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تبییي ٍ رتبِبٌذی ؼاخصّای ظاختاری هؤثر بر فرآیٌذ کارآفریٌی
با اظتفادُ از رٍیکرد دلفی فازی ٍ  AHPفازی در ؼیالت اظتاى هازًذراى

داًؽگاُ ػلَم کؽاٍرزی ٍ هٌابغ طبیؼی ظاری
راّبردّای کارآفریٌی در کؽاٍرزی

2

حعیي صوذی هیارکالئی ٍ 1حوسُ صوذی هیارکالئی

 -9کاسضٌاسی اسضذ هذیشیت دٍلتی ،باضگاُ پظٍّطگشاى ٍ ًخبگاى جَاىٍ ،احذ قائنضْش ،داًطگاُ آصاد اسالهی ،قائنضْش ،ایشاى
(ًَیسٌذُ هسٍَل)hossein_samadi_m@yahoo.com :
 -2دکتشی هذیشیت دٍلتی ،گشٍُ هذیشیت دٍلتیٍ ،احذ ػلَم ٍ تحقیقات ،داًطگاُ آصاد اسالهی ،تْشاى ،ایشاى
تاسیخ پزیشش97/2/22 :
تاسیخ دسیافت96/6/27 :

چکیذُ
کارآفریٌی ظازهاًی فرآیٌذی اظت کِ طی آى ظازهاىّا ،فرصتّای رؼذ ٍ تَظؼِ را تؽخیص دادُ ٍ با ًَآٍری ٍ تخصیص
هجذد هٌابغ ،ارزغّای جذیذی را برای هؽتریاى ایجاد هیکٌٌذ .در ایي هیاى ؼاخصّای ظاختاری از ػَاهل هْن حیاتی هؤثر
جْت تَظؼِ فرآیٌذ کارآفریٌی ظازهاًی هیباؼٌذّ .ذف از پصٍّػ حاضر ،ؼٌاظایی ٍ رتبِبٌذی ؼاخصّای ظاختاری هؤثر بر
فرآیٌذ کارآفریٌی ظازهاًی در ادارُ کل ؼیالت اظتاى هازًذراى هیباؼذ .رٍغ ایي پصٍّػ بِ لحاظ ّذف از ًَع کاربردی ٍ از
لحاظ هاّیت ٍ رٍغ تَصیفی -پیوایؽی هیباؼذ .جاهؼِ آهاری تحقیق کارؼٌاظاى ٍ خبرگاى ادارُ کل ؼیالت اظتاى هازًذراى
هیباؼٌذ .در پصٍّػ حاضر پط از هطالؼِ ادبیات تحقیق ،ػَاهل ظاختاری هؤثر بر فرآیٌذ کارآفریٌی ظازهاًی ؼٌاظایی گردیذ.
دادُّای پصٍّػ با اظتفادُ از پرظؽٌاهِّای دلفی ٍ هقایعات زٍجی جوغآٍری ٍ با اظتفادُ از رٍغ دلفی فازی ٍ فرآیٌذ تحلیل
ظلعلِهراتب گرٍّی -فازی هَرد تجسیِ ٍ تحلیل قرار گرفتً .تایج حاصل از تحلیل ًظرات کارؼٌاظاى ٍ خبرگاى ًؽاى داد کِ از
بیي  11ؼاخص در ًظر گرفتِ براظاض ادبیات پصٍّػ ،تٌْا ّفت ؼاخص هؤثر بر فرآیٌذ کارآفریٌی ؼٌاختِ ؼذ .در اداهِ با
اظتفادُ از تحلیل ظلعلِهراتبی فازی رتبِبٌذی ؼاخصّا هؽخص ؼذ :ظاختار ظازهاًی ()0/705؛ اظتراتصی ظازهاًی
()0/252؛ ظیعتنّای پاداغ ()0/110؛ راّبردّا ٍ ظیاظتّای ظازهاًی ()0/051؛ ظیعتن هٌابغ اًعاًی ()0/020؛ ظیعتن
هالی ظازهاى ( ٍ )0/010ظیعتن هٌابغ اطالػاتی ( .)0/000باتَجِ بِ ًتایج هذیراى ظازهاى بایذ با ایجاد ظاختاری پَیا ٍ هٌؼطف
در ظازهاى ،جْت تَظؼِ خالقیتًَ ،آٍری ٍ در ًْایت کارآفریٌی گام برداؼتِ ٍ در جْت دظتیابی بِ یک چؽناًذاز اظتراتصیک
کارآفریٌاًِ قَی ٍ هؽترک هیاى هذیراى ٍ کارکٌاى بکَؼٌذ.
ٍاشُّای کلیذی :کارآفریٌی ظازهاًی ،ؼیالت اظتاى هازًذراى ،دلفی فازی ،تحلیل ظلعلِهراتبی فازی
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هقذهِ
اهشٍصُ ًظامّای هختلف اجتواػی ٍ ساصهاًی با چالصّا
پیچیذُ ٍ فضآیٌذُای سٍبشٍ ّستٌذ .تغییشات با سشػت صیادی
سٍی هیدٌّذ ،افشاد استباطات جذیذی با یکذیگش بشقشاس
هیکٌٌذ ٍ ضکلّای هتفاٍتی اص سقابت دس حال پیذایص است.
اص طشفی کاسآفشیٌی قابلیتی است کِ هیتَاًذ ًظامّای
اهشٍصی سا دس ایي بشِّ حساع ًجات دادُ ٍ بقای آى سا
تضویي کٌذ .اّویت کاسآفشیٌاى ًیض بِ خاطش اسصضی است کِ
بِ اضکال گًَاگَى تَسط آىّا ایجاد هیضَد ( .)22دس ٍاقغ،
کاسآفشیي هیتَاًذ بِ ػٌَاى فشدی کِ بِطَس خالقاًِ فشصتّا
سا اص طشیق اسصیابی دقیق پیگیشی کٌذ ،هَجب بقاء دس ایي
هحیط ضَد ( .)98ضیالت ًیض بِ ػٌَاى یکی اص هْنتشیي
صیشبخصّای اقتصادی دس تاهیي اهٌیت غزایی ،تجاست،
اضتغالصائی ٍ هحشٍهیتصدائی دس جْاى اص جایگاُ ٍیظُای
بشخَسداس است .اًساى اص  4هیلیاسد تي غزایی کِ استفادُ
هیکٌذ 97 ،دسصذ آى سا اص  3تا  5دسصذ سطح صهیي بِ دست
هیآٍسد کِ قابل کطت ٍ صسع است .اها اص  79دسصذ صهیي کِ
دسیا است ،تٌْا  3دسصذ غزای اًساى تاهیي هیضَد .بٌابشایي
جلب تَجِ جْاًیاى بِ هصشف آبضیاى بِ دلیل غزای سالهتی
کِ اص یک طشف ٍ ظشفیتّای بْشُبشداسی ًطذُ اص طشف
دیگش ،آیٌذُ ایي صٌؼت سا دس سایِ تَسؼِ پایذاس ،بسیاس
ًَیذبخص هیساصد ( .)5بِ ّویي هٌظَس ،بشای هَفقیت دس
بْشُبشداسی کاهل اص ظشفیتّای تَسؼِ صٌؼت ضیالت الصم

