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 چكيده
از مطلعهلع  یفوب و اسااار چ ا رک ا مط مطلعهلع قه  ه م فا منااا  ن یلدیز یهلدف قه  ه م، بل چلعش ینیمطالعهاک رلفر       

و  ی  ب یافوپل یدانن ن  ق  دف رشوفهل ریدف رم اهم توا یفا م یام  نیچن لیدع نیت . مامرنندیدف ساط  هال  م  ینیرلفر  

نمود.  یلبیهال  افز یمنلطق مطلعهلع رنااط و رلف نیت منلطق فا مام نیا دیو بل ننااردف حوزه رنااط و رلف دا یشااملع یکلیرم 

قه  ه م  نل یفشد رنط و رلف رلفر   یهلنکیزم یسط  بنداسر رک مطلعهک حلض ، بنل فا ب  مطلعهک و  یض وفت نیچن  ویپ نیبنلب ا

 لیبل مبلحث تحم یگ ندد تئوف یاس  اتو قیرک بل تمف سرب  ر  ا یسه ،ق اف داده اسار. دف پووهش حلض   ینیامداد املم خم  کیرم

 یفیر ک دیبل فو ییگ ا یرنال پ داخر.  منفک مدنظ  از نوع تفن یبک ساط  بند  لیدخ ی هلیم غ یین م ضامن شانلسال    لعیدف عمم

.   ری( صوفع پذ مندب  نمونک هد یمب ن م خصص رنط و رلف 01پ ساشنلمکااندازه نمونک   مکیبک وسا  ی یگو اندازه یلبیاسار. افز 

  یم غ نیت عنوا  مامکب ینیرلفر   طینشاال  داد رک مقوعک شاا ا ی یتفناا یساالخ لف لیو تحم م لیبک فوش د لیپس از تحم جین ل

من قل مجموعک بوده اسر رک بک   یم غ نیمقوعک مام   نی. ااسار امداد   کیرناط و رلف قه  ه م دف رم  یامقوعک مجموعک هشار 

شدند  من قل مط ح  یعنوا  م غکب یگ لیتنا ری یمد ،یگ لیتنا یسط  تهلمم ،یتهلمم یگ یلتناا  ری یمد ی هلیهم اه م غ

لخ لف ساا ،یگ لیعوامل موث  ب  تنااا  یساال ،یگ لیتنااا یلمدهلیپ ،یهنی یندیب ر  یچالف م غ ی یگتهلمل رنال شااکل جکیرک ن 

 . هن ندوابن ک   یعنوا  م غکب یگ میتنا ی یگشکل یهلمح ک ،یگ لیتنا
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 مقدمه -1
ک قه  ه م دف رلفر  ینل  قه  ه م ا  ادی هناا ند رک دف هلمه

حال  انجلم اقداملع نوروفانک هنااا ند و فاهکلفهلی خود فا عممی  

نمالیناد. ا مط رلفر  ینل  قه  ه م دافای رموزش فسااامی یل   می

ک دانند ردانش  نی و پیچیده اندری هن ند امل رنال بک خوبی می

 [.01و  0]چگوناک نیالهالی خود و هالمهک خود فا ب ط ا نملیند    

، رالفر  ینالنی خ و و مقلوم هنااا ند رک   رالفر  ینال  قه  ه م  

نک ک قلبل . [33]شوندهلی اه ملعی ب انگیخ ک میواسطک انگیزهکب

وهود  ق  گن  ده دف این ه م اه ملعی  ،وهک دف موفد این گ وهت

 اسر. بلید دفنظ داشر  ق  خلص این گ وه از ا  اد هلمهک نینر.

  بک خود دچلف بمکک قشا  وسیهی از رحلد م دم فا دف س اس  هال 

بک نحوی رک  ق  منئمک بنیلف حیلتی دفصد بزفگی  ؛سالخ ک اسر 

هلی اخی  از همهیر هال  اسر و دف بین همهیر هال  دف سل 

ویوه دف عزوم توهک بک مطلعهلع رلفر  ین بک[. 03]ثلبر ملنده اسر

منظوف از میل  ب داشااا ن  ق  مبح ی اسااار رک گ وه ماذروف بک 

هک مطلعهلع رلفر  ینی بوده اسااار. شااالید تلرنو  رم   موفد تو

 د. ر ب وا  این رلسا ی فا دف ته ی  مهنلی رناط و رلف هن جو  

بک عحلظ مهنلیی رنااط و رلف و رلفر  ینی هموافه بل مفاوم فشااد 

 دس یلبی رلف و نطرک ر دف ته ی  رمده اسر .ق ین بوده اسار 

 ددفرم یل محصوالع   وش ا زایش ط یق از فشد حد بلالت ین بک

 ت ینپلیین بل عممیلتی سااود بک دساا یلبی یل خدملع و از حلصاال

رنچک دف ته ی   .[01]اسر هلهزینک فسلند  حداقل بک بل فشد حد

ر  هم فشااد عددی  ،مفاوم فشااد ،مذروف بدا  تلرید می شااود

هلی مخ م  اه ملعی شل  اننلنی و حضوف گ وه اق صالدی اسر. 

