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 پیش بینی رابطه اخلاق و محیط کسب وکار بر توسعه اقتصادی ایران
 

 4دکترمحمد پيری ،3، دکتر مرتضی مرادی2دکتر علی فلاحتی، 1پورسعيد کيان

  دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پيام نور گروه اقتصاد، .1

 گروه اقتصاد، دانشگاه رازی، کرمانشاه .2
  دیریت، اقتصاد و حسابداری، دانشگاه پيام نوردانشکده م. گروه مدیریت، 3

 . گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه ملایر4
 (01/6/99، تاریخ پذیرش:9/4/99تاریخ دریافت:) 

 

 

 سرآغاز

به مجموعه عووممی  فتهوه مو   وو  کوه  ر م مر   1محيط کسب و کار
عوممی   .(1)ها مثر  مرند ول  خارج مز کنهرل مديرمن بنگا  ها هسهندبنگا 

مقررمت، کيتيت خدمات بخش عموم ، ريسو  و رقابوت و نظير قومنين 
-مز جمیه مولتوه های موجو ، تعطيیات رسم  و.... ر مقهصا ، زير ساخت

لتوه وم 11بان  جهان  هموه سواله  (.2هسهند)محيط کسب و کار های 
همه کشورها مز طريق نظرخوومه  رم  ر مشهرک  ر محيط کسب و کار 

رمن محاسبه و نهيجه رم بوه صوورت رتبوه بنودی کشوورها  ر مز صاحبنظ
 .(3)منجام کسب و کار معیام م  کندپروژ  نام  هفزمر   ب

 
 
 

 
هوا بوا آمووز صورت ي  عیم مدون  رآيد مدتبه پيش مز آنکه مقهصا   

همرم  بو  مما به بهانه جدمي   منش مز مرزش به تودري  مز  2های مخیاق  
جريان آزم  مقهصوا  رم  ،3ريه پر مزمن سرمايه  مری. نظ(4)آن فاصیه فرفت

مموا بوا  (.5)معرفو  کر نود 4بههرين سازوکار تامين کنند  منافع عمووم 
 لوازمجبورمن بورمی آ کار دن مور های  کست بازمر،  خالت  ولت رم 

رم بههورين رم  مو   5فروه  نيز بازفشت به مرزش های مخیواق   منسهند
 . (6) منند
 
 
 

 چکيده
يط کسب و کار که مز نبو  مخیاق مقهصا ی و مخیاق مح هاخشونت و فقر میت فسا ،لزوم توجه به  ،به منظور رسيدن به توسعه :زمینه

توسعه مقهصا ی جز با پيوند های عمی  منگيز  ر رمسهای  هاخشونت و فقر میت فسا ، و . رفع بنيا ی فير  محساس م سرچشمه م 
هدف پژوهش حاضر بررس  رمبطه بين مخیاق و محيط کسب و کار  روزمفزون مخیاق مقهصا ی و مخیاق محيط کسب و کار ميسر نخومهد  د.

 قهصا ی مست.بر توسعه م

روش پژوهش حاضر کاربر ی و مز نوع همبسهگ  مست.  اخص های کیان مقهصا ی محيط کسب و کار،  اخص مخیاق و  اخص روش: 
به عنومن نمونه تحقيق منهخاب  د. مبزمر  2116-2112های توسعه مقهصا ی کشور ميرمن به عنومن جامعه آماری منهخاب  د  مست که سال

مارکار ت و تحیيل  بکه عصب   -ای بان  جهان  و موسسه بين ملمیی   تافيت بو . جهت آزمون نيز مز روش لورنبرگهفيری  م  مندمز 
 پرسپهرون و هوش مصنوع  مسهتا    د  مست.

ه برمزش مدل تحقيق که  ر برفيرند  ي  فرضيه مصی  بو  مور  تاييد قرمر فرفت. مخیاق  و آسان  محيط کسب و کار رمبطها: یافته
 معنا مری با توسعه يافهگ   مر  و  ر ط  زمان نيز موثرتر خومهد بو .

