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چکیده
که عالوه  کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است، چرا  کارآفرینی در صنایع 

کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی  بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک 

کارآفرینی  که می تواند موجب موفقیت  نیز خواهد شد. هدف از تحقیق حاضر بررسی عواملی است 

با  کارآفرینان صنعتی  این پس  از  تا  نشان دهد  راهی  و  متوسط شده  و  کوچک  در بخش صنایع 

گاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این تحقیق، یک مطالعه موردی است  آ

به  اقدام   1393 تا   1390 سال های  فاصل  حد  در  که  ایران  کشور  در  صنعت  بخش  کارآفرینان  از 
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گرفت. جهت  قرار  بررسی  مورد  تاسیس سرمایه گذاران  از جواز  مورد  تحقیق داده های خام 4580 

کاوی،  داده  مفاهیم  از  استفاده  با  کارآفرینی،  موفقیت  در  کننده  تعیین  و  الگوهای موجود  تعیین 

که  متغیرهایی  برخی  کاهش  با  و  شده  پردازش  پیش  بعدی  تحلیل های  برای  موجود  اطالعات 

کمتری در نتایج داشتند در نهایت طی تحلیل های تخصصی با استفاده از شبکه های عصبی  تاثیر 

پرسپترون چند الیه، درخت تصمیم گیر و الگوریتم رافست، بهترین قوانین، استخراج شده و دقت 

گردید. بر اساس نتایج بدست آمده عواملی چون داشتن سابقه صنعتی،  نتایج در هریک تحلیل 

تحصیالت مرتبط با صنعت مورد نظر و بومی بودن سرمایه گذار می تواند نقش مهمی در موفقیت این 

کارآفرینی داشته باشد. نوع 

 

L26, L53, M13, L60:JEL طبقه بندی
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مقدمه

کارهای  کسب و  کوچک و متوسط)SME1( در اقتصاد، به دلیل تصویر  گذشته نقش صنایع  در 
اقتصادی  فعالیت های  در  مهمی  نقش  اغلب  که  ملیتی(  چند  شرکت های  خصوص  )به  بزرگ 
کنندگان  تأمین  بنگاه ها،  این  کنون  ا اما  بود2.  شده  واقع  غفلت  مورد  حدودی  تا  می کردند  ایفا 
اقتصاد  در  بسیاری  اهمیت   ، رو این  از  هستند.  نوآوری  و  تحول  مهد  و  جدید  اشتغال  اصلی 
اصلی  مسائل  از  یکی  به عنوان  اشتغال  که  توسعه  حال  در  کشورهای  جمله  از  دنیا،  کشورهای 
آن ها به شمار می رود دارند3. دولت ها به طور معمول، با اعتقاد به نظام اقتصادی بازار آزاد، یک 
کوچک و متوسط  سازمان دولتی را مسؤول سیاست گذاری و اجرای مسائل مربوط به بنگاه های 
و  تقویت  از  است  عبارت  که  می کنند  دنبال  را  مشخص  هدف  یک  سیاست ها  این  کرده اند. 
کشور4. همچنین وجود چالش های محیطی و  کارآفرینی در  گسترش بنگاه های مزبور و فرهنگ 
تغییر در فرایندهای مدیریتی نیز نقش این مؤسسات را برجسته تر ساخته است و سیاست های 
ترغیب  ویژه  به  و  مجدد  مهندسی   ، ساختار تجدید  فعالیت ها،  برون سپاری  کوچک سازی، 
و  کوچک  کارآفرین  مؤسسات  ایجاد  به  بخشیدن  سرعت  شدن،  جهانی  عصر  در  کارآفرینی 
متوسط را نهادینه ساخته است5. اما علی رغم اهمیت SME ها تحقیقات نشان  می دهد بخش 
که عدم  کارآفرینی دچار ضعف می باشند  کوچک و متوسط دنیا در زمینه  عمده ای از صنایع 
از  ایران نیز  کشور  گردد6.  توجه به این بخش می تواند موجب عدم رشد مناسب این شرکت ها 
کارآفرینی و وجود موانع بسیار در سرمایه گذاری، باعث بروز  این امر مستثنی نبوده و ضعف در 
گزارش  که در  گردیده است؛ به طوری  کوچک و متوسط  مشکالت عدیده ای در ایجاد صنایع 
کار8«  در سال 2019  کسب و  بانک جهانی و نهاد بین المللی تأمین سرمایه7  تحت عنوان »انجام 
کشور جهان پرداخته  که به بررسی وضعیت سهولت انجام یک فعالیت اقتصادی در میان 190 

1. Small and Medium-Sized Industries

کوران و بلکبرن، )2001(  .2
3. پارساپور و همکاران ) 1396(

4. برگر و اودل، )2006(
5. اسولتیسیک و دیگران، )2007(

6. هایتون، )2015(
7. International Financing Corporation
8. Doing Business
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که عالوه بر آنکه تناسبی با ظرفیت های بی شمار اقتصاد  کسب نموده  است، ایران رتبه 128 را 
گزارش  کرده است. همچنین در این  کشور ندارد، نسبت به سال 2018 میالدی نیز 4 پله سقوط 
کسب  شروع  شاخص  دو  هر  در  اقتصادی  کارآفرینی  سهولت  برای  اساسی  شاخص  ده  بین  از 
بایستی  بنابراین  دارد1.  قرار  دنیا   173 رتبه  در  ایران  کارهای خرد  و  کسب  از  و حمایت  کار  و 
 ، کشور در  خدادادی  عظیم  منابع  وجود  و  ایران  استراتژیک  موقعیت  علی رغم  داشت  اذعان 
که  نبوده  مناسب  SME ها چندان  آن  تبع  به  و  موفق در بخش صنعت  وضعیت سرمایه گذاری 
گردیده است2.همچنین با وجود  این امر موجب عدم جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
کمک دولت به این صنایع، واحدهای  کوچک و متوسط و علی رغم  مزیت های بسیار صنایع 
، رقابت با صنایع مشابه  کشور کوچک و متوسط در ایفای نقش مورد انتظار در اقتصاد  تولیدی 
که الزمه حضور جدی در بازارهای  کسب مزیت رقابتی  در خارج و صنایع بزرگ داخل و نیز 
وضعیت  خصوص   در  گرفته  صورت  بررسی های  هستند3.  مواجه  مشکل  با  است  جهانی 
بخش های مختلف اقتصاد ایران در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان می دهد، بین چهار 
و  صنایع  گروه  افزوده  ارزش  تنها  معادن،  و  صنایع  و  خدمات  نفت،  کشاورزی،  اصلی  گروه 
که این میزان به 95 درصد از ارزش افزوده سال 1390  کاهش داشته  معادن نسبت به سال 1390 
و  کوچک  بنگاه های  کشور  صنعت  از  زیادی  بخش  اینکه  به  توجه  با  و  است4.  رسیده  خود 
کارآفرینی  بنگاه ها در حوزۀ  این  نزولی نشان دهنده مشکل اساسی  روند  این  متوسط می باشند 
کوچک و متوسط، شناسایی عوامل و الگوهایی است  می باشد. بنابراین مسألۀ مهم در صنایع 
این عوامل بسیار متنوع  این بخش می باشد.  کارآفرینی  و  که موجب موفقیت در سرمایه گذاری 
به  کارآفرین می باشند.  فرد  تا عوامل شخصیتی  گرفته  اجتماعی  و  از عوامل سیاسی  گون  گونا و 
باعث  عواملی  چه  که  است  اساسی  پرسش  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  تحقیق  جهت  همین 
با تحلیل داده های  این پرسش  و متوسط می گردد؟  کوچک  کارآفرین در صنایع  موفقیت یک 
که برخی در این حوزه موفق بوده و برخی ناموفق  کارآفرینان صنعتی  سرمایه گذاری 4580 نفر از 
بوده اند پاسخ داده خواهدشد. الزم به ذکراست تحقیق حاضر به دنبال نشان دادن راهی برای 

گزارش بانک جهانی در سال 2019    www.doingbusiness.org .1
2. بهروزی و همکاران، )1393(

)1390( ، 3. امین بیدختی و زرگر
4. مرکزپژوهش های مجلس، )1396(
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کوچک و متوسط به منظور پرهیز از شکست در سرمایه گذاری و موفقیت در  کارآفرینان صنایع 
کارآفرین و طرح سرمایه گذاری  که به همین دلیل، داده های مرتبط با شخص  این حوزه می باشد 
کامل  که به  طور  گرفته و از پرداختن به موانع دولتی، سیاسی، قانونی و ...  وی مورد بررسی قرار 

گردیده است. کارآفرین نمی باشد خودداری  کنترل  تحت 

1.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

که این واقعیت باعث می شود  در عرصه بین الملل، تعاریف متعددی برای SME ها وجود دارد 
SME ها،  تشخیص  معیار  که  هنگامی  ویژه  به  باشد؛  دشوار  مختلف  کشورهای  بین  مقایسه 
کل  گردش مالی ساالنه و دارایی های  کارکنان نبوده و به جای آن از شاخص هایی مانند  تعداد 
بر اساس  بیشتر پژوهشگران  که  این حال مطالعات جهانی نشان می دهد  با  اما  استفاده شود1. 
مانند  شاخص هایی  بررسی  که  چرا  اند؛  پرداخته  SME ها  بررسی  و  تعریف  به  کارکنان  تعداد 
گردش مالی یا دارایی های شرکت ها دشوار می باشد2. از این رو در تحقیق حاضر نیز بر اساس 