است تا سیاستّای هؤثش بشای سفغ چالصّای ساصهاًی
ضیالت اًذیطیذُ ضَد تا فشٌّگ ًَآٍسی ٍ کاسآفشیٌی کِ بِ
ًَبِ خَد دس ًْایت هٌجش بِ تَسؼِ ظشفیتّای ضیالت
هیضَد دس آى ًْادیٌِساصی ضَد .یکی اص ػٌاصش کلیذی بشای
افضایص تَاى سقابتپزیشی ساصهاىّا ٍ کسب هضیت سقابتی،
کاسآفشیٌی هیباضذ .کاسآفشیٌی ساصهاًی بِ ػٌَاى فؼالیتّای
کاسآفشیٌی دس قالب هحصَل ،فشآیٌذًَ ٍ ،آٍسیّای ساصهاًی
تؼشیف ضذُ است .کاسآفشیٌی ساصهاًی ًِ تٌْا بِ ایجاد
سشهایِگزاسیّای تجاسی جذیذ اضاسُ داسد ،بلکِ بِ سایش
فؼالیتّا ٍ جْتگیشیّای ًَآٍساًِ اص قبیل تَسؼة
هحصَالت ،خذهات ،فٌاٍسیّا ،فٌَى اجشائی ٍ اداسی،
استشاتظیّا ٍ تفکشات ٍ گشایطات سقابتی جذیذ ًیض اضاسُ هی
کٌذ ( .)9،2،7کاسآفشیٌی ضاهل ضٌاسایی ،اسصیابی ٍ بْشُبشداسی
اص فشصتّا است ( .)8بِ ػقیذُ فیطش کاسآفشیٌی کطف فشآیٌذ
کطف ٍ تَسؼِ فشصتّایی بِ هٌظَس ایجاد اسصش بشای
ساصهاى هَجَد یا جذیذ است .ایي تؼشیف تأکیذ هیکٌذ کِ
کاسآفشیٌی یک هفَْم راتاً پَیا است ( .)92اص کاسآفشیٌی
تقسینبٌذیّای هختلفی اسائِ ضذُ است .ػالٍُ بش کاسآفشیٌی
فشدی کِ بِ ضکلی ًَػی ًَآٍسی دس صًذگی اجتواػی ٍ
اقتصادی است ،دس دِّّای اخیش دٍ ٍاطُ کاسآفشیٌی
دسٍىساصهاًی ٍ کاسآفشیٌی ضشکتی ًیض بِ ادبیات کاسآفشیٌی
هؼشفی ضذُاًذ .ػلت سٍاج ایي هفاّین ّواٌّگی با تغییشات
هحیط اجتواػی ٍ اقتصادی بَدُ است ( .)28هحققاى هؼتقذًذ
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کِ کبسآفشیٌی سبصهبًی یک جْتگیشی استشاتژیک است کِ
ضبهل ثبصسبصی هحػَالت ،فشایٌذّب ،خذهبت ،استشاتژیّب ،یب
حتی کل سبصهبى هیضَد .گبث ٍ گیٌسجشگ ( )0551ثیبى
کشدًذ کِ کبسآفشیٌی سبصهبًی فشآیٌذی است کِ ضشکتّب اص
عشیق آى اقذام ثِ ًَآٍسی هیکٌٌذ ،کستٍکبس جذیذی سا
ضکل هیدٌّذ ،یب ثٍِاسغِ تغییش دس قلوشٍ یب فشآیٌذّب ،خَد سا
دگشگَى هیسبصًذ ( .)22پیٌگبت ( ،)0541هؼتقذ است،
کبسآفشیٌی دسٍىسبصهبًی ًَػی سؤیبپشداصی است کِ هسئَلیت
ثِ حوش سسبًذى یک ًَآٍسی سا دس دسٍى سبصهبى ثِػْذُ داسد.
اٍ ثیبى هیداسد کِ کبسآفشیي دسٍىسبصهبًی هوکي است هجتکش
یب هختشع ثبضذ ،اهب ّویطِ فشدی است کِ هیداًذ چگًَِ یک
ایذُ سا ثِ ٍاقؼیتی سَدآٍس تجذیل کٌذ ( .)24دس ٍاقغ کبسآفشیٌی
سبصهبًی ،دس ثشگیشًذُ ضشایغی است کِ دس آى یک سبصهبى
ٍاسد کستٍکبس جذیذی هیضَد؛ فشد یب افشادی ثِ ایجبد
ًظشیِّبی جذیذ دس سبصهبى هیپشداصًذ ٍ فشٌّگ کبسآفشیٌی
دس کل سبصهبى ًفَر هیکٌذ .سبصهبىّبی کبسآفشیي سا هیتَاى
سبصهبىّبی داًست کِ ثیطتش سٍی لجِ ضبیستگیّب ٍ
غالحیتّبی خَد ػول هیکٌٌذ ٍ ثخص صیبدی اص هٌبثغ خَد
سا ثِجبی حفظ داًستِّبی فؼلی ،غشف هسبئلی هیکٌٌذ کِ تب
ثِحبل ثب آىّب سٍثشٍ ًطذُاًذ .ایي سبصهبىّب ثیطتش ثِ فشغت
ّب تَجِ داسًذ تب تْذیذّب .ایي سبصهبىّب ّویطِ ثِ آیٌذُ تَجِ
داسًذ ٍ خَد سا ثب استبًذاسدّبی قجلی ًویسٌجٌذ ،ثٌبثشایي
ّویطِ آهبدُ ّستٌذ کِ خَد سا ثب تغییشات هحیغی ٍفق دٌّذ
( .)01تحقیقبت ًطبى هیدٌّذ کِ ثِ احتوبل ثسیبس ،کبسآفشیٌی
سبصهبًی ثب ثْجَد ػولکشد سبصهبًی دس استجبط است (،)23ٍ0
هؼوَالً ایي استجبط ثش حستِ سضذ ٍ سَد ثخطی است (.)2
هضیتّبی سقبثتیای کِ کبسآفشیٌی سبصهبًی ثِ ثبس هیآٍسد
ػجبست است اص .0 6هضیت سقبثتی توبیض یب سّجشی ّضیٌِ دس
ثبصاسٍ .2 ،اکٌص سشیغ ًسجت ثِ ّش تغییش .0 ٍ ،هسیش
استشاتژیک جذیذ یب سٍشّبی جذیذ کبس یب یبدگیشی دسٍى
سبصهبًی ( .)23کبسآفشیٌی سبصهبًی هَجت تغییشات سبختبسی،
ثِ چبلص کطیذى فشٌّگ سبصهبى حبکن ،تطکیل گشٍُّبی
کبسآفشیٌبًِ ٍ ،ایجبد دیذگبُ هطتشک ثیي کبسکٌبى ٍ هذیشاى،
ثشای سسیذى ثِ آسهبى سبصهبى ٍ دس ًْبیت کبسآفشیي ضذى
سبصهبى هیضَد .دس ٍاقغ ،کبسآفشیٌی سبصهبًی دسثشگیشًذُ دٍ
ًتیجِ است 6ایجبد کستٍکبس جذیذ دس دسٍى سبصهبى ٍ تغییش
سبصهبىّب اص عشیق ًَسبصی ساّجشدی (ًَ .)21آٍسی ًیض ثِ
ػٌَاى یکی اص هؤلفِّبی کبسآفشیٌی ،یک ضشٍست
اجتٌبةًبپزیش ّوِ سبصهبىّب تلقی هیضَد .ثٌبثشایي سبصهبىّب
ثبیذ ثشای هَفقیت دس ػولکشد خَد ٍ دستیبثی ثِ هضیتّبی
سقبثتی پبیذاس ،اص عشیق ًَآٍسیّ ،وَاسُ ثِ دًجبل کطف
فشغتّبی جذیذ ثبضٌذ ( .)00ػوَهبً ثِ کبسآفشیٌی سبصهبًی ثِ
ػٌَاى یک گضیٌِ استشاتژیک جْت ثْسبصی ٍ اغالح هذل
تجبسی سبصهبى ثِهٌظَس ثشآٍسدُ سبختي ًیبصّبی دس حبل تغییش
هطتشی ٍ ًیض ثْجَد هَقؼیت سقبثتی آى دس ثبصاس ًگشیستِ

