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راهنمای تهیه و تدوین و شرایط پذیرش مقاالت

اهداف نشریه: 
1ـ توجه و تأکید بر مسائل روز بخش صنعت، معدن و تجارت و ارائه نظریه ها و ایده های جدید در 

راستای حل مسائل و مشکالت این بخش. 
2ـ توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل و مشکالت صنعت، معدن و تجارت کشور و کمک به 

علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه ها. 
3ـ تأکید بر جهت دهی تحوالت آتی در زمینه های صنعت، معدن و تجارت و اثربخشی در این راستا. 

و  شرایط  با  تطبیق  جهت  تجارت  و  معدن  صنعت،  موجود  نظریه های  بومی سازی  بر  تأکید  4ـ 
ویژگی های خاص کشور. 

5ـ تأکید بر هدایت پژوهش های صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی در جهت رفع نیازهای دانش 
بخش صنعت، معدن و تجارت کشور. 

6ـ کمک به مسأله یابی علمی کاربردی در ارتباط با تنگناهای صنعت، معدن و تجارت کشور. 
7ـ به کارگیری شاخه های جدید علمی و بین رشته ای )Interdisciplinary( که به حل مشکالت بخش 

صنعت، معدن و تجارت می پردازند. 
8ـ کمک به ارتقای سطح علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست اندرکاران مسائل مختلف 
صنعت، معدن و تجارت و دادن آگاهی و شناخت بیشتر به تصمیم گیران و مجریان، جهت سیاستگذاری 

برای رفع مشکالت و معضالت متفاوت صنعت، معدن و تجارت کشور در سطوح مختلف. 
9ـ کمک به نشر، ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به صنعت، معدن و تجارت ایران. 

10ـ کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی، علمی و 
تحقیقاتی در رابطه با مسائل صنعت، معدن و تجارت و تأکید بر استفاده از روش های علمی به روز 

و جدید در حل مسائل بخش صنعت، معدن و تجارت. 
11ـ شناخته شدن به عنوان مرجع اصلی در تحقیقات صنعت، معدن و تجارت ایران در سطح ملی و 
بین المللی و نمایه شدن در مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اثربخشی بیشتر در بخش 

صنعت، معدن و تجارت کشور. 

محورهای مورد تأکید در مقاالت: 
1ـ جهانی شدن اقتصاد، منطقه گرایی و چندجانبه گرایی

اقتصادی بر صنعت،  2ـ آثار سیاست های کالن 
معدن و تجارت

3ـ بهره وری در بخش صنعت، معدن و تجارت

کارآفرینی در بخش صنعت،  و  اشتغال زایی  4ـ 
معدن و تجارت

5ـ آینده پژوهی در صنعت، معدن و تجارت
6_ فرهنگ مصرفی، تجاری و صنعتی



7ـ سیاست ها و استراتژی های تجاری، صنعتی و 
فناوری 

8ـ قیمت گذاری، یارانه و تنظیم بازار
9ـ مدیریت صادرات، واردات و توسعه صادرات 

غیرنفتی
10ـ حقوق تجارت، مصرف کننده و تولیدکننده

11ـ کاربرد فناوری های نوین در صنعت، معدن 
و تجارت

12ـ آمایش صنعت، معدن و تجارت
13ـ سیاست های رقابتی ضدانحصار

14ـ زنجیره تأمین و لجستیک
تجاری  و  صنعتی  بنگاه های  توسعه  الگوی  15ـ 

ایران
16_ تأمین منابع مالی و سرمایه گذاری داخلی و 

خارجی در صنعت معدن و تجارت

اولویت ها در بررسی و چاپ مقاالت: 
1ـ اولویت در بررسی و چاپ مقاالت دریافتی براساس ضرورت ها و نیازهای روز بخش صنعت، 

معدن و تجارت بدون توجه به زمان دریافت مقاله. 
2ـ تأکید بر مقاالتی که عالوه بر بدیع بودن، برای بخش صنعت، معدن و بازرگانی کشور مفید بوده 

و از متدولوژی صحیحی نیز برخوردار باشند. 
3ـ اولویت در بررسی و چاپ مقاالتی که به مسائل روز بخش صنعت، معدن و بازرگانی بپردازند. 

