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 ینیکارآفر یبرا سازیبستر در شهری مدیریت عملکرد ارزیابی مدلسازی

 (اردبیل شهر: مطالعه مورد) یفاز منطق از استفاده با

 
 2افروز بهنوش ، 1گيالنده غفاری عطا

 اردبیلي محقق دانشگاه استادیار. 3

  ردبیلياریزي شهري، دانشگاه محقق  . کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه2

 32 /31 /25: دریافت ریخات

 33 /6 /5: پذیرش تاریخ

 

 چکيده
 محور دو در ،اردبیل شهري مدیریت عملکرد بندي سطح در مطرح هاي مؤلفه ،حاضر مقالة در

 کارآفریني براي مناسب محیط تدارک .2 و( مؤلفه 31 با) کارآفرینان از پشتیباني و توانمندسازي .3

 تحقیق آماري ةجامع .اند شده وزن تعیین ،چندگانه مقایسة تکنیک از استفاده با و بندي طبقه( مؤلفه 6 با)

 تدوین. دهستن محلي برتر کارآفرینان و شهري مدیریت ةعرص در عامل هايسازمان کارشناسان شامل

 بنديسطح در فازي استنتاج سیستم طرح نیز و لفهؤم از هریک در عملکرد سطح وضعیت صورت

 معادل آنکه به توجه با. است تحقیق از دیگري بخش ،محورها از هریک در ريشه مدیریت عملکرد

 بیانگر که عملکرد مجموع و یادشده محورهاي در موجود وضعیت به مربوط نمرات از فازي غیر

 شهري مدیریت عملکرد که گفت توان مي ،است گانه هفت زباني مقیاس در پایین تقریباً شرایط

 از یک هیچ در شدهکسب فازي غیر نمرة سقف آنکه به توجه با همچنین. ردندا مناسبي وضعیت

 از هریک در شده عملیاتي هاي پروژه و اقدامات ضرورت ،است نکرده تجاوز 477/1 نمرة از هامؤلفه

 هاي مؤلفه و اول محور از هشتم و هفتم چهارم، سوم، هاي مؤلفه در ویژه به) است ناپذیر اجتناب ها مؤلفه

  .(اند همراه وضعیت ترپایین نمرة با که دوم محور از چهارم و دوم اول،

 

 .فازي منطق شهري، مدیریت شهري، کارآفریني اردبیل، شهر: دیيکل یها واژه

                                                           
90070114990:تلفن:مسئولسندةینوAtagafari@gmail.comEmail:  
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  مقدمه 
 توجه کارآفرینان و کارآفریني به اقتصاد و مدیریت دانش در مختلف کشورهاي در امروزه

 پیشرفت ابزار از آن توسعة براي مناسب بستر ایجاد و کارآفریني تقویت. شودمي خاصي

 به. (38 :3357 وکیلي، و خنیفر. )است توسعه حال در کشورهاي ویژه به رها،وکش اقتصادي

 در هادولت از بسیاري اقتصادي، رشد و توسعه روند در کارآفرینان ویژة جایگاه و نقش دلیل

 از برداريبهره و امکانات حداکثر با کنندمي تالش توسعه حال در و یافته توسعه کشورهاي

 کارآفریني هايویژگي داراي که را جامعه از بیشتري هرچه شمار تحقیقاتي، دستاوردهاي

 و قوامي) کنند هدایت و تشویق کارآفرینانه هايفعالیت و کارآفریني براي آموزش به هستند

 (.32 :3357 پور، لطفعلي

 مسیرهاي در باید که است جامعه در اقبال مورد مقوالت از یکي کارآفریني مروزها

 فراهم هاآن فعالیت براي مناسب هاي زمینه ،کارآفرینان از پشتیباني با و دوش کانالیزه صحیحي

 تیاهم داراي تواند مي آن مختلف وجوه در کارآفریني براي بسترسازي ،راستا همین در. شود

 تیریمد در اندرکار دست يهاسازمان و يعموم بخش تیریمد عملکرد نظام در کیاستراتژ

 ابعاد به نسبت شناخت کسب ضمن که است نیا هدف حاضر مقالة در. باشد يشهر

 عملکرد سنجش براي مبنایي ،کارآفریني براي بسترسازي در شهري مدیریت آفریني نقش

 نیهم بر .شود آزمون يتجرب تیوضع کی در و دوش فراهم عرصه این در شهري مدیریت

 یک در است شده سعي موردي مطالعة عنوان به اردبیل شهر انتخاب با حاضر تحقیق در اساس

 و شاکله که شود داده پاسخ ریز در شده مطرح پرسش به پیمایشي و اسنادي تجربي، زمینة

  :است گرفته شکل آن يمبنا بر قیتحق يمتدلوژ

 مدیریت عملکرد فازي، استنتاج سیستم و فازي طقمن از استفاده با توانمي چگونه 

 کرد؟ بنديسطح ،مندقاعده الگوي یک در را کارآفریني براي بسترسازي در شهري

 

 تحقيق پيشينة و نظری مبانی بر مروری
 :کارآفرین هایشرکت ایجاد یا کارآفرینی تکوین در مطرح های نظریهو  هامدل

 شهر مقیاس در اجتماعي کارآفریني و شرکتي کارآفریني سازماني، کارآفریني هاي ایده توسعة
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 تقویت ضمن تواند مي شهري مدیریت سوي از رابطه این در مناسب هاي زمینه کردن فراهم و 

 زندگي و کار شرایط ارتقاي به شهر سطح در پایدار اجتماعي و اقتصادي توسعة هايبنیان

 با تواند مي شهري مدیریت ،واقع در .(4 :3333 همکاران، و مقدمحسني) شود منجر شهروندان

 ایجاد هايپتانسیل رساندن فعلیت به در کارآفرینان، براي فعالیت مساعد هاي زمینه تدارک

 توسعة بر کارآفریني ثیراتأت و دستاوردها .باشد آفرین نقش افراد، این سوي از ثروت و سرمایه

