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بررسي تاثير فرهنگ ديني بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران
صمد نوروزي
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تاريخ دريافت 1400/03/03 :تاريخ پذيرش1400/04/21 :

چكيده
اين تحقيق در راستاي بررسي تاثير فرهنگ ديني بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران شده
است .روش تحقيق به کار گرفته شده در اين پژوهش از نظر هدف کاربردي ،از نظر نوع دادهها کمي و از
نظر نحوه گردآوري دادهها ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه آماري اين تحقيق عبارت از کليه
مديران شرکت بيمه ايران در استان تهران ميباشند که تعداد آنها حدودا  1000نفر ميباشد .روش نمونه
گيري در اين پژوهش روش نمونه گيري ساده ميباشد .از جامعه آماري مذکور با توجه به ضوابط نمونه
گيري ( براساس شيوة نمونه گيري مندرج در جدول مورگان ( تعداد  292نفر به عنوان نمونه تحقيق انتخاب
شده و سپس با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در چهار بعد و  32گويه تنظيم براساس مقياس پنج
گزينهاي ليکرت ،و گويههاي مستخرجه در نمونه آماري تحقيق مورد پرسش قرار گرفته است .در اين تحقيق
براي بررسي فرضيههاي پژوهشي از آزمون ضريب همبستگي پيرسون و جهت بررسي تاثير از آزمون
رگرسيون استفاده شده است .با توجه به دادههاي تحقيق ميتوان گفت ،فرهنگ ديني بر بهبود فضاي کسب و
کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.
کليد واژهها :فرهنگ ديني ،بهبود فضاي کسب و کار ،شرکت بيمه ايران

 1دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمالsamad.norouzi@yahoo.com .
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مقدمه
کارآفرينان امروز بيش از گذشته بايد با محيطي

محروم نقش بسيار مهمي را بازي ميکنند (ماتاري و
موناهان.)2010 ،

پويا ،پيچيده و جهاني خود را تطبيق دهند .واژه

بهبود فضاي کسب و کار امروزه به عنوان يک

«سالحهاي نوآوري جهاني» به اين دليل استفاده

راهبرد اقتصادي شناخته شده است .اين راهبرد مکمل

ميشود که فشار رقابتي شرکتها را مجبور به سرعت

راهبرد خصوصي سازي است و برخي نيز معتقدند که

بخشيدن به نوآوري در کاال ،خدمات و مدلهاي

رفع موانع بخش خصوصي يا همان بهبود فضاي کسب

کسبوکار براي انطباق با ديگر شرکتها ميکند.

و کار ميبايست جايگزين خصوصي سازي شود.

بنابراين ،شرکتها ملزم به توسعه مدلهاي کسبوکار

کسب و کار ميتواند منجر به ايجاد فعاليتهاي متکي بر

خود ميباشند تا ارزش بالقوه تکنولوژيهاي جديد را

کارآفريني گردد و نقش سرمايههاي انساني را

در زمينههاي نامطمئن دريابند (چسبرو.)2003 ،

پررنگتر نمايد (پايتختي اسکويي و طبقچي اکبري،

نظرسنجي که توسط جمعيت مديران آمريکا انجام شد

.)1395
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نشان ميدهد که حداکثر  10درصد از تالشهاي

جهان امروز بي ترديد از ويژگي خاصي برخوردار

نوآوري شرکتها در سطح جهاني بر مدل کسبوکار

است .يکي از ويژگيهاي عصر حاضر ،تغيير و

متمرکز است با اين حال بخش هوش اقتصادي

تحوالت شگرفي است که در طرز فکر ،ايدئولوژي،

نظرسنجي ديگري انجام داد که نشان ميدهد  54درصد

ارزشهاي اجتماعي و روشهاي انجام کار به چشم

از افراد اجرايي در سالهاي گذشته بر اين باور بوده اند

ميخورد .از جمله پديده هايي که به شدت تحت تأثير

که نوآوري مدلهاي کسبوکار براي موفقيت

اين تغييرات قرار گرفته و ميگيرند ،کارآفريني

شرکتها از نوآوري کاال و خدمات مهمتر ميباشد.

ميباشند .امروزه کارآفريني نيروي محرکه اصلي در

متعاقبا به دليل مؤلفههاي پويا اقتصاد و شرايط
پيچيده جهاني و همينطور رقابت فزاينده بين افراد و

توسعه اقتصادي و از مشخصههاي يک اقتصاد سالم
است.

شرکتها ،طرز نگاه به فرآيند نوآوري بيشتر به سمت

از طرفي همان طور که ملتها فرهنگهاي متفاوتي

مدل نوآوري جامع با هدف يکپارچه سازي و به هم

دارند ،سازمانها نيز شيوههاي متمايزي براي اعتقاد

پيوستن مؤلفهها ،فعاليتها و نهادهاي بي شمار در

داشتن ،انديشيدن و عمل کردن دارند که بوسيله

فرآيند نوآوري در صورت امکان ميباشد .مدل مذکور

نمادها ،قهرمانان ،شعائر ،ايدئولوژي و ارزشها

نوآوري باز ناميده ميشود و شروع و توسعه آشکار آن

شناسايي ميشوند.ماهيت يادگيري و شيوهاي که بر

از سال دوهزار بسط پيدا ميکند (جينينا سيلويانابانو و

اساس آن يادگيري در سازمان رخ ميدهد ،به شدت به

همکاران.)2015 ،

وسيله فرهنگ سازماني تعيين ميشود.

