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 چکيده
امروزه سازمان ها از طرق محتلف به دنبال کاهش نرخ مالیات خود هستند از اینرو تبیین 

عوامل مؤثر بر مدیریت مالیات با توجه به شرایط عدم اطمینان می تواند در این راستا نقش 

مالیات  مؤثر بر مدیریتبسزایی ایفا کند. با توجه به این امر در این پژوهش به تببین عوامل 

با استفاده از روش  تدایدر ادر شرایط عدم اطمینان پرداخته می شود. برای این منظور 

عوامل شامل  نیشدند که ا ییشناسا اتیمال تیریدر مد تیموفق یعامل بحران ۳۱ ،یدلف

 ییدر دارا یگذار هیکاال، شدت سرما یدر موجود یگذار هیشدت سرما ات،ینرخ موثر مال

 ات،یدرآمد مشمول مال ح،یناصح یداده ها ،یثابت، نوع صنعت، فقدان آموزش کاف یها

 نهیهز ،یاتیموثر مال نیقوان ات،یمنصفانه مال یشرکت، پرداخت ها یها ییکل دارا رزشا

ند و با باش یم یاتیمال یگزارشگر تیشفاف ،یمال یگزارشگر تیو توسعه، شفاف قیتحق

 جیشد. نتا دهیعوامل سنج نیاثرات متقابل ا یکسترمتل خا یاستفاده از پرسشنامه د

به مشمول و عوامل مربوط به قانون گذار ارتباط مثبت  طنشان داد که عوامل مربو قیتحق

 دارند. النیدر گ اتیمال تیریبا مد یدار یو معن

مدیریت مالیات، نرخ مالیات، دی متل، تئوری خاکستری، عدم  :يديکل واژگان 

 .اطمینان
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  2 زینب یوسف پور کرباسدهی، 1 عباس ادهم

 .استادیار، حسابداری، دانشگاه آزاد بندرانزلی ۳
 .اس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد آستانه اشرفیهکارشن 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 زینب یوسف پور کرباسدهی

 

 تبيين عوامل مؤثر بر مدیریت ماليات در شرایط عدم اطمينان

http://www.joas.ir/


 97 -82، ص 9397 بهار،  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 .اندـودهب اتیمال تیریو مد یاتیمال یزیرمدت در راستای برنامهدر بلند مالیاتی سازی نرخ مؤثرحداقل پی در مدیران کنوناز گـذشته تـا

 رخ مؤثر مالیات را دردهد. چـنانچه مـدیر بتواند نها را نشان مـیاز برآیند انواع مالیات ناشی خالص بار مالیاتی یقتنرخ مؤثر مالیاتی در حق

 .]۳[مـدیریت نموده است را مدت کاهش داده و مـالیات کـمتری پرداخـت کـند، مـالیاتبلند

سود بپردازند. دو یا چند شرکت عضو گروه تجاری  تیریبه مد ،یاتیمال یزیرها به منظور اهداف برنامهشرکت رسدیبه نظر م ،یکل طور به

 یریتدکل جریان نقدینگی ناشی از پرداخت مالیات گروه را کاهش دهند و مالیات را م توانند، میسودآور به شرکت زیانده شـرکت با انتقال سود از

 .]2[ـردیپذ گذاری انتقالی که متفاوت با ارزش بازار است، صورتقیمت قیاز طر تواندینمایند. این کار احتماالً م

 سود برای اهداف مالیاتی دارند و برای تیریبیشتری برای مد ۀهای عضو گروه تجاری، انگیزشرکتتوان این مسئله را مطرح کرد که می لذا

 یهارکتش رسدیبه نظر م قت،یپذیری هستند. در حقگذاری انـتقالی، دارای انعطافمعامالت درون گروهی با کنترل قـیمت از طریق سود انتقال

 گـروه با اهداف یهاشـرکت نیسود ب تیریمد ، بهانتقالی گذاریمالت درون گروهی با کنترل قیمتقادرند از طریق معا یتجار یهاگروه ضوع

 .]۱[بپردازند یاتیمال

 

 مبانی نظري  -1
که  یشرکت .]4[اند نموده فیکمتر در بـلندمدت تـعر اتیمال در پرداخت ریمد ییتوانا صورت را به اتیمال تیری( مد22۳2) و نوگا کینیم

 بق. بر طاست گرفته شیدر پ اتیمال ـرامونیجـسورانه پ یاهیّرو در واقع باشد،یم اتیمال نةیهز یو حـداقل سـاز اتیمـال تیریبـه دنـبال مد

 یاتیمـالشرکت، نـرخ  تیریتوسط مد دیزا است و سهامداران شرکت معتقدند که بـاارزشـ یتیفـعال ات،یمال تیریپژوهش، مد چند یهاافتهی

 .]5[شود تیریشرکت مد

قرار  یابیکـمتر، تـوسط سهامداران مورد ارز اتیپرداخت مال مسئلة که دندیرس جهینت نیا ( به2222) و دارماپاال یدسا ن،یبر ا افـزون

 .]۳[ردیگـ یقرار مـ مدنظر تیریمد عـملکرد یـابیارز یهااز شاخص یکیو بـه عـنوان  ردیگیمـ

 تیری. اگرچه مدندینما تیفعال ـنیا ریخود را درگـ لندیها ماگرفته شود، شرکت نظر در زاارزش یتیفعال عنوان به اتیمال تیریمد اگر

 یهامرتبط با اختصاص منابع به طرح یهانهیگرفتن هز در نظر کنیشرکت را بهبود بـبخشد، ل کیسـود  ییتواند رقـم نـها یمـ اتیکردن مـال

 یادراتمـحصول صـ کی دیتول یدر راسـتا دیخـط تـول ـکی ـجادی. بـه عـنوان مثال، چنانچه شرکت به دنبال اباشدیم تیّاهم یدارا زین یاتیمال

  .]۳[را متحمل شود ییهانهیصرف کند و هز دیرا با ی، منابعباشد

 لیاز قب یگرید یهانهیهز یاتیمال یزیررفته، برنامه فـرصت از دسـت نهیکه افزون بر هـز کنندی( خاطرنشان م2222شولز و همکاران )

 دآورنیم یرو اتیمال تیریبه مد یها تنها زمانشرکت ن،یبه همراه دارد. بنابرا زین نانیو عـدم اطـم یضـمن یهااتیمـال ،یمـعامالت یهانهیهـز

