/7براساس بردار ویژه بدست آمده عوامل داخلی با وزن نرمال 
 ایسه صورت گرفته است لذا نیازی به محاسبه نرخ ناسازگاری نیست.مق

 اند. شده زیرمعیارهای مربوط به هر معیار بصورت زوجی مقایسه AHPدر گام دوم با استفاده از تکنیک 
 های عوامل داخلیتعیین اولویت شاخص
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 داخلی عوامل هايشاخص اولویت گرافیکی نمایش :4شکل

 :ویژه بدست آمده براساس بردار
 قرار گرفته است. 1در رتبه   76101با وزن  یشاخص تجربه شغل

 قرار گرفته است. 8در رتبه   7610با وزن  هیآورده اول شاخص

 قرار گرفته است. 9در رتبه   76181سن با وزن  شاخص

قرار  4در رتبه   76182کسب و کار با وزن  یثبت تیوضع شاخص
 گرفته است.

قرار گرفته  5در رتبه   76178با وزن  یتیریدرت مامه شاخص
 است.

قرار گرفته  0در رتبه   761مرتبط با وزن  التیتحص شاخص
 است.

 قرار گرفته است. 0در رتبه   76722با وزن  ییعمل گرا شاخص

قرار گرفته  2در رتبه   76700اعتماد به نفس با وزن  شاخص
 است.

قرار  1رتبه در   76759مالک با وزن  یریپذ سکیر شاخص
 گرفته است.

 

 تعیین اولویت زیرمعیارهاي عوامل خارجی

 
 خارجی عوامل زیرمعیارهاي اوزان شده زدایی فازي مقادیر :5شکل

قرار  1در رتبه   76159با وزن  یانسان یروین یشاخص مهارت ها
 گرفته است.

 قرار گرفته است. 8در رتبه   76149بازار  با وزن  شاخص

 قرار گرفته است. 9در رتبه   76191با وزن  همیب شاخص

قرار  4در رتبه   76192کم بهره  با وزن  یبانک التیتسه شاخص
 گرفته است.

 قرار گرفته است. 5در رتبه   76172تورم با وزن  شاخص

قرار  0در رتبه   76710و عوارض  با وزن  اتیقانون مال شاخص
 گرفته است.

قرار  0در رتبه   76715زن با و یاجتماع نیمأقانون ت شاخص
 گرفته است.

در رتبه   76709صادرات وواردات با وزن  یها تیمحدود شاخص
 قرار گرفته است. 2

قرار  1در رتبه   76755با وزن  یاللمل نیب یها میتحر شاخص
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 . گرفته است
 

 توان به نتایج اطمینان کرد.بنابراین می بوده و 1/7بدست آمده است که کوچکتر از  792/7های انجام گرفته نرخ ناسازگاری مقایسه
 FAHPها با تکنیک اولویت نهائی شاخص

 FAHPها با تکنیک : تعیین اولویت نهائی شاخص9جدول 
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 IF5 76178 767555 1 رت مدیریتیامه

 IF6 76177 767540 تحصیالت مرتبط
1
7 

 IF7 76722 767402 عمل گرایی
1
8 

 IF8 76700 767411 اعتماد به نفس
1
5 

 IF9 76759 767817 ریسک پذیری مالک
1
0 

ی
رج

خا
ل 

وام
ع

 

76450 

 مهارت های نیروی انسانی
EF

1 
76159 767071 4 

 بازار 
EF

2 
76149 767054 0 

 بیمه
EF

3 
76191 767090 0 

 تسهیالت بانکی کم بهره 
EF

4 
76192 767081 2 

 تورم
EF

5 
76172 767415 

1
1 

 قانون مالیات و عوارض 
EF

6 
76710 767441 

1
9 

 مین اجتماعیأتقانون 
EF

7 
76715 767499 

1
4 

محدودیت های صادرات 
 وواردات

EF

8 
76709 767998 

1
0 

 تحریم های بین اللملی
EF

9 
76755 767857 

1
2 

 



 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (07-28) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (70-82) 