همین ویژگی به مسئله تحقیق پرداخته شده است.
بررسی  می توان  کیفی  و  کّمی  بعد  دو  از  را  ایران  در  متوسط  و  کوچک  واحدهای  اهمیت 
کشورهای  کشور ما و بسیاری از  کّمی، درصد بسیار باالیی از شرکت های موجود در  کرد. از بعد 
قابل  واحدها  این  شاغالن  تعداد  و  می دهند  تشکیل  متوسط  و  کوچک  واحدهای  را  جهان 
می کنند،  تولید  مختلف  کشورهای  در  واحدها  این  که  افزوده ای  ارزش  همچنین  هستند.  توجه 
این  کیفی،  ُبعد  از  می دهد.  تشکیل  را  کشور  کل  افزوده  ارزش  از  نیمی  تا  سوم  یک  حدود 
کنند، چون بخش خصوصی  واحدها می توانند بخش خصوصی را در سرمایه گذاری ها تشویق 
می توانند  همچنین  واحدها  این  ندارند.  کافی  امکانات  بزرگ  واحدهای  ایجاد  برای  معمواًل 
نشان  تحقیقات  بررسی  شوند3.  گرفته  نظر  در  خصوصی سازی  برای  مناسب  ابزاری  به عنوان 
SME ها موثر می باشد ؛ به عنوان مثال بخشی از این عوامل  می دهد عوامل مختلفی بر موفقیت 
که دارای ارتباط درونی  مربوط به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است 
فرد در جهت  گرفته در ذهن  که جرقه های شکل  ندارد  تردیدی وجود  و  با یکدیگر می باشند 

1. دیزاریدیس و موسیلیس، )2014(
)2006( ، کارتر و جونز  .2

)1390( ، 3. امین بیدختی و زرگر
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شرایط  با  فرد  رفتاری  و  شخصیتی  خصوصیات  و  ویژگی ها  میان  تعامل  حاصل  کارآفرینی، 
فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه است1. 

آمریکا  کشور  در  کوچک  بنگاه های  موفقیت  و  کار  و  کسب  بقای  تحقیقی  در  گ2  پرا
و  کافی  سرمایه  داشتن  می کند  کید  تأ همچنین  و  دانسته  کارآفرین  مفید  تجربۀ  به  وابسته  را 
تحصیالت مرتبط نقش مهمی در موفقیت وی خواهد داشت. در تحقیق دیگری بارون3 صرفًا 
تأثیرگذار  کارآفرینان  موفقیت  در  را  آنها  به  توجه  و  پرداخته  شخصیتی  ویژگی های  بحث  به 
و  گاهی  آ داشتن  آمریکا،  در  متوسط  و  کوچک  شرکت های  بررسی  با  اوکن4،  و  کارتر  می داند. 
دسته  چهار  نمودند  عنوان  و  دانسته  شرکت ها  این  موفقیت  عوامل  مهم ترین  از  یکی  را  دانش 
بنگاه،  ویژگی های  شامل  که  دارد  وجود  متوسط  و  کوچک  بنگاه های  در  موفقیت  عوامل  کّلی 
نظر  اساس  بر  همچنین  می باشد.  پیرامونی  بازارهای  و  کارافرین  ویژگی های  سرمایه،  میزان 
باشند  تاثیرگذار  متوسط  و  کوچک  صنایع  موفقیت  بر  می توانند  نیز  دیگری  عوامل  محققان 
کارکنان، تعداد نیروهای آموزش  که االسدی5، عواملی از قبیل مدیریت مناسب، تعداد  به طوری 
کارآفرینی در SME ها موثر می داند. ادوارد6  دیده و سطح سرمایه گذاری را بر موفقیت و توسعه 
کارآفرینی زنان آفریقایی-آمریکایی بوده است، سطح تحصیالت،  که در مورد  در رساله خود، 
مارچیتا7  می کند.  معرفی  موفقیت  عوامل  از  را  مالی  منابع  چنین  هم  و  شخصیتی  ویژگی های 
ویژگی های  کارآفرین،  ویژگی های  دستۀ  سه  به  را  کار  و  کسب  یک  موفقیت  بر  اثرگذار  عوامل 
 ، دیگر مؤلفه  کردن  اضافه  با  دیزاریدیس8  و  می کند  تقسیم بندی  و کار  کسب  محیط  و  شرکت 
شرکت،  ویژگی های  کارآفرین،  ویژگی های  مؤلفه های  را   SME یک  ایجاد  در  موفقیت  عناصر 
استراتژی های مدیریت و تاثیر محیط خارجی و توجه نکردن به این عوامل را موجب شکست 
موثر  SME ها  موفقیت  بر  را  مختلفی  عوامل  نیز  محققان  سایر  می داند.  کارآفرینی  پروژه  یک 

1. بریدج، )2003(
گ، )2003( 2. پرا
3. بارون، )2004(

کارتر و اوکن، )2006(  .4
5. االسدی و عبدالرحیم، )2008(

6. ادوارد، )2008(
7. مارچیتا، )2012(

8. دیزاریدیس و موسیلیس، )2014(
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، مدیریت و مالکیت، اطالعات  ، سهم بازار کار کسب و  که از جمله می توان به اندازه  می دانند 
 ، مربوط به بقا و رقابت SME ها، جمع آوری سرمایه، فروش، سودآوری و نقدینگی، پرسنل ماهر
بازار های خاص، تغییرات در  ، چگونگی ورود به  بازار کانال های توزیع و اطالعات  داده های 
یا  نوآوری  از  استفاده   ، کسب و کار مورد  در  اطالعات  جدید،  بازارهای  تولد  فروش،  بازارهای 
با  ارتباط  و  اعتباردهندگان  تامین کنندگان،  مشتریان،  سازمانی،  ساختار  جدید،  فناوری های 
و  شبکه سازی  منابع،  کنترل  خارجی،  مشاوران  به  اعتماد  عدم  عمومی،  سیاست های  و  نهادها 

خوشه بندی اشاره نمود.
گرفته در این حوزه ارائه شده است:  در جدول )1( خالصه برخی از تحقیقات صورت 

کارآفرینی گرفته در خصوص موفقیت  جدول 1- خالصه تحقیقات صورت 

نام 
نویسنده

روش 
تحقیق

نتایجموضوع

گ پرا

)2003(

کیفی - 
مصاحبه

کار و عوامل موفقیت  کسب و  بقای 
کوچک و متوسط  کسب وکارهای 

در آمریکا

کافی و تحصیالت  کارآفرین، سرمایه  تجربه مفید 
مرتبط عوامل موفقیت می باشند.

بارون

)2004(

کّمی - 
پرسشنامه

عوامل اجتماعی و شناختی موثر در 
کارآفرینی 

کارآفرین پرداخته  به بحث ویژگی های شخصیتی 
کارآفرینی  و توجه به آنها را تأثیرگذار در موفقیت 

می داند.

کارترو اوکن

)2006(

کیفی - 
مصاحبه

کارآفرینی در  اصول و سیاست های 
کوچک و متوسط شرکت های 

کلی عوامل موفقیت در بنگاه های  4 دسته 
که شامل ویژگی های  کوچک و متوسط وجود دارد 

کارافرین و  بنگاه، میزان سرمایه، ویژگی های 
بازارهای پیرامونی می باشد.

االسدی و 
عبدالرحیم

)2008(

کیفی - 
تحلیلی

کسب و  تجزیه و تحلیل عملکرد 
کوچک در سوریه کارهای 

کارکنان،  عواملی از قبیل مدیریت مناسب، تعداد 
نیروهای آموزش دیده و سطح سرمایه گذاری را 
کارآفرینی در SME ها موثر  بر موفقیت و توسعه 

می داند.

ادواردز

)2008(

کّمی - 
پرسشنامه

کارآفرین  عوامل موفقیت زنان 
آفریقایی - آمریکایی

سطح تحصیالت، ویژگی های شخصیتی و هم 
چنین منابع مالی را از عوامل موفقیت و عدم توجه 

کارآفرینی  به این عوامل را موجب شکست در 
می داند.
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نام 
نویسنده

روش 
تحقیق

نتایجموضوع

بنزینگ و 
دیگران

)2009(

کیفی - 
مصاحبه

تجزیه و تحلیل عوامل انگیزاننده و 
کشور ترکیه کارآفرینی  موفقیت در 

مهارت های شخصیتی و روانشناختی، آموزش و 
مهارت های مدیریتی و عوامل محیط خارجی را 
کارآفرینی  به عنوان سه دسته عوامل موفقیت در 

معرفی می نماید.

مارچیتا

)2012(

کیفی - 
مصاحبه

کارآفرینی در  بررسی فعالیت های 
کشور مصر

کسب وکار را به سه  عوامل اثرگذار بر موفقیت یک 
کارآفرین، ویژگی های شرکت و  دستۀ: ویژگی های 

کسب وکارتقسیم بندی می کند محیط 

دیزاریدیس 
و موسیلیس

)2014(

کّمی - 
پرسشنامه

عوامل موفقیت در شرکت های 
کوچک و متوسط 

عناصر موفقیت در ایجاد یک SME را مولفه های 
کارآفرین، ویژگی های شرکت،  ویژگی های 

استراتژی های مدیریت و تاثیر محیط خارجی و 
توجه نکردن به این عوامل را موجب شکست یک 

کارآفرینی می داند. پروژه 

بنزازوا و 
دیگران

)2015(

کیفی - 
مصاحبه

عوامل موثر بر رشد شرکت های 
کوچک و متوسط در فیلیپین

عوامل را در دو دستۀ داخلی  )ویژگی های 
کارآفرین، ظرفیت مدیریت، مهارت های بازاریابی 

و ظرفیت های فناوری(  و خارجی )قوانین، 
دسترسی به تأمین مالی و ظرفیت منابع انسانی( 

تقسیم بندی نموده است.

