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 چکیده

نمونه بارز  از رمایه بوده که توسعه کمی و کیفی بازار سآوردها و توفیقات نظام مقدس جمهوری اسالمی در عرصه اقتصادی، رشد و یکی از دست 

تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات   یافته برایسازمانهای کاالیی در کشور است. در حقیقت نیاز به ایجاد بازاری متشکل و بورس  اندازیراه ،آن

  های بورسمثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس شورای اسالمی را بر آن داشت تا بستر قانونی الزم جهت تاسیس و راه اندازی 

ها بسیار حیاتی است. هدف  ارد و شناسایی جامع ریسک ی ریسک وجود ند بندتیاولو سازوکار در بورس کاالی ایران . کاالیی را در ایران فراهم سازند

در   سکیمربوط به ر اتیپس از مطالعه ادب بدین منظورکاالی ایران است. های بورس ی ریسکبندبندی و اولویتاصلی این پژوهش، شناسایی، خوشه 

فازی و   شانون های ارزیابی ریسک از تکنیک آنتروپیدهی شاخص شدند. سپس جهت وزن نتعیی هاو فرصت دهایجامع از تهد یستیل ران،یا یبورس کاال

  با  مطابقت سیاسی،های ریسک آمده مشخص شد دست وتحلیل اطالعات به ها از تکنیک ویکور فازی استفاده گردید. پس از تجزیه بندی ریسک جهت رتبه

 .گردیده استها ارائه ی مدیریت این ریسک انتها پیشنهادهایی در راستا در سیستمی دارای اهمیت باالیی هستند. و  قانونی شریعت،

 

 ون فازی، ویکور فازی، ریسک سیاسیریسک، بورس کاالی ایران، آنتروپی شان کلیدی:های هواژ
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 مقدمه -1
های بازارهای سنتی از قبیل عدم  نارساییعنوان ساختاری نوین در جهت پوشش مشکالت و کاالیی در جهان، به  یهابورس 

میالدی ظهور و بروز  19کنندگان، از قرن های الزم برای معامله شفافیت در تعیین قیمت، نوسانات کاذب قیمت و فقدان تضمین
د کشورها سرعت در اقتصاالذکر و تسهیل در معامالت، بهپیدا کردند که با توجه به کارآمدی این بازارها در رفع مشکالت فوق

اند. امروزه صدها بورس کاالیی مدرن در پا کرده و هرروز به روند رو به رشد خود ادامه داده  و ای برای خود دستجایگاه ویژه
سال سابقه   170با بیش از  (CME) های تجاری شیکاگواند که بورس شدهسراسر جهان به بازار گسترده معامالت کاالیی تبدیل

 (.1397ها هستند )اکبری مزرعچه، ترین آن ترین و با قدمتسال سابقه ازجمله مهم 141با حدود  (LME) و بورس فلزات لندن
ویژه در بخش کشاورزی امکان دهی یک بازار منسجم و با توسعه ابزارهای نوین مالی در بورس کاال بهبورس کاال با شکل

کنندگان بتوانند بسته به نیاز خود، برنامه تولید و مصرف خود  تا تولیدکنندگان و مصرف  را فراهم نمودهکاهش ریسک خرید کاالها 
ترین بخش ف اجرایی کنند و از نوسانات قیمتی در آینده مصون بمانند. بازارهای کاالیی که مهمکارگیری ابزارهای مختلرا با به

های دستی در حوزهدستی و پایین یانشوند، شامل محصوالت باالدستی مثل نفت خام تا صنایع ماقتصادی یک کشور محسوب می
میلیونی ایران نیز با این وسعت، تنوع  70ت جمعیت بیش از معدنی، نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و صنعتی هستند. بدیهی اس
ویژه با های بخش کاال در مقایسه با بخش خدمات است؛ بهزیستی و مواهب طبیعی، برای گذران معاش، ناگزیر به اتکا به ظرفیت

موقعیت جغرافیایی ایران  های مختلف کشورمان در زمینه نفت و گاز، معادن، محصوالت کشاورزی و با توجه به توجه به ظرفیت
شود؛ پیش احساس می از عنوان مرجعی برای تعیین قیمت کاالهای مختلف در منطقه بیشدر خاورمیانه، نیاز به بورس کاالیی به

بنابراین داشتن یک بازار متشکل و منسجم برای مبادالت کاالیی در کشور، سنگ بنای توسعه است. بر همین اساس عواملی 
گذاری، حذف عدم تقارن اطالعات مدیریت ریسک و حذف ریسک تحویل کاال، داشتن یک مرجع قیمتهمچون مسأله 

 منجر به توسعه این بازار مالی شده است، شفاف برای مبادله کاالها ضیان و درنهایت، وجود یک مکانیزمها و متقاکنندهعرضه
  (.1397)عبدالهی، 

عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه و و هم به دارانسهامعنوان یک بنگاه خصوصی و از نگاه طبیعتاً بورس کاالی ایران هم به
هایی مواجه با ریسک ،از دیدگاه نظارتی و توجه به اثرات منفی خارجی خطراتی که این بنگاه را ممکن است تحت تأثیر قرار دهد

ال و مولد را آوری و هدایت سرمایه به سمت واحدهای فعکه بورس کارایی الزم برای تخصیص بهینه منابع، جمعدرصورتی. است
های اقتصادی از آن حمایت ننماید، مشکالت پیچیده و بغرنجی را ازنظر اقتصادی، به  نداشته و قوانین و مقررات حاکم بر سیاست
 ایجاد شود ،کندهایی که این بازار ساختاریافته را تهدید میتواند درنتیجه ریسکدنبال خواهد داشت. این عدم کارایی می

نتیجه شناخت مفهوم ریسک و بازده و نوع رابطه و اثرگذاری آن دو بر یکدیگر، از ضروریات اولیه در مبحث (. در1382)نمازی،
ها باید به ریسک مربوط به  باشند؛ اما در این راستا آن گذاران همواره به دنبال بیشترین بازده ممکن میگذاری است. سرمایه سرمایه
تحمل ریسک را پذیرا شوند که از بابت آن، ما به ازای مناسبی عایدشان شود. نتایج این  گذاری نیز توجه کنند و در صورتی سرمایه

گذاران مالی و اقتصادی باشد، لذا با توجه به اهمیت موضوع ریسک و بازده، هدف از نگارش تواند مورداستفاده سیاستتحقیق می
و ارائه مدل ترکیبی از این عوامل به روش  کاال بورس گذاری در پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه 

بندی ریسک وجود ندارد و گیری چندشاخصه برای ارائه به مشتریان این بازار است. در بورس کاالی ایران سازوکار اولویتتصمیم
یی شناسا. شودنمی وارد تحلیل بعدی مراحل در باشد نشده شناسایی که ریسکی زیرا است حیاتی بسیار هاشناسایی جامع ریسک

  خیر  یا  و باشد آشکار علت یا  و منبع یا  و  نباشد یا  و باشد  سازمان کنترل تحت هاآن  ایجادکننده منبع آنکه  از اعم  راها باید ریسک 
 .گردد شامل را

گیری چند های تصمیممدلباشند. شاخصه می گیری چندهای تصمیمی داخلی، مدلبندترین ابزارهای رتبهیکی از مناسب
وسیله گیری، در اغلب موارد به روند. مسائل تصمیمکار میههای موجود بترین گزینه از بین گزینه منظور انتخاب مناسبشاخصه به

. در  گردندکنندگان مختلف با اهداف متضاد و روابط و تعامالت پیچیده تعریف می ها و نتایج غیرقطعی، شرکتتعداد زیادی از گزینه 
باشند. این  ها میصورت عبارات کالمی منطبق بر تجارب آنشده توسط متخصصان بههای انجامگیری، ارزیابیمسائل تصمیم

گیری مفاهیم تواند برای اندازههای فازی مینظریه مجموعه  ،روها دشوار است. ازاینوتحلیل آنهای زبانی، مبهم و تجزیهارزیابی
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جهت پژوهش  (. در این1396کاربرده شود )عرب و همکاران، های ذهنی انسان هستند، بهاط با قضاوتگنگ و مبهم که در ارتب
ها از تکنیک ویکور فازی استفاده بندی ریسکفازی و جهت رتبه شانون های ارزیابی ریسک از تکنیک آنتروپیدهی شاخصوزن

های تلخـیص بندی یکـی از روش شده است. خوشهاستفاده k-means بندی از تکنیکبرای خوشههمچنین . ه استگردید
بندی بندی و دستهای بـرای طبقهگیرد کـه پژوهشـگر، ایده می بندی در مـواردی مورداستفاده قرارمشـاهدات اسـت. خوشه 

 (.1392مشـاهدات در اختیار ندارد )هشیارمنش و همکاران، 
ر بخش دوم تعاریف و مبانی نظری برگرفته از ادبیات تحقیق آورده شده است. صورت زیر سازماندهی شده است: داین مقاله به

در بخش چهارم تجزیه   شده است.تشریح  k-means بندی، ویکور فازی و خوشهفازی در قسمت سوم تکنیک آنتروپی شانون
شده پرداخته  های پژوهششنهاد و درنهایت در بخش پنج به ارائه نتایج و پیشده است شده بیان های اطالعات کسبتحلیل داده 

 است.

