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مدلسازی ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در بسترسازی برای کارآفرینی
با استفاده از منطق فازی (مورد مطالعه :شهر اردبیل)
عطا غفاری گيالنده ، 1بهنوش افروز
 .3استادیار دانشگاه محقق اردبیلي

2

 .2کارشناس ارشد جغرافیا و برنامهریزي شهري ،دانشگاه محقق اردبیلي
تاریخ دریافت32 /31 /25 :
تاریخ پذیرش33 /6 /5 :

چکيده
در مقالة حاضر ،مؤلفههاي مطرح در سطحبندي عملکرد مدیریت شهري اردبیل ،در دو محور
 .3توانمندسازي و پشتیباني از کارآفرینان (با  31مؤلفه) و  .2تدارک محیط مناسب براي کارآفریني
(با  6مؤلفه) طبقهبندي و با استفاده از تکنیک مقایسة چندگانه ،تعیین وزن شدهاند .جامعة آماري تحقیق
شامل کارشناسان سازمانهاي عامل در عرصة مدیریت شهري و کارآفرینان برتر محلي هستند .تدوین
صورت وضعیت سطح عملکرد در هریک از مؤلفه و نیز طرح سیستم استنتاج فازي در سطحبندي
عملکرد مدیریت شهري در هریک از محورها ،بخش دیگري از تحقیق است .با توجه به آنکه معادل
غیر فازي از نمرات مربوط به وضعیت موجود در محورهاي یادشده و مجموع عملکرد که بیانگر
شرایط تقریباً پایین در مقیاس زباني هفتگانه است ،ميتوان گفت که عملکرد مدیریت شهري
وضعیت مناسبي ندارد .همچنین با توجه به آنکه سقف نمرة غیر فازي کسبشده در هیچیک از
مؤلفهها از نمرة  1/477تجاوز نکرده است ،ضرورت اقدامات و پروژههاي عملیاتيشده در هریک از

مؤلفهها اجتنابناپذیر است (بهویژه در مؤلفههاي سوم ،چهارم ،هفتم و هشتم از محور اول و مؤلفههاي
اول ،دوم و چهارم از محور دوم که با نمرة پایینتر وضعیت همراهاند).
واژههای کليدی :شهر اردبیل ،کارآفریني شهري ،مدیریت شهري ،منطق فازي.
نویسندةمسئول:

تلفن90070114990:

Email: Atagafari@gmail.com
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مقدمه
امروزه در کشورهاي مختلف در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفریني و کارآفرینان توجه
خاصي ميشود .تقویت کارآفریني و ایجاد بستر مناسب براي توسعة آن از ابزار پیشرفت
اقتصادي کشورها ،بهویژه کشورهاي در حال توسعه است( .خنیفر و وکیلي .)38 :3357 ،به
دلیل نقش و جایگاه ویژة کارآفرینان در روند توسعه و رشد اقتصادي ،بسیاري از دولتها در
کشورهاي توسعهیافته و در حال توسعه تالش ميکنند با حداکثر امکانات و بهرهبرداري از
دستاوردهاي تحقیقاتي ،شمار هرچه بیشتري از جامعه را که داراي ویژگيهاي کارآفریني
هستند به آموزش براي کارآفریني و فعالیتهاي کارآفرینانه تشویق و هدایت کنند (قوامي و
لطفعليپور.)32 :3357 ،
امروزه کارآفریني یکي از مقوالت مورد اقبال در جامعه است که باید در مسیرهاي
صحیحي کانالیزه شود و با پشتیباني از کارآفرینان ،زمینههاي مناسب براي فعالیت آنها فراهم
شود .در همین راستا ،بسترسازي براي کارآفریني در وجوه مختلف آن ميتواند داراي اهمیت
استراتژیک در نظام عملکرد مدیریت بخش عمومي و سازمانهاي دست اندرکار در مدیریت
شهري باشد .در مقالة حاضر هدف این است که ضمن کسب شناخت نسبت به ابعاد
نقشآفریني مدیریت شهري در بسترسازي براي کارآفریني ،مبنایي براي سنجش عملکرد
مدیریت شهري در این عرصه فراهم شود و در یک وضعیت تجربي آزمون شود .بر همین
اساس در تحقیق حاضر با انتخاب شهر اردبیل به عنوان مطالعة موردي سعي شده است در یک
زمینة تجربي ،اسنادي و پیمایشي به پرسش مطرحشده در زیر پاسخ داده شود که شاکله و
متدلوژي تحقیق بر مبناي آن شکل گرفته است:
 چگونه ميتوان با استفاده از منطق فازي و سیستم استنتاج فازي ،عملکرد مدیریت
شهري در بسترسازي براي کارآفریني را در یک الگوي قاعدهمند ،سطحبندي کرد؟
مروری بر مبانی نظری و پيشينة تحقيق
مدلها و نظریههای مطرح در تکوین کارآفرینی یا ایجاد شرکتهای کارآفرین:

توسعة ایدههاي کارآفریني سازماني ،کارآفریني شرکتي و کارآفریني اجتماعي در مقیاس شهر
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و فراهمکردن زمینههاي مناسب در این رابطه از سوي مدیریت شهري ميتواند ضمن تقویت
بنیانهاي توسعة اقتصادي و اجتماعي پایدار در سطح شهر به ارتقاي شرایط کار و زندگي
شهروندان منجر شود (حسنيمقدم و همکاران .)4 :3333 ،در واقع ،مدیریت شهري ميتواند با
تدارک زمینههاي مساعد فعالیت براي کارآفرینان ،در به فعلیترساندن پتانسیلهاي ایجاد
سرمایه و ثروت از سوي این افراد ،نقشآفرین باشد .دستاوردها و تأثیرات کارآفریني بر توسعة
شهري از زوایاي مختلف قابل طرح و بررسي است که نمایي از آنها در شکل  3نشان داده
شده است.

