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 مقدمه
 یداریپا و مناسب رشد ،ینیکارآفر ةتوسع یراستا در فراوان یها تالش رغم به ریاخ یها سال در

 .شود ینم مشاهده کشور در متوسط و کوچک یوکارها کسب و ینیکارآفر ةتوسع ةنیزم در

 ،دولت یها استیس یدگرگون همچون یموانع با رانیا در نانیکارآفر از یاریبس متأسفانه

 انیکارفرما و رانیمد یثبات یب ،وکار کسب طیمح بودنناسالم ،یا قهیسل یها استیس یریکارگ به

 ،یتجار یها رساختیز نبود ،یطیمح نانیاطم نبود ،یتیرحمایغ و نامناسب نیقوان وجود ،یدولت

 یباال ةبهر ،بازار بودننامناسب ،ینیکارآفر از یفرهنگ و یاجتماع یهنجارها تیحما نبود

 داده قرار ها آن یرو شیپ را وکار کسب نامساعد یفضا که هستند رو هروب ...و یبانک یها وام

 .(1390 نوتاش، و یاسیال یمحمد) است

 یانداز راه یبرا یازهیانگ بالقوه نانیکارآفر شتریب است شده موجب مشکالت نیا

 راه ةانیم در اند داده انجام انهنیکارآفر یتیفعال که یکسان و باشند نداشته خود وکار کسب

 ،(2015) یجهان بانک گزارش اساسبر .کنند رها را خود کار سرانجام ای شوند متوقف

 لحاظ از رانیا .است افتهی شیافزا گذشته سال کی یط رانیا در وکار کسب آغاز یدشوار

 داشته نزول پله پنج گذشته سال به نسبت که دارد قرار 58 رتبة در وکار کسب آغاز شاخص

 زشیانگ سبب رانیا امروز ةجامع یفرهنگ و یاقتصاد ،یاسیس ،یاجتماع یفضا رکلد .است

 مطرح پرسش نیا جه،یدرنت (.1359 ،یغالم و یآراست) ستین ینیکارآفر یراستا در افراد

 در کشور یاقتصاد ةتوسع یها برنامه دیتأک و کشور مسئوالن اهتمام رغم به چرا که شود یم

 یریچشمگ شرفتیپ هنوز ،ینیکارآفر ةتوسع و یدولت یها شرکت یساز یوصخص ةنیزم

 در .(1390 ،یاحمد ؛1390 کارکنان، و یازین ؛1390 همکاران، و یفرج) شود ینم مشاهده

 گرن جامع یافتیره ما کشور در ینیکارآفر ةتوسع یمل نظام در گفت دیبا پرسش نیا به پاسخ

 سمت به افراد از یبرخ قیتشو فقط .(1390 کشور، ینیکارآفر توسعة نقشة) ندارد وجود

 به ینیکارآفر توسعة .ستین یکاف ینیکارآفر جیترو یبرا رشد مراکز تیحما و ینیکارآفر

 یمال و یادار یساختارها ،یآموزش یها ظامن یهمکار ،یاجتماع و یفرهنگ یها نهیزم یآمادگ

 نگاه مستلزم کشور در ینیکارآفر ةتوسع جه،یدرنت .دارد ازین یتیحما یسازوکارها ریسا و

 و یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد عوامل به که یطور به ،است ینیکارآفر به مسئوالن مند نظام
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 توسعة یها استیس نیتدو در و ندکن توجه  زمان هم طور به ینیکارآفر با مرتبط یتمقررا

 مختلف عناصر از یا شبکه به ینیکارآفر توسعة ،نیبنابرا رند؛یبگ نظردر را ابعاد همة ینیکارآفر

 ستمیاکوس .دنام یم 1ینیکارآفر ستمیاکوس را شبکه نیا (2011) زنبرگیآ که دارد ازین

 ای محرک همچون توانند یم که دارد اشاره یمؤسسات ای ها سازمان افراد، عناصر، به ینیکارآفر

 است مؤلفه صدها رندةیدربرگ ستمیاکوس نیا .کنند عمل افراد شدننیکارآفر جهت در یمانع

 8یانسان ةیسرما و 2ها تیحما 5،فرهنگ 4،یمال ةیسرما 3،استیس 2،بازار یاصل قلمرو شش در که

 .دشو یم یبند گروه

 تیاهم ینیکارآفر ستمیاکوس توسعة به یابیدست یبرا مناسب یها استیس اتخاذ ،نیبنابرا

 در و است ینیکارآفر یبرا تقاضا یواقع یها کننده نییتع دولت یها استیس .دارد یاریبس

 .دده یم شکل را نانیکارآفر ةعرض بلندمدت یزمان اسیمق
 

 قیتحق نةیشیپ و ینظر یمبانمروری بر 

 یطراح یبرا ییمبنا عنوان به ینیکارآفر ستمیاکوس :ینیکارآفر ستمیاکوس مفهوم

 Roberts) افتی ظهور مداریورافن دیجد یوکارها کسب یبرا ژهیو به ینیکارآفر یها استیس

& Eesley, 2009). ستمیاکوس نةیزم در کایآمر ةمنطق نیچند در آمده دست به اتیتجرب اساسبر 

 عامالن از یا مجموعه شامل ینیکارآفر ستمیاکوس که دارند توافق فیتعار شتریب ،ینیکارآفر

 :شود یم عناصر نیا شامل حداقل که است خاص ةیناح کی درون وابستههمبه مختلف

 ،یمررسیغ و یرسم یها شبکه ط،یشرا واجد یانسان منابع ،یقاتیتحق یها سازمان و ها دانشگاه

 ینیکارآفر فرهنگ و یا حرفه خدمات دهندگان ارائه ه،یسرما مالک، گذاران هیسرما ،ها دولت

 کوهن (.West & Bamford, 2005) دارد ارتباط باز و ایپو روش به ها عامل نیا همة با که

 داریپا ینیکارآفر ستمیاکوس کی لیتشک در یدیکل یاه مؤلفه را یاصل عامل هفت (2002)

                                                           
1. Entrepreneurial Ecosystem 
2. Market 
3. Policy 
4. Finance 
5. Culture 
6. Supports 
7. Human Capital 
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 خدمات ،یا حرفه و یتیحما خدمات دولت، دانشگاه، ،یررسمیغ ةشبک ،یرسم ةشبک :دانست