 زی( ن2222و دارماپاال ) یداشـته باشد. دسا یها فزونطرح نیبابت ا از تحمل شده یهانهیها بر هزطرح نیا از یناش یاتیمال یهاییکه صرفه جو

لبه مورد مطا اتیمال نرخ اند.دانسته یاتیمال ییجو صرفه حاصل از ینقد اناتیاز جر ریرا منوط به نحوۀ استفادۀ مد اتیمال تیریمد یسودمند

 ای و ستین اتیشده توسط شرکت ها مشمول مال لیتحص یدرآمدها هیکل است، اما ینرخ ثابت رانیتوسط دولت در اغلب کشورها و از جمله ا

 .]۳[باشند یم یجداگانه ا ینرخ ها یدارا

از منظر  ،یحسابدار یطبق استانداردها انیجهت محاسبه سود و ز انیلحاظ شده در صورت سود و ز یها نهیهز یبرخ ن،یبر ا افزون

 یاتیلشود که به نرخ مؤثر ما یم جادیا یگرید یاتیذکر شده، نرخ مال یتفاوت ها یلی. به دلردیگ یقابل قبول قرار نم یها نهیدر زمره هز یاتیمال

 .]۳[معروف است

ا ر اتیپرداخت کند، مال یکمتر اتیرا در بلند مدت کاهش داده و مال اتیبتواند نرخ مؤثر مال ریراستا مد نیچنانچه در ا یطور کل به

سود  شیمنجر به افزا رایخواهد داشت ز یشرکت در پ تیریمد یرا برا یبهتر انجام شود، عملکرد بهتر امر نینموده است. هر چه ا تیریمد

را به  اتیمال تیری( مد22۳2و نوگا ) کینیم .]۳[خواهد شد اتیاز بابت مال یخروج ینقد یها انیکاهش جر نیو همچن اتیلخالص پس از ما

 .]4[نموده اند فیلند مدت تعرکمتر در ب اتیدر پرداخت مال ریمد ییصورت توانا

 امونریپ یریگ جهینت یبرا یبه عنوان ابزار نفعیذ یگذاران و گروه ها استیشرکت ها، اغلب توسط س یاتیمؤثر مال ینرخ ها نیهمچن

مختلف  یاتیمال یها تیمعاف ینرخ مزبور اطالعات مناسب و خالصه از اثرات تجمع رایشود ز یمختلف استفاده م یشرکت ها یاتیمال یها ستمیس

  .]۳[آورد یشرکت ها را فراهم م یاتیمال یها رخدر ن راتییو تغ

ت طلب فرص رانیمد یتواند امکان اجازه را برا یو مبهم باشد و احتماال م دهیچیتواند پ یم یاتیمال یزیتوان گفت که برنامه ر یم یطرف از

 .ردیصورت پذ یشتریاهتمام ب اتیمال تیریو مد یاتیلما یزیبرنامه ر نهیطلبد که در زم یم نیبنابرا .]4[فراهم کند

 .]4[قابل توجه است، و آن ممکن است بالفاصله به نفع عملکرد شرکت نباشد نانیشامل عدم اطم یاتیمال یزیر برنامه
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و شامل پرداخت  کند یمدرن را فراهم م یاتیمال تیریمرور نظام مند مد یاتیمال تیری( در کتاب نظام مد22۳۳و کومر ) نکیآل نیهمچن

 دهاینیفرا ،یاتیدر ادارات مال یاصل ندیفرا ری،یخطرپذ تیریمد ،یساختارهای سازمان ،یتحوالت اجتماع ،یاتیمال تیریمد یکار اصل ات،یمال

 یتوان دارا یم اتیمال تیریمد تیتوان گفت که موفق یم نرویاز ا .]2[است رییتغ تیریعملکرد و مد تیریو کنترل، مد زییر رنامهب ،یبانیپشت

 یم کیشدن به دولت الکترون لیتبد یدولت برا لیو تما نترنتیو استفاده روز افزون از ا ریتفاس نیبا توجه به ا  .باشد یادیز رگذاریعوامل تأث

 : کرد که انیگونه ب نیتوان ا

 .]7[گسترش داده است یو راحت ییاراک ،یاثربخش شیافزا نترنتیا یفن آور قیخدمات خود را از طر زیدولت ن ،یمانند هر کسب و کار 

و نوار قرمز  یبه طور معمول در بوروکراس ورها،کش نیدولت ا رای، ز]8[جالب است اریبس شنهادیپ کی نیدر حال توسعه، ا یکشورها نهیدر زم

 .]7[گرفتارشده است

که در آن اعتماد به دولت و  ییدر جا .]2[است رگذاریتأث کیدولت الکترون تیموفق یکشف کرد که چگونه اعتماد بر رو یکم مطالعات

  .]۳2[شده اند لیتبد تیموفق یدیبه عوامل کل یاعتماد به تکنولوژ

 تیریمد یکه بر رو یتواند همراه با عوامل متعدد یم یاتیامور مال یبرا رانیدر ا نترنتیتوسعه استفاده از ا نکهیبا توجه به ا  گریطرف د از

از موارد  یاریدر بس یباشد. از طرف تیتواند حائز اهم یم اتیمال تیریمد تیعوامل موثر بر موفق نیا افتنی نرویاز ا هستند، باشد رگذاریتأث اتیمال

 یگرفت که عوامل بحران جهیتوان نت یرو م نیدهد. از ا یم رییگذاشته و روند موجود را تغ ریتاث گریعامل بر عامل د کیگردد که  یمشاهده م

 یروزیپ ایتواند در شکست  یم تیدر نها یرگذاریتاث نیکه ا ییگذار هستند. از آنجا ریتاث گریکدی یبر رو یزیبرنامه ر موجود در هنگام اجرا و

متقابل  ، اثرات النیدر گ اتیمال تیریمد تیموفق یعوامل بحران ییطلبد تا بعد از شناسا یمنظور م نیموثر باشد به هم اتیمال تیریمد یاجرا

ر د نکهیعوامل در روند اجرا مشخص گردد. با توجه به ا نیهر کدام از ا یاثرگذار زانیآن م قیشود تا از طر دهیسنج ریدگکی یعوامل بر رو نیا

 ییااز آنج نکهیباشد. ضمن ا یم ینوآور یمنظر دارا نیاز ا قیتحق نیعوامل مؤثر انجام نشده ا ییجهت شناسا یتاکنون مطالعه ا قیحوزه تحق