4ـ اولویت دادن به مقاالتی که عالوه بر اولویت های اعالم شده مجله، توصیه های سیاستی مناسب و 
کاربردی نیز ارائه کرده باشند. 

شرایط پذیرش مقاالت: 
الفـ  محتوی

1ـ در جهت هدف های نشریه باشد. 
2ـ جنبه علمیـ  پژوهشی داشته باشد. 

3ـ حاصل مطالعات، تجربه ها و پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد. 
4ـ قباًل در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی به چاپ 

نرسیده یا به طور همزمان برای سایر مجالت ارسال نشده باشد. 
5ـ بررسی نقادانه، موشکافانه و علمی ادبیات و کتاب هایی که در زمینه صنعت، معدن و تجارت، 
اقتصاد و مدیریت به رشته تحریر درآمده اند، نیز می تواند درصورت وجاهت علمی در پژوهشنامه 

چاپ شود. 
بازرگانی،  پژوهشنامه  فصلنامه  در  چاپ شده  مقاالت  پیرامون  علمی  نقطه نظرات  و  انتقادات  6ـ 

درصورت برخورداری از چارچوب علمی و منطقی، قابل چاپ است. 



بـ  شکل ظاهری

1ـ از 20 صفحه تایپ شده در قطع A4 و با قلم لوتوس 14 تجاوز نکند.
2ـ کلیه مقاالتی که در آن ها از روش های کمی و تجربی استفاده شده، الزم است داده ها، پرسشنامه 

و یا خروجی کامپیوتری را به ضمیمه مقاله ارسال نمایند.
و  واژه(  پنج  )حداکثر  انگلیسی  و  فارسی  کلیدواژگان  انگلیسی،  و  فارسی  زبان  به  چکیده های  3ـ 
طبقه بندی JEL مقاله نیز درج شود. چکیده شامل اهمیت تحقیق، دوره زمانی، مدل مورد استفاده 

و نتایج باشد.
4ـ شیوه نگارش مشخصات مراجع در صفحه ای مستقل و به صورت زیر، درج شود:

* کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ نشر(؛ نام کتاب، محل انتشار، ناشر.
* کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی،نام مؤلف )تاریخ تألیف(؛ نام کتاب به فارسی، نام و نام خانوادگی 

مترجم، محل انتشار، ناشر، تاریخ ترجمه.
* مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده )تاریخ نشر(؛ "عنوان مقاله"، نام مجله، شماره انتشار، شماره 

صفحات استفاده شده.
5ـ مقاالت برگرفته از رساله دانشجویان دکتری با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو به صورت 

توأم منتشر می شود، لذا استاد راهنما و مشاوران باید مسئولیت آن را تقبل فرمایند.
6ـ مسئولیت صحت و سقم مطالب برعهده نویسنده است.

ضوابط نهایی پذیرش مقاالت جهت درج در فصلنامه: 
مشخص  تحریریه  هیأت  توسط  که  داوران  از  تن  سه  توسط  حداقل  تحقیقی،  و  تألیفی  مقاالت  ـ 
می شوند، مورد ارزیابی قرار می گیرند و پذیرش نهایی منوط به موافقت قطعی هیأت تحریریه 

است.
ـ پس از چاپ فصلنامه، به هریک از مقاالت سه نسخه از نشریه اختصاص خواهد یافت.

ـ فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ می دارد و از بازگرداندن 
مقاالت دریافتی معذور است.