کیویی و 
تانگ

)2016(

کیفی - 
مصاحبه

کارآفرینی صنایع  عوامل موفقیت در 
کشور ویتنام کوچک و متوسط  در 

عوامل جمعیت شناختی )سن، جنسیت و...(، 
، مهارت های  کار کسب و  دانش مدیریتی و 

مدیریتی و توانایی های شخصیتی را به عنوان 
کارآفرینان معرفی می نماید. عوامل موثر بر موفقیت 

اوباجی و 
دیگران

)2018(

کّمی - 
پرسشنامه

عواملی چون نوآوری، سیاست های دولتی، عوامل مرتبط با موفقیت SME ها
مدیریت مالی و مهارت های مدیریتی، عوامل موثر 
کوچک و متوسط می باشند.  بر موفقیت در صنایع 

کارآفرینان  موفقیت  بر  موثر  از جنبه های مختلفی عوامل  که محققان  آنست  بیانگر   )1( جدول 
مهم  عوامل  از  را  کارآفرین  شخص  ویژگی های  آنان  بیشتر  که  داده اند  قرار  مطالعه  مورد  را 
و  تحقیق  ادبیات  به  توجه  با  نیز  حاضر  تحقیق  دانسته اند.  SME ها  کارآفرینی  در  موفقیت 
بررسی  به  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  اطالعاتی  بانک  در  موجود  محدودیت  همچنین 
)تعداد  بررسی  مورد  جامعه  حجم  باالبودن  دلیل  به  که  است  پرداخته  عوامل  این  از  تعدادی 
کاوی( می تواند غنای بیشتری  طرح های سرمایه گذاری( و روش تحقیق نوین )استفاده از داده 

کارآفرینان پرده بردارد.  به تحقیقات پیشین بخشیده و از الگوهای جدیدتری در موفقیت 
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2. روش تحقیق

آماری تحقیق حاضر شامل طرح های سرمایه گذاری صنایع  بر اساس اطالعات موجود، جامعه 
دسترسی  به  توجه  با  محقق  که  می باشد   1393 تا   1390 سال  از  کشور  در  متوسط  و  کوچک 
گرفته  بهره  موجود  اطالعات  تمامی  یعنی  سرشماری  روش  از  نمونه گیری  جهت  طرح   4580 به 
گرفته شده است:  است.خاطر نشان می سازد به دو دلیل بازه سال های 1390 تا 1393 در نظر 
اول اینکه این سال ها شامل دو دولت یعنی دولت های دهم و یازدهم جمهوری اسالمی ایران 
و  بخشنامه ای  اثرات  تا  خواسته  محقق  که  بوده  صنعت  به  نسبت  متفاوت  رویکردهای  با 
کاهش دهد. دوم اینکه برای هر طرح  سیاست گذاری های دولتی بر تحقیق خود را تا حد امکان 
گرفته شده تا در نهایت طرح هایی  کوچک و متوسط حداقل دو سال فرصت در نظر  صنعتی 
کاال نشده اند و از این جهت اثر زمان  کافی نیز موفق به تولید  که با زمان  گیرد  مورد بررسی قرار 

نیز در تحقیق تا حدودی خنثی شود.
گردیده است. داده  کاوی1 استفاده  از روش داده  جهت تجزیه و تحلیل داده های موجود 
مجموعه  داخل  از  ارزش  با  و  غیرمنتظره  توجه،  جالب  ساختارهای  کشف  حقیقت  در  کاوی 
منطبق  داده ها  دقیق  تحلیل  و  آمار  با  اساسًا  که  است  فعالیتی  و  می باشد  داده ها  از  وسیعی 
و  الگوها  رابطه ها،  کشف  فرایند  کاوی  داده  است:  آمده  دیگر  تعریف  در  همچنین  است2. 
در  شده  ذخیره  اطالعات  از  وسیعی  حجم  بررسی  به  که  است  معنی داری  جدید  روندهای 
گفت  ( می پردازد3. می توان  آمار انبارهای داده با فناوری های تشخیص الگو )مانند ریاضی و 
کاوی عبارت است از بکارگیری الگوریتم های خاص به منظور پرده برداری از اطالعات  داده 
مفید در بین مقادیر عظیمی از داده ها . هدف از این فرایند نیز جستجوی دانش مفید در یک 
به  زیر  در  است4.  اطالعات  ذخیره سازی  بزرگ  واحد  هر  یا  داده ها،  انبار  اطالعاتی،  پایگاه 
کاوی و روش بررسی صحت و اعتبار آنان پرداخته شده است. معرفی برخی از روش های داده 

1. Data Mining

2. هند ومانیال، )2001(
3. هان، )2001(

4. چان و چن، )2006(
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کاوی مورد استفاده در تحقیق مدل های داده 

 )DT( درخت تصمیم ) الف

در  شده  شناخته  روش های  از  تصمیم1  درخت  از  استفاده  با  داده ها  تقسیم بندی  روش 
از  اولیه  دانش  همچنین  و  قبل  از  پارامترها  تنظیم  به  نیازمند  که  میباشد  داده ها  طبقه بندی2 
از  استفاده  با  و  گرفته  قرار  ناظر  با  طبقه بندی  روش های  جزو  روش،  .این  نمی باشد  داده ها 
که  تصمیم  درخت  نام  به  درختی  می تواند  می گیرد  قرار  آن  اختیار  در  که  آموزشی3  داده های 
آنها  نوع  و  برچسب گذاری  را  آنها  تست،  قسمت  در  داده ها  از  کدام  هر  ویژگی های  اساس  بر 
با  و  کرد  طراحی  استنتاج  سیستم  برای  قوانینی  درخت  این  از  استفاده  با  و  دهد  تشخیص  را 
که برای  کرد4. درخت های تصمیمی  استفاده از آن داده های بدون برچسب را برچسب گذاری 
می شوند  نامیده   classification درخت های  می شوند،  استفاده  دسته ای  متغیرهای  پیش بینی 
پیش بینی  برای  که  تصمیمی  درخت های  می دهند.  قرار  رده ها  یا  دسته ها  در  را  نمونه ها  زیرا 
regression نامیده می شوند5. درخت تصمیم  متغیرهای پیوسته استفاده می شوند درخت های 
که از ریشه به سمت پائین رشد  که در آن نمونه ها را به نحوی دسته بندی می کند  درختی است 
گره های برگ میرسد و درخت حاصل دارای ویژگی های زیر می باشد: می کنند و در نهایت به 

گره داخلی یا غیر برگ  با یک ویژگی  مشخص می شود. این ویژگی سوالی را در رابطه 	  هر 
با داده ورودی مطرح می کند.

که هر یک 	  گره داخلی به تعداد جواب های ممکن با این سوال، شاخه  وجود دارد  در هر 
از شاخه ها با مقدار آن جواب مشخص می شوند.

که به آن برچسب می گوییم و یا یک دسته از جوابها 	  کالس  برگ های این درخت با یک 
می شوند. مشخص 

گره ریشه می نامیم .	  گره را در درخت تصمیم،  ترین  باال
که این درخت فرایند تصمیم گیری  علت نامگذاری این روش به نام درخت تصمیم این است 
گره ریشه شروع  برای تعیین دسته یک مثال ورودی را نشان می دهد.دسته بندی یک نمونه از 

1. Decision Tree
2. Classification
3. Train data

4. میچل، )1997(
)2001( ، کامبر 5. هان و 
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به  حرکت  آنگاه  و  می گیرد  قرار  بررسی  مورد  گره  این  توسط  شده  مشخص  ویژگی های  و  شده 
برای  فرآیند  این  و  می گیرد  صورت  است  ویژگی  آن  با  متناظر  که  درختی  شاخه  پایین  سمت 
گره برگ برسیم و در  آن می باشد، ادامه پیدا می کند تا به یک  گره جدید ریشه  که  زیردرختی 

گره برگ، ویژگی داده مورد نظر را برای ما مشخص می کند1. این حالت 

)RST( تئوری مجموعه راف ) ب

پایه گذاری  ک2  پاوال زدیسالو  پروفسور  میالدی،   1980 سال  اوایل  در  را  راف  مجموعه  تئوری 
کرد. این تئوری با تحلیل جدول های داده سروکار دارد.هدف اصلی از تحلیل RST3 به دست 
کتسابی است. این تئوری یک ابزار قدرتمند ریاضی برای  آوردن مفاهیم تقریبی از داده های ا
و  اطالعات  کاستن  و  زدودن  برای  را  روش هایی  که  است  نایقینی  و  ابهام  موارد  در  ل  استدال
دانش نامربوط یا مازاد بر نیاز از پایگاه های داده مهیا می کند. با تقلیل اطالعات، مجموعه ای 
را بسیار ساده می کند؛  گیرنده  کار تصمیم  که  از قواعد تلخیص شده ی پرمعنا حاصل می شود 
، با توجه به رشد سریع حجم داده ها، RST  می تواند نقش بسیار مؤثری در سیستم های  ازاین رو
پشتیبانی تصمیم داشته باشد4.مجموعه راف متشکل از تعدادی شی در یک جدول داده است 
که توسط یک مجموعه از ویژگی ها )صفات( تشریح  می شود. در این جدول، اشیا در سطر و 
آن قرار دارند. بنابراین هر شی توسط صفات یادشده توصیف می شود.  صفات در ستون های 

شکل 1- نمونه ای از جدول تصمیم گیری در تئوری راف ست

1. میچل، )1997(
2. Pawlak
3. Rough Set Theory

)1993( ، کو 4. زیرا
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تئـوری شـهودی2   تئـوری مجموعه هـای فـازی1،  بـا  ک زیـادی  تئـوری مجموعـه راف نقـاط اشـترا
نظـر  در  مسـتقل  تئـوری  یـک  به عنـوان  راف  مجموعـه  تئـوری  امـا  دارد؛  کسـتری3  خا تئـوری  و 
کالسـیک توانایـی برخـورد بـا ابهـام موجـود در واژه هـای زبانی  گرفتـه می شـود4. منطـق ریاضیـات 
کیفیـت  عملکـرد  گسـترش  مـدل  در  مثـال  به طـور  کـه  غیـره  و  قـوی  رابطـه  مهـم،  خیلـی  همچـون 
ایـن موضـوع، نظریـه مجموعه هـای راف و  بـه  بـا توجـه   . نـدارد  را  بـه وفـور یافـت می شـوند؛  نیـز 
تحلیل هـای مربـوط بـه آن می تواننـد راه حل هـای مناسـب را از داده هـای مبهـم و ناسـازگار تولیـد 

کنـد 5.