شکل.0فرایندتأثیرودستاوردهایکارآفرینیدرتوسعةشهری(کنعانیوهمکاران )1:0831،

کارآفریني شهري به آن دسته از فعالیتهاي کارآفرینانه اطالق ميشود که در راستاي
تأمین نیازهاي نوآورانة شهرداريها ،بهبود سطح زندگي ،تأمین خدمات مورد نیاز ،درآمدزایي
و ایجاد اشتغال براي شهروندان انجام ميگیرد .تقویت کسبوکارهاي خانگي ،تقویت
خوداشتغالي و ایجاد مراکز رشد شهري به عنوان ساختاري براي حمایت از کسبوکارهاي نوپا
درعرصة زندگي شهري ميتواند از نمادهاي عینیتبخشي به کارآفریني شهري باشد
ایمانيپور و کنعاني.)32 -3 :3356 ،

(
با توجه به اهمیت موضوع ،مدلها و نظریههاي متعددي در خصوص تکوین کارآفریني یا
ایجاد شرکتهاي کارآفرین از سوي صاحبنظران ذيربط ارائه شده است که از آن جمله
ميتوان به مدل رویدادي آلفرد شاپیرو ( ،)3378مدل رویدادي فراي ( ،)3333مدل رویدادي
ویلیام باي گریو ( ،)3334مدل فرایندي جفري تیمونز و همکاران ( ،)3358مدل چندبعدي
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ویلیلم گارتنر ( ،)3358مدل فرایندي چل و هاورس ( ،)3355مدل فرایندي استیونسون و
همکاران ( )3353و مدل یکپارچة کارآفریني نیاوالي و فوگل ( )3334اشاره کرد (احمدپور
داریاني.)328 -333 :3375 ،
در مقالة حاضر ،مراجعه به مدلهاي کالسیک مطرح در رابطه با تکوین کارآفریني یکي از
محورهاي اصلي تحقیق محسوب ميشود؛ زیرا در ذهینیتسازي براي مؤلفههاي تأثیرگذار در
بسترسازي براي کارآفریني اثر نافذي دارند .در مدلهایي که به توسعه و تکوین کارآفریني از
نگاه فرایندي توجه کردهاند ،شکلگیري فعالیتهاي کارآفرینانه و شرکتهاي کارآفرین در
فرایندي از نقشآفریني عوامل تأثیرگذار در تکوین پدیدههاي مذکور تبیین و تشریح شده
است (احمدپور داریاني)328 -333 :3375 ،؛ براي مثال در مدل رویدادي فراي ( )3333سه
عامل در انگیزة کارآفرین براي تأسیس یک شرکت نوپا دخالت دارند .این سه عامل عبارتند
از :متغیرهاي مقدم ،متغیرهاي تسریعکننده یا حرکتدهنده و متغیرهاي توانبخش .در این میان،
متغیرهاي مقدم و تسریعکننده ،انگیزة بالقوة کارآفرین را براي تأسیس شرکت یا
سرمایهگذاري مخاطرهآمیز به وجود ميآورند و در تکمیل این متغیرها باید به اثر حیاتي دو