 داده نشان 3 شکل در هاآن از ينمای که است بررسي و طرح قابل مختلف زوایاي از شهري

 .است شده

 
(0831:1همکاران،وکنعانی)شهریةتوسعدرکارآفرینیدستاوردهایوتأثیرفرایند.0شکل

 راستاي در که شود مي اطالق کارآفرینانه هايفعالیت از دسته آن به شهري کارآفریني

 درآمدزایي نیاز، مورد خدمات تأمین زندگي، سطح بهبود ها،شهرداري نوآورانة نیازهاي تأمین

 تقویت خانگي، وکارهايکسب تقویت. گیردمي انجام شهروندان براي اشتغال ایجاد و

 نوپا وکارهايکسب از حمایت براي ساختاري عنوان به شهري رشد مراکز ایجاد و خوداشتغالي

 باشد شهري کارآفریني به بخشيعینیت نمادهاي از تواندمي شهري زندگي ةدرعرص

 . (32 -3 :3356 کنعاني، و پورایماني)

 یا فرینيکارآ تکوین خصوص در متعددي هاي نظریه و هامدل ،موضوع اهمیت به توجه با

 جمله آن از که است شده ارائه ربطذي نظرانصاحب سوي از کارآفرین هايشرکت ایجاد

 رویدادي مدل ،(3333) فراي رویدادي مدل ،(3378) شاپیرو آلفرد رویدادي مدل به توان مي

 چندبعدي مدل ،(3358) همکاران و تیمونز جفري فرایندي مدل ،(3334) گریو باي ویلیام
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 و استیونسون فرایندي مدل ،(3355) هاورس و چل فرایندي مدل ،(3358) گارتنر ویلیلم 

 احمدپور) ردک اشاره( 3334) فوگل و نیاوالي کارآفریني یکپارچة مدل و (3353) همکاران

 (.328 -333: 3375 داریاني،

 از یکي کارآفریني تکوین با رابطه در مطرح کالسیک هايمدل به مراجعه ،حاضر مقالة در

 در ثیرگذارأت هاي مؤلفه براي سازي ذهینیت در زیرا ؛شود مي محسوب تحقیق اصلي محورهاي

 از کارآفریني تکوین و توسعه هب که يهایمدل در. دارند نافذي اثر کارآفریني براي بسترسازي

 در کارآفرین هايشرکت و کارآفرینانه هايفعالیت گیري شکل ،اند کرده توجه فرایندي نگاه

 شده تشریح و تبیین مذکور هايپدیده تکوین در گذارثیرأت عوامل آفرینينقش از فرایندي

 سه (3333) فراي رویدادي مدل در مثال براي ؛(328 -333: 3375 داریاني، احمدپور) است

 عبارتند عامل سه این. دارند دخالت نوپا شرکت یک تأسیس براي کارآفرین انگیزة در عامل

 ،میان این در. بخشتوان متغیرهاي و دهندهحرکت یا کننده تسریع متغیرهاي دم،مق متغیرهاي: از

 یا شرکت یستأس براي را کارآفرین ةبالقو ةانگیز کننده، تسریع و مقدم متغیرهاي

 دو حیاتي اثر به باید متغیرها این تکمیل در و آورندمي وجود هب آمیزمخاطره گذاريسرمایه

 به هاآن از که داشت توجه نوپا هاي شرکت تأسیس براي گیريتصمیم در منابع و فرصت عنصر

 زنی (3334) لفوگ و ينیاوال کارآفریني ةیکپارچ مدل در. شودمي یاد بخشتوان عوامل عنوان

 هايشرکت ایجاد در زیادي ةکنندتضعیف یا کنندهتقویت تأثیر که محیطي اصلي عنصر چهار

 اجتماعي و اقتصادي شرایط .2 دولت هاي سیاست و رویکردها .3 :از عبارتند ،دارند نوپا

: 3375 ي،داریان احمدپور) مالي غیر و مالي هايحمایت .4 کارآفریني و شغلي هايمهارت .3

333- 328). 

 به عطف در شهري مدیریت: کارآفرینی رسازیتبس در آن جایگاه و شهری تیمدیر

 و کنترل هدایت، سازماندهي، ،ریزيبرنامه سازوکار شامل باید مدیریت، ماهیت و مفهوم

 بر مشتمل در مفهوم عام خود شهري تیمدیر نظام. باشد شهر امور ةادار در سازيهماهنگ

 در گذارثیرأت افراد و هاتشکل ،هاارگان ،هاسازمان نهادها، تمامي آن در که است ريسازوکا

 کالبدي و اقتصادي اجتماعي، مختلف ابعاد در نقش ایفاي به و هستند دخیل شهر امور ةادار

 در که شهر امور ةادار در اندرکاردست عوامل افزایيهم و هماهنگي. پردازندمي شهر حیات
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 شهر کنترل و اداره ،مدیریت در انسجام به باشد داشته جریان تواندمي مشخصي هايچارچوب 

: 3373 سعیدنیا،) کند مي ایفا کلیدي نقشي شهر پایدار و جانبههمه ةتوسع در و کند مي کمک

 ؛(234 و 233: 3356 گیالنده، غفاري و 347 -323 :3353 رضویان، ؛53 :3373 صرافي، ؛43

 تشکیالت از ترگسترده مراتب به آن، یکپارچة نظام در شهري دیریتم تعریف ةدایر بنابراین

 عوامل با افزایيهم و هماهنگي فرایند در. است شهر شوراي و شهرداري اجرایي و سازماني

 اشتراک ،وظایف نزدیکي یا وظایف در اشتراک با شهرداري شهر، امور ادارة در اندرکاردست

 و تعامالت برقراري لزوم ،(شهري فضاي کالبدي هايهعرص) فعالیت جغرافیایي محدودة در

 در ثريؤم نقش تواندمي( 333 :3375 مزیني،) دولتي و بخشي هايسازمان با اداري مکاتبات

 عملکرد بیان براي ،حاضر ةمقال در .باشد داشته مذکور عوامل با یکدنز همکاري گسترش

 محدود شهر شوراي و شهرداري سازماني جایگاه به شهري مدیریت مفهوم شهري، مدیریت

 نیز را امور ادارة در اندرکاردست محلي و بخشي هايارگان و هاسازمان سایر و نشده

 .گیردميبردر

 شهري مدیریت رسالت بطن در باید را کارآفریني براي بسترسازي در شهري مدیریت نقش

 آنکه جاي به شهرها .کرد جوو جست شهر کالبدي و اقتصادي اجتماعي، توسعة و رشد در

 مشکالت انبوه با بیکار افراد تراکم یا اقتصادي ذاريگ سرمایه براي آفرین تنش هايمکان

 در اجتماعي اقتصادي، پویایي و رشد زمراک به باید باشند طيیمح زیست و اجتماعي اقتصادي،