)ANN( شبکه عصبی مصنوعی )ج

بیولوژیک  عصبی  سیستم  از  تقلید  با  که  هستند  ریاضی ای  ابزار  مصنوعی6  عصبی  شبکه های 
داده های  با  خود  انطباق  در  باالیی  پذیری  تصحیح  و  انعطاف  قدرت  و   . شده اند7  ساخته 
موجود  هماهنگی  و  نظم  شده،  مجهز  سازماندهی  به  قادرند  که  گونه ای  به  دارند8.  را  موجود 
پدیده  بزرگی یک  و  ورودی، رخداد  بردارهای  اساس  بر  و  کنند  پیدا  را  این داده ها  در داخل 
R ورودی نشان داده شده است. هربردار  با  را پیش بینی نمایند9. در شکل 2 یک نرون ساده 
ورودی با انتخاب مناسب وزن  W، وزن دار شده و جمع ورودی های وزن دار با بایاس، ورودی 
F را تشکیل می دهند. نرون ها قادرند از توابع محرک مختلفی برای تولید خروجی  تابع محرک 
بهره ببرند . توابع لگاریتم سیگموئیدی، تانژانت سیگموئیدی و تابع محرک خطی متداولترین 

آنها محسوب می شوند10. 

1. Fuzzy set
2. Evidence theory
3. Grey theory

4. یانگ و دیگران، )2011(
5. ژای، )2009(

6. Artificial Neural Network

7. فوالپ و دیگران، )1998(
8. رانجیتان ودیگران، )1995(

کنراد، )1999(  .9
10. دموث و بیل، )2000(
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 شکل 2- مدل نرون در یک شبکه عصبی مصنوعی 

پنهان  یا  میانی  الیه های  ورودی،  الیه  از  معمواًل  مصنوعی،  عصبی  شبکه  یک  عادی  ساختار 
تهیه  برای  وسیله ای  و  دهنده  انتقال  الیه  یک  ورودی  الیه  است.  شده  تشکیل  خروجی  الیه  و 
الیه  و  است  شبکه  وسیله  به  شده  پیش بینی  مقادیر  شامل  خروجی  الیه  هاست.  داده  کردن 
پنهان محل پردازش داده هاست. شمار الیه ها و شمار نرون ها در هر الیه پنهان، به طور معمول 

آزمون و خطا مشخص می شود1. به وسیله روش 

قابلیت اعتماد یا اعتبار2 و صحت یادرستی3 آزمونها

موارد  کردن  جدا و  درتشخیص  آن  توانایی  کننده  بیان  آزمون،  یک  اعتبار  یا  اعتماد  قابلیت 
موفق از ناموفق است و صحت یا درستی آزمون به درجه نزدیک بودن مقدار اندازه گیری شده 
دو  دارای  اعتماد  قابلیت  اطالق می شود.  واقعیت،  با  نتایج  انطباق  یا درجه  و  مقدارواقعی  به 
جزء حساسیت و ویژگی است و الزم است هر دو جزء به هنگام سنجش صحت یک آزمون در 
در  را  مشخصات  این  و  می کنیم  بیان  نسبت،  صورت  به  را  اشاره  مورد  اجزای  شود.  گرفته  نظر 
گروه موفق ها و شکست خورده ها بررسی می نماییم. بنابراین پارامترهای FP، FN، TP و TN به 

صورت زیر تعریف می شوند4.
که به درستی موفق اعالم شدند. 	  TP: سرمایه گذاری هایی 

1. اصغری مقدم و همکاران، )1387(
2. Validity
3. Accuracy

)2007( ، کوئر 4. سا
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که به درستی شکست خورده اعالم شدند.	  TN: سرمایه گذاری هایی 
که به اشتباه موفق اعالم شدند. )خطای نوع1( 	  FP: سرمایه گذاری هایی 
که به اشتباه شکست خورده اعالم شدند. )خطای نوع2(	  FN: سرمایه گذاری هایی 

جدول2- تعریف شاخص های مهم ارزیابی

فرمولشرحپارامتر

Accuracyصحت)ACC=)TP+ TN(/)TP + FP + TN + FN

Precisionدقت)PPV=TP/)TP+ FP

Sensitivity حساسیت: توانایی در شناسایی مثبت های
TPR= TP/P=TP/)TP+ FN(واقعی یا تشخیص صحیح موفق ها

FP RateFP نرخ)FPR=FP/)FP+ TN

Recallفراخوانی)TP/)TP+ FN

Specificity
ویژگی: توانایی آن در شناسایی منفی های 
که واقعا  کسانی  واقعی یا تشخیص صحیح 

موفق نیستند.
)SPC=TN/N=TN/)FP+ TN

3. تجزیه و تحلیل داده ها

گرفته  صورت  پردازش  پیش  آنان  روی  بر  ابتدا  بایستی  شده  استخراج  داده های  بررسی  برای 
کاوی الگوهای موجود در داده ها  و در مرحله بعد با استفاده از الگوریتم های موجود در داده 

گردد. در زیر به طور مفصل به این دوبخش پرداخته شده است. کشف 

3-1. جمع آوری داده های اولیه و پیش پردازش آن

در  صنعتی  واحدهای  زمینه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت  از  اطالعات  گرفتن  از  پس 
گردید از سال 1390 تا پایان 1393 نزدیک به 4580 جواز تاسیس  چند استان منتخب مشخص 
که طی این سال ها تعداد   گردیده  کارخانه صنعتی( صادر  صنعتی ) مجوز اولیه جهت احداث 
زیادی  100%( منجر شده است. بخش  فیزیکی  بهره برداری )پیشرفت  پروانه  به  آن  852  مورد 
از رکوردهای اخذ شده مربوط به جواز تاسیس صنعتی، پیشرفت فیزیکی صفر درصد داشتند 
وارد چرخه  و اصاًل  انصراف داده اند  از سرمایه گذاری  به هر دلیلی  که نشان می داد متقاضیان 
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که  است  الگوهایی  و  عوامل  بررسی  تحقیق  این  هدف  که  آنجا  از  بنابراین  نشده اند.  صنعتی 
که  اینچنین  رکوردهایی  دارند  اثرگذار  و  مهم  نقش  صنعتی  کارخانه  یک  ایجاد  فرآیند  طی  در 
کل  پس از اخذ مجوز اولیه اصاًل وارد چرخه ایجاد و احداث واحد صنعتی نشده اند از تعداد 
گردید. )الزم به ذکر است اطالعات اینگونه متقاضیان و عوامل موثر بر انصراف  داده ها حذف 
به  فوق  رکوردهای  حذف  از  پس  بنابراین  می باشد(  بررسی  قابل  گانه  جدا پژوهشی  در  آنان 
تا  کسازی داده ها  که عملیات پا جهت بررسی داده های موجود تعداد 2431 رکورد باقی ماند. 
که تعداد فیلدهای موجود در  گرفت. الزم به ذکر است  گسسته سازی بر روی آنان انجام  مرحله 
کارخانه، میزان سرمایه گذاری  بانک اطالعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 8 فیلد مکان 
و  تحصیالت  صنعتی،  سابقه  صنعت،  نوع   ، مجوز اخذ  سال  پیشنهادی،  اشتغال  پیشنهادی، 
کالس(  کردن فیلد پروانه صنعتی )به عنوان فیلد  که با اضافه  وضعیت بومی صاحب جواز بود 

در نهایت شامل 9 فیلد شد.