دعیل م قن چنین ام ی  ت یندف ر  نلیده گ   ک شااده اسر. مام

بنیلفی  وا  دف زادگله مطلعهلع عممی رنط و رلف داننر.تمیفا 

از اصو  عممی رنط و رلف  ق ین شده بل ادبیلع عممی رشوفهلی 

رم یکلی شااملعی و افوپلی   بی اساار، رشااوفهلیی رک رم   بل   

بنلب این  [.03]مفاوم  ق  دف زمیناک رناااط و رلف فوب و بوده اند 

هلی اخی  طی  دف سااال  ،بل وهود این نک کک را اسااار واضااا  

عنوا  بکفا  [01]رناااط و رلف ری، مو قای از مطلعهلعگنااا  ده

اشاا غل  و  دیتوع ،یو اق صاالد یتوسااهک اه ملع یاصاام ناامیمکلن

امل هنوز رنط و رلف دف زمینک  [.02]اندنمودهرلهش  ق  ب هن ک 

دف این . شود نلهل ق  تلرنو  ن واننا ک بک افاهک ادبیلع عممی  نی  

زمینک، شااالید اوعین نگله بک مهنلی  ق  از ط یق نگله بک قه  ه م 

صوفع پذی  ر. این مطلعهک  2100بک سل   0عند  و هلفعتوسط 

مطالعهک رلفر  ینی فا بک   ،و هم اهی ر  توساااط مطالعهالع دیگ   

1 London and Hart 

2 Entrepreneurial Intention 

رک دف هار داده  یا  اد یب ا یدفرمدهلی   صاار ساامر ایجلد

هلی اصمی این مفاوم . یکی از اندیشکهنا ند  یه م اق صالد  کیپل

  رنندگلاین اساار رک  ق ا و ا  اد رم دفرمد بلیناا ی بک شاا رر

 ، هل  دف توسااهک اق صاالدی و اه ملعی دف هلمهک تبدیل شااوند  

هلی نلچیز ملعی وابنااا ک هلی اینکک تنال رنل  فا بل افاهک حملیرکب

ع بیش   دف ، فاه فا ب ای اقداملاین فویک د هدید .[22]نگک داشر

زمینک رنااط و رلف، ایجلد قدفع دفو  قشاا   ق ا همواف نموده و  

 .[00]عنوا  ابزافی ب ای رلهش  ق  مط ح شده اسربک

نشااال  م وف ادبیالع پووهش دف زمیناک رلفر  ینل  قه  ه م،   

دهاد راک دف این حوزه، چالف ه یل  پووهشااای اصااامی قلبل   می

هل و ابزافهلی . ه یل  نخناار بک افاهک شاایوه اساارشاانلساالیی  

 دازد رک طی  پگ ی ایجلد رنااط و رلف دف قه  ه م میتنااایل

بل هدا توسااهک  هلی تجلفی یل دوع یگ ای از تنااایلهگناا  د

خمق ه یل  پووهشااای دوم، بک مفاوم . گی ناد منالطق فا دفب می 

افزش مشا  ک بک واسطک رنط و رلفهلی بزف  مهطوا گ دیده  

ویوه رنااط و هلی بزف  و بکاساار. دف این دیدگله، رنااط و رلف

رالفهالی چنادممی ی، بک واساااطک همکلفی بل رلفر  ین قه  ه م    

دف ه یل  سوم از . گ دندزمینک سالز توساهک رنط و رلف خ د می  

مقلینااک مشاا  یل  قه  ه م بل فاس پووهش دف حوزه قه  ه م، بک 

هلی مشااا  ک و تملیز بخش این دو گ وه پ داخ ک ه م و ویوگی

هلی این دو گ وه ین مطلعهلع بک تشلبک بین ویوگیشاده و ا مط ا 

  ریند . دف گ وه چالفم از مطلعهلع، مفاوم [01]انددسااار یل  ک

اند رک قه  ه م فا موفد ب فسااای ق اف دادهرنش رالفر  ینالنک دف   

هلی مطلعهلتی موهود، تهداد رم  ی از مطلعهلع فا ننبر بک نحمک

حل  و عمی  م وهود بل این . [31و  33، 30]دگ دنا شااالمال می 

ا ای فگ ی ایجلد رنط و رلف، هنوز دف ای ا  مطلعهکدیدگله تنایل

ذاف گشملی رمی و منلسط از ابهلد تلثی توا  یل ر رک بک افاهک نمی

بپ دازد. بخشی از این  هلی  ق  زده(ب  رنط و رلف قه  ه ماگ وه

هک ابل اسااا خ ات م غی هلی ریفی از مطلعهک قبمی و افنیز مطالعهک  

 رند.تحمیل سمنک م اتبی ح رر می
  

 مروری بر ادبيات و پيشينه پژوهش -3
  های كروگر در ایجاد كسب و كاردیدگاه -3-1

ب فساای عقلید ر وگ  دف موفد ایجلد رنااط و رلف بک فوشاانی 

گ ایش بک "دهد رک ایده محوفی دف نظ یلع وی، مفاومنشاال  می

. ب اسلس اسر "2نلنکقصاد رلفر  ی "یل همل   "ایجلد رناط و رلف 

، مقدم ب  هن جو ب ای  3نظ  وی، قصااد   د بک ایجلد رنط و رلف

3 Venture 
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. دف دیدگله ر وگ  [23]هلی ایجلد رنط و رلف بلشدرش    صر

هل، بیشااا   از ای از تفک  اسااار رک ب    صاار رلفر  ینی شاایوه 

د شااونهل یل  ک نمینملید. بک زعم وی،   صاارتادیداع تلرید می

رینده تئوفی قصااد فا تئوفی  مناای . [21]شااوندبمکک ساالخ ک می

، این تئوفی بک رنچک رک   د بک ر وگ داند. دف دیدگله می 0ساااهی

 .راست  طوف مفاومی نزدیکدهد، بکگی ی انجلم میهنگلم تصمیم

هلی ف  لفی فا از قصاااد و رند رک وارنشوی مدعی فا تبیین می

 .[22]رندتئوفی سهی بیل  می

نملید رک (، پیشنالد می2111لهیم، ر وگ اب اسلس همین مف

 :اسر قلبل افاهک 0شملفه  شکل بلک خب ه سی  تبدیل   د نورموز ب

 
 [33]ای اساسیتجربه توسعه ؛تغيير در باورهای عميق :1 شكل

 

دف مطالعهک مذروف مه قدند، اگ  بنل ب    ،(2101ا ر وگ  و دی

ملهیر  دفک صاااحی  رلفر  ینی داشااا ک بلشااایم، نلچلف از دفک

چندگلنک تفک  رلفر  ینلنک و تکوین ر  و بنااایلفی دیگ  خواهیم 

شاال ، این بود رک مطلعهلع گذشاا ک، بک دعیل ساا عر فشااد بلالی 

اند. تلفیخچک مطلعهلع رلفر  ینی پیشنالد مفلهیم فا نلدیده گ   ک

نملید رک هنوز هلی رلف بنیلفی ب ای پووهشگ ا  وهود داش ک می

ه اساار رک این یز دانش رمی ایجلد گ دیدو دف موفد خود قصااد ن

بندی ف  لف وهود دافد. ای دف زمیناک زمل  طوف گنااا  دهخ ء باک 

دانیم رک ب ای دس یلبی بک مفلهیم ت  اینکک دف حل  حلض  میمام

. بل راسااهلی رلفر  ینلنک، مطلعهلع بیشاا  ی نیلز زی بنلیی پدیده

هنلدافی دف طو  طوف مدفنظ گ   ن اینکاک نیالع رالفر  ینالنک بک    

 تواند ب ای تهیینینی مییالبناد، مطالعهلع رلفر     زمال  تغیی  می 

هلی موهود دف این زمینک بپ دازد. ساااواالع من ج از این ر ایاده 

دف موفد نناابر داد رک توا  بک سااوا  مط ح شااده مطلعهک فا می

هلی و ملهیر ر ، چگونگی ا زایش مالفعمبلنی شاانلخ ی قصااد 

1 Theory of Trying 

2 Cognitive developmental psychology 

3 Constructivism 

محکم و مب نی ب  نظ یلع دف این زمینک رک از  هلیانجالم پووهش 

همچنین مبلنی قصاااد رک دف  .گی ندعمم شااانلخر نشااالع می

هلی عمم نوفوسالینساعصاط شنلسی( ق اف دافند نیز زمینک   زمینک

 .[21]هن ندمطلعهلتی دافای پ لننیل بلال دف این زمینک 

انجلم داده بود،  2111  ای راک ر وگ  دف سااال  دف مطالعهاک  

و مبنلی تج بی ر   بودهی تفک  رالفر  ینلنک موفد ساااوا   زی بنال 

شااانلسااای ملید رک فوا نمدنظ  ق اف گ   ک اسااار. وی بیل  می

اسااالخ لفگ ایی: فایج(،  3گ اییو سااالزه 2ایشااانلخ ی توساااهک

هلی انجلم یل  ک دف زمینک هلی مطلعهلتی زی  فا ب ای پووهشزمینک

. ساالخ لفهلی بلوفی 0نملیند: شاانلخر رلفر  ینلنک پیشاانالد می 

عمیق و هلا  لده رک مبنلی اسااالسااای و نالیی تفک  رلفر  ینلنک 

. نحوه تغیی  این بلوفهل بک موازاع ح رر رلفر  ین بک 2 ؛گ دندمی

ت . این پیشنالداع ت  و پخ کتخصص یل  ک 1سوی مجموعک ذهنی

 ایینی فا دف شاانلساالیی تج بیلع توسااهک زمینک مطلعهلتی رلفر  

هلی ذهنی  بنلی بلوفهلی عمیق م بوط بک مد رک زی ودهیلفی نم

نملید دف این مطلعهک، وی بیل  می .[22]م تبط بل رلفر  ینی اسر

رک ب فساای بلوفهلی عمیق بیل  شااده، علمل ایجلد   صاار ب ای  

 چو : ؛دفک با   رلفر  ینی اسر

 ؛ای، قصد رلفر  ینلنک وهود دافدپشر ه  عمل رلفر  ینلنک 

 هلی رلفر  ینلنک شااانلخ ک فر  ینلنک، نگ شپشااار قصاااد رل

 ؛ای وهود دافدشده

 هلی رلفر  ینلنک، ساالخ لفهلی شاانلخ ی عمیق پشاار نگ ش

 ؛وهود دافد

    پشاار ساالخ لفهلی شاانلخ ی عمیق، بلوفهلی عمیق وهود

 .دافد

 در ایجاد كسب و كار های تيمونزدیدگاه -3-3

ی دهد. ویر وگ ، سط  تحمیل فا   د ق اف متیمونز نیز ملنند 

هلی موفد نیلز ب ای شااا وع رناااط و م رز ب  دانش و مالفعبل ت

رلفهلی رلفر  ینلنک و بل ب فسای اط علع اسا خ ات شده از زمینک   

هلی ، بک ب فسااای ویوگی2رمیزگذافی مخلط های سااا ملیکح  اک 

راالفر  یناال  و ماادی ا  راالفر  ین پ داخ ااک اسااار دف دیاادگااله 

ل  هلیشدف بک شاانلسلیی رثلف  هلعیر(، رلفر  ینل  قل0121تیمونزا

. وی مه قاد اسااار راک رالفر  ینال  قلدفند مجموعک     هنااا ناد 

رک بک تبع اتخلذ یک تصاامیم ف  فا مجناام ساالزند   فویدادهلیی

هاال موفد تهمق ق اف گ   ااک و تحمیاال . این اسااا  اتویدهاادمی

ی نلساالیاین ا  اد،  ی رلفر  ینل ، قلدف بک شاا مقلبلگ دند. دف می

4 Mindset 

5 Venture Capital Industry 
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هلی خود نینااا ند. دف دیدگله وی، م تبط بل  هلعیر پیالمادهلی  