 نوتاکن اتیمال تیریروش در حوزه مد نیشود و ا یسنجش اثرات متقابل استفاده م یبرا یمتل خاکستر یاز روش د مورد نظر قیکه در تحق

 در کار وجود دارد. یاز منظر روش هم نوآور لیدل نیاستفاده نشده است به هم

 

 پيشينه پژوهش -2
 و همکاران ییدساروی مالیات مؤثر باشند، پرداختند. محققان محتلف از مناظر مختلف به بررسی عواملی که در نهایت می توانند بر 

رعکس شود و ب یشرکتها م یاصول راهبر یها ستمیباال، باعث بدتر شدن س یاتیمال یکه نرخ ها دندیرس جهینت نیخود به ا قی( در تحق2227)

سارتوری  .]۳۳[خواهد داشت یرا در پ یاتیمال یدرآمدها شیشرکتها شده و افزا یاصول راهبر یها ستمیباعث بهبود س یاتیمال نییپا های نرخ

(، نشان داد که واکنش های بین حاکمیت شرکتی و مالیات به صورت متقابل بوده، در حقیقت، از یک سو، قواعد حاکمیت شرکتی تاثیرات 2228)

اه دولت(  و ارتباط دادن آنها به استراتژی ساختاری در برآورده کردن تعهدات مالیاتی شرکت ها دارد و از سوی دیگر، طرح های مالیاتی) از دیدگ

 ( در مطالعه22۳2و نوگا ) کینیم .]۳2[های مالیاتی )از دیدگاه شرکت( می تواند تاثیر بسزایی در ایجاد یک حاکمیت شرکتی پویا داشته باشد

 یبرا یپاداش به عنوان محرک های که طرحجستجو نمودند. آنها نشان دادند  اتیمال تیریشرکتها را بر مد یاصول راهبر ی هایژگیاثرات و ای

سهامداران را  اتیمال تیریها نشان داد که مد افتهی نیکند. همچن یکاه عمل م اتیبلندمدت و مال یدر طرح ها یگذار هیجهت سرما رانیمد

( در پژوهش خود از 22۳2کاران )و هم رنگید .]4[سهامداران در ارتباط است یدیعا شیبه طور مثبت با افزا اتیمال تیریو مد ی سازدمتنفع م

حاصل از پژوهش آن  جیساله استفاده کردند. نتا ۳2دوره  یشرکت ها ط اتیاجتناب از مال زانیآزمون م یبلندمدت برا ینقد یاتینرخ مؤثر مال

را دارند  نیا ییت ها توانادرصد شرک 25 بایتوسط شرکت ها وجود دارد و تقر اتیدر اجتناب از پرداخت مال یدهد که اختالف مقطع یها نشان م

 رموظفیغ یکه تعداد اعضا دندیرس جهینت نی( به ا22۳۳) چاردسونیو ر سیالن .]۳۱[درصد نگه دارند 22 ریرا ز ینقد یاتیکه نرخ مؤثر مال

د، باش شتریب رهیمد اتیه رموظفیغ یهرچه تعداد اعضا گر،یمتهورانه دارد. به عبارت د یاتیمال هیو معنادار با رو یمنف ای رابطه رهیمد اتیه

که تفاوت  ییدر شرکت ها نکهیبر ا یفراهم کردند مبن ی( شواهد22۳2و همکاران ) الکیبل .]۳4[آورد یم یرو اتیمال تیریشرکت کمتر به مد

 یاتیلو ما یرکه اگر تفاوت مثبت درآمد دفت یسود کمتر است در حال یداریباشد، پا یسود م تیریاز مد یناش یاتیو مال یمثبت درآمد دفتر

 یسود واقع تیریبر مد یاهرم مال ریبا عنوان تأث ی( در پژوهش22۳۱و همکاران ) یاتینورح .]۳5[است دارتریباشد، سود پا یاتیاز اجتناب مال یناش

و  دیتول یعاد ریغ نهیهز ،یعاد ریغ یاتینقد عمل انی)جر یسود واقع تیریمد یارهایو مع یاهرم مال نیدهد ب یآن ها نشان م جیپرداختند. نتا

سود و عدم تقارن  تیریبا عنوان مد ی( در پژوهش22۳۱و همکاران ) رویکرم .]۳2[وجود دارد یو معنادار یغرعاد( رابطه منف یاریاخت نهیهز

سود و عدم  تیریمد نیدهد ب یپژوهش آن ها نشان م یها افتهینمودند.  یاز کانادا را بررس ی: شواهدیطیمح ینانینااطم طیدر شرا یاطالعات

ارن سود و عدم تق تیریمد نیرابطه ب یطیمح ینانیدهد که نااطم یم شانن جینتا ن،یوجود دارد. عالوه بر ا یرابطه معنادار کی یتقارن اطالعات

 ای یاتیمال زهی: انگیتجار یها درآمد در گروه تیریمد( در پژوهش خود با عنوان 22۳4. بیوزلینک و دلوف )]۳7[کند یم فیرا تضع یاطالعات

http://www.joas.ir/


 97 -82، ص 9397 بهار،  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

( ی)برگزار یارگروه تج کیوابسته به  یکیبلژ یدهد که شرکت ها یمطالعه شواهد نشان م نیااینگونه بیان کردند که  ت؟یسلب مالک یپنهان ساز

 یامضا شده شرکت ها یاریکه تعهدات اخت میده یبه طور خاص، ما نشان م کنند. یم تیریمستقل مد یاز شرکت ها شیدرآمد خود را ب

 میده یدارد. سرانجام، ما مدرک م یمستقل بستگ یبا شرکت ها سهیشرکت در مقا یینها اتیمال تیبر وضع شتریب یبه طور قابل توجه یگروه

. همچنین در ایران هم تحقیقاتی با این مضمون انجام شده شود یم لیتسه یمعامالت درون گروه قیدرآمد به طور خاص از طر تیریکه مد

 ،یگذاران درباره سود آت هیو انتظارات سرما یپرداخت اتینرخ مال یکنواختیتحت عنوان،  ی( در پژوهش۳۱2۱ان )و همکار خیمشا. ]2[است

شرکت  یپرداخت اتینرخ مال یکنواختیگذاران از  هیدرک سرما ی( به بررس۳28۱) نیشکیم یپرداختند. در پژوهش خود با استفاده از روش شناس

 اتینرخ مال یکنواختیگذاران از  هیدهد سرما یپرداختند. نتاج آن ها نشان م اتیاز مال شیسود پ یاجزاسود و  یداریاپ نییها به منظور تع