امروزه طيف وسيعي از کسبوکارهاي متنوّع شامل

با عنايت به اينکه امروزه ،کارآفريني به عنوان

کسبوکارهاي بزرگ ،متوسط ،کوچک و بسيار

عامل توسعهي اقتصادي در بسياري از کشورها مورد

کوچک وجود دارد (پريوس و پرسچک.)2010 ،

توجه قرار گرفته است (هارکيما و اسکات2008 ،1؛

کسبوکارهاي بسيار کوچک بيش از نيمي از

آلميدا کوتو و برگز تياگو )308 :2009 ،2به طوري که

کسبوکارهاي کوچک را تشکيل ميدهند و در

در اقتصادهاي مدرن و پيشرفته ،کارآفريني يک اصل

موفقيت کارآفرينان ،کمک به زنان ،اقليتها و افراد

مهم و غيرقابل انکار ميباشد .کارآفريني به علت اثرات
قابل مالحظهاي که بر روي سطح خرد و کالن اقتصاد
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دارد ،مورد توجه واقع شده است .کارآفريني عامل

محصوالت گوناگون  HPنظير گروه محصوالت

حياتي در زايش ايدههاي جديد ،خلق شرکتها و

ليزرجت ،يک استراتژي تجاري وجود داشته باشد .اما

کسبوکارهاي جديد و به طور کلي پرورش اقتصادي

در همين خط ممکن است براي هر محصول همچون

است و از طرفي با توجه به اينکه در شرايط امروزي

چاپگرهاي ليزرجت براي بخشهايي مانند شرکتهاي

اقتصاد کشور ما دچار نارساييها ،کمبودها و سوء-

بزرگ اياالت متحده يا براي مناطق جغرافيايي چون

مديريتهايي است که منجر به وضعيت نابهنجار

آمريکاي جنوبي نيز استراتژيهاي کسب و کار تعيين

بيکاري ،کمبود توليد ناخالص داخلي ،کاهش قدرت

شده باشد (آکر.)1397 ،

سرمايهگذاري دولت ،ضعف در صادرات غيرنفتي و

در کشورهاي توسعه يافته هنگامي که يك سازمان يا

بيمارهايي از اين قبيل شده است ،نيمنگاهي به وضعيت

فرد اقدام به راه اندازي و ايجاد يك کسب و کار

جهاني اقتصاد ،ما را به سوي اين باور ميکشاند که

بصورت انفرادي يا به صورت جمعي مينمايد ،ضمن

رشد کارآفريني و فرهنگ کارآفرينانه هدفمند ،تنها را

ارائه يك تعريف جامع و کامل از شغل مورد نظر ،تمامي

بهبود بيماري امروز اقتصاد کشور و پيشگيري

جوانب را مورد بررسي و ارزيابي قرار ميدهد که بدين

ازوخامت حال فرداست (دهقانپور.)1381 ،

طريق آينده شغل از هر نظر تضمين خواهد شد.به همين

اين تحقيق به بررسي تاثير فرهنگ ديني بر بهبود فضاي

است.در صورتيکه در کشورهاي جهان سوم ،مشاغل

کسب و کار در شرکت بيمه ايران پرداخته ميشود و

خرد به خصوص در بخش خدمات ،چندان پايدار

سؤال اصلي تحقيق عبارتست از اين که :فرهنگ ديني

نيستند و اين بدان دليل است که از قبل مورد ارزيابي

تا چه اندازه بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت

دقيق قرار نمي گيرند.نتايج مطالعات و تجربيات نشان

بيمه ايران تاثيرگذار است؟

داده است که بهترين راه حل براي جلوگيري از افت و
ورشکستگي زودرس در بخش مشاغل خرد و متوسط،

چهارچوب نظري تحقيق
کسب و کار به معناي فعاليت هايي است که توليد،
خريد کاال و خدمات با هدف فروش آنها به منظور

پيش بيني تمامي مراحل و قسمتهاي يك شغل
ميباشد و آن هم طرح تجاري ميباشد (عليزاده ثاني و
شاهي.)1394 ،

کسب سود را در بر ميگيرد (اخوان .)1396 ،بطور کلي

موضوع بيکاري ،مهاجرت روستاييان به شهرها و

کسب و کار يک واحد سازماني است که استراتژي

عوارض ناشي از آن ،پايينبودن وضعيت شاخصهاي

مشخص و مديري با مسئوليت فروش و سودآوري

اقتصادي خانوادههاي روستايي و مسائل ازايندست

دارد و يا بايد داشته باشد .از اينرو يک سازمان

موجب شده است تا بيشازپيش به نقش بهبود وضعيت

واحدهاي کسب و کار متعددي خواهد داشت که

کسبوکار در بخش مشاغل خانگي روستايي توجه

بصورت افقي يا عمودي بايکديگر ارتباط دارند .براي

شود.

مثال  HPکسب و کاري است که بايد جهت گيريهاي

امروزه طيف وسيعي از کسبوکارهاي متنوّع شامل

استراتژيک خود را براي مقدار زيادي محصول که در

کسبوکارهاي بزرگ ،متوسط ،کوچک و بسيار

آن فعاليت ميکند تعيين کند و هر بازار محصولي،

کوچک وجود دارد (پريوس و پرسچک.)2010 ،

عموماً استراتژي کسب و کار خود را دارد .به اين

کسبوکارهاي بسيار کوچک بيش از نيمي از

ترتيب ممکن است براي هر يک از خطوط توليد

کسبوکارهاي کوچک را تشکيل ميدهند و در
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لذا به منظور بهبود عملکرد سازماني در کشور ،در

دليل نرخ ورشکستگي مشاغل در اين کشورها پايين
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موفقيت کارآفرينان ،کمک به زنان ،اقليتها و افراد

ترغيب كنند .شركتهايي كه فلسفه بازاريابي را پذيرفته

محروم نقش بسيار مهمي را بازي ميکنند (ماتاري و

اند يعني مشتري و جامعه را مدنظر دارند در تالش براي

موناهان.)2010 ،

به وجود آوردن و افزايش مداوم ارزش

مشتري هستند .

در حال حاضر کسبوکارهاي بسيار کوچک با

عوامل متعددي در ارتقاي ارزش مشتري موثرند كه

توجه به خاصيتي چون نيازنداشتن به منابع مالي زياد،

شامل كيفيت ،خدمات ،سرعت و.. .هستند.مشتريان از

انعطافپذيري و سازگاري با شرايط مختلف در حال

ميان شركتهاي مختلف ،شركتي را انتخاب ميكنند كه بنا

حاضر جزء مهمي از انواع کسبوکارهاست .از ديگر

به نظر آنها ارزش بيشتري به ايشان ارائه كند .از طرفي،

ويژگيهاي کسبوکارهاي کوچک و بسيار کوچک

با توجه به اينكه رقابت در حال افزايش و حيطه آن از

ميتوان به نبودِ جدايي بين مديريت و مالکيت در يک

سطوح ملي به جهاني گسترش يافته است مشتريان حق

کسبوکار اشاره کرد (پاري.)2012 ،

انتخاب و قدرت چانه زني بيشتري نسبت به گذشته
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کسبوکارهاي بسيار کوچک طيفي از کارکنان