هیضَد .هیتَاى دس سِ حبلت دس هَسد هَضَع کبسآفشیٌی
سبصهبًی ثِػٌَاى یک ػبهل خبسجی یب داخلی سبصهبى ثحج
کشد .0 6صهبًیکِ یک سبصهبى ثِ یک کستٍکبس جذیذ ٍاسد
هیضَد .2 .صهبًیکِ یک فشد یب یک تین دس سبصهبى هحػَل
جذیذی سا عشاحی هیکٌذ .0 .صهبًی کِ یک تغییش پبساداین
کبسآفشیٌبًِ ،دس کل ػولیبت ٍ چطناًذاص یک سبصهبى سسَخ
هیکٌذ ( .)01اص عشفی ًیض پیتش دساکش ( )0041ثیبى هیداسد،
سبختبس سبصهبًی هٌبستتشیي فضب ثشای ایجبد کبسآفشیٌی است
( .)21ثبیذ اضبسُ کشد کِ سبختبس سبصهبًی کبلجذی است کِ دس
آى حَصُّبی اسبسی ،هبهَسیتّبی اسبسی ،هذیشیتّبی
اسبسی ،هبهَسیتّبی کلیً ،ظبم استجبعی ٍ هشکض تػوین
گیشی تؼییي هیضَد .جیوض ( ،)0554سبختبس سبصهبًی سا
سیستوی سسوی اص اختیبسات ٍ ٍظبیف هیداًذ ،کِ ّوبٌّگی
فؼبلیتّبی اقتػبدی افشاد ٍ تحقق اّذاف سبصهبى سا ثب
استفبدُ اص هٌبثغ سبصهبى کٌتشل هیًوبیذ ( .)03دس ایي هیبى ،اص
ػَاهل هْن حیبتی هؤحش جْت تَسؼِ فشایٌذ کبسافشیٌی
سبصهبًی ،هجوَػِ ضبخعّبی سبختبسی هیثبضٌذ .یبفتِّبی
تحقیقبت قجلی کِ دس اداهِ ثِ آى اضبسُ خَاّذ ضذً ،یض ثیبىگش
ایي هغلت ّستٌذ کِ ػَاهل سبختبسی سبصهبًی ثب خلق یک
فضب ٍ جَ کبسآفشیٌبًِی سبصهبًی استجبط تٌگبتٌگی داسًذ .ثب
ًگبُ ثِ ایي کِ سبختبس سبصهبًی ٍ هفَْم آى یک ٍاقؼیت هی
ثبضذ ٍ ثِ عَس آضکبس ثش سبصهبى ٍ افشاد آى احش هیگزاسد ٍ
ّوِ ثب آى دسگیش ّستٌذ ،اهب سبختبس سبصهبًی ثیطتش یک هفَْم
اًتضاػی است ( .)00فشای هؼتقذ است کِ سبختبس سبصهبًی
کبسآفشیٌبًِ ،سبختبسی است کِ ثِغَست اسگبًیک دس سشاسش
سبصهبى ایجبد ضذُ ثبضذ .دس ٍاقغ ػَاهلسبختبسی دس فشآیٌذ
کبسآفشیٌی دس ثشگیشًذُ توبم ػٌبغش ،ػَاهل ٍ ضشایظ فیضیکی ٍ
غیشاًسبًی سبصهبى هیثبضذ؛ کِثب قبػذُ ٍ تشتیت خبظ ٍ ثْن
پیَستِ؛ چبسچَة ،قبلت ،پَستِ ،ثذًِ ٍ یب ّیکل فیضیکی ٍ
هبدی سبصهبى سا دسثش هیگیشد .ثٌبثشایي توبم هٌبثغ هبدی،
اعالػبتی ٍ فٌی ،کِ ثب تشتیت خبغی دس ثذًِ کلی سبصهبى
جبسی هیضًَذ (ػَاهل غیش صًذُ جض ػٌبغش اًسبًی) جضء ضبخِ
سبختبسی قشاس هیگیشًذ (.)21
ثبیذ اضبسُ کشد کِ تبکٌَى تحقیقبت هتؼذدی دس ساثغِ ثب
ػَاهل سبختبسی کِ هیتَاًذ فؼبلیتّبی کبسآفشیٌبًِ سبصهبًی
سا استقبء دٌّذ ،غَست گشفتِ است ( ،)20،00،02کِ دس آىّب
ثِغَست پشاکٌذ ثِ ثشخی ػَاهل ،اص جولِ سیستنّبی پبداش
( ،)5سبختبس سبصهبًی ( ٍ )25سیستنّبیهبلی ( )02اضبسُ ضذُ
است .ثب تَجِ ثِ ثشسسیّبی گستشدُ دس حَصُی ادثیبت ػَاهل
سبختبسی هَحش ثش فشآیٌذ کبسآفشیٌی سبصهبًی ،هطخع ضذ کِ
تبکٌَى ثشسسی کبهلی دس خػَظ گشدآٍسی هجوَػِ ایي
ضبخعّب دس یک ثخص ٍ تؼییي ضبخعّبی اسبسی آى دس
سبصهبى ،ثِخػَظ اداسُ ضیالت غَست ًگشفتِ است .اص ایي
حیج ،دس ایي هجبل پژٍّطگشاى فْشستی اص ضبخعّب سا ثِ
ّوشاُ هٌبثغ پطتیجبًیکٌٌذُ آى دس جذٍل ( )0اسائِ کشدُاًذ.
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خذٍل  -1ػَاهل عبختبرٕ هؤثز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ

Table . Effective Structural Indicators on the Organizational Entrepreneurship

هتغ٘زّب
هحققبى

ع٘غتنّبٕ اعالػبتٖ؛ عبختبر عبسهبًٖ؛ اعتزاتضّٕبٕ عبسهبًٖ؛ رٍػّبٕ کبرٕ؛ ػَاهل ف٘شٗکٖ عبسهبى؛ ع٘غتن تحق٘ق ٍ تَعؼِ؛ ع٘غتن
هبلٖ؛ ع٘غتن هٌبثغ اًغبًٖ؛ ع٘غتنًظبرت ٍکٌتزل؛ ع٘غتنّبٕ عبسهبًٖ؛ تکٌَلَصّٕبٕعبسهبًٖ؛ ع٘غتنّبٕ پبداػ؛ راّجزدّبٕ عبسهبًٖ؛
ع٘غتنّبٕ ارسٗبثٖ؛ هٌبثغ عبسهبى ٍ ع٘غتنّبٕ تصونگ٘زٕ
(ساهپ٘بتک٘ظ ٍ هَعتبک٘ظ2010 ،؛ چبکب2006 ،؛ عبدلز2000 ،؛ ف٘زٍسٗبر ٍ ک٘بکدَرٕ2011 ،؛ سرثٌ٘بتٖ ٍ ٍاًگلش2005 ،؛ ک٘برًٖ ٍ ّوکبراى،
2008؛ عزَٗاعتبٍا ٍ اگزٍال2010 ،؛ ؽپز ٍ ّوکبراى2008 ،؛ دّقبى ٍ ّوکبراى1391 ،؛ عزاثٖ ٍ ّوکبراى1391 ،؛ هق٘وٖ1383 ،؛ کوبل٘بى ٍ
ّوکبراى)1389 ،

ثب اٗي ًگبُ ػالٍُ ثز اٗي ػَاهل ،هتغ٘زّبٕ عبختبرٕ
دٗگزٕ ً٘ش ٍخَد دارًذ کِ ثز تَعؼِ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ
هؤثزاًذ کِ ثبٗذ ؽٌبعبٖٗ ٍ اعتخزاج گزدًذ .ثب تَخِ ثِ اٗي
هغئلِ ٍ ػذم ٍخَد هغبلؼبت خبهغ در سهٌِ٘ تؼ٘٘ي
ؽبخصّبٕ عبختبرٕ هؤثز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ،در اٗي
پضٍّؼ هحققبى ثزآًٌذ کِ تب ثب ثزرعٖ ادث٘بت ؽبخصّبٕ
عبختبرٕ هؤثز ثز کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ٍ ثب اعتفبدُ اس رٍػ
دلفٖ فبسٕ ثِ اًتخبة اٗي ؽبخصّب ٍ در ًْبٗت ثب اعتفبدُ اس
رٍػّبٕ تصو٘نگ٘زٕ چٌذ هؼ٘برُ (فزآٌٗذ تحل٘ل
علغلِ هزاتت فبسٕ )1ثِ رتجِثٌذٕ اثؼبد آى در ادارُ کل
ؽ٘الت اعتبى هبسًذراى ثپزداسًذ .حبل در اٗي هدبل ،پظ اس
ث٘بى اّو٘ت تحق٘ق ٍ ارائِ پ٘ؾٌِ٘ تدزثٖ ٍ ًظزٕ پضٍّؼ،
عَاالت تحق٘ق ثذٗي صَرت ارائِ هٖگزدًذ:
عَال اٍل :ؽبخصّبٕ عبختبرٕ هؤثز ثز فزآٌٗذ کبرآفزٌٖٗ
عبسهبًٖ در ادارُ کل ؽ٘الت اعتبى هبسًذراى کذاهٌذ؟
عَال دٍم :رتجِثٌذٕ ؽبخصّبٕ عبختبرٕ هؤثز ثز فزآٌٗذ
کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ در ادارُ کل ؽ٘الت اعتبى هبسًذراى
چگًَِ اعت؟