رلفر  ینی مالفع حس یک   صار اسر زملنی رک دیگ ا  ر  فا  

تلرید تیمونز ب  مفاوم   صر  .[32]دانندرشوب، تضلد و ابالم می

توا  دف ته ی  وی از رلفر  ینی نیز دف ایجلد رناااط و رلف فا می

یر اننلنی اسر رک چیزی دید. از دیدگله وی، رلفر  ینی یک  هلع

نظ  از ص ا ؛سالزد. این عمل، پیگی ی   صار اسر  فا از هیچ می

طوف موهود و دف دسااار. مناالبع مناالبع یاال  قاادا  ر  مناالبع بااک

و تهاد بک هدایر دیگ ا   0اندازرلفر  ینی منا مزم داشا ن چشم  

. همچنین این  هلعیرارلفر  ینی( مناا مزم اسااردف پیگی ی ر  

ایجلد رنط . [32]هلی حنلب شده اسرفینک تملیل بک پذی ش

هلی شاااود رک دافای حوزهنظ گ   ک میو رالف هادید  هلعی ی دف  

(، مه قد اسر رک سک عنص  اصمی، 0111. تیمونزااساارم هددی 

. سرازی بنلی یک   ریند رلفر  ینلنک دف ایجلد رنط و رلف هدید 

 این سک عنص  عبلفتند از:

 ؛ریک   ص 3و یل شنلسلیی 2تشخیص 

 ؛تیم رلفر  ینلنک 

 [22]ب دافی رلفر از ایدهان خلب منلبع ب ای با ه. 

دف دیدگله تیمونز، تیم رلفر  ینلنک مهموال دافای یک رلفر  ین 

فهب  اسر رک چشم انداز و اس  اتوی تیم فا فوشن سلخ ک و 

 .[32]یکپلفچک می سلزد

 رینولدر دیدگاه -3-2

ناااط و رلف هدید (، ایجلد یک ر2100از دیادگاله فینوعدزا  

هلی پذی ی ب نلمکاق صلد ر  ، دس  سمنا قیم شا ایط    ن یجک

دوع ی، شاا ایط رلفر  ینلنک، حضااوف موسااناالع ملعی، حملیر    

 تلثی گذافا  نینر. ه  چند رک دوسا ل  و خلنواده و یل سایلسر  

امل این گونک تصاااوف  ؛دهمیر دافای بنااایلف ااین عوامال زمیناک  

ود. شن قیمل توسط ا  اد ایجلد میرلف مشود رک یک رنط و می

 2شملفه هلی هدید فا ایجلد می نملیند. دف شااکل ا  اد سالزمل  

این فویک د دف   ایند ایجلد یک رنااط و رلف روفده شااده اساار. 

اندازی یک رنااط و رلف از د رک ا  اد بل فاهشااومی تصااوفچنین 

ک شاااکل نملیند. این اقداملع ممکن اسااار بگاذاف او  عبوف می 

ر  ینی من قل یل رلفر  ینی سلزملنی اتفلو بیف د.رلف

 
 چرخه، زمينه و گذارهای كسب و كار: 3شكل 

 

گی ی یک رنط و سااک گذاف ب ای فصد نمود  ایجلد و شکل

توا  مفاوم یل وفود اوعین گذاف فا می اساار؛رلف هدید ضاا وفی 

رک یک سلزمل  نوظاوف زملنی ،اوعیک بک م حمک اسا لفتل  دانناار 

توا  ن لیج   ایند گ دد. دومین و ساااومین گذاف فا مید میایجال 

اس لفتل  دفنظ گ  ر: ایجلد سلزمل  هدید یل فهل نمود  سلزمل . 

اپلیگله اط علتی دف  PSEDته ی  ایجلد یک سااالزمل  دف ب نلمک

هل( موفد تلرید ق اف فابطک بل توصاای    ایندهلی ایجلد اساا لفتل 

ی دف فابطک بل دوفه اوعیک سود و هلیگ   ک اسار رک شلمل گزافش 

ایجلد، دوفه  بهد از م حمک اسااار.ی ملهیلنک یک دوفه ه یل  نقد

1 Vision 

2 Identification 

شااود رک یک سلزمل  تلزه م وعد زملنی وهود دافد رک موهط می

باک یاک سااالزمال  هلا  لده تبدیل شاااود. دف نالیر، بل رلهش    

وفی اق صااالدی، رناااط و رلف نیز عممیلع خود فا خلتمک رساااود

 نکیزم کیدف  یک رناااط و رلف هدید جلدیا ندی  ا رلدهد. می

 .دهدیف  م یخیو تلف یاق صلد ،یلسیس ،یاه ملع زیم مل

 فرینیكارآ-3-4
 قیاز ط  ینیرلفر   یهل  صر ییعنوا  شانلسل بک ینیرلفر  

  یهل ته از ر    صاار یب دافو با ه جلدیا لیرشاا   ،ییشاانلساال

مشل ل روچک م همق  ری یبک مد نیرلفر   ن،ی. ع وه ب  اشودیم

3 Recognition 
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 یدرلفب  یهلاز ب نلمک یب خ یبک ماندساال  و دانشاامندا ، مه  

 یمب ن دیهد یرنااط و رلفهل یاندازخلص، فاه ی نلوف کی یب ا

از  یب دافبا ه د،یهاد  یرالفب د  یهال ب نالماک   یمه   ،یب   نالوف 

هنااا ند و  یو  ن یب  دانش عمم یم ک یرک همگ ییهل  صااار

 شود.یاط و م  گ ایبل د یهمکلف

ف د ملعیتنظ نیاز موث ت  یکی ینیلفر  ر یهل  صاار  جلدیا 

 یاقداملت می  صاار ت ساا جلدیا یاساار. هدا از تئوف ینیرلفر  

هل از   صاار یب دافو با ه یدهشااکل یب ا نل یرک رلفر   اساار

اط و  ییهلشااده بک   صاار  جلدیا یهل.   صااردهندیانجلم م

و  واض طوف ع ضااک و تقلضاال بک یهلاز ط ا کیچیشاود رک ه یم

 شود و جلدیه  دو ا لی کی دیرشاکلف وهود نداش ک بلشد. سپس بل 

و ... صااوفع  زی  انشاا ،یلبیدف فاه بلزاف یاخ  اع اق صاالد نیچند

 یبلزافهل جلدیدفک از   صر بل ا نیشاود. ا  جلدیتل   صار ا   دیگ

 .[02]س ورلف دافد دیهد

فا   یثلت نیش  یب یام فهب هل نشل  داده اسر رک اقدیب فسا  

 نی  صااار دافد. همچن جلدیدف ا نلنکیاقاداملع رلفر     یب  سااال

دوم و سااوم ق اف گ   ند.  یهلدف فتبک یو اساا  اتو ی یگمیتصاام

ب   دیبل ،ینیرلفر   ینیر    صااار ریتقو یب ا ج،ی لب اسااالس ن

 تم رز و یو اس  اتو ی یگمیتصاام ،یملنند فهب  یث واقداملع م

 .میرن یزیفکب نلم

ث  مو نلنکیبل دفنظ گ   ن مطلعهلع و اقداملع رلفر    یز مد 

 [.21]شده اسر میت س ینیرلفر   یهل  صر جلدیا نکیدف زم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 جادیا نهيموثر در زم نانهیاقدامات كارآفر یالگو :2شكل