 هر درمجموع ،ادشدهی یها مؤلفه از یاریبس تیماه اساسبر .موجود یاستعدادها و یمال

 ،نیبنابرا ؛کند یم بیترک گریکدی با را منطقه در موجود عوامل یخاص روش با ستمیاکوس

 یا نهیزم طیشرا یکشور هر نکهیا به توجه با اما ،هستند کسانی ها ستمیاکوس یلاص یها مؤلفه

 تاس همراه سکیر با مختلف یکشورها در ستمیساکو نیا شیآزما ،دارد را خود خاص

(Kantis & Federico, 2011.) رشد و صیتشخ یبرا را یجامع نظام (2011) زنبرگیآ 

 شامل یستمیاکوس نیچن ،(2011) زنبرگیآ دگاهید طبق .داد توسعه ینیکارآفر یها ستمیاکوس

 :دنشو یم یبند گروه یاصل قلمرو شش در که است مؤلفه صدها

 ؛(یالملل نیب یها شرکت و ینیکارآفر یها شبکه چونهم ییها شبکه و هیاول یها یمشتر) بازار. 1

 چارچوب نهادها؛ قالب در دولت یساختارها از تیحما و مستحکم یرهبر یها وهیش) استیس. 2

 بودجة نیتأم خرد، یها وام) یمال ةیسرما. 3 ؛(پسندهیسرما یگذار قانون و ها مشوق یمقررات

 تحمل مشاهده،قابل یها تیموفق) فرهنگ. 4 ؛(فرشته گذاران هیسرما و ریپذ سکیر یگذار هیسرما

 یها تیحما ،ها رساختیز) ها تیحما. 5 ؛(نانیکارآفر یاجتماع تیموقع و شکست و سکیر

 یآموزش مؤسسات) یانسان ةیسرما. 2 ؛(یردولتیغ یها سازمان و یحسابدار و یقانون مانند یا حرفه

 (.کار یروین و

 ةیرماس بازار، فرهنگ، ،یمال ةیسرما ةمؤلف شش شامل مدل نیا ،شد انیب کهطور همان

 و قیتحق اتیادب در متعدد یها یبررس از پس محقق اما ،شود یم استیس و تیحما ،یانسان

 طیشرا به توجه با گرفت جهینت (2011) زنبرگیآ ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد کامل یبررس

 Batjargal & Liu, 2004; Kwon) نانیکارآفر تیموفق در یاجتماع ةیسرما عنصر تیاهم و رانیا

& Arenius, 2010; Lindstrand & et al., 2011; Jawahar & Nigama, 2011; Santarelli & 

Tran, 2012)، دشو اضافه ستمیاکوس نیا به دیبا مدل لیتکم یبرا زین یاجتماع ةیسرما نظام. 
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 (قیتحق یمفهوم چارچوب) ینیکارآفر ستمیاکوس قلمرو .1 شکل

 

 ینیکارآفر استیس
 چه و یشخص چه) یامر هر بهکرد ای اداره یبرا روش و راهبرد هرگونه عام یمعنا در استیس

 مقاصد و شکل نییتع و تیریمد و دولت به که است یامور خاص یمعنا در و است (یاجتماع

 یعمد استفادة یمعنبه یعموم استیس (.1358 ،ینوذر) باشد مربوط دولت تیفعال یچگونگ و

 یوکارها کسب تعداد در رییتغ هیشب ،یاجتماع عملکرد بر یاثرگذار یبرا دولت  قدرت از

 گسترش دولت یسو از که دارد اشاره ارانهیهوش یجمع اقدام به یحکمران و است نانهیکارآفر

 یها گروه ،وکار کسب یها تیظرف گسترش مانند ؛(Lundström & Stevenson, 2001) ابدی یم

 در ینیکارآفر استیس .دارند وجود ینیکارآفر نةیزم در که یآموزش مؤسسات و یاجتماع

 .است شده لیتبد افراد عالقة مورد حوزة به یالملل نیب سطح در و ینیکارآفر اتیادب

 استیس نةیزم در عضو یها دولت از کیهر و اروپا ةیاتحاد در یتوجه انیشا یها تیفعال

 ةحوز تاکنون هرچند ،(Lundström & Stevenson, 2005) است گرفته صورت ینیکارآفر

 جادیا به که اند گرفته جهینت کشورها از یاریبس اکنون .است نشده فیتعر خوب اریبس یاسیس

 مفهوم از یفیتعر نبود لیدل به اغلب ها آن اما ،دارند ازین یرقابت و ایپو نانةیکارآفر اقتصاد

 جامعه ظهور به پاسخ مورد در دانش نبود و ینیکارآفر استیس وضوح نبود ،ینیرآفرکا

 (.Tsai & Kuo, 2011) دهند انجام یاقدام توانند ینم ،نانهیکارآفر

 یبرا نانیکارآفر شتریب یدبخشیام :کند یم تمرکز یاصل ةمسئل دو بر ینیکارآفر استیس

 یمال ةیسرما

 ینیکارآفر
 یانسان ةیسرما

 یاجتماع ةیسرما

 استیس
 بازار

 تیحما فرهنگ
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 اتیح یارتقا استیس نیا از هدف .دیجد یوکارها کسب در رشد جادیا و بازار به ورود

 تیموفق یبرا یضرور یها مهارت با نانیکارآفر زیتجه و زشیانگ ةواسط به ینیکارآفر

 وعشر وکارها کسب تا کنند فراهم را یتیحما طیمح دیبا ها دولت ،عالوه به .است یاقتصاد

 معتقدند (2005) استونسون و النداسترام .(Dennis, 2000) بمانند ماندگار و ابندی رونق ،شوند

 نهیگز کی عنوان به ینیکارآفر گرفتننظردر به را یشتریب مردم تنها نه مؤثر ینیکارآفر استیس

 ؛کند یم لیتسه را یواقع وکار کسب یانداز راه ةیاول مراحل به ورود بلکه ،کند یم قیتشو