 هايفرصت ینشآفر در توان مي را آن نمودهاي جمله از که شوند تبدیل ملي توسعة چارچوب

 (6 :3333 همکاران، و مقدم حسني) کرد عنوان زایياشتغال و کارآفریني عرصة در ارزنده

 به روزافزون اقبال گویاي ،کارآفریني ةحوز در تحقیق ادبیات تکویني سیر: قيتحق پيشينة

 رابطه نای در مراجعه مورد منابع از هایينمونه. است دانشگاهي محافل و جامعه در موضوع این

 :از عبارتند

 در ينیکارآفر توسعة و گسترش يهانهیزم يبررس در که (3333) همکاران و مقدميحسن 

 را ينیکارآفر تیریمد و ينیکارآفر به شیگرا تیتقو يسازوکارها ،شهري تیریمد بستر

 عملکرد و يشرکت ينیکارآفر نیب رابطه بر ،يمفهوم مدل کی ةارائضمن  و اند کرده لیتحل

 :3333 همکاران، و مقدميحسن) گذاشتند صحه يشهر کیاستراتژ تیریمد بستر در يشهر
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از  کیژنر يریاز الگوگ شدهياتیعمل استفادةضمن  (3357) يکنعان و پوريمانیا(. 36 -3 

 تهران شهر در ينیکارآفر توسعةاز  تیساختار حما يجهان، به مدلساز يتجارب موفق شهرها

کالن ستاد  يندهایساختار و فرا درتناسب  به را ياصالح يهادهاشنیپ ها آن .اند پرداخته

و  پورملک (.22 -3: 3357 ،يکنعان و پوريمانی)ا دادند ارائهشهر تهران  ينیکارآفر

و  هانهیزمو شاخص،  ریمتغ 63استفاده از  ضمن ياقدام پژوهش کی در (3331) يمحمديعل

. اند کرده يتهران را بررس شهر گانةودو ستیبدر مناطق  ينسازما ينیکارآفر توسعة يراهکارها

 تهران، يشهردار ودوگانة ستیبدر واحدها و مناطق  يسازمان ينیو شناخت روند کارآفر لیتحل

 بر دیتأکبا  نرایا در يسازمان ينیفرآکار جیترو و آموزش توسعة يهانهیزم نیترمهم یيشناسا

مهم در مناطق  نیو شناخت ا نین کارآفرسازما يهاشاخص سنجش و خاص نهاد کی

و  پور)ملک هستند قیتحق نیا در يریگیپ مورد يکاربرد اهداف نیترمهم از نهودوگا ستیب

 .(57 -38: 3331 ،ياحمديعل

 دولتي هاي سازمانتحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که  در( 2112) همکاران و کاروانا

 ارزش دارند کنترلآن  برکارآفرینانه نسبت به منابعي که  طریق اتخاذ یک رویکرد از توانند مي

 جینتا. (Caruana et al., 2002: 43- 45) دهند ارائه خود مختلف نفعانذي به را جدیدي

 درنظام تحقیق  استقرار تیاهم يایگو ،(2113) همکاران و گیوهاجیان يهايبررس از حاصل

 و است شده منجر انساني منابع توانمندي فزایشا به که ستا کارآفریني يهابرنامه با قیتلف

 (,.Jianghuai et al وردآ  يم ارمغان به را نانیکارآفر نیب درو خالقیت  نوآوري یيشکوفا

 نانیبر نقش کارآفر شانیهايبررس در( 2133) همکاران و سییولتو نیکل .102 -85 :2009)

 نانیکارآفر يسو ازنقش  نیا يفایا ينگو چگو اند داشته اذعان يشهر داریپا توسعةدر  ينهاد

 یيهاکیتاکت داکردنیپ و کردنزهیتئوربه  ،قیتحق نیا در. دندکر لیو تحل هیرا تجز ينهاد

رخنه  يرسم رهیو غ يرسم يآن در نهادها يریکارگ هب با نانیکارآفر که است شده پرداخته

 (,.Klein Woolthuis et alرقم بزنند ردایپا توسعة يرا برا يمناسب ينهاد نةیزمتا  کننديم

سازماني  کارآفریني هاي ویژگي و ها توانمندي ررسيب ضمن (3353) قیميم. 91-100 :2013)

 سطح يارتقا در اي زمینهعوامل ساختاري، رفتاري و  لیتحل بهدولتي  غیر هاي سازماندر 

 .(354 -343: 3353،يمی)مق پرداخت ينیکارآفر
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  يقتحق شناسی روش 
 .است يلیتحل و يفیتوص ق،یتحق تیماه لحاظ به و يکاربرد هدف لحاظ به حاضر قیتحق

 در شهري مدیریت عملکرد وضعیت به مربوط پرسشنامه توزیع در مراجعه مورد آماري ةجامع

از  دسته آن برکارشناسان مشتمل سو  یک از اردبیل، شهر در کارآفریني براي بسترسازي

 هايسازمان با مقایسه در رسدمي نظر به که است شهري امور در اندرکاردست هاي سازمان

با موضوع تحقیق داشته باشند. از سوي دیگر به کارشناسان مرکز  تريملموس ارتباط دیگر

پرسشنامه در میان  توزیعاز  بعد وشد  مراجعهرشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبیلي 

 از هاتماس آن ةمشخصات و شمار ،(دسترسي امکان ناسبتاز کارآفرینان برتر شهر )به  نفر پنج

در  مندرج هاي پرسشبه تناسب  نیز نظر افراد مذکور .اشتغال استان اردبیل دریافت شد ةادار