 

 
 FAHP تکنیک با  مدل هايشاخص نهائی اولویت :6شکل

 نتیجه گیري  
عوامل موثر بر پایداری کسب و کارهای ایجاد شده توسط صندوق 

رآفرینی امید به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم می شوند کا
نسبت به عوامل خارجی با وزن  76549که عوامل داخلی با وزن 

 در پایداری کسب و کارهای خرد موثرتر می باشند. 76450
در رتبه   76101با وزن  یشاخص تجربه شغلدر میان عوامل داخلی 

سن با وزن  شاخص، 8در رتبه   7610با وزن  هیآورده اول شاخص،  1
کسب و کار با وزن  یثبت تیوضع شاخص،  9در رتبه   76181
در رتبه   76178با وزن  یتیریرت مدامه شاخص،  4در رتبه   76182

عمل  شاخص،  0در رتبه   761مرتبط با وزن  التیتحص شاخص، 5
اعتماد به نفس با وزن  شاخص، 0در رتبه   76722با وزن  ییگرا

مالک با وزن  یریپذ سکیر شاخصو باالخره    2در رتبه   76700
 قرار گرفته است. 1در رتبه   76759

با وزن  یانسان یروین یشاخص مهارت هادر میان عوامل خارجی 
 شاخص.، 8در رتبه   76149بازار  با وزن  شاخص، 1در رتبه   76159

با   کم بهره یبانک التیتسه شاخص، 9در رتبه   76191با وزن  مهیب
،  5در رتبه   76172تورم با وزن  شاخص،  4در رتبه   76192وزن 

 شاخص،  0در رتبه   76710و عوارض  با وزن  اتیقانون مال شاخص
 تیمحدود شاخص،  0در رتبه   76715با وزن  یاجتماع نیمأقانون ت

 شاخصو نهایتا در رتبه   76709صادرات وواردات با وزن  یها
. قرار گرفته است 1در رتبه   76755با وزن  یاللمل نیب یها میتحر

 FAHPبراساس خروجی تکنیک ها در اولویت نهائی شاخص
آورده اولیه با وزن در اولویت نخست ، 7200/7ی با وزن تجربه شغل

 در رتبه سوم ، 7071/7با وزن  سندر اولویت دوم ،  7201/7
 م ،در اولویت چهار 7071/7با وزن ی انسان یروین یمهارت ها

در اولویت پنجم، بازار با  767014کار با وزن  و کسب ثبتی وضعیت
در اولویت هفتم 767090در اولویت ششم، بیمه با وزن  767054وزن 

 در اولویت هشتم، مهارت767081بهره با وزن  کم بانکی ، تسهیالت
در اولویت نهم، تحصیالت مرتبط با وزن  767555مدیریتی با وزن 

در اولویت یازدهم،  767415دهم، تورم با وزن  در اولویت 767540
 و مالیات در اولویت دوازدهم، قانون 767402عمل گرایی با وزن 

در اولویت سیزدهم، قانون تامین اجتماعی  767441عوارض با وزن 
در اولویت چهاردهم، اعتماد به نفس با وزن  767499با وزن 
و واردات با وزن  در اولویت پانزدهم، محدودیتهای صادرات 767411
در اولویت شانزدهم، ریسک پذیری مالک با وزن  767998
در اولویت هفدهم و باالخره تحریم های بین الملل با وزن 767817
 در اولویت هجدهم قرار دارند. 767857

قرار  9در رتبه   76191وزن در میان عوامل خارجی شاخص بیمه با 
داری کسب و کارهای که یکی از عوامل با اهمیت در پایگرفته 

ایجاد شده توسط صندوق کارآفرینی امید  می باشد. بیمه می تواند 
با پوشش دادن ریسک های پیش روی کارآفرینان سبب کاهش 

گردد. و باعث پایداری مشاغل احتمال از بین رفتن کسب و کارها 
با عنایت به اینکه تاکنون کلیه تسهیالت اشتغال صندوق کارآفرینی 