 یو مهجور جورشر ییرضا. ]۳8[ندینما یاستفاده نم اتیسود قبل از مال یسود و اجزا یداریپا یابیارز یبرا یشرکت ها به عنوان عالمت یپرداخت

 یبررس ق،یکردند که هدف تحق انیب نگونهیدر شرکت ها ا یاتیمال تیریو مد ینهاد تیساختار مالک نیط ب( در پژوهش خود با عنوان ارتبا۳۱2۱)

نشان  یبرا یو تعهد ینقد اتینرخ مؤثرمال اریمنظور، از دو مع نیدر شرکتها است. به هم یاتیمال تیریو مد ینهاد تیساختار مالک نیارتباط ب

و با  یبیبه صورت ترک ۳۱22-۳۱8۱ یدوره زمان یشرکت برا 82مربوط به  یداده ها قیتحق نیدر ا استفاده شده است. اتیمال تیریدادن مد

رابطه  یاتیمال تیریو مد ینهاد تیساختار مالک نینشان داد، ب جیقرار گرفته است. نتا لیو تحل هیمورد تجز ،یقیتلف ونیرگرس ستمیاستفاده از س

 تیریو مد یاتیمال تیریمد نیرابطه ب ی( در پژوهش خود با عنوان بررس۳۱25مقدم ) یو احمد یمیاهابر. ]۳2[برقرار است یمیمعنادار و مستق ی

سود  تیریبر مد یاتینرخ مؤثر مال ریتأث یپژوهش بررس نیکردند که هدف از ا انیب نگونهیا یسود واقع تیریو مد یبر اقالم تعهد یسود مبتن

شده  یبررس ۳۱22تا  ۳۱88 یزمانشده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره  رفتهیشرکت پذ ۳27متشکل از  یمنظور نمونه ا نیا یاست. برا

چند  ونیپژوهش با استفاده از الگو رگرس جیشود. نتا یمحاسبه م اتیبر سود قبل از مال اتیمال نهیهز میتقس قیاز طر یاتیاند. نرخ مؤثر مال

نرخ  نیب نیاست. همچن یاریاخت یسود اقالم تعهد تیریو مد یاتینرخ مؤثر مال نیب یمثبت رابطه انگریب ،ییتابلو یداده ها یو روش ها رهیمتغ

 تیری( در پژوهش خود با عنوان ارتباط مد۳۱25و دلدار ) یخیمشا. ]22[وجود دارد یرابطه مثبت و معنادار یسود واقع تیریو مد یاتیمؤثر مال

ان مستقل سودش یهابا شرکت سهیدر مقا یتجار یهاعضو گروه یهاکردند که شرکت انیگونه ب نیا یتجار یهاسود در گروه تیریو مد اتیمال

به نظر  ن،یدارند. عالوه بر ا یشتریسود ب تیریمستقل مد یهابا شرکت سهیمقامتنوع در  یتجار یهاگروه ن،ی. همچنکنندیم تیریمد شتریرا ب

 .]۱[اتفاق خواهد افتاد یترسود باال تیریمد یدر فرع یاصل تیمالک شیبا افزا رسدیم

 

 روش پژوهش -3
 به منظور اتیمال تیریمد تیموفق یهدف آن مشخص کردن اثرات متقابل عوامل بحران رایاست ز یاز نوع کاربرد نجایدر ا قینوع تحق

ده مباحث مطرح ش نهیر زمد یاست که خود توسعه دانش کاربرد النیدر گ اتیمال تیریبهبود روند مد یدر راستا شتریو توجه ب یبند تیاولو

 نیور در امنظ نیگردند به هم ییشناسا النیدر گ اتیمال تیریمد تیموفق یعوامل بحران دیبا قیتحق یکه در ابتدا ییاست. از آنجا اتیدر مال

 النیدر گ اتیمال تیریمد تیموفق ی، عوامل بحران قیتحق اتیاستفاده از عوامل مندرج در ادب نیو همچن یقسمت ابتدا با استفاده از روش دلف

اضر بر ح قیکه تحق ییشود. از آنجا یم دهیعوامل با هم سنج نیاثرات متقابل ا یمتل خاکستر یبا استفاده از روش د یدو در گام بع ییشناسا

جامعه  نی. علت انتخاب اباشند یم ،آستارا،رودباریجان،انزلیدررشت،اله قیتحق یجامعه آمار نرویباشد از ا یم اتیمال تیریعوامل مؤثر بر مد یرو

ان ها کرد. سازم نیبهتر و بهبود عملکرد ا یزیکمک به برنامه ر قیتحق نیا جینتا قیتوان از طر یراحت تر به آن بوده و البته م یدسترس یآمار

خبره  22و برابر با دک بوده حوزه ان نیخاطر تعداد خبرگان در  ا نیشوند به هم لیتکم دیتوسط خبرگان با قیتحق نیکه اطالعات در ا ییاز آنجا

 لیحلو ت هیتجز یاطالعات از روش ها لیو تحل هیتجز یبراشود.  یاطالعات استفاده م لیتکم یبرا یرشماراز روش س قیتحق نیدر ا نرویاز ا بود.

 د .خواهد ش انجاماستفاده از محاسبات گراف  یمتل خاکستر یدر روش د نکهیگردد. ضمن ا یاستفاده م یآمار استنباط

 

 تئوري خاکستري -1-3
وند که قسمت ش یبندی م میو خاکستری تقس اهی، س دیها به سه دسته سف ستمیهای خاکستری ، تمام س ستمیدر تئوری س یبه طور کل

 نهای کامال ناشناخته هستند. نا کامل بود امیشامل پ اهیباشند و قسمت های س یم ستمیس کیهای واضح در  امینشان دهنده پ دیهای سف

 امیخاکستری هم پ نانیعدم اطم گریباشد . به عبارت د یم ستمیرنگ خاکستری برای س انگریدر مورد اطالعات ب منانیعدم اط ایاطالعات و 

روابط و چگونگی محاسبات در این پژوهش به صورت زیر تعریف می  .]2۳[ردیگ یهای شناخته نشده را در بر م امیهای شناخته شده و هم پ

 شود :
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𝜇𝐺̅̅̅̅ با  Xاز مجموعه جهانی  Gاست آنگاه مجموعه خاکستری  جهانی مجموعه یک X که نیدک فرض (𝑋) و𝜇𝐺(𝑋)  به عنوان حد باال