 

 پژوهش پیشینه بر  مروری و نظری مبانی -2
 مورد بازده از کمتر دارائی از حاصل بازده که دارد وجود این احتمال که است خاطر بدین ایسرمایه دارایی یک ریسک 
 یک گفت ریسک توانمی یا و شدهبینیپیش بازده و واقعی بازده بین تفاوت احتمال از است ریسک عبارت بنابراین باشد. انتظار
 انتظار مورد بازده و واقعی بازده بین گیریاندازه با طورکلیبه .دارایی آن از ناشی آتی بازده احتمالی تغییر از است عبارت دارایی

 مقادیر باقیمانده واریانس و رگرسیون خطشیب واریانس نیمه واریانس، نظیر آماری هایروش  وسیلهبه  را ریسک توانمی
 .آورد دستبه رگرسیون

 

 ریسک در بورس کاالی ایران-1-2

شوند که هر یک از این اقسام خود شامل  ی تقسیم میرمالیغهای مالی و ها به دودسته کلی ریسک کلی ریسک حالت در
ریسک تکنولوژی، ریسک اعتباری، ریسک تورم،  ها شامل، ریسک نرخ بهره، ریسکترین آنهای مختلفی است که مهمریسک

که با است نقدینگی و سایر انواع ریسک  ارز، ریسک نرخ تجاری، ریسک ریسک ،1بازار حاکمیت(، ریسککشور ) عملیاتی، ریسک

 اجزاء هر ریسک به دو قسم است. ریسک  در خصوص آن موضوعیت داشته باشد یا نه. تواندمیتوجه به ماهیت فعالیت بنگاه 

یا  هاریسکشناسایی، تحلیل و کنترل اقتصادی ، ریسک. مدیریت (1391، نژاداسماعیل) 3غیرسیستماتیک و ریسک 2سیستماتیک

ای درواقع، مدیریت ریسک همان سامانه .و درآمدهای بنگاه اقتصادی را تهدید نماید هاتواند داراییاست که میاحتمال خطرهایی 

یت مدیر .(1397)قادری و همکاران،  یا احتمال انحراف طراحی شود قطعیتعدمبخشی به عملیات مقابله با است که جهت نظم

دیگر عبارتبهاست. شده  گیری و تحلیل، ارائه پاسخ و کنترل ریسک تشکیلریزی، شناسایی، اندازهبرنامهریسک از فازهای 
های شناسایی، تحلیل، ارزیابی و ها و فرآیندهای مربوط به فعالیتهای مدیریتی، رویهمدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست

 (.1395 محمدی و شجاعی،باشد )کنترل ریسک می
ع از تهدیدها و که شامل یک لیست جام ترین مرحله در فرآیند مدیریت ریسک استتوان گفت شناسایی ریسک، مهممی
ها بر اساس وقایعی است که ممکن است میزان دستیابی به اهداف را افزایش یا کاهش و یا حتی از رسیدن به اهداف فرصت

را  توان آنجلوگیری کند. یکی از دالیل اهمیت شناسایی ریسک این است که تا زمانی که ریسک شناسایی نگردد درنتیجه نمی
شناسایی ریسک یک فرآیند پویا است بنابراین محیط   ها اتخاذ کرد.زم را جهت برخورد و مقابله با آن مدیریت نمود و تصمیمات ال

طور های جدید و نوظهور موردبررسی قرار گیرد زیرا منبع ایجاد ریسک به طور منظم و مداوم، جهت شناسایی ریسکفعالیت باید به 

 
1. Market risk 
2. Systematic risk 
3. Unsystematic risk 
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گیرد.  ها صورت میی ریسکبندطبقهو  شدهنییتعها ارزیابی ریسک هایشاخصمداوم در حال تغییر است. در مرحله بعد همچنین 
 گروه تقسیم نمود: را در شرکت بورس کاالی ایران به سه  ها(، ریسک1386عبده تبریزی )

 ها مواجه هستند مانند ریسک عملیات و ریسک بازار؛شرکت بورس کاالی ایران با آن  که هاییریسک :اول گروه
ها مواجه است و شرکت بورس کاالی ایران با آن مواجه بوده و  هایی که کل بازار بورس کاالی ایران با آنریسک :دوم گروه

 دی؛ریسک قانونی و ریسک راهبر مانند ریسک سیستمی،؛ ها نقش دارددر مدیریت آن 
ها مواجه هستند و شرکت بورس کاالی ایران در مدیریت  هایی که مشتریان بازار بورس کاالی ایران با آن ریسک : سوم گروه

 قراردادها و ریسک اعتباری معامالت. نقدشوندگیها نقش دارد مانند ریسک  یا ایجاد ابزارهای مدیریت آن 
 

 های بازار معامالت کاالی فیزیکی و بازار فرعی ریسک -2-2

 های این دو بازار در این بخش بررسیمشابهت نحوه معامالت بازار فرعی با معامالت بازار کاالی فیزیکی، ریسکبه دلیل 
که برخی اشاره قرارگرفته است. همچنین با توجه به این  مورد ،های دو بازار وجود داشتهاند؛ البته مواردی که تفاوتی در ریسکشده

 (.1395، عربشده است ) باشند، در هر بخش توضیحات الزم ارائهفاوت میها بسته به گروه کاالیی متاز ریسک
 

 ریسک عملیاتی -1-2-2

های نامناسب و ناتوان یا ناشی از عنوان ریسک زیان ناشی از فرآیندها، افراد و سیستمکمیته بال ریسک عملیاتی را به
و عرضه به روش  یزیکیف یبازار معامالت کاال در  که یاتیعمل یسکر یشامدهایکرده است. انواع پ یفرویدادهای خارجی تعر

 از: اندعبارت 1به شرح جدول ،داشته باشند یرا در پ یاعمدههای یانتوانند زمی یبازار فرع یحضور
 

 کاالیی بازار معامالتدر  یاتیعمل یسکر یشامدهایانواع پ: 1جدول

 منبع ایجاد ریسک مثال

 عوامل داخل شرکت اختالس
 عوامل خارج از سازمان کالهبرداری

 ها و عملکرد کاریمشتریان، انواع بازارها و قراردادهای قابل معامله در آن پذیرش مشتریان نامناسب
 های فیزیکیبالیای طبیعی و خسارت به دارایی بالیای طبیعی

 هااختالالت کاری و نواقص سیستم افزاریافزاری و نرمنواقص سخت
 ی خدمات و فرآیندهامدیریت اجرایی، عرضه خطاهای مربوط به ورود اطالعات

 

 ریسک معرفی محصول جدید -2-2-2

خود قرار داده، بروز  یکار هایاولویترا در  پذیرش کاالهای جدیداست و  توسعهدرحال یرانا یبورس کاال  اینکه با توجه به 
بورس  یاست، برا یتیاعمل یسکو ر یقانون یسکر ی،تکنولوژ یسکر یرها نظیسکاز ر یاریبس تأثیرتحتکه خود  یسکر ینا

بسیار بیشتر از بازار کاالی  ،الزم به توضیح است این ریسک در بازار فرعی که یک بازار نوپاست محتمل است. یرانا یکاال
 فیزیکی است.

 

 ی تکنولوژ یسکر -3-2-2

  یجادها را اینهدر هز شدهبینیپیش  ییجوصرفه ی،توسعه تکنولوژ یبر رو شدهانجام گذاریسرمایه کند که بروز می زمانی
اجتماعی باالتر از کسب درآمد های های شرکت بورس کاالی ایران، اهمیت و اولویت ایفای مسئولیتاساس استراتژیبر .یدننما

های یک نهاد ملی در صدر امور  ی در حد و اندازهی خدماتهای الکترونیکی در راستای ارائهی زیرساختو همچنین توسعه است
های الکترونیکی، باعث شده است در بسیاری از موارد  گذاری در زیرساختقرار داده شده است، با توجه به این نگرش سرمایه 
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بودن این   پاالخصوص در بازار فرعی به دلیل نوهای صورت گرفته نباشد. این ریسک علیی هزینهدهندهافزایش درآمدها پوشش 
 .تر استمراتب پررنگبازار به
 

 یستمی س یسکر  -4-2-2

در کل بازار   سرعتبه که  یرانا یبازار بورس کاال  کنندگانمشارکتاز  یتعهدات برخ یفایعدم ا یا یاز ناکارآمد یناش یسکر
  یل، تواند از جانب موارد ذیم  یسک ر ینمختلف، عمده ا یبا نهادها یرانا یتوجه به ارتباط بازار بورس کاال  با شود.پراکنده می
 را تحت تأثیر قرار دهد: یرانا یبورس کاال

 یران؛ا یعضو بورس کاال  یکارگزار یهاشرکت •

 یران؛ا یفعال در بورس کاال یهسرما تأمین یهاشرکت •

 یران؛ا یکاال در بورس کاال یاصل کنندگانعرضه •

 ی؛مرکز یگذارسپرده شرکت •

 یران.ا یکننده معامالت در بورس کاال یهتسو یصلا یهابانک •
 

 یقانون  یسکر -5-2-2

های قانونی عبارت است از تغییرات نامطلوبی که ممکن است در نتایج حاصل از موقعیت قانونی مشخص پدید آید. ریسک
 تواند در موارد زیر بروز نماید:می

