
 

 (AHP) مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با ایران در کارآفرینی موانع بندی رتبه و بررسی

 2حسنی مهیار، 1مظفری مهدی محمد

 (ره) خمینی امام المللی بین اجتماعی  دانشگاه علوم دانشکده استادیار-1

 (ره)خمینی امام المللی بین دانشگاه( mba)کار و کسب مدیریت  رشته ارشد دانشجوی-2

 چکیده 

 اجرای طریق از تنها کند می فراهم کشور جهانی اقتصاد در شایسته جایگاه که کشور پایدار توسعه آرمانهای به دستیابی

 نیست پذیر امکان اهداف این تحقق کارافرین توسط جامع برنامه یک بدون است پذیر امکان کارآفرینی توسعه راهبرد

 می توسعه این به رسیدن برای لذا کنند می گذاری سرمایه کارافرینی توسعه در نکارافری نهادهای بیشتر حاضر حال در

 هستند بیشتری تاثیر دارای که موانعی رفع که انجا از. گردد آنها رفع به اقدام و شده شناخته کارافرینی توسعه موانع باید

 بررسی مورد کارافرینی موانع که شود می سعی مقاله دراین لذا داشت خواهد پی در را کارافرینی بیشتر توسعه و سرعت

 ارائه فرینآکار نهادهای به مهمتر موانع رفع جهت برنامه یک و گردد بندیرتبه مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با و

  . گردد

 .مراتبی سلسله تحلیل کارآفرینی، توسعه ، جهانی اقتصاد ، پایدار توسعهواژگان كلیدی: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مقدمه 

 بر عالوه فرایند، این در که نحوی به است، اجتماعی و اقتصادی نظام کل سازمان تجدید کلی، طور به توسعه از هدف

 انسان گوناگون رفتارهای در نهایتاً و مدیریت و اجتماعی زیربناهای و نهادها در اساسی دگرگونیهای زندگی، سطح بهبود

 فقر فرهنگی، فقر علمی، فقر غذایی، فقر چنگال از انسانها شدن رها از است عبارت توسعه دستاورد. گردد¬می پدیدار

 تکاپوی در که یافت نمیتوان را ای¬جامعه مهم، این به توجه با(   1831 آبادی، خاتون) محیطی زیست فقر و سیاسی

. میباشند دخیل متعددی عوامل رپایدا توسعه به رسیدن در. نباشد پایدار توسعه یعنی آن فراگیرتر بعد و توسعه به دستیابی

 ایجاد و نوآوری درآمد، و اشتغال جدید فرصتهای خلق با کارآفرینی زیرا است؛ کارآفرینی عوامل، این مهمترین از یکی

 ( Wennekers et al, 1111 ) داشت خواهد روستاها معیشتی و اقتصادی وضع بهبود در مؤثری نقش رفاه،

 از گیری بهره با جدید، ارزش با همراه را دیدی عنصر ازخالقیت، بااستفاده بتوان نآ با که است فرآیندی کارآفرینی

 برخی که هدفمندی ازفعالیتهای است عبارت کارآفرینی. آورد وجود به عوامل، دیگر کارگیری وبه ریسک منابع، زمان،

 نیازمند فرآیند این. گیرد می دربر اقتصادی واحد حفظ یا توسعه ایجاد، رابرای ازافراد یاگروهی فردی منسجم تصمیمات

 وکار کسب وتاسیس نوآوری ازطریق نیازها ارضای ها، فرصت تعقیب مخاطره، قبول مفهوم به کارآفرینی فرهنگ

 .(1811داریانی، احمدپور)

 تحمل با همراه و تولید عوامل پیوند طریق از ارزش با و جدید چیزی وخلق دیگران برای درآمد تولید فرآیند کارآفرینی

 و جدی وارده عزم با طلبی؛ استقالل روحیه داشتن ضمن کارآفرین ترتیب این به. است زمانی و مالی بزرگ های ریسک

 تنها نه خصوصی بخش در اقتصادی یین پا رشد علت. کند می خالق فعالیت به خود؛اقدام های تصمیم مسئولیت پذیرش

 بسیار ساختاری و نهادی موانع کارآفرینی؛ فعالیت کی ایجاد از مرحله سه هر در بلکه است؛ کارآفرینی فرهنگ عدم