نحوه ارسال مقاله: 
دریافت مقاالت فقط از طریق سایت pajooheshnameh. itsr. ir امکان پذیر خواهد بود.
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یادداشت سردبیر

 در ماه های اخیر پیشــنهادهایی درخصوص لغــو ممنوعیــت واردات خودروهای لوکس و 
پرمصرف و جایگزینی آن با اخذ حقوق ورودی باالتر از این خودروها مطرح شــده است. در 
این نوشتار نشان می دهیم که اخذ مالیات بر مصرف خودروهای پرمصرف و لوکس داخلی و 
وارداتی به مراتب نسبت به اخذ حقوق ورودی از این خودروها ارجحیت دارد. دالیل این امر  

به شرح زیر است:
اول، افزایش تصاعدی حقوق ورودی این قبیل خودروها که متناســب با ارزش و یا حجم 
موتور آن ها باشــد، در عمل باعث افزایش متوسط ســاده و نرخ مؤثر حقوق ورودی کشور 
می شــود که می تواند در حال حاضر بــه لحاظ عضویت ناظــر در WTO و در آینده برای 

عضویت در این سازمان اعتراضات و مشکالتی به وجود آورد.
دوم، افزایش تصاعدی حقوق ورودی خودروهای مذکور فرصتی طالیی برای مونتاژ آن ها 
در داخل به وجود خواهــد آورد که این امر به لحاظ محدودیت تقاضــا و تیراژ تولید داخلی 
نه دارای توجیه رقابتی اســت و نه با سیاســت صرفه جویی در مصــرف انرژی و حفاظت از 

محیط زیست سازگار است.
ســوم، تولید و مونتاژ داخلی این قبیل خودروها در کشور بسیار محدود است، از این رو به 
نظر نمی رسد وضع مالیات بر مصرف آن ها اثر منفی زیادی داشته باشد. به عالوه این مالیات 

تولیدکنندگان داخلی به سمت استفاده از موتورهای کم مصرف تر سوق خواهد داد.
چهارم، درآمدهای مالیاتی حاصلــه کمتر از درآمد حاصل از وضع حقوق ورودی نخواهد 

بود.
با توجه به توضیحات فــوق، ارجحیت اخذ مالیات بر مصرف در مقایســه با اخذ حقوق 
ورودی به وضوح دیده می شود. کاهش نرخ موثر حقوق ورودی کشور، جلوگیری از وارد شدن 
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شوک به صنعت خودرو در هنگام عضویت در WTO، حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از 
مونتاژ خودروهای پرمصرف و غیرقابل رقابتی از دیگر مزایای اخذ مالیات بر مصرف است.

با اعمال این سیاست درخصوص دیگر کاالهای تجملی یا پرمصرف، به ویژه آن ها که تولید 
داخلی قابل مالحظه ای ندارند ــ به عنوان مثال، ساعت های تجملی، پیپ، توتون پیپ، عطرهای 
گران قیمت، موتورسیکلت های پرمصرف و... ــ می توان هم  نسبت به کاهش نرخ مؤثر حقوق 
ورودی در کشــور اقدام نمود و هم  مانع از هدایت منابع محدود کشــور به تولید این کاالها، 
انحراف در سیاست صنعتی کشور و تولید کاالهای غیررقابتی در سایه حمایت های گمرکی و 

وارد آمدن لطمه به محیط زیست شد.
 مهدی تقوی
بهار 1397
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چکیده
در  موفقیت  کسب  نیز  و  کشورها  دیگر  با  هم سویی  ضرورت  امروز،  دنیای  الزامات 
ــ  استارت آپ ها  توانمندهای  از  می کند  وادار  را  شرکت ها  جهانی،  و  داخلی  بازارهای 
حال،  این  با  شوند.  بهره مند  ــ  الکترونیکی  تجارت  حوزه  در  فعال  استارت آپ های  به ویژه 
نیازمند به کارگیری  ایجاد مشارکت بین شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر و استارت آپ ها 
فرایند سرمایه گذاری  قبلی  تحقیقات و مدل های  راهکارهای مدیریتی قوی و صحیح است. 
بیشتر فاکتورهای اصلی مؤثر بر فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری خطرپذیر را   CVC VC و 