 ( تعریف می شود :۳مانند ) G عضویت و پایین از تابع

 
𝜇𝐺̅̅̅̅ (𝑋) ∶ 𝑋 → [0,1]         𝜇𝐺(𝑋) ∶ 𝑋 → [0,1]                  (1)  

  

 𝜇𝐺̅̅̅̅ (𝑋) ≥ 𝜇𝐺(𝑋)  قابل درک می باشد و به صورت معادله ای از مجموعه خاکستریG شد و این خواهد تبدیل فازی مجموعه به 

 .]22[فازی است مشکالت با مواجهه هنگام در پذیری انعطاف فازی و موارد شامل خاکستری تئوری دهد که می نشان

 است:  آمده در زیر تعاریف نعنوا به خاکستری اعداد از استفاده شرایط

به وسیله مور توسعه داده شده اند. که می توانند به وسیله دو عدد خاکستری  بازه زمانی اپراتورهای بین مقررات و : قوانین ۳تعریف 

𝐺1 = [𝑎1, �̅�1]  و𝐺2 = [𝑎2, �̅�2]  .تعریف شوند 

 

⊕ 𝐺1 + ⊕ 𝐺2 = [𝑎1 + 𝑎2, �̅�1 + �̅�2]                       (2) 
⊕ 𝐺1 − ⊕ 𝐺2 = [𝑎1 − 𝑎2, �̅�1 − �̅�2]                        (3) 

⊕ 𝐺1 × ⊕ 𝐺2 = [𝑀𝑖𝑛(𝑎1𝑎2, 𝑎1�̅�2, �̅�1𝑎2, �̅�1�̅�2), 𝑀𝑎𝑥 (𝑎1𝑎2, 𝑎1�̅�2, �̅�1𝑎2, �̅�1�̅�2)    (4) 

⊕ 𝐺1 ÷ ⊕ 𝐺2 = [𝑎1, �̅�1] × [
1

𝑎2
,

1

�̅�2
]         (5) 

 

( در نظر گرفته می 2به عنوان فرمول ) Gیک عدد حقیقی مثبت است، ضرب کردن آن و مجموعه خاکستری  K: فرض کنید  2تعریف 

 شود : 

 

𝐾 × ⊕ 𝐺 =  [𝐾𝑎1, 𝐾�̅�2]                   (6) 
 

⊕در این پژوهش عدد خاکستری  𝑋𝑖𝑗
𝑃  برایP   تصمیم گیرنده که اثرات عامل i  بر رویj  را ارزیابی خواهند کرد، در نظر گرفته می

 شود:

 

⊕. 𝑋𝑖𝑗
𝑃 = [⊕ 𝑋𝑖𝑗

𝑃 ,⊕̅̅̅ 𝑋𝑖𝑗
𝑃 ]        (7) 

 

 اد خاکستری برای عوامل بحرانی به صورت سه گام زیر است :روش قطعی کردن اعد

 نرمال سازي : -1

 

∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥= max

𝑗
⊕̅̅̅ 𝑋𝑖𝑗

𝑃 − min
𝑗

⊕ 𝑋𝑖𝑗
𝑃           (8) 

⊕ �̃�𝑖𝑗
𝑃 =

⊕ 𝑋𝑖𝑗
𝑃 − min

𝑗
⊕ 𝑋𝑖𝑗

𝑃

∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥            (9) 

 

⊕̅̅̅ �̃�𝑖𝑗
𝑃 =

⊕̅̅̅ 𝑋𝑖𝑗
𝑃 − min

𝑗
⊕̅̅̅ 𝑋𝑖𝑗

𝑃

∆𝑚𝑖𝑛
𝑚𝑎𝑥         (10) 

 

 محاسبه عدد قطعی نرمال شده کل : -2

 

Yij
P =

(⊕ �̃�𝑖𝑗
𝑃(1 −⊕ �̃�𝑖𝑗

𝑃 ) + (⊕̅̅̅ �̃�𝑖𝑗
𝑃 ×⊕̅̅̅ �̃�𝑖𝑗

𝑃 ))

(1 −⊕ �̃�𝑖𝑗
𝑃 +⊕̅̅̅ �̃�𝑖𝑗

𝑃)
         (11) 
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 محاسبه عدد قطعی: -3

𝑍ij
P = min

𝑗
⊕ 𝑋𝑖𝑗

𝑃 + Yij
P∆𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥       (12) 

 

، ما باید میانگین نظرات  j عامل در i عامل تاثیر به شدت مربوط سواالت از یک هر مورد تصمیم گیرنده وجود دارد، در  Pاز آنجایی که 

 ( استفاده می کنیم. 13برای رسیدن به این منظور، از فرمول )را در ماتریس وارد کنیم. بنابراین 

 

Zij =
1

𝑃
(𝑍𝑖𝑗

1 + 𝑍𝑖𝑗
2 + ⋯ + 𝑍𝑖𝑗

𝑃 )         (13) 

 

 دي متل : -3-2

 این روش برای کمک به تجسم کردن ساختاری از روابط علی پیچیده از طریق استفاده از ماتریس ها و دیاگراف ها مفید می باشد. دی

 متل شامل چهار مرحله اصلی می باشد: 

 تشکیل می دهیم.  ۳ابتدا ماتریس روابط مستقیم را بر اساس نظرات خبرگان و مطابق با جدول 
 

 يخاکستر یزوج ساتیمقا اسيمق -1جدول 
 

 عبارت زبانی معادل خاکستری اعداد مورد نظر با استفاده از نظر خبرگان

 بدون اهمیت (0,0) 2

 م اهمیتک (0.0.25) ۳

 اهمیت متوسط (0.25,0.5) 2

 اهمیت باال (0.5.0.75) ۱

 اهمیت خیلی باال (0.75,1) 4

 

به درجه ای از تاثیر عامل  ijTکه نشان دهنده اثرات متقابل عوامل می باشد. به طوری که هر  n×n، یک ماتریس Tماتریس حاصل به نام 

i  بر عاملj  .اشاره می کند  𝑇 = [𝑇𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

  . 