 با آن بر موثر عوامل بندی رتبه و کارآفرینی موانع بررسی به منظور بدین. اندیشید ای چاره آنها برای باید که دارد وجود

 .پرداخت خواهیم مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده

 

 

 كارآفرینی

 کسب نوآوری های جنبه شامل تعاریف اغلب. نماید نمی ارائه را کارآفرینی از صریح و شمول جهان تعریفی کارآفرینی

 اصلی های ویژگی. است کار و کسب یک مالکیت همان کارآفرینی پندارند می سادگی به نیز برخی و است کار و

 یا جدید کارهای و کسب ایجاد برای تالشی هر. اند نموده ذکر منایع تخصیص و پذیری ریسک نوآوری، را کارآفرینان

 به. نامد می کارآفرینی را شده ایجاد کار و کسب یک یا افراد از گروهی افراد، توسط موجود کارهای و کسب گسترش

 و تولیدات سازی تجاری برای کار و کسب های فعالیت با را نوآوری که هستند کسانی اشخاص این دابسون اعتقاد

 .(2001، همکاران و لیچتنسین) باشد می باال رشد با های شرکت آن ینتیجه که کنند می ترکیب خدمات

 شاید. است انگیزشی و اجتماعی فرهنگی، های¬زمینه شناخت نیازمند کشوری هر در کارآفرینی فرهنگ ایجاد امروزه

 به اقتصادی های انگیزه لیکن باشد مادی های¬محرک خوداشتغالی به ورود های¬انگیزه ی¬عمده قسمت اول نگاه در

 زنان، کار سنتی موانع از رهایی اجتماعی، پایگاه کسب به نیاز نظیر فرهنگی و اجتماعی عواملی بلکه نیست، کافی تنهائی

 .موثرند نیز رضایت کسب کار، خانواده تعادل



 

 انگیزه و نیرو کاربرد به فرآیند این.شود می خالقیت و تحول آرمان، شامل که نامید پویا فرآیندی توان می را کارآفرینی

 از عبارتند فرآیند این اصلی اجزای.دارد نیاز کاربردی های حل راه و نو های ایده اجرای و خلق جهت افراد

 زمان اساس بر شده حساب خطرپذیری به میل

 شغلی فرصت -
-  

 خطر پر کار با رابطه در تیم تشکیل توانای

 نیاز مورد منابع به بخشیدن نظم در خالق مهارت داشتن -

 شغلی منسجم طرح یک طراحی در مهارت شتندا -

 متالطم های موقعیت در آن یافتن به قادر دیگران که هایی فرصت یافتن برای انداز چشم داشتن -

 (1831 میری، علی) نیستند

 

 بهبود بر عالوه فرایند، این در که نحوی به است، اجتماعی و اقتصادی نظام کل سازمان تجدید کلی، طور به توسعه از 

 انسان گوناگون رفتارهای در نهایتاً و مدیریت و اجتماعی زیربناهای و نهادها در اساسی دگرگونیهای زندگی، سطح

 فقر فرهنگی، فقر علمی، فقر غذایی، فقر چنگال از انسانها شدن رها از است عبارت توسعه دستاورد. گردد¬می پدیدار

 محیطی زیست فقر و سیاسی

 

 (AHP) یمراتب سلسله تحلیل فرایند

. است گردیده پیشنهاد ساعتی توماس توسط پیچیده مسایل برای انسان مغز تحلیل اساس بر مراتبی سلسله تحلیل فرایند

 سطح.  است سطوح از مراتبی سلسله به شاخص چندین با تصمیم مساله یک شکستن نیازمند مراتبی سلسله تحلیل فرآیند

 ممکن که)  اساسی و عمده های شاخص ی دهنده نشان ، دوم سطح. ستا گیری تصمیم فرایند اصلی هدف بیانگر باال

 اصغر) کند می ارائه را تصمیم های گزینه آخر سطح. باشد می(  شوند شکسته بعد سطح در فرعی های شاخص به است

 :گیرد می انجام فاز 8 طی گیری تصمیم یک در AHP فرایند(.  1811 ، پور

 ترسیم و شناسایی را مراتب سلسله خواهد می باید که طراحی فرد فاز این در: مراتب سلسله ساختن: اول فاز 

 می ترسیم درختی نمودار یک قالب در را ها آن سپس کرده معین را هستند مهم گیری تصمیم در که را عواملی باید کند