 ظهور که است مند نظام تیحما و طیمح جادیا ینیکارآفر استیس از هدف ،نیبنابرا

 .کند یم فراهم را دیجد یاه شرکت هیاول مرحلة رشد و دیجد نانیکارآفر

 ا،یاسپان هلند، رلند،یا فنالند، کانادا، ا،یاسترال اقتصاد ده یبررس به (2001) ونسونیاست و النداسترام

 ،کشور هر از دیبازد از بعد ها آن .پرداختند کایآمر متحدة التایا و انگلستان وان،یتا سوئد،

 یها متن مرور و یدانشگاه و وکار کسب یها انجمن و یدولت مورانمأ با ییها مصاحبه دادن انجام

 ینیکارآفر استیس ینواح از کیهر در که را «اقدام نیبهتر» توانستند جامع طور به دولت یاسیس

 ینیکارآفر ةتوسع دافاه که را یاسیس اقدامات ها آن ،تیدرنها .کنند یآور جمع بود، شده تجربه

 ةیسرما ورود، موانع کاهش ،ینیکارآفر آموزش ق،یتشو یاصل طبقة شش در کند یم تیحما را

 .کردند یبند طبقه هدف یها گروه صیتشخ و وکار کسب یانداز راه از تیحما ،یانداز راه

 و کنند تیحما ینیکارآفر ةتوسع از مختلف یها استیس نیتدو با توانند یم ها دولت ،درمجموع

 مسئوالن ،ینیکارآفر متخصصان اعتقاد به .آورند فراهم را نانیکارآفر تیموفق یبرا ازین مورد بستر

 .(1352 همکاران، و فرد ییدانا) .دارند جامعه در ینیکارآفر ةتوسع در یمهم اریبس نقش نظام و کشور

 در ینیکارآفر ةتوسع یبرا اتخاذشده یها استیس بودننامناسب نان،یکارآفر مشکالت علل از یکی

 بانیپشت کشور کالن یاستیس اسناد ایآ .1 :شوند یم مطرح ها پرسش نیا جه،یدرنت .است رانیا

 ستمیاکوس ابعاد به توجه نظر از یدولت یها استیس تیوضع .2 ؟هستند ینیکارآفر ستمیوساک

 در ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد به توجه زانیم روند و تیاولو .3 است؟ بوده چگونه ینیکارآفر

 هدف ،اساسنیابر است؟ بوده چگونه رانیا یاسالم یجمهور یزیر برنامه مختلف یها دوره

 و یبخش و کالن یاستیس اسناد یمحتوا در ینیکارآفر ستمیاکوس تیوضع یواکاو حاضر پژوهش

 .است لحاظ نیبد رانیا یاسالم یجمهور نظام ةسال پنج یها برنامه تیارجح نییتع
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 قیتحق روش
 قاتیتحق نوع از ها داده یگردآور نحوة لحاظ از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا

 لیتحل روش از حاضر بخش در هدف، به یابیدست منظور به .است (یشیرآزمایغ) یفیتوص

 ابعاد با تطابق در ها استیس یمحتوا یواکاو یبرا (1945) شانون یآنتروپ و یکم یمحتوا

 و است یاستیس اسناد ،ها استیس از منظور ،قیتحق نیا در .شد استفاده ینیکارآفر ستمیاکوس

 نیا .کند یم مشخص را یاستیس لیتحل جینتا و ندیفرا که است یمکتوب اطالعات یاستیس اسناد

 قانون سند شامل لیتحل نیا یبررس مورد جامعة .دشو یم یعمل ةیتوص هرگونه شامل اسناد

 لیتحل ییروا یبرا .است توسعه ةسال پنج یها برنامه اسناد و ساله ستیب انداز چشم سند ،یاساس

 ها آن یسو از و گرفت قرار ینیکارآفر متخصصان از یبرخ اریاخت در ها یبررس جینتا محتوا،

 استفاده اسکات ییایپا بیضر از و شد تکرار یکدگذار محتوا، لیتحل ییایپا یبرا .شد دییتأ

 .است یقبول قابل ییایپا ةدهند نشان و آمد دست به 2/0 از شیب که شد

 و شد یگردآور اسناد متن از ها داده ،(ا.ا.ج پنجم تا اول برنامة) سندها یمحتوا لیتحل در

 اسناد در ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد یها مؤلفه یریکارگ به زانیم ،ها آن لیتحل و هیتجز از پس

 دوره پنج روند و تیاولو نییتع هدف قسمت، نیا در آنجاکه از .شد مشخص یاستیس

سلسله یوزن مجموع روش از ،بود ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد به توجه نظر از .ا.ا.ج یزیر برنامه

 نیا در .شد هاستفاد ،است 2شاخصهچند یریگ میتصم یها مدل از یکی که 1(HAW) یمراتب

 یآنتروپ روش .شد استفاده شانون یآنتروپ روش از ها شاخص اوزان ةمحاسب یبرا ،قیتحق

 ادشدهی روش ةدیا .کند یم مطرح دیجد نگاه با محتوا لیتحل بحث در را ها داده پردازش شانون

 ریاس به نسبت شاخص آن باشد، شتریب شاخص کی ریمقاد در یپراکندگ چههر که است نیا

 ةنحو اساسبر پژوهش، نیا در .(1391 همکاران، و یاریبخت) دارد یشتریب تیاهم ها شاخص

 اسناد در ها آن یفراوان سپس و نییتع لیتحل یواحدها ابتدا محتوا، لیتحل روش دادن انجام

 توسعه ةسال پنج یها مهبرنا و یکل یها استیس ،انداز چشم ،یاساس قانون سند شامل منتخب

 با مرتبط اتیادب یواکاو اساسبر محتوا، لیتحل یواحدها نییتع منظور به .شد شمارش

                                                           
1. Hierarchical Additive Weighting Method (HAW) 
2. Multiple Attribute Decision Making (MADM) 
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 ةیسرما بعد در مؤلفه شش قالب در مفهوم نیا یها معرف و ها مؤلفه ابعاد، ابتدا ،ینیکارآفر

 بعد در مؤلفه هفت ،یمال ةیسرما بعد در مؤلفه هفت ،یاجتماع ةیسرما بعد در مؤلفه سه ،یانسان

 با یتیحما بعد در مؤلفه هشت و استیس بعد در مؤلفه هفت فرهنگ، بعد در مؤلفه شش بازار،