افراد و  ،توصیف. با این شداخذ  ،ذکرشده باال درپرسشنامه و در تکمیل نظرات کارشناسان 

 شهرداري کارشناسان: از عبارتند پرسشنامه زیعتو در آماري جامعة ةگان دهکارشناسان طبقات 

 صنایع کل ادارةاستانداري اردبیل، کارشناسان  کارشناسان ،اردبیل شهر شوراي اعضاي اردبیل،

 ،اردبیل اجتماعي امور و کار ادارة کارشناسان ،تعاون کل ادارة کارشناسان ،اردبیل معادن و

 ،اردبیل استان کارآفریني توسعةیاد تعاون و بن کارشناسان ،اردبیل اشتغال ادارة کارشناسان

. شده معرفيمرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبیلي و کارآفرینان برتر  کارشناسان

 استفاده نمونه حجم برآورد فرمول از پرسشنامه توزیع فرایند در نمونه کل حجم تعیین براي

 برآورد خطاي قبول قابل احتمال ودرصد  31با درنظرگرفتن سطح اطمینان  ،در این راستا .شد

ارسال  براي .آیدمي دست هب 7/86 ≈ 61 با معادل زیر فرمول با مطابق نمونه حجمدرصد،  31

در  پرسشنامه هفت الي پنج توزیع یزن آماري معةجا ةگان ده طبقاتبه کارشناسان هر طبقه از 

 . گرفت قرار نظر مد گروه

 براي بسترسازي در شهري مدیریت عملکرد بنديطحس در مطرح هايلفهمؤ انتخاب در

 و کارآفریني صةعر در مطرح نوشتارهاي و نظرات پیمایش با شد سعي ابتدا کارآفریني،

 هايلفهمؤ این از اولیه فهرست( منابع فهرست در قیدشده منابع) شهري ریزيبرنامه و مدیریت

 ها،لفهؤم از شدهبنديقالب فهرست به دسترسي نداشتن به توجه با .ندشو استخراج گذارثیرتأ

 ،ربوطهم ادبیات بررسي یکردرو سه در که کرد استفاده معیار انتخاب متداول فنون از توانمي
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 ،مالچفسکي) هستند طرح قابل تحلیلي هايبررسي و سازيشبیه و نظرات و عقاید پیمایش 

 کارآفریني مقتضیات با شهري دیریتم وظایف انطباق و آنالیز ،مقاله این در(. 211: 3331

 و هامدل با اول گام از شدهاستخراج هايلفهؤم انطباق و تحلیل نیز و اول گام در شهري

 سوي از کارآفرین هايشرکت ایجاد یا کارآفریني تکوین خصوص در که -متعدد هاينظریه

 هايلفهمؤ ادامه در .است بوده ها مؤلفه انتخاب نايبم -است شده ارائه ربطذي نظرانصاحب

 عالئم و کد با و اند شده بنديطبقه محور دو در ،پاالیش و پرداخت از بعد شدهفهرست

 صورت ینا به .(2 و 3 هاي جدول در قیدشده هاي مؤلفه) ردندخو برچسب مشخصي اختصاري

 از شتیبانيپ و کارآفرینان توانمندسازي) اول محور براي معرف کد عنوان به EM عالمت که

 محور براي معرف کد عنوان به  ENعالمت و لفهمؤ ده با EMPOWERMENT)– کارآفرین

 شش یا( ENVIRONMENT -آموزيمهارت و فعالیت براي مناسب محیط تدارک) دوم

 . شد گرفته نظر در لفهمؤ

 اصلي کلةشا ،یادشده مؤلفة شانزده از هریک بارةدر عملکرد وضعیت خصوص در پرسش

 این به اگر. شدند طرح ايگزینه هفت هايقالب در که دادند تشکیل را پرسشنامه يها پرسش

 جامعه، در کارآفریني رونق در که داشت انتظار توانمي شود، توجه هم موازات به محور دو

 گرفته کار به مقاله این در که اطالعاتي .شود برداشته شهري مدیریت سوي از مؤثري هايگام

 از شده تکمیل هاي پرسشنامه از مستخرج هايداده از شده پردازش صورت رب مشتمل شوندمي

 خود نظر تحقیق، هاي پرسش تناسب به دهندگان پاسخ ،واقع در .است مراجعه مورد افراد سوي

 نقطه یک یا و گزینه یک انتخاب با شهري مدیریت عملکرد وضعیت صورت خصوص در را

 خیلي .3: از عبارتند ترتیب به هاگویه این .اندردهک مشخص ،اينقطه هفت طیف یا مقیاس از

باال  .6، (FHباال ) نسبتاً .8، (Mمتوسط ) .4، (FL) پایین نسبتاً .3 ،(L) پایین .2 ،(VL) پایین

(H) ،7. ( خیلي باالVH). زباني متغیر یک ،اينقطه هفت مقیاس از نقطه هر یا و گویه هر 

 متغیرهاي این از هریک تحقیق، این در استفاده دمور فازي محاسبات در. شودمي محسوب

 عدد یک با هوانگ، جدول در مطرح نرم به عطف در( عملکرد هاي وضعیت صورت) زباني

 (. 2 شکل) اند شده مشخص اي ذوزنقه یا و مثلثي فازي اعداد نوع از فازي
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ایطهنقهفت.نمایشاعدادفازیمورداستفادهدرعطفبهمتغیرهایزبانی2شکل

 زنيغربال روش از ،حاضر تحقیق به مربوط پرسشنامة در روایي بحث کردن اعمال براي

کرونباخ  يآلفا ضریب محاسبة يبر مبنا یزپرسشنامه ن یایيپا آزمون همچنین. است شده استفاده

 .(75/1 آمده دست به یبضر مقدار)با  است گرفته صورت

 انهچندگ مقایسة تکنیک. 3 :است یبترت ینا به تحلیل و تجزیه در استفاده مورد يهاروش

 در عضویت مبناي بر لفهمؤ هر در عملکرد سطح تعیین .2 ،ها مؤلفهوزن  کردن مشخص يبرا

 . ياستنتاج فاز یستمدر چارچوب منطق و س يقواعد فاز از استفاده. 3 ،فازي تابع

 