 ینیرلفر   ندی  ر یاز عنلصاا  اصااام  یکی یمنلبع ملع شیا زا

و فشاااد  جلدیا یب ا کیبک سااا مل یدسااا  سااا نیاسااار، بنلب ا

 ی اب زیموضوع چلعش ب انگ کی نیاسر و ا یلتیح یگذافکیس مل

رنند منلبع و یم یساااه مهموال نل یرلفر  ر. اسااا نل یرالفر   

از هممااک  یاز عوامال خالفه   یفا از مجموعااک م نوع یبالن یپشااا 

 نیچن یروفدف همع ری. مو ق ندیبپذ هلVC و ی  شاا گل  تجلف

 کی یدافیا ب  بقال و پال   یقالبال توها    یثلتواناد تا  یهال م یوفود

 نیاز بزفگ   یکی ن،یبنلب ا. داشاا ک بلشااد  دیهد یگذافکیساا مل

 کیاا زیرمریاامو ق یاناادازدف فاه نیراالفر   کیاا یهاالچاالعش

 و پ وژه خود اسر.  دهیابودهک  نیتلم د،یهد یگذافکیس مل

هل صرنک از    هلال یب دافو با ه ییشنلسل ینیرلفر   یلبیبلزاف

 یک دهلیفو قیسودروف از ط  ل یدسر روفد  و حفظ مش  ب یب ا

اه م منلبع و خمق افزش اسااار.  ناااک،یف ری یمد ینوروفانک ب ا

 ینیرلفر   یلبید رک بلزافنرنی( اشلفه م2101و همکلفا ا شیموف

 یلبیافبلز هم رلم  نی. اناارین ینیو رلفر   یلبیبلزاف وندیپ   لصاا

  صر  یندهلیاز   ر یامجموعک نی. اینیرلفر   م اسر و هم رل

 بدسر روفد  یب ا  یپذ نکیو ف  انکیشگیمحوف، پ یمحوف، نوروف

 .[20]اسر یفقلب  ریمز

و  ک دهاالیفو  ،یتهاالفشاااود رااک توصااایااک می فو، نیاز ا

 فد ینیفا هنگلم ب خوفد بل رلفر   یخلص و م فلوت یهلیاساا  اتو

الزم اساار دفنظ داشاا ک  ن،یبنلب ا رنند. خلذاتالی مخ م  طیمح

 ممکن اساار دف  یهلمهک  ق کیدف  ینیرلفر   ندیرک   ر میبلشاا

 مخ م  یهلو هنبک هلمهک ث وتمند م فلوع بلشد کیبل  ناک یمقل

 کیابهلد و عوامل ر  دف  یممکن اسر دف هنگلم ب فس ینیرلفر  

 . دیق اف گ یطوف م فلوع موفد ب فسبک طیمح

ل ت ینیرلفر   یهلریرند،  هلعیم ل یا بهمالنطوف راک بالمو     

توانند یرک م  ندیگیق اف م یعوامل سااالخ لف  یثلتحر ت یحاد 

مخ ب  یح  لی  موعدیموعد،   ی یهل فا بک سااامر مناااری هلع

گذافا  رلسیس یب ا ش  یافاهک شواهد ب یب ا نی. بنلب ارنند ریهدا

 یسااب ف ،ینیرلفر   قیاز ط  یاق صاالد شاادبک ف یلبیدساا  یب ا

 یاق صلد ،یهل و امکلنلع رموزش سلخریعوامل ساط  بلال ملنند ز 

 .[31]اسر یض وف زین یو اه ملع

رک  شاالفهلی قلب ی زیلدی ام وزه بک رناااط ورلفهل  ازرنجلیی

خصوص رنط ورلهلی روچک و م وسط وافد شده اسر، رنط بک

ورلفهل بلیناا ی این  شاالف فا از ط یق توانمندسلزی، رلفر  ینی و 

ک محصوالع و خدملع نوروفانک رلهش دهند. تغیی اع و پویلیی افاه

محیط فقلب ی، رنااط ورلفهل فا واداف ساالخ ک اساار تل بک ساامر  

هالی رالفر  ینلنک فوی روفده و خود فا دف هار توانمند    هالعیار  

 .[1]هلی موهود رملده سلزنده از   صرشد ، نوروف بود  و اس فلد
 

ایجلد 
   صر

 فهب ی

مزیر 
فقلب ی 
 پلیداف

تصمیم 
 گی ی

منلبع 
 اننلنی

 بلزافیلبی

 اس  اتوی

 ملعی 
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 روش تحقيق -2

م دوعوژی عمم فوش تحقیق اساار. یل  0فیمب نی ب  نظ  مکوا

هلی ساالزملندهی شااده ب ای انواع عموم  بک عبلفتی مجموعک فوش

توا  عنوا  داشار رک فوش شنلخ ی دف  بنلب این می .[21]اسار 

توا  دف ا مط مطلعهلع می .شودواقع حیطک وسایهی فا شالمل می  

دف زی  فوش تحقیق پووهش  .هاال از هم منفااک ر داین حیطااک

فا مب نی ب  هفر م حمک مدنظ  مکوافی بک تفنااای  بیل  حلضااا  

 شود: می

 ها پارادایم 

ل وهشی فا شلموک عممی ه  پپلفادایم شایوه نگ ین ن و  منف 

 . این مطلعهک دف حیطک مطلعهلع تفنی ی بل فویک د ریفیشودمی

اعب ک دف بخش اع بلفساانجی فویک د مطلعهک بل شاای  بک   اساار.

شود. امل دف مجموع ف عممیلع ن م میسامر مطلعهلع رمی وافد د 

بلید فویک د مطلعهک حلضااا  فا فویک د ریفی داننااار. بنلب این بل 

هلی ساامناامک م اتبی و اساا  اتوی گ ند تئوفی و  رلفبناار فوش

رلفبنار ن لیج ر  دف تحمیل دف عممیلع ن م سهی دف پلس  دهی  

ت ین هدا دفت شااده دف این مطلعهک بک سااوا  پووهش دافد. مام

یین نقش و عوامل موث  ب فشد رنط و رلف رلفر  ینل  قه  ه م ته

 . اسر

 هاداده 

هالی پووهش از نوع داده هلی عددی اسااار و دف فوش  داده

منظوف یل  ن فوابط وهش و بکوتجزیک و تحمیل دف پلس  بک هدا پ

هلی تحمیل دف عممیلع ن م عمی ملبین م غی هلی پووهش از فوش

 شود. دف پلس گلشر ذهنی اس فلده میبندی و دف نالیر نو سط 

بک ساوا  او  از تکنیک دیم ل  لزی و دف پلساا  بک سوا  دوم از  

شود. تفنای ی و بک شکل تمفیقی اس فلده می  -تکنیک سالخ لفی 

هل از نوع پ سشنلمک افزیلبی روفی دادهبلید دفنظ داشار ابزاف همع 

لی منظوف رشاا  م غی هم خصااصاال  بوده اساار. دف این میل  بک

اند و سپس بل ل بک فوش گ ند تئوفی م غی هل اسا خ ات شده دخی

توهک بک منبع ق اف داد  مطلعهلع پیشین دف تهیین حجم نمونک از 

م خصص بک پ سشنلمک دیم ل پلس  دادند.  01میل  م خصاصال   

. دف موفد فوایی اسربنلب این نمونک موفدنظ  از نوع نمونک هد مند 

پ سشنلمک ضمن اس خ ات بک فوش  پ ساشنلمک بلید گف ک شود رک 

 ،. از سوییاسرگ ند تئوفی موفد تلهید اسا لدا  فاهنمل و مشاالوف  

دفصاااد توا ق نخبگل   21دافای ضااا یط رلپلی  مقوالع دخیل

 0شملفه  . هدو اسرید پلیلیی پ سااشنلمک اسار. عدد مذروف مو 

 Macquarie

 Fontela

 دهد. مقوالع اس خ اهی فا نشل  می

 مقوالت استخراجی :1جدول 

 شناسه انداز جغرافياییگيری چشمثر بر شكلووامل مع شماره

 A1 ش ایط رلف ر  ینی 0

 A2 گ سط  تهلمل دف تنایل 2

 A3 گ یمدی یر تنایل 3

 A4 گ یسلخ لف تنایل 1

 A5 گ یگی ی تنایلهلی شکلمح ک 2

 A6 گ ی تهلممیمدی یر تنایل 2

 A7 گ یپیلمدهلی تنایل 1

 A8 گ یتنایلسلی  عوامل موث  ب   2

 

 هایافته -4
  فازی دیميتل -4-1

و  2منظوف حل منااالهل  ی قطهی فوشااای از هلنط  ون  باک 

ساالزی مط ح شااد رک هدا از ر  مد  0112دف ساال   3گلبوس

این فوش بک [. 02]اسرمنالهل پ ارنده و م ضلد و  ی  همجنس  

حمی ب ای منلهل پیچیده و  ی قلبل حل بوده اسر سبط اینکک فاه

دف این  [.02]سااا عر دف ساااط  هال  موفد اقبل  ق اف گ  رک ب

عدم  م ل  لزیم فلوتند. دی میل  دیم ل و دیم ل  لزی بل یکدیگ 

رند بک فوش تفک  رند و سااهی میقطهیر بیشاا  ی فا مط ح می

  بلین ی بک منلهل بیلندیشد.