توسعه داده اند و تاکنون کمتر در مطالعات به ارائه یک مدل جامع با تمام جنبه های مؤثر بر آن 
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 امیر اخالصی، نویسنده مسئول.
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و به شکل ویژه در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران توجه شده است. بنابراین، این مقاله 
با استفاده از روش تحقیق کیفی نظریه مبتنی بر داده ها و به واسطه مصاحبه های نیمه ساختاریافته 
فاکتورهای  شناسایی  به منظور  و  سرمایه گذار خطرپذیر  کارشناسان شرکت های  و  مدیران  با 
داخل  در   ،)SBV( برند  استراتژیک  خطرپذیر  سرمایه گذاری  شکل گیری  فرآیند  بر  مؤثر 
کشور انجام شده است. همچنین، یافته های حاصل از مصاحبه ها از طریق 18 فاکتور در داخل 
شش مقوله مرتبط با پدیده اصلی شامل شرایط علّي، مقوله محوري، شرایط زمینه ای، شرایط 

واسطه ای یا مداخله گر، کنش ها و تعامالت و پیامدها نشان داده شده اند. 
همکاری  با  تا  می کند  کمک  اکوسیستم  در  فعال  ذی نفعان  تمام  به  تحقیق  این  نتایج 
یکدیگر زمینه هاي مناسب برای اقدامات درست در شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر فعال 

در حوزه تجارت الکترونیکی را ایجاد کنند.

G11, G24, L26, L81, M13 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

سرمایه گذار  شرکت های   ،)VC( سرمایه گذارخطرپذیر  شرکت های  اخیر،  دهه  در 
قابل مالحظه ای  پیشرفت  آن ها،  با  مرتبط  استارت آپ های  نیز  و   )CVC( شرکتی  خطرپذیر 
داشته اند1. برخی شرکت ها برای سرعت بخشیدن به توسعه بخش های تکنولوژیکی جدید، 
نوآوری های  و  جدید  استارت آپ  شرکت های  ایجاد  به  که  می برند  بهره  سیاست هایی  از 
کارآفرینانه منجر می شود2. برندهای کارآفرین، از جمله نوآوری های کارآفرینانه ای است 
به واسطه  پرتفوی،  قوی سازی  امروزه  و  است  قرار گرفته   توجه  مورد  اخیر  در سال های  که 
برندهایی با ویژگی ساختارشکنانه، منبع مهم مزیت رقابتی برای شرکت های بزرگ محسوب 
می شود3. با این وجود، برندهای قدرتمند به راحتی ساخته نمی شوند و توسعه و نگهداری شان 
پرهزینه  و پیچیده است4. به همین منظور، سازمان ها برای رفع مشکل وجود انگیزه کارآفرینی 
به عنوان  برند«  »خرید  به  خود،  برند  مدیریت  ساختار های  در  نیز  و  جدید  برند  ایجاد  در 
برند،  خرید  که  است  حالی  در  این  می شوند5.  متوسل  پرتفویشان  قوی سازی  برای  ابزاری 
تمایل  این، عدم  بر  دارد. عالوه  قابل مالحظه ای  بلکه ریسک  پرهزینه  و گران است،  نه تنها 
در یکپارچگی فرهنگ و روح برند در بسیاری از خریدهای صورت گرفته، با شرکت مادر 
و نیز ساختارهای مدیریت برند بروکراتیک می تواند بعد از مدت کوتاهی به رها شدن برند 
منجر شود6. بنابراین، برخی شرکت ها از گزینه های معمول مثل ساخت برند، خرید برند و 
توسط کارآفرینان  ایجاد شده  بدیع  و  نو  برندهای  از طریق  و  نکرده  استفاده  برندها  بسط  یا 
می کنند.  استفاده  استراتژی  یک  از  شرکت،  خارجی  خطرپذیر  سرمایه گذاری  همچنین  و 
سرمایه گذاری  از  خارجی،  کارآفرینانه  برندهای  از  بهره گیری  منظور  به  شرکت ها  این 
خطرپذیر استراتژیک برند )SBV7( استفاده می کنند که شکلی از فعالیت های شرکت های 
سرمایه گذاری مخاطره پذیر شرکتی )CVC( است8. اعمال این استراتژی، خود نشانگر مسیر 