رويكرد دلفي فازي

)1- Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP
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فقذاى چبرچَة ًظزٕ دلفٖ ،کِ ثِ ػٌَاى ػوذُتزٗي
ضؼف اٗي رٍػ هغزح ثَدُ ،هَخت گزدٗذ تب ثزخٖ دلفٖ را
في ٍ دٗگزاى ٍاصُّبٕ چَى رٍٗکزد دلفٖ ،هغبلؼِ دلفٖ،
پ٘وبٗؼ دلفٖ ،رٍػ دلفٖ ٍ هغبلؼِ اخوبع دلفٖ را ثزإ
تَص٘ف هغبلؼبت دلفٖ را صح٘ح ثذاًٌذ .در ٍاقغ اٗي تٌَع
ٍاصُ ،تؼبرٗف هتؼذدٕ اس دلفٖ را ثِ دًجبل داؽتِ اعت .هْن
تزٗي ؽزاٗظ هَرد ً٘بس ثزإ کبرثزد دلفًٖ٘ :بس ثِ قضبٍت
هتخصصبى ٍ ًظزات گزٍُ ٍع٘غ ،تَافق گزٍّٖ در دعتٗبثٖ
ثِ ًتبٗحٍ ،خَد هؾکل پ٘چ٘ذُ ،ثشرگ ،ث٘يرؽتِإ ،ػذم
تَافق ٗب ًبکبهل ثَدى داًؼ ،در دعتزط ثَدى افزاد ثبتدزثِ ٍ
هتخصص ،اس ًظز خغزاف٘بٖٗ پزاکٌذُ ،لشٍم گوٌبهٖ در خوغ
آٍرٕ دادُّب ،ػذم هحذٍدٗت سهبًٖ ٍ ػذم ٍخَد رٍػ
ّشٌِٗ -اثزثخؼ دٗگزٕ اعت (.)4
در اٗي پضٍّؼ ً٘ش در اثتذا ثزإ خوغآٍرٕ ًظزات گزٍُ
تصو٘نگ٘زًذُ ٍ تخص٘ص ػذدٕ فبسٕ هثلثٖ اس دٗذگبُ
خجزگبى ثب تَخِ ثِ ٍاصٓ سثبًٖ اًتخبة ؽذُ اس عَٕ آًبى ،ثِ
هؼ٘بر هَرد ًظز اًدبم ؽذ .در اداهِ ثزإ هحبعجِٕ ارسػ
ارسٗبثٖ اس ػذد فبسٕ هثلثٖ ّز هؼ٘بر پزداختِ ؽذ کِ اس عَٕ
خجزگبى ثِ آى هؼ٘بر دادُ ؽذُ اعت.
در اٗي هغبلؼِ اس رٍػ (دلفٖ فبسٕ) کِ ثزإ ٗبفتي ًظزات
خجزگبى ًغجت ثِ ٗک هؼ٘بر اعتفبدُ ؽذُ اعت ،فزض ثز اٗي
اعت کِ ارسػ ارسٗبثٖ هؼ٘بر اس ًگبُ خجزُ ؽوبرُ اس ه٘بى
̃ اعت کِ هقذار ثزاثز
خجزُ
ٍ ه٘شاى ثزاثز ثب
ثب
اعت .ثذٗي تزت٘ت ارسػ فبسٕ هؼ٘بر اس راثغٔ ؽوبرُ ٕ()1
̃ اعت.
هحبعجِ هٖؽَد کِ ثزاثز
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مواد و روشها
پضٍّؼ حبضز ثِ لحبػ ّذف اس ًَع کبرثزدٕ ٍ اس لحبػ
هبّ٘ت ٍ رٍػ تَص٘فٖ -پ٘وبٗؾٖ هٖثبؽذ .ثِهٌظَر
دعتٗبثٖ ثِ اّذف پ٘ؼرٍٕ در هغبلؼِ حبضز ،در گبم اٍل ثب
ثزرعّٖبٕ خبهغ کتبثخبًِإ ٍ ارسٗبثٖ ًتبٗح هغبلؼبت گذؽتِ
هزتجظ ،ثْتزٗي هذل ٗب تؼذادٕ اس ؽبخصّبٕ هْن عبختبرٕ
هؤثز ثز فزآٌٗذ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ؽٌبعبٖٗ ٍ اعتخزاج گزدٗذ.
در گبم ثؼذٕ ً٘ش ثب ثْزُگ٘زٕ اس رٍػ دلفٖ فبسٕ در ه٘بى
کبرؽٌبعبى ٍ صبحتًظزاى حَسُ عبسهبًٖ ٍ کبرآفزٌٖٗ در ادارُ
کل ؽ٘الت اعتبى هبسًذراى اس ث٘ي اٗي ػَاهل ،ؽبخصّبٕ
اعبعٖ عبختبرٕ هؤثز ثز فزآٌٗذ کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ؽٌبعبٖٗ
ؽذًذ .در گبم ًْبٖٗ ً٘ش ثب ثْزُگ٘زٕ اس اٗي هَلفِّب ٍ
تکٌ٘کّبٕ تصو٘نگ٘زٕ چٌذ هؼ٘برُ اس خولِ رٍػ فزآٌٗذ
تحل٘ل علغلِ هزاتت فبسٕ ٍ ًظزات کبرؽٌبعبى ٍ هتخصصبى
اًتخبثٖ ،ؽبخصّبٕ عبختبرٕ هؤثز ثز فزآٌٗذ کبرآفزٌٖٗ
عبسهبًٖ رتجِثٌذٕ ؽذًذ .در هغبلؼِ حبضز ثب تَخِ ثِ اعتفبدُ
اس پزعؾٌبهِ ٍ رٍػ فزآٌٗذ تحل٘ل علغلِ هزاتت فبسٕ ٍ ً٘بس
ثِ ثْزُگ٘زٕ اس ًظزات خجزگبى (ث٘ي  10تب ً 12فز) (10 ،)3
ًفز اس خجزگبى عبسهبًٖ ٍ هذٗزٗتٖ ادارُ کل ؽ٘الت اعتبى

هبسًذراى ،کِ آؽٌبٖٗ ثبالٖٗ ثب هغبئل کبرآفزٌٖٗ عبسهبًٖ ٍ
هذٗزٗتٖ داؽتٌذ ،ثِ رٍػ ّذفوٌذ قضبٍتٖ ثِ ػٌَاى ًوًَِ
اًتخبة ؽذًذ .کِ اس هؼ٘برّبٕ اصلٖ اًتخبة اٗي خجزگبى
هٖتَاى ثِ داؽتي تدزثِکبرٕ ث٘ؼ اس پٌح عبل در عبسهبى،
قزار داؽتي در پغتّبٕ هذٗزٗتٖ ،داؽتي تحص٘الت در
ارتجبط ثب هذٗزٗت ٍ ،در ًْبٗت اثزاس ػالقِهٌذٕؽبى ثِ در
اخت٘بر قزار دادى اٗي اعالػبت ًبم ثزد .در اٗي راعتب ّوبىگًَِ
کِ اؽبرُ ؽذ ،در اثتذا پزعؾٌبهِ دلفٖ ٍ در ًْبٗت پزعؾٌبهِ
هقبٗغبت سٍخٖ عزاحٖ ٍ ه٘بى خجزگبى تَسٗغ ٍ خوغآٍرٕ
گزدٗذ ٍ ،در اداهِ ثب اعتفبدُ اس رٍػ فزآٌٗذ تحل٘ل علغلِ
هزاتت فبسٕ کِ در اٗي تحق٘ق رٍػ پ٘ؾٌْبدٕ هَرد اعتفبدُ
خْت اٍلَٗتثٌذٕ هؤلفِّب ثَدُ ،اعتفبدُ ؽذ.

تبییي ٍ رتبِبٌذی ضاخصّای ساختاری هؤثز بز فزآیٌذ کارآفزیٌی با استفادُ اس رٍیکزد دلفی فاسی 4 ...........................................................................................