𝑆را تشکیل می دهیم.  Sسپس ماتریس روابط مستقیم نرمال شده  = [𝑆𝑖𝑗]
𝑛×𝑛

0که در آن   ≤ 𝑆 ≤ می باشد. طریقه ساختن  1

 ( به صورت زیر می باشد :۳5( و )۳4با استفاده از فرمول های ) Sماتریس روابط مستقیم نرمال شده 

 

𝐾 =
1

𝑀𝐴𝑋1≤𝑖≤𝑛 ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1  

           (14) 

𝑆 = 𝐾 × 𝑇                                 (15) 
 

 به عنوان ماتریس شناسایی نشان داده می شود . I( تشکیل می دهیم که در آن ۳2سپس ماتریس روابط کل را با استفاده از فرمول )

 

𝑀 = 𝑆(𝐼 − 𝑆)−1                   (16) 

 

 ( محاسبه می گردد.۳2(، )۳8( ، )۳7تعریف شده و از  فرمول های )  Rستون به عنوان و مجموع  Dسپس مجموع ردیف به عنوان 

 
𝑀 = 𝑚𝑖𝑗         𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛                (17) 

𝑅 = [∑ 𝑚𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1
]

𝑛×1

                            (18) 

𝐷 = [∑ 𝑚𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1
]

1×𝑛

                         (19) 
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( . که در آن محور افقی R+D,R-Dسرانجام می توان نمودار علت و معلولی و اثرات را از طریق تجسم مجموعه داده ها به دست آورد )

(R+D به وسیله اضافه کردن )R  بهD ( ساخته شده است و محور عمودیR-D به وسیله کم کردن )D  ازR .ساخته می شود 

 

 یافته هاي تحقيق -4
مختلف و مقاالت معتبر استفاده شده است تا بتوان عوامل مؤثر  یپرسشنامه ها از منابع اطالعات یطراح یاطالعات برا یدآوربه منظور گر

 هیعامل اول ۱7با در نظر گرفتن  ۳پرسشنامه شماره  نرویرا از آن استخراج و در مراحل مختلف به خبرگان جهت اخذ نظرات آنان ارائه داد. از ا

خبرگان که از کارشناسان ارشد و متخصصان  اریو در اخت نیباشد، تدو یقابل مشاهده م ۳شماره  وستیکه در پ قیتحق اتیادب استخراج شده از

 راینظر و متخصصان در دسترس، باال نبود ز وردشهرستان م 5بخش با توجه به  نیمدنظر در ا یحوزه بودند، قرار داده شد. تعداد پرسشنامه ها

و  یاز اخذ نظرات خبرگان در قالب روش دلف پس. پرسشنامه بود 22تعداد پرسشنامه ارسال شده در حدود  نیبودند. اافراد متخصص محدود 

 هیشدت سرما ات،یعوامل شامل نرخ مؤثر مال نیشدند که ا لیتبد یینها تیعامل موفق ۳۱استخراج شده به  هیعامل اول ۱7نظرات آن ها  عیتجم

 ات،یدرآمد مشمول مال ح،یناصح یها دهدا ،یثابت، نوع صنعت، فقدان آموزش کاف یها ییدر دارا یگذار هیماکاال، شدت سر یدر موجود یگذار

 تیفافش ،یمال یگزارشگر تیو توسعه، شفاف قیتحق نهیهز ،یاتیمؤثر مال نیقوان ات،یمنصفانه مال یشرکت، پرداخت ها یها ییارزش کل دارا

 و بر اساس آن پرسشنامه دوم دهش میوه عوامل مربوط به درآمد مشول و عوامل مربوط قانون گذار تقسباشند که در دو گر یم یاتیمال یگزارشگر

و با استفاده  نانیعدم اطم طیشده در شرا ییشناسا ییاز عوامل نها کیاطالعات هر  افتیباشد جهت در یقابل مشاهده م 2شماره  وستیکه در پ

  د.ش یطراح یخاکستر یاز تئور

 ح،یناصح یثابت، نوع صنعت، داده ها یها ییدر دارا یگذار هیکاال، شدت سرما یدر موجود یگذار هیشامل شدت سرمامشمول  درآمد

  .باشند یم اتیمنصفانه مال یشرکت و پرداخت ها یها ییارزش کل دارا ات،یدرآمد مشمول مال

 یگزارشگر تیو توسعه، شفاف قیتحق نهیهز ،یاتیمؤثر مال نیقوان ،یفقدان آموزش کاف ات،یمربوط به قانون گذار شامل نرخ مؤثر مال عوامل

 .باشند یم یاتیمال یگزارشگر تیو شفاف یمال

 : باشد یم ریباشد که مطابق جدول ز یمدنظر م قیتحق نیدر ا ییپنج تا فیط
 

 يخاکستر یزوج ساتیمقا اسي.  مق1 جدول
 

 ارت زبانیعب معادل خاکستری اعداد مورد نظر با استفاده از نظر خبرگان

 بدون اهمیت (0,0) 2

 کم اهمیت (0.0.25) ۳

 اهمیت متوسط (0.25,0.5) 2

 اهمیت باال (0.5.0.75) ۱

 اهمیت خیلی باال (0.75,1) 4

 

 یطبق فرمول ها یاعداد خاکستر نیباشند . که ا یم یبه صورت خاکستر ۳مرحله اطالعات اخذ شده از خبرگان مطابق جدول  نیا در

 ی( تمام۳۱با استفاده از فرمول ) تیشده و در نها لیتبد یاز خبرگان به عدد قطع کیهر  یبرا Excel ( و با استفاده از نرم افزار۳2( تا )8)

 لیمورد تحل دیکه با یشود که در مجموع تعداد جداول یم لیاز عامل ها تبد کیهر  یجدول برا کیمربوط به پرسشنامه ها به  یجداول قطع

دد ع لیلحاظ شده اند. به عنوان نمونه تبد یمتل خاکستر یاستفاده در د یبرا ییباشند. که جداول نها یبر با دو جدول مبرا رندیقرار بگ

باشد که مطابق با فرمول  ی( م۳و2775برابر با ) یو فقدان آموزش کاف یاتیمال یگزارشگر تیشفاف یبر اساس نظر خبرگان برا یبه قطع یخاکستر

 : باشد یم 2متل مطابق جدول  یو محاسبات مربوط به د یاعداد قطع لیمحاسبات تبد ریباشد. سا یم 2725 ذکر شده برابر با یها
 

 يمتل خاکستر يمحاسبات د ییجدول نها -4-2
 

 درآمد مشمول R رتبه D رتبه R+D رتبه R-D رتبه

 شدت سرمایه گذاری در موجودی کاال 574۳ 2 57۱2 ۱ ۳278 ۱ 272۱ ۱

 شدت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت 5722 5 4772 2 2778 7 2722 2

 نوع صنعت 4774 7 27۳۱ ۳ ۳2788 ۳ -۳7۱2 7
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 داده های ناصحیح 5728 4 5728 4 ۳27۳2 5 2 4