يافته اند .بنابراين ،شركتها براي بقا و توفيق ،نياز به ارائه

کمتر از پنج نفر را شامل ميشود؛ اين در حالي است

ارزش بيشتري به مشتريان خود نسبت به رقبا دارند

که کسبوکارهاي کوچک کارکناني بين پنج تا نُه نفر

(ناسوشن 3و همکاران.)2011 ،

را دربر ميگيرند (دايت و هاالبي .)2007 ،البته در

مدل کسب وکار ،هستهي اصلي پاسخ رقابتي هر

اروپا تعداد کارکناني که در کسبوکارهاي بسيار

شرکت به بازار ،تعريف گزاره ارزش ،فعاليتهاي

کوچک فعاليت دارند ،چيزي کمتر از  10نفرند؛ در

موردنياز ،منابع و شرکا و دانش از مشتريان ،هزينه يا

حالي که تعداد کارکنان بين  10تا  50نفر باشد ،آنها را

سود مرتبط با عملکرد کلي شرکت است(ليتاو 4و

در حوزة کسبوکارهاي کوچک و تعداد کارکنان بين

همکاران .)2013 ،مدل کسب وکار توصيف يک

 50تا  250نفر را جزئي از کسبوکارهاي متوسط

سيستم اجتماعي پيچيده با در نظر گرفتن بازيگران،

تعريف ميکند.

روابط و فرآيندهايش نيست ،بلکه توصيفي از منطق يک

کسب وکارهاي بسيار کوچک ،سهم چشمگيري در

سيستم تجاري براي خلق ارزشي معين است .ازاين رو،

اقتصاد اکثر کشورهاي جهان دارند؛ براي مثال در

مدل کسب وکار از استراتژي سازمان ناشي شده و به

استراليا کسبوکارهاي بسيار کوچک اغلب بر صنايع

عنوان الگويي براي طراح فرآيندهاي تجاري استفاده

صنعتي غلبه دارند و تقريباً  88درصد از کل

ميشود (رضواني و روحاني .)1392 ،متغيرهاي مورد

کسبوکارها را تشکيل ميدهند (دايت و هاالبي،

بررسي در اين تحقيق عبارتند از:

.)2007
عصر حاضر با ويژگيهايي همچون فراواني عرضه،

متغير مستقل :فرهنگ ديني (اعتقاد به برابري
انسانها ،تاکيد بر برنامه ريزي و تدبير امور ،باور به

گسترش رقابت ،تحوالت فناوري ،جهاني شدن

لزوم رعايت حقوق ديگران ،مشارکت بخشيدن عموم

و...همراه است كه برخي ثمرات آن براي مشتريان

مردم در امور ،فرهنگ کسب علم و دانش و صداقت

انفجار انتخاب ،افزايش قدرت چانه زني و دستيابي به

و وفاي به عهد)

ارزش بيشتر است .در دنياي رقابتي امروز ،شركتهايي
موفق هستند كه بتوانند ارزشهاي بيشتري براي مشتريان
به وجود آورند و داليل بيشتري به مشتريان ارائه دهند تا
آنها را به خريد و ايجاد رابطه بلندمدت با شركت

متغير وابسته  :بهبود فضاي کسب و کار در شرکت
بيمه ايران
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اعتقاد به برابری انسانها
تاکید بر برنامه ریزی و تدبیر امور
بهبود فضای کسب و

باور به لزوم رعایت حقوق دیگران
فرهنگ دینی

کار در شرکت بیمه
ایران

مشارکت بخشیدن عموم مردم در امور

فرهنگ کسب علم و دانش

صداقت و وفای به عهد

نمودار  :1مدل تحليلي تحقيق

فرضيه اصلي :فرهنگ ديني بر بهبود فضاي کسب و
کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

پژوهش حاضراز نظر هدف كاربردي و از نظر
شيوههاي اجراء همبستگي ميباشد .جامعه آماري اين
تحقيق عبارت از کليه مديران شرکت بيمه ايران در

فرضيههاي فرعي
 )1اعتقاد به برابري انسانها بر بهبود فضاي کسب و
کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

استان تهران ميباشند که تعداد آنها حدودا  1000نفر
ميباشد .روش نمونه گيري در اين پژوهش روش
نمونه گيري ساده ميباشد .از جامعه آماري مذکور با

 )2تاکيد بر برنامه ريزي و تدبير امور در عرصه فردي

توجه به ضوابط نمونه گيري (براساس شيوة نمونه

و اجتماعي بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت

گيري مندرج در جدول مورگان) تعداد  291نفر به

بيمه ايران موثر ميباشد.

عنوان نمونه تحقيق انتخاب شده است .در تجزيه و

 )3باور به لزوم رعايت حقوق ديگران بر بهبود فضاي

تحليل اطالعات جمع آوري شده آناليز اين پژوهش در

کسب و کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

دو سطح آمار توصيفي و استنباطي صورت گرفته شده

 )4مشارکت بخشيدن عموم مردم در امور بر بهبود

است .در سطح توصيفي از توزيع فراواني متغيرها،

فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران موثر

درصد ،جداول ،و شاخصهاي مركزي و پراكندگي و

ميباشد.

در سطح آمار استنباطي از روشهاي آزمونهاي

 )5فرهنگ کسب علم و دانش و حاکميت نگرش

مقتضي استفاده ميگردد .در اين تحقيق براي آزمون

علمي بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه

فرضيههاي پژوهشي از آزمون ضريب همبستگي

ايران موثر ميباشد.