}

{

()1
∑
}

{

بزای دیفاسیساسی اس رابطِی ( )2استفادُ هیضَد.
()2

بزای استخزاج هؼیارّای هَرد ًظز ،حذی را بزای قبَل یا
ػذم قبَل آى هؼیار در ًظز هیگیزین .در ایي هطالؼِ با تَجِ
بِ قاًَى  ،00-30هزس قبَل بَدى هؼیار در حذٍد ّفت  0است
( .)22اگز هقذار دیفاسی ضذُ ػذد فاسی هثلثی با تَجِ بِ ًظز
خبزگاى ًشدیك بِ  0/0یا باالتز اس اى باضذ ،بِػٌَاى هؼیار
هَرد قبَل ،پذیزش ضذُ ٍ در غیز ایيصَرت هَرد قبَل ٍاقغ
ًویضَد.
تکنیک تحلیل سلسلهمراتبی گروهی -فازی

بزًاهِریشی سلسلِ هزاتبی بزای اٍلیي بار تَسط تَهاس
الساػتی ارائِ ضذ ٍ ،یك ابشار تصوینگیزی چٌذ هؼیارُ است
کِ کاربزد فزاٍاًی دارد .فزآیٌذ تحلیل سلسلِهزاتب اس سهاى
ابذاع بِ ػٌَاى یك ابشار در دست تصوینگیزًذگاى ٍ
پژٍّطگزاى در تصوینگیزیّای چٌذ هؼیارُ استفادُ هیضَد،
اها در ٍاقغ فزآیٌذ تحلیل سلسلِهزاتبی سٌتی ًویتَاًذ طزس
فکز بطز را هٌؼکس ًوایذ .فزآیٌذ تحلیل سلسلِهزاتبی سٌتی
در بیاى ارسشّای دقیق ػقایذ تصوینگیزًذُ در هقایسِی

گشیٌِّای هختلفً ،اتَاى است .بزای رفغ هطکالت باال
فزآیٌذ تحلیل سلسلِهزاتب فاسی بزای حل هسائل سلسلِ
هزاتبی ارائِ ضذ ( .)24در ایي پژٍّص ًیش هحققاى اس رٍش
فزآیٌذ تحلیل سلسلِهزاتب فاسی بزای تؼییي ضزائب
هؼیارّای ساختاری هؤثز بز فزآیٌذ کارآفزیٌی ساسهاًی استفادُ
کزدُاًذ .در ٍاقغ در ایي هطالؼِ اس رٍش فزآیٌذ تحلیل سلسلِ
هزاتب فاسیای استفادُ گزدیذ کِ بزای اٍلیي بار تَسط چاًگ
ارائِ ضذُ است (.)10
اس طزفی ًیش ،اس آًجائی کِ اػذاد فاسی هثلثی بیطتزیي
کاربزد را ًسبت بِ بقیِ اػذاد فاسی دارد ،در ایي هقالِ ًیش هَرد
استفادُ قزار گزفت .اػذاد فاسی هثلثی را هیتَاى بِصَرت
و  ،بِ تزتیب
ًطاى داد .پاراهتزّای
ًطاىگز کوتزیي ارسش هوکي ،هحتولتزیي ارسش ٍ بیطتزیي
ارسش هوکي کِ یك رٍیذاد فاسی را تَضیح هیدٌّذً ،طاى
هیدّذ .در ضکل ضوارُ (ّ )1ن یك ػذد فاسی هثلثی ًطاى
دادُ ضذُ است.
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ضکل  ̃ -1یك ػذد فاسی هثلثی
Figure . ̃ is a Triangular Fuzzy Number
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هقایسات فازی ،هاتریس هقایسات زٍجی ̃ با استفادُ از
اعداد فازی بِصَرت رابطِ ( )3بِ دست خَاّد آهد:

برای تحليل سلسلِهراتب گرٍّی فازی ،بعد از رسن
ًوَدار سلسلِ هراتبی ٍ تعریف اعداد فازی بِهٌظَر اًجام

() 3

]

̃

̃
̃

̃
̃

]

[

̃

̃
̃

̃
̃

̃

[

̃

̃

در ٍاقع ،هاتریس فَق حاٍی اعداد زیر است:
()4

̃

̃

̃

̃

̃

̃ ̃ ̃ ̃ ̃{

̃

̃
ًظرسٌجیّا ( )Uاست .هحاسبِ برای ّر یك از سطرّای
هاتریس هقایسات زٍجی ،درٍاقع کِ خَد یك عدد فازی
هثلثی است از رابطِ ( )5هحاسبِ هیشَد:

اگر گرٍُ خبرگاى دارای چٌدیي تصوينگيرًدُ باشد،
درایِّای هاتریس هقایسِ زٍجی جاهع کِ در رٍش تحليلی
سلسلِ هراتبی فازی بِ کار هیرٍد ،یك عدد فازی هثلثی است
کِ هؤلفِ اٍل آى حداقل ًظرسٌجیّا ( ،)Lهؤلفِ دٍم آى
هياًگيي ًظرسٌجیّا ( ٍ )Mهؤلفِ سَم آى حداکثر

]

() 5
در ایي رابطِ بياًگر شوارُ سطر ٍ بياًگر شوارُ ستَى
در ایي رابطِ اعداد فازی هثلثی هاتریسّای
است.
∑،
هقایسِ زٍجی ّستٌد .هقادیر

∑

)

() 7

∑

∑
∑

∑

∑[ را هیتَاى

∑

∑(
∑

∑(

]

∑

∑

∑

∑[

در رٍابط باال  ٍ ،بِ ترتيب هؤلفِّای اٍل تا سَم اعداد فازی ّستٌد.
فازی هثلثی باشٌد ،بر اساس ًوَدار شوارٓ ( )9درجِ بسرگی
مرحله دوم
بِصَرت رابطِ ( )9تعریف هیگردد:
ًسبت بِ
هحاسبِ درجِ بسرگی ّا ًسبت بِ یكدیگر :بِطَرکلی
دٍ عدد
ٍ
اگر

(} )9
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∑

)

∑[

∑
∑ ∑] ،
بِ ترتيب از رٍابط ( )6الی ( )8هحاسبِ کرد:

() 6

() 8

∑

∑

{
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هرحله سوم

از طرف دیگر هیساى بسرگی یك ػذد فازی هثلثی از
()10
)
(
]

ػذد فازی هثلثی دیگر ،از رابطِ ( )10هحاسبِ هیگردد:
(

([

)

)

)

(

(

برای هحاسبِ ٍزى هؼیارّا ٍ گسیٌِّا در هاتریسّای هقایسِ زٍجی از رابطِ ( )11استفادُ هیگردد:
()11
)
بٌابرایي بردار ٍزى ًرهالیسُ ًطذُ بِصَرت رابطِ ( )12خَاّذ بَد:
()12

)

))

(

(
)

(

) (

(

)

( (

هرحله چهارم

هحاسبِ بردار ٍزى ًْائی؛ برای هحاسبِ بردار ٍزى ًْائی بایذ بردار ٍزى هحاسبِضذُ در هرحلِ قبل را ًرهالیسُ کرد .بٌابرایي:
)) (
) ( ) ( (
()13

هرحله پنجن

هحاسبِی سازگاری هاتریسّای هقایسات زٍجی گاگَس
ٍ بَچر ( ،)1997رٍضی برای هحاسبِی درجِی ًاسازگاری
هاتریسّای هقایسات زٍجی فازی ارائِ ًوَدُاًذ ( .)15در ایي
رٍش بِهٌظَر بررسی ًاسازگاری ،الزم است از هاتریس
̃ ( دٍ
هقایسِ زٍجی تجویغ ًظرات خبرگاى )
 ،کِ بِ دلیل حجن
ٍ
هاتریس هجسا تطکیل ضَد:
باالی صفحات ،هاتریسّای هحاسبِ ضذُ در هتي هقالِ ارائِ
ًویگردد ٍ فقط اضارُ بِ ًحَُ دستیابی آى بسٌذُ هیضَد.
قبالً بایذ اضارُ کرد ،کِ هقذار بذست آهذُ ضاخص ًاسازگاری
() 14

()15

∑

∑

[

]

هاتریس تقسین ٍ با استفادُ از رٍابط ( )15الی ( )17ضاخص
ّای سازگاری ،تصادفی ٍ ًسبت سازگاری هاتریس
هحاسبِ ٍ تؼییي هیگردًذ.