عنصر فرصت و منابع در تصمیمگیري براي تأسیس شرکتهاي نوپا توجه داشت که از آنها به
عنوان عوامل توانبخش یاد ميشود .در مدل یکپارچة کارآفریني نیاوالي و فوگل ( )3334نیز
چهار عنصر اصلي محیطي که تأثیر تقویتکننده یا تضعیفکنندة زیادي در ایجاد شرکتهاي
نوپا دارند ،عبارتند از .3 :رویکردها و سیاستهاي دولت  .2شرایط اقتصادي و اجتماعي
 .3مهارتهاي شغلي و کارآفریني  .4حمایتهاي مالي و غیر مالي (احمدپور داریاني:3375 ،
.)328 -333
مدیریت شهری و جایگاه آن در بسترسازی کارآفرینی :مدیریت شهري در عطف به
مفهوم و ماهیت مدیریت ،باید شامل سازوکار برنامهریزي ،سازماندهي ،هدایت ،کنترل و
هماهنگسازي در ادارة امور شهر باشد .نظام مدیریت شهري در مفهوم عام خود مشتمل بر
سازوکاري است که در آن تمامي نهادها ،سازمانها ،ارگانها ،تشکلها و افراد تأثیرگذار در
ادارة امور شهر دخیل هستند و به ایفاي نقش در ابعاد مختلف اجتماعي ،اقتصادي و کالبدي
حیات شهر ميپردازند .هماهنگي و همافزایي عوامل دستاندرکار در ادارة امور شهر که در
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چارچوبهاي مشخصي ميتواند جریان داشته باشد به انسجام در مدیریت ،اداره و کنترل شهر
کمک ميکند و در توسعة همهجانبه و پایدار شهر نقشي کلیدي ایفا ميکند (سعیدنیا:3373 ،
43؛ صرافي53 :3373 ،؛ رضویان 347 -323 :3353 ،و غفاري گیالنده 233 :3356 ،و )234؛
بنابراین دایرة تعریف مدیریت شهري در نظام یکپارچة آن ،به مراتب گستردهتر از تشکیالت
سازماني و اجرایي شهرداري و شوراي شهر است .در فرایند هماهنگي و همافزایي با عوامل
دستاندرکار در ادارة امور شهر ،شهرداري با اشتراک در وظایف یا نزدیکي وظایف ،اشتراک
در محدودة جغرافیایي فعالیت (عرصههاي کالبدي فضاي شهري) ،لزوم برقراري تعامالت و
مکاتبات اداري با سازمانهاي بخشي و دولتي (مزیني )333 :3375 ،ميتواند نقش مؤثري در
گسترش همکاري نزدیک با عوامل مذکور داشته باشد .در مقالة حاضر ،براي بیان عملکرد
مدیریت شهري ،مفهوم مدیریت شهري به جایگاه سازماني شهرداري و شوراي شهر محدود
نشده و سایر سازمانها و ارگانهاي بخشي و محلي دستاندرکار در ادارة امور را نیز
ميگیرد.
دربر 
نقش مدیریت شهري در بسترسازي براي کارآفریني را باید در بطن رسالت مدیریت شهري
در رشد و توسعة اجتماعي ،اقتصادي و کالبدي شهر جستوجو کرد .شهرها به جاي آنکه
مکانهاي تنشآفرین براي سرمایهگذاري اقتصادي یا تراکم افراد بیکار با انبوه مشکالت
اقتصادي ،اجتماعي و زیستمحیطي باشند باید به مراکز رشد و پویایي اقتصادي ،اجتماعي در
چارچوب توسعة ملي تبدیل شوند که از جمله نمودهاي آن را ميتوان در آفرینش فرصتهاي
ارزنده در عرصة کارآفریني و اشتغالزایي عنوان کرد (حسنيمقدم و همکاران)6 :3333 ،
پيشينة تحقيق :سیر تکویني ادبیات تحقیق در حوزة کارآفریني ،گویاي اقبال روزافزون به
این موضوع در جامعه و محافل دانشگاهي است .نمونههایي از منابع مورد مراجعه در این رابطه
عبارتند از:
حسنيمقدم و همکاران ( )3333که در بررسي زمینههاي گسترش و توسعة کارآفریني در
بستر مدیریت شهري ،سازوکارهاي تقویت گرایش به کارآفریني و مدیریت کارآفریني را
تحلیل کردهاند و ضمن ارائة یک مدل مفهومي ،بر رابطه بین کارآفریني شرکتي و عملکرد
شهري در بستر مدیریت استراتژیک شهري صحه گذاشتند (حسنيمقدم و همکاران:3333 ،
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 .)36 -3ایمانيپور و کنعاني ( )3357ضمن استفادة عملیاتيشده از الگوگیري ژنریک از
تجارب موفق شهرهاي جهان ،به مدلسازي ساختار حمایت از توسعة کارآفریني در شهر تهران
پرداختهاند .آنها پیشنهادهاي اصالحي را به تناسب در ساختار و فرایندهاي کالن ستاد
کارآفریني شهر تهران ارائه دادند (ایمانيپور و کنعاني .)22 -3 :3357 ،ملکپور و
يمحمدي ( )3331در یک اقدام پژوهشي ضمن استفاده از  63متغیر و شاخص ،زمینهها و
عل 
راهکارهاي توسعة کارآفریني سازماني در مناطق بیستودوگانة شهر تهران را بررسي کردهاند.
تحلیل و شناخت روند کارآفریني سازماني در واحدها و مناطق بیستودوگانة شهرداري تهران،
شناسایي مهمترین زمینههاي توسعة آموزش و ترویج کارآفریني سازماني در ایران با تأکید بر
یک نهاد خاص و سنجش شاخصهاي سازمان کارآفرین و شناخت این مهم در مناطق
بیستودوگانه از مهمترین اهداف کاربردي مورد پیگیري در این تحقیق هستند (ملکپور و
علياحمدي.)57 -38 :3331 ،
کاروانا و همکاران ( )2112در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که سازمانهاي دولتي
ميتوانند از طریق اتخاذ یک رویکرد کارآفرینانه نسبت به منابعي که بر آن کنترل دارند ارزش
جدیدي را به ذينفعان مختلف خود ارائه دهند ) .(Caruana et al., 2002: 43- 45نتایج
حاصل از بررسيهاي جیانگیوها و همکاران ( ،)2113گویاي اهمیت استقرار نظام تحقیق در
تلفیق با برنامههاي کارآفریني است که به افزایش توانمندي منابع انساني منجر شده است و
شکوفایي نوآوري و خالقیت در بین کارآفرینان را به ارمغان ميآورد )Jianghuai et al.,

 .(2009: 85- 102کلین ولتوییس و همکاران ( )2133در بررسيهایشان بر نقش کارآفرینان
نهادي در توسعة پایدار شهري اذعان داشتهاند و چگونگي ایفاي این نقش از سوي کارآفرینان
نهادي را تجزیه و تحلیل کردند .در این تحقیق ،به تئوریزهکردن و پیداکردن تاکتیکهایي
پرداخته شده است که کارآفرینان با بهکارگیري آن در نهادهاي رسمي و غیره رسمي رخنه
يکنند تا زمینة نهادي مناسبي را براي توسعة پایدار رقم بزنند )Klein Woolthuis et al.,
م