 خالء قانونی؛ وجود •

 شفافیت در قوانین موجود؛  عدم •

 قطعیت در قوانین موجود؛ عدم •

 سازگاری بین قوانین موجود؛  عدم •

 وجود دادگاه صالحه برای رسیدگی به تخلفات؛ عدم •

 در قوانین موجود؛  تغییر •

 گذاران؛صالحیت قانون عدم •
 

 شهرت  یسکر -6-2-2

  یجادا یرانا یبورس کاال یهایتبر توسعه فعال ینامطلوبتواند اثرات یکه م یاز شهرت منف یناش یسکعبارت است از ر
در قبال   یمال یتمسئول یاپایطبق مقررات اتاق پا اینکه رغم یعل یران،ا یدر معامالت بورس کاال وقوع نکول صورت  در .یدنما

 .یدنما یجادبورس ا یبرا یتواند شهرت منفیم مسئله ینا یتعهدات ندارد ول

است که  یاز موارد یگرد یکیشوند یم یاندازکه توسط بورس راه معامالت کاالهای جدیدیعدم رونق در  •
 .یدتر نماسخت یدجد پذیرش کاالهای یتواند لطمه بزند و راه را برایم یرانا یبه شهرت بورس کاال 

 یسکر ایجادکننده از موارد  یگر د یکیتواند ی م یز ن ی کارگزارانامنطقه  یتاالرها عدم رونق در معامالت •
 شهرت باشد.
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 یعتشر مطابقت با  یسکر -7-2-2

 یتهکم هرچند شرع مقدس اسالم. و مقررات ینبا قوان یمعامالت یهایهاز عدم تطابق ابزارها و رو یناش یسکعبارت است از ر
بودن  یشرع یدر موارد یبر شرع را برعهده دارد ول یمعامالت یمنطبق بودن ابزارها یتسازمان بورس و اوراق بهادار مسئول یفقه

 .است قرارگرفته یکمورد تشک یتوسط برخ یرانا یدر بورس کاال  یقواعد معامالت

 

 یاقتصاد یفضا  یسک ر -8-2-2

  نامطلوب  ییراتتغشود.  یجادکشور ا یاقتصاد یاز تغییرات نامطلوبی که ممکن است در فضا یناش یسکعبارت است از ر
حجم و ارزش معامالت در بورس  یبر رو ،دولت و ... ینفت و درآمدها یمتکاهش ق ی،رکود اقتصاد یرنظ فضای اقتصادی

کاالی ایران در مقابل کاهش درآمدهای ناشی از های شرکت بورس که تعدیل هزینهبا توجه به این  .گذاردیتأثیر م یرانا یکاال
 .تغییرات فضای اقتصادی بسیار دشوار است، توجه به این ریسک اولویت باالیی دارد

 

 یاسیس یسکر -9-2-2

 باقرار دهد.  الشعاعتحترا  یرانا یبورس کاال  یهایتکه ممکن است فعال یاسیاز تغییرات س یناش یسکعبارت است از ر
 ینمسئول ییرنشده است، لذا ممکن است با تغ ینهنهاد یآن در اقتصاد مل یگاهنقش و جا یران،ا یتوجه به نوپا بودن بورس کاال

وزارت امور  ی،وزارت جهاد کشاورز ی،وزارت صنعت، معدن و بازرگان یرنظ یرانا یمرتبط با بورس کاال  یدر نهادها یاسیس
مثال درگذشته برخی از مسئولین  عنوانبه  توسعه دچار اخالل شود. یردر مس یرانا یکاال رس و ...، حرکت بو  ییو دارا یاقتصاد

اند که ها و اظهارنظرهایی کردهگیریهای خود نسبت مسائل مرتبط با بورس کاالی ایران اقدام به تصمیمسیاسی بر اساس دیدگاه
از  یگرد یکی یاقتصاد یهاداخلی و خارجی نظیر تحریمالشعاع قرار داده است. همچنین محیط سیاست عملکرد بورس را تحت

 .انددادهرا تحت تأثیر قرار که عملکرد بورس کاالی ایران  است یموارد
 

 ی راهبرد یسکر -10-2-2

های نوظهوری های راهبردی، ریسکریسک کنند. تعادلبی توانند نظام استراتژی را که می ایبالقوهعبارت است از نیروهای 
ها به وجود شرکت یبا توجه به استراتژ یهای راهبردد. ریسکنآیکه بر اساس رویدادها و روندهای بیرونی پدید می هستند

های ها را در طراحی برنامه ساز ریسک راهبردی است زیرا توانایی آنمحیط برای مدیران شرکت، زمینه نااطمینانی .آیندیم
  یاپایانتقال اتاق پا مثال باعنوانبه دهد.استراتژیک برای حفظ توازن شرکت را کاهش می هایگیریتصمیمو همچنین  دمدتبلن

، زیرا پذیرش متفاوت باشد یاتوسعه هایبرنامه دو شرکت در  هاییوجود دارد که استراتژ ینامکان ا گذاریسپرده به شرکت 
 . گذاری خواهد بودای به مراتب بیشتر از شرکت سپرده توسعهریسک توسط بورس کاالی ایران برای اهداف 

 

 ی اعتبار یسکر -11-2-2

تواند نکول در دریافت وجه نقد و یا تحویل دارایی عبارت است از ریسک زیان مالی ناشی از نکول طرف مقابل. این زیان می 
  ین ا نیست،طرف معامله  یرانا یبورس کاال  یاپایاتاق پا ،طبق مقررات اینکه توجه به  باها باشد. ی جبران آندو و هزینه یا هر 

 .متوجه بورس شود تواندیاست که بابت نکول معامالت م یسکیشهرت، ر یسکگران است و رمتوجه معامله  یسکر
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 پیشینه تحقیقمروری بر  -3-2

گیری چندشاخصه ریسک در شرکت بورس کاالی ایران به روش تصمیم نهیدرزمطور مستقیم مطالعات جامع و کاملی به
های داخل اینجا چند نمونه از پژوهش که در شدهاستفادهی بندرتبهاما از این روش در مطالعات دیگری جهت ؛ نشده استانجام

 ارائه خواهد شد. ،اندبه مطالعه پرداختهاخصه گیری چندشتصمیمو خارج از کشور که در زمینه 
 

 مروری بر ادبیات خارجی -1-3-2

وی م(، اوز1992وی )م(، اوز1981توسط افرادی نظیر هوبز ) گیری چندمعیارهتصمیمهایی برای انتخاب تکنیک مناسب رویه
ها )تنوع و شیوه تکنیک ازیاطالعات ورودی موردنها عمدتاً بر اساس ( ارائه شد. این رویه1981(، هوانگ و یون )1987)

عنوان ابزاری برای حذف  ها بهاند؛ اما دیری نپایید که از این رویهشدهبایست فراهم کند( ارائهگیرنده اطالعاتی که تصمیم
 .استفاده شد انتخاب تکنیک مناسب جایهبها تکنیک

ه بررسی ریسک بازارهای ایالت متحده و بVaR 1و روش  کیفی چند متغیرهاستفاده از مدل رگرسیون ( با 2018شن )
روند وابستگی بازارهای جهان افزایش  ها پرداخته است. با بررسی الگوی متغیر ریسک،رهای جهانی به این ریسکوابستگی بازا

 توسط کاالها ریسک مدیریت مورد در ( تحقیقات2017همکاران )گیری ریسک را نشان دادند. کارتر و ثباتی در اندازهو بی
  بازده  بر تواندمی کاالها که ریسک  دهدمی نشان پژوهش هاییافته اند.دادهقرار  تحلیل  و تجزیه مورد غیرمالی را هایشرکت
-سطاستفاده از روش ضریب جینی ب( با 2013یابد. شلیت و گرین برگ ) کاهش تواندمی کاالها دادن هدر و بگذارد تاثیر سهام

یافته به میانگین به بررسی پوشش ریسک بهینه در شاخص سهام اختیار معامله پرداختند. در این مطالعه پوشش ریسک با  
و بنیادی  شامل ریسک سیستماتیک که یافته به میانگین محاسبه شد.سطاستفاده از دو روش حداقل واریانس و ضریب جینی ب

 یابد.گریزی مقدار پوشش ریسک کاهش مییسکبا افزایش درجه ر ان داد،بود. نتایج نش

ای به بررسی پوشش ریسک در بازار آتی طال هند و چین پرداخت. در این مطالعه محققین ( در مطالعه2011پاولو و یانگ )
یا و ایستا مورد برآورد قرار  های اقتصادسنجی نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل واریانس را به دو طریق پوبا استفاده از روش 

اند. نتایج مطالعات نشان داد بازار آتی طالی چین کارایی کمتری نسبت به بازار آتی طالی هند دارد. درنهایت اینکه بازار داده 
 گذاران در این بازارها است.آتی طال در هند و چین نیازمند ابزارهای پوشش ریسک پویا برای سرمایه 

یافته به  سطی بهینه پوشش ریسک )حداقل واریانس، میانگین واریانس، ضریب جینی بهانسبت( 2009همکاران )لی و 
هانگ سنگ،  S&P ،Nikkei 225 500تایوان آتیی هابورس میانگین( را برای  یافته بهبسطمیانگین و متوسط ضریب جینی 

نشان  برآوردها، اما ستین. نتایج نشان داد که روش ریسک برای بازارهای مختلف یکسان قراردادندسنگاپور و کره موردبررسی 
 .گذاردیمداران تأثیر مستقیمی بر پوشش ریسک سهام آتیدهد که شاخص سهام می