)

(

()16

∑

∑

(

)
)

(

()17

هحاسبهی هاتریس  :بر اساس هاتریس هقایسات زٍجی تجویؼی بذستآهذُ ،هاتریس )
حذ پاییي اػذاد فازی هثلثی ایجاد هیضَد:
()18

( ،از هیاًگیي ٌّذسی حذ باال ٍ
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 :بسرگتریي هقذار ٍیژُ
) هاتریس
هحاسبهی (
) برای هاتریس با استفادُ از رابطِ ( )15هحاسبِ هی
(
در
ضَد .بذیي هٌظَر ،تكتك اجساء هاتریس
سطر هربَط تقسین
ستَى هربَط ضرب ٍ سپس بر
هیضَد .در ًْایت ،هجوَع حاصلِ را بر یا ّواى ابؼاد

ٍ  ،کوتر از
برای هاتریسّای هقایسات زٍجی فازی
 0/10است کِ در ٍاقغ ایي هقادیر ًطاىدٌّذُ هیساى
ًاسازگاری قابلقبَل برای پژٍّص است.
 :بر اساس هاتریس هقایسات
هحاسبهی هاتریس
زٍجی تجویؼی بِ دست آهذُ ،فقط جسء هیاًی ) ( را لحاظ
[
کردُ ٍ هاتریسی را استخراج هیکٌین] .
 :با استفادُ
و هحاسبه
نرهاالیز کردن هاتریس
از رابطِ ( )14هاتریس بِ دست آهذُ در هرحلِ قبل را ًرهاالیس
( ّر کذام از ػَاهل هحاسبِ هیضَد:
ٍ ٍزى)

√
] [ DOI: 10.29252/jea.4.7.1
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نرماالیس کردن ماتریس

و محاسبه

کذام اص ػَاهل هحاسثِ هیگشدد.

 :تا استفادُ اص ساتطِ ( )19هاتشیس تِ دست آهذُ سا ًشهاالیض ٍ ٍصى
√

()19

√

∑

∑

]

ّش

[

) تشای هاتشیس تِ دست آهذُ سا تا استفادُ اص ساتطِ ()20
تضسگتشیي هقذاس ٍیظُ (
) ماتریس
محاسبهی (
سطش هشتَط تقسین هی
ستَى هشتَط ضشب ٍ سپس تش
هحاسثِ هیضَد .تذیي هٌظَس ،تکتک اجضاء هاتشیس دس
گشدد .دس ًْایت ،هجوَع حاصلِ سا تش یا ّواى اتؼاد هاتشیس تقسین هیضَد .تا استفادُ اص سٍاتط ( )21( ٍ )20ضاخصّای
ساصگاسی ،تصادفی ٍ ًسثت ساصگاسی هاتشیس هحاسثِ ٍ تؼییي هیگشدد.
√

()20

∑

∑

,

()21

نتایج و بحث

ٍ  .7سیستن هالی ساصهاى ( ( .)Fضایاى رکش است کِ هَلفِّا
تِ تشتیة اص  Fتا ً Fامگزاسی ضذًذ).

تشسسی ًظشات کاسضٌاساى ٍ خثشگاى دس ایي هطالؼِ حاکی
اص آى تَدُ کِ اص تیي  16ضاخص دس ًظش گشفتِ تشای تائیذ
خثگاى ،یؼٌی هؤلفِّای .1 :سیستنّای تحقیق ٍ تَسؼِ.2 ،
سیستنّای هالی .3 ،ساختاس ساصهاًی .4 ،استشاتظی ساصهاًی،
 .5سٍشّای کاسی .6 ،ػَاهل فیضیکی ساصهاًی.7 ،
تکٌَلَطیّای ساصهاى .8 ،سیستنّای ساصهاًی .9 ،سیستن
ّای تصوینگیشی .10 ،سیستنّای ًظاست ٍ کٌتشل.11 ،
ساّثشدّا ٍ سیاستّای ساصهاًی .12 ،سیستن هٌاتغ اًساًی،
 .13سیستنّای پاداش ٍ  .14سیستن هٌاتغ اطالػاتی.15 ،
سیستنّای اسصیاتی ػولکشد .16 ،هٌاتغ ساصهاى؛ فقط ّفت
ضاخص تا تَجِ تِ اصل  70-30تِ ػٌَاى ضاخصّای
اساسی ساختاسی هؤثش تش فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی تؼییي
ضذًذ:
 .1استشاتظی ساصهاًی (  ،)Fسیستن هٌاتغ اطالػاتی ( .3 ،)F
ساختاس ساصهاًی (  .4 ،)Fسیستنّای پاداش (  .5 ،)Fسیستن
هٌاتغ اًساًی (  .6 ،)Fساّثشدّا ٍ سیاستّای ساصهاًی ( ،)F

فرآیند تحلیل سلسلهمراتب گروهی -فازی
مرحله اول

دلفی فازی

F
()1/51 ،2/53 ،4/01
()1/31 ،2/15 ،3/05
()1/71 ،3/51 ،4/96
()0/722 ،1/18 ،1/91
()1 ،1/53 ،2/15
()1 ،1/83 ،2/95
()1،1،1

مرحله دوم
دسجِ اهکاىپزیشی
گشفت.

F
()1/11 ،1/51 ،2/10
()0/905 ،1/14 ،1/41
()2/15 ،2/90 ،3/48
()0/423 ،0/548 ،0/818
()0/565 ،0/966 ،1/34
()1،1،1
()0/338 ،0/543 ،1

**
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****

∑ تشای ّش یک
ّستٌذ حاصل ضذ ،سپس هقادیش
اص سطشّای ایي هاتشیس هطخصّ ،نچٌیي هقذاس
∑ ∑[ ٍ تشای
∑ ∑] ،
ّش یک اص سطشّای هاتشیس هقایسات صٍجی ٍ دسجِ تضسگی
ّش یک اص هقادیش ًسثت تِ یکذیگش هحاسثِ ضذ ،کِ ًتایج
آى دس جذٍل ضواسُ  2آهذُ است.

Table . The Sum Matrix of Experts' Opinions
F
F
عوامل
1
()1،1،1
()2/15 ،3/24 ،4/09
2
()0/248 ،0/316 ،0/478
()1،1،1
3
()1/20 ،1/62 ،2/06
()0/681 ،0/975 ،1/39
4
()0/310 ،0/478 ،0/776
()0/369 ،0/548 ،0/837
5
()0/406 ،0/683 ،1/17
()0/417 ،0/627 ،0/918
6
()0/475 ،0/660 ،0/898
()0/704 ،0/873 ،1/10
7
()0/211 ،0/316 ،0/562
()0/327 ،0/463 ،0/762
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جذٍل  -2هاتشیس تجویغ ًظشات خثشگاى

دس ایي هشحلِ ضاخصّای هَسد ًظش تِصَست پشسطٌاهِ
هقایسات صٍجی تشای دسیافت ًظشات خثشگاى آهادُ ضذ .تشای
پظٍّص حاضش پس اص جوغتٌذی ًظشات خثشگاى ،هاتشیس
هقایسات صٍجی کِ دسایِّای ایي هاتشیس اػذاد فاصی هثلثی

ّا ًسثت تِ یکذیگش تا استفادُ اص سٍاتط هشحلِ دٍم تکٌیک تحلیل سلسلِهشاتثی فاصی تِصَست جذٍل ضواسُ ( )3اًجام
] [ DOI: 10.29252/jea.4.7.1
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جذٍل  -3هقذاس بسط هشکب فاصی ػَاهل اغلی
سدیف
1
2
3
4
5
6
7

Table . The Amount of Fuzzy Component Expansion for the Main Factors
0/904
0/611
1/254
0/375
0/427
0/637
0/301

استشاتژی ساصهاًی
سیستن هٌابغ اطالػاتی
ساختاس ساصهاًی
سیستنّای پاداش
سیستنّای هٌابغ اًساًی
ساّبشدّا ٍ سیاستّای ساصهاى
سیستن هالی ساصهاى

0/620
0/0419
0/860
0/257
0/293
0/437
0/207

0/440
0/297
0/610
0/182
0/208
0/310
0/146

مرحله سوم

با استفادُ اص سٍابط بیاى ضذُ ،دسجِ اهکاىپزیشی بشای حالتّای دٍتایی هوکي آضکاس ضذ.