 مراحل اجرای آن  -4-3

 :ایجلد مهیلف منلسط ب ای سنجش مهیلفهل

 فازی  تشكيل ماتریس ارتباط مستقيم: 1گام 

مهیلف اب دا یک ملت یس  nب ای شاانلساالهی اعگوی فوابط میل  

n×n  شاود. تلثی  عنصا  مندفت دف ه  سط  ب  عنلص    تشاکیل می

صااوفع یک عدد  لزی دفت مندفت دف ساا و  دف این ملت یس بک

شااود. اگ  از دیدگله بیش از یک نف  اساا فلده شااود، ه یک از می

بلید ملت یس موهود فا تکمیل رنند. ساااپس از میلنگین  خب گل 

تشکیل  zسالده نظ اع اسا فلده شاده و ملت یس افتبلط من قیم    

 شود.داده می

 Gabus
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ملت یس افتبلط من قیم رک همل  مقلینلع  2شااملفه  هدو 

دهد. اگ  دف افزیلبی از چند زوهی خب گل  هنااار فا نشااال  می

لنگین حناالبی تملم ملت یس زی می ،خب ه اساا فلده شااده اساار  

 . اسرخب گل  

 ماتریس ارتباط مستقيم: 3جدول 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A

1 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.125,0.375,0

.625) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.375,0.625,0

.875) 

(0.250,0.500,0

.750) 

(0.375,0.625,0

.750) 

(0.125,0.375,0

.625) 

(0.000,0.250,0

.500) 

A

2 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.125,0.375,0

.625) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.125,0.375,0

.625) 

(0.000,0.250,0

.500) 

A

3 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.125,0.375,0

.625) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.125,0.375,0

.625) 

A

4 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.250,0.375,0

.625) 

(0.250,0.375,0

.625) 

A

5 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.125,0

.375) 

A

6 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.000,0.125,0

.375) 

A

7 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.000) 

(0.000,0.125,0

.375) 

A

8 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.250,0

.500) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.250) 

(0.000,0.125,0

.375) 

(0.000,0.000,0

.000) 

رلف ف  ک دف مد  طی   لزی بک 3 شااملفه همچنین دف هدو 

 روفده شده اسر.

 طيف فازی: 2جدول 

 L M U ر می عبلفع رد

 0.25 0 0 تلثی  بدو  1

 0.5 0.25 0 پلیین یمیخ تلثی  2

 0.75 0.5 0.25 پلیین تلثی  3

 1 0.75 0.5 بلال تلثی  4

 1 1 0.75 بلال خیمی تلثی  5

 

 : نرمال كردن ماتریس ارتباط مستقيم فازی3گام 

ب ای ن مل  ر د  ملت یس افتبلط من قیم  لزی از فابطک زی  

 اس فلده می شود.

    

 رک

 

 ماتریس ارتباط مستقيم فازی :4دول ج

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A

1 
10111،10111،10ا

111) 

10121،10120،10ا

032) 

10111،10121،10ا

012) 

10120،10032،10ا

021) 

10121،10012،10ا

022) 

10120،10032،10ا

022) 

10121،10120،10ا

032) 

10111،10121،10ا

012) 

A

2 
10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

111) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

012) 

10121،10120،10ا

032) 

10111،10121،10ا

120) 

10121،10120،10ا

032) 

10111،10121،10ا

012) 

A

3 
10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

111) 

10121،10120،10ا

032) 

10111،10121،10ا

012) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

012) 

10121،10120،10ا

032) 

A

4 
10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

111) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10121،10120،10ا

032) 

10121،10120،10ا

032) 

A

5 
10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

111) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10121،10ا

120) 

A

6 
10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10121،10ا

012) 

10111،10121،10ا

012) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

111) 

10111،10121،10ا

012) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا 7

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

012) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

111) 

10111،10121،10ا

120) 

A

8 
10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

012) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

121) 

10111،10121،10ا

120) 

10111،10111،10ا

111) 

 ارتباط كامل: محاسبه ماتریس فازی 2گام 

دف این گلم طبق فابطک زی ملت یس  لزی فوابط رل تشاااکیل 

 می شود.
 

اگ  ه  دفایک عدد  لزی ملت یس فوابط رل بک صوفع 
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 شود:ک صوفع زی  محلسبک میاسر ب  

 
  

 

اب دا مهکوس ملت یس ن مل  فا محلسبک نموده  بک عبلفع دیگ 

رنیم و دف ان ال ملت یس ن مل  رم می I و سپس ر  فا از ملت یس

ملت یس افتبلط  2هدو   .رنیمفا دف ملت یس حلصل ض ب می

 دهد.رلمل  لزی فا نشل  می

 باط كامل فازیماتریس ارت :5جدول 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A

1 

(0.000,0.000,0

.124) 

(0.027,0.089,0

.284) 

(0.000,0.062,0

.248) 

(0.081,0.167,0

.412) 

(0.055,0.128,0

.350) 

(0.081,0.141,0

.307) 

(0.032,0.119,0

.360) 

(0.004,0.088,0

.324) 

A

2 

(0.000,0.000,0

.135) 

(0.000,0.003,0

.109) 

(0.000,0.002,0

.152) 

(0.000,0.067,0

.265) 

(0.027,0.086,0

.261) 

(0.000,0.030,0

.185) 

(0.027,0.092,0

.282) 

(0.000,0.065,0

.250) 

A

3 

(0.000,0.000,0

.136) 

(0.000,0.030,0

.185) 

(0.000,0.000,0

.100) 

(0.027,0.093,0

.289) 

(0.000,0.061,0

.238) 

(0.000,0.003,0

.161) 

(0.001,0.068,0

.260) 

(0.028,0.094,0

.276) 

A

4 

(0.000,0.000,0

.120) 

(0.000,0.002,0

.143) 

(0.000,0.000,0

.134) 

(0.000,0.010,0

.139) 

(0.000,0.005,0

.167) 

(0.000,0.002,0

.143) 

(0.054,0.085,0

.253) 

(0.054,0.084,0

.246) 

A

5 

(0.000,0.000,0

.111) 

(0.000,0.001,0

.131) 

(0.000,0.000,0

.124) 

(0.000,0.030,0

.196) 

(0.000,0.002,0

.101) 

(0.000,0.001,0

.131) 

(0.000,0.030,0

.191) 

(0.000,0.030,0

.185) 

A

6 

(0.000,0.000,0

.131) 

(0.000,0.030,0

.180) 

(0.000,0.054,0

.194) 

(0.000,0.067,0

.258) 

(0.000,0.035,0

.208) 

(0.000,0.003,0

.104) 

(0.000,0.067,0

.252) 

(0.000,0.041,0

.221) 

A

7 

(0.000,0.000,0

.118) 

(0.000,0.002,0

.139) 

(0.000,0.001,0

.132) 

(0.000,0.059,0

.231) 

(0.000,0.029,0

.185) 

(0.000,0.027,0

.162) 

(0.000,0.008,0

.129) 

(0.000,0.034,0

.196) 

A

8 

(0.000,0.000,0

.118) 

(0.000,0.027,0

.162) 

(0.000,0.000,0

.131) 

(0.000,0.059,0

.231) 

(0.000,0.030,0

.186) 

(0.000,0.002,0

.139) 

(0.000,0.035,0

.204) 

(0.000,0.008,0

.122) 

 : فازی زدایی مقادیر ماتریس ارتباط كامل4گام 

اپ یکویک و زنگ اس فلده  CFCSب ای  لزی زدایی از فوش 

 شده اسر. م احل فوش  لزی زدایی بک صوفع زی  اسر:

 

 

 
 بک طوفی رک:

 

 یین مقلدی  ن مل :محلسبک ر ا  بلال و پل

 

 
 یک ملت یس بل مقلدی  قطهی اسر. cfcsخ وهی اعگوفی م 

 محلسبک رل مقلدی  قطهی ن مل  شده:

 
مقلدی  دیفلزی شده ملت یس افتبلط رلمل فا نشل    -2هدو  

 می دهد.

 ماتریس ارتباط كامل قطعی: 6جدول 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A1 10120 10002 10122 10011 10022 10021 1002 4.02 

A2 10123 1012 10121 10112 10003 10122 1002 10113 

A3 10123 10122 10102 10023 10121 10121 10112 10001 

A4 1012 10122 10123 10121 10132 10122 10001 10002 

A5 10101 10122 10120 10122 10102 10122 10122 10121 

A6 10122 10122 10112 10111 10122 10102 10112 10112 

A7 1012 10122 10121 10122 10122 1012 10121 10120 

A8 1012 1012 10122 10122 10121 10121 10121 10122 

 

 

 : محاسبات حد آستانه5گام 

تمالم مقلدی  ملت یس افتبلط رلمل قطهی شاااده رک رم   از  

میلنگین ملت یس افتبلط رلمل بلشاااند، بل اسااا فلده از فابطک زی  

شوند، بک عبلفع دیگ  ر  فابطک عمی دف نظ  شانلسلیی و صف  می 

 گ   ک نمی شود.
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ملت یس افتبلط رلمل رک مقلدی  رم   از  1شااامالفه  هادو   

 شملفه  دهد. ب اسلس هدو رسا لنک حذا شاده اسر فا نشل  می  

ا شود. مقداف رس لنکفوابط عمی مهموعی بین عنلصا  ت سیم می  1

 اسر 0.0620.062( دف این تحقیق ب اب  

 ماتریس ارتباط كامل قطعی با حذف مقادیر كمتر آستانه :7جدول 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