1. Hellmann & Thiele (2015); Anokhin et al. (2016); Laperche and Liu (2013).
2. Autio et al. (2014).
3. Van Rensburg (2014).
4. Van Rensburg (2013, 2015).
5. Van Rensburg (2015).
6. Van Rensburg (2015, 2013 and 2014).
7.  Strategic Brand Venturing.
8. Van Rensburg (2014).
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جدیدی برای انواع رشد برند است1. وان رینزبرگ )SBV ،)2011 را به عنوان یک استراتژی 
فن  و  دانش  و  برندها  به  به منظور دستیابی  با کارآفرینان  قابلیت سرمایه گذاری خطرپذیر  و 
بنابراین، شناسایی همه فاکتورهای مؤثر  بازاریابی که ارزش مخرب دارد، تعریف می کند. 
مدل های  تاکنون  که  است  حالی  در  این  است.  ضروری  استراتژی  این  پیاده سازی  برای 
 CVC مطرح در این حوزه بیشتر به ارزیابی برخی جنبه های مدل های فرآیند سرمایه گذاری
ارائه شده  بعدی  مدل های  و  پرداخته اند2  آن  اصلی شکل گیری  مراحل  و همچنین  VC ها  و 
شرایط  همه  به  کمتر  نتیجه،  در  و  ندارد3  آن ها  با  چندانی  تفاوت  نیز  بعدی  محققان  توسط 
مرتبط با فرآیند سرمایه گذاری توجه شده است. در حال حاضر، مدل مطرح شده توسط وان 
 رینزبرگ )2015( شاید تنها مدل ارائه شده برای فرآیند SBV باشد که در آن به تعدادی از 
جنبه های مرتبط با سرمایه گذاری SBV در صنعت CPG پرداخته شده است. بنابراین، هدف 
اصلی تحقیق حاضر ارائه یک مدل جامع SBV به شکل ویژه در حوزه تجارت الکترونیکی 
بر داده ها  مبتنی  تئوری  از رویکرد  نظر  برای تحقق هدف مورد  نهایت،  ایران است. در  در 

برای طراحی مدل استفاده شده تا بتواند در صنایع مختلف به کار رود.

1. مرور ادبیات

نیز برای قوی سازی پرتفوی  شرکت های بزرگ در پاسخ به تهدیدات محیطی مخرب ها و 
برندشان برندهای موجود خود را بسط داده و یا برندهای جدید و خارجی می خرند4. 

مدیریت  برند  مدیر  سطح  در  و  بازاریابی  بخش  یک  داخل  در  برندها  معمول  به طور 
می شوند5 و مدیران برند برای رشد آن ها تالش می کنند6. از جمله استراتژی های مرسوم رشد 
پرتفوی برند می توان به خرید برند، بسط خط و برند، توسعه برند داخلی، ایجاد برند جدید 
و برندسازی مشترک اشاره کرد7. در بسط برند به عنوان یک استراتژی رشد، از یک نام برند 