و  ر د و توسعه مقهصا ی به  مار م  روند، يک  مز مين  و عامل، فسا  مال  موثر بر مز مهمهرين عوممل  ، و عامل مشخصگیری: نتیجه
 هد که مخیاق مقهصا ی و مخیاق محيط کسب و کار بر پس نهيجه بررسيها نشان م مست آسان  محيط کسب و کار مست و  يگری  مخیاق 

  .توسعه مقهصا ی تاثير  مر 
 

 مخیاق مقهصا ی، توسعه مقهصا ی، محيط کسب و کار،  بکه عصب : گانکلیدواژ
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و مقهصوا ،  ر جومموع مموروز،  ب  نشان  م    د  مست مخیاقبه طور تجر
ملمیی ،  و قدرت عمد  پيش بَرند  چه  ر سطح می  و چه  ر سطح بين 

می طوور فزمينود های نوو بوه آوری مين  و  ر ترکيب با فن (. 2)مند د  
ها رها نشود ، بوه آن که هند، برمی مين  مفکار و رفهار مر م رم  کل م 

مطمينوان تور رنو ت نامعیوم   چار نشوند، لازم مسوت هور چوه بويشس
هدميت (. 8)کنند و مقهصا   ر مسير  رست حرکت م  مخیاق حاصل کنيم

و مقهصا ، بايد هم مز بيرون و هم مز  رون صوورت فيور . هودميت  مخیاق
، 6هوای قوانون  ناموهعوممی  همچون فشار سياس ، آيوين بيرون  مز رم  

فيوری مز فرهنگ  و آموزش، و هدميت  رون  با بهور   -هماع عا مت مج
های تجاری و تواجرمن، خوو  ، سازمان2میعوممی  مانند رفهارهای حرفه 

فيور . رويکور  و غير  صورت م  های تجاری قانونمندی صنايع، پيمان
تومند مين هدميت رم محقّق ساز  ؛ زيورم مز تعهّود و بيرون  به تنهاي  نم  

تنهاي  بسند  کر ن به رويکر   رون  نيز به  (.9)مستته   8م  رون ملهزم
کاف  نيست؛ زيرم کسب و کار همانند هر بخش مجهمواع   يگور، فقوط 
ي  قسمت مز پيکر  جامعه مست و به کنهرل مضاف  بيرون  نياز  مر .  ر 

تری  مر ؛ زيرم عامیان مقهصوا ی  عين حال، رويکر   رون  مهميّت بيش
هری يشليت بئومند هسهند، به مين سبب، مس تر عیاقهآزم ی بيش  که به

بايود  ر مسوير  رسوت  مين بخوشکه مين (. 8)رم نيز تحمل خومهند کر 
 9توسعه مقهصوا یحرکت کند،  ليی  برمی بيان بُعد مخیاق ،  رون قیمرو 

يوا  11مست.  ر مين رم ، نه تنها رفهار مخیاق ، بیکه تتکر و نظريوه مخیواق 
هوای و تجاری به صورت پوژوهش عیمو  بوا چوالش 11خیاق مقهصا یم

هور چوه جهوان  مند تحقيقات نشان  م   (.11)رو مسترو به نامشخص  
تور و هوای عمیو  و نظوری بويشرو ، چالش تر به پيش م  دن بيش
بوه آن  محققان و صاحب نظرمنفونه که همان (. 11) وندتر م پيچيد 
و  مخیواق فرميو   زيسوه  بوا کتورت رم  بايد به ي  هومد، مفنم ار   مر
، جهت مقابیه با 12مشهرکمهدمول برسند و برمی ميدمن مخیاق   مقهصا ی
تومند  چيوزی مين ميدمن مشهرک م  (. 12)های مشهرک بکو ندچالش 

وسيیه پارلمان موامهب جهوان  به 1993 بيه مخیاق جهان   که  ر سال 
با توجّه به موقعيت پديد آمود   ر آغواز قورن   .دپيشنها   د  مست، با 

 رويکور  رسد، مين مست کوهطور قطع عاقیانه به نظر م   چه به ، آن21
کسب و کار، رويکر ی جهان  با د و آن رم  ر سوطح  و به مخیاق جامعه
و مخیواق  رمبطوه(. 13) برسودتا به توسعه مقهصوا ی  جسهجو کندجهان  
مست ؛ بنوابرمين، مز  ، نوع  کاربر عه مقهصا یبر توسکسب و کار محيط 

ماننود مخیواق  هواهای مشوهرک  بوا  يگور منوومع کاربر مين نظر ويژف  
 16میو مخیواق رسووانه  15مخیواق مهندسوو  ،14، مخیواق پز ووک 13زيسوه 
توری روی بويش  تأکيود متهوم ، چارچوب صورت به (. بنابرمين14) مر 