 می بدست را امتیازی ار،معی زیر یا معیار گزینه، از اعم درختی، نمودار اجزای از یک هر برای AHP تکنیک در. نمایند

 این در. گوییم می آیتم اصطالح در معیار زیر معیار، چه و ها گزینه چه درختی، نمودار این اجزای از کدام هر به. آورد

 را امتیاز بیشترین که ای گزینه حتم طور به. شوند می بندی رتبه اند کرده کسب که امتیازی حسب بر ها گزینه روش

 رود می کار به امتیازها این محاسبه برای AHP در که روشی. است شدن انتخاب برای نهگزی بهترین کرده کسب

 .شود می پرداخته آن شرح به( دوم)بعدی فاز در که بوده زوجی مقایسات

 به شوند می مقایسه یکدیگر با زوجی صورت به ها آیتم کلیه تکنیک، این در: زوجی مقایسات انجام: دوم فاز 

 آنها وزن در و شده مقایسه زوجی صورت به باالتر سطح در خود مربوطه عنصر به نسبت سطح هر عناصر دیگر، عبارت

 .شود می مشخص گزینه هر نهایی وزن ها وزن این تلفیق با سپس نامیم، می نسبی وزن را ها وزن این. گردد می محاسبه



 

 تصمیم ماتریس از ها وزن استخراج: سوم فاز 

 

 تحقیق شناسی روش

 با باشد می آن به دسترسی سهولت و سرعت و اتکاء قابل اطالعات وجود تحقیق و مطالعه هر مهم های رتضرو از یکی

 ارزیابی برای را ها داده تحلیل و تجزیه و مطالعه جریان که شود می فراهم محقق برای فرصتی اطالعات این داشتن

 و هزینه حداقل صرف با که آورد می دست به ار امکان این محقق همچنین نماید پیگیری تحقیق ی ها فرضیه و اهداف

 های زمینه در اطالعات آوری جمع برای ابتدا پژوهش این در(. 1830 نیا، حافظ) یابد دست نظر مورد اهداف به وقت

 از ایران در کارآفرینی موانع بر موثر زیرشاخصهای و شاخصها نمودن مشخص و پیشینه و تحقیق ادبیات و نظری مبانی

  پایگاه و مقاالت ها، نامه پایان ها، کتاب

 

 تحلیل روش از استفاده برای. شد خواهد استفاده و استخراج( خارجی و داخلی) پژوهش موضوع با مرتبط اطالعاتی های

 مقایسات ماتریس این که داریم، هم به نسبت زیرشاخصها و شاخصها زوجی مقایسات ماتریس به نیاز مراتبی سلسله

 ای پرسشنامه مبنا این بر. میگردد تکمیل کارآفرینی و مدیریت به مربوط متخصصان و کارشناسان نظر از استفاده با زوجی

 و شاخصها اهمیت درجه تعیین برای ایران در کارآفرینی موانع به مربوط متخصصان و کارشناسان نظر از استفاده برای

 تحلیل روش اساس بر جدولی از استفاده با مهپرسشنا این نتایج که گردید خواهد طراحی کیفی صورت به زیرشاخصها

 تعداد. میگردد تشکیل زوجی مقایسات جدول کمی مقادیر این از استفاده با و میگردد کمی مقادیر به تبدیل مراتبی سلسله

 وزن زوجی مقایسات این روی بر AHP روش اعمال با ادامه در. میباشد پرسشنامه 20 تا 5 بین معموال ها پرسشنامه

 . میگردد تعیین ایران در کارآفرینی موانع بر موثر شاخصهای زیر و هاشاخص

 

 ایران در كارآفرینی موانع بندی رتبه

 تحمل با همراه و تولید عوامل پیوند طریق از ارزش با و جدید چیزی وخلق دیگران برای درآمد تولید فرآیند کارآفرینی

 و جدی وارده عزم با طلبی؛ استقالل روحیه داشتن ضمن رآفرینکا ترتیب این به. است زمانی و مالی بزرگ های ریسک

 نه خصوصی بخش در اقتصادی یین پا رشد علت ا. کند می خالق فعالیت به اقدام خود؛ های تصمیم مسئولیت پذیرش

 بسیار ساختاری و نهادی موانع کارآفرینی؛ فعالیت کی ایجاد از مرحله سه هر در بلکه است؛ کارآفرینی فرهنگ عدم تنها