A1 0 0.115 0.088 0.197 0.156 0.159 0.15 0.12 

A2 0 0 0 0.098 0.113 0 0.12 0.093 

A3 0 0 0 0.123 0.089 0 0.098 0.119 

A4 0 0 0 0 0 0 0.114 0.112 

A5 0 0 0 0 0 0 0 0 

A6 0 0 0.075 0.097 0.065 0 0.095 0.072 

A7 0 0 0 0.086 0 0 0 0 

A8 0 0 0 0.086 0 0 0.064 0 

 : خروجی نهایی و ایجاد نمودار علی6گام 

هلی ملت یسگلم بهدی بدسر روفد  مجموع سط هل و س و 

( بال توهک بک  Rهال ا ( و سااا و Dاسااار. مجموع ساااط هال ا  

 روفیم.هلی زی  بدسر می  مو 
   

  

فا بدسااار  D-Rو  D+R، مقلدی  Rو  Dساااپس بل توهک بک 

دهنااده میزا  تهاالماال و قاادفع ت تیااط نشااال روفیم رااک بااکمی

 2شاااملفه  خ وهی نالهی دف هدو  تلثی گذافی عوامل هنااا ند.

 .رمده اسر
 

 

 

 خروجی نهایی :8جدول 

 R D D+R D-R 

A1 0.167 1.006 1.173 0.839 

A2 0.37 0.55 0.92 0.18 

A3 0.295 0.554 0.848 0.259 

A4 0.775 0.382 1.156 -0.393 

A5 0.583 0.272 0.855 -0.311 

A6 0.385 0.499 0.884 0.114 

A7 0.726 0.348 1.074 -0.377 

A8 0.66 0.35 1.01 -0.311 

 

دهد. داف فا نشاال  مینیز اعگوی فوابط مهنی 0شااکل شااملفه 

این اعگو دف قلعط یک نموداف هنر رک دف ر  محوف طوعی مقلدی  

D + R  و محوف ع ضی ب اسلسD - R موقهیر و فوابط ه  اسر .

دف دساا گله مهین  (D + R, D - R)ای بک مخ صاالع علمل بل نقطک

 شود.می

 
 الگوی روابط :1 شكل

 

 

 

 

 : تفسير نتایج7گام 

بل توهک بک نموداف و هدو   وو ه  علمل از چالف هنبک ب فسی 

 شود:می

 نلص  ه  سط میزا  تلثی گذافی م غی هل: همع ع(D)   ب ای ه

هلی علمل نشاالنگ  میزا  تلثی گذافی ر  علمل ب  ساالی  علمل
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دف این تحقیق ش ایط رلفر  ینی از بیش  ین  ساینا م اسر.  

ر یمدی  گ ،تنایلسط  تهلمل  تلثی گذافی ب خوفداف اسر و

گی ی هلی شااکلگ ، مح کساالخ لف تنااایل  گ ،تنااایل

لممی، پیلمدهلی گ ی تهگ ی، مادی یار تناااایل  تناااایال 

گ ی دف دفهلع گ ی و ساالی  عوامل موث  ب  تنااایلتنااایل

   ؛بهدی تلثی گذافی ق اف دافند

  میزا  تلثی پذی ی م غی هل: همع عنلصاا  ساا و(R)   ب ای ه

هلی علمل نشاالنگ  میزا  تلثی پذی ی ر  علمل از ساالی  علمل

 ین گ ی از بیش سین م اسر. دف این تحقیق سلخ لف تنایل

 ی گ ی، ساالی پذی ی ب خوفداف اساار و پیلمدهلی تنااایلتلث

گی ی هاالی شاااکاالگ ی، مح کعواماال موث  ب  تناااایاال

گ ی تهلممی، ساااط  تهلمل گ ی، مدی یر تناااایلتناااایل

گ ی و شاا ایط رلفر  ین دف مدی یر تنااایل گ ی،تنااایل

 ؛دفهلع بهدی تلثی پذی ی ق اف دافند

 ب داف ا قی(D + R)   عاالماال موفدنظ  دف میزا  تاالثی  و تاالث

 D + Rه چک مقداف  ،عبلفع دیگ دهد. بکسین م فا نشل  می

علممی بیشا   بلشاد، ر  علمل تهلمل بیشا  ی بل سلی  عوامل    

 ر  ینی از بیش  یننا م دافد. دف این تحقیق شا ایط رلف  سای 

گ ی، پیلمدهلی خوفداف اسار و سلخ لف تنایل  تلثی گذافی ب

گ ی، سط  تهلمل   تنایلگ ی، سالی  عوامل موث  ب تناایل 

هلی گ ی تهلممی، مح کگ ی، مدی یر تناااایلدف تناااایل

شااکل گی ی تنااایمگ ی، و مدی یر تنااایمگ ی دف دفهلع 

 بهدی تلثی گذافی ق اف دافند.  

  ب داف عمودی(D - R)   قدفع تلثی گذافی ه  علمل فا نشااال

م بر بلشااد، م غی  یک م غی   D - Rطوفرمی اگ  کدهد. بمی

شااود و اگ  منفی بلشااد، مهمو  محنااوب محنااوب می عمی

سااط  تهلمل دف ر  ینی، دف این تحقیق شاا ایط رلفشااود. می

و  اندهگ ی تهلممی و عمی بودلی، مدی یر تناااگ یتنااایل

  شوند.  ملبقی م غی هلی م غی هلی مهموعی محنوب می

 : ISMتحليل ساختاری تفسيری  -4-2

گالم نالیی   عنوا باک  تواناد یمی  گاذاف یثلتا تهیین ساااطوح 

 ISMاز تحمیل ساالخ لفی تفناای ی یل   ،فونیازا ؛محنااوب گ دد

از خ وهی  شودیماسر. دف این بخش سهی  رمدهعملاس فلده بک

ید. رعمل ملت یس افتبلط قطهی بل حذا مقداف رسا لنک اس فلده بک 

مقلدی  رم   از حد رس لنک عدد صف  و مقلدی   1 شملفه دف هدو 

 . دینملیمفا دفیل ر  0س لنک مقلدی  بلالت  از حد ر
 حد آستانه در متغيرهای پژوهش :9جدول 

 خ وهی A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 م غی هل

A1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

A2 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

A3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

A4 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

A5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

A6 0 0 1 1 1 0 1 1 2 

A7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

A8 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

  5 6 1 4 6 2 1 0 وفودی

 DEMATELبل فویک د  1شااملفه  دف ب فساای خ وهی هدو 

پ داخ ن بک چند  ،گ ددتمقی می ISMعنوا  وفودی فویک د کرک ب

نک ک ضا وفی اسار. ه  س و  نملیگ  میزا  وابن گی یک م غی    

 لف هلی سلخ. بیشاا  ین وابناا گی دف م غی سار بک دیگ  م غی هل

میل   گ ی اسااار. دف اینگ ی و پیالمدهلی تناااایل تناااایال 

گ ی و ، سااط  تهلمل دف تنااایل  م غی هلی شاا ایط رلفر  ینی

. سراگ ی تهلممی از وابن گی رم  ی ب خوفداف مدی یر تنااایل

ه  ساط  بیلنگ  نقشاای اسر رک م غی  ب  فوی سلی  م غی هل ایفل  

 ی گینی و مدی یر تنااایلر  . دف این میل  شاا ایط رلفدینملیم

 تهلممی از بلالت ین نقش بخوفداف هن ند. 
 سطح اثرپذیری و اثرگذاری متغيرهای پژوهش :14جدول 

 پذیری اثر اثرگذاری  سطح متغير  

 1 1 2 ر  ین ش ایط رلف

 0 1 3 گ دف تنایل سط  تهلمل

 2 1 3 گ یتنایل مدی یر

 2 2 0 گ یتنایل سلخ لف

 1 1 0 گ یگی ی تنایلشکل هلیمح ک

 0 2 1 گ ی تهلممیتنایل مدی یر

 2 0 0 گ یتنایل پیلمدهلی

 2 2 2 گ یموث  ب  تنایل سلی  عوامل

 