 درآمد مشمول مالیات 27۳۱ ۳ 4774 7 ۳2788 ۳ ۳7۱2 ۳

 ارزش کل دارایی های شرکت 4772 2 5722 5 2788 2 -2722 2

 پرداخت های منصفانه مالیات 57۱2 ۱ 574۳ 2 ۳278 ۱ -272۱ 5

 عوامل مربوط به قانون گذار R رتبه D رتبه R+D رتبه R-D رتبه

 نرخ مؤثر مالیات 57۱2 ۳ 4725 ۱ 272۳ ۳ ۳7۳۳ ۱

 فقدان آموزش کافی 57۱2 ۳ 47۳۱ 5 275 2 ۳72۱ 2

 قوانین مؤثر مالیاتی ۳772 2 4725 ۱ 5727 2 -275۱ 5

 هزینه تحقیق و توسعه 572۱ ۱ ۳722 2 2725 5 ۱74۳ ۳

 شفافیت گزارشگری مالی 47۱۱ 4 4722 ۳ 2725 ۱ -2752 4

 شفافیت گزارشگری مالیاتی 2722 5 4722 ۳ 772۳ 4 -2724 2

 

هر دو گروه درآمد مشمول و قانون گذار متصور شد که شرح آن به صورت  یبرا لینوع تحل 4توان  یم 2حاصله از جدول  جیتوجه به نتا با

 عوامل ریسا نیدر ب یرگذاریتأث نیشتریب یدارا اتیتوان گفت که درآمد مشمول مال یم R لیدرآمد مشمول و بر اساس تحل یبرا .باشد یم ریز

 یکاال، پرداخت ها یدر موجود یگذار هیشدت سرما یعامل ها بیباشد. بعد از آن به ترت یم R فیمقدار در رد نیشتریب یدارا رایاست ز

 نیشتریب یشرکت و نوع صنعت دارا یها ییثابت، ارزش کل دارا یها ییدر دارا یگذار هیشدت سرما ح،یناصح یداده ها ات،یمنصفانه مال

 باشد. بعد از آن پرداخت یرا دارا م ازیامت نیشتریب رایبوده ز یریرپذیتأث نیشتریب ینوع صنعت دارا D لیاساس تحل بر .باشند یم یرگذاریتأث

 ییدر دارا یگذار هیشرکت، شدت سرما یها ییارزش کل دارا ح،یناصح یکاال، داده ها یدر موجود یگذار هیشدت سرما ات،یمنصفانه مال یها

عامل ها  ریتعامل با سا نیشتریب یو نوع صنعت دارا اتیدرآمد مشمول مال R+D لیاساس تحل بر .قرار دارند اتیلثابت و درآمد مشمول ما یها

شرکت و  یها ییارزش کل دارا ح،یناصح یکاال، داده ها یدر موجود یگذار هیو شدت سرما اتیمنصفانه مال یهستند. بعد از آن پرداخت ها

 یمعلول م یو چه عوامل یتوان مشخص کرد که چه عوامل عل یم R-D لیاساس تحل بر .ثابت قرار دارند یها ییدر دارا یگذار هیشدت سرما

  .باشند
 

 
 

 درآمد مشمولگروه  يبرا R-D نمودار -1 نمودار
 

 یها ییدر دارا یگذار هیشدت سرما ات،یدرآمد مشمول مال بیگروه به ترت نیمشخص است در ا 2و جدول  ۳طور که از نمودار  همان

ه عوامل در ب نیا ریدر واقع تأث یعنیباشند  یمقدار مثبت م یدارا رایباشند ز یم یکاال جزء عوامل عل یدر موجود یگذار هیثابت و شدت سرما

رد. ک دایدست پ یمطلوب تر جیعوامل به نتا نیا یمناسب بر رو یزیتوان با برنامه ر یم نرویباشد. از ا یم شتریب گرید یها املوجودآمدن ع

بت به نس یندارد ول یبه عوامل عل یتیارجح یزیاز منظر برنامه ر یعنیباشد.  یو نه معلول م ینه عل حیناصح یداده ها لیتحل نیدر ا نیهمچن

در  یمنصفانه به علت اخذ نمرات منف یشرکت و پرداخت ها یها ییعوامل نوع صنعت، ارزش کل دارا نیهمچن. دارد تیرجحمل معلول اعوا

و فقدان آموزش  اتینرخ مؤثر مال 2از جدول  R لیعوامل مربوط به قانون گذار و بر اساس تحل یبرا .باشند یمحاسبات جزء عوامل معلول م

 یگزارشگر تیافشف ،یمال یگزارشگر تیو توسعه، شفاف قیتحق نهیباشند. بعد از آنها عوامل هز یعوامل م نیدر ب یرگذاریتأث نیشتریب یدارا یکاف

 نیشتریب یدارا یاتیمال یگزارشگر تیو شفاف یمال یگزارشگر تیشفاف 2از جدول  D لیاساس تحل بر .دارندقرار  یاتیمؤثر مال نیو قوان یاتیمال

توسعه قرار  و قیتحق نهیو هز یفقدان آموزش کاف ،یاتیمؤثر مال نیقوان ،یاتیباشند. بعد از آنها عوامل نرخ مؤثر مال یعوامل م نیدر ب یریرپذیتأث

 یرگزارشگ تیشفاف ،یعوامل است و بعد از آن فقدان آموزش کاف ریتعامل با سا نیشتریب یدارا اتینرخ مؤثر مال R+D لیاساس تحل بر .دارند
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 یحاصل م2نمودار  R-D لیبر اساس تحل نیهمچن .قرار دارند یاتیمؤثر مال نیو توسعه و قوان قیتحق نهیهز ،یاتیمال یگزارشگر تیشفاف ،یمال

 .شود
 

 
 

 مربوط به عوامل مربوط به قانون گذار R-D نمودار -2 نمودار
  

عوامل  یاتیمال یگزارشگر تیو شفاف یمال یزارشگرگ تیشفاف ات،یمؤثر مال نیتوان گفت که عوامل قوان یم 2و نمودار  2اساس جدول  بر

  .باشند یجزء عوامل معلول م یو توسعه و فقدان آموزش کاف قیتحق نهیهز ات،ینرخ مؤثر مال نیباشند. همچن یم یعل

هم  رایباشد ز یم تیحائز اهم اریبس اتیدو گروه ، در گروه درآمد مشمول، درآمد مشمول مال یحاصل شده از عامل ها جیتوجه به نتا با