 .اندیشید ای چاره آنها برای باید که دارد وجود

 رتبه و بررسی» است عبارت که نهایی و اصلی هدف که کرد بیان گونه این توان می تحقیق مفهومی مدل با رابطه در

 اصلی های شاخص بعد سطح در. گیرد می قرار تصمیم مراتب سلسله اول سطح در که «ایران در کارآفرینی موانع بندی

 تحرک مرحله در انگیزش عوامل عدم ، سازی زمینه و آموزش مرحله در کارآفرینی موانع شامل که گرفت خواهند قرار

 قابلیت بندی اولویت و ارزیابی برای بنابراین. است( ها فرصت و منابع) جهش مرحله در کارآفرینی موانع ، کارآفرینی

 .گیریممی نظر در دررا را زیر شاخصهای فوالد صنعت تامین زنجیره در تامین زنجیره ارتجاعی

 سازی زمینه و آموزش مرحله در کارآفرینی موانع  



 

 کارآفرینی تحرک مرحله در انگیزش عوامل عدم  

 (ها فرصت و منابع) جهش مرحله در کارآفرینی موانع 

  .روند می کار به یرانا در کارآفرینی موانع منظوربررسی به استانداردی معیارهای عنوان به ارزیابی معیارهای این

 این برای. است ایران در کارآفرینی موانع مهمترین از یکی سازی زمینه و آموزش مرحله در کارآفرینی موانع 

 :شدند شناسایی زیر شاخصهای زیر خبرگان، از نظرخواهی و مصاحبه انجام از پس  شاخص،

 در که برخواردارند اهمیتی چنان از یکارآفرین مباحث وآمریکا؛ اروپایی کشورهای در: عالی آموزش ضعف 

 به. شود می ارئه کارآفرینی عنوان با درس یک حداقل دانشگاهی؛ های رشته همه ارشد وکارشناسی کارشناسی دوره

 این در شده ارائه مهارتهای آن؛ از شده مشاهده زیاد بسیار منافع همچنین و درس بودن کاربردی موضوع؛ اهمیت جهت

 در بیشتر توجه وجود با - ایران در اما. شوند می تعیین اقتصادی کالن سیاستهای و اهداف با سبمتنا و دقت به درس

 برنامه از خارج آموزشی های دوره به و نیست مشخص گیرندگان تصمیم برای موضوع اهمیت هم هنوز -اخیر سالهای

 تهیه کشور کالن های سیاست با متناسب نظام یک نیز؛در شده ارائه های آموزش این؛ بر عالوه. است شده اکتفا درسی

 .است نشده

 شده باعث امر این.است جوانان برای«  اشتغال ایجاد» دولت اصلی اهداف از یکی بیشتر؛ دولت از انتظارات 

 استخدام به را آنها دولت؛ نام به کارفرمایی که هستند این منتظر همواره و رفته باال دولت از جوانان انتظارات که است

 .است شده منحرف کارمندی های شغل سمت به جوانان تمایل رو این از.درآورد خود

 

 را تحصیلکرده قشر حتی جوانان؛ غالب که است ای گونه به جامعه و مدرسه خانواده؛ محیط: گریزی ریسک 

 .دهد می سوق ریسک وبدون مطمئن درآمد با های حرفه سمت به

 زندگی برای«  ابزار» یک عنوان اسالم؛به دین در ثروت کسب یید تا وجود با: وثروت پول به نادرست نگرش 

 این به. ندارد وجود درستی نگرشی ثروت به و نداشته پول به نسبت درستی نگرش جامعه در گرفته شکل فرهنگ بهتر؛

 هستند بیشتر درآمد کسب صحیح راههای یافتن دنبال به ونه روند می خود شخصی نفع دنبال به نه افراد ترتیب

 مناسب های فرصت از کیی ومدرسه خانواده بر عالوه: افراد توانمندسازی و کار ضمن آموزش به توجهی بی 

 .شود نمی توجهی آن کشوربه در که است کار ضمن کارآفرینی؛آموزش های مهارت آموزش

 عیارتجا قابلیت ارزیابی های شاخص مهمترین از دیگز یکی کارآفرینی تحرک مرحله در انگیزش عوامل عدم 

 الگوهای شامل و کند کارآفرینی فعالیت به اقدام فرد شود می باعث که است چیزی آن انگیزش. است تامین زنجیره