با بیمه عمر وام گیرنده پوشش داده می شده است که این  امید تنها
بدین معناست که در صورت فوت وام گیرنده خسارت شامل حال 
ضامنین نگردد. اما اکنون با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می 
توان پوشش بیمه پایداری مشاغل را به تسهیالت صندوق 

 کارآفرینی امید اضافه کرد.
( چهار دسته کلی 1912حاصل ازتحقیق شاه بیگی )بر اساس نتایج 

سیاست و قوانین دولتی، تکنولوژی، ویژگی محصول یا خدمت و 
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 و کوچک کارهای و کسب توسعه بر موثر عوامل بخش مالی
( 1912می باشند. نتایج تحقیق حاضر با تحقیق شاه بیگی) متوسط

 همسو می باشد چرا که در هر دو تحقیق بخش مالی و سیاست و
قوانین دولتی نقش مهمی در پایداری مشاغل ایجاد می کنند.بر 

باالترین ( 1910اساس نتایج حاصل از تحقیق سعادت و دانش زاده )
اولویت برای دسترسی به منابع مالی مناسب مربوط به معیار مالی/ 
اقتصادی و پایین ترین اولویت برای نقش دستگاه های حمایتی و 

. نتایج تحقیق ر محصول و بازار می باشدبازاریابی مربوط به معیا
باالترین ( در 1910حاضر با نتایج تحقیق سعادت و دانش زاده )

اولویت برای دسترسی به منابع مالی مناسب مربوط به معیار مالی/ 
پایین ترین اولویت برای نقش همسو می باشد اما در  اقتصادی

 صول و بازاردستگاه های حمایتی و بازاریابی مربوط به معیار مح
همسو نمی باشد.بر اساس نتایج حاصل از تحقیق جهرمی  

های  فاکتور مالی و عوامل اقتصادی، انگیزه(عواملی مانند 1910)
پیشرو، همکاری، اندزه سازمان، دستیابی به منابع اطالعاتی، عوامل 
نهادی، قابلیت فن آوری، ترجیحات مصرف کننده، عوامل فرهنگی، 

بر نوآوری در کسب و کارهای  های مدیریتی بازاریابی و مهارت
کوچک که منجر به افزایش عملکرد آنها می شود تاثیر دارد. نتایج 

( همسو می باشد چرا 1910تحقیق حاضر با نتایج تحقیق جهرمی)
که در هر دو تحقیق عوامل اقتصادی و فاکتورهای مالی، بازار و 

اد می مهاریت مدیریتی نقش مهمی در پایداری مشاغل ایج
(  1914براساس نتایج حاصل از تحقیق صمیمی و همکاران)کنند.

عواملی مانند آورده اولیه ،مهارت مدیریتی،مرکز مشاوره و تسهیالت 
نتایج بانکی در پایداری کسب و کار نقش مهمی دارند. همچنین 

می  یکی از مهمترین عوامل حاکی از این است که بیمه به عنوان 
نتایج تحقیق پایداری مشاغل خرد داشته باشد.تواند نقش موثری در 

حاضر با نتایج تحقیق صمیمی و همکاران همسو است چرا که در 
هر دو تحقیق  آورده اولیه، مهارت نیروی انسانی و بیمه از عوامل 

بر اساس مهم و موثر بر پایداری کسب و کارهای خرد می باشد.
ولیه و بقای بین سرمایه ا( 1920مدهوشی و تاری)نتایج تحقیق 

که  های تولیدی کوچک و متوسط رابطه مثبتی وجود داردشرکت
همسو با نتایج تحقیق حاضر می باشد چرا که در هر دو تحقیق 
سرمایه اولیه نقش مهمی در پایداری کسب و کار دارد.بر اساس 

( عواملی که بر فعالیت بنگاههای 1920نتایج تحقیق آقایی مهرناز)
شامل محدودیتهای مالی و بازار بوده  که  اقتصادی تاثیر دارند

همسو با نتایج تحقیق حاضر می باشد چراکه در این تحقیق بازار ، 
آورده اولیه و تسهیالت کم بهره نقش مهمی در پایداری مشاغل 