 ها یافته
عملکرد و  یابيارز يهامحور یتصورت وضع یکبه تفک یقتحق هايیافته قسمت، این در

 .شود مي يمحور، بررس ذیلمطرح در  هايلفهمؤ

 حاضر، تحقیق در: عملکرد سطح تعيين در تأثيرگذار های مؤلفه وزن تعيين )الف

 و گرفته صورت ،چندگانه مقایسة تکنیک از استفاده با محورها و ها مؤلفه اهمیت ضریب تعیین

فراهم براي ویژه طور به روش، این .است شده عکسمن 2 و 3 هاي جدول در آمدهدست هب نتایج

 و گروهي ورودي ةپای بر که شودمي گرفته نظر در هایيوزن از دسته آن تخمین کردن

 :3331 مالچفسکي،) دارند قرار متعدد گیرندگان تصمیم سوي از شده تعیین هاياولویت

326-323). 

 

 



 885 3333 پاییز ،3 شماره ،7 دورة کارآفرینی، توسعه فصلنامة                    

اولمحوریلذدرمطرحهایمؤلفهوزن.0جدول 
 وزن ها مؤلفه نام کد

EM1هایسایتنشریات،،هارسانهازاعم)رسانیاطالعمختلفهایکانالازمؤثراستفاده
واینترنتی برایشدهارائهتسهیالتکارآفرینی،مزایایوامتیازمعرفیزمینةدر...(

کارآفرینیهایفرصتوکارآفرینان

920/9

EM2ایوحرفهفنیآموزشی،هایکارگاهبرگزاریبهکمکوتوانمندسازیایهبرنامهاجرای
کارآفرینیبرایالزمهایمهارتایجادراستایدرمهارتیو

970/9

EM3درویژههایمساعدتانجاموابتکاریهایطرحارائةدرکارآفرینانسالیانةفراخوان
ویهسدوقراردادقالبدرمنتخبهایطرحشدناجرایی

914/9

EM4راستایدرکارآفرینافرادمعرفیوشناساییوکشفراستایدرشدهانجاماقدامات
هایسازمانوهاارگانپشتیبانیوحمایتیچترهایزیردرهاآنسازماندهی

اندرکاردست

914/9

EM5ووکارکسباندازیراهراستایدرمناسبتسهیالتارائةومنابعتأمینبهکمک
کارآفریناننیازموردامکاناتوابزارسرمایه،کردنفراهم

930/9

EM6الگوعنوانبههاآنهایفعالیتودستاوردهابیوگرافی،ارائةوموفقکارآفرینانمعرفی
واینترنتیهایسایتها،خبرنامهنشریات،ها،رسانهدر هایهمایشبرگزاریو...

برگزیدهکارآفرینانازتجلیلوکارآفرینی

978/9

EM7خدماتانجامکار،پروژه،سپردنچوناموریپایةبروکارکسبهایفرصتایجاد
کارآفرینانبهشهری

908/9

EM8پذیریریسکوانگیزهباالبردنراستایدرایبیمهوحمایتیمناسبتسهیالت
شرکتاندازیراهوگذاریسرمایهدرکارآفرینان

911/9

EM9وبومینیازهایبامتناسبوبازارمحوریپایةبرکارآفرینانهایفعالیتهدایت
ایمنطقه

911/9

EM10درانگیزشیهایسیاستوهابرنامهاتخاذوخوداشتغالیفرهنگترویجبهکمک
 نانکارآفریازحمایتوکارآفرینیفرهنگکردننهادینهراستای

918/9

 بنديجمع و استنیاط در زیر منابع به ،تحقیق شناسيروش الف بند توضیحات با مطابق :مأخذ

  :است شده مراجعه هامؤلفه تهایي

 در دسترس قابل تا، بي ئیان،خواجه ؛62 ص: 3351 سعیدي و کاظمیان

http://anjoman.urbanity.ir؛3331 حمدي،ا  علي و پورملک ؛328 -333: 3375 داریاني، احمدپور ؛ 

 .3333 همکاران، و مقدمحسني ؛3356 کنعاني، و پورایماني ؛3356 غفاري، ؛3356 همکاران، و کنعاني

 

http://anjoman.urbanity.ir/
http://anjoman.urbanity.ir/
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دوممحورذیلدرمطرحهایلفهمؤوزن.2جدول 
وزنهامؤلفهنامکد

EM1پوششوکارآفرینانبامؤثرارتباطبرایویژههایتشکلودفاترها،کانونبرپایی
 سازمانپشتیبانیوحمایتیچترزیردرکارآفرینانمتمرکز

913/9

EM2وپرورشفعالیت،برایامکاناتوزیرساختبهمجهزفیزیکیفضاهایتدارک
کارآفرینانیابیمهارت

913/9

EM3تأسیسوگذاریسرمایهراستایدرکارآفرینانبرایمناسبشرایطوتسهیالتارائة
...وتعاونیشرکتچونهاییقالبدرشرکت

947/9

EM4درکارآفرینانجذبپتانسیلباوکارکسبوصنعتیهایخوشهگیریشکلبهکمک
مرتبطهایخوشه

917/9

EM5ازناشیتنگناهایانعکاسوضروریغیرواداریوپاگیردستموانعرفعبرایاقدام
 کارآفرینانفعالیتحوزةدرمقرراتوقوانین

947/9

EM6910/9.کارآفرینانبرایمناسبهایزمینهبسطراستایدردولتیهایدستگاهباهمکاری
 .0جدولذیلدرمندرجمنابع:مأخذ

 
 بر هامؤلفه از هریک در عملکرد وضعيت صورت گيری اندازه سازوکار تعریف (ب

 صورت معرف که دامنه یک روي در فازي هايمجموعه :فازی تابع در عضویت مبنای

 و زباني هايارزش ،زباني متغیرهاي با هستند موضوع یا پدیده یک مختلف هايتیوضع

 تناسب به تواند مي دامنه یک طول در زباني هايواژه تعداد. شوندمي مشخص زباني هاي اژهو