آن بوا توسوعه و نووع مرتبوا   کسوب و کوار و محويط سازمانده  مخیاق
سبب چارچوب متهوم ، فقط  ر مين مقاله به   و  .ترسيم م   مقهصا ی

تعريف  د  مست. فرچه مين توسعه مقهصا ی کیيدی، يعن   ي  مصطیاح
مخیواق  رم بوه طوور کامول نمو  هوای متهوم،  ممنه هنجار ها و مرزش 

 و محيط کسب و کوار اتپو اند،  ر عين حال ي  باور کیيدی  ر مخیاقيّ
تجربوو  و نظوری رم  ر بور موو  معاصور مسوت و هوور  و جنبوه پيچيود  

تر با د،  ممنه بيش  محيط کسب و کار ممنه آزم ی هر مندمز  (. 15)فير 

 م ن مصل مخیاق ، ميون  و ؛ بنابرمين، نشان تر م  بيش  توسعه يافهگ 
هاي  رم که  ر دو يت عوممل مقهصا ی و مح مست که بهومن  ممنه آزم ی

بسيار مهومّ مسوت،  محيط کسب و کارمين  ممنه  مرند و برمی تخصيص 
محققوان و مين باور عين  مز  ممنه آزم ی به بر م ت و  رک ر . ک تعيين

و تعريوف توسوعه  هواهوای ومقعو  يوا قابیيوت مز آزم ی  صاحب نظرمن
و مخیواق  محيط کسوب و کوارهای به فسهرش  ممنه منهخاب مقهصا ی 

 هند  رويکر ی مست  نشان محققان و صاحب نظرمنکار  نز ي  مست.
 هواآن تومند به طور مسهمر فسهرش يابد .  منش و تسیّط عیمو که م  

طور کامل نمايان مست. مفزون بر ميون،   ر  و زمينه مخیاق و مقهصا  ، به
 هوای بسويار ر پ  کشف رومبط بوين مخیواق و مقهصوا   ر حالوت هاآن

های مهتاوت  و طورف که  يدفا  مرتباط های پيشرفهه و نيز ساخهن پل
مين د . نپر مزو جو م  ساز ، به جستطور مهقابل حه  با معناتر م رم به 

عوممل مقهصا ی، بیکه همچنين به  ميدمن زند  و پويا مست و به  دّت به
ضوای هوا و تقاهوای سياسو  و ر ود آفواه  مز جنوش مرزش  فرفون 

سوبب خصوصويت پديودمر  ود ، بوه ومبسهه مست . به محيط  و مخیاق 
بينو  کسب و کار و پيش و محيط های ماندفار مخیاق  ست آور ن جنبه

چورم  (.16)تر مست، مز مجرمی آن بسيار مشکل توسعه يافهگ های رويدم 
کسوب و کوار خوو  رم  مر  . و محويط هر منطقه و کشووری مخیواق که 

کسوب و  يطمخیاق و مح ينرمبطه ب  بررسهدف پژوهش حاضر بنابرمين 
 مين مرتبا  سه طرفهکه برمی مين همچنين  مست یکار بر توسعه مقهصا 

، سوه  ناساي  کنيمو میموس  آ کارجا که ممکان  مر ، به طور رم تا آن 
 وو . هور يو  مز سوطوح،  ربر مرنود  پيشنها  مو    ممز نظر ک سطح

کوه  ر ملگووی  مسوتهای خاصّ خوو   نافع و منگيز عوممل با مهدمف، م
  پيشنها ی پژوهش حاضر بررس   د  مست.