 های ( توانایی8787داویک و همکاران)دارند.بر اساس نتایج تحقیق 
 عملکرد بر مثبتی و غالب تأثیرات ها SME بازاریابی و آوری فن

دارد که همسو با نتایج تحقیق حاضر  المللی بین بازارهای در آنها
می باشد چرا که در تحقیق حاضر بازار نقش مهمی در پایداری 

سان وهمکاران بر اساس نتایج تحقیقات مشاغل ایجاد می کند.
 جهت ، متوسط بازار گشودگی و صنعت سطح در ( رقابت8787)

 و ، یافته ارتقا گیری جهت و شرکت حسط در همکاری گیری
ها دارند که همسو با  SMEدولت نقش مهمی در توسعه  حمایت

نتایج تحقیق حاضر می باشد چرا که در تحقیق حاضر بازار و قوانین 
بر اساس نتایج تحقیقات دولت نقش مهمی در پایداری مشاغل دارند.

ز فرصتها و ( عواملی مانند استفاده ا8711سادیکودوشی و همکاران)
منابع و همچنین ایجاد ارزش در بازاریابی نقش مهمی در عملکرد 

SME  ها دارند که با نتایج تحقیق حاضر همسو می باشند چرا که
که در تحقیق حاضر بازار نقش مهمی در پایداری مشاغل ایجاد می 

( 8710بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات آلوم و همکاران)کند.
ها بر عملکرد کلی کسب وکارهای خرد  بنگاهرقایت و سن عوامل 

ها، تحصیالت، که سن صاحبان شرکتتاثیر منفی دارد؛ در حالی
های تجاری، تقاضا برای کاال/خدمات، موجود بودن فضای آموزش

فیزیکی برای گسترش تجارت در مناطق شهری و همچنین موجود 
ت مثبتی ی تضمین شده تاثیرابودن دارایی و تکافوی مبلغ سرمایه

گذارند که با نتایج تحقیق حاضر  همسو می بر عملکرد بر جای می
باشد چراکه در این تحقیق سن صاحب شرکت، بازار و سرمایه اولیه 
از عوامل موثر بر پایداری کسب و کار می باشد. در تحقیق حاضر 
آموزش های تجاری  جز عوامل موثر بر پایداری مشاغل در نظر 

الت مرتبط در رتبه دهم اولویت قرار دارد.بر گرفته نشده و تحصی
 است آن از ( حاکی8718اساس نتایج تحقیقات دیرمن و همکاران )

 و کسب شروع های هزینه و تکنولوژی مالی، تامین های روش که
هستند که با  گذار بر پایداری مشاغل تاثیر عوامل مهمترین کار

تحقیق نیز آورده نتایج تحقیق حاضر همسو می باشد چرا که در این 
اولیه و تسهیالت کم بهره از عوامل موثر بر پایداری مشاغل می 

(، 8775اسپلوند و همکاران )بر اساس نتایج حاصل از تحقیق شند. با
های یک رابطه مثبت بین منابع اولیه و توانایی بقای شرکت در سال

در گیری کردند که عدم تجانس ها نتیجه. آنوجود دارداولیه فعالیت 
آوری، گذار شرکت و بنیادی بودن فنتجارب کارکردی تیم بنیان

میدهد های جدید تکنولوژی محور را کاهش احتمال شکست شرکت
که با نتایج تحقیق حاضر همسومی باشد چرا که تجربه کاری از 

 عوامل مهم و موثر بر پایداری کسب و کار می باشد.

 پیشنهادات
شغلی مهمترین عامل پایداری  با توجه به اینکه داشتن تجربه

مشاغل می باشد پیشنهاد می گردد صندوق کارآفرینی امید کلیه 
وام گیرندگان را ملزم به ارائه مدرک مهارتی از سازمان فنی و 
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 حرفه ای که متولی امر آموزش مهارتها و مشاغل می باشد نماید.
با توجه به اینکه سن کارآفرین جز عوامل موثر بر پایداری 

غل می باشد لذا پیشنهاد می گردد به جهت کارآمدی و ثبات مشا
سال در پرداخت  45تا  85و پایداری بیشتر محدوده سنی 

 تسهیالت کارفرمایی در اولویت قرار گیرد.