پیش پردازش داده ها

کلی شرح داده شده است.  در ادامه، عملیات پیش پردازش داده ها در قالب چهار مرحله 
کسازی داده ها الف. پا

گردید تعدادی از داده ها مانند اشتغال و سرمایه به دلیل وجود برخی  با بررسی بیشتر مشخص 
 18( گردیده  حذف  آنان  از  برخی  که  بود  نگردیده  ثبت  مربوطه،  وزارت  سامانه  در  ایرادات 
میانگین  نیز  دیگر  برخی  و  داشتند(  نقص  هم  خصوصیات  سایر  در  که  رکوردهایی  از  رکورد 
سپس  ماند.  باقی  رکورد   2413 تعداد  گرفت.بنابراین  قرار  آن  در  اشتغال  یا  سرمایه  ستون  کل 
به صورت  که  اشتغال(  و  از ستون ها )سرمایه  مورد  کندگی داده ها1، دو  پرا نمودار  از  استفاده  با 
هشت  داده های  اشتغال  و  سرمایه  نمودار  اساس  بر  که  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  بودند  پیوسته 
حذف  از  نبودند  پرت  سطرها  این  داده های  فیلدها  سایر  در  که  آنجا  از  که  بود  پرت  ردیف 

گردید. آنان خودداری 

1. Scatter diagram
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ب. دسته بندی داده ها

در این مرحله با توجه به اینکه بیشترین زیرگروه مربوط به داده ها، چهار عدد بوده است)مربوط 
گروه تقسیم بندی خواهیم  به فیلد سال اخذ جواز تاسیس(، هر فیلد را به روش دستی به چهار 
که تنها دو عامل سرمایه و اشتغال به صورت پیوسته بودند و مابقی فیلدها  کرد. سپس از آنجایی 
تمامی  بنابراین  درآمدند.  گسسته  شکل  به  نیز  دوعامل  این  بودند  گسسته  و  اسمی  صورت  به 
مورد  اطالعاتی  اقالم  همه   )3( شماره  شده اند.جدول  تقسیم  دسته  چهار  کثر  حدا به  ستون ها 
است. آورده  دقیق  مشخصات  ذکر  با  داده ها  دسته بندی  فرایند  از  پس  را  تحقیق  در  استفاده 

گسسته سازی  گروه بندی انجام شده طی فرایند  جدول 3- لیست اقالم اطالعاتی و 

نام قلم 
نوعشرحاطالعاتی

محدوده

گسسته سازی گسسته سازیقبل از  بعد از 

Locationکارخانه }داخل شهرک صنعتی، خارج گسسته )اسمی(محل احداث 
شهرک صنعتی{

}داخل شهرک صنعتی، 
خارج شهرک صنعتی{

Capitalپیوسته میزان سرمایه اولیه پیشنهادی
]120,1613005[ میلیون ریال)عددی(

)4001 ,*[
)7902 , 4001[

)17366 , 7902[
)* , 17366[

Workerپیوسته میزان اشتغال پیشنهادی
]1,150[)عددی(

 )7 , *[
 )11 , 7[
)18 , 11[ 
)* , 18[

Yearگسسته سال اخذ مجوز تاسیس
}90,91,92,93{}1390 , 1391 , 1392, 1393{ )عددی(

Typeگروه صنعتی }فلزی، غیرفلزی{}فلزی، غیرفلزی{گسسته )اسمی(نوع 

Nativeبومی منطقه سرمایه گذاری
{گسسته )اسمی( )اهل منطقه( {}بله، خیر }بله، خیر

Educationکننده } مرتبط، غیر مرتبط {} مرتبط، غیر مرتبط {گسسته )اسمی(تحصیالت فرد تاسیس 

 Industrial
History

کارصنعتی فرد   سابقه 
کننده }دارد، ندارد{ }دارد، ندارد{گسسته )اسمی(تاسیس 

Industrial 
License )class(

پروانه بهره برداری صنعتی یا 
همان پیشرفت فیزکی %100 ) 

کالس( فیلد 
}بله، خیر {}بله، خیر {گسسته )اسمی(
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گسسته سازی داده ها ج. 

صورت  در  )البته  سه  تا  صفر  عدد  از  ترتیب  به  داده ها  از  دسته  هر  است  الزم  مرحله،  این  در 
عدد  فلزی  صنعتی  گروه  برای  صنعتی،  گروه  ستون  در  مثال  به عنوان  شوند.  جایگزین  وجود( 

گروه صنعتی غیرفلزی عدد یک اختصاص یافت. صفر و برای 

کاوی نتیجه پردازش الگوریتم های داده 

از  حاصل  خروجی  پیشین،  قسمت های  در  شده  اشاره  روش های  به  توجه  با  بخش  این  در 
کاوی مورد بحث قرار می گیرد. پردازش الگوریتم های مختلف داده 

کم ارزش تر با استفاده از الگوریتم ژنتیک در نرم افزار متلب الف ( تعیین متغیرهای 

داده  ستون های  اولیه  نسبی  اهمیت  که  شود  مشخص  باید  موجود،  داده های  به  توجه  با  ابتدا 
کار یک بار با استفاده  کالس« چقدر است. این  نسبت به ستون »پروانه بهره برداری یا همان 
اجرای  از  استفاده  با  بار  و یک  در درخت تصمیم  نسبی  اهمیت  اساس  بر  تقریبی  از ضرایب 
که پس از وارد نمودن داده ها در نرم افزار  گرفت  رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS انجام 
Constraint dependent به عنوان تابع جهش2  و بار دیگر انتخاب  متلب1 و یک بار انتخاب 
تابع Gaussian به عنوان تابع جهش و تعریف تابع هدف اولیه و ایجاد ماتریس ورودی داده ها 
 3 و   2 و   1 ستون های  که  آنجا  از  نهایتًا  تکرار  بار   100 از  پس  و  تابع  این  اولیه  داده های  برای 
حاصل  نمودار های  از  مورد  سه  در  اشتغال(  و  سرمایه  میزان  صنعتی،  محل  صفت های  )شامل 
حذف  می توانند  بعدی  آزمون های  انجام  جهت  می باشند  پوشی  چشم  و  حذف  قابل  شده 
و  نظر  مورد  ستون های  کاهش  از  پیش  بار  یک  کاوی  داده  آزمون های  حال  این  با  اما  گردند. 
گرفته و پس از بررسی دقت و صحت آزمون ها قوانین  کاهش این ستون ها انجام  یک بار پس از 

مشترک تعیین خواهد شد. 

1. Mathlab Software
2. Mutation



رگانی، شماره 98، بهار  1400  وهشنامه باز پژ 44 

ب( تئوری راف: قوانین استخراج شده از روش های الگوریتم ژنتیک، جانسون1 وهولتز2 بدون 
کاهش

و  روزتا3  افزار  نرم  از  راف،  مجموعه  تئوری  اساس  بر  داده ها  بر  کم  حا قوانین  کشف  جهت  به 
الگوریتم های ژنتیک، جانسون و هولتز استفاده گردید که بر اساس نتایج به دست آمده الگوریتم های 
، نتیجه بخش نبوده  ژنتیک و جانسون به دلیل تولید قوانین طوالنی با دقت پایین و LHS4 ناچیز
است: آمده   )4( جدول  و   )3( شکل  در  هولتز  الگوریتم  وسیله  به  شده  تولید  قوانین  حاصل  و 

کاهش ستون ها شکل 3- قوانین بدست آمده توسط الگوریتم هولتز قبل از 

کاهش فیلد ها جدول 4- قوانین استخراج شده از روش هولتز قبل از 

تعداد قوانین روش
قوانین استخراج شدهتولید شده

22هولتز

کارخانه خارج از شهرک صنعتی باشد احتمال موفقیت 60% می باشد. گر محل  1.ا
گر درسال 1390 سرمایه گذاری شده باشد احتمال عدم موفقیت 62% است. 2.ا

گرنوع صنعت غیرفلزی باشد احتمال موفقیت و شکست برابر است. 3.ا
گر بومی منطقه باشد احتمال موفقیت نزدیک به 70% است. 4.ا

گر تحصیالت با زمینه صنعتی مرتبط باشد احتمال موفقیت بیش از 70% است. 5.ا
گر فرد سابقه صنعتی داشته باشد احتمال موفقیت بیش از 75% است. 6.ا

گر درسال 1393 سرمایه گذاری شده باشد احتمال موفقیت نزدیک به 70% بوده است. 7.ا
گر سرمایه گذاری زیر 4000 میلیون ریال بوده احتمال موفقیت 60% بوده است.  8.ا

1. Johnson
2. Holte’s 
3. Rosetta  

کمترخواهد بود و بالعکس. کمتری داشته باشند میزان LHS  آنان  که تکرارپذیری  4. قوانینی 
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که 8 قانون  کلی 22 قانون به روش هولتز تولید شده  که به طور  نتایج جدول )4( نشان می دهد 
LHS بیشتر در جدول آمده است. با 

ج( تئوری رافست: قوانین استخراج شده از روش های الگوریتم ژنتیک، جانسون وهولتز پس 
کاهش از 

اشتغال  میزان  و  پیشنهادی  سرمایه  میزان  کارخانه،  احداث  محل  ستون های  حذف  از  پس 
که  گردید  آزمون  داده ها  روی  بر  هولتز  و  جانسون  ژنتیک،  الگوریتم های  دیگر  بار  پیشنهادی 

شکل های 4 و 5 بخشی از این قوانین را نشان می دهد:

شکل 4-  بخشی از قوانین به دست آمده توسط الگوریتم های ژنتیک و جانسون پس از 
کاهش ستون ها 

که در این مرحله، قوانین تولید شده به روش الگوریتم ژنتیک و جانسون عینًا  الزم به ذکر است 
شبیه هم می باشند.

کاهش ستون ها شکل 5- قوانین تولید شده به روش الگوریتم هولتزپس از 
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جدول 5- قوانین استخراج شده از روش های الگوریتم ژنتیک، جانسون و هولتز پس از 
کاهش ستون ها

تعداد قوانین روش
قوانین استخراج شدهتولید شده

الگوریتم 
ژنتیک و 
جانسون

63

گروه صنعتی غیرفلزی و فرد غیربومی با تحصیالت غیرمرتبط و نداشتن  1.سال 1390 و 
سابقه صنعتی: پروانه ندارد.

گروه صنعتی فلزی و فرد بومی با تحصیالت مرتبط و سابقه صنعتی:  2.سال 1393 و 
پروانه دارد.

گروه صنعتی غیرفلزی و فرد بومی با تحصیالت مرتبط و سابقه  3.سال 1393 و 
صنعتی: پروانه دارد.

گروه صنعتی فلزی و فرد بومی با تحصیالت مرتبط و سابقه صنعتی:  4.سال 1392 و 
پروانه دارد.