 

 روش
روش تحقيق مز لحاظ هدف، کاربر ی و مز نظر  يو  فر آوری و تحیيول 

 واخص مطیاعات مز نوع همبسهگ  م  با د. جامعه آماری مين پژوهش 
توسعه  کسب و کار،  اخص مخیاق و  اخص يطمح یکیان مقهصا  یها

يرمن مست.  ر مين پژوهش ملگو به  يو  زير مرمئه  ود  کشور م یمقهصا 
 مست:

+ β iHDI = α1SB + β 2DB + β 3RP + β 4GC + β 5 

PMI + β6PT + β 2TAB + β 8EC + β 9RI +β11RIR  +β1RIc + β 11IM 2 
 

 : معرفی الگوی برآورد۱جدول
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SB  1کسب و کار ي  روع 

DB جوووومز  مووودت زموووان
 2ساخهمان

RP  3ثبت می 

GC 4فرفهن معهبار 

PMI يهسرما يتمقی مز حتاظت 
 5فامرمن
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PT  6ماليات های پر مخه 

TAB 2یتجارت فرممرز 

EC 8قرمر م ها یمجرم 

RI   9يونپر مخت 

RIR 11ياب   يونباز يزمنم 

RIC 11ياب   يونباز نههزي 
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HDI  13 اخص توسعه منسان 

 
 مست: زير  رح به يرهامز مهغ هري به   مربو  يياتجز

همورم  بوا  ر ود مقهصوا ی عبارتست مز :توسعه اقتصادیشاخص 

هووای توليوودی معووم مز و مفووزميش ظرفيت مقهصووا  تغييوورمت بنيووا ين  ر

  ی فيزيک ، منسان  و مجهماع .  ر توسعه مقهصا ی، ر د کم هاظرفيت
توليد حاصل خومهد  د مما  ر کنار آن، نها های مجهمواع  نيوز مهحوول 

 واخص توسوعه  های توسوعه مقهصوا یمز جمیوه  واخص .خومهند  د
سوازمان میول  توسط 1991مين  اخص  ر سال مست.  (HDI)  منسان

فر  :  رآمود ها محاسبه م معرف  فر يد که برمساس مين  اخص مهحد
مميود بوه زنودف   سرمنه ومقع  )برمساس روش  اخص برمبوری خريود(،

سالان و  سهرس  به آموزش )که تابع  مز نرخ باسوم ی بزرف ) ربدو تولد(
 (.12)رفهن مفرم  مست(های به مدرسهو ميانگين سال

 د  توسط بان   يجا مست م   اخص شاخص محیط کسب و کار:

 برمی تر،سا   معمولاً بههر، مقررمت  هند  نشان آن  ر بالاتررتبه   .جهان
  خصوصو يوتتور مز حقووق مالک یقوو هوایيتکسب و کارهوا و حما

 (.12)مست

خص، تقريب  مز  هزينه مبا لوات نا و  مزفسوا  مين  ا اخلاقی: فساد

مخیاق  و ريس  سياس  مست که با مسهتا   مز ترکيب  مز ر وو  خوومری 
م مرمت  وله ، بازپر مخت های خريودهای عمووم ، مخهیواس  ر بو جوه 
عموم ، محهمال تغيير  ر حکومت و تیاش های مبارز  با فسوا  محاسوبه 

مي  و سياس   ر ممر فسا  رم  ر بر م   و .  مين  اخص هر  و ممور مجر
)کمهرين فسا ( رتبوه بنودی  ود   11)بيشهرين فسا ( تا  1 مر  و بين  

فسووا  ضوومن مفوزميش هزينووه فعاليووت تجواری، فرآينوود فوورفهن مسوت. 
مجوزهای تجواری لوازم بورمی عمیيوات  ر مقهصوا  ميزبوان رم مفوزميش 

 (.18) هد
منهخواب  ود  مسوت.  2116-2112 ر مين تحقيق نمونه بين سال های 

هوای بانو  همچنين به منظور جمع آوری  م   های موور  نيواز مز  م  

فيری مقررمت محيط کسب و کار( و موسسه بوين ملمییو  جهان  )مندمز 
برمی برآور  مودل مز نظور مجورم و آمواری مز  تافيت مسهتا    د  مست. 

ا مسهتا   مز  بکه عصب  با مسهتا   مز نرم مفزمر مهیب و هوش مصنوع  ب

بووه تخمووين موودل خووومهيم پر مخووت.   NeuroSolutionنوورم مفووزمر 
 با آموزش ملگوريهم ي  مز که مست بازفشه  غير  بکه ي  پرسپهرون

مارکوار ت مسوهتا    -و مز روش آمواری  لوورنبرگ  فير  م  بهر  ناظر

يو  توابع  رو   مست برمی يافهن کمينه  تمارکار -نبرگرلوکند.  م 

حول  چند مهغير  که بوه عنوومن يو  روش مسوهاندمر  بورمیغير خط  

 بررسو  ت و جهتبرمی تومبع غيرخط   رآمد  مس کمينه مربعات مسئیه
 کند. روشخطا مسهتا   م  مربع ميانگين معيار مدل مز بين  پيش قدرت