1. Van Rensburg (2013).
2. Yates and Roberts (1991).
3. Klonowski (2007); Poser (2012).
4. Van Rensburg (2015).
5. Van Rensburg (2013).
6. Olsen & Lanseng (2012).
7. Van Rensburg (2015, 2013).
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موجود برای محصوالت جدید در دسته بندی های محصول جدید و فعلی استفاده می شود1؛ 
درحالی که بسط خط شامل استفاده از نام یک برند موجود برای معرفی محصوالت جدید 
معرفی  هزینه  که  بود  خواهد  سودمند  و  موفق  زمانی  بسط  است.  محصول  طبقه  همان  در 
محصول جدید را کاهش دهد2. از طرف دیگر، خرید برند سرعت بیشتری نسبت به بسط 
نشان می دهد که  برخی محققان  بررسی شده توسط  این وجود شواهد تجربی  با  برند دارد. 
بیشتر خریدها با شکست مواجه شده  است3. در مطالعه وان رینزبرگ )2012(، عالوه بر دیگر 
رشد  استراتژی  یک  به عنوان  نیز  خطرپذیر  سرمایه گذاری  گزینه  برند،  رشد  استراتژی های 
در نظر گرفته شده که خود شامل سه زیرمجموعه مدل های کسب وکار جدید، کارآفرینی 
سهامی  سرمایه گذاری  وی،  دیدگاه  از  است4.  سهامی  سرمایه گذاری  و  درون سازمانی 
محدوده  آن  به واسطه  بزرگ  شرکت های  و  بوده  خارجی  خطرپذیر  سرمایه گذاری  نوعی 
جدید  برندهای  که  می دهند  بسط  شرکت هایی  سهام  دریافت  طریق  از  را  نوآوری هایشان 

دارند و توسط کارآفرینان ایجاد شده اند. 
است5.  سازمانی  کارآفرینی  انواع  از  یکی   )ECV( خارجی  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
کارآفرینی سازمانی در شرکت ها یا به واسطه شرکت های مشتق شده از سازمان )CVC( و یا 
از طریق کارآفرینی استراتژیک )SE( انجام می شود6. شرکت ها روش های متفاوت سازمانی 
اتحادها،   ،)CVC( شرکتی  مخاطره پذیر  سرمایه گذاری  مانند  خطرپذیر  سرمایه گذاری  از 
اتحادهای غیرسرمایه ای، سرمایه گذاری مشترک و اکتسابات )خریدها( را به کار می گیرند7. 
در میان حالت های سرمایه گذاری خطرپذیر خارجی، CVC توان ایجاد و دستیابی به اهداف 
شرکت های  درنتیجه،  می  سازد8؛  فراهم  بزرگ  شرکت های  برای  را  استراتژیک  و  مالی 
تثبیت شده برای کسب منافع استراتژیک، با خرید سهام شرکت های کارآفرینانه  با مالکیت 
خصوصی ای سرمایه گذاری می کنند که به آن CVC گفته می شود9. در حالی که CVC در 

1. Olsen & Lanseng (2012).
2. Vaidyanathan & Aggarwal (2000).
3. Van Rensburg (2015).
4. Van Rensburg (2012).
5. Sakhdari (2014).
6. Kuratko, et al. (2011).
7. Anokhin et al. (2016); Sakhdari (2014).
8. Sakhdari (2014).
9. Kann (2000).
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تفاوت های  سنتی  VC های  و   CVC بین  ولی  است  شده  مدل   VC اقدامات  براساس  اصل 
باشد1.  مؤثر  فرآیندی  فاکتورهای  و  ساختار  استراتژی،  بر  می تواند  که  دارد  کلیدی وجود 
 VC محققان سه تفاوت برای این دو در نظر می گیرند: الف( شرکت های مختلط غیرسهامی
مستقل اند، درحالی که  CVCها بر حمایت مستمر صاحبان شرکت متکی هستند. ب( مدیران 
CVC معموالً شبیه به هم درجه سازمانی خود پاداش می گیرند و با VC ها که عموماً 1تا 2 

به اضافه 20 درصد سود سرمایه را دریافت می کنند، تفاوت دارند.  درصد از حقوق ثابت 
پ( CVC ها در داخل مرزها و استراتژی های کسب وکار شرکت مادر حرکت کرده و در 
محدوده نزدیک به محصول و تکنولوژی آن فعالیت می کنند، بنابراین پرتفوی آن ها تنوع 