 .(2013: 91-100مقیمي ( )3353ضمن بررسي توانمنديها و ویژگيهاي کارآفریني سازماني
در سازمانهاي غیر دولتي به تحلیل عوامل ساختاري ،رفتاري و زمینهاي در ارتقاي سطح
کارآفریني پرداخت (مقیمي.)354 -343 :3353،
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روششناسی تحقيق
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي و به لحاظ ماهیت تحقیق ،توصیفي و تحلیلي است.
جامعة آماري مورد مراجعه در توزیع پرسشنامه مربوط به وضعیت عملکرد مدیریت شهري در
بسترسازي براي کارآفریني در شهر اردبیل ،از یک سو مشتمل برکارشناسان آن دسته از
سازمانهاي دستاندرکار در امور شهري است که به نظر ميرسد در مقایسه با سازمانهاي
دیگر ارتباط ملموستري با موضوع تحقیق داشته باشند .از سوي دیگر به کارشناسان مرکز
رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبیلي مراجعه شد و بعد از توزیع پرسشنامه در میان
پنج نفر از کارآفرینان برتر شهر (به تناسب امکان دسترسي) ،مشخصات و شمارة تماس آنها از
ادارة اشتغال استان اردبیل دریافت شد .نظر افراد مذکور نیز به تناسب پرسشهاي مندرج در
پرسشنامه و در تکمیل نظرات کارشناسان در باال ذکرشده ،اخذ شد .با این توصیف ،افراد و
کارشناسان طبقات دهگانة جامعة آماري در توزیع پرسشنامه عبارتند از :کارشناسان شهرداري
اردبیل ،اعضاي شوراي شهر اردبیل ،کارشناسان استانداري اردبیل ،کارشناسان ادارة کل صنایع
و معادن اردبیل ،کارشناسان ادارة کل تعاون ،کارشناسان ادارة کار و امور اجتماعي اردبیل،
کارشناسان ادارة اشتغال اردبیل ،کارشناسان بنیاد تعاون و توسعة کارآفریني استان اردبیل،
کارشناسان مرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبیلي و کارآفرینان برتر معرفيشده.
براي تعیین حجم کل نمونه در فرایند توزیع پرسشنامه از فرمول برآورد حجم نمونه استفاده
شد .در این راستا ،با درنظرگرفتن سطح اطمینان  31درصد و احتمال قابل قبول خطاي برآورد
 31درصد ،حجم نمونه مطابق با فرمول زیر معادل با  86/7 ≈ 61به دست ميآید .براي ارسال
به کارشناسان هر طبقه از طبقات دهگانة جامعة آماري نیز توزیع پنج الي هفت پرسشنامه در
گروه مد نظر قرار گرفت.
در انتخاب مؤلفههاي مطرح در سطحبندي عملکرد مدیریت شهري در بسترسازي براي
کارآفریني ،ابتدا سعي شد با پیمایش نظرات و نوشتارهاي مطرح در عرصة کارآفریني و
مدیریت و برنامهریزي شهري (منابع قیدشده در فهرست منابع) فهرست اولیه از این مؤلفههاي
تأثیرگذار استخراج شوند .با توجه به نداشتن دسترسي به فهرست قالببنديشده از مؤلفهها،
ميتوان از فنون متداول انتخاب معیار استفاده کرد که در سه رویکرد بررسي ادبیات مربوطه،
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پیمایش عقاید و نظرات و شبیهسازي و بررسيهاي تحلیلي قابل طرح هستند (مالچفسکي،
 .)211 :3331در این مقاله ،آنالیز و انطباق وظایف مدیریت شهري با مقتضیات کارآفریني
شهري در گام اول و نیز تحلیل و انطباق مؤلفههاي استخراجشده از گام اول با مدلها و
نظریههاي متعدد -که در خصوص تکوین کارآفریني یا ایجاد شرکتهاي کارآفرین از سوي

صاحبنظران ذيربط ارائه شده است -مبناي انتخاب مؤلفهها بوده است .در ادامه مؤلفههاي
فهرستشده بعد از پرداخت و پاالیش ،در دو محور طبقهبندي شدهاند و با کد و عالئم
اختصاري مشخصي برچسب خوردند (مؤلفههاي قیدشده در جدولهاي  3و  .)2به این صورت
که عالمت  EMبه عنوان کد معرف براي محور اول (توانمندسازي کارآفرینان و پشتیباني از
کارآفرین – (EMPOWERMENTبا ده مؤلفه و عالمت  ENبه عنوان کد معرف براي محور
دوم (تدارک محیط مناسب براي فعالیت و مهارتآموزي )ENVIRONMENT -یا شش
مؤلفه در نظر گرفته شد.
پرسش در خصوص وضعیت عملکرد دربارة هریک از شانزده مؤلفة یادشده ،شاکلة اصلي
پرسشهاي پرسشنامه را تشکیل دادند که در قالبهاي هفتگزینهاي طرح شدند .اگر به این
دو محور به موازات هم توجه شود ،ميتوان انتظار داشت که در رونق کارآفریني در جامعه،
گامهاي مؤثري از سوي مدیریت شهري برداشته شود .اطالعاتي که در این مقاله به کار گرفته
ميشوند مشتمل بر صورت پردازششده از دادههاي مستخرج از پرسشنامههاي تکمیلشده از
سوي افراد مورد مراجعه است .در واقع ،پاسخدهندگان به تناسب پرسشهاي تحقیق ،نظر خود
را در خصوص صورت وضعیت عملکرد مدیریت شهري با انتخاب یک گزینه و یا یک نقطه
از مقیاس یا طیف هفتنقطهاي ،مشخص کردهاند .این گویهها به ترتیب عبارتند از .3 :خیلي
پایین ( .2 ،)VLپایین ( .3 ،)Lنسبتاً پایین ( .4 ،)FLمتوسط ( .8 ،)Mنسبتاً باال ( .6 ،)FHباال
( .7 ،)Hخیلي باال ( .)VHهر گویه و یا هر نقطه از مقیاس هفتنقطهاي ،یک متغیر زباني
محسوب ميشود .در محاسبات فازي مورد استفاده در این تحقیق ،هریک از این متغیرهاي
زباني (صورت وضعیتهاي عملکرد) در عطف به نرم مطرح در جدول هوانگ ،با یک عدد
فازي از نوع اعداد فازي مثلثي و یا ذوزنقهاي مشخص شدهاند (شکل .)2
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براي اعمالکردن بحث روایي در پرسشنامة مربوط به تحقیق حاضر ،از روش غربالزني
استفاده شده است .همچنین آزمون پایایي پرسشنامه نیز بر مبناي محاسبة ضریب آلفاي کرونباخ
صورت گرفته است (با مقدار ضریب بهدستآمده .)1/75
روشهاي مورد استفاده در تجزیه و تحلیل به این ترتیب است .3 :تکنیک مقایسة چندگانه
براي مشخصکردن وزن مؤلفهها .2 ،تعیین سطح عملکرد در هر مؤلفه بر مبناي عضویت در
تابع فازي .3 ،استفاده از قواعد فازي در چارچوب منطق و سیستم استنتاج فازي.
یافتهها
در این قسمت ،یافتههاي تحقیق به تفکیک صورت وضعیت محورهاي ارزیابي عملکرد و
مؤلفههاي مطرح در ذیل محور ،بررسي ميشود.
الف( تعيين وزن مؤلفههای تأثيرگذار در تعيين سطح عملکرد :در تحقیق حاضر،
تعیین ضریب اهمیت مؤلفهها و محورها با استفاده از تکنیک مقایسة چندگانه ،صورت گرفته و
نتایج بهدستآمده در جدولهاي  3و  2منعکس شده است .این روش ،به طور ویژه براي فراهم
کردن تخمین آن دسته از وزنهایي در نظر گرفته ميشود که بر پایة ورودي گروهي و
اولویتهاي تعیینشده از سوي تصمیمگیرندگان متعدد قرار دارند (مالچفسکي:3331 ،
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مؤلفههایمطرحدرذیلمحوراول 
جدول.0وزن 
کد