پيرسون و جهت بررسي تاثير از آزمون رگرسيون

 )6صداقت و وفاي به عهد بر بهبود فضاي کسب و
کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

استفاده شده است.
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فرضيههاي تحقيق:

روش تحقيق

 / 106صمد نوروزي

تحليل نتايج مدل رگرسيوني مربوط به فرض فرعي

يافتههاي تحقيق

اول نشان ميدهد اعتقاد به برابري انسانها بر بهبود

فرضيه فرعي اول

اعتقاد به برابري انسانها بر بهبود فضاي کسب و

فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران جامعه آماري
مورد بحث با ضريب تعيين 0/628تأثيرگذار بوده است

کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

و با توجه به اينکه مقدار آماره دوربين-واتسون از
جدول :1نتايج آزمون پيرسون تاثير اعتقاد به برابري
انسانها بر بهبود فضاي کسب و کار
تعداد

ضريب همبستگي

سطح معناداري

291

0/793

0/000

مقدار استاندارد  1/5بزرگتر است در نتيجه استقالل
باقيماندهها را نتيجه ميگيريم که با توجه به شاخص-
هايي که عنوان شد ،مدل از کفايت الزم برخوردار
است.
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جدول ( )1که رابطه بين اعتقاد به برابري انسانها

با توجه به جدول ( )3سطح معناداري محاسبه شده

و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران را

براي اين آماره برابر  sig=0/000بوده و نشان از معني

نشان ميدهد ،چون مقدار  sig=0/000کمتر از مقدار

دار بودن رگرسيون در سطح خطاي  %1دارد .در

معين  p=0/05ميباشد ،در نتيجه رابطه آماري معني-

جدول ( )4مراحل اجراي رگرسيون متغير اعتقاد به

داري بين اعتقاد به برابري انسانها و بهبود فضاي

برابري انسانها با ضرايب استاندارد و غير استاندارد،

کسب و کار در شرکت بيمه ايران وجود دارد .در نتيجه

انحراف معيار ،تي استيودنت و معني داري آنها آمده

فرض  Hoرد ميشود و چون مقدار ضريب همبستگي

است.

 R=0/793ميباشد ،که با توجه به مقدار و عالمت

نتايج تحليل آزمون پارامترهاي مدل رگرسيوني را

مثبت ضريب همبستگي داده شده در جدول ،اين رابطه

نشان ميدهد مدل رگرسيوني برازش شده عبارتست
Y = 1.147 +0.670 X

مستقيم و مثبت و قوي ميباشد.

از:

برازش مدل رگرسيون

 99درصد ميتوان بيان داشت که يک رابطه خطي

بنابراين فرض صفر رد ميشود و با ضريب اطمينان

جهت بررسي و ارائه مدل رابطه بين اعتقاد به

معنيدار بين اعتقاد به برابري انسانها و بهبود فضاي

برابري انسانها و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت

کسب و کار در شرکت بيمه ايران وجود دارد يا اعتقاد

بيمه ايران پس از بررسي شاخصهاي کفايت مدل که

به برابري انسانها بر بهبود فضاي کسب و کار در

در جدول زير آمده است به ارائه مدل برازش يافته

شرکت بيمه ايران تأثير معنيداري دارد ،چون عالمت

پرداخته ميشود.

ضريب  Bمثبت است تأثير مثبت دارد.

جدول :2خالصه مدل فرضيه فرعي اول
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

انحراف معيار خطا

دوربين  -واتسون

0/793

0/628

0/626

0/396

1/627

جدول  :3آزمون (آناليز واريانس) جهت معناداربودن رگرسيون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

رگرسيون
باقيمانده
کل

44/135
26/111
70/246

1
290
291

44/135
0/157

آماره

F

280/592

sig

0.000
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جدول :4ضرايب مدل رگرسيون
ضرايب استاندارد

ضرايب غير استاندارد

متغير وارد شده به مدل

B

Std. Error

Beta

مقدار ثابت
اعتقاد به برابري انسان ها

1/147
0/670

0/145
0/040

0/793

آماره

t

سطح معناداري
0.000
0.000

7/900
16/751

برنامه ريزي و تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي

فرضيه فرعي دوم

تاکيد بر برنامه ريزي و تدبير امور در عرصه فردي

بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران

و اجتماعي بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت

وجود دارد در نتيجه فرض  Hoرد ميشود و چون

بيمه ايران موثر ميباشد.

مقدار ضريب همبستگي  R=0/836ميباشد ،که با

جدول  :5نتايج آزمون پيرسون تاثير تاکيد بر برنامه

توجه به مقدار و عالمت مثبت ضريب همبستگي داده

ريزي و تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي بر

شده در جدول ،اين رابطه مستقيم و مثبت و قوي

بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران.

ميباشد.

جهت بررسي و ارائه مدل رابطه تاکيد بر برنامه

انسانها بر بهبود فضاي کسب و کار
تعداد

ضريب همبستگي

سطح معناداري

ريزي و تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي بر

291

0/836

0/000

بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران پس از

جدول ( )5که رابطه بين تاکيد و برنامه ريزي و
تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي بر بهبود فضاي

بررسي شاخصهاي کفايت مدل که در جدول زير
آمده است به ارائه مدل برازش يافته پرداخته ميشود.

کسب و کار در شرکت بيمه ايران را نشان ميدهد،

تحليل نتايج مدل رگرسيوني مربوط به فرض فرعي

p=0/05

دوم نشان ميدهد تاکيد بر برنامه ريزي و تدبير امور در

چون مقدار  sig=0/000کمتر از مقدار معين

ميباشد ،در نتيجه رابطه آماري معنيداري بين تاکيد بر

عرصه فردي و اجتماعي بر بهبود فضاي کسب و کار

جدول  :6خالصه مدل فرضيه فرعي دوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

انحراف معيار خطا

دوربين  -واتسون

0/836

0/699

0/697

0/357

1/514

جدول  :7آزمون (آناليز واريانس) جهت معناداربودن رگرسيون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

رگرسيون

49/086

1

49/086

باقيمانده
کل

21/160
70/246

290
291

0/046

آماره

F

sig

0.000

385/076

جدول  :8ضرايب مدل رگرسيون
ضرايب غير استاندارد

متغير وارد شده به مدل

B

Std. Error

مقدار ثابت

1/247

0/119

اعتقاد به برابري انسان ها

0/667

0/034

ضرايب استاندارد
Beta

0/836

آماره

t

سطح معناداري

10/456

0.000

19/623

0.000
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جدول :1نتايج آزمون پيرسون تاثير اعتقاد به برابري

برازش مدل رگرسيون
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در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد جامعه آماري مورد