 چون هایيقالب در و باشد متفاوت ،موضوع یک هايحالت تغییرات بیان در تفصیل سطح

 تبدیل هايراه از يکی. شوند مطرح گانه هفت و چهارگانه گانه، سه دوگانه، زباني هايواژه

 و چن سوي از شده ارائه تبدیل جدول از استفاده هاآن متناظر فازي اعداد به زباني هايواژه

 ،جدول این به توجه با ،حاضر تحقیق در (.233 -233: 3331 ،مالچفسکي) است هوانگ

 امتیازدهي روش از استفاده با سپس ؛شدند تبدیل متناظر فازي عدد به ،گانههفت زباني هاي  واژه

  .(3 جدول) یافتند تغییر فازي غیر اعداد به ،راست و چپ به
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فازیغیربهاستفادهموردفازیاعدادتبدیل.8جدول 
یزبان ریمتغ فازي مقدار  چپ سمت امتیاز  راست سمت امتیاز  يفاز ریغ مقدار   

VL 2/9،0/9،9،9  0 00/9  971/9  

L 8/9،2/9،2/9،0  300/9  242/9  221/9  

FL 1/9،7/9،8/9،2/9  423/9  717/9  818/9  

M 1/9،1/9،1/9،7/9  171/9  171/9  700/9  

FH 3/9،4/9،1/9،1/9  711/9  424/9  181/9  

H 0/9،3/9،3/9،4/9  248/9  303/9  442/9  

VH 0،0،0/9،3/9  032/9  0 090/9  

 مؤلفه، هر با مرتبط هاي پرسش هاي پاسخ ةشد فازي غیر معادل از گیري میانگین با ادامه در

 نمرة جایابي با آنکه ضمن. دمآ دست به مؤلفه آن در شهري مدیریت عملکرد نهایي نمرة

 مورد فازي هاي مجموعه و فازي اعداد دامنة روي بر مؤلفه هر با رابطه در آمده دست به نهایي

 درجة رذک با و زباني متغیر به عطف در را مؤلفه هر در فعلي عملکرد وضعیت توان مي ،استفاده

 .(4 جدول) آورد دست هب زباني متغیر آن به تعلق

 نوعي فازي، منطق :فازی استنتاج سيستم و منطق چارچوب در فازی قواعد تهية (ج

 مورد تالي و مقدم هاي گزاره از ترکیبي. است نتیجه به حصول براي استدالل روش و منطق

 داراي شوند مي مطرح «آنگاه –گرا» شرطي هاي گزاره قالب در که منطق نوع این در استفاده

 «آنگاه –اگر» قواعد یا دانش پایة بر فازي، قواعد پایگاه یک که آنجا از. هستند فازي ماهیت

 تشکیل فازي آنگاه -اگر قواعد از که است دانشي پایگاه یک فازي منطق قلب ،گیرد مي شکل

 سیستم این ،واقع رد. شود مي محسوب عملکرد سطح کنترل سیستم تحقق مبناي و است شده

 در ورودي عنوان به ترکیبي و ساده فازي هايگزاره آن در که است فازي استنتاج موتور یک

 قالب در حاصله پیامد ،ها گزاره این با رابطه در شرطي قواعد اعمال با و شود مي وارد سیستم

 (.383: 3352 همکاران، و صفري) شود  مي استخراج آنگاه
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فازیغیروفازیهایقالبدرهامؤلفهتفکیکبهشهریدیریتمعملکرد.7جدول 

دوممحورهایمؤلفهدرشهریمدیریتعملکرداولمحورهایمؤلفهدرشهریمدیریتعملکرد

فازي قالب در وضعیت  
 نمره

 فازيغیر
 کد

 
702/9 EM1 


744/9 EM2


887/9 EM3


724/9 EM4


710/9 EM5


790/9 EM6


820/9 EM7


230/9 EM8


231/9 EM9


241/9 EM10

 

 فازي قالب در وضعیت
 نمره

 غیرفازي
 کد


820/9 EM1


820/9 EM2


770/9 EM3


871/9 EM4


832/9 EM5


873/9 EM6

 

 

 عملکرد بنديسطح براي فازي استنتاج قواعد ،فازي منطق از استفاده با ،حاضر تحقیق در

 ترکیب تناسب به ،راستا این در. شد تدوین کارآفریني براي بسترسازي در شهري مدیریت

 قواعد تدوین به ها،لفهمؤ از هریک در شهري یریتمد عملکرد از ممکن هايوضعیت صورت

 . شد پرداخته مطالعه مورد محورهاي در شهري مدیریت عملکرد بنديسطح در «آنگاه –اگر»
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 لحاظ به شهري مدیریت کلي عملکرد بنديسطح در «آنگاه –اگر» قواعد نیز بعد مرحلة در 

 قواعد از استفاده با .اندشده MATLAB محیط وارد و تدوین ،بررسي ردمو محورهاي مجموع

 را شهري مدیریت عملکرد مجموع تا شودمي فراهم امکان این دانش، پایگاه در شدهتدوین

 در .شودمي تعیین EN و EM محورهاي در مطرح هايپیشرفت تناسب به که کرد بنديسطح

 الگوي عنوان به و شد طراحي 8 جدول همچون جداولي ،قواعد نوشتن براي ،حاضر تحقیق

 توانمي آن کمک به که است عناصري حامل جدول ینا .شد استفاده قواعد تننوش در راهنما

 ،EN محور در شهري مدیریت فعلي عملکرد سطح ةکنندمنعکس که کرد تعریف را ايقاعده

 را ،EN محور ذیل در مطرح هايمؤلفه مختلف هايحالت از ترکیب یک فقط قاعده این.است

 ترکیبي مختلف صور تناسب به راستا، همین در. ندموجود وضعیت بر منطبق که دهدمي نشان

 ،8 جدول از استفاده در. کرد ذخیره دانش پایگاه در و نوشت را متوالي قواعد توانمي دیگر

 :شود استفاده رزی فرمول از باید قاعده نوشتن براي
n

i ii 1
i n

i ii 1

x w
S

z w









 

 غیر نمرة میانگین معرف ،ix. است i محور در عملکرد سطح معرف ،iS فرمول، این در

i ؛iةمؤلف وزن نشانگر ،iw ؛i مؤلفة فازي iz w، مؤلفة وزني نمرة معرف i ؛موجود وضع در iz

i و VH وضعیت در i مؤلفة فازي غیر نمرة معرف iz w، وضعیت در  مؤلفة وزني نمرة معرف 

VH است. 