نوووزول  و روش نيوتوووون-فوواوس روش بوووينت مارکوووار  -لووونبرگ

تر مسوت، کوه مقاوم نيوتون-فاوس روشو مز  کند رونياب  م  فرم يان 
کمينوه نهواي   وروع  يعن   ر بسياری مومقع، حه  مفر بسويار  ورتور مز

 آن آموز و  هوای بنوابرمين،  سوهه کند. کر   با د، جومب  رم پيدم م 

 هودف بر مرهوای بوا همورم  ورو ی بر مرهوای مز می مجموعوه  امل

 پيوسهه حدو   امل ورو ی بر مرهای  بکه  ر مين . مست  لخومهشان

 و صتر باينری يعن  معدم   امل هدف بر مرهای مما مست مقا ير مز می
 .  وند م  توليد آموزش مز بعد که هسهند ي 
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  وامل آموز و   بر مرهای زوج لايه ت  پرسپهرون  بکه آموزش برمی
 سوپس.   وو  مو   م    وبکه به هدف بر مرهای و ورو ی بر مرهای

 صوورت به  بکه وزنهای همه برمی های کوچک   رميه با وزن ماتريس
 و ضورب  ود  وزن مواتريس  ر ورو ی بر مر.   و  م  فرض تصا ف 
  و . مر معمال م به مين بر مرهای وزن  باينری حدی تحري  تابع

1 (WP b)
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j

j

j

a




   
 

  




 
 صوورت بوه رم عصوب  سویول هور بورمی رم خطا مقدمر تومنيم م  مکنون
 . نماييم محاسبه هدف خروج  و عمی  خروج  مخهیاف

i i ierror t a 
 

 وزنهوا مصویاح عمول ميون و فر ند م  مصیاح وزنها خطا مقدمر  م هن با
 . برسود قبوول قابول حود به  بکه خطای مقدمر تا  و  م  تکرمر آنقدر

.  مست  د  مرمئه لايه ت  پرسپهرون های  بکه برمی  د  مرمئه ملگوريهم
 ي تومنوا تنهوا کوه برخور مرند مشکل مساس  مين مز لايه ت  های  بکه
 هوم مز خطو  طوور بوه کوه  مرند رم بندی طبقه مسائل مز  سهه آن حل

  ر کوه ملگوهواي  بنودی طبقوه و مسوائل مز بسوياری حل مز مسهقیند و

 ميون . با ود ناتومن مو  جدمناپايرند هم مز خط  طور به ورو ی فضای
 هوای  بکه خطا برمی منهشار مز پس يا فيری ملگوريهم توسط ها ناتومن 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AF_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84_%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85_%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%B3-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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 لايوه چند های  بکه (.  ر19 و ) م  مرتتع چند لايه رونپرسپه عصب 
 هوای خروج  که می فونه به  وند م  مهصل هم به ترتيب به ها لايه ،

 هوای خروج  که آخر تا ترتيب همين به و  وم لايه ورو يهای مول، لايه
 به.   هند م  تشکيل رم  بکه ومقع  پاسخ و مصی  خروجيهای آخر لايه

 مو  صورت خور پيش مسير ي   ر  بکه سيگنال انجري  يگر عبارت 
 . فور   مو  خوهم خروج  لايه به و  د   روع ورو ی لايه مز که فير 
 مو  مسوهتا   سويگنال نوع  و پرسپهرون لايه چند های  بکه  ر عموما
 مسواس بور کوه توابع  سويگنالهای مول  سهه.  مهتاوتند هم با که  و 

 محاسوبه نظيورش محرک تابع و نوز پارممهرهای و نرون هر ورو يهای
 و خروج  لايه مز برفشت با که خطا های سيگنال  وم  سهه و  وند م 

 تعودم .  ووند مو  محاسوبه  يگور پنهوان هوای لايوه به  دن منشعب

 وخطوا سوع  بوا و  مر   وبکه طرمح نظر به بسهگ  پنهان لايه نرونهای
 نخومهد قا ر ه بک ، نرونها تعدم  نبو ن کاف  صورت  ر.  آيد م  بدست
  ر . کنود ميجوا  وخروجو  ورو ی بر مرهوای بوين  قيقو  نگا ت بو 