 و مصاحبه انجام از پس  شاخص، این برای است تخصصی پشتیبان افراد شبکه و روحی پشتیبان افراد شبکه رفتاری؛

 :شدند شناسایی زیر شاخصهای زیر خبرگان، از نظرخواهی

 پوشش عدم وهمچنین کارآفرین و پرتحرک افراد موفقیت بودن مخفی جهت به: مناسب رفتاری الگوی معد 

 .شود نمی ایجاد جامعه در انگیزشی موفق؛ و مشخص الگوهای جهت افراد؛از این موفقیت به توجهی بی و ها رسانه



 

 درآمد با های حرفه سمت به را جوانان ؛ وجامعه خانواده؛مدرسه محیط تنها نه:  روحی پشتیبان شبکه عدم 

 نیز آنها کارآفرینانه های فعالیت از انگیزشی ضد عامل کی صورت به بلکه دهد می سوق ریسک بدون و مطمئن

 .آورند می عمل به جلوگیری

 کی تاکنون دولتی؛ انحصار و کشور در عمومی بخش قدرتمندبودن جهت به: تخصصی پشتیبان شبکه عدم 

 کارآفرین کارآفرینانه؛ فعالیت برای اقدام با حتی رو این از. است نگرفته شکل اقتصاد رد پویا و قوی خصوصی بخش

 .بیاید را صحیح مسیر و حرکت تا کند تجربه خود را اشتباهات و مشکالت برخی است ناچار

 عالوه به. است کشور در کرده تحصیل کار نیروی کننده استخدام بزرگترین دولتی؛ سازمان:شغل بقای تضمین 

 وی؛در شغل ییر تغ با منصب؛ کی صاحب اخراج جای به منظور همین به.دارد خود کار نیروی حفظ در سعی دولت

 به آنها ورود معنی به دولت از نیروها این خروج که حالی در.کند می گیری جلو نیروها این خروج از دولت دیگر قسمت

 .آنهاست شدن کارآفرین زیاد بسیار احتمال وبه خصوصی بخش

 

 ارتجاعی قابلیت ارزیابی های شاخص مهمترین از یکی( ها فرصت و منابع) جهش مرحله در کارآفرینی موانع 

 شناسایی زیر شاخصهای زیر خبرگان، از نظرخواهی و مصاحبه انجام از پس  شاخص، این برای. است تامین زنجیره

 :شدند

 ساختار علت به» اینکه مبنی وشایعاتی دشواه وجود و پرتحرک افراد موفقیت بودن نامشخص: دولت انحصار 

 های فرصت تمامی افراد؛ که شود می ؛باعث« است شده مواجه شکست با جامعه در تحرک دولت؛همواره انحصاری

 بر سکون روحیه و کنند نمی بکر های فرصت یافتن برای وجو جست به اقدام براین بنا. بدانند دولت دست در را فعالیت

 .شود می حاکم جامعه

 ارز نرخ سرمایه؛ محصول؛قیمت قیمت دستمزدها؛ یین تع در دولت مداخله: خصوصی مالکیت حقوقی ناامنی 

 .ندارند چندانی اختیار خود وتالش کار محصول تملک در کنند احساس افراد که است شده باعث ؛....و

 



 

 

 
 (ساخته محقق) نامه پایان با مرتبط  AHP كلی مدل 1شکل

 

 AHP از استفاده با زیرشاخصها و شاخصها یبند رتبه و دهی وزن

 بین های رابطه(  1 شکل. )نمودیم طراحی ای¬شبکه مدل صورت به را مساله کلی مدل ای¬کتابخانه مطالعات اساس بر

 از استفاده با را آنها و نموده اعمال زوجی مقایسات ماتریسهای در ها پرسشنامه مبنای بر آمده بدست شاخصهای زیر

 وزن و نمود خواهیم بندی رتبه مدل به نسبت را شاخصها ابتدا مدل، بندی رتبه منظور به. نمودیم بندی بهرت AHP روش

 با را هدف به نسبت شاخصها زوجی مقایسات ماتریس ابتدا منظور بدین. آورد خواهیم بدست را اصلی های شاخص

 زوجی مقایسات های ماتریس یعنی آمده دست به هایداده از استفاده با. دادیم تشکیل را مربوطه کارشناسان نظر به توجه

 و اصلی هایشاخص به نسبت فرعی های¬شاخص زوجی مقایسات های ماتریس هدف، به نسبت اصلی هایشاخص