 

با توجه به نقش موثربازار در پایداری کسب و کارها ،تقویت 
قش پشتیبانها به عنوان متولیان امر بازاریابی و فروش می تواند ن

به سزایی در رونق بازار و پایداری مشاغل ایجاد کند. همچنین 
ایجاد و تقویت بازارچه های محلی و بازارهای تخصصی و 
همچنین ایجاد شبکه های فروش در فضای مجاری می تواند 

 نقش موثری در امر فروش داشته باشد.

 

با توجه به نقش موثر بیمه در پایداری کسب و کارها و کم 
کتهای بیمه در این زمینه، لذا تدوین قوانین تشویقی توجهی شر

در جهت حمایت شرکتهای بیمه گر در پشتیبانی از کسب و 
کارهایی که صاحبان آنها به دالیلی مانند ازکارافتادگی و حوادث 
غیر مترقبه امکان ادامه فعالیت برای آنها فراهم نباشد. همچنین 

ه پایداری مشاغل در فقدان رشته های بیمه ای جدید مانند بیم
حمایت از کسب و کارها به وضوح به چشم می آید که توجه 
بیشتر شرکتهای بیمه گر را می طلبد و باعث می شود کارآفرینان 
فعالیتهای خود را با ریسک باالتر و در نتیجه بازدهی بیشتری 

 انجام دهند

 

به پژوهشگران آتی پیشنهاد می شود عملکرد صنعت بیمه را در 
اری مشاغل خرد و کوچک مورد سنجش قراردهند .عالوه بر پاید

این می توان نقش عوامل دیگری نظیر: نوآوری،قابلیت فناوری، 
بین المللی شدن،تحقیق و توسعه، دسترسی به منابع، رقابت،و 
عواملی از این دست را در پایداری کسب و کارهای خرد مورد 

 بررسی قرار داد.
 

 منابع و ماخذ
نقش بنگاه های  "( 1911جان و مرشدی، میالد )آخوندی، مر

دومین همایش ملی  "کوچک و متوسط در اقتصاد ایران
راهکارهای توسعه اقتصادی با رویکرد برنامه ریزی منطقه 

 ای
بررسی عوامل موثر بر میزان اشتغال  "(1920امین آقایی مهرناز )

فصلنامه علوم  "زایی بنگاه های اقتصادی کوچک در ایران
از  ; 641 شماره   -6 دوره   1920ماعی :   تابستان اجت

 189تا صفحه  20صفحه 

نقش "( 1914جعفری فشارکی، نگار و باغستانی میبدی، مسعود)
، مجله "صنعت بیمه در بهبود فضای کسب و کار در ایران

، 1914فروردین و اردیبهشت  8و  1اقتصادی، شماره های 
 118-15صص

اثر کسب و کارهای  "( 1919سی، )جعفری، فریبا و اعظمی، مو
کوچک روستایی بر برخی شاخص های اقتصادی و 

پایان نامه  "اجتماعی خانوارهای روستایی شهرستان مالیر
دانشکده علوم  -دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد، 

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات . کشاورزی

،عوامل موثر بر نوآوری در کسب و کارهای 1910جهرمی، فرزانه،
کوچک و متوسط،کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت 

 کار و اقتصاد،تهران کسب و

ارزیابی تکنولوژی در شرکتهای  "( 1921حجازی، س.ر ، )
انتشارات سازمان مدیریت صنعتی،  "کوچک و متوسط

 1چاپ 
،شناسایی و رتبه بندی 1910سعادت، احمد و دانش زاده، محمد،

عوامل موثر بر پایداری کسب و کار در طبقات مشاغل 
م خمینی )ره( استان خرد ) مطالعه موردی کمیته امداد اما