 فرمينود و  مر  قورمر خط  تابع ي  پرسپهرون  بکه مز نرون هر خروج 
 و وزنهوا هموه.  فيور  مو  صوورت هوا لايه و نرونها تمام  ر فيری يا 

 يورتغي قابول يوا فيری فرميند طول  ر  مرند قرمر  بکه  ر که باياسهاي 
 بوه مخهصوار عبوارت مسوت مز :   بکه عصب یيتهوظ (. پس21هسهند)
ياس. رويه کار  ر مين تحقيق به صورت ها و با یکر ن وزن ورو  بهينه

 :زير م  با د
 

 

 
 های شبکه عصبی پرسپترون: لایه۱نگاره

 

 
 جدم هم مز خط  غير بصورت رم فيری تصميم فضای بهومن مينکه برمی

 تعريف خط  غير تابع ي  بصورت رم ومحد سیول هر تا مست لازم کر ،

 ر مين سيگموئيدی مست.  ومحد ي  سازیتابع فعال مزمين رو  نمو ، 
پارممهرهای مخیاق و محيط آسان  عبارت مست مز:  مصی يهفرض يقتحق

 کسب وکار با توسعه مقهصا ی رمبطه معنا مری  مرند.
 رصد برمی 15موزش، ها برمی مرحیه آ رصد  م   21 ر مين پژوهش 
 رصد برمی معهبارسنج  به کارفرفهه  دند. پس مز  15مرحیه آزمون و 

فيری خطا بههرين روش منهخاب  د  های مندمز آن با توجه به  اخص
مسهتا    د  مست. جهت آزمون  14مست.  ر مينجا ميانگين مربعات خطا

 مارکار ت مسهتا    د  مست. -نيز مز روش لورنبرگ

 

 هایافته 
کارمي  مدل رم برمی ميانگين مربعات خطا همرم با تکرمرها موور   2نگار  

بوار  12با توجه به  کل مهوجه خومهيم  د بعود مز   هد.بررس  قرمر م 
-رسد، همچنين مرحیه معهبار سنج  نشان م تکرمر، نقطه بهينه فرم م 

 هد با توجه به مفزميش تکرمر، خطای مرحیوه آمووزش  ر حوال کواهش 
  هد ملگو رو به بهبو  مست.ست که نشان م م

 
 کارایی )میانگین مربعات خطا در برابر تکرارها( :2گاره ن

 
نشان ميدهد تعدم  تکرمر بيش مز حد باعو  مفوزميش  3 نگار همين طور 

بار تکورمر  12 و  و تخمين فوم  مز آن مست که خطای معهبارسنج  م 
 با د.بهينه م 
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ی میانگین مربعات خطا در برابر : شبیه ساز9گاره ن

 تکرارهای بیشتر
 

فرم يان  ر حال کاهش مست و  مشخص م   و  4نگار  با مسهنبا  به 
تنظيم  د  مست هيچ  6روی  با توجه به مينکه تعدم   فعات معهبارسنج 

بوار رخ نودم   مسوت کوه نشوان  6خطاي  به صورت سريال  به صورت 
  هند  مسهحکام مدل مست.

 

 
 : شبیه سازی مرحله آموزش9ه نگار

 
نشان  هند  خطای هيسهوفرمم  مست. بوا توجوه بوه آن مهوجوه  5نگار  
 ويم حدمکتر خطا  ر صوتر قورمر  مر  و فقوط يکبوار خطوای معهبوار م 

مند که با توجه به مينکه مقدمر عود ی سنج  و آزمون مز آن فاصیه فرفهه
اندهای خوب مدل برمی با ند نشان  هند  پسمها نز ي  به صتر م آن

 برمزش م  با ند.