 یاعتبارسنج و یساز یبوم یبرا سپس و شد استخراج مؤلفه هر ةرمجموعیز در معرف یتعداد

 استادان شامل خبرگان، از نفر ستیب اریاخت در و شد هیته ساختمحقق یا پرسشنامه البق در

 متخصصان، یاهنظر مطابق .گرفت قرار ینیکارآفر حوزة در ربط یذ متخصصان و دانشگاه

 پنج پنج، هفت، پنج، سه، پنج، بیتتربه ،تیدرنها و شد اعمال ها معرف و ها مؤلفه در یراتییتغ

 و استیس فرهنگ، بازار، ،یمال ةیسرما ،یاجتماع ةیسرما ،یانسان ةیسرما ابعاد در مؤلفه هفت و

  .شد استفاده اسناد یمحتوا لیتحل در (1 جدول) ها آن یها معرف و یتیحما

 
 ینیکارآفر ستمیاکوس یها مؤلفه و ادابع .1 جدول

 مفهوم ابعاد معرف

 یاجتماع ةیسرما یاجتماع انسجام ،یاجتماع اعتماد ،یاجتماع مشارکت

وس
اک

ی
تم

س
 

فر
ارآ

ک
ینی

 

 ،ها دانشگاه و مدارس در ینیکارآفر آموزش ،ینیکارآفر یها مهارت توسعة
 .رشد مراکز ،یناورف و علم پارک ،انیبن دانش یها شرکت

 یانسان ةیسرما

 ،یمال صندوق لیتشک ،بهره کم یها وام یاعطا ،ینیکارآفر از یمال تیحما
 .یگذار هیسرما قیتشو ،نوپا یوکارها کسب یبرا اعتبار نیتضم

 یمال ةیسرما

 یبند بسته و یبند درجه امکانات شیافزا ،ها واسطه و دالالن حذف
 نیتدو ،بازار یاطالعات نظام جادیا ،یگذار متیق نظام حیتصح ،محصوالت

 شیافزا ،یداخل داتیتول از تیحما ،واردات و صادرات مناسب نیقوان
 .یخارج و یداخل یبازارها به یدسترس

 بازار

 نانیکارآفر از لیتجل ،تیخالق و ینوآور ،یریپذ سکیر از یفرهنگ تیحما
 ،ینیکارآفر به مثبت نگرش جادیا ،ینیکارآفر از یا رسانه تیحما ،موفق

 .ینیکارآفر به یگذار ارزش یبرا یفرهنگ اصالحات

 یفرهنگ

 ،یعموم تیامن ،اطالعات به یدسترس ،ینیکارآفر از یرساختیز تیحما
 و یحقوق ةمشاور ةارائ ،ینیکارآفر نةیزم در یتجار یها انجمن لیتشک
 .یآموزش یها دوره یبرگزار ،یمعنو تیمالک ،نانیکارآفر به یتیریمد

 یتیحما

 موانع حذف ،یادار مراحل یساز ساده ،یگمرک و یاتیمال یها تیمعاف
 .ینیکارآفر لیتسه یبرا نیقوان اصالح ،یقانون یها مشوق ،ینیکارآفر

 یاستیس
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 فرهنگ، ،یمال ةیسرما ،یاجتماع ةیسرما ،یانسان ةیسرما شاخص محتوا، لیتحل روش قمطاب

 ها شاخص نیا از کیهر با مرتبط یها مؤلفه و عام یها مقوله یتیحما و بازار است،یس

 پژوهش در (1 جدول در شدهارائه یها معرف) ثبت واحد .شدند نییتع لیتحل خاص یها مقوله

 یرمزگذارقابل و معنادار بخش به ثبت واحد .شد گرفته نظردر اصطالح ای نماد کلمه، حاضر

 واحد آن ثبت، واحد هر ةمشاهد با یعنی ؛است یفراوان زین شمارش روش .شود یم اطالق محتوا

 .دش منظور واحدها یفراوان تعداد در و شد شمارش

 یها برنامه روند و تیاولو نةیزم در یریگ میتصم منظور به اسناد، یمحتوا لیتحل برعالوه

 در مؤثر یها عاملریز و عوامل ،روش نیا در .شد استفاده HAW روش از کشور ةتوسع

 در یریگ میتصم مدل ،2 شکل مطابق .شوند یم انیب یمراتبسلسله صورت به یریگ میتصم

 یا رده سطح نیدوم در ؛یریگ میتصم هدف سطح نیاول در که دارد سطح سه حاضر پژوهش

W) تیارجح بردار -یریگ میتصم هدف بر رگذاریتأث شاخص هفت شامل
 نیسوم در و -(2

 سطح در .دارند قرار  -.ا.ا.ج پنجم تا اول ةبرنام یاستیس اسناد از اند عبارت که -ها نهیگز ،سطح

W) ها نهیگز تیارجح سیماتر سوم،
 دوم سطح در موجود یها شاخص از کیهر یازا به (3

 ستمیس کل به نسبت (ها نهیگز) سطح نیتر نییپا یبرا تیارجح بردار سپس و شود یم محاسبه

 دستبه گریکدی با شده حاصل (اوزان) یها تیارجح (ضرب حاصل) بیترک با ،یریگ میتصم

 .دهد یم نشان (هدف) رأس در موجود عنصر بر را عناصر نیتر نییپا تیاهم و اثر که دیآ یم
 

 
 

 .ا.ا.ج ةسال پنج یها برنامه یبند تیاولو نةیزم در یریگ میتصم مدل .2 شکل

 پنجم برنامة دوم برنامة سوم برنامة چهارم برنامة اول برنامة

 یکشاورز ینیکارآفر تمسیاکوس به توجه نظر از ا.ا.ج یزیربرنامه مختلف یهادوره تیاولو نییتع: هدف

 ةیسرما
 یانسان

 ةیسرما
 یاجتماع

 یمال ةیسرما

 
 استیس بازار تیحما فرهنگ
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 پنج بر مشتمل موجود وضع سیماتر ابتدا در ،HAW یریگ میتصم مدل یها گام بریمبتن