نام مؤلفهها

وزن

سایتهای  9/920

رسانهها ،نشریات ،
اطالعرسانی (اعم از  
کانالهای مختلف  
  EM1استفاده مؤثر از  
ارائهشده برای
اینترنتی و  )...در زمینة معرفی امتیاز و مزایای کارآفرینی ،تسهیالت  
کارآفرینانوفرصتهایکارآفرینی 
وحرفهای  9/970

کارگاههای آموزشی  ،
فنی

برنامههای توانمندسازی و کمک به برگزاری 
  EM2اجرای  
مهارتهایالزمبرایکارآفرینی 

ومهارتیدرراستایایجاد
مساعدتهای ویژه در  9/914

طرحهای ابتکاری و انجام 
  EM3فراخوان سالیانة کارآفرینان در ارائة  
طرحهایمنتخبدرقالبقرارداددوسویه 
اجراییشدن 

انجامشده در راستای کشف و شناسایی و معرفی افراد کارآفرین در راستای  9/914
  EM4اقدامات  
سازمانهای

ارگانها و 
آنها در زیر چترهای حمایتی و پشتیبانی  
سازماندهی  
دستاندرکار 

کسبوکار و  9/930
راهاندازی  
  EM5کمک به تأمین منابع و ارائة تسهیالت مناسب در راستای  
فراهمکردنسرمایه،ابزاروامکاناتموردنیازکارآفرینان 

آنها به عنوان الگو  9/978
فعالیتهای  

  EM6معرفی کارآفرینان موفق و ارائة بیوگرافی ،دستاوردها و 
همایشهای

سایتهای اینترنتی و  ...و برگزاری 

خبرنامهها ،

رسانهها ،نشریات ،
در  
کارآفرینیوتجلیلازکارآفرینانبرگزیده 
کسبوکار بر پایة اموری چون سپردن پروژه ،کار ،انجام خدمات  9/908
فرصتهای  

  EM7ایجاد 
شهریبهکارآفرینان 
ریسکپذیری  9/911

بیمهای در راستای باالبردن انگیزه و 
  EM8تسهیالت مناسب حمایتی و  
راهاندازیشرکت 
سرمایهگذاریو 

کارآفریناندر
فعالیتهای کارآفرینان بر پایة بازارمحوری و متناسب با نیازهای بومی و  9/911

  EM9هدایت 
منطقهای 

سیاستهای انگیزشی در  9/918

برنامهها و 
  EM10کمک به ترویج فرهنگ خوداشتغالی و اتخاذ  
نهادینهکردنفرهنگکارآفرینیوحمایتازکارآفرینان

راستای

مأخذ :مطابق با توضیحات بند الف روششناسي تحقیق ،به منابع زیر در استنیاط و جمعبندي
تهایي مؤلفهها مراجعه شده است:
کاظمیان و سعیدي  :3351ص 62؛ خواجهئیان ،بي تا ،قابل دسترس در
http://anjoman.urbanity.ir؛ احمدپور داریاني328 -333 :3375 ،؛ ملکپور و علياحمدي3331 ،؛
کنعاني و همکاران3356 ،؛ غفاري3356 ،؛ ایمانيپور و کنعاني3356 ،؛ حسنيمقدم و همکاران.3333 ،
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جدول.2وزنمؤلفههایمطرحدرذیلمحوردوم 
کد 
 EM1
 EM2
 EM3
 EM4
 EM5
 EM6

مؤلفهها 
نام 
تشکلهایویژهبرایارتباطمؤثرباکارآفرینانوپوشش

کانونها،دفاترو
برپایی 
متمرکزکارآفریناندرزیرچترحمایتیوپشتیبانیسازمان
تدارکفضاهایفیزیکیمجهزبهزیرساختوامکاناتبرایفعالیت،پرورشو
مهارتیابیکارآفرینان 