جذٍل  -4دسجِ اهکاى پزیشی بشای حالتّای دٍتایی هوکي
F
)V(Sc ≥ S ci

F
)V(Sc ≥ S ci

F
)V(Sc ≥ S ci

F
)V(Sc ≥ S ci

0/503
0/0199
0/896
0/702
0/520
0/0380

0/766
1
0/141
1
1

0/0399
0/508
0/476
1

0/217
0/325
0/639
0/823
0/266
1

0/449
1

1

گام چهارم :محاسبه وزن نهایی و رتبه هر شاخص

جذٍل ٍ -5صى ًْایی ٍ ستبِ ّش ضاخع
هجوَع
1/97

F

F

F

F

0/0199
0/010
6

0/141
0/071
4

0/0399
0/020
5

0.217
0.110
3

یافتِّا حاکی اص آى است کِ اص ًظش خبشگاى اداسُ کل ضیالت
استاى هاصًذساى ،تشتیب اٍلَیت ضاخعّای ساختاسی هؤثش بش
فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی ،بِغَست ریل هیباضذ:
 .1ساختاس ساصهاًی (  .2 ،)Fاستشاتژی ساصهاًی ( .3 ،)F
سیستنّای پاداش (  .4 ،)Fساّبشدّا ٍ سیاستّای ساصهاًی
(  .5 ،)Fسیستن هٌابغ اًساًی (  .6 ،)Fسیستن هالی ساصهاى
(  .7 ٍ )Fسیستن هٌابغ اطالػاتی ( .)F

Table . The Terminal Weight and the Rank of Each Index
ػَاهلاغلی
F
F
F
حذاقل دسجِ اهکاىپزیشی
0/550
0/0008
1
ٍصى ًْائی
0/279
0/0004
0/507
ستبِ ًْائی
2
7
1
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ّذف اغلی پژٍّص حاضش ،ضٌاسایی ٍ ستبِبٌذی
ضاخعّای ساختاسی هؤثش بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی دس
اداسُ کل ضیالت استاى هاصًذساى بَدُ استً .تایج حاغلِ اص
آصهَى سَال اٍل پژٍّص هبٌی بش ایيکِ :ضاخعّای
ساختاسی هؤثش بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی دس اداسُ کل
ضیالت استاى هاصًذساى کذاهٌذ؟ ًطاى داد بشاساس ًظشات
کاسضٌاساى ٍ خبشگاى کِ اص بیي  16ضاخع دس ًظش گشفتِ
بشای تائیذ بِ سٍش دلفی فاصی؛ تٌْا ّفت ضاخع بِ ػٌَاى
ضاخعّای اساسی ساختاسی هؤثش بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی
ساصهاًی تؼییي ضذًذ .1 :استشاتژی ساصهاًی .2 ،سیستن هٌابغ
اطالػاتی .3 ،ساختاس ساصهاًی .4 ،سیستنّای پاداش.5 ،
سیستن هٌابغ اًساًی .6 ،ساّبشدّا ٍ سیاستّای ساصهاًی7 ٍ ،
سیستن هالی ساصهاى.

ًتایج بشای تبییي سَال دٍم پژٍّص هبٌی بش ایيکِ:
ستبِبٌذی ضاخعّای ساختاسی هؤثش بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی
ساصهاًی دس اداسُ کل ضیالت استاى هاصًذساى چگًَِ است؟
ًطاى داد کِ اٍلَیت هَلفِّا ٍ ستبِبٌذی آى بِ تشتیب ضاهل:
 .1ساختاس ساصهاًی .2 ،استشاتژیساصهاًی  .3سیستنّای
پاداش .4 ،ساّبشدّا ٍ سیاستّای ساصهاًی .5 ،سیستن هٌابغ
اًساًی .6 ،سیستن هالی ساصهاى ٍ  .7سیستن هٌابغ اطالػاتی
بَدُ است .دس ٍاقغ ّواىگًَِ کِ هالحظِ هیگشدد هؤلفِ
ساختاس ساصهاًی دس اداسُ کل ضیالت استاى هاصًذساى اص ًظش
خبشگاى بیطتشیي تاثیش سا بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی داضتِ،
ّنچٌیي هؤلفِ سیستن هٌابغ اطالػاتی اص ًظش خبشگاى
کنتشیي ستبِ ٍ تاثیش سا بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی بِ خَد
اختػاظ دادُ است.
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حال دس ایي قسوت اص پژٍّص ،پس اص اًجام سِ گام قبل
ٍ هحاسبِ هاتشیس دسجِ اهکاىپزیشی حالتّای دٍتایی
هوکي ،حذاقل دسجِ اهکاىپزیشی بشای ّش هؤلفِ ٍ ٍصى ًْائی
آى هطخع گشدیذ .سپس بش اساس هیضاى دسجِ اهکاىپزیشی
ٍ ٍصى ًْائی بشای ّش هؤلفِ ،ستبِ ًْائی ّش کذام اص هؤلفِّا یا
ضاخعّای ساختاسی هؤثش بش فشآیٌذ کاسآفشیٌی ساصهاًی دس
اداسُ کل ضیالت استاى هاصًذساى هطخع ضذ .دس ٍاقغ ،ایي

Table . The Possibility Degree for Possible Binary Modes
F
F
F
ػَاهل
)V(Sc ≥ S ci
)V(Sc ≥ S ci
)V(Sc ≥ S ci
1
0/459
1
2
1
1
3
0/550
0/0008
4
1
1
1
5
1
1
1
6
1
0/943
1
7
1
1
1
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دس هَسد همایسِ یافتِّای تحمیك حاضش تا سایش یافتِ
هحمماى ،تایذ اضاسُ وشد وِ ایي پژٍّص تا استفادُ اص تیطتش
هَلفِّای (هذلّای) هَثش اسائِ ضذُ تش فشایٌذ واسآفشیٌی
ساصهاًی اضاسُ ضذُ تَسط هحمماى هَسد روش دس پژٍّص،
سؼی تش تَسؼِ ایي هذلّا داضتِ است ،پس هیتَاى گفت وِ
ایي تحمیك ّوسَ تا ایي تحمیمات گاهی دس جْت ضٌاخت
تْتش ػَاهل هَثش تش تَسؼِ فشآیٌذ واسآفشیٌی ساصهاًی تشداضتِ
است .تشایي اساس ًویتَاى تِصَست تفىیىی تا سایش
تحمیمات ًتایج آى سا همایسِ وشدً .تایج ایي پژٍّص هیتَاًذ
ًمص ،اّویت ٍ ستثِ ضاخصّای ساختاسی هؤثش تش فشآیٌذ
واسآفشیٌی ساصهاًی سا تشای هذیشاى ساصهاى هَسد هطالؼِ
آضىاس ساصد ،تا دس تشًاهِسیضیّای والى خَد تشای ساصهاى،
ایي ػَاهل سا هَسد تَجِ لشاس دٌّذ .حال تا تَجِ تِ یافتِّا ٍ
اّویت ایي ضاخصّای ساختاسی تش فشآیٌذ واسآفشیٌی
ساصهاًی ،هَاسد ریل تِ ػٌَاى پیطٌْادات هذیشیتی ٍ ساُ-
واسّای تَسؼِ واسآفشیٌی ساصهاًی دس ساصهاى هَسد هطالؼِ
اسائِ هیگشدد:
 .9ساختاس ساصهاًیً :تایج ًطاى داد وِ تیطتشیي تاثیش سا اص
هیاى هَلفِّای ساختاسی ،ساختاس ساصهاًی تش واسآفشیٌی
ساصهاًی داسد ،پس هذیشاى ساصهاى تا ایجاد ساختاسی پَیا ٍ
هٌؼطف دس ساصهاى ،جْت تَسؼِ خاللیتًَ ،آٍسی ٍ دس ًْایت
واسآفشیٌی گام تشداسًذ .ساختاس ساصهاًی سٍضی است وِ دس آى
فؼالیتّای یه ساصهاى تمسینتٌذی ٍ ّواٌّگ هیضَدّ .ش
ساصهاى تا تَجِ تِ ًیاصّا ٍ گستشدگی خَد ،یه ساختاس
ساصهاًی سا تشای اداهِی فؼالیتّایص تشهیگضیٌذ ،تٌاتشایي
ساختاس ساصهاًی تایذ دس خذهت ایجاد فضای خالق ٍ ًَآٍس
تشای واسوٌاى تاضذ.
 .2استشاتژی ساصهاًی :اّویت استشاتژی ٍ ّذف ولی دس
ادتیات ساصهاى تِ خَتی ًوایاى است تسیاسی اص ًظشیِّای
ساصهاى ًیض دس ایي صهیٌِ اتفاق ًظش داسًذ اًتخاب یه ّذف اص
هیاى سایش اّذاف اص هْنتشیي ٍظایف یه هذیش تِ ضواس
هیسٍد ،تایذ اّذاف ولی سا تا استشاتژی ستط دادُ ٍ اسصشّا سا
دس تذٍیي استشاتژی دخالت دٌّذ تِ ّشحال حلمِ استشاتژی دس
ساصهاىّا اسصشّا هیتاضذ ،حلمِای وِ هٌطك تجاسی ٍ
هٌطك اخاللی سا تِ یىذیگش پیًَذ هیدٌّذ .ساصهاى تایذ دس
جْت دستیاتی تِیه چطناًذاص استشاتژیه واسآفشیٌاًِ لَی
ٍ هطتشن هیاى هذیشاى ٍ واسوٌاى تىَضذّ .نچٌیي ساصهاى
تایذ تذٍیي استشاتژیّای خَد سا تِگًَِای اًجام دّذ وِ دس
جْت ضٌاسایی فشصتّا گام تشداسد.
 .3سیستنّای پاداش :ساصهاىّا تشایي تاٍسًذ وِ ًیشٍی
اًساًی تِ ػٌَاى هٌثغ اصلی ایجاد اسصش دس ساصهاى ٍ تِ
ػٌَاى هضیت سلاتتی هطشح است .دس چٌیي ضشایطی حفظ
ًیشٍی اًساًی ٍ ایجاد اًگیضُ دس جْت افضایص سٍصافضٍى تْشُ
ٍسی دس واس تا استفادُ اص هىاًیسنّای هختلف اص جولِ پاداش
اص اّن ٍظایف ّش ساصهاى است .ساصهاى تایذ تا تغییشات
سیستن حمَلی خَد ،پشداختّا سا دس ساصهاى تش اساس ػذالت
ٍ ػولىشدّای واسوٌاى اًجام دّذ .ساصهاى تایذ هؼیاسّای سا
تشای پاداشّا ایجاد وٌذ تا هحشن واسوٌاى خالق دس جْت
اتتىاس تیطتش ٍواسآفشیٌی تاضذ.