 لیتحل از حاصل یفراوان مجموع و شد یطراح (ها شاخص) ستون هفت و (ها نهیگز) سطر

 یها سلول درون شاخص، هر یازابه ساله پنج یها برنامه در یکل یها استیس اسناد یمحتوا

 هر ارقام یاستانداردساز قیطر از شاخص، هر یازابه ها نهیگز اوزان سپس .گرفت قرار مربوطه

W) آمده دست به استاندارد سیماتر و شد محاسبه 1 تابع با ستون
 محاسبة یبرا .شد میترس (3

W) ها شاخص اوزان
 موجود وضع سیماتر میترس از پس شانون، یآنتروپ روش از استفاده با (2

 استفاده 2 تابع از ،(Ej) ام j شاخص یآنتروپ محاسبة یبرا ،1 تابع با آن ریمقاد یبهنجارساز و

 4 تابع با یآنتروپ روش در ها شاخص وزن و 3 تابع با (dj) نانیاطم نبود زانیم سپس و شد

 با متناسب ها نهیگز یبند تیاولو ای تیارجح نییتع یبرا HAW مدل در ت،ینهادر .شد محاسبه

 .شد استفاده 5 تابع از ها شاخص اوزان

(1) ij
ij

iji

a
p

a





5
1

  

(2) 
m

j ij ij j
i

E K p ln p ;


    
1

  

K (m)
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1  

  

(3) j j jd E ;  1  

(4) 
j

j n
ji

d
w

d



 1

  

(5) w w .w . 3 2 1  

 

 ها افتهی
 مرجع سند عنوان به -(1355 مصوب) رانیا یاساس قانون داد نشان یمل کالن یاستیس اسناد یواکاو

 ینیکارآفر تفکر بانیپشت ،ینیکارآفر عبارت کارنبردن به رغم یعل -کشور یها یگذار استیس در

 یمال بعد که است یتیحما و استیس فرهنگ، بازار، ،یمال ةیسرما ،یاجتماع ةیسرما بعد شش در

 .(2 جدول) است نشده پرداخته یانسان ةیسرما بعد به البته. دارد یادیز اریبس تیاهم (درصد 3/28)

m= ها نهیگز تعداد  

n= ها شاخص تعداد  
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 کشور یها استیس تمام اتخاذ لزوم بر ،1352 سال در کشور ةسال ستیب انداز چشم سند ابالغ با

 .است مانده مغفول ینیکارآفر واژة ،سند نیا در .است شده دیتأک 1404 افق تا آن تحقق یراستا در

 ،یاجتماع ةیسرما ،یانسان ةیسرما ابعاد از سند نیا یبانیپشت انگریب سند یمحتوا یبررس ن،یا وجود با

 است، داشته را( درصد 2/25) تیاهم نیشتریب یمال ةیسرما بعد .است تیحما و بازار ،یمال ةیسرما

 در نظام یکل یها استیس لیتحل .است نشده پرداخته یکاف اندازة به استیس و فرهنگ بعد به یول

 نیا در دهد یم نشان نظام یکل یها استیس لیتحل ن،یهمچن .است امر نیا دیمؤ اندازچشم دورة

 شده تکرار مرتبه زدهیس زین ینیکارآفر نیگزیجا یها واژه و مرتبه شش ینیکارآفر واژة ها استیس

 نیا در اما ،است شده توجه ینیرآفرکا ستمیاکوس ابعاد تمام به ها استیس نیا در ،نیهمچن .است

 .است داشته ها استیس نیا در را (درصد 24) تیاهم نیشتریب یتیحما بعد انیم
 

 ا.ا.ج یاستیس کالن اسناد در ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد درصد .2 جدول
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 1/4 2/1 1/4 3/16 3/66 1/6 0 0 یاساس قانون

 6/13 0 0 5/4 2/66 1/9 5/4 0 اندازچشم

 24 3/10 6/9 6/16 6/10 4/6 2/21 3/3 اندازچشم دورة یها استیس

 
 نام با یاسناد کشور، ةلسا پنج یها برنامه یها استیس یده جهت منظور به 1382 سال از

 ودر یم انتظار و است شده ابالغ کشور توسعه ةبرنام هر یراستا در ها برنامه یکل یها استیس

 .شود نیتدو یکل یها استیس نیا تحقق یراستا در یبخش یها استیس و توسعه یها برنامه

 و چهارم ةبرنام در بارهشت سوم، ةبرنام در بار سه ،ومد ةبرنام در بارکی ینیکارآفر عبارت

 در بار 48 هم میرمستقیغ صورت به و داشته وجود میمستق طور به پنجم ةبرنام در باردو

 گرید یها برنامه از شتریب چهارم برنامة در اما است، شده پرداخته آن به پنجم تا اول یها برنامه

 و ها معرف کاربرد نةیزم در .است شده توجه ینیکارآفر به میرمستقیغ و میمستق صورت به

 طور به درمجموع ،پنجم تا اول برنامة یکل یها استیس در ینیکارآفر ستمیاکوس یها مؤلفه
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 5/19 ،یاجتماع ةیسرما بعد به درصد 10 ،یانسان ةیسرما بعد به درصد 4/11 حدود متوسط

 به درصد 3/5 بازار، بعد به درصد 1/31 ،یتیحما بعد به درصد 8/15 ،یمال ةیسرما بعد به درصد

 به زین اسناد نیا در ،اساسنیابر .است شده پرداخته فرهنگ بعد به درصد 4 فقط و یاستیس بعد

 یکل یها استیس در جه،یدرنت .است نشده یکسانی توجه ینیرکارآف ستمیاکوس مختلف ابعاد

 .است شده یکمتر توجه فرهنگ بعد به و یشتریب توجه بازار بعد به پنجم تا اول برنامة

 
 ا.ا.ج یاستیس کالن اسناد در ینیکارآفر مستیاکوس ابعاد درصد .3 جدول

 
  ستمیاکوس ابعاد

 ینیکارآفر
 

 نظام یکل یهااستیس

رما
س

 ةی
سان

ان
ی

 

رما
س

 ةی
اع

تم
اج

ی
 

رما
س

 ةی
مال

ی
 

یس
تم

س
 

زار
با

 

نگ
ره

ف
ی

 

یس
ست

ا
ی

 