سرمایهگذاریوتأسیس

ارائةتسهیالتوشرایطمناسببرایکارآفریناندرراستای
قالبهاییچونشرکتتعاونیو ...
شرکتدر 
کسبوکارباپتانسیلجذبکارآفریناندر
خوشههایصنعتیو 

شکلگیری
کمکبه 
خوشههایمرتبط 

دستوپاگیراداریوغیرضروریوانعکاستنگناهایناشیاز
اقدامبرایرفعموانع 
قوانینومقرراتدرحوزةفعالیتکارآفرینان
زمینههایمناسببرایکارآفرینان .
دستگاههایدولتیدرراستایبسط 

همکاریبا

وزن 
 9/913
 9/913
 9/947
 9/917
 9/947
 9/910

مأخذ:منابعمندرجدرذیلجدول.0

ب) تعریف سازوکار اندازهگيری صورت وضعيت عملکرد در هریک از مؤلفهها بر

مبنای عضویت در تابع فازی :مجموعههاي فازي در روي یک دامنه که معرف صورت
وضعیتهاي مختلف یک پدیده یا موضوع هستند با متغیرهاي زباني ،ارزشهاي زباني و
واژههاي زباني مشخص ميشوند .تعداد واژههاي زباني در طول یک دامنه ميتواند به تناسب
سطح تفصیل در بیان تغییرات حالتهاي یک موضوع ،متفاوت باشد و در قالبهایي چون
واژههاي زباني دوگانه ،سهگانه ،چهارگانه و هفتگانه مطرح شوند .یکي از راههاي تبدیل

واژههاي زباني به اعداد فازي متناظر آنها استفاده از جدول تبدیل ارائهشده از سوي چن و

هوانگ است (مالچفسکي .)233 -233 :3331 ،در تحقیق حاضر ،با توجه به این جدول،
واژههاي زباني هفتگانه ،به عدد فازي متناظر تبدیل شدند؛ سپس با استفاده از روش امتیازدهي
به چپ و راست ،به اعداد غیر فازي تغییر یافتند (جدول .)3
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جدول.8تبدیلاعدادفازیمورداستفادهبهغیرفازی 
مقدار غیر فازي

امتیاز سمت راست

امتیاز سمت چپ

مقدار فازي

متغیر زبانی

9/971

9/00

0

9،9،9/0،9/2

VL

9/221

9/242

9/300

0،9/2،9/2،9/8

L

9/818

9/717

9/423

9/2،9/8،9/7،9/1

FL

9/700

9/171

9/171

9/7،9/1،9/1،9/1

M

9/181

9/424

9/711

9/1،9/1،9/4،9/3

FH

9/442

9/303

9/248

9/4،9/3،9/3،9/0

H

9/090

0

9/032

9/3،9/0،0،0

VH

در ادامه با میانگینگیري از معادل غیر فازيشدة پاسخهاي پرسشهاي مرتبط با هر مؤلفه،
نمرة نهایي عملکرد مدیریت شهري در آن مؤلفه به دست آمد .ضمن آنکه با جایابي نمرة
نهایي بهدستآمده در رابطه با هر مؤلفه بر روي دامنة اعداد فازي و مجموعههاي فازي مورد
استفاده ،ميتوان وضعیت عملکرد فعلي در هر مؤلفه را در عطف به متغیر زباني و با ذکر درجة
تعلق به آن متغیر زباني به دست آورد (جدول .)4
ج) تهية قواعد فازی در چارچوب منطق و سيستم استنتاج فازی :منطق فازي ،نوعي
منطق و روش استدالل براي حصول به نتیجه است .ترکیبي از گزارههاي مقدم و تالي مورد
استفاده در این نوع منطق که در قالب گزارههاي شرطي «اگر– آنگاه» مطرح ميشوند داراي
ماهیت فازي هستند .از آنجا که یک پایگاه قواعد فازي ،بر پایة دانش یا قواعد «اگر– آنگاه»
شکل ميگیرد ،قلب منطق فازي یک پایگاه دانشي است که از قواعد اگر -آنگاه فازي تشکیل
شده است و مبناي تحقق سیستم کنترل سطح عملکرد محسوب ميشود .در واقع ،این سیستم
یک موتور استنتاج فازي است که در آن گزارههاي فازي ساده و ترکیبي به عنوان ورودي در
سیستم وارد ميشود و با اعمال قواعد شرطي در رابطه با این گزارهها ،پیامد حاصله در قالب
آنگاه استخراج ميشود (صفري و همکاران.)383 :3352 ،
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مؤلفههادرقالبهایفازیوغیرفازی 
جدول.7عملکردمدیریتشهریبهتفکیک 
مؤلفههایمحوراول 
عملکردمدیریتشهریدر 
کد