 بل تغیی  دف ر  بک تغیی  رل سین م توا یمبا  ین علممی رک 

و دف م تبک سط  تهلمل دف  اساارشا ایط رلفر  ینی   ،نلهل گ دید

ی گ ی تهلمم، مدی یر تنایلگ یسالخ لف تنایل  گ ی،تناایل 

و رم  ین   یثلتاسااار. م غی هالی ماذروف دافای بلالت ین میزا    

 وفدمعمر دف سین م  عنوا بک  هلیم غاین  .میزا  وابن گی اسر

بل رل ساایناا م   رنال. رک تهلمل ه یک از  ندیگیمی ق اف ب فساا

ی ساااینااا م هلمهمو ی منااا قل یل  هلیم غمنج  بک تغیی  دف 

رمی -مد  نالیی حلصااال از تحمیل ریفی  رینال دف. شاااودیم

 شود. م غی هلی دخیل عوامل فشد رنط و رلف دف نموداف بیل  می

 تجزیه و تحليل ميک مک -4-4

این تحمیل عنلصاا  موهود دف ساایناا م فا بک چالف دساا ک    

ا ف  هلیم غنملید رک میزا  نفوذ و وابنااا گی بنادی می تقنااایم

خص اسااا ق   یل م غی  رناد. دف این تحمیال شااال  ب فسااای می

خودگ دا  مشا مل ب  م غی هل بل توا  نفوذپذی ی بلال و وابن گی  
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 لم صاا ی . بک چنین م غی هلیی، م غی هلی هنااربناایلف پلیین 

هلی  ی مناا قل، همبن ک یل وابن ک بک گویند. دف مقلبل شاالخص

 افم غی هلیی اشالفه دافد رک میزا  نفوذ پلیین و وابناا گی بلالیی  

ل هلی بشااالخص هلی اتصااالعی یل م غی  افتبلطیلخص. شااادافند

تغیی   که گون. بدیای اسر رک نفوذپذی ی بلال و وابن گی بلالسر

وابن ک بک م غی هلی گ وه  موفدمطلعهکاساالسی دف رمیر سین م 

دف گ وه چالفم م غی هلی مناا قل ق اف  ،رینال دف. اساارسااوم 

دااعفر و دافند رک دافای نفوذ بلال و وابنااا گی ضاااهی  هنااا ن 

(. گف نی اسااار قدفع نفوذ از ط یق همع 0313شاااا یلفی نیل ،

اعداد ساااط  ه  م غی  و دف هدو  دسااا  سااای نالیی و قدفع  

ف . ددیریمدسر ز همع اعداد دف س و  این هدو  بوابن گی نیز ا

میزا  نفوذ و وابنااا گی م غی هلی  00 شاااملفه ناالیار هدو   

 دهد. هل فا نشل  میپووهش
 ان نفوذ و وابستگی متغيرهای پژوهشميز :14جدول 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 شناسه

 2 0 2 1 2 1 1 1 قدرت نفوذ  

مییيییزان  

 وابستگی

1 0 2 2 1 0 2 2 

 
 روابط اثرگذاری و اثرپذیری مقوالت پژوهش :3نمودار 

 

دف پووهش حلضاا  تنال دو م غی  وابناا ک و مناا قل مط ح   

ای وهود ندافد. ی هلی فابطکهن ند و م غی هلی خودمخ لف و م غ

مخ لف م غی ی اساار رک هیچ اث ی ب  سین م ندافد و م غی  خود

ای م غی هلی حنلس سین م هن ند رک ه گونک م غی هلی فابطک

. دف این دشاااو تغیی ی دف رنال منج  بک تغیی  رل ساااینااا م می

گ ی تهلممی، سااط  لیمدی یر تنااا ،مطلعهک شاا ایط رلفر  ینی

گ ی هزو م غی هلی من قل لی ی، مدی یر تناگتهلممی تنایل

گ ی، سلی  عوامل موث  ب  لیهناا ند و م غی هلی پیلمدهلی تنا

گی ی هلی شااکلگ ی، مح کگ ی، ساالخ لف تنااایل لیتنااا

 . شوندعنوا  م غی  وابن ک ظله  میکگ ی بلیتنا
 

 بحث و نتيجه گيری  -5
گ ی فشااد تنااایل پووهش حلضاا  بک تایک و تدوین مد   

از  پووهش، این دف رلفهلی رلفر  ینل  قه  ه م پ داخر.و رناط  

هلی رنااط و رلف و نظ  هلی مه ب  دف زمینک مد مقلالع و ر لب

هلی انجلم خب گل  اسا فلده شده اسر و دف نالیر پس از ب فسی 

 بل پ سااشاانلمک، و مصاالحبک از حلصاال هلیداده تمخیص و شااده

 ملیکافی هشااار دفو ردگذ و مح وا تحمیل فوش از اسااا فلده

 گ ی فشاادعممک د فشااد نلشاای از تنااایل هلیشاالخص عنوا بک

 رمی ک حملیر تحر رنااط و رلفهلی مو ق رلفر  ینل  قه  ه م

 رلفر  ین،  ایطش شلمل: رک شد خمینی افه( شنلسلیی املم امداد

 مدی یر ب  ث وم هلیعفکوگ ی، متناااایل دف ساااط  تهالمال  

 گی یشاااکل هلیمح ک گ ،تناااایل گ ی، سااالخ لفتناااایل

 و گ یتنایل تهلممی، پیلمد گ یتناایل  گ ی، مدی یرتناایل 

. سپس بل توهک بک این اسر گ یتنایل پیلمد ب  ث وم موافد سلی 

مبحث رک ب خی از م غی هل دافای اهمیر م فلوع دف سط  بندی 

گی ی ساالخ لف رنااط و رلف قه  ه م رمی ک امداد املم  و شااکل

تصااامیم باک اه ای ماد  دیم ال و مد      ،اناد خمینی داشااا اک 

بندی م بوط شنلسلیی شد تل سط  ISMتفنای ی یل   -سالخ لفی 

شااود. الزم بذر  اساار رک بخشاای از مطلعهلع م بوط بک مطلعهک  

ریفی و اسا خ ات م غی هل دف پووهش دیگ ی مک وب شده اسر.  

این مطاالعهااک دفت اهمیاار ه یااک از م غی هاال فا صااا ا نظ  از 

پیشاین بک انجلم فساالنده اساار. ن لیج نشلنگ    شانلسالیی مطلعهک  
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ب  چالف م غی   وهود چاالف م غی  عمی و اهمیر و تلثی گذافی ر  

، دسر رمدهاساالس ن لیج مطلعهک پیشااین ب وابنا ک بوده اسار. ب  

شده دف تایک  اس خ ات ت ین ویوگیملیک و یکی از مامدفو  اوعین

فر  ینل  قه  رلفهلی رلو گ ی فشد رنط تناایل  و تدوین مد 

شا ایط رلفر  ین اسر رک طبقلع ر  فا عوامل خلنوادگی و   ه م،

دهد. این علمل دف مطلعهک حلضااا  از عوامال   دی تشاااکیل می 

و نقش محوفی دف باالالت ین قاادفع نفوذ ب خوفداف بوده اسااار  

ن ت یعنوا  مامک. دف این مطلعهک م غی  حلض  بمطلعهک داش ک اسر

ای دی افزیلبی شده اسر. چنین یل  کبنم غی  من قل مد  سط  

گ  د دف مطلعهک رنال  عوامل تناااایلدهد ق اف مییموفد تله، [1]فا

و رلفهلی روچک و م وساااط فا بک ت تیط انادازی رناااط  دف فاه

هاالی هاالی شاااخصااایاا اای و ویوگی عااواماال  اا دیاویااوگاای

هلی شنلخ ی( و عوامل خلنوادگیامنلبع خلنواده و حملیرهمهیر

نیز ، [2]اند. همچنینندی مامی فا دفیل ر ر دهبعویرخلنواده( او

بک اهمیر قصد رلفر  ینلنک و عوامل   دی دف بین رلفر  ینل  قه  

 ه م اشلفه نمودند. 