 صنعت هایشرکت عملکرد ارزیابی به اقدام تحلیل فازی سلسله مراتبیاز  استفاده  با( 2009ارتوقرول ) و اوغلی قرقاش 
برای  ( یک مدل،2007کومار )چان و  .کردند استفاده مزبور هایشرکت بندیرتبه برای تاپسیس رویکرد از و کرده ترکیه سیمان

ی موردنظر سازمان ارائه کردند. هاعامل ی اصلی با در نظر گرفتن ریسک کنندهنیتأمایجاد چارچوبی برای سازمان، در انتخاب 
( یک رویکرد هوشمند 2006اوزدمیر )آیاق و  بهره گرفتند. تحلیل فازی سلسله مراتبیی اصلی از کنندهنیتأمها در انتخاب آن
ه تحلیل فازی سلسلها ابتدا از های ابزارهای ماشینی ارائه نمودند. آنبرای ارزیابی جایگزین تحلیل فازی سلسله مراتبیبر 

و بهای تأمین هر یک از   تحلیل فازی سلسله مراتبیی هاوزناستفاده نمودند و سپس از  هانیگزیجا دهیبرای وزن مراتبی
 بهره گرفتند. سرسربهی نقطهتحلیل  و در تجزیه هانیگزیجا

استفاده   تحلیل فازی سلسله مراتبیهای بلندمدت از گذاری( در مطالعات توسعه و کاربرد سرمایه2005تانگ و بینون )
-ی که توسط یک شرکت کرایه اتومبیل موردپذیرش قرار میامسابقه ها در خصوص انتخاب نوع ماشین ی آننمودند. مطالعه

گذاران در بورس، به بررسی متغیرهای یم سرمایه( در بررسی عوامل تأثیرگذار بر تصم2004گرفت، صورت پذیرفت. چانگ )

 
1. Value at Risk 
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گذاری پرداخته است. همچنین او های سرمایهو آثار جایگزین اقتصادی مهم مانند تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ تورم
ند تأثیر های روانی، مانو مؤلفه ای و نوسانات سیاسیمتغیرهای اجتماعی و سیاسی تأثیرگذار، مانند تحوالت داخلی و منطقه

های مالی و های خرد نیز میزان تأثیرگذاری نسبت. در سطح مؤلفهقراردادی موردبررسانتشار اخبار و شایعات در سطح کالن را 
گیری سهامداران از این تحقیق، عوامل مؤثر بر تصمیم آمدهدستبه اساس نتایج . بر قراردادی موردبررسریسک و بازده سهام را 

 بندی کرد.ی و متغیرهای خرد، شامل عوامل مالی و مدیریتی طبقهاجتماع ، شامل عوامل اقتصادی،کالن ریمتغرا در قالب دو 

 

 مروری بر ادبیات داخلی -2-3-2

  مفهوم،  بیان  به آن، از استفاده چگونگی و بهادارسازی اوراق فرآیند پس از بررسی انواع  ( 1397غالمرضا )رهنمای و 

ایج حاصل نت .پرداختند اعتباری ریسک کاهش جهت بهادار اوراق به هابانک اعتباری تسهیالت کردن تبدیل مزایای و فرآیند
که بانکی، بانک مرکزی، شورای بورس اوراق بربط در شزم بین مسئولین ذیالتواند با انجام هماهنگی شده در این تحقیق می

ها آوری آنها، بهبود عملکرد و سودمعوق بانکت ناشی از مطالبات الگذار، جهت کاهش مشکانونبهادار کشور و نیز نهادهای ق

بندی کشورها بر در رتبه گیری چند شاخصههای تصمیمکارگیری و مقایسه تکنیکتحت عنوان به یپژوهش .موثر واقع گردد
تحلیل سلسله  های آنتروپی و ( صورت گرفت. در این پژوهش از تکنیک1389)مبنای میزان توسعه انسانی توسط سلطان پناه 

مجموع ساده های ( و از تکنیکHDIدهنده نیروی انسانی )های تشکیلدست آوردن ضریب اهمیت شاخصهبرای ب مراتبی
بندی کشورها بر  عنوان جایگزینی برای روش میانگین ساده در جهت رتبهو نیز آنالیز تاکسونومی عددی به  تاپسیسو  وزنی

-های مورداستفاده جهت رتبهدهد که کلیه روش نسانی استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان میمبنای میزان توسعه ا
بندی کشورها نتایج یکسانی  ها در تعیین رتبهکدام از این روش استفاده باشد. بدیهی است که هیچتواند قابلبندی کشورها می

که میزان نزدیکی نسبی به   تاپسیسرسد با توجه به ماهیت روش نظر می به  ازیلذا با توجه به میزان دقت موردن. نخواهد داشت
ها نتایج این روش زمانی که ضریب اهمیت شاخص .دهدبندی قرار میآل را مالك رتبهآل و دوری از جواب ضد ایدهجواب ایده
-های تصمیمبه اینکه در مدل تر است. همچنین نظر به واقعیت نزدیک ؛محاسبه گردیده باشد تحلیل سلسله مراتبیاز روش 

استفاده از روش  ؛ توان به عامل دیگری برای مناسب بودن روش اشاره کردها نمیجز ویژگی روش گیری چند شاخصه، به 
 . تر خواهد بودقابل دفاع ؛ها در آن وجود داردویژگی کلیه روش  ینوعادغامی که به 
یسک در بازار سکه پرداخته است.  اقتصادسنجی به بررسی نسبت بهینه پوشش ر( با استفاده از الگوهای 1394) یاسالمبولچ

ردار و برای تخمین کواریانس  بنقدی و آتی از الگوی تصحیح خزای ی میانگین شرطی بازدهسازمدل در این تحقیق برای وی 
 کند.ها مدل را بهتر تبیین می داده  ها از مدل گارچ استفاده نموده است. نتایج نشان داد که مدل گارچ نسبت به سایرآنشرطی 

 یهاکیتکن و متوازن امتیازی کارت پیرامون یهاقیتحق مروربه خود تحقیق در( 2011رادفر ) و زلفانی خانیهاشم

 یهاکیتکن از ترکیب بهترین انتخاب به متوازن امتیازی کارت ساختار به توجه با و پرداختند چند شاخصه گیریتصمیم
 ویکور وای فرایند تحلیل شبکه روش انتخاب نتایج تحقیق .پرداختند متوازن امتیازی کارت همراه به چندشاخصه گیریتصمیم

در پژوهشی که توسط نوری و ( 1389) سلطان پناه .پرداختند مفصل طوربهدیمتل  روش کاربرد به حالنیدرع و کندمی دیتائ را
اقدام کردند. این پژوهش نشان   شاخصه چندگیری لیل حساسیت مسائل تصمیمتح نسبت به ؛گرفته است طباطبائیان انجام

 یانکاررقابل یتواند تأثیر غگیری میدهی و چه در مرحله تصمیمدر مرحله وزن دهد که انتخاب نوع تکنیک مورداستفاده، چهمی
 و پول بازار اتصال زنجیره عنوانبه آن از که مالی بازارهای در مهم اریبس اجزای از یکیهای حاصل داشته باشد. بر رتبه

 بسیار روزانه مقادیر آن در که است دائمی و رسمی بازار یک کاال، بورس  . بازاراست بورس  بازارد، شومییاد  یگذارهیسرما

؛ اما متأسفانه در بورس کاالی شودمی جاجابه جهان در فیزیکی غیر و فیزیکی صورتبه سرمایه و خدمات کاال، از هنگفتی
حیاتی است زیرا ریسکی که شناسایی نشده باشد ها بسیار ارد. شناسایی جامع ریسکی ریسک وجود ندبندتیاولو سازوکارایران 

 شود.در مراحل بعدی تحلیل وارد نمی
-کارهای اجرایی و کاربردی انجام میهای پژوهشی در راستای دستیابی به نتایج معین و تبیین راهتقریباً تمامی فعالیت

. خواهد گرفتانجام  شاخصه چندگیری بندی در تصمیمنیک رتبههدف انتخاب سازگارترین تک پذیرند. تحقیق حاضر نیز با
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های کمی و کیفی به . در این پژوهش با استفاده از ترکیب روش گیردمیمنظور دستیابی به این هدف صورت مراحل مختلفی به
  . به دست خواهد آمدفازی ویکور شد و یک جواب بهینه قطعی با استفاده از تکنیک خواهد ها پرداخته بندی گزینهمقایسه و رتبه

گیرنده در فرایند ارزیابی و امکان دریافتی از تصمیم ازیسادگی و کاهش میزان اطالعات موردنتوان بهز مزایای این روش میا

مزیت مدل ویکور در این است که الزاماً در این مدل جهت  .ها بر یکدیگر اشاره نمودخصلحاظ نظرات درخصوص ترجیح شا

های خام استفاده کرد. توان از دادهنظرات کارشناسان نیست بلکه می ها، نیازی به استفاده ازها بر اساس شاخصارزیابی گزینه
-نمره یجابه ،مثالً کدام روستا از شرایط مطلوبی برخوردار استبرای مثال در شاخص »راه ارتباطی« برای اینکه ارزیابی شود 

بدون اینکه نیازی به ارزیابی  ،سنجید و آن را در مدل وارد کرد را توان فاصله راه ارتباطی تا روستادهی توسط کارشناسان، می
است که بر اساس  یال شبکههای تحلیل سلسله مراتبی و تحلیکارشناسی داشته باشد. این تفاوت اصلی این مدل با روش 