 نسبی وزن و هدف به نسبت را اصلی هایشاخص نهایی وزن فرعی، های شاخص به نسبت زوجی یمقایسه ماتریسهای

 اکسپرت افزار نرم از استفاده با عملیات فرایند. شوندمی محاسبه اصلی، هایشاخص با هرابط در را فرعی های شاخص

 :گردید حاصل زیر بصورت شاخصها وزن افزار نرم از استفاده با مراتبی سلسله تحلیل اجرای با.. شود می انجام چویس

 



 

  
 طراحی شده در نرم افزار اكسپرت چویس AHPمدل  2شکل 

 

 

 با متناظر زوجی مقایسات ماتریس اصلی شاخصهای بندی رتبه منظور به ابتدا ها، زیرشاخص و ها صشاخ تعیین از پس

 AHP الگوریتم مبنای بر را آنها وزن افزار نرم سپس و نموده( Expert Choice)افزار نرم وارد را اصلی شاخصهای

 . نماید می مشخص

 

 
 اصلی های شاخص زوجی مقایسات ماتریس 3شکل 

 

 از کمتر چون که باشد می 0085/0 برابر مدل سازگاری ضریب که گردید مشخص افزاری نرم های خروجی بر تکیه با

 سیستم زوجی مقایسات به مربوط های داده سیستم سازگاری به توجه با. گردد می اثبات سیستم سازگاری پس است 1/0

  نماییم می محاسبه را ها مولفه از یک هر به مربوط وزن و نموده Expert Choice افزار نرم وارد را

 

 



 

 

 

 

 
 Expert Choice افزار نرم در  شاخصها وزن 1نمودار 

 

 

 می محاسبه را سازی زمینه و آموزش مرحله در کارآفرینی موانع به مربوط شاخصهای زیر به مربوط وزن بعد مرحله در

 .دهیم می تشکیل را مربوطه زوجی مقایسات ماتریس منظور بدین. نماییم

 
 زمینه و آموزش مرحله در كارآفرینی موانع به نسبت ها زیرشاخص زوجی ی مقایسه ماتریس  4شکل 

 سازی

 

 1/0 از کمتر چون که باشد می 00/0 برابر مدل سازگاری ضریب که گردید مشخص افزاری نرم های خروجی بر تکیه با

 را سیستم زوجی مقایسات به مربوط های ادهد سیستم سازگاری به توجه با. گردد می اثبات سیستم سازگاری پس است

  نماییم می محاسبه را ها مولفه از یک هر به مربوط وزن و نموده Expert Choice افزار نرم وارد

 

 
 Expert Choice افزار نرم در  شاخصها وزن. 2نمودار

 

 



 

 را کارآفرینی تحرک لهمرح در انگیزش عوامل عدم شاخص به مربوط شاخصهای زیر به مربوط وزن بعد مرحله در

 .دهیم می تشکیل را مربوطه زوجی مقایسات ماتریس منظور بدین. نماییم می محاسبه

 

 

 

 

 

 
 تحرك مرحله در انگیزش عوامل عدم به نسبت ها زیرشاخص زوجی ی مقایسه ماتریس 5 شکل

 كارآفرینی

 

 

 1/0 از کمتر چون که باشد می 00/0 ابربر مدل سازگاری ضریب که گردید مشخص افزاری نرم های خروجی بر تکیه با

 را سیستم زوجی مقایسات به مربوط های داده سیستم سازگاری به توجه با. گردد می اثبات سیستم سازگاری پس است

  نماییم می محاسبه را ها مولفه از یک هر به مربوط وزن و نموده Expert Choice افزار نرم وارد
 
 

 
 Expert Choice افزار منر در  شاخصها وزن. 3نمودار

 

 بدین. نماییم می محاسبه را(ها فرصت و منابع) جهش مرحله در کارآفرینی موانع زیرشاخصهای به مربوط وزن بعد مرحله

 .دهیم می تشکیل را مربوطه زوجی مقایسات ماتریس منظور



 

 
 جهش لهمرح در كارآفرینی موانع شاخص به نسبت ها زیرشاخص زوجی ی مقایسه ماتریس: 5 شکل

 (ها فرصت و منابع)

 

 1/0 از کمتر چون که باشد می 08/0 برابر مدل سازگاری ضریب که گردید مشخص افزاری نرم های خروجی بر تکیه با