جدول  :9نتايج آزمون پيرسون تاثير باور به لزوم

بحث با ضريب تعيين 0/699تأثيرگذار بوده است و با

رعايت حقوق ديگران بر بهبود فضاي کسب و کار در

توجه به اينکه مقدار آماره دوربين-واتسون از مقدار

شرکت بيمه ايران

استاندارد  1/5بزرگتر است در نتيجه استقالل باقيمانده-

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معناداري

ها را نتيجه ميگيريم که با توجه به شاخصهايي که

291

0/774

0/000

عنوان شد ،مدل از کفايت الزم برخوردار است.
با توجه به جدول ( )7سطح معناداري محاسبه شده
براي اين آماره برابر  sig=0/000بوده و نشان از معني
دار بودن رگرسيون در سطح خطاي  %1دارد .در
جدول ( )8مراحل اجراي رگرسيون متغير تاکيد بر
برنامه ريزي و تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي
با ضرايب استاندارد و غير استاندارد ،انحراف معيار ،تي
سال نهم /شماره هفدهم /بهار و تابستان 1397

استيودنت و معني داري آنها آمده است.
نتايج تحليل آزمون پارامترهاي مدل رگرسيوني را
نشان ميدهد مدل رگرسيوني برازش شده عبارتست
Y = 1.247 +0.667 X

از:

بنابراين فرض صفر رد ميشود و با ضريب اطمينان
 99درصد ميتوان بيان داشت که يک رابطه خطي
معنيدار بين تاکيد و برنامه ريزي و تدبير امور در
عرصه فردي و اجتماعي و بهبود فضاي کسب و کار
در شرکت بيمه ايران رابطه وجود دارد يا برنامه ريزي
و تدبير امور در عرصه فردي و اجتماعي بر بهبود
فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران تأثير معني-
داري دارد ،چون عالمت ضريب  Bمثبت است تأثير
مثبت دارد.

جدول ( )9که رابطه بين باور به لزوم رعايت
حقوق ديگران و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت
بيمه ايران را نشان ميدهد ،چون مقدار

sig=0/000

کمتر از مقدار معين  p=0/05ميباشد ،در نتيجه رابطه
آماري معنيداري بين باور به لزوم رعايت حقوق
ديگران و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه
ايران وجود دارد در نتيجه فرض  Hoرد ميشود و
چون مقدار ضريب همبستگي  R=0/774ميباشد ،که
با توجه به مقدار و عالمت مثبت ضريب همبستگي
داده شده در جدول ،اين رابطه مستقيم و مثبت و قوي
ميباشد.

برازش مدل رگرسيون
جهت بررسي و ارائه مدل رابطه باور به لزوم
رعايت حقوق ديگران بر بهبود فضاي کسب و کار در
شرکت بيمه ايران پس از بررسي شاخصهاي کفايت
مدل که در جدول زير آمده است به ارائه مدل برازش
يافته پرداخته ميشود.
تحليل نتايج مدل رگرسيوني مربوط به فرض فرعي
سوم نشان ميدهد باور به لزوم رعايت حقوق ديگران
بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران

فرضيه فرعي سوم

باور به لزوم رعايت حقوق ديگران بر بهبود فضاي
کسب و کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

جامعه آماري مورد بحث با ضريب تعيين
0/600تأثيرگذار بوده است و با توجه به اينکه مقدار
آماره دوربين-واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر

جدول :10خالصه مدل فرضيه فرعي سوم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

انحراف معيار خطا

دوربين  -واتسون

0/774

0/600

0/597

0/411

2/078
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جدول :11آزمون (آناليز واريانس) جهت معناداربودن رگرسيون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

رگرسيون

41/129

1

41/129

باقيمانده
کل

28/118
70/246

290
291

0/169

آماره

F

sig

0.000

248/718

جدول  :12ضرايب مدل رگرسيون
ضرايب غير استاندارد

متغير وارد شده به مدل

B

Std. Error

مقدار ثابت

1/493

0/133

اعتقاد به برابري انسان ها

0/610

0/039

است در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيريم
که با توجه به شاخصهايي که عنوان شد ،مدل از
کفايت الزم برخوردار است.
شده براي اين آماره برابر  sig=0/000بوده و نشان از
معني دار بودن رگرسيون در سطح خطاي  %1دارد .در

Beta

0/744

11/256

0.000

15/771

0.000

جدول  :13نتايج آزمون پيرسون تاثير مشارکت
بخشيدن عموم مردم در امور بر بهبود فضاي کسب و
کار در شرکت بيمه ايران
تعداد

ضريب همبستگي

سطح معناداري

291

0/759

0/000

جدول ( )12مراحل اجراي رگرسيون متغير باور به
لزوم رعايت حقوق ديگران با ضرايب استاندارد و غير

جدول ( )13که رابطه بين مشارکت بخشيدن عموم

استاندارد ،انحراف معيار ،تي استيودنت و معني داري

مردم در امور و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت

آنها آمده است.

بيمه ايران را نشان ميدهد ،چون مقدار

sig=0/000

نتايج تحليل آزمون پارامترهاي مدل رگرسيوني را

کمتر از مقدار معين  p=0/05ميباشد ،در نتيجه رابطه

نشان ميدهد مدل رگرسيوني برازش شده عبارتست

آماري معنيداري بين مشارکت بخشيدن عموم مردم در

Y = 1.493 +0.610 X

از:

امور و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران

بنابراين فرض صفر رد ميشود و با ضريب اطمينان

وجود دارد در نتيجه فرض  Hoرد ميشود و چون

 99درصد ميتوان بيان داشت که يک رابطه خطي

مقدار ضريب همبستگي  R=0/759ميباشد ،که با

معنيدار بين باور به لزوم رعايت حقوق ديگران و

توجه به مقدار و عالمت مثبت ضريب همبستگي داده

بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران وجود

شده در جدول ،اين رابطه مستقيم و مثبت و قوي

دارد يا باور به لزوم رعايت حقوق ديگران بر بهبود

ميباشد.

فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران تأثير معني-
داري دارد ،چون عالمت ضريب  Bمثبت است تأثير
مثبت دارد.