ها صورت ها و گزینه در این مدل مقایسات زوجی بین شاخص کهیدرحال ،بود شدهیها طراحها و گزینه مقایسات زوجی شاخص
های خام تواند بر اساس داده شود. این ارزیابی میصورت مستقل بر اساس هر شاخص ارزیابی میگیرد بلکه هر گزینه به نمی

 .ها استآن یبنداساس نظر کارشناس؛ بنابراین هدف اصلی این مدل تعیین وزن و ارزش هر گزینه و رتبهباشد یا بر 

، استخراج های شرکت بورس کاالی ایرانهای مرتبط با حوزه فعالیتانواع ریسکتعیین ما در این پژوهش بدنبال 
های اهمیت شاخص سازیتعیین و مشخص کاال،های شرکت بورس ط با فعالیتمرتب هایهای ارزیابی ریسکشاخص

فازی های مرتبط با شرکت بورس کاالی ایران با استفاده از روش ویکور ریسک یبندتیو اولو یبندرتبه، ریسک کنندهیابیارز
 باشیم.می رانیا یمرتبط با بورس کاال هایریسک یبندخوشهو 

 

 پژوهش یشناسروش -3
موردنظر،  قیتوجه به اهداف و سؤاالت تحق باتوصیفی و پیمایشی است.  کاربردی و از نظر روش،این تحقیق از نظر هدف 

 ران یا یدر بورس کاال یریکارگجهت به کیروش و تکن ن یا رایز ،بوده یاز منظر هدف کاربرد قیتحق یشناسروش  گاهیجا
مراجعه به  ،یاهمچون مطالعات کتابخانه یهای مختلفاز روش  یبه اطالعات بخش نظر یابیدست یبرا قیتحق نیاست. در ا

 ییشناسا یبرا نیشده است. همچن استفاده یمختلف یهاگاهیو پا هاتیدر سا یاانهیرا یو جستجو یاسناد و منابع علم
مرتبط  دیو اسات رانیا یخبرگان بورس کاال تن از مدیران و 4 گذشته، با قاتیها عالوه بر اطالعات مربوط به تحقشاخص
ها ندی ریسکبفازی و جهت رتبه شانون های ارزیابی ریسک از تکنیک آنتروپیدهی شاخصزنسپس و گردیده است. مصاحبه

 .مشاهده کرد 1توان در شکل مراحل اجـرای تحقیـق را می. است شده استفادهاز تکنیک ویکور فازی 
 

 

 مرور ادبیات و شناسایی ریسک ها

 ارزیابی شاخص ها و وزن دهیشانون فازی جهت  آنتروپی

 هاریسکبندی رتبهفازی جهت  استفاده از تکنیک ویکور

 جهت خوشه بندی ریسک ها  K-meansالگوریتم استفاده از 

: مراحل اجرای پژوهش1شکل                 
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 فازی  شانون آنتروپی -1-3

رود ادل دانست، هرچه نظم سیستمی باال ی معنظمیببا  آن راتوان که می ( بیان شد1948آنتروپی نخستین بار توسط شانون )
صورت زیر تعریف عمومی و کلی آنتروپی به شود.یابد و بالعکس، کاهش نظم باعث افزایش آنتروپی میآنتروپی آن کاهش می

 (:2018است )ما و ما، 
به  Ωتابع اندازه پذیر از  fو  N=Ω یا R=Ω کهطوریفضای اندازه باشد به( Ω,β,μفرض کنید ) )R ,+ = o  ،باشد

fdکه در آنطوریبه



 =  شود:صورت زیر تعریف میبه  μ نسبت به f. آنتروپی شانون 1

 (1) رابطه
                          

H(f , ) f ln fd ,



 = − 
 

 
fکه در آن، اگر  = o مقدار ،f lnf دارای تابع چگالی  Xپذیر است. اگر متغیر نتگرالا  flnf و همچنین فرض کنید =0

 باشد، آنگاه: N,0,1,2}=…{اندازه شمارا روی  μدهیم. در حالتی که نشان می H(X)را با  Xباشد، آنتروپی  f احتمال

 (2رابطه)

                          

n n

i i i i

i i

H(f ,μ) H(X) p ln p ,     p ,     p ,
= =

= = − =   o
1 1

1
 

 
 اندازه شمارا باشد، داریم: μو اگر 

 

 (3رابطه)
        Ω

H(f ,μ) f (x)ln f (x)dx= −
                    

 
  2نامند. اگر پایه لگاریتم شده است، واحد آنتروپی را در این حالت نات می)عدد نپر( در نظر گرفته  e پایه لگاریتم 2در تعریف 

 باشد، واحد آنتروپی بیت است.
 مراحل این روش به شرح زیر است:

 ها: این مرحله همانند اولین مرحله روش تاکسونومی عددی است.. تشکیل ماتریس داده 1
ینکه اهای اولیه، با توجه به گیری با استفاده از نرم ساعتی: پس از تهیه ماتریس داده سازی ماتریس تصمیممقیاس . بی2

از مقیاس آزاد شوند و   مورداستفادههای های متفاوتی باشند، الزم است که شاخصیاس مقهای مختلف ممکن است دارای شاخص
 آید:توجه به رابطه زیر به دست میسازی با مقیاس ها از بین برود. بیتجانس شاخصعدم

 

𝑃𝑖𝑗                           (4رابطه) =
𝑟𝑖𝑗

∑ 𝑟𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

 ;  𝑗 = 1,… , 𝑛 ;  ∀𝑖𝑗 

 
 ( با استفاده از رابطه زیر:Ej) j امآنتروپی شاخص  . محاسبه3
 

𝐸(�̃�𝑗)                        (5رابطه) = 𝐻(�̃�𝑗) + 𝐻(�̅�𝑗) ;  ∀𝑗     

    

   

 رابطه فوق:که در 
 

𝐻(�̃�𝑗)                           (6رابطه) = −∑ 𝜇�̃�𝑗
𝑚
𝑖=1 (𝑥𝑖)𝑙𝑛𝜇𝐴𝑗(𝑥𝑖), ∀𝑥𝑖 ∈ 𝑋 
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 همچنین:
 

𝐸𝑛(�̃�𝑗)                           (7رابطه) =
1

𝑚
𝐸(�̃�𝑗) 

 :j امآمده شاخص دست( از اطالعات بهdjعدم اطمینان یا درجه انحراف ) . محاسبه4
 

𝑑(�̃�𝑗)                           (8رابطه) = 1 − 𝐸𝑛(�̃�𝑗) ;  ∀𝑗 

      
 ها با استفاده از رابطه زیر: وزن شاخص . محاسبه5
 

𝑊j                           (9رابطه) =
𝑑(�̃�𝑗)

∑ 𝑑(�̃�𝑗)
n
j=1

 ;  ∀j 

     

 ویکور فازی  -2-3

حل روش ویکور فازی برای تعیین راه. گیری و انتخاب گزینه برتر استهای پرکاربرد در تصمیمیکی از مدلتکنیک ویکور 
 وجود نمایی ی واذوزنقه مثلثی، فازی اعداد مثل فازی اعداد از مختلفی انواعاست.  افتهیتوافقی مسئله چندشاخصه فازی توسعه

 مختلف پژوهشگران موردتوجه دفعاتبه آن فهم در سادگی دلیل به که شد استفاده مثلثی فازی اعداد از پژوهش این در .دارند

 و نیترمحتمل ،نیترکوچک نمایانگر ترتیب به 𝑢 و 𝑚 و 𝑙 و است مثلثی فازی عدد  یک �̃�=(𝑙,𝑚,𝑢) آن در واست  قرارگرفته
 دهد.یگیری را نشان متصمیم هایشاخص 2جدولهستند.  ممکن ارزش  نیتربزرگ
 
 
 

 گیریتصمیم هایشاخص تأیید برای کالمی یهاعبارت: 2جدول

 فازی عدد زبانی متغیر

 (0و0و25/0) کم خیلی

 (0و25/0و5/0) کم

 (25/0و5/0و 75/0) متوسط

 (5/0و75/0و1) زیاد

 (75/0و1و1) زیاد خیلی

 
آزمایشات بر  لهیوسهای فیزیکی و یا به های ریاضیاتی، مدلایجاد نمود و با مدل توان ها را میگزینهدر تکنیک ویکور فازی 

شوند که  تلقی می  عنوان اهداف با اولویت باال ها به های مشابه، مورد آزمون قرار داد. محدودیتروی سیستم موجود یا دیگر سیستم
شده است. روش نظور ارائه فرآیند عقالنی و سیستماتیک ارائهمها لحاظ شوند. روش ویکور فازی بهگزینه ارزیابی باید در فرایند

ای نامه پرسشدر ابتدا  ترجیحی را برای محیط سازمانی واقعی تعیین کند. یهادهد تا جوابگیرنده اجازه میویکور به تصمیم
بنابراین  ؛ شودمی یطراحی ریسک، بندتیاولوهای مؤثر بر ها با شاخصباهدف کسب نظر خبرگان راجع به میزان موافقت آن 

 "اهمیت مطلق  "و  "اهمیت آشکار  "،"اهمیت زیاد  "، "اهمیت نسبی  "، "اهمیت برابر  "یرهای کیفی متغخبرگان از طریق 
دهند. لذا پاسخ می هاسؤالکنند. با تعریف دامنه متغیرهای کیفی، خبرگان با ذهنیت یکسان به میزان موافقت خود را بیان می