کمتری دارد؛ درحالی که VC ها بیشتر به شکل مستقل اقدام می کنند2. 
زمینه های  در  بیشتر  VC ها  و   CVC توسط  ایجادشده  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
انجام  نشان می دهد علی رغم  بررسی ها  و  است3  پزشکی  تجهیزات  بیوتکنولوژی،  نرم افزار، 
سرمایه گذاری در تکنولوژی های صنایع مختلف، مثال های کمی از سرمایه گذاری خطرپذیر 
با برندها وجود دارد و ادبیات مرتبط با سرمایه گذاری خطرپذیر برند محدود است. بنابراین، 
محققان به ندرت درباره سرمایه گذاری خطرپذیر سهامی با کارآفرینان برند بحث کرده اند4. 
در  به تازگی  که  مخاطره پذیر  در کسب وکارهای  مطرح  برندهای  از  یکی  اساس،  همین  بر 

تحقیقات از آن یاد می شود، برند کارآفرینانه است. 
براساس تعریف محققان، برند کارآفرینانه برندی است که توسط یک کارآفرین ایجاد 
را  خالق  تخریب  توانایی  شومپیتر  باشد5.  داشته  را  خالقانه  ساختارشکنی  توانایی  و  شده 
به موجب  را  آن  کارآفرینان  که  می کند  مطرح  بزرگ  شرکت های  برای  چالشی  به عنوان 
برای بازارها جدیدند6.  معرفی محصوالت، خدمات و فرآیندهایی نشان می دهند که اساساً 
بنابراین، در اینجا اصطالح ساختارشکنانه برای برند جدیدی استفاده می شود که یک دسته یا 
ایده بازاریابی جدید را در جهان یا در صنعت ایجاد می کند7. ساخت برند کارآفرینانه مربوط 

1. Naude & Easingwood (2014).
2. McCahery, et al. (2012).
3. Macmillan, et al. (2008).
4. Van Rensburg (2012, 2015).
5. Van Rensburg (2012, 2015).
6. Autio et al. (2014).
7. Van Rensburg (2012).
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برگرفته  به حوزه ای است که عمر و قدمت چندانی ندارد و ماهیت کارآفرینانه آن عموماً 
بودجه های  وجود  با  حتی  بنابراین،  است1.  منابع  به  دسترسی  در  جدی  محدودیت های  از 
نرم«  »قدرت  داشتن  با  کارآفرینان  بسازند2.  قوی  برند  یک  می توانند  کارآفرینان  محدود، 
برندسازی بر »قدرت سخت« اعتبارات و مقادیر موجود در ترازنامه غلبه می کنند. این قدرت 
نرم شامل دارایی های ناملموسی است که باعث جذب افراد به برند می شود3. یکی از اشکال 
اصلی ارتباط بین شرکت های بزرگ و کوچک در فعالیت های نوآورانه در زمینه برندهای 
کارآفرینانه، سرمایه گذاری در استارت آپ ها ازطریق سرمایه گذاری خطرپذیر استراتژیک 
برند  اوالً  که  می گیرد  قرار  بحث  مورد  دلیل  این  به  کارآفرینانه  برند  است4.   )SBV( برند 
ناملموس قدرتمند است که می تواند ارزش سهامی قابل مالحظه ای ایجاد کند  یک دارایی 
آورد.  فراهم  بازاریابی  و  استراتژیک  مدیریت  نقطه نظر  از  شرکت  یک  برای  نفوذ  اهرم  و 
دوم این که شناسایی به موقع برندها در مراحل ابتدایی چرخه عمرشان، شاید بتواند به عنوان 
گزینه ای در نظر گرفته شود که بیشترین اثربخشی در هزینه ها را دارد. و در نهایت، برندهای 
کارآفرینانه توسط کارآفرین ساخته شده و توسط مجموعه  کارمندانی حمایت می شود که 
به برند وابسته اند5. لذا، موفقیت حاصل از آن بسیار بیشتر خواهد بود. عالوه بر این، علی رغم 
نرخ باالی شکست کارآفرینان، تعداد قابل توجهی از آن ها برندشان را تصحیح کرده و بهبود 
می بخشند و می کوشند احتمال شکست برند را به حداقل برسانند6. سرمایه گذاری خطرپذیر 
استراتژیک برند، به عنوان یک استراتژی توسعه کسب وکار، در داخل طیفی از استراتژی های 
این  توجه می کند7.  به عنوان یک ساختارشکن خالق  به کارآفرین  و  قرار گرفته  مشارکت 
سهامی  سرمایه گذاری  )انجام  برند  خارجی  خطرپذیر  سرمایه گذاری  حدودی  تا  رویکرد 
در شرکت های مستقل کارآفرین برند( و سرمایه گذاری خطرپذیر داخلی برند )پرورش و 
بارورکردن کارآفرینان درون سازمانی برند با تمرکز بر ساخت برند جدید براساس پرتفوی 