برازش مدل رگرسيون
جهت بررسي و ارائه مدل رابطه بين مشارکت
بخشيدن عموم مردم در امور و بهبود فضاي کسب و

فرضيه فرعي چهارم

کار در شرکت بيمه ايران پس از بررسي شاخصهاي

مشارکت بخشيدن عموم مردم در امور بر بهبود فضاي

کفايت مدل که در جدول زير آمده است به ارائه مدل

کسب و کار در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

برازش يافته پرداخته ميشود.
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با توجه به جدول ( )11سطح معناداري محاسبه

ضرايب استاندارد

آماره

t

سطح معناداري
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جدول :14خالصه مدل فرضيه فرعي چهارم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

انحراف معيار خطا

دوربين  -واتسون

0/759

0/577

0/574

0/423

1/895

جدول :15آزمون (آناليز واريانس) جهت معناداربودن رگرسيون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

رگرسيون

40/515

1

40/515

باقيمانده
کل

29/732
70/246

290
291

0/179

آماره

F

sig

0.000

226/204

جدول :16ضرايب مدل رگرسيون
ضرايب غير استاندارد

متغير وارد شده به مدل

B

Std. Error

مقدار ثابت

1/239

0/155

اعتقاد به برابري انسان ها

0/652

0/043

ضرايب استاندارد
Beta

0/759

آماره

t

سطح معناداري

7/975

0.000

15/040

0.000
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تحليل نتايج مدل رگرسيوني مربوط به فرض فرعي

معنيدار بين مشارکت بخشيدن عموم مردم در امور و

چهارم نشان ميدهد بين مشارکت بخشيدن عموم مردم

بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران وجود

در امور بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه

دارد يا مشارکت بخشيدن عموم مردم در امور بر بهبود

ايران جامعه آماري مورد بحث با ضريب تعيين

فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران تأثير معني-

0/577تأثيرگذار بوده است و با توجه به اينکه مقدار

داري دارد ،چون عالمت ضريب  Bمثبت است تأثير

آماره دوربين-واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر

مثبت دارد.

است در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيريم
که با توجه به شاخصهايي که عنوان شد ،مدل از
کفايت الزم برخوردار است.
با توجه به جدول ( )15سطح معناداري محاسبه
شده براي اين آماره برابر  sig=0/000بوده و نشان از

فرضيه فرعي پنجم

فرهنگ کسب علم و دانش و حاکميت نگرش علمي
بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران موثر
ميباشد.

معني دار بودن رگرسيون در سطح خطاي  %1دارد .در
جدول ( )16مراحل اجراي رگرسيون متغير عملکرد

جدول :17نتايج آزمون پيرسون تاثير فرهنگ کسب علم

کاهش هزينه با ضرايب استاندارد و غير استاندارد،

و دانش و حاکميت نگرش علمي بر بهبود فضاي

انحراف معيار ،تي استيودنت و معني داري آنها آمده

کسب و کار در شرکت بيمه ايران

است.
نتايج تحليل آزمون پارامترهاي مدل رگرسيوني را
نشان ميدهد مدل رگرسيوني برازش شده عبارتست
از:

Y = 1.239 +0.652 X

بنابراين فرض صفر رد ميشود و با ضريب اطمينان
 99درصد ميتوان بيان داشت که يک رابطه خطي

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معناداري

291

0/854

0/000

جدول ( )17که رابطه بين فرهنگ کسب علم و
دانش و حاکميت نگرش علمي و بهبود فضاي کسب و
کار در شرکت بيمه ايران را نشان ميدهد ،چون مقدار
 sig=0/000کمتر از مقدار معين  p=0/05ميباشد ،در

بررسي تاثير فرهنگ ديني بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران111 /

نتيجه رابطه آماري معنيداري فرهنگ کسب علم و

ميگيريم که با توجه به شاخصهايي که عنوان شد،

دانش و حاکميت نگرش علمي و بهبود فضاي کسب و

مدل از کفايت الزم برخوردار است.

کار در شرکت بيمه ايران وجود دارد در نتيجه فرض

با توجه به جدول ( )19سطح معناداري محاسبه

 Hoرد ميشود و چون مقدار ضريب همبستگي

شده براي اين آماره برابر  sig=0/000بوده و نشان از

 R=0/854ميباشد ،که با توجه به مقدار و عالمت

معني دار بودن رگرسيون در سطح خطاي  %1دارد .در

مثبت ضريب همبستگي داده شده در جدول ،اين رابطه

جدول ( )20مراحل اجراي رگرسيون متغير فرهنگ

مستقيم و مثبت و قوي ميباشد.

کسب علم و دانش و حاکميت نگرش علمي با ضرايب
استاندارد و غير استاندارد ،انحراف معيار ،تي استيودنت

برازش مدل رگرسيون

و معني داري آنها آمده است.

جهت بررسي و ارائه مدل رابطه بين فرهنگ کسب

نتايج تحليل آزمون پارامترهاي مدل رگرسيوني را

علم و دانش و حاکميت نگرش علمي بر بهبود فضاي

نشان ميدهد مدل رگرسيوني برازش شده عبارتست

کسب و کار در شرکت بيمه ايران پس از بررسي

از:

شاخصهاي کفايت مدل که در جدول زير آمده است

بنابراين فرض صفر رد ميشود و با ضريب اطمينان
 99درصد ميتوان بيان داشت که يک رابطه خطي

تحليل نتايج مدل رگرسيوني مربوط به فرض فرعي

معنيدار بين فرهنگ کسب علم و دانش و حاکميت

پنجم نشان ميدهد فرهنگ کسب علم و دانش بر

نگرش علمي و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت

حاکميت نگرش علمي بر بهبود فضاي کسب و کار در

بيمه ايران وجود دارد يا فرهنگ کسب علم و دانش و

شرکت بيمه ايران جامعه آماري مورد بحث با ضريب

حاکميت نگرش علمي بر بهبود فضاي کسب و کار در

تعيين 0/729تأثيرگذار بوده است و با توجه به اينکه

شرکت بيمه ايران تأثير معنيداري دارد ،چون عالمت

مقدار آماره دوربين-واتسون از مقدار استاندارد 1/5

ضريب  Bمثبت است تأثير مثبت دارد .بنابراين فرض

بزرگتر است در نتيجه استقالل باقيماندهها را نتيجه

 H0رد و فرض ( H1فرضيه محقق) تأييد ميشود.