12هولتز

گر فرد سرمایه گذار بومی باشد احتمال موفقیت بیش از 65% است. 1.ا

گر تحصیالت فرد با زمینه صنعتی مرتبط باشد احتمال موفقیت 70% است. 2.ا

گر فرد سایقه صنعتی داشته باشد احتمال موفقیت 80% است. 3.ا

کاسته  که مشاهده می شود در این جدول، نسبت به جدول)5(، از پیچیدگی قوانین  همان طور 
شده است. 

ج( قوانین استخراج شده از درخت تصمیم

 ،) C4.5 )یا همان درخت تصمیم   J48 الگوریتم درخت تصمیم  از  استفاده  با  این بخش،  در 
کارآفرینی صنعتی وجود دارد  برای موفقیت در  که  پنهانی  قانون های  و  ترسیم  ساختار درختی 
"سرمایه  کارخانه"،  احداث  "محل  ستون های  سپس  شده اند.  آورده  درجدول)6(  و  مشخص 

اولیه" و اشتغال پیشنهادی حذف و مجددًا این الگوریتم تکرار شد.
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جدول 6- قوانین تولید شده توسط الگوریتم درخت تصمیم و صحت و اعتبارداده ها قبل و 
کاهش ستون ها بعد از 

FPTP کاهش
ROC ستون

AreaRecallPrecisionAccuracy
TP Rate

)Sensitivity( TNFN

هیچکدام50194
0.8220.7940.7950.7950.794

18147

محل+ 39205
سرمایه + 

اشتغال
0.8450.7990.80.7980.799

17256

ین
وان

ق

ش
کاه

از 
بل 

ق

سابقه صنعتی)دارد( و تحصیالت مرتبط )دارد(: پروانه دارد.	 

سابقه صنعتی )دارد( و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( و بومی ) نیست (: پروانه ندارد  	 

سابقه صنعتی )دارد( و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( و بومی ) هست ( و نوع صنعت ) فلزی(: 	 
پروانه  دارد

سابقه صنعتی )دارد( و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( و بومی ) هست ( و نوع صنعت ) غیرفلزی(  و 	 
کمتر از 11 نفر (: پروانه ندارد. کارگر )  سرمایه گذاری )بیش از 4000 ( و 

سابقه صنعتی )دارد( و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( و بومی ) هست ( و نوع صنعت ) غیرفلزی( و 	 
کارگر ) بیشتر از 10 نفر (: پروانه دارد. سرمایه گذاری )بیش از 4000 ( و 

سابقه صنعتی ) ندارد( و بومی) نیست(: پروانه ندارد.	 

سابقه صنعتی) ندارد( و بومی) هست( و تحصیالت مرتبط ) ندارد(: پروانه ندارد.	 

 	 :) کمتر از 11 نفر سابقه صنعتی ) ندارد( و بومی ) هست( و تحصیالت مرتبط ) دارد( و اشتغال) 
پروانه دارد.

( و 	  سابقه صنعتی ) ندارد( و بومی ) هست( و تحصیالت مرتبط ) دارد( و اشتغال ) بیش از 10 نفر
محل صنعتی )داخل شهرک( و سال )1390(: پروانه دارد.

 +
حل 

ی م
ن ها

ستو
ش 

کاه
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ایه

سرم

سابقه صنعتی )دارد(  و  تحصیالت مرتبط  )دارد(   در نتیجه  :   پروانه دارد	 

سابقه صنعتی )دارد(  و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( بومی )نیست ( در نتیجه: پروانه ندارد.	 

سابقه صنعتی )دارد(  و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( بومی )هست ( در نتیجه: پروانه دارد.	 

سابقه صنعتی ندارد و بومی ) نیست (  در نتیجه : پروانه ندارد.	 

سابقه صنعتی ) ندارد (  و بومی )هست( و تحصیالت مرتبط ) دارد( در نتیجه: پروانه دارد.	 

سابقه صنعتی ) ندارد (   و بومی )هست(  و تحصیالت مرتبط ) ندارد( در نتیجه: پروانه ندارد.	 
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Recall افزایش یافته است. از  Precision و  که با حذف این ستون ها مقادیر  مشاهده می شود 
FN نیز قدری دارای افزایش بوده است اما خوشبختانه    ، طرفی پس از حذف سه فیلد مذکور
که چنانچه شکست یک فرد سرمایه گذار  کاهش چشمگیری داشته است و از آنجایی   FP مقدار
به اشتباه اعالم شود موجب ضرر و زیان انبوه او خواهد شد پس نرخ FP بسیار مهم تر و بحرانی 

کاهش ستون های محل، سرمایه و اشتغال نتیجه مثبتی داشته است. بوده و بنابراین 

د( نتیجه بررسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و پرسپترون چند الیه

جهت بررسی داده ها در این قسمت پس از ورود داده ها به نرم افزار وکا1 و تعیین 70% داده ها 
تابع  از  استفاده  با   )Test( آزمون  داده های   %30 و   )Training( آموزشی  داده های  به عنوان 
پرسپترون چند الیه2 با تغییر دو آیتم Hidden Layers و Learning Rate بیشترین دقت بدست 
 Hidden که   زمانی  ستون ها  کاهش  از  پس  و  ستون ها  کاهش  از  قبل  ابتدا  اساس  این  بر  آمد. 

Layers =5   و Learning Rate=0.2   بود دقت داده ها به صورت زیر بدست آمد:

 جدول 7- پارامترهای خروجی در روش 
شبکه عصبی مصنوعی چندالیه پس انتشار خطا

ستون های 
حذفی

الیه 
میانی

FPTP ROC
AreaRecallPrecisionAccuracyFP RateTP Rate

)Sensitivity( TNFN

5هیچکدام
1764

0.8470.7890.7910.7880.2120.789
4813

محل+ 
سرمایه + 

اشتغال
5

2259
0.832 0.7680.7790.7670.2200.768

5011

که به روش شبکه های عصبی مصنوعی می توان پیش بینی  با مشاهده این جدول مشخص است 
محل،  ارزش تر  کم  ستون  سه  هرگاه  اما  داشت  سرمایه گذاری  در  موفقیت  میزان  از  خوبی  نسبتًا 

1. WEKA  
2. Multilayer Perceptron 
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کاهش  کمتری خواهد داشت. همچنین با  سرمایه و اشتغال حذف شوند، نتیجه پیشبینی دقت 
FP بحرانی  اینکه میزان  با توجه به  که  کاهش یافته  نیز   FN افزایش و میزان   FP ستون ها میزان 

کاهش ستون ها نتیجه مثبتی در دقت داده ها نخواهد داشت. گفت  بوده می توان 

و  هولتز  ژنتیک،  الگوریتم  جانسون،  روش های  ترکیب  از  حاصل  شده  استنتاج  قوانین  هـ( 
درخت تصمیم 

از روش های جانسون، الگوریتم ژنتیک، هولتز و درخت تصمیم  در این مرحله قوانین حاصل 
تجمیع شده و پس از حذف قوانین تکراری، قوانین نهایی در جدول )8( آمده است:

جدول 8-  قوانین استنتاج شده حاصل از ترکیب روش های جانسون، الگوریتم ژنتیک، 
هولتز و درخت تصمیم

احتمال شرح قانون
رخداد قانون

بومی منطقه )هست( در نتیجه: پروانه صنعتی دارد.

تحصیالت )مرتبط( در نتیجه: پروانه صنعتی دارد.
0.7

1.سابقه صنعتی )دارد(  و  تحصیالت مرتبط  )دارد(   در نتیجه  :   پروانه صنعتی دارد

2.سابقه صنعتی )دارد(  و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( بومی )نیست ( در نتیجه: پروانه صنعتی ندارد.

3.سابقه صنعتی )دارد(  و تحصیالت مرتبط ) ندارد ( بومی )هست ( در نتیجه: پروانه صنعتی دارد.

4.سابقه صنعتی ندارد و بومی ) نیست (  در نتیجه : پروانه صنعتی ندارد.

5.سابقه صنعتی ) ندارد (  و بومی )هست( و تحصیالت مرتبط ) دارد( در نتیجه: پروانه دارد.

6.سابقه صنعتی ) ندارد (   و بومی )هست(  و تحصیالت مرتبط ) ندارد( در نتیجه: پروانه ندارد.

7.فرد سایقه صنعتی )دارد( در نتیجه: پروانه صنعتی دارد.