مازندران (،سومین کنفرانس ساالنه مدیریت و اقتصاد 
 کسب و کار،تهران

،شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر 1912شاه بیکی، ملیحه،
توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در مناطق مرزی 
کشور،همایش ملی اقتصاد،مدیریت توسعه و کارآفرینی با 

 ایرانی،زاهدانرویکرد حمایت از کاالی 

شاه طهماسبی، اسماعیل و جوادیان، مجید و نیکبخت، محمد 
بررسی نقش بنگاههای کوچک و متوسط  "( 1911جواد)

در ایجاد اشتغال: مورد مطالعه کارگاههای صنعتی شهر 
، 1911، زمستان 1فصلنامه علوم اقتصادی، شماره "تهران
 50-91صص 

د و آقا جانی، حسن صمیمی، احمد جعفر و یحیی زاده فر، محمو
نقش بیمه در  "( 1918علی و کریمی، سید محمد )

پژوهشنامه بیمه/ سال بیست و  "پایداری مشاغل خرد
/ 172/ شماره مسلسل 1918/ بهار 1هشتم /شماره 

 02تا  50صفحات 

 "( 1917صیدایی، سید اسکندر و بهاری، عیسی و زارعی، امیر)
طی سالهای  بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در ایران

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  "1921تا 1995
، بهار 85فرهنگی پروتال جامع علوم انسانی، شماره 

 840-810، صص 1917

تاثیر سرمایه اولیه در  "( 1920مدهوشی ،مهردادو تاری ،غفار، )

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8871&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C&qd=6
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?organization_1=8871&q=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C&qd=6


 

 رهیافتی در مدیریت بازرگانی یفصلنامه علم

 (07-28) 1911زمستان(، 4 یاپی، )پ4،  شماره 1دوره 

Quarterly Journal of A𝐩𝐩𝐫𝐨𝐚𝐜𝐡 𝐭𝐨 B𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 M𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 

Vol 1, No 4, Jan-feb, 2021, (70-82) 

 

 "بقای شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط در ایران
 ; 687 شماره   - 6 دوره  1920دانش و توسعه :   نشریه 

 . 100تا صفحه  140از صفحه 

 

Alom Fardous, Moha Asri Abdullah , Abdul 

Rashid Moten  and S. M. Ferdous Azam, 

2016 “Success factors of overall 

improvement of microenterprises in 

Malaysia: an empirical study” Journal of 

Global Entrepreneurship Research (2016) 

, pp,2-13 

Dearman, D., 2012. Factors influencing 

managers’ decisions to prepare a business 

plan. University of Arkansas at Little 

Rock: Working Paperseries6Available at 

SSRN2133100 

 Jinyun Sun, Vladislav Maksimov, Stephanie 

Lu Wang, Yadong Luo, 2020 “ 

Developing compositional capability in 

emerging-market SMEs” Journal of World 

Business  

Kozan, K. M., Oksoy, D and Ozsoy,O 2012 

Owner sacrifice and small business 

growth, Journal of World Business, 47, 

pp. 409–41 

Nebojsa S. Davcik, Silvio Cardinali, Piyush 

Sharma, Elena Cedrola,2020 “Exploring 

the role of international R&D activities in 

the impact oftechnological and marketing 

capabilities on SMEs’ performance” 

Journal of Business Research 
Nora Sadiku-Dushia, Léo-Paul Danab,, Veland 

Ramadania, 2019” Entrepreneurial 

marketing dimensions and SMEs 

performance” Journal of Business 

Research 100 (2019) 86–99 

Ongori, H. and Migiro, S.O., 2010. Information 

and communication technologies adoption 

in SMEs: Literature review. Journal of 

Chinese Entrepreneurship, 2(1), 93-104. 

Robertson, J. 2004. Developing a knowledge 

management strategy, Step Two Designs 

Pty Ltd. <http:// www.steptwo.com.au>. 

Sokolyk, T., and Bradford, W. 2012. 

Ownership structure and performance of 

closely held young firms. Available at 

SSRN 2133205 

 

http://www.steptwo.com.au/