جدول :18خالصه مدل فرضيه فرعي پنجم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

انحراف معيار خطا

دوربين  -واتسون

0/854

0/729

0/728

0/338

1/853

جدول :19آزمون (آناليز واريانس) جهت معناداربودن رگرسيون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

رگرسيون

51/242

1

51/242

باقيمانده
کل

19/005
70/246

290
291

0/114

آماره

F

sig

0.000

447/583

جدول :20ضرايب مدل رگرسيون
ضرايب غير استاندارد

متغير وارد شده به مدل

B

Std. Error

مقدار ثابت

0/922

0/126

اعتقاد به برابري انسان ها

0/751

0/035

ضرايب استاندارد
Beta

0/854

آماره

t

سطح معناداري

7/332

0.000

21/156

0.000
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به ارائه مدل برازش يافته پرداخته ميشود.

Y = 0.922 +0.751 X
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تحليل نتايج مدل رگرسيوني مربوط به فرض فرعي

فرضيه فرعي ششم

صداقت و وفاي به عهد بر بهبود فضاي کسب و کار

ششم نشان ميدهد بين صداقت و وفاي به عهد و

در شرکت بيمه ايران موثر ميباشد.

بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران جامعه
آماري مورد بحث با ضريب تعيين 0/542تأثيرگذار

جدول :21نتايج آزمون پيرسون تاثير صداقت و وفاي به

بوده است و با توجه به اينکه مقدار آماره دوربين-

عهد بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران

واتسون از مقدار استاندارد  1/5بزرگتر است در نتيجه

تعداد

ضريب همبستگي

سطح معناداري

291

0/736

0/000

استقالل باقيماندهها را نتيجه ميگيريم که با توجه به
شاخصهايي که عنوان شد ،مدل از کفايت الزم

جدول ( )21که رابطه بين صداقت و وفاي به عهد

برخوردار است.
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و بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران را

با توجه به جدول ( )23سطح معناداري محاسبه

نشان ميدهد ،چون مقدار  sig=0/000کمتر از مقدار

شده براي اين آماره برابر  sig=0/000بوده و نشان از

معين  p=0/05ميباشد ،در نتيجه رابطه آماري معني-

معني دار بودن رگرسيون در سطح خطاي  %1دارد .در

داري بين صداقت و وفاي به عهد و بهبود فضاي

جدول ( )24مراحل اجراي رگرسيون متغير صداقت و

کسب و کار در شرکت بيمه ايران وجود دارد در نتيجه

وفاي به عهد با ضرايب استاندارد و غير استاندارد،

فرض  Hoرد ميشود و چون مقدار ضريب همبستگي

انحراف معيار ،تي استيودنت و معني داري آنها آمده

 R=0/736ميباشد ،که با توجه به مقدار و عالمت

است.

مثبت ضريب همبستگي داده شده در جدول ،اين رابطه
مستقيم و مثبت و قوي ميباشد.

نتايج تحليل آزمون پارامترهاي مدل رگرسيوني را
نشان ميدهد مدل رگرسيوني برازش شده عبارتست
Y = 1.343 +0.659 X

از:

برازش مدل رگرسيون
جهت بررسي و ارائه مدل رابطه بين صداقت و
وفاي به عهد بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت
بيمه ايران پس از بررسي شاخصهاي کفايت مدل که
در جدول زير آمده است به ارائه مدل برازش يافته
پرداخته ميشود.

بنابراين فرض صفر رد ميشود و با ضريب اطمينان
 99درصد ميتوان بيان داشت که يک رابطه خطي
معنيدار بين صداقت و وفاي به عهد و بهبود فضاي
کسب و کار در شرکت بيمه ايران وجود دارد يا
صداقت و وفاي به عهد بر بهبود فضاي کسب و کار
در شرکت بيمه ايران تأثير معنيداري دارد ،چون
عالمت ضريب  Bمثبت است تأثير مثبت دارد.

جدول :22خالصه مدل فرضيه فرعي ششم
ضريب همبستگي

ضريب تعيين

ضريب تعيين تعديل شده

انحراف معيار خطا

دوربين  -واتسون

0/736

0/542

0/539

0/440

1/514

جدول :23آزمون (آناليز واريانس) جهت معناداربودن رگرسيون
مدل

مجموع مربعات

درجه آزادي

ميانگين مجموع مربعات

رگرسيون

38/059

1

38/059

باقيمانده
کل

32/187
70/246

290
291

0/194

آماره

F

196/284

sig

0.000

بررسي تاثير فرهنگ ديني بر بهبود فضاي کسب و کار در شرکت بيمه ايران113 /

جدول :24ضرايب مدل رگرسيون
ضرايب غير استاندارد

متغير وارد شده به مدل

B

Std. Error

مقدار ثابت

1/343

0/159

اعتقاد به برابري انسان ها

0/659

0/047

نتيجه گيري

ضرايب استاندارد
Beta

0/736

آماره

t

سطح معناداري

8/432

0.000

14/010

0.000

خود را از شعلههاي آتش و شمع به برق و مرکب خود

سعادت دنيوي و اخروي انسان و نقش بيبديل آن در

هاي آسمانخراش و لباسهاي خود را از لباسهاي

زندگي فردي و اجتماعي در آيين اسالمي و سيرهي

خشن به قواره در عاليترين و زيباترين لباسهاي مد و

انبياء و معصومين (ع) به شدت مورد توجه قرار گرفته

غيره تبديل نموده است .و باألخره انسان با کار و

است .از اينرو ،به واسطهي ارتباط تنگاتنگ بين کار و

کوشش توانسته است اکثر مشکالت فردي و اجتماعي

اخالق ،کار بدون توجه به اخالق اسالمي به نتيجهي

خود را از بين برده و بسياري از نابسامانيها و دردها و

مطلوب نميرسد و انسان را به سعادت حقيقي نمي-

محروميتها ،گرفتاريهاي خود را برطرف نموده و

رساند .تأکيد بر اتقان و استحکام در کار ،تعهدپذيري،

رشد فکري و روحي ،علمي و اخالقي خود را به

محکمکاري ،امانتداري و غيره ،همه و همه بيانگر

دست آورد .ترديدي نيست که اکثر بديختيهاي مادي

نقش مهم و اساسي اخالق اسالمي در به ثمر رسيدن

و معنوي جامعه و تمام ذلتها ،فقرها ،محروميتها و

کار و کوشش است؛ زيرا به واسطهي رعايت اين امور

مفاسد فردي و اجتماعي مردم به واسطهي بيکاري و

است که کار نتيجه ميبخشد و سعادت دنيا و آخرت

تنبلي بوده است .چنانکه بيشتر تجاوزات به مال ،جان

انسان را فراهم ميسازد .اينجاست که ضرورت توجه

و نواميس جامعه و افتادن در دامن ستمگران و

به وجوه اخالق در کسبوکار و تعهد و پايبندي افراد

گرفتاري به اعتيادهاي خطرناک و آلودگي به زشتيها و

و سازمانها به اصول و ارزشهاي اخالقي آشکار مي-

گناهان در اثر سستي و بيکاري و تنپروري بوده است.