 
 : شبیه سازی خطای هیستوگرام9نگاره 

 
مودل خووب  بورمزش  نهاي  به  ست آمد  مشخص م   وو با توجه به 

 د  مست چرم که مکترم مقدمر برمزش  د  با مقودمر هودف برمبور مسوت. 
 رصودی  88همچنين ضريب همبسهگ  بالای مدل نشان  هند  مرتبا  

 .با دج  و مهغير هدف م مهغير خرو
 

: مقادیر برآورد شده میانگین مربعات خطا و ضریب 2جدول

 حاصل از آموزش تعیین
میانگین مربعات  

 خطا

درصد  ضریب تعیین

 هاداده

 %21   مرحله آموزش

مرحله 

 اعتبارسنجی

  15% 

 %15   مرحله آزمون

 
 مشخص  دمزش  د  با توجه به  ممنه مرتعا ات مهغير هدف و مهغير بر

با حدمقل خطا، مدل تخمين ز    د  مست و مين حاک  مز آن مست که 
 فرضيه تحقيق پايرفهه  د  مست.

پس مز تخمين رفرسيون مربوطه به پيش بين  مدل  بکه عصب  
و رمبطه مخیاق و محيط کسب و کار بر توسعه مقهصا ی رم  پر مخهه  د
 قابل مشاهد  مست. 6 نگار  که  ر   دپيش بين   2121تا سال 
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 2229-2222های : پیش بینی متغیرهدف طی سال9نگاره 

 
 
 

 رتبه اثرگذاری با توجه به جدول آنالیز حساسیت: 9جدول
 رتبه متغیر رتبه متغیر

 9 ثبت می  ۱ ماليات های پر مخه 

 9 فرفهن معهبار 2 کسب و کار آسان روع 

 3 رمنفام يهسرما يتمقی مز حتاظت 9 فسا  مخیاق 

 ۱2 يونپر مخت   9 یتجارت فرممرز

 ۱۱ ياب   يونباز يزمنم 9 قرمر م ها یمجرم

 ۱2 ياب   يونباز هزينه 9 جومز ساخهمان مدت زمان

 

 بحث
بههرين عمیکر  معهبار سونج   های پژوهش حاک  مز آن مست که يافهه

بار تکرمر مست که همانطور که مشخص مسوت مز  12با  
ب تعيين بالاي  نيز برخور مر مسوت. همچنوين بوا توجوه بوه  ممنوه ضري

مرتعا ات مهغير هدف و مهغير برمزش  د   رخوومهيم يافوت بوا حودمقل 
منود و خطا، مدل تخمين ز    د  مست و پسماندهای مدل کمينوه  ود 

خط برمزش  د  تقريبا برمبر با مقدمر هدف مست کوه  ميون حواک  مز آن 
پايرفهه  ود  مسوت و مرتبوا  مخیواق و محويط  مست که فرضيه تحقيق

کسب و کار بر توسعه مقهصا ی با ي  همپو ان  قوی مور  تاييد مسوت 
و نشان ميدهد  ر ميرمن بين مخیواق و محويط کسوب و کوار بور توسوعه 

هوای  مری وجوو   مر . ميون يافهوه بوا پوژوهشمقهصا ی مرتبوا  معنو 
ين  وومهد زيوا ی وجوو  (. همچن11، 8، 2با د )پژوهشگرمن همسو م 

ب  تر يود ناکوام   ر (. 21 هد) مر  که مين مرتبا   و سويه رم نشان م 
و توسعه مقهصا ی  ر رمسهای مخیاق  سريع مقهصا ی  سهياب  به نرخ ر د

و بهبو   رميط زندف  مر م  ر يو  کشوور نا و  مز عوممول  مقهصا ی
 مين فرمينود مرند   و عامل مز مهمهرين عوممل باز .مهعد  و مهنوع  مست

يکو  مز ميون  . ر بسياری مز کشورهای  ر حال توسعه به  مار م  روند

مست که  ر بسياری مز کشورهای  ر حال توسعه  مخیاق  و عامل، فسا  
 آسان نبو ن محيط کسب و کار مست.حاله  فرمفير  مر  و  يگری 

کشور  ر  که رفهه رفهه فناوری  ر  مر  ر  رميط  قرمر  جامعه هم مکنون
حال نها ينه  دن مست و طبيع  مست کوه عودم توجوه بوه معيارهوای 
مخیاق  و تاکيد مطیق بور فنواوری و  سوهاور های رفواه  و مقهصوا ی 
مربو  به آن، مر م کشور رم  چار نوع  مز خو  بيگانگ  و فاصیه فرفهن 

بنوابرمين مبوارز  . مان خومهود کور مز فرهنش مخیاق مدمر می  و ماهب 
و  یها، وظيته  ورمنگيز، ضرورو تحت کنهرل  رآور ن مين چالش کر ن