ما
ح

یتی
 

 6/20 3/6 2/3 6/26 9/15 5/9 9/15 اول برنامة یکل یها استیس

 6/13 4/6 0 4/51 6/15 3/6 5/5 دوم برنامة یکل یها ستایس

 6/16 6/1 6/1 9/21 6/40 9/10 6/4 سوم برنامة یکل یها استیس

 16 5/4 6 25 3/14 2/15 16 چهارم برنامة یکل یها استیس

 4/25 6/11 9/5 9/5 6/9 0 2/41 پنجم برنامة یکل یها استیس

 

 وارد اسناد نیا یمحتوا در (1384 سال) دوم برنامة از ینیکارآفر عبارت ،ها افتهی ساسبرا

 در یانسان ةیسرما به توجه زانیم .است شده مطرح زین پنجم و چهارم سوم، یها برنامه در و شده

 و (5/11) یاستیس ابعاد مورددر البته .است بوده( 2/41) شتریب ها برنامه ریسا به نسبت پنجم ةبرنام

 یشتریب توجه سوم ةبرنام در یمال ةیسرما بعد به .کند یم صدق مطلب نیهم زین (4/25) یتیحما

( 4/51) یشتریب دیتأک بازار بعد بر ها برنامه ریسا به نسبت دوم ةبرنام در و است شده (2/40)

 گرید به نسبت چهارم ةبرنام در زین (5) یفرهنگ و (2/15) یاجتماع ةیسرما ابعاد به .است دهش

 یها برنامه در ،دهد یم نشان 3 جدول یها افتهی کهطور همان تهالب .است شده توجه شتریب ها برنامه

 .است شده یکمتر توجه ابعاد ریسا به نسبت یفرهنگ بعد به پنجم تا اول

 طبق توسعه، یها برنامه یکل یها استیس در ستمیاکوس ابعاد به توجه یکل تیوضع یواکاو

 یها استیس اسناد درمجموع ابعاد نیا تیاهم زانیم نیب تفاوت ةدهند نشان ،2 و 1 ینمودارها
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 بازار بعد سمت به کشش پنجم، تا اول یها برنامه یکل یها استیس در که یطور به ،است یکل

 یمال ةیسرما ،یانسان ةیسرما بازار، بعد سمت به کشش ،ا.ا.ج نظام یکل یها استیس در و است

 .است یتیحما و

  

 ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد به توجه تیوضع .1 نمودار
 پنجم تا اول یها برنامه یکل یها استیس در

 ستمیاکوس ابعاد به توجه تیوضع .2 نمودار
 ا.ا.ج نظام یکل یها استیس در ینیکارآفر

 

 گاهیجا نظر از ا.ا.ج یزیر برنامه مختلف یها دوره روند نییتع و یبند تیاولو منظور به

 از حاصل یفراوان اساسبر ،HAW روش با ها برنامه یکل یها استیس در ینیفرکارآ ستمیاکوس

 ةیسرما) شاخص هفت شامل موجود وضع یریگ میتصم سیماتر ،ها برنامه اسناد یمحتوا لیتحل

 نهیگز پنج و سطر در (تیحما و استیس فرهنگ، بازار، ،یمال ةیسرما ،یاجتماع ةیسرما ،یانسان

W) استاندارد سیماتر سپس و (4 جدول) شد لیتشک ستون در (ها برنامه)
 میترس و محاسبه (3

 (.5 جدول) شد

 
 موجود وضع یریگ میتصم سیماتر .4 جدول

 یفراوان
 ةیسرما
 یانسان

 ةیسرما
 یاجتماع

 ةیسرما
 یمال

 یتیحما یاستیس یفرهنگ بازار

 13 4 2 16 10 6 *10 اول امةبرن

 15 6 0 56 16 6 6 دوم برنامة

 12 1 1 14 26 6 3 سوم برنامة

 16 5 9 26 16 16 19 چهارم برنامة

 13 6 3 3 5 0 21 پنجم برنامة

 61 23 15 119 64 36 59 مجموع

 ها مؤلفه یفراوان *

 اجتماعی

 انسانی

 اجتماعی

 انسانی
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 دشدهاستاندار ریمقاد سیماتر .5 جدول

 یفراوان
 ةیسرما
 یانسان

 ةیسرما
 یاجتماع

 ةیسرما
 یمال

 یتیحما یاستیس یفرهنگ بازار

 16/0 16/0 13/0 15/0 14/0 16/0 16/0 اول برنامة

 21/0 30/0 0 46/0 23/0 21/0 11/0 دوم برنامة

 16/0 04/0 06/0 12/0 35/0 16/0 05/0 سوم برنامة

 25/0 22/0 60/0 24/0 22/0 45/0 32/0 چهارم برنامة

 16/0 26/0 20/0 03/0 06/0 0 35/0 پنجم برنامة

 

 از کیهر اوزان ،یآنتروپ روش از استفاده با و شدهمحاسبه استاندارد سیماتر بریمبتن
W) تیجحار بردار جهیدرنت و ها شاخص

 در آمدهدستبه اوزان طبق (.2 جدول) شد محاسبه (2
 نیکمتر یتیحما بعد به و تیاهم نیشتریب یفرهنگ بعد به ساله پنج یها برنامه یکل یها استیس

 .است شده داده ارزش

 
 یاستیس اسناد یمحتوا لیتحل در ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد وزن .6 جدول

 
 یتیحما استیس یفرهنگ بازار یمال ةیسرما یاجتماع ةیسرما یانسان ةیسرما

 644/0 696/0 929/0 632/0 669/0 642/0 966/0 (Ej) ها شاخص یآنتروپ

 116/0 202/0 061/0 166/0 331/0 156/0 012/0 (dj) نانیاطم نبود ریمقاد

 109/0 190/ 066/0 159/0 313/0 149/0 011/0 (Wj) ها شاخص وزن

 

 از کیهر تیاولو ،ها شاخص اوزان در استاندارد سیماتر ضرب حاصل اساسبر ،تیدرنها

 نظر از چهارم ةبرنام جینتا مطابق .شد نییتع ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد به توجه نظر از ها برنامه

 به را توجه نیکمتر سوم ةبرنام و داشت قرار تیوضع نیبهتر در ینیکارآفر ستمیاکوس به توجه