نمره
غیرفازي

EM1

 9/702

 EM2

9/744

 EM3

9/887

 EM4

9/724

 EM5

9/710

 EM6

9/790

 EM7

9/820

 EM8

9/230

 EM9

9/231

 EM10

9/241

مؤلفههایمحوردوم 
عملکردمدیریتشهریدر 

وضعیت در قالب فازي

کد

نمره
غیرفازي

 9/820  EM1

وضعیت در قالب فازي



9/820  EM2




9/770  EM3
9/871  EM4




9/832  EM5
 9/873  EM6














در تحقیق حاضر ،با استفاده از منطق فازي ،قواعد استنتاج فازي براي سطحبندي عملکرد
مدیریت شهري در بسترسازي براي کارآفریني تدوین شد .در این راستا ،به تناسب ترکیب
صورت وضعیتهاي ممکن از عملکرد مدیریت شهري در هریک از مؤلفهها ،به تدوین قواعد
«اگر– آنگاه» در سطحبندي عملکرد مدیریت شهري در محورهاي مورد مطالعه پرداخته شد.
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در مرحلة بعد نیز قواعد «اگر– آنگاه» در سطحبندي عملکرد کلي مدیریت شهري به لحاظ
مجموع محورهاي مورد بررسي ،تدوین و وارد محیط  MATLABشدهاند .با استفاده از قواعد
تدوینشده در پایگاه دانش ،این امکان فراهم ميشود تا مجموع عملکرد مدیریت شهري را
سطحبندي کرد که به تناسب پیشرفتهاي مطرح در محورهاي  EMو  ENتعیین ميشود .در
تحقیق حاضر ،براي نوشتن قواعد ،جداولي همچون جدول  8طراحي شد و به عنوان الگوي
راهنما در نوشتن قواعد استفاده شد .این جدول حامل عناصري است که به کمک آن ميتوان
قاعدهاي را تعریف کرد که منعکسکنندة سطح عملکرد فعلي مدیریت شهري در محور ،EN
است.این قاعده فقط یک ترکیب از حالتهاي مختلف مؤلفههاي مطرح در ذیل محور  ،ENرا
نشان ميدهد که منطبق بر وضعیت موجودند .در همین راستا ،به تناسب صور مختلف ترکیبي
دیگر ميتوان قواعد متوالي را نوشت و در پایگاه دانش ذخیره کرد .در استفاده از جدول ،8
براي نوشتن قاعده باید از فرمول زیر استفاده شود:
xi wi
z wi

n





i 1
n

i 1 i

Si

در این فرمول ، Si ،معرف سطح عملکرد در محور  iاست ، x i .معرف میانگین نمرة غیر
فازي مؤلفة i؛  ، w iنشانگر وزن مؤلفةi؛  ، zi w iمعرف نمرة وزني مؤلفة  iدر وضع موجود؛ z i

معرف نمرة غیر فازي مؤلفة  iدر وضعیت  VHو  ، zi w iمعرف نمرة وزني مؤلفة در وضعیت
 VHاست.
با توجه به اینکه نمرة نهایي  Siدر رابطه با وضعیت موجود از محور  1/414 ،ENاست ،این
عدد در تابع عضویت مربوط به متغیرهاي زباني هفتگانه ،منطبق بر وضعیت  FLاست که
ميتوان آن را معادل عملکرد تقریباً پایین در نظر گرفت.
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تهیهشدهدرنوشتنقاعدةمنطبقبرسطحفعلیعملکرددرمحورEN
جدول.1جدولراهنمای 
مؤلفه

نمرة غیر فازي

وزن

نمرة وزنی وضع

نمرة غیر فازي در

نمرة وزنی در

0
2

موجود
وضع
9/820

9/071

موجود9/
973987

VH
وضع
9/090

9/820

9/071

9/973987

9/090

وضع
9VH
/082407
9/082407

8

9/770

9/031

9/938107

9/090

9/010947

7

9/871

9/01

9/91181

9/090

9/07177

1

9/832

9/031

9/940912

9/090

9/010947

1

9/873

9/048

9/919297

9/090

9/014214

مجموع

2/038

9/811003

9/091248

به این ترتیب ،قاعدة متناسب با وضعیت محور  ENدر شرایط منطبق بر وضعیت فعلي به
صورت زیر است:
.IFF EN 1.is.FL.AND.EN 2 .is , FL.AND.EN .3 is.FL.AND.EN 4 .isFL.AND.EN 5 .is.FL.AND.EN 6.is.FL.
THEN .EN .is.FL

همچنین با توجه به آنکه طي روندي مشابه ،نمرة نهایي  Siدر رابطه با وضعیت موجود از محور
 EMبرابر با  1/333به دست آمد ،قاعدة منطق با ترکیب فعلي از صورت وضعیتهاي مؤلفهها
در محور  EMعبارت است از:
.IFF EM 1 .is.FL. AND.EM 2 .is.M . AND.EM .3 is.FL. AND.EM 4 .isFL. AND.EM 5 .is.M . AND.EM 6 .is.FL.
AND.EM 7 is.FL. AND.EM 8 is.FL. AND.EM 9 .is.FL. AND.EM 10 .is.FL THEN .EM .is.FL

به همین ترتیب ،به تناسب حالتهاي ممکن از ترکیب صورت وضعیتهاي مربوط به مؤلفهها
در هر محور ،ميتوان قواعد «آنگاه– اگر» را در رابطه با سطوح عملکرد نوشت و به پایگاه دانش
سیستم استنتاج فازي وارد کرد .این قواعد ذخیرهشده ميتوانند به عنوان سیستم کنترل عملکرد
استفاده شوند .در این قواعد ،منظور از نمرة غیر فازي وضع موجود در رابطه با مؤلفهها ،همان نمرة
غیر فازي وضع موجود ممکن است که در حالتهاي ممکن از متغیرهاي زباني هفتگانه در نظر
گرفته ميشود .براي نوشتن قواعدي در رابطه با سطحبندي عملکرد در مجموع محورها نیز مشابه
روال مذکور چارچوب و جدولهایي تنظیم شد و در نهایت در عطف به دادههاي وضعیت فعلي
عملکرد در محورهاي ذکرشده در باال ،سطح کلي عملکرد مدیریت شهري معادل با  ./443شد .این
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عدد ،منطبق بر وضعیت  FLاست که معادل عملکرد تقریباً پایین است .به این ترتیب ،قاعدة منطبق
بر مجموع عملکرد در وضعیت فعلي عبارت ميشود از:
EM .is.FL. AND.EN .is.FL. THEN .RES .is.FL