 پرزحمت مست.
-يافهه بعدی پژوهش حاضر بر مساس آناليز حساسيت مست که نشان م 

و  کسوب و کوار آسان روع ماليات های پر مخه ،  هد بالاترين تاثير رم 
فامرنود کوه ميون عامل سوم فسا  مخیاق  و  يگر مهغيرها به ترتيب مو 

 هد. يافهوه  يگور پوژوهش پويش ولويت پيامدهای مثرفامر رم نشان م م
 هود ميون با د که نشوان مو م  2121بين  مين  بکه عصب  تا سال 

بين مخیاق و محيط مرتبا  به صورت معن   مری  ر حال مفزميش مست و 
تری وجو  خومهد  م ت کسب و کار بر توسعه مقهصا ی همبسهگ  قوی

 يابد.رور زمان مفزميش م و مين مرتبا  به م

 

 گيرینتيجه
سازی جهان  و جهوان   ودن نيازمند  بکه، کسب و کارو محيط مخیاق 

کسوب و  و محويط مز مخیواق تریمست.  ر مين صورت،  رک بسيار غن 
تر مسوت و بههور آيد که به پيچيدف  کسب و کار نو نز ي کار پديد م 

جام عمیو  کوار تجواری تودمرک رم برمی من تومند رهنمو های مخیاق م 
. بررس  عوممل مؤثر بر توسعه جوممع و تعيين عناصور مساسو  آن، ببيند

می مست که  ناخت آنها به ويژ  برمی جوممع  توسعه نيافهه و يوا  غدغه
کمهر توسعه يافهه، مهميه  حيات   مر  چرم که متخاذ رمهبر هوای توسوعه 

نمايود. مز جمیوه ممکن م های مزبوور، غيوريافهگ  بدون  ناخت مولته
 ناسان، مقهصا   منان عناصر مؤثر بر توسعه يافهگ  که مور  توجه جامعه

و... قرمر فرفهه بررس  نقش و ميزمن تاثير مخیاق و محيط کسوب و کوار 

ميزمن متاسد مقهصا ی و قوانون  وکن  مز جمیوه مشوهورترين و  .مست
 و  و  ر غالوب های محيط کسب و کار محسوب م  لتهوفرمفيرترين م

 های محيط کسب و کار مور  توجه قرمر فرفهه مست.مطالعات و پيمايش
مصول مساس  عیم مقهصا ، همورم  بوا مسوهتا   مز عقول سویيم و مصوول 

های کارساز با د. با توجه تومند رمهنمای ما  ر مرمئه سياستم  15مخیاق 
اص يو  به مومر  ذکر  د   ر مهن م  تومن فتت توسعه به معنوای خو

هوا و فرميند کم ، کيت ، تدريج  و مسوهمر مسوت کوه  ر هموه بخوش
مناطق رخ خومهد  م . مما بايد توجه  م ت توسعه  ر ي  فرمينود و سوير 
تاريخ  رخ خومهد  م  و برمی رسيدن به ي  توسعه همه جانبه و مومزی 

های مهتاوت رم  ر ي  قالب جمع نمو  و  ر يو  بسوهر بايد تمام  نگا 
هوای رسيدن به نقطه مقصو  به کار بر . مبهدم بايد فرهنش و مرزش برمی

می و رقابه  به توسعه مخیاق  مقهصا  رم ط  نمو  سپس  ر محيط توسعه
خشوونت و  فسا ،به منظور رسيدن به توسعه، لزوم توجه به   ست يافت.
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 16که مز نبو  مخیاق مقهصا ی و مخیاق محويط کسوب و کوار فقر میت ها
خشوونت و فقور  فسوا ، و . رفع بنيا ی فير  محساس م  سرچشمه م
توسوعه مقهصوا ی جوز بوا پيونود هوای عمیو  منگيز  ر رمسهای  میت ها

  روزمفزون مخیاق مقهصا ی و مخیاق محيط کسب و کار ميسر نخومهد  د.
 

 های اخلاقیملاحظه
 ر مين پژوهش با معرف  منابع مور  مسهتا  ، مصل مخیواق  ممانوت  مری 

یم  رعايت و حق معنوی مولتين آثار محهرم  مر    د  مست و ساير ع
 مصول مخیاق عیم  همچون رمز مری رعايت  د  مست.
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