 (.8 )جدول داشت مبذول ینیکارآفر ستمیاکوس

 

 ها آن تیاولو تیوضع و ها برنامه تیارجح درجة .6 جدول

 تیارجح درجة
 5 برنامة 4 برنامة 3 برنامة 2 برنامة 1 برنامة

37669 37629 37526 47146 37603 

 4 برنامة >2 برنامة >1 برنامة >5 برنامة >3 برنامة تیاولو تیوضع
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 و دوم توسعة یها برنامه در ینیکارآفر ستمیاکوس به توجه تیضعو ها، افتهی نیا اساسبر

 رونده نییپا بیش پنجم و سوم برنامة دو در و است داشته یصعود باًیتقر یروند کشور چهارم

 تفکر در ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد به توجه شدنتر رنگ کم انگریب که است داشته

 (.3 نمودار) است گذاران استیس
 

 
 .ا.ا.ج توسعة ةسال پنج یها برنامه در ینیکارآفر ستمیاکوس ابعاد به توجه زانیم روند .3 نمودار

 

 یریگ جهینت و بحث
 برنامة یکل یها استیس در ینیکارآفر ستمیاکوس یها مؤلفه و ها معرف کاربرد نةیزم در جینتا

 نشده ینیکارآفر ستمیسواک مختلف ابعاد به یکسانی توجه اسناد نیا در داد نشان پنجم تا اول

 بعد و توجه نیشتریب بازار بعد پنجم، تا اول برنامة یکل یها استیس در که یطور به ،است

 و نگر کل ،جانبه همه دیبا ینیکارآفر توسعة کهیحالدر ،است داشته را توجه نیکمتر فرهنگ

 زمان هم طور به یمقررات و یاجتماع ،یفرهنگ ،یاقتصاد عوامل به که یصورت به ،باشد داریپا

 آن ابعاد همة دیبا شود یم نیتدو ینیکارآفر توسعة یبرا که ییها استیس ،نیبنابرا کند؛ توجه

 .ونددیپ یم وقوع به ستمیاکوس افتیره قیطر از فقط ینیکارآفر توسعة درواقع، .دهد پوشش را

 توسعة به نگرانهکل دگاهید داشتن .است مند نظام تفکر افتیره نیا یریکارگ به یمبنا

 همة نیب را یارزشبا یها چرخه و کند یم کمک ستمیاکوس کل یاثرگذار بر ینیکارآفر

 .کند یم جادیا ستمیاکوس یها مؤلفه

 همکاران و زاده فیشر قیتحق یها افتهی برابن اما ،است شده یشتریب توجه بازار بعد به

 و یاسیال یحمدم ؛1358 زاده،میرح و یخالد) گرید قاتیتحق یبرخ جینتا با سوهم و (1393)

 از یکی بازار یافتگین توسعه مشکالت ،(1392 ،یبوذرمجهر و یمیکر ؛1390 نوتاش،

 قاتیتحق نیا جینتا .شود یم محسوب نیکارآفر یوکارها کسب توسعة یاساس یها چالش

3.679 3.829 3.527 
4.147 

3.603 
3

3.5
4

4.5

 5برنامه  4برنامه  3برنامه  2برنامه  1برنامه 



  44 1395بهار ، 1 ةشمار ،9 ةدور ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة                    

 ،یالملل نیب و یمل سطوح در بازار نةیزم در یاطالعات نظام ضعف بازار، در یثبات یب داد نشان

 امکانات کمبود بازار، بر نظارت نبود ،یگذار متیق نظام در ضعف ،ها دالل و ها واسطه وجود

 یکل یها استیس در گر،ید عبارت به ؛است نانیکارآفر یرو شیپ یاصل موانع از یرساختیز

 .عمل در نه و است سند در فقط اما دارد، یا ژهیو تیاهم بازار به توجه نظام،

 توجه ابعاد ریسا به نسبت یفرهنگ بعد به پنجم تا اول یها برنامه در داد نشان جینتا ن،یهمچن

 ،ینیکارآفر ةکنند فیتضع ای کننده تیتقو عوامل نیب در کهیحالدر ،است دهش یکمتر

 تا جامعه یهنجارها و ها ارزش که یطور به ،شود یم قلمداد یاتیح و مهم اریبس عامل فرهنگ

 یهنجارها و ها ارزش ،ها نگرش نوع جه،یدرنت .گذارد یم ریتأث ینیکارآفر توسعة بر یادیز حد

 فرهنگ را ینوآور و شرفتیپ و رشد یچگونگ آن تبع به و کند یم نییتع را فرهنگ موجود

 نانهیفرکارآ یرفتارها و ها ارزش تیتقو و جادیا ،نیبنابرا ؛(1390 آور،گل) زند یم رقم موجود

 قالب در و باشد ینیفرکارآ ةتوسع در یاصل یها مؤلفه از دیبا ینیکارآفر فرهنگ عنوان تحت

 .شود یریگیپ یاجتماع یساختارها و سطوح تمام در یجیترو و یقیتشو یها برنامه و ها استیس

 .کنند یم فایا یمهم نقش یجمع یها رسانه نه،یزم نیا در

 ابعاد به شتریب ها برنامه ریسا به نسبت چهارم برنامة در درمجموع دهد یم نشان جینتا ،نیهمچن

 .گردد یبرم چهارم برنامة تیماه به موضوع نیا که است شده پرداخته ینیکارآفر ستمیاکوس

 نیتدو یبرا .است شده نیتدو نیشیپ یگرانبها اتیجربت مجموعة از استفاده با چهارم برنامة

 سند اساسبر سپس .دیرس دییتأ به و شد نوشته سالهستیب اندازچشم سند ابتدا چهارم، برنامة

 توسعه سوم و دوم اول، یها برنامه در هرچند .دش نیتدو چهارم ةسال پنج ةبرنام انداز،چشم

 شکل به توسعه چهارم ةبرنام در است، نشده پرداخته وکار کسب به میمستق و حیصر صورت به

 .است دهش توجه وکار کسب یفضا بهبود به (41 و 38) ماده دو در یواضح

 