 شود:می تعریف 3 صورت اعداد فازی جدولکیفی به متغیرهای
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 متغیرهای کالمی جدول :3جدول 

 عدد فازی کالمی متغیر شدت مقیاس فازی

�̃� (2،1،0) اهمیت برابر  

�̃� (4،3،2) اهمیت نسبی  

�̃� (6،5،4) اهمیت زیاد  

�̃� (8،7،6) اهمیت آشکار  

�̃� (10،9،8) اهمیت مطلق  
 
 
 (: Chagooshi et al., 2016باشد )فازی به شرح زیر میمراحل تکنیک ویکور  

 شود.تعریف می 4که بصورت جدول  است  تصمیم فازی ساولین گام روش ویکور فازی تشکیل ماتری :1گام 

 

 گیری در روش ویکور فازی: ماتریس تصمیم4 جدول

𝐗𝟑 𝐗𝟐 𝐗𝟏  
[𝐟𝟏𝟑
𝐋 , 𝐟𝟏𝟑

𝐔 ] [f12
L , f12

U ] [f11
L , f11

U ] A1 

[𝐟𝟐𝟑
𝐋 , 𝐟𝟐𝟑

𝐔 ] [f22
L , f22

U ] [f21
L , f21

U ] A2 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

[𝐟𝟏𝟏 𝟑
𝐋 , 𝐟𝟏𝟏 𝟑

𝐔 ] [f11 2
L , f11 2

U ] [f11 1
L , f11 1

U ] A11 

 

 سود(  ماهیت با) مثبت شاخص برای. ماتریس شاخص هر در مقدار بدترین وگام دوم شناسایی بهترین مقدار  :2گام 

  برعکس  ،(هزینه ماهیت با) منفی شاخص برای مقدار بدترین مقدار است. نیترمقدار بهترین مقدار است و کوچک نیتربزرگ

 .است

 

𝑓𝑗                       (10رابطه)
∗ = 𝑚𝑎𝑥

𝑖
�̃�𝑖𝑗 , 𝑓𝑗

− = 𝑚𝑖𝑛
𝑖
�̃�𝑖𝑗        

 

 :Rو S هایمحاسبه مقادیر شاخص :3گام     

 
 

                  (11)رابطه 

{
 

 𝑆𝑖
𝐿 = ∑ 𝑤𝑗 (

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑖𝑗

𝑈

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑗

−) − ∑ 𝑤𝑗 (
𝑓𝑖𝑗
𝐿−𝑓𝑗

∗

𝑓𝑗
−−𝑓𝑗

∗)  𝑖 = 1,… ,𝑚𝑗∈𝐽𝑗∈𝐼

𝑆𝑖
𝑈 = ∑ 𝑤𝑗 (

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑖𝑗

𝐿

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑗

−) − ∑ 𝑤𝑗 (
𝑓𝑖𝑗
𝑈−𝑓𝑗

∗

𝑓𝑗
−−𝑓𝑗

∗)  𝑖 = 1,… ,𝑚𝑗∈𝐽𝑗∈𝐼

 

 و همچنین
 
 (12رابطه)

                          𝑅𝑖
𝐿 = 𝑚𝑎𝑥 {𝑤𝑗 (

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑖𝑗

𝑈

𝑓𝑗
∗−𝑓𝑗

−) |𝑗 ∈ 𝐼, 𝑤𝑗 (
𝑓𝑖𝑗
𝐿−𝑓𝑗

∗

𝑓𝑗
−−𝑓𝑗

∗) |𝑗 ∈ 𝐽}   𝑖 = 1,… ,𝑚 

 
 
S و R هستند، مثلثی فازی عدد که شاخص دو این . هرچقدردهندیبه ترتیب معیار مطلوبیت و معیار عدم مطلوبیت را نشان م 
 است. بهتری حالت در باشند،تر کوچک

 S .و R هایبا استفاده از مقادیر شاخص Q محاسبه شاخص :4گام 
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𝑣   شده و اغلبتعریف "هااکثریت شاخص" یاستراتژعنوان وزن به 𝑣 =  شود.در نظر گرفته می  0.5
حل سازشی انتخاب عنوان راه را داشته باشد بهترین گزینه است و به  Qبر اساس روش ویکور فازی راهکاری که کمترین 

 گردد.می

 .Q و  S و R هایها بر اساس شاخصگزینه یبندخوشه :۵گام 

 

 k-means  بندیخوشه  -3-3
های هر داده از مرکز یک  است که بر اساس کمترین فاصله  K-meanبندی بندی، خوشههای معتبر خوشهیکی از روش 

طور از اسم آن مشخص است  همان kmeans، با استفاده از تابع Rافزار دهد. در نرم بندی را انجام میخوشه )میانگین( خوشه 
ی مجموع مربعات فاصله گروه بگنجانیم به قسمی که  kها را در بندی کرده تا آن خوشه  k-meansهای خود را به روش داده 
که طوریسازد بههایی مجزا میها مجموعهبندی از نقاط دادهی خود حداقل گردد. درواقع این روش خوشهها از مراکز خوشهداده 

 (:1394عنوان تابع هدف مطرح است )جاللی و موسوی نسب، تابع زیر به اند.ها به مرکز خوشه نزدیک در هر مجموعه نقاط داده 

 

 (14ه )رابط

 
 

 ام است. jمرکز خوشة  jcبین نقاط و   فاصلهمعیار  ║║که 
 

 صورت زیر است:پایه به  K-meansالگوریتم 

 گیرد. عنوان مراکز اولیه در نظر مینقطه را به  kمقداردهی اولیه:  .1

 تکرار .2

3. K  دهد.ترین مرکز تشکیل میخوشه را با تخصیص تمام نقاط به نزدیک 

 شوند.مراکز هر خوشه دوباره محاسبه می .4

 تا زمانی که مراکز تغییر نکنند. .5

آمده دستهای بهشوند؛ بنابراین خوشههای اولیه انتخاب میصورت تصادفی از میان نمونههای اولیه بهمعمواًل مرکز خوشه
توانند متفاوت  می K-meansبندی مستقل های اولیه در دو خوشه فرد نیستند چراکه مرکز خوشها منحصربههبندیدر خوشه

کارگیری آن شاخص ی گوناگون بهره گرفت و خوبی یا بدی بههای فاصلهتوان از شاخصمی K-meansدر الگوریتم  باشند.
 .بندی گردندهایی که قرار است خوشهبستگی دارد به نوع داده 

 

 

 هاوتحلیل دادهتجزیه -4

  ویکور  و عوامل اوزان تعیین برای شانون آنتروپیشود. این سه بخش شامل، ها در سه بخش انجام میوتحلیل داده تجزیه
های اجرایی پژوهش به  امگ  .است بندیخوشه جهت k-means افزارنرم و از  افزار اکسل مها از طریق نراولویت تعیین برای فازی

 باشد:یشرح زیر م

 (13رابطه)
                                                                   {

𝑄𝑖
𝐿 = 𝑣

(𝑆𝑖
𝐿−𝑆∗)

(𝑆−−𝑆∗)
+ (1 − 𝑣)

(𝑅𝑖
𝐿−𝑅∗)

(𝑅−−𝑅∗)

𝑄𝑖
𝑈 = 𝑣

(𝑆𝑖
𝑈−𝑆∗)

(𝑆−−𝑆∗)
+ (1 − 𝑣)

(𝑅𝑖
𝑈−𝑅∗)

(𝑅−−𝑅∗)
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 پژوهش نظری مبانی جامع مرور باریسک  هایشاخص شناسایی :1 گام

 های مؤثر بر سنجش اثربخشی با استفاده از روش آنتروپی فازیتعیین وزن شاخص :2 گام

شده است را در  آمادهتایی  5ها و با طیف هایی که برای هر پروژه با این شاخصدر این مرحله از کار با توجه به پرسشنامه
ها با توجه به  دهی این شاخصاز تکنیک آنتروپی شانون برای وزن یم.اداده اختیار کارشناسان شرکت بورس کاالی ایران قرار 

 یم.اپرداختهها یازدهیامتاین 
اهمیت ریسک، احتمال وقوع ریسک و هزینه پیامد ریسک   :آمده شاملدستشاخص مؤثر به  3یک بجای تکندر این 

,�̃�1های انگلیسی ترتیب از عالمتبه �̃�2, �̃�3  ها با تکنیک یم. در ادامه وزن این شاخصانمودهها استفاده برای معرفی آن
 حاصل شد: 5جدول صورت ها بهماتریس زوجی حاصل از مقایسه شاخص است. شدهدادهآنتروپی نمایش 

 
 ها: جدول ارزیابی شاخص۵جدول

�̃�𝟑 �̃�𝟐 �̃�𝟏  

(𝟒, 𝟓, 𝟔) (6,7,8) (1,1,1) �̃�1 

(
𝟏

𝟒
,
𝟏

𝟑
,
𝟏

𝟐
) 

(1,1,1) 
(
1

8
,
1

7
,
1

6
) 

�̃�2 

(𝟏, 𝟏, 𝟏) (2,3,4) 
(
1

6
,
1

5
,
1

4
) 

�̃�3 

 
 شود:حاصل می 6نموده و جدول  5های جدول یهدرای سازنرمالاقدام به  ( 4رابطه )با استفاده از 

 