 .4ساّثشدّا ٍ سیاستّای ساصهاًی :دس ٍالغ ساّثشدّای
ساصهاًی واسآفشیٌاًِ الذاهاتی ّستٌذ وِ دس ساتطِ تا واسآفشیٌی
اًجام هیضًَذ .ساصهاى تایذ اص طشیك ایي ساّثشدّا
فشصتّای واسآفشیٌاًِ سا وطف ،اسصیاتی ٍ سپس ػولیاتی ٍ
دس ًْایت تاصخَس دّذ.
 .5سیستن هٌاتغ اًساًی :هذیشاى ًیشٍی اًساًی ّوِ سٍصُ دس
هؼشض تصوینگیشی تشای جزبً ،گْذاسی ،تخصیص ،جاتِ
جایی ،استماء ،آهَصش ،هأهَسیت ،اًتصاب ،تطَیك ،تٌثیِ ،غیثت،
هشخصی ،استؼفا ،تؼلیك ،تشوٌاسی ٍ ... ،صذّا سٍیذاد هتٌَػی
ّستٌذ وِ تا تشًاهِ ٍ یا تذٍى تشًاهِ سخ هیدٌّذ ٍ اًتظاس هی
سٍد وِ ایي تصویوات تِ گًَِای اتخار ضًَذ وِ تؼادل ًیاص ٍ
هَجَدی دس ّش تخص ٍ ّش تخصص تشلشاس هاًذُ ،ضوي آًىِ
اص چاسچَب همشسات ٍ ضَاتط ٍ تَدجِ ػذٍل ًگشدد ٍ دس ػیي
حال افضایص تْشٍُسی فشد ٍ ساصهاى سا تَأهاً دس پی داضتِ
تاضذ .هذیشاى هٌاتغ اًساًی دس ساصهاى دس سیاستگزاسیّا،
اًتخاب ،اًتصاب ٍ تشًاهِّای واسی خَد ،تایذ تشاساس ًظام
هثتٌی تش ضایستگی ٍ هذیشیت ػولىشدی الذام وٌذ تا صهیٌِ سا
تشای ایجاد جَ ًَآٍسی ٍ واسآفشیٌی ساصهاًی هحیا وٌٌذ.
 .6سیستن هالی :سیستنّا ٍ هٌاتغ هالی دس تَسؼِ واسآفشیٌی
ساصهاًی اص اصَلی تسیاس هْن هیتاضذ .لزا ساصهاى تایذ تا
تسشیغ دس فشآیٌذ تخصیص تَدجِ ،تَصیغ هٌاسة هٌاتغ ٍ لشاس
دادى سیستنّای هٌاسة وٌتشل هٌاتغ هالی دس جْت تَسؼِ
واسآفشیٌی ساصهاًی گام تشداسد.
 .7سیستن هٌاتغ اطالػاتی :یه هذیش هَفك تشای تصوینگیشی
صحیح ًیاصهٌذ داسا تَدى اطالػات الصم ٍ ضشٍسی است.
صهاًی وِ ایي اطالػات دس حجن صیاد ٍجَد داسًذ؛ ساهاًذّی ٍ
دستِتٌذی اطالػات واس تسیاس دضَاسی هیضَد .گشدش
دادُّا ٍ اطالػات تا افضایص حجن آىّا ٍ ًَع ًیاص هذیشاى دس
سطَح هختلف ساصهاى دس هَالغ الصم ،تِ اطالػات اصلی ٍ
واستشدی ،ضشٍست داضتي یه سیستن صحیح تشای
ساصهاًذّی تْتش ٍ هطلَب تشای هذیشاى ایجاد هیوٌذ .ساصهاى
تایذ تِ سٍیىشدی تیاًذیطذ وِ تٍِسیلِ آى اطالػات تِصَست
هٌاسة ٍ دلیك دس اختیاس واسوٌاى ساصهاى لشاس گیشد .اص جْتی
ًیض ساصهاى تایذ دس صهیٌِ تمَیت پایگاُ دادُ هشتثط تا
فؼالیتّای تشٍیجی واسآفشیٌی دس ساصهاى گام تشداسد.
گستشدگی ٍ جزاتیتّای هَضَع تشسسی ػَاهل هؤثش تش
واسآفشیٌی ساصهاًی صهیٌِّای هتؼذد تحمیماتی سا پیص سٍی
هحمماى لشاس دادُ است .اص ایي سٍ تشای ضٌاسایی ػَاهل هؤثش
تش واسآفشیٌی ساصهاًی ،هَضَػات صیش تشای تحمیمات آتی
پیطٌْاد هیگشدد:
 جاهغ تَدى هذل تحمیك حاضش :اٍلَیتتٌذی تاثیش ػَاهلساختاسی تش واسآفشیٌی ساصهاًی تش اساس هذل تحمیك حاضش
ٍ یا هذلّای واهلتش دس دیگش ساصهاىّای دٍلتی.
 اسائِ هذلی جْت تثییي ٍ ضٌاسایی آسیةّا یا هَاًغساختاسی فشآیٌذ واسآفشیٌی ساصهاًی دس ساصهاى حاضش یا دیگش
ساصهاىّا.
 تشسسی ًمص ػَاهل سفتاسی ٍ صهیٌِای هؤثش تش فشآیٌذواسآفشیٌی ساصهاًی.
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Abstract
Organizational entrepreneurship is the process by which organizations identify opportunities
for growth and development and create new value for customers through innovation and
reallocation of resources. Meanwhile, the structural indicators are the crucial and influential
factors on the development of the organizational entrepreneurship process. The purpose of the
present research is the verification and ranking of the effective structural indicators on
organizational entrepreneurship process in Mazandaran fisheries organization. This study, in
terms of research purposes, is an applied research and the used method in this study, in terms of
data collection, is the descriptive-survey. Statistical population of the present study includes the
experts and experienced professionals in Mazandaran fisheries organization. In the present
study, by means of literature review, the effective structural indicators on organizational
entrepreneurship were identified. Data collection was conducted using Delphi and paired
comparisons questionnaires, and data analysis was done using Fuzzy Delphi method and FAHP.
Results of the experts' opinions analysis indicated that among the
extracted indicators from
research literature, only seven indicators are recognized as influential factors on the
entrepreneurship process. Using FAHP, then, the indicators ranked as following: organizational
structure ( . ); organizational strategy ( . ); reward systems ( . ); strategies and
organizational policies ( .
); human resources system ( .
); organization financial system
( . ); and information resources system ( . ). The managers of this organization,
according to these results, must establish a dynamic and flexible structure toward creation and
innovation development, and consequently, entrepreneurship encouragement. They must
endeavor to take steps to reach a strong and common entrepreneurial strategic vision between
themselves and their staffs.
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