د. باش یگروه م نیعوامل ا نیتر یعامل جزء عل نیا نیعامل ها در رتبه نخست قرار دارد. همچن ریو هم از منظر تعامل با سا یرگذاریاز منظر تأث

 تیحائز اهم اریبس اتیلعامل متمرکز گردد. در گروه عوامل مربوط به قانون گذار، نرخ مؤثر ما نیا یبر رو دیبا ندهیآ یها یزیبرنامه ر نرویاز ا

 زمنظر در رتبه نخست قرار دارد. ا نیگروه دارد و از ا یعامل ها نیرا در ب یریرپذیتأث نیشتریو هم ب یرگذاریتأث نیشتریهم ب رایباشد ز یم

عامل  نیرت یه عنوان علب رایامور کمک کند ز عیتواند در تسر یم زیو توسعه ن قیتحق یها نهیهز یبر رو یزیگفت که برنامه ر دیبا گریطرف د

 گروه شناخته شده است.
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 گيرينتيجه
و کمبود  نانیعوامل که دارای عدم اطم نیب یبند تیو اولو اتیمال تیریبرای مواجهه با مسائل مد دیجد کردیرو کیپژوهش  نیدر ا

 یع با استفاده از تئورباشد. در واق یم نینا مع ستمیس کیاجزاء  نیروابط ب یمناسب برای بررس ی. در واقع مدلدیاطالعات هستند ارائه گرد

 هنکیمؤثر بودند ضمن ا اتیمال یندهایفرآ تیریکه در مد یدهد، عوامل یقرار م یمورد بررس نانیعدم اطم یرا در فضا العاتکه اط یخاکستر

قرار  یرد بررسمو اتیمال تیریبر مد تیو در نها گریهمد یعوامل بر رو نیتک تک ا راتیشدند، تأث یو به دو گروه مجزا طبقه بند ییشناسا

شد و  یدو طبقه بن ییشناسا اتیمال تیریمد تیموفق یمختلف ابتدا عوامل بحران یاز روش ها یریتالش شد تا با بهره گ قیتحق نیدر ا گرفت.

عات از اطال یگونه بود که پس از جمع آور نیبه ا جینتا. عوامل پرداخته شد نیاثرات متقابل ا یبه بررس یمتل خاکستر ید کردیدر ادامه با رو

و در دو گروه عوامل مربوط به درآمد مشمول و عوامل  ییعدد شناسا ۳۱به تعداد  هیعامل ها مطابق نظر خبرگان به طور اول ک،یپرسشنامه 

متل استخراج شده اند و  ید لیتحل یدو جدول برا کیحاصل از پرسشنامه شماره  جینتا مطابق .شدند یبند میمربوط به قانون گذار تقس

شده و  دهیو تاثر عوامل با هم سنج ریتاث یمتل خاکستر ید کیو سپس با استفاده از تکن یطراح 2العات آن در قالب پرسشنامه شماره اط

 یجامع و واقع یتوان گفت که مدل ارائه شده مدل یاساس م نیشده است. که بر ا جادیا یو معلول یبر اساس روابط عل یجامع تر یبند تیاولو

استفاده  اتیمال تیریمد تیموفق یعوامل بحران یبند تیاولو یو به کار گرفته شد که تاکنون برا یبررس دیجد یاساس مدل نیبر اباشد.  یتر م

 یریبهره گ یابر یخاکستر کیاستفاده از تکن یمنحصر به فرد است. از طرف قیقتح نیحاصله از ا جیتوان گفت که نتا یمنظر م نیشد و از ا ینم

روش ها ،  نیاز ا کی چیمنظور ، ه نیوجود مدل های مختلف برای ا رغمیدهد که عل یعوامل، نشان م یبند تیاولو تیر نهامتل  و د یدر د

اده پژوهش مورد استف نیرابطه خاکستری که در ا لیروش تحل گریمنظر د از. باشند یاز کمبود اطالعات ، کارا نم ینا مطمئن ناش طیبرای شرا

که در واقع هم عدم  دینما یهای مختلف ، ورودی ها را به صورت اعداد بازه ای لحاظ م نهیعوامل و گز نیروابط ب یسقرار گرفت عالوه بر برر

 نیا گریگذارد . نکته د یم شیرا به نما رییگ میتصم ستمیس ایموجود در ورودی ه نانیو هم عدم اطم ستمیموجود در ساختار س نانیاطم

روش ساده و کاربردی است که روش های فوق را به صورت همزمان پوشش  کیرابطه خاکستری،  لیه تحلمشاهده شد ک قیتحق نیاست که در ا

به کار  و رشیپذ تیاز مفهوم اعداد خاکستری قابل هو تئوری خاکستری با استفاد ستیبه وجود اطالعات صلب ن یروش اوال الزام نیدهد. در ا یم

در مدل  زیآن ها ن نیشود و روابط ب یمتعدد به طور همزمان لحاظ م ارهاییروش مع نیدر ا ایثان اطالعات نا مطمئن را فراهم کرده است . رییگ

ه توان ادعا کرد ک یصورت گرفته است م اتیمال تیریمد تیموفق یعوامل بحران یکه تمرکز خاص بر رو ییاز آنجا نکهیا ضمن. شود یاعمال م

 نیکرد ا انیتوان ب یها م لیتحل نیکه در خصوص ا یا نکته .شود یاشاره م تیموفق یحرانبه مقوله عوامل ب تیجامع نیبا ا یقیدر کمتر تحق

 کی یرگذاریدرجه تاث رای.  زردیها نشات گ لیتحل نیتواند از ا یو تعهدات افراد م فیوظا میاهداف و تقس شبردیپ یبرا یزیاست که برنامه ر

که  ییعامل ها نی. همچن ردیگ یها راحت تر انجام م یزیرآن عامل کشانده و برنامه  یوها و توجهات خاص را به س یزیتواند برنامه ر یعامل م

 یتوانند چاره گشا یم زیمعلول ن ایو  یعل یعامل ها یخود جلب کنند. از طرف یتوانند توجهات را به سو یباشند م یم ییباال تیاهم یدارا

 یرگذاریتاث یعوامل عل یبر رو یزیبا برنامه ر وانت یحل مشکالت م یبرا رایند زباش اتیمال تیریمد زیآم تیموفق یرو در اجرا شیمشکالت پ

 عوامل معلول متفاوت کرد. یها را بر رو
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