 شنهادهایپ
 ابعاد به توجه نةیزم در کشور ةتوسع ةسال پنج یها برنامه و یاستیس اسناد یبررس جینتا به توجه با

 :دشو یم ارائه ریز یقاتیتحق و یکاربرد یشنهادهایپ ،ینیکارآفر ستمیاکوس

 ؛مایصداوس یها برنامه قیطر از نانیکارآفر یاجتماع منزلت شیافزا و ینیکارآفر جیترو -
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 ،نانیکارآفر از مثبت یساز چهره کار، و تیخالق دربارة یمیمفاه انتقال در که یطور به

 ةنیزم در کشور برجستة یها چهره دگاهید انعکاس ،رانیا ینیکارآفر قیمصاد یمعرف

 و ها لمیف در ینیکارآفر نةیزم تیتقو و مرتبط یاسالم یها شاخص طرح و ینیکارآفر

 ؛شود تیفعال ها الیسر

 و ینیکارآفر فرهنگ توسعة در فعال مطبوعات یبرا یقیتشو یها استیس اعمال -

 و ینیکارآفر مباحث به یمحل و یمل مطبوعات از صفحه کی حداقل اختصاص

 ،مسئوالن و نانیارآفرک نیب ارتباط حلقة عنوان به توانند یم مطبوعات ؛وکار کسب

 یمهم نقش ،وکار کسب مشاوران و جوان نانیکارآفر ای دهیا صاحبان و گذاران هیسرما

 ؛کنند فایا ینیکارآفر توسعة در

 که یطور به ؛(یاتیمال یها تیمعاف و ها فیتخف مانند) یگذار هیسرما یها مشوق ارائة -

 ؛شود فراهم الزم یبسترها یخارج یگذار هیسرما جلب منظور به

 ییتوانا اغلب نوپا یوکارها کسب نکهیا به توجه با ؛یداخل محصوالت از دولت تیحما -

 یها بنگاه رونق وجبم امر نیا دارند، یخارج مشابه محصوالت با رقابت یبرا یکم

 ؛شود یم یدیتول

 نییتع و یسنج زمان منظور به دولت ةبدن در ییزدا مقررات یها کارگروه لیتشک -

 ؛ربط یذ یها دستگاه یهماهنگ منظور به نیقوان حذف یارهایمع و ها شاخص

 دنیفرآ در یانداز راه از بعد و نیح قبل، مراحل در ینیکارآفر یگذار استیس یبررس -

 ؛نانهیکارآفر

 .ینیکارآفر ةتوسع بر دولت تیحما یها استیس و یحقوق مقررات و نیقوان ریتأث یبررس -

 

 منابع
 در یساز یخصوص یها یمش خط و ها استیس یاجرا یشناس بیآس»(، 1390) ومرثیک ،یاحمد
 .23 :سمنان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،رانیا در یساز یخصوص یمل شیهما ،«رانیا

 ،ینیکارآفر توسعه ةفصلنام ران،یا در نانیکارآفر شکست علل  ،(1359) یغالم رهیمن و زهرا ،یآراست
 .154 -123: 5 شمارة دوم، ةدور
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 یافتگی توسعه تیوضع سنجش» ،(1391) یتیرع رضایعل و دیمج زاده،یدهقان صادق، ،یاریبخت
 لیتحل و چندگانه یارهایمع با یریگ میتصم یکردهایرو از یریگ بهره با زدی استان یها شهرستان

 .159 -131: 3 شمارة هفدهم، سال ،بودجه و یزیر برنامه یپژوهش -یعلم فصلنامة ،«یعامل

 یفرارو یدهایتهد و ها فرصت ،ها ضعف ،ها قوت» ،(1358) زاده میرح وبیا و کوهسار ،یخالد
 .104 -53: 2 شمارة شانزدهم، سال ،توسعه و یکشاورز اقتصاد ،«رانیا یکشاورز صادرات

 نقش بر یلیتحل :رانیا در ینیکارآفر ارتقا» ،(1352) یحصال یعل و دیمهش ،یفروه حسن، ،فرد ییدانا
 .35 -25 :42 شمارة ،یبازرگان پژوهشنامة ،«دولت

 توسعه لیتسه در دولت نقش و ینیکارآفر توسعه موانع» ،(1390) یخان یتق ریام و یهاد ،یدیس
 .50 -82 :135 شمارة ،جامعه و کار مجلة ،«ینیکارآفر

 ،(1393) یفیشر مهنوش و نیغالمحس زاده،عبداله رضا،یعل ،یشاهکوه خواجه ابوالقاسم، ،زاده فیشر
 دورة ،ییروستا یها پژوهش ،«گلستان استان در ییروستا یخانوادگ یوکارها کسب یشناس بیآس»

 .24 -1: 1 شمارة م،پنج

 رابطه تناقضات منشأ لیتحل و مسأله حل»(، 1390) یریامو فاطمه  جواد ،یآباد یصوف ،یمرتض ،یفرج
 واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،رانیا در یساز یخصوص یمل شیهما ،«ینیکارآفر و یساز یخصوص

 .14 :سمنان

 و کوچک یها شرکت یبرا یمال نیتأم موانع لیتحل» ،(1392) یبوذرمجهر اریشهر و آصف ،یمیکر
 .144 -125: 1 ةشمار ششم، دورة ،ینیکارآفر توسعه ،«متوسط

 :یرانیا کارکشته نانیکارآفر شکست یها شهیر ییشناسا» ،(1390) نوتاش یهاد و قنبر ،یاسیال یمحمد
 .50 -31 :13 شمارة ،4 دورة ،ینیکارآفر توسعه فصلنامة ،«یگفتمان یتیروا ینگاه

 تعاون، وزارت کار، یروین یور بهره و ینیکارآفر توسعه دفتر (.1390) کشور ینیکارآفر توسعة ةنقش
 .35 -1: چهارم شیرایو ،یاجتماع رفاه و کار

 .نو طرح انتشارات: تهران ،ینگار خیتار و یشناسروش خ،یتار فلسفه ،(1350) ینعلیحس ،ینوذر

 یساز یخصوص شیهما ،«ینیکارآفر و اشتغال یساز یخصوص»(، 1390) کارکنانو محمد  محسن ،یازین
 .11 :سمنان واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،رانیا در
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