 این است، EN، 414/1 محور از موجود وضعیت با رابطه در Si نهایي ةنمر اینکه به توجه با

 که است FL وضعیت بر منطبق گانه،هفت زباني متغیرهاي به مربوط عضویت تابع در عدد

 .گرفت نظر در پایین تقریباً عملکرد معادل را آن توانمي
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 ENمحوردرعملکردفعلیسطحبرمنطبققاعدةنوشتندرشدهتهیهیراهنماجدول.1جدول 

در  وزنینمرة 
 VHوضع 

در  غیر فازي ةنمر
 VHوضع 

وضع  وزنینمرة 
 موجود

غیر فازي رة نم وزن
 وضع موجود

 مؤلفه

082407/9 090/9  973987/9  071/9  820/9  0 

082407/9 090/9  973987/9  071/9  820/9  2 

010947/9 090/9  938107/9  031/9  770/9  8 

07177/9 090/9  91181/9  01/9  871/9  7 

010947/9 090/9  940912/9  031/9  832/9  1 

014214/9 090/9  919297/9  048/9  873/9  1 

091248/9  811003/9   038/2  مجموع 

 

 به فعلي وضعیت بر منطبق شرایط در EN محور وضعیت با متناسب قاعدة ترتیب، این به

 :است زیر صورت
1 2 3 4 5 6.IFF EN .is.FL.AND.EN .is ,FL.AND.EN . is.FL.AND.EN .isFL.AND.EN .is.FL.AND.EN .is.FL.

THEN .EN .is.FL

 محور از موجود وضعیت با رابطه در Si نهایي نمرة ،مشابه روندي طي آنکه به توجه با همچنین

EM ها مؤلفه هايوضعیت صورت از فعلي ترکیب با منطق قاعدة ،آمد دست هب 333/1 با برابر 

 :از است عبارت EMدر محور 

FLisEMTHENFLisEMANDFLisEMANDFLisEMANDFLisEMAND

FLisEMANDMisEMANDisFLEMANDFLisEMANDMisEMANDFLisEMIFF

................

.......................

10987

654321  

 ها مؤلفه به مربوط هايوضعیت صورت ترکیب از ممکن هاي حالت تناسب به ،ترتیب همین به

 دانش پایگاه به و نوشت عملکرد سطوح با رابطه در را «اگر –آنگاه» قواعد توانمي ،محور هر در

 عملکرد کنترل سیستم عنوان به توانند مي شدهذخیره قواعد این. کرد وارد فازي استنتاج سیستم

 نمرة همان ها، مؤلفه با رابطه در موجود وضع فازي غیر نمرة از منظور قواعد، این در. شوند استفاده

 نظر در گانه هفت زباني متغیرهاي از نممک هاي حالت در که است ممکن موجود وضع فازي غیر

مشابه  نیز محورها مجموععملکرد در  بندي سطحدر رابطه با  يقواعد نوشتن براي .شود مي گرفته

 عليف وضعیت هاي دادهدر عطف به  یتشد و در نها یمتنظ يهای روال مذکور چارچوب و جدول

 این. شد/. 443ت شهري معادل با کلي عملکرد مدیری سطح ،در باال ذکرشده يعملکرد در محورها
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 منطبق ةقاعد. به این ترتیب، است پایین تقریباًمعادل عملکرد  که است FLمنطبق بر وضعیت  ،عدد 

 :از شودمي عبارت يفعل یتدر وضع عملکرد مجموع بر

FLisRESTHENFLisENANDFLisEMIFF ........... 
 به بوطمر هايوضعیت صورت یبممکن از ترک هاي حالتبه تناسب  یزن قسمت این در

به پایگاه  و شود مينوشته  عملکرد مجموعاگر در رابطه با سطوح  –آنگاه قواعد محورها،

  .(3)شکل  شود مي وارددانش سیستم استنتاج فازي 

 
مطلبمحیطدرقواعدواردکردنازنمایی.8شکل

  گيری نتيجه و بحث
 براي بسترسازي در ريشه مدیریت عملکرد سنجش در مطرح هايمؤلفه ،حاضر تحقیق در

 محیط تدارک و( مؤلفه 31 با) کارآفرینان از پشتیباني و توانمندسازي محور دو در کارآفریني،

 سازماندهي و آوري جمع از بعد و است شده بنديطبقه( مؤلفه 6 با) کارآفریني براي مناسب

معرفي هايمدل در هادهدا بارگذاري به ،شدهتعیین هاي مؤلفه با رابطه در اي پرسشنامه هاي داده

 در شهري مدیریت عملکرد وضعیت تعیین امکان کار برایند در تا شد اقدام مقاله متن در شده

 . شود فراهم کارآفریني براي بسترسازي
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 ةشدفازي غیر هايمعادل فاصل حد در ها مؤلفه از هریک فازي غیر نمرات آنکه به توجه با 

 یزانم ییراتتغ ،قرار دارند 313/1 ةبا نمر VH یتو وضع 146/1 ةبا نمر VLت وضعی به مربوط

تواند ياست م یريگقابل اندازه يمختلف زمان يهاکه در دوره VL یتانفکاک از وضع

با  همچنین. حداقل باشد ةانفکاک از نقط یزانمذکور و م ةلفؤبهبود عملکرد در م یرمس یايگو

 ةمربوط به هر دو محور از نمر يهافهلؤشده در مکسب يفاز یرغ ةتوجه به آنکه سقف نمر

 هاي پروژه و اقدامات شودمي پیشنهاد ،تمتوسط تجاوز نکرده اس یتو وضع 477/1

 بستر در عملکرد بهبود روند و گیرد قرار کار دستور در ها مؤلفه از هریک در شده عملیاتي