بیش از 0.79

کلی قانون استحصال شده است.  گروه  که بر اساس احتمال رخداد قوانین، دو  مشاهده می شود 
گروه  که احتمال پیش آمد هر یک از آنها بیش از 0.7 است و  که شامل دو قانون است  گروه اول 

دوم  شامل هفت قانون بوده و احتمال رخداد هریک بیش از 0.79 خواهد بود.
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بحث و نتیجه گیری

در صنایع  کارآفرین  موفقیت یک  گفت: محور اصلی  آمده می توان  به دست  قوانین  اساس  بر 
صنعتی  سابقۀ  داشتن   ، سرمایه گذار بودن  بومی  چون  عواملی  ایران  کشور  متوسط  و  کوچک 
با  دارد  صنعتی  سابقۀ  که  فردی  قوانین  این  اساس  بر  می باشد.  مرتبط  تحصیالت  داشتن  و 
نتایج  با  مورد  این  شد.  خواهد  موفق  نیز  جدید  سرمایه گذاری  در   %  80 به  نزدیک  احتمال 
کارآفرین را عامل اساسی  که او تجربه مفید )و مرتبط(  گ1 همخوانی داشته به طوری  تحقیق پرا
نیز  مارچیتا4  و  کارتر3  بارون2،  جمله  از  بسیاری  تحقیقات  با  همچنین  می داند.  او  موفقیت  در 
کارآفرین  شخص  ویژگی های  تحقیقات  این  سه  هر  که  به طوری  است  مشابهت هایی  دارای 
ویژگی ها  این  از  خاصی  جنبه  بررسی  به  یک  هر  و  دانسته  وی  موفقیت  عامل  کلی  به طور  را 
است.  تاثیرگذار  بسیار  صنعت  شکست  و  موفقیت  در  کارآفرین  صنعتی  تجربه  پرداخته اند. 
اخذ  و  استان ها  تجارت  و  معدن  صنعت،  سازمان های  به  مراجعه  از  پس  فردی  مثال  به عنوان 
دیگر  یا  تحریم  )به دلیل  صنعت  این  ماشین آالت  ورود  امکان  که  می شود  متوّجه  تأسیس  جواز 
موارد( وجود ندارد و یا مواد اولیه صنعت به راحتی قابل دستیابی نبوده و یا اینکه متخصصان 
هزینه  نیز  خارجی  متخّصصان  تأمین  و  نداشته  وجود  کشور  در  طرح  این  اجرای  جهت  کافی 
توّرم  وجود  جمله  از  ایران  بر  کم  حا اقتصادی  شرایط  در  نیست.  او  توان  در  که  دارد  زیادی 
را  سرمایه گذار   ... و  اولیه  مواد  انسانی،  نیروی  دستمزد  زمین،  تهیۀ  مانند  بخش هایی  در  که 
که موجب افزایش قیمت ورود ماشین آالت صنعتی  دچار مشکل می نماید و یا افزایش نرخ ارز 
یا  اشتباه  هرگونه  می گردد،  خارجی  متخصص  نیروهای  از  استفاده  هزینۀ  افزایش  و  خارجی 
گردد. به همین  کارآفرین  آزمون و خطا می تواند موجب تحمیل هزینه های سنگین بر فرد  فرآیند 
است  ضروری  می گذارد،  متوسط  و  کوچک  صنایع  کارآفرینی  عرصه  در  پای  که  فردی  جهت 
همه  از  بیش  بنابراین  باشد.  داشته  آن  مخاطرات  و  صنعت  بخش  در  کار  از  مفیدی  تجربه 
کننده در موفقیت  عوامل ذکر شده در تحقیق حاضر عامل سابقۀ صنعتی می تواند نقش تعیین 
کمک  کارآفرین  به  زیر  حوزه های  در  می تواند  صنعتی  سابقۀ  داشتن  باشد.  داشته  کارآفرین 

گ، )2003( 1. پرا
2. بارون، )2006(
)2006( ، کارتر  .3

4. مارچیتا، )2012(
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محصولی  تولید  برای  بهتر  برنامه ریزی  مربوط،  دولتی  دستگاه های  با  تعامل  بهبود  نماید: 
محصول،  فروش  و  توزیع  کانال های  و  بازار  از  بهتر  شناخت   ، بازار نیاز  با  متناسب  جدیدتر 
هزینه های  از  دقیق تر  و  بهتر  تخمین  متخصص،  انسانی  نیروی  و  کار  بازار  از  بهتر  شناخت 
...، تخمین  کارگاه و قانونی، ساخت  امتیازات  قانونی، خریدزمین،  کارآفرینی شامل هزینه های 
به  فروش  تا  محصول  اولیه  نمونه  ایجاد  ابتدای  از  محصول  تولید  هزینه های  از  دقیق تر  و  بهتر 
کاهش زمان تاسیس واحد صنعتی، استفاده بهتر از تسهیالت بانکی. بنابراین  کننده،  مصرف 
را  پروژه  مالی  سنجی  امکان  فرآیند  می تواند  کارآفرین  فرد  صنعتی  سابقه  باال  موارد  به  توجه  با 
کارآفرین را تحت تاثیر قرار  که می تواند موفقیت  به طور مناسبی بهبود بخشد. عامل مهم دیگری 
که تحصیالت مرتبط با  دهد داشتن تحصیالت مرتبط می باشد. بنابر یافته های تحقیق، فردی 
زمینه صنعتی سرمایه گذاری دارد با احتمال 70 درصد  در این امر موفق خواهد بود. این عامل 
که تحصیالت  کیو3 همخوانی دارد. ایشان بر این باورند  گ1، ادواردز2 و  با نتایج تحقیقات پرا
کار جدید  کسب و  کارآفرین ساده تر نموده و به طور موثرتری به ایجاد  مرتبط می تواند راه را بر 
کافی  بپردازد. متأسفانه بخش زیادی از سرمایه گذاران صنعتی، معمواًل بدون مطالعه و مهارت 
باالی  سود دهی  به  راجع  شنیده هایی  اساس  بر  اغلب  و  می روند  تأسیس  جواز  اخذ  دنبال  به 
که تا  برخی صنایع اقدام به احداث واحد تولیدی نموده  و بیشتر دنباله رو واحدهایی هستند 
کارآفرین را وسعت بخشیده  حدودی موفق عمل نموده اند. تحصیالت مرتبط می تواند افق دید 
گفت:  کاال در اختیار او بگذارد. به طور دقیق تر می توان  و تحلیل دقیق تری در خصوص تولید 
فنی  امکان سنجی  به  نسبت  دارد  نظر خود  مورد  زمینه صنعتی  با  مرتبط  که تحصیالت  فردی 
خواهد  کیفیت  با  کاالیی  تولید  مخاطرات  از  بهتری  تخمین  و  داشته  بیشتری  توانایی  پروژه 
که  داشت. عدم مهارت و تخصص های الزم در زمینه صنعت مورد نظر معمواًل باعث می گردد 
یا  و  به عدم سوددهی  منتج  این عامل معمواًل  و  استفاده نکنند  به روز  فناوری  و  از دانش  افراد 
سود دهی پائین و عدم توان رقابت با سایر رقبا شده و در نهایت به شکست یک واحد تولیدی 
به  می تواند  نیز  دیگر  اساسی  جنبه  دو  از  کارآفرین  مرتبط  تحصیالت  همچنین  گردد.  منجر 
گزینش نیروی انسانی متخصص، بهتر  کند: اواًل در  کمک  بهبود وظایف او به عنوان یک مدیر 

گ، )2003( 1. پرا
2. ادواردز )2008(

کیو )2016(  .3
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با توّجه به تخصص  ثانیًا  عمل نموده و بدنۀ تخصصی سازمان به درستی ساخته خواهد شد. 
بدیهی  داشت.  خواهد  تولید  فرآیندهای  و  کارکنان  بر  بهتری  کنترل  نظر  مورد  صنعت  در  خود 
وجود  متخصص  نیروی  جذب  به  نیاز  سرمایه گذاری  طرح های  جزئیات  انجام  جهت  است 
کاال  آن  تولید  چرخه  و  فنی  کلیات  از  اطالعاتی  نیز  سرمایه گذار  فرد  است  ضروری  اما  دارد. 
و  کوچک  صنایع  در  موفقیت  برای  دیگری  عامل  عنوان  کارآفرین  بودن  بومی  باشد.  داشته 
احتمال  با  باشد  سرمایه گذاری  منطقه  بومی  که  فردی  تحقیق،  یافته های  بنابر  است.  متوسط 
زندگی  محل  و  تولد  محل  تطابق  میزان  به  عامل  این  بود.  خواهد  موفق  امر  این  در  درصد    70
کمتری به این عامل شده است  ، توجه  گرچه درظاهر فرد با منطقه سرمایه گذاری او می پردازد. ا
نشان  گرفته  صورت  تحقیقات  بررسی  اما  است؛  شده  آورده  عامل  این  نام  تحقیقی  کمتر  در  و 
و  می گیرد  قرار  سرمایه گذاری  محیط  با  آشنایی  عوامل  دسته  در  به طورکلی  عامل  این  می دهد 
بومی  است.  مشابهت هایی  دارای  دیزاریدیس3  همچنین  و  مارچیتا2  بنزینگ1،  تحقیقات  با 
کارآفرینانه او تاثیرگذار باشد: یکی از این  کارآفرین از چند جنبه مهم می تواند بر فعالیت  بودن 
اقتصادی  توجیه  پروژه  یک  اینکه  برای  می باشد.  منطقه  مردم  نیاز  و  بازارها  شناخت  جنبه ها 
گیرد و این مورد بدون در نظرگرفتن  داشته باشد بایستی ابتدا امکان سنجی اقتصادی صورت 
که  کارآفرینی در صنایعی است  کاال خلل پذیرخواهد بود. دومین مورد، مخاطرات  بازار فروش 
تبدیلی  صنایع  در  که  واحدهایی  مثال  به عنوان  می گردد.  تأمین  منطقه  همان  در  آن  اولیه  مواد 
و  توانمندی ها  جغرافیایی،  وضعیت  از  گاهی  آ بر  عالوه  بایستی  می نمایند  فعالیت  کشاورزی 
باشند.  داشته  نیز  منطقه  مرغوب  زمین های  از  مناسبی  گاهی  آ منطقه،  ک  خا خیزی  حاصل 
بهره برداری  در خصوص  اغلب  فعالیت می نمایند  معدنی  زمینه صنایع  در  که  واحدهایی  یا  و 
از طریق  روستائیان  گاه  که  به طوری  روبرو می شوند  اهالی منطقه  با مخالفت  از سنگ معدنی 
افراد  آنان هدر رفتن ثروت منطقه توسط  شورای روستا و دهیاری ها به دلیل برداشت و به زعم 
این  در  مورد  سومین  می نمایند.  جلوگیری  سرمایه گذار  فعالیت  ادامه  یا  و  ایجاد  از  بومی  غیر 
محیط  سازمان  است.  سرمایه گذاری  منطقه  در  محیطی  زیست  مخاطرات  شناسایی  خصوص 
با نوع  و هر صنعت متناسب  را دارد  ارزیابی محیط زیستی در مورد تمام صنایع  زیست وظیفه 