.IFF

در این قسمت نیز به تناسب حالتهاي ممکن از ترکیب صورتوضعیتهاي مربوط به
محورها ،قواعد آنگاه– اگر در رابطه با سطوح مجموع عملکرد نوشته ميشود و به پایگاه
دانش سیستم استنتاج فازي وارد ميشود (شکل .)3

شکل.8نماییازواردکردنقواعددرمحیطمطلب 

بحث و نتيجهگيری
در تحقیق حاضر ،مؤلفههاي مطرح در سنجش عملکرد مدیریت شهري در بسترسازي براي
کارآفریني ،در دو محور توانمندسازي و پشتیباني از کارآفرینان (با  31مؤلفه) و تدارک محیط
مناسب براي کارآفریني (با  6مؤلفه) طبقهبندي شده است و بعد از جمعآوري و سازماندهي
دادههاي پرسشنامهاي در رابطه با مؤلفههاي تعیینشده ،به بارگذاري دادهها در مدلهاي معرفي
شده در متن مقاله اقدام شد تا در برایند کار امکان تعیین وضعیت عملکرد مدیریت شهري در
بسترسازي براي کارآفریني فراهم شود.
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با توجه به آنکه نمرات غیر فازي هریک از مؤلفهها در حد فاصل معادلهاي غیر فازيشدة
مربوط به وضعیت  VLبا نمرة  1/146و وضعیت  VHبا نمرة  1/313قرار دارند ،تغییرات میزان
انفکاک از وضعیت  VLکه در دورههاي مختلف زماني قابل اندازهگیري است ميتواند
گویاي مسیر بهبود عملکرد در مؤلفة مذکور و میزان انفکاک از نقطة حداقل باشد .همچنین با
توجه به آنکه سقف نمرة غیر فازي کسبشده در مؤلفههاي مربوط به هر دو محور از نمرة
 1/477و وضعیت متوسط تجاوز نکرده است ،پیشنهاد ميشود اقدامات و پروژههاي
عملیاتيشده در هریک از مؤلفهها در دستور کار قرار گیرد و روند بهبود عملکرد در بستر
زمان و به تناسب دامنة یادشده سنجیده شود.
با توجه به پیشینة تحقیق در موضوع مورد بررسي ميتوان گفت که در مقالة حاضر سعي
شده است با طرح زمینة عملیاتي سیستم استنتاج فازي در پایش ادواري عملکرد مدیریت
شهري در بسترسازي براي توسعة کارآفریني ،گامي در پرکردن این خأل پژوهشي در ادبیات
مدون در ارتباط با کارآفریني برداشته شود .مسلم است که آنالیز شاخصهاي عملکرد با
جزئیات بیشتر و در انطباق ملموستر با واقعیتهاي عیني و نیز سازوکار بارگذاري دادههاي
پردازششده در سیستمهاي کارآمدتر استنتاج فازي ،موضوعي است که اقتضاي پژوهشهاي
آتي در زمینههاي بیشتر تجربي را دارد.
تدوین صورت وضعیت سطح عملکرد مدیریت شهري در هریک از مؤلفههاي مطرح در
تحلیل سطح عملکرد بر مبناي عضویت در تابع فازي و نیز تدوین قواعد اگر– آنگاه در
سطحبندي عملکرد مدیریت شهري در هریک از محورها که به تناسب حالتهاي ممکن از

ترکیب صورت وضعیتها انجام پذیرفت ،بخش دیگري از یافتههاي این تحقیق است .این
یافتهها از یک سو ،در تعریف سیستم استنتاج فازي استفاده شدند و از سوي دیگر به عنوان
پیشدرآمدي بر تعیین سطح عملکرد در هریک از محورها و نیز به عنوان مراحل پیشگام در
تعیین سطح عملکرد در مجموع محورها ،در نظر گرفته شدند.
پيشنهادها
با توجه به آنکه سقف نمرة غیر فازي کسبشده در مؤلفههاي مربوط به هر دو محور از نمرة
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 1/477و وضعیت متوسط تجاوز نکرده است ،پیشنهاد ميشود اقدامات و پروژههاي عملیاتي
شده در هریک از مؤلفهها در دستور کار قرار گیرد و روند بهبود عملکرد در بستر زمان و به
تناسب دامنة یادشده سنجیده شود .طبیعي است که عالوه بر بحث ضریب اهمیت هر مؤلفه ،در
خصوص مؤلفههایي که در آنها نمرة غیر فازيشده ،نمود برجستهتري از پاشنة آشیل عملکرد
را نشان ميدهند (مانند مؤلفههاي سوم ،چهارم ،هفتم و هشتم در محور اول و مؤلفههاي اول،
دوم و چهارم در محور دوم) ،ضرورت اقدامات اساسي بیشتر احساس ميشود .در پایان
یافتههاي تحقیق ،پیشنهادهاي زیر را ميتوان در راستاي غناي ادبیات موضوع و توجه بیشتر به
مقولة کارآفریني فهرست کرد:
 پیشنهاد ميشود که سازمانهاي مسئول در ادارة امور شهر ،به تناسب مأموریت سازماني
خود ،هستههاي ویژهاي را با هدف برنامهریزي و حرکت نظاممند در عرصة کارفریني
تدارک ببینند.
 پیشنهاد ميشود به موازات اقبال بیشتر به مقولة کارآفریني در جامعه ،به تعریف مصادیق
و شاخصهاي عملیاتي براي سطحبندي عملکرد در هریک از مؤلفههاي مورد استفاده
در تعیین وضعیت عملکرد اقدام شود تا نتایج بهدستآمده بیشتر مورد اعتماد باشد و
مواردي چون اعمال نظرات شخصي در پاسخ به پرسشهاي پرسشنامه محدودتر شود.
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