 یسازنرمال: جدول 6 جدول

�̃�𝟑 �̃�𝟐 �̃�𝟏  

(𝟏, 𝟏, 𝟏) (0.67,1,1) (0.79,0.76,0.71) �̃�1 

(𝟏, 𝟏, 𝟏) (0.11,1,1) (0.1,0.11,0.12) �̃�2 

(𝟏, 𝟏, 𝟏) (1,1,1) (0.12,0.15,0.18) �̃�3 

 
همان انحراف است اقدام نموده و   که  jdو jE( نسبت به دست آوردن 9( و )8(، )7(، )6(، )5در ادامه با استفاده از روابط )

 شده است.حاصل 7جدول ها باشد با توجه به اوزان شاخص
 

 هاآنتروپی، عدم اطمینان و وزن شاخص محاسبه : 7 جدول
 

�̃�𝟏 �̃�𝟐 �̃�𝟑 

jE 0.989593 0.991285 0.997212 

jd 0.010407 0.008715 0.002788 

jW 0.0959 0.0803 0.0257 

 
وزن شاخص اهمیت ریسک دارای بیشترین مقدار و به عبارتی دارای اهمیت باال در میان دو شاخص دیگر   8با توجه به جدول 

 قرار دارد.
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 ها: تعیین وزن نهایی شاخص8 جدول

 (jWها )وزن شاخص هاشاخص

�̃�𝟏 0.095884 

�̃�𝟐 0.080296 

�̃�𝟑 0.02569 

 

 ویکور فازی های مؤثر با روش شاخصی ریسک با توجه به بندرتبهتعیین : 3گام 
آمده در مراحل قبل و همچنین وزن این شاخص با تکنیک آنتروپی فازی در این مرحله دستهای مؤثر بهبا توجه به شاخص

پردازیم. در  های پرشده توسط خبرگان می های مؤثر بر سنجش اثربخشی با پرسشنامه ها با توجه به شاخصی ریسکبندرتبهبه 
 ایم.ها را نشان داده جداول نهایی این تحلیل  ،با روش ویکور فازی ادامه

 
 (:9)جدول  گیری( تشکیل ماتریس تصمیم1

، باید میزان اهمیت هر کارشناس را از  4های موجود از سوی کارشناسان و جدول ها نسبت به شاخصپس از ارزیابی گزینه 
 دهیم.یمشده توسط او تأثیر گیرنده در نظر ارائه طریق ضرب و وزن آن تصمیم

 
 

 هاریسکماتریس تصمیم  : 9جدول 

𝐗𝟏 𝐗𝟏 𝐗𝟏  

 هااوزان شاخص 0.095884 0.080296 0.02569

(𝟔, 𝟕,  ریسک عملیاتی (0,1,2) (4,5,6) (𝟖

(𝟒, 𝟓,  ریسک معرفی محصول جدید (2,3,4) (2,3,4) (𝟔

(𝟐, 𝟑,  یتکنولوژ یسکر (2,3,4) (4,5,6) (𝟒

(𝟒, 𝟓,  یستمیس یسکر (6,7,8) (2,3,4) (𝟔

(𝟐, 𝟑,  یقانون یسکر (6,7,8) (4,5,6) (𝟒

(𝟐, 𝟑,  شهرت یسکر (4,5,6) (4,5,6) (𝟒

(𝟐, 𝟑,  یعتشر مطابقت با یسکر (4,5,6) (6,7,8) (𝟒

(𝟎, 𝟏,  یاقتصاد یفضا یسکر (6,7,8) (4,5,6) (𝟐

(𝟐, 𝟑,  یاسیس یسکر (0,1,2) (2,3,4) (𝟒

(𝟎, 𝟏,  یراهبرد یسکر (4,5,6) (6,7,8) (𝟐

(𝟎, 𝟏,  یاعتبار یسکر (6,7,8) (4,5,6) (𝟐

 
 (:10)جدول  ( تعیین مقادیر ایده آل2

 کنیم:اقدام می 10ی مثبت و منفی مرحله قبل با استفاده از رابطه هاآل آوردن ایدهن بخش به برای به دست در ای
 

 ی مثبت و منفیهاآل: جدول ایده 10جدول 

 

 S .و R هایبا استفاده از مقادیر شاخص Q محاسبه شاخص :4گام 

 (∗𝐀) یبهترین مقدار فاز (−𝐀) یبدترین مقدار فاز

�̃�𝟑 X̃2 X̃1 X̃3 X̃2 X̃1 

(𝟎, 𝟏, 𝟐) (0,1,2) (0,1,2) (6,7,8) (6,7,8) (6,7,8) 
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�̃�𝑖یر تعیین مقاد ( 1 , �̃�𝑖  ( :11)جدول 
,�̃�𝑖منظور محاسبه مقادیر خاکستریدر این مرحله به  �̃�𝑖 صورتبه[𝑅𝑖

𝐿, 𝑅𝑖
𝑈]   و[𝑆𝑖

𝐿, 𝑆𝑖
𝑈] استفاده  12و  11ز روابط ا

 :کنیممی
 

,�̃�𝒊: جدول مقادیر11جدول  �̃�𝒊 

�̃�𝒊 �̃�𝒊  

(𝟎. 𝟎𝟑𝟖, 𝟎. 𝟎𝟒𝟐, 𝟎.  ریسک عملیاتی (0.23,0.31,0.38) (𝟎𝟓𝟏

(𝟎. 𝟎𝟒, 𝟎. 𝟎𝟒𝟑, 𝟎.  معرفی محصول جدید ریسک (0.28,0.32,0.39) (𝟎𝟓𝟑

(𝟎. 𝟎𝟒, 𝟎. 𝟎𝟒𝟏, 𝟎.  یتکنولوژ یسکر (0.26,0.3,0.36) (𝟎𝟒𝟖

(𝟎. 𝟎𝟓𝟓, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎.  یستمیس یسکر (0.42,0.46,0.51) (𝟎𝟔𝟏

(𝟎. 𝟎𝟓𝟓, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎.  یقانون یسکر (0.42,0.46,0.51) (𝟎𝟔𝟏

(𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟎𝟓𝟔, 𝟎.  شهرت یسکر (0.39,0.43,0.49) (𝟎𝟓𝟗

(𝟎. 𝟎𝟓𝟓, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎.  یعتشر مطابقت با یسکر (0.42,0.46,0.51) (𝟎𝟔𝟏

(𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎.  یاقتصاد یفضا یسکر (0.4,0.45,0.49) (𝟎𝟓𝟖

(𝟎. 𝟎𝟓𝟏, 𝟎. 𝟎𝟓𝟔, 𝟎.  یاسیس یسکر (0.38,0.43,0.48) (𝟎𝟓𝟖

(𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎.  یراهبرد یسکر (0.4,0.45,0.49) (𝟎𝟓𝟖

(𝟎. 𝟎𝟓𝟑, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎.  یاعتبار یسکر (0.4,0.45,0.49) (𝟎𝟓𝟖

 
,�̃�𝑖در ادامه بهترین و بدترین مقادیر  �̃�𝑖 (12)جدول  آمده استدستبه: 

 
                             

: جدول 12 جدول

,�̃�𝒊مقادیربهین �̃�𝒊 

(𝟎. 𝟒𝟐, 𝟎. 𝟒𝟔, 𝟎. 𝟓𝟏) �̃�+ 

(𝟎. 𝟐𝟑, 𝟎. 𝟑, 𝟎. 𝟑𝟔) �̃�− 

(𝟎. 𝟎𝟓𝟓, 𝟎. 𝟎𝟓𝟕, 𝟎. 𝟎𝟔𝟏) �̃�+  

(𝟎. 𝟎𝟑𝟖, 𝟎. 𝟎𝟒𝟏, 𝟎. 𝟎𝟒𝟖) �̃�−  

 
 (:13)جدول  Qi( تعیین مقادیر2

 کنیم.استفاده می 𝑄𝑖برای محاسبه 13از رابطه 
 

 𝑸𝒊: جدول مقادیر13 جدول

  فازی𝑸𝒊 دیفازی 𝑸𝒊 بندیاولویت

 ریسک عملیاتی (0.22,0.24,0.27) 0.22 4

 ریسک معرفی محصول جدید (0.16,0.18,0.22) 0.16 3

 یتکنولوژ یسکر (0.23,0.25,0.28) 0.23 ۵

 یستمیس یسکر (0.15,0.17,0.2) 0.14 1

 یقانون یسکر (0.15,0.17,0.21) 0.14 1

 شهرت یسکر (0.13,0.18,0.21) 0.15 2

 یعتشر مطابقت با یسکر (0.16,0.17,0.2) 0.14 1

 یاقتصاد یفضا یسکر (0.13,0.17,0.24) 0.15 2

 یاسیس یسکر (0.15,0.25,0.2) 0.14 1

 یراهبرد یسکر (0.13,0.17,0.21) 0.15 2

 یاعتبار یسکر (0.14,0.17,0.21) 0.15 2
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به اعداد قطعی تبدیل نموده و  را 13 آمده در جدولدستبهاعداد فازی  Valueسازی یرفازیدر انتها با استفاده از غ
 کنیم.میی بندرتبهموجود را بر اساس مقادیر قطعی آن  هایریسک

باالئی  تیلوواسیاسی، مطابقت با شریعت، قانونی و سیستمی با  هایریسک 13طور که از نتایج امر پیداست در جدول همان
شهرت، راهبردی، اعتباری و اقتصادی در مرتبه دوم دارای اهمیت کمتری  هایریسک شده است، در ادامه یمعرفدر سیستم 
 خواهد بود.