1. بنزینگ، )2009(
2. مارچیتا، )2012(

3. دیزاریدیس و موسیلیس، )2014(
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که انجام می دهد باید در جایگاه خود مستقر شده و شروع به فعالیت و تولید نماید.  تولیدی 
گاهی از شرایط منطقه،  که جواز تاسیس اخذ نموده اند به دلیل ناآ معمواًل برخی از طرح هایی 
طرح  تائید  در  زیاد  تاخیر  یا  و  شده  مشکل  دچار  زیست  محیط  سازمان  تائیدیه های  اخذ  در 
موجب انصراف سرمایه گذار از ادامه روند صدور پروانه بهره برداری می گردد. و در نهایت مورد 
کارخانه می باشد.  کند، تایید زمین احداث  کارآفرین را با مشکل روبرو  که ممکن است  دیگری 
متقاضی  اصرار  و  صنعتی  شهرک های  در  زمین  خرید  هزینه  بودن  باال  دلیل  به  موارد  برخی  در 
احداث  جهت  مناسب  زمین  نکردن  پیدا  صنعتی،  نواحی  و  شهرکها  از  خارج  در  استقرار  به 
تائید  شدن  طوالنی  شهرک،  از  خارج  زمین های  کاربری  تغییر  روند  بودن  طوالنی  کارخانه، 
موفق  اغلب  سرمایه گذاری  متقاضیان   ... و مربوطه  کمیسیون های  در  طرح ها  پیشنهادی  محل 
از ادامه سرمایه گذاری  گاه  به پیشرفت فیزیکی مورد نظر خود در زمان تعیین شده نگردیده و 
تسهیل  باشد  سرمایه گذاری  منطقه  به  آشنا  فرد  که  صورتی  در  عامل  این  که  می شوند  منصرف 
می توان  جهت  این  از  یافت.  خواهد  کاهش  کارخانه  فیزیکی  پیشرفت  زمان  مدت  و  گردیده 
ویژگی:  سه  کلی  به طور  بایستی  سرمایه گذاری  به  اقدام  از  پیش  سرمایه گذار  فرد  گرفت  نتیجه 
و  نماید  بررسی  خود  در  را  داشتن  صنعتی  سابقه  و  داشتن  مرتبط  تحصیالت  بودن،  بومی 

چنانچه حائز این ویژگی ها بود نسبت به امر سرمایه گذاری اقدام نماید. 
گفت: وجه تمایز تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین از دو جنبه اساسی  به طورکلی می توان 
مارچیتا3،  کارتر2،  بارون1،  جمله  از  گذشته  تحقیقات  بیشتر  در  اینکه  اول  ؛  است  بررسی  قابل 
کارآفرین مانند داشتن مرکز  االسدی4، ادواردز5 و دیزاریدیس6 به ویژگی های شخصیتی و ذاتی 
... به عنوان عامل اصلی موفقیت پرداخته شده  کنترل درونی، استقالل طلبی، مسئولیت پذیری و
مرتبط  تحصیالت  و  صنعتی  کار  سابقه  مانند  کتسابی  ا عوامل  که  داد  نشان  حاضر  تحقیق  اما 
کارآفرینی  توانایی  به لحاظ ویژگی های ذاتی  که ممکن است  افرادی  و  نیز نقش مهمی داشته 
دست  موفقیت  به  زمینه  این  در  می توانند  صنعت  در  کار  تجربه  و  آموزش  با  باشند  نداشته 

1. بارون، )2006(
)2006( ، کارتر  .2

3. مارچیتا، )2012(
4. االسدی و عبدالرحیم، )2008( 

)2008( ، 5. ادواردز
6. دیزاریدیس و موسیلیس، )2014(
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بنزازوا2  اوباجی1،  از جمله  پیشین  با تحقیقات  تمایز تحقیق حاضر  دوم  یابند. همچنین جنبه 
که بیشتر این تحقیقات عوامل محیطی را محدود به حمایت های های  و مارچیتا در این است 
که در این تحقیق  ... دانسته اند در حالی  دولتی، قوانین و مقررات، تسهیالت مناسب بانکی و
کارآفرین موفق و ناموفق،  کاوی مشخصات صنعتی هزاران  براساس نتایج به دست آمده از داده 
آورده شده  کارآفرینان  کارآفرین، به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت  عامل بومی بودن فرد 
گاهی  آ منطقه،  از شرایط  مناسب وی  به دالیلی چون شناخت  امر  این  است  که ممکن  است 
با  بهتر  تعامل  و  پیرامونی  بازارهای  شناخت  منطقه،  صنعتی  فرهنگ  و  اجتماعی  فرهنگ  از 

مسئولین ادارات دولتی منطقه باشد. 

کاربردی پیشنهادهای 

صنایع  حوزه  در  کارآفرینی  قصد  که  افرادی  می گردد  پیشنهاد  صنعتی،  سابقه  عامل  به  باتوجه 
کارصرف نظر  کوچک و متوسط را دارند در صورت نداشتن سابقه صنعتی درحد امکان از این 
از  خبره  مشاور  یک  جذب  به  نسبت  دارند  صنعت  به  ورود  در  قطعی  قصد  چنانچه  و  نموده 

گرفتن پروانه بهره برداری و تولید محصول اقدام نمایند.  ابتدای اخذ جواز تاسیس تا 
باتوجه به عامل اهمیت داشتن سابقه صنعتی پیشنهاد می گردد اتاق مشاوره صنعتی رایگان 
بازرگانی متشکل  اتاق  و  در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها، خانه صنعت و معدن 
از این  که سابقه صنعتی ندارند  گرفته تا افرادی  کارشناسان و افراد خبره در هراستان شکل  از 

کسب نمایند. گاهی الزم را  آ طریق 
کارخانه  باتوجه به عامل تحصیالت مرتبط پیشنهاد می گردد متقاضیان اخذ جواز تاسیس 
گواهی های فنی طی شده متناسب با نوع مجوز درخواستی نمایند. باتوجه به اینکه  ملزم به ارائه 
تحصیالت دانشگاهی زمان طوالنی برده و بعضا امکان تحصیل متقاضی وجود ندارد می تواند 
خصوصی  موسسات  تخصصی  کالس های  در  شرکت  و  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  طریق  از 

کسب دانش در آن حوزه اقدام نماید. نسبت به 
صنعت،  وزارت  می گردد  پیشنهاد  مرتبط  تحصیالت  و  صنعتی  سابقه  عوامل  به  باتوجه 

1. اوباجی و همکاران، )2018(
2. بنزازوا و همکاران، )2015(
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از  تا  نماید  اقدام  سرمایه گذاری  مشاوره  شرکت های  توسعه  و  ایجاد  به  نسبت  وتجارت  معدن 
کارآفرینی صنعتی جلوگیری شود.این شرکت ها می توانند  در  کم اطالع  و  گاه  ناآ افراد  شکست 
به   ... و بازار  تحقیقات  اقتصادی،  پذیری  توجیه  مالی،  مسائل   ، وکار کسب  زمینه های  در 

نمایند. کمک  کارآفرینان 
کارآفرینی دارند پیشنهاد می گردد  که قصد  باتوجه به عامل بومی بودن سرمایه گذار به افرادی 
که به هردلیلی قصد  گذاشته و در صورتی  اولویت سرمایه گذاری خود را روی محل زندگی خود 
کرده و به  کار در مناطق دیگر دارند طی یک برنامه مشخص در منطقه حضور پیدا  انجام این 

... بپردازند.  تحقیقات بازار در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و
کارآفرین پیشنهاد می گردد  باتوجه به عوامل سابقه صنعتی، تحصیالت مرتبط و بومی بودن 
کمیته بررسی اعطای جواز تاسیس صنعتی، متشکل از نمایندگان بخش های اقتصادی با حضور 
آنان  احتمال شکست  از  متقاضیان  گاه سازی  آ بر  و عالوه  گردیده  برگزار  استان ها  در  متقاضی 
متناسب  حوزه های  در  سرمایه گذاری  سمت  به  را  آنان  فوق،  عوامل  نکردن  رعایت  صورت  در 

سوق دهند.
بودن  محدود  جمله  از  موجود،  محدودیت های  همه  علی رغم  حاضر  پژوهش  است  امید 
فیلدهای اطالعاتی پایگاه داده وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین محدود بودن زمان 
کشور  متوسط  و  کوچک  صنایع  کارآفرینان  موفقیت  در  مثبتی  نتایج  بتواند  تحقیق،  اجرای 
به محققان پیشنهاد  نتیجه  پژوهش حاضر  از مشخص شدن  از سوی دیگر پس  داشته باشد. 
کیفی مانند فّن وقایع حساس، تئوری داده بنیاد  می گردد این پژوهش را با استفاده از روش های 
... با جمع آوری اطالعات از خبرگان حوزه صنعت و معدن انجام داده و یا این تحقیق را در  و
گروه صنایع غذایی انجام دهند. همچنین  گروه صنایع معدنی یا  گروه های صنعتی خاص مانند 
فیلدهای  استاندارد،  پرسشنامه های  طریق  از  الزم  داده های  جمع آوری  با  می توانند  محققان 
کاوی را به  اطالعاتی دیگری نیز به تحقیق حاضر اضافه نموده و یک بار دیگر روش های داده 

آمده را با نتیجه این تحقیق مقایسه نمایند. کارگرفته و نتایج به دست 
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