گردد.

خداي متعال که جهان هستي را خلق کرده و در اين

با عنايت به اخالق کار در آموزههاي اسالمي مي-

ميان ،انسان را به عنوان گل سر سبد مخلوقات خود

توان اذعان داشت :نيل به سعادت و کمال واقعي انسان

معرفي کرده و طبيعت را مسخر وي ساخته است؛

يعني مکارم اخالقي در گرو به رسميت شناختن همهي

ابزار ،وسائل و امکانات مورد نياز را در دو بعد در

نيروها و استعدادهاي انسان و کوشش براي رشد و

اختيار انسان قرار داده و با نهادن غرايز و کششهاي

پويايي همهي آنهاست که غايت و هدف اصلي

دروني راه سعادت و شقاوت ،صعود و سقوط را به او

اخالق اسالمي محسوب ميشود .بقاي جهان بشريت

نشان داده است؛ ولي پيمودن راه زندگي و نوع زندگي،

تمام ملتها و تکامل مادي و معنوي انسانها ،هميشه

استفاده و بهرهبرداري صحيح از مواهب نعمتهاي

در پرتو کار و کوشش بوده زيرا بشر در هر زماني به

طبيعي را به خود او واگذار کرده است .و خود انسان

واسطهي کار و فعاليت نيازمنديهاي خود را تأمين

است که بايد در سايهي تدبر ،تعقل ،تالش و

کرده و به زندگي خود نشاط بخشيده است .جامعهي

فعاليتهاي شبانهروزي زمينهي رشد و شکوفايي را در

بشريت در اثر کار و کوشش ،غذاي خود را از علف

هر يک از دو بعد مادي و معنوي زندگي ،براي خود و

بيابان به بهترين خوراکيهاي لذيذ رسانيده و چراغ
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کار و تالش به واسطهي اهميت و جايگاه آن در

را از حيوان به هواپيما و منزلشان را از غارها به کاخ-

 صمد نوروزي/ 114

يادداشتها
1

Harkima & Schut
Almeida Couto & Borges Tiago
3 Nasution
4
Leitao
2

همنوعان خويش فراهم سازد و عوامل ضدّ تکامل و
.شکوفايي را از سر راه زندگياش بردارد
منابع و مآخذ
قرآن کريم
نهجالبالغه
 ترجمه، مديريت استراتژيک بازار،)1397( . ديويد،آکر
. چاپ دوم،دکتر احمد روستا و سيد رامين هاشمي
. الله، سيدعلي؛ طبقچي اکبري،پايتختي اسکويي
 نقش زنان در بهبود فضاي کسب و کار،)1395(
ايران و کشورهاي منتخب درحال: مطالعه موردي
 سال، فصلنامه سياستهاي راهبردي و کالن،توسعه
.83-107  صفحه، شماره پانزدهم،چهارم
 نوآوري باز؛ ترجمه کامران باقري و. هنري،چسبرو
 موسسه خدمات: ناشر،)1396( مرضيه شاوردي
فرهنگي رسا
 تعاريف: کارآفريني و کارآفرينان.)1381( . ع،دهقانپور
،33  شمارهي، فصلنامهي صنايع،و ويژگيها
.12-24صص
 رابطه،)1392(. اميررضا، حميدرضا؛ روحاني،رضواني
مدل کسب وکار و راهبرد محصول در کسب وکارهاي
 نشريه انديشه،الکترونيکي کوچک و متوسط ايران
.45-73  صفحه،2 شماره،7 دوره،مديريت راهبردي
 بررسي،)1394( . محبوبه، محسن؛ شاهي،عليزاده ثاني
 همايش،نقش کارآفريني در بهبود فضاي کسب و کار
 مرکز، مازندران،ملي کارآفريني و توسعه پايدار
.کارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه مازندران
Dyt, R., & Halabi, A. K. (2007). Empirical
evidence examining the accounting information
systems and accounting reports of small and
micro business in Australia. Small Enterprise
Research, 15(2), 1-9.
Geanina Silviana Banu ,Andreea Dumitrescu
,Anca Alexandra Purcarea, Silviu Walter
Isarescu
(2015).
Defining
Open
IinnovationConcept Using Business Modeling.
Science direct.
Harkema, S.J.M & Schout, H. (2008).
Incorporation Student – centered Learning in
Innovation and Entrepreneurship Education,

1397  بهار و تابستان/ شماره هفدهم/سال نهم

European Journal of education, 43 (4), pp.513525.
Leitão, A. Cunha, P. Valente, F. Marques, P.
(2013): Roadmap forbusiness models definition
in manufacturing companies. Forty Sixth CIRP
Conference on Manufacturing Systems, 7: 383388.
Mattare, M., Monahan, M., & Shah, A. (2010).
Navigating Turbulent Times and Looking into
the Future: What Do Micro-Entrepreneurs
Have to
Nasution, H. N., Mavondo, F. T., Matanda, M. J.,
Ndubisi, N. O. (2011). “Entrepreneurship: Its
relationship with market orientation and
learning orientation and as antecedents to
innovation and customer value”. Industrial
Marketing Management, vol. 40, 336–345.
Parry, S. (2012). Going green: the evolution of
micro‐business
environmental
practices. Business Ethics: A European
Review, 21(2), 220-237.
Preuss, L., & Perschke, J. (2010). Slipstreaming
the larger boats: Social responsibility in
medium-sized businesses.Journal of Business
Ethics, 92(4), 531-551.
Uygur, Selçuk, (2009). “The Influence of
Religion over work ethic values: The Case of
Islam and Turkish SME Owner-Managers,
United Kingdom”: London, Brunel Business
School, Brunel University, A thesis submitted
for the degree of Doctor of Philosophy.