 . شود یدهسنج یادشده دامنة تناسب به و زمان

 سعي حاضر مقالة در که گفت توان مي بررسي مورد موضوع در تحقیق پیشینة به توجه با

 مدیریت عملکرد ادواري پایش در فازي استنتاج سیستم عملیاتي زمینة طرح با است شده

 ادبیات در پژوهشي خأل این پرکردن در گامي ،کارآفریني توسعة براي بسترسازي در شهري

 با عملکرد هايشاخص آنالیز که ستا مسلم. شود برداشته کارآفریني با ارتباط در مدون

 هايداده بارگذاري سازوکار نیز و عیني هايواقعیت با ترملموس انطباق در و بیشتر جزئیات

 هايپژوهش اقتضاي که است موضوعي فازي، استنتاج کارآمدتر هايسیستم در شدهپردازش

 . دارد را تجربي بیشتر هاي زمینه در آتي

 در مطرح هاي مؤلفه از هریک در شهري مدیریت ملکردع سطح وضعیت صورت تدوین

 در آنگاه –اگر قواعد تدوین نیز و فازي تابع در عضویت مبناي بر عملکرد سطح تحلیل

 از ممکن هايحالت تناسب به که محورها از هریک در شهري مدیریت عملکرد بنديسطح

 این .است تحقیق این هايافتهی از دیگري بخش ،پذیرفت انجام هاوضعیت صورت ترکیب

 عنوان به دیگر سوي از و شدند استفاده فازي استنتاج سیستم تعریف در ،سو یک از هایافته

 در پیشگام مراحل عنوان به نیز و محورها از هریک در عملکرد سطح تعیین بر درآمدي پیش

  .شدند گرفته نظر در محورها، مجموع در عملکرد سطح تعیین

 

 يشنهادهاپ
 ةنمر از محور دو هر به مربوط هاي مؤلفه در شده کسب فازي غیر نمرة سقف آنکه به توجه با 
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عملیاتي هايژهوپر و اقدامات شودمي پیشنهاد ،است نکرده تجاوز متوسط وضعیت و 477/1 

 هب و زمان بستر در عملکرد بهبود روند و دریگ قرار کار دستور در هالفهؤم از هریک در شده

 در لفه،ؤم هر اهمیت ضریب بحث بر عالوه که است طبیعي. شود سنجیده یادشده ةدامن تناسب

 عملکرد آشیل ةپاشن از تريبرجسته نمود شده،فازي غیر ةنمر هاآن در که هایي مؤلفه خصوص

 اول، هايلفهؤم و اول محور در هشتم و هفتم چهارم، سوم، هايلفهؤم مانند) دهندمي نشان را

 پایان در .شودمي احساس بیشتر اساسي اقدامات ضرورت ،(دوم محور در چهارم و دوم

 به بیشتر توجه و موضوع ادبیات غناي راستاي در توانمي را زیر پیشنهادهاي ،تحقیق هايیافته

 :کرد فهرست کارآفریني ةمقول

 سازماني مأموریتسب به تنا ،شهر امور ادارة در مسئول هايسازمان که شودمي پیشنهاد 

 کارفریني عرصةدر  مندنظام حرکت و ریزي برنامهرا با هدف  اي ویژه هاي هسته ،خود

 . ببینند تدارک

 مصادیق تعریف به ،جامعه در کارآفریني مقولةبه  شتربی اقبال موازات به شود مي پیشنهاد 

رد استفاده مو هاي مؤلفهاز  یکعملکرد در هر بندي سطح يبرا یاتيعمل هايشاخص و

و  باشد اعتماد درمو بیشتر آمدهدست هب یجاقدام شود تا نتا عملکرد وضعیت تعییندر 

 .شود محدودتر پرسشنامه هاي پرسش هدر پاسخ ب يچون اعمال نظرات شخص يموارد
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 ران،ته هفتم، چاپ ،(الگوها نظریات، تعاریف،) کارآفریني ،(3375) محمود داریاني، پوراحمد

 .87 پردیس انتشارات

 شهري کارآفریني توسعه از حمایت ساختار مدلسازي" ،( 3356) مهدي ،کنعاني ؛نرگس ،پور ایماني

 ، تهران ،کشور کارآفریني دانشجویي کنفرانس اولین ،"(ژنریک الگوبرداري بر مبتني) تهران در

26-3 . 

 یک ارائه"( . 3333) سمیه ، عبدالهي ؛ وحید ، پور یوسف ؛ علي مقدم، رضایي ؛صادق ،مقدم حسني

 و ریزي برنامه کنفرانس چهارمین ،"شهري مدیریت بستر در کارآفریني ازتوسعه مفهومي مدل
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 و راهکارها موانع، ها، زمینه :کارآفریني تکاپوي و شهر ،( 3331) امید ،احمدي علي ،علي ،پورملک

 . فرهنگ و جامعه انتشارات ،کارآفریني توسعه هايفرصت

 قابل ،"کارآفریني توسعه براي بسترسازي رد شهري مدیرت نقش " ،(تا بي) داتیس ،ئیانخواجه

 . http://anjoman.urbanity.ir  در دسترس

 و سازماني کارآفریني و سازماني ساختار نوع بین رابطه" ،(3357)فردین وکیلي، ؛حسین خنیفر،

 شماره اول، سال ،کارآفریني هعتوس مجله ،"متوسط و کوچک اقتصادي هايشرکت در اقتصادي

2، 88-38 . 

 .نو پیوند انتشارات تهران، اول، چاپ ،شهري عمران مدیریت ،(3353) تقي محمد ،رضویان
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 سازمان شهري، مدیریت فصلنامه ،"شهري مدیریت هايچالش و مباني مفهوم" ،(3373)مظفر صرافي،

 . 65-53 ،2 شماره کشور، هايشهرداري سازمان انتشارات ،کشور هاييدهیار و هاشهرداري
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 مقایسه در کارآفریني انتخاب بر مؤثر عوامل سيبرر" ،(3357 ) محمدرضا پور، لطفعلي ؛هادي قوامي،

http://www.civilica.com/Papers-ENTSTU01=اولین-کنفرانس-دانشجویی-کارآفرینی-کشور.html
http://anjoman.urbanity.ir/
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