 را سیستم زوجی مقایسات به مربوط های داده سیستم سازگاری به توجه با. گردد می اثبات سیستم سازگاری پس است

  نماییم می محاسبه را ها مولفه از یک هر به مربوط وزن و نموده Expert Choice افزار نرم وارد

 

 

 

 

 

 

 
 Expert Choice افزار نرم در  شاخصها وزن. 4نمودار

 

 

           



 

 شاخصها حساسیت تحلیل نمودار 5 نمودار

 

 

 پیشنهادات ارائه و گیری نتیجه

 و کارآفرینی از حمایت و زمینه این در توفیق برای اما مای بوده کارآفرینی مقوله به دولت توجه شاهد اخیر های سال در

 ریزی برنامه نیازمند ایران در کارآفرینی توسعه.هستیم دولت، سوی از بیشتری توجه نیازمند کارآفرینی روحیه پرورش

 با ولتد است الزم.بجاست و کافی مالی پشتیبانی عدم کارآفرینان اصلی دغدغه.است مدت بلند و مدت مدت،میان کوتاه

 مهمترین بعنوان را دولت که نیست گزاف بنابراین.نماید اتخاذ را مناسبی راهکارهای زمینه دراین مناسب هدفگذاری

 میزان و شد پرداخته ایران در کارآفرینی موانع بررسی به پژوهش این در راستا این در.. بدانیم کارآفرینی توسعه در عامل

 نتایج به توجه با. نمودیم مشخص مراتبی سلسله تحلیل روش از استفاده با را ایران در کارآفرینی موانع از یک هر تاثیر

 بهترین با تا نمود اتخاذ کاری سیستم در را راهکاری توان می شاخصها از یک هر اهمیت میزان گرفتن نظر در با و حاصل

 .باشد داشته را کارایی
 
 منابع انتهای مقاله:  -

 کارآفرینی آموزش توسعه در دولت جایگاه و ،نقش) 1830( وفیض،داوود داریانی،محمود احمدپور .1

 50 و 55 کشور،مدیریت،شماره

 دانشگاهی جهاد انتشارات:تهران.کارآفرینی توسعه( . 1835)  اهلل اکبری،کرامت .2

 ،ص 18 توسعه،شماره و تطبیقی،مدیریت رویکرد:کارآفرینی ارتقای در دولت نقش). 1831( فرد،حسن دانایی .8
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 ما جامعه در کارآفرینی جایگاه .1

 دولت، نقش بر تحلیلی:ایران در کارآفرینی ،ارتقا) 1830( صالحی،علی و فروهی،مهشید و فرد،حسن دانایی .5

 12 بازرگانی،شماره پژوهشنامه فصلنامه

 دیده 2003 سال برنامه نتایج براساس-درایران کارآفرینی وضعیت ارزیابی) 1831( همکاران و رضا زالی،محمد .0

 اجتماعی تأمین و کار مؤسسه:کارآفرینی،تهران جهانی بانی

 ها،توسعه چالش و ها پیدایش،توسعه،گرایش:کارآفرینی آموزش) 1831( مصطفی میری، علی .1

 188-101اول،ص  کارآفرینی،شماره
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 های مورد نیاز برای تدوین مقاالت فارسیخالصه نوع و اندازه قلم جدول

 

نوع  اندازه قلم )فونت( عنوان

 قلم

 پررنگ B Nazanin 10 وان مقالهعن

 پررنگ B Nazanin 12 نام و نام خانوادگی

 نازک B Nazanin 11 مشخصات نویسندگان

 Times New نشانی پست الکترونیکی نویسندگان
Roman 

 کناز 10

 پررنگ B Nazanin 12 هاعنوان بخش

 پررنگ B Nazanin 11 هاعنوان زیر بخش

 نازک B Nazanin 12 متن چکیده و واژگان کلیدی

 نازک B Nazanin 12 متن اصلی

 نازک B Nazanin 10 زیر نویس فارسی

 Times New زیر نویس التین
Roman 

 نازک 1

 پررنگ B Nazanin 10 عنوان جدول ها، شکل ها و نمودارها

 نازک B Nazanin 10 متن فارسی درون جدول ها

 Times New متن التین درون جدول ها
Roman 

 نازک 1

 نازک B Nazanin 11 منابع و مراجع فارسی

 Times New مراجع التین منابع و
Roman 

 نازک 10

 