دومین م غی  مام این مطلعهک رک دف سااط  دوم اهمیر ق اف 

این م غی  هم سط  دو م غی   .گ ی اسرتهلمل دف تنااایل ،دافد

له  گ ی ظگ ی تهلممی و سلخ لف تنایللدیگ  مدی یر دف تنای

توا  دف شاااود. وهود و نگااله بااک م غی هاالی مااذروف فا می می

 سااالزملنی، ، رک مدی یر فا همناااو بل اسااا  اتوی[0]مطلعهلع

 هل،موفیرمل مقلصااد، وضااوح شاافل یر انناالنی؛ منلبع اساا  اتوی

  ایند؛  و عممیلع هل،ب نلمک هل،ساایلساار  هل،اساا  اتوی اهداا،

دانند. خُ دی می طبقلع هممک از هلسلزمل  دیگ  بل ب نلمک نداش 

 2111لفی  یمپس و فاپ  بک سااال  و دف ناالیار دف نگله سااالخ   

ن یجک، ب وز و د فسااالند. یهتوا  مجموعاک موافد  وو فا باک تال   می

عنوا  م غی هلی کگی ی ه یاک از م غی هلی یلد شاااده ب قادفع 

ن ک نوا  وابعکرک ب گی ی م غی هلیی اسرمنا قل منج  بک شکل 

پیالمادهاالی   د. م غی هالیی چو   شاااودف ساااینااا م ظاله  می 

گ ی، سااالخ لف لیگ ی، سااالی  عوامل موث  ب  تناااالیا تناااا

دف این زمینک گ ی، لیگی ی تناهلی شکلمح ک گ ی وتنایل

 دف یل  ک انجلم مطلعهلع و هلمد  ار   توا  عنوا  داشر رک دفمی
 اپیلمدهلیگ یپیلمد تنااایلملیک دفو گ ی، تنااایل موضااوع
 پووهش هلییل  ک اسر، شده ت سیم ر  ب ای و نلمطموب( مطموب
 دف امداد گ ی دف رمی کتنایل مطموب پیلمدهلی از نشل  حلضا  
 ن لیج بل پیلمدهل این و اساار و اه ملعی ساالزملنی   دی، سااط 

 ( مطاالعهاالع2112(، عوهیس و همکنا2111 امایاپس و فاپ ا   
 دافد. مطلبقر و همخوانی

گ ی نیز دف این بین بالید دفنظ داشااار رک عوامل م هدد دی 

نشل  ( 0321زاده و همکلفانشان لیج پووهش شا ی  . اسار موث  

هلی مط ح دف پلیدافی رنط و هلی اق صلدی از اوعویرداد، سالزه 

هلی سااالزه ،[0]گ  ر  عوامل مداخمک .[2]رلفهلی خ د اسااار

 ،[2مین ماالعی]لتااهاالی مخ م  فوش ،[2]اق صااالدی و محیطی

گ  عوامل مداخمک و [01]س ملیک اوعیک، [2]وضاهیر سا ملیک بنگله  

شااکنی، فانر ملنند تشاا یفلع زاهد و  ناالد ادافی، قلنو   -ر  

 -خوافی، عدم مشلفرر داد  رلف ر  ینل  دف   ایندهلی اق صلدی

بک میزا  س ملیک  [ 1]دانند. ث  میوفا دف نلپلیدافی رناط و رلف م 

تنای ع بلنکی و  بک بلال بود  رلفمزد[ 2] ی وگذافس ملیکاوعیک و 

نلع ملعی و هل و موسااهلی اخذ ر  از بلنکو فوش  ایند طوالنی 

اع بلفی و نلچیز بود  ساا ملیک شاا رر و عدم همکلفی مناالعد  

ننبر ( 2112رند. چوفوا و اندفسو اصاندوو اسا ل  اشلفه می  

یل  ی و ژنگ و گذافی مج ی ط ح بک رل تناااای ع دفسااا ملیک

ل و هلی توعیدی فا ب  بقسااا مالیاک اوعیاک بنگاله    (، 2100 نگیال ا 

سیدند فبک این ن یجک  [1] دانند؛ث  میوپلیدافی رناط و رلفهل م 

ی هلورلفهل، توسااهک توانمندیرک هدا از توانمندساالزی رنااط 

هلی مخ م  رنااط ورلف اساار رک مخ م  مط ح شااده دف زمینک

. رلفر  ینلنک و ملعی بلشدبلزافیلبی، ،  دی تواندهل میاین توانمندی

مخ م  دف  یاگ چک دف رشاااوفهلبیل  ر دند رک  [،20]همچنین

 یهلش رر یتفلوع وهود دافد، امل ب ا کیاوع کیبک س مل یدسا  س 

باالال وهود ناادافد.  ناااکیباال ف یاکیااسااا ماال نیچن نیراالفر  

 عاثبل یهلیشاالمل  نلوف مهموال کیدف م احل اوع یگذافکیساا مل

نشده بلزاف  دییتل ینشااده، محصااوالع و خدملع نلتملم و تقلضلهل

 ر  ریفیو ر دیهد یگذافکیساا مل یشااواهد واقه ن،یاساار. بنلب ا

 کیگذافا  از کیو تصاااوف سااا مال  ناااریا ماط دف دسااا  س ن 

 یو رم   ب اسلس ادعلهل ش  یممکن اسر ب دیهد یگذافکیس مل

  قیاز ط  ییهلشگ چک ت  .دبلشاا نیو اثبلع نشااده رلفر   یذهن

 یدیهد یهلنشیب یف  لف یملع نیو همچن دیهد یگذافکیس مل

فا  نل یوهود ندافد رک رلفر   یمفاوم هلمه چیشود، امل هیافاهک م

فا  ینیرلفر   یلبیرند. مل بلزاف ییفاهنمال  دهیا چیپ ناد ی  ر نیدف ا

 ر  قیرک از ط  میرنیم شاانالدیهلمع پ ازاندچشاام کیعنوا  بک

فا هااذب ر ده و  یتجاالف یهاال  شااا ااک توانناادیم ناال ی راالفر 

بیل  ر دند  [،31] رنند. یملع نیخود فا تلم یهلیگذافکیسااا مل

شاااد ب  ف ینیرلفر    یثلم نلقض دف موفد ت جیبل توهک بک ن لراک  

 ینیالزم اسر ابهلد مخ م  رلفر   ، قی  یهلطیدف مح یاق صالد 

، هلتفلوع  وف رشاامنظبک .شااود لیتحم شاا  یب  قی دف هوامع 

نند اتخلذ ر ینیرلفر   یفا ب ا یندی  ر دگلهید کی دیمحققال  بل 

تل زمل   ینیقصاااد رلفر   کیفا از ننااال اوع ندیو ه  م حمک از   ر

 یب ا یندی  ر دگلهیرنند. اتخلذ د یفشاااد رناااط و رلف ب فسااا
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 نیب یهلو دفک با   تفلوع ییممکن اساار بک شنلسل ینیرلفر  

  یانجلم شااده توسااط ا  اد ث وتمند و  ق  نلنکیر  رلف یهلری هلع

  یدف هوامع  ق ینیرلفر   ندی  ر یفساام یساالزرمک رند. مد 

 یچگونگ ند،ی  ر کیدسااار روفد  دانش با   از م احل اوعب یب ا

 ،یندی  ر نیموعد بود  چن زا یم نییر  و ته ییتوسهک و شکو ل

از  یدیهد  یه ت یت  از همک، هن جو ب ادافد. مام یلدیافزش ز

دف  ینیخلص رلفر   یهلیوگیاسااار رک و یضااا وف ینیرالفر   

م تبط باال  ق   یهاالیوگیفا ب روفده رنااد و تماالم و  یهوامع  ق

شااا وع   یضاااه طیمح کیفا رک ت ش خود فا دف  ینلنیرلفر  

هلی این پووهش همخوانی رک بل یل  ک؛ پوشاااش دهاد  رنناد، یم

   دافد.

توا  عنوا  داشاار رک ساایناا م مب نی ب  ن لیج یلد شاده می 

قه  ه م دف رمی ک امداد املم خمینی فا ساایناا م   رنااط و رلف

رند رک از ر  میل  هل هم اهی میبنایطی از تهلم ع و شالخصک  

شااا ایط رلفر  ینی، مدی یر توا  باک چاالف م غی  منااا قل   می

گ ی، مدی یر گ ی تهالممی، ساااط  تهلممی تناااایل لیا تناااا

 لیج تهلمل این چالف م غی  چالف م غی  گ ی اشلفه ر د. نلیتناا 

گ ی، سلی  عوامل موث  لیپیلمدی چو  م غی هلی پیلمدهلی تنا

گی ی هلی شااکلگ ی، مح کگ ی، ساالخ لف تنااایللیب  تنااا

 د.دهنعنوا  م غی  وابن ک سین م فا شکل میکگ ی بلیتنا

منلبع خمق ، ه م قه  یهلساالزمل  یهلریقلبمدف نالیر اینکک 

دف موضوعلع  شاا  ریمدع و بمندمدع هناا ند رک پش روتلهافز

قه  ه م دف رل  یهلن میفا دف داخل و دف سا اس  اروس  یدافیپل

هلی ب  همین اسلس توهک بک مقوعک .[32]سلزدیم ممکن رشوف فا

  هل دف اروسین م رلفر  ینلنک قهاث گذاف ب  تنایمگ ی این سلزمل 

ی فا دف هار افتقلی فشااد تواند ن لیج افزشاامنده م رشااوف می

 اق صلدی و رلهش بیکلفی قش  قه  ه م داش ک بلشد.
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