 .تری برخوردار استشده و از اهمیت پایینیگر شناختهد هایریسکترین میان یتاهمکمعنوان ریسک تکنولوژی به

                                       

 بندیخوشه:  ۵گام 
بندی نمود. ها را خوشهتوان ریسکبر اساس آن می کهشود بندی میبه پنج دسته تقسیم 𝑄𝑖مقادیر( 13اساس جدول ) بر

 نویسیم:به دست آماده است را به شکل ذیل می 14جدول  دربندی که ابتدا مقادیر خوشه 
 

𝑄1 = 0.14,𝑄2 = 0.15,𝑄3 = 0.16,𝑄4 = 0.22,𝑄5 = 0.23 
 

 بندیخوشه جدول : 14 جدول

𝑸𝟒 −𝑸𝟓 موجود هایریسک الباقی بحرانی ریسک 

𝑸𝟑 −𝑸𝟒 جدید محصول معرفی ریسک کلیدی ریسک 

𝑸𝟐 −𝑸𝟑 عملیاتی ریسک مهم ریسک 

𝑸𝟏 −𝑸𝟐 یتکنولوژ ریسک اغماضقابل  ریسک 

 

 گیریبحث و نتیجه -5
یرها، افزایش تأخها و بندیجمله طوالنی شدن زمان منجر به پیامدهای منفی از شرکتفقدان یا مدیریت ناقص ریسک در 

موقع به  ها از ارکان اصلی مدیریت ریسک بوده و امکان ارائه پاسخ مناسب و بهبندی ریسکرتبه گردد. ها و ... میهزینه
-ا ارائه مدلی ضمن طراحی یک ساختار جامع شکست ریسک و نیز معرفی مجموعهکند. در این تحقیق بها را فراهم میریسک

مدل مناسبی برای تعیین مجموعه   شدهیت طراحهای ارزیابی، یک پرسشنامه جامع طراحی گردید. ساختار شکسای از شاخص
هزینه وقوع و  احتمال، اهمیتاست. در نظر گرفتن حوزه اثر ریسک بر اهداف  شرکت بورس کاالی ایرانعوامل ریسک در 

شود. روش تحلیل ویکور فازی نتایج ها میهای متفاوت منجر به ارزیابی دقیق ریسکریسک مختلف شرکت با وزن
ها  و تأثرات ریسک یربودن و نزدیکی تأث ها توسط این روش بر اساس میزان بحرانیبندی ریسکی ارائه داده و رتبهاعتمادقابل

 گیرد.صورت می
شده و مورد ارزیابی ییشناساهایی که با همکاری خبرگان حوزه شرکت در این تحقیق یسکرحاضر انواع در تحقیق 

 است عبارت است از: قرارگرفته
  یسک ر، شهرت یسکر، یقانون یسکر، یستمیس یسکر، یتکنولوژ یسکر، ریسک معرفی محصول جدید، ریسک عملیاتی

 .یاعتبار یسکرو  یراهبرد یسکر، یاسیس یسکر، یاقتصاد یفضا یسکر، یعتشر مطابقت با

اهمیت ریسک، احتمال وقوع ریسک و هزینه وقوع  ها شامل بندی ریسکنظر خبرگان سه شاخص اولویت همچنین با استفاده از 
که نیز تعیین شد  کنندهیابیارز هایشاخص اهمیت آنتروپی فازی گروهی گیریتصمیم شده و با استفاده از روش استخراج ریسک

و در آخر پذیرفتن هزینه  0.080296سپس احتمال وقوع با وزن ، 0.095884زن نشان از اهمیت بسیار باالی اهمیت ریسک با و
 بود.  0.02569ریسک با کمترین وزن یعنی 

ها را سیستمی است. که آن  و قانونی  شریعت، با مطابقت سیاسی،های ریسکیق حاضر حاکی از اهمیت باالی تحقنتایج 
 شهرت،های ریسک  ادامه در مراتب از اهمیت باالتری برخوردارند.های بحرانی در نظر گرفت چراکه بهعنوان ریسک توان بهمی
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گیرند و های کلیدی قرار میبود که در دسته ریسک  خواهند کمتری اهمیت دارای دوم مرتبه در اقتصادی و اعتباری راهبردی،
آمده در دسته دستهای دیگر اولویت خواهد داشت که این ریسک با توجه به مقادیر به سکمراتب کمتر از ریریسک عملیاتی به

 و شدهشناخته دیگر هایریسک میان ترینیتاهمکم عنوانبه تکنولوژی ریسک سرانجامد گرفت و نهای مهم قرار خواهریسک
اغماض خواهد بود، اما نه به این معنی که اهمیت ندارد بلکه  قابلهای است و در دسته ریسک برخوردار یترنییپا اهمیت از

 تری برخوردار است.های دیگر از درجه و رتبه پاییننسبت به ریسک 
 ییرنشده است، لذا ممکن است با تغ ینهنهاد یآن در اقتصاد مل یگاهنقش و جا یران،ا یتوجه به نوپا بودن بورس کاال با
وزارت  ی،وزارت جهاد کشاورز ی،وزارت صنعت، معدن و بازرگان یرنظ یرانا یمرتبط با بورس کاال یدر نهادها یاسیس ینمسئول

گذشته برخی از  در، مثالعنوان بهتوسعه دچار اخالل شود.  یردر مس یرانا یکاال  رس و ...، حرکت بو ییو دارا یامور اقتصاد
ها و اظهارنظرهایی گیریمرتبط با بورس کاالی ایران اقدام به تصمیمهای خود نسبت مسائل مسئولین سیاسی بر اساس دیدگاه 

 یاقتصاد یهاالشعاع قرار داده است. همچنین محیط سیاست داخلی و خارجی نظیر تحریماند که عملکرد بورس را تحتکرده
سازمان  یفقه یتهکم هرچنددیگر  اند. از طرفداده را تحت تأثیر قرار که عملکرد بورس کاالی ایران  است یاز موارد یگرد یکی

بودن قواعد   یشرع یدر موارد یبر شرع را برعهده دارد ول یمعامالت یمنطبق بودن ابزارها یتبورس و اوراق بهادار مسئول
این مسئله به خصوص در مورد قراردادهای مشتقه   گرفته است. قرار شکمورد  یتوسط برخ یرانا یدر بورس کاال  یمعامالت

عریف و بررسی های تتوان اقداماتی شامل تشکیل کمیتهبسیار حائز اهمیت است. جهت کاهش ریسک مطابقت با شریعت می
  انجام داد. مستندسازی و شفافیت اطالعات، های مناسباستراتژی

های قانونی ایج حاصل از موقعیت قانونی مشخص پدید آید. ریسککه در نتاست  از تغییرات نامطلوبی ریسک قانونی ناشی
سازگاری بین  ، عدمقطعیت در قوانین موجود ، عدمشفافیت در قوانین موجود ، عدمخالء قانونی دی شامل وجودتواند در موارمی

 و تغییر گذارانصالحیت قانون ، عدمدر قوانین موجود ، تغییروجود دادگاه صالحه برای رسیدگی به تخلفات ، عدمقوانین موجود
 یستمی کهس یسکرتوان ریسک قانونی را کاهش داد. همچنین شده می یک از موارد ذکر . با کنترل هربروز نماید گذارانقانون

توان از طریق همکاری متقابل  را می یرانا یبازار بورس کاال  کنندگانمشارکتاز  یتعهدات برخ یفایعدم ا یا یاز ناکارآمد یناش
یران، ا یفعال در بورس کاال  یه سرما تأمین یهایران، شرکتا یعضو بورس کاال  یکارگزار یهابا نهادهایی همانند شرکت

کننده معامالت در بورس تسویه یاصل یهای، بانکرکزم یگذارسپرده یران، شرکتا یکاال در بورس کاال  یاصل کنندگانعرضه
 یران کاهش داد.ا یکاال

رود، در خاتمه چند پیشنهاد جهت با توجه به اینکه موضوع این تحقیق در حال حاضر در ایران موضوع جدیدی به شمار می 
 گردد. تحقیقات آتی در این زمینه ارائه می

که در این تحقیق مشاهده گردید متغیرهای زبانی با استفاده از اعداد فازی مثلثی به مقادیر کمی  گونههمان .1
ی به مقادیر  اذوزنقهگردد تا در تحقیقات آتی محققان این مقادیر را با استفاده از اعداد فازی د، پیشنهاد میتبدیل شدن

 کمی تبدیل نمایند.

آمده و از آن برای به دست آوردن میزان اهمیت دستها بهدر تحقیق حاضر تنها ساختار بین شاخص .2
گیری استفاده نمایند که در های تصمیمر تحقیقات آینده از روش گردد محققان دیمها استفاده گردید. پیشنهاد شاخص

 یرگذاری هر شاخص نیز سنجیده شود.تأثها شدت آن عالوه بر روابط بین شاخص

 هایریسکسازی یادهپهایی که آمادگی گیری خود را در سازمانگردد تا محققان مدل تصمیمپیشنهاد می  .3
سازی نمایند تا یادهپای را نیز ای دیگری مانند فازی شهودی، نوع دوم و فاصله هد، با استفاده از روش دارن رامختلف 

 نتایج حاصل از تحقیق حالت عملی داشته باشد.
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