1. Boyle (2003).
2. Juntunen (2012).
3. Kaputa (2012).
4. Van Rensburg (2013, 2014 , 2015).
5. Van Rensburg (2012).
6. Van Rensburg (2013).
7. Van Rensburg (2012, 2015).
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پاسخ کارآفرینی سازمانی است که  SBV یک  نتیجه،  بر می گیرد1. در  را در  برند جاری( 
هم زمان، هم بر مدیریت برندهای موجود و هم بر کشف برندهایی با ویژگی ساختارشکنانه 
تأکید می کند2. شکل گیری یک تیم سرمایه گذار خطرپذیر در داخل بخش بازاریابی سازمان 
نیازمند ساختار سازمانی مجزایی   SBV پیاده سازی  این وجود،  با  نیست3.  موضوع جدیدی 
است که توانایی ترکیب مهارت های الزم برای سرمایه گذاری خطرپذیر شامل مهارت های 
اجتماعی کارآفرینانه، مهارت های بازاریابی و نوآوری برند و مهارت های تجاری کارآفرینانه 
را داشته باشد4. همچنین، SBV را می توان به عنوان یکی از انواع ساختارهای پرتفوی برند 

مانند برندسازی اجزای محصول5 و برندسازی مشترک معرفی کرد6. 
استفاده  مشترک7  فصل  اصطالح  از   SBV ایجاد کننده  منطق  درباره  توضیح  برای 
ارتباط  به  که  کرد  معرفی  خالقانه  مفهومی  به عنوان  می توان  را  مشترک  فصل  می شود8. 
مشترکی  فصل  می شود9.  منجر  دیگر حوزه ها  در  مفاهیم  با  در یک حوزه،  موجود  مفاهیم 
که به شکل گیری SBV ختم شده است حاصل ارتباط ایجاد شده بین سه حوزه مدیریتی: 
بازاریابی استراتژیک، بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینی استراتژیک می باشد. این حوزه ها 
فضایی فراهم می سازند که امکان دستیابی به رفتارهای فرصت جویانه کارآفرینانه، رفتارهای 
مزیت طلبانه مدیریت استراتژیک و منافع حاصل از ارتباط با مشتری در بازاریابی کارآفرینانه 
فعالیت های  اتحاد  برای  سودمند  چارچوبی  استراتژیک  مدیریت  بنابراین،  شوند10.  محقق 
چشم انداز  یک  ایجاد  طریق  از  کارآفرینانه  بازاریابی  همچنین،  می آورد.  فراهم  سازمانی 
به روشن شدن استراتژی ها منجر می شود11. این سه  نیز  نیز تصورات خالقانه  کارآفرینانه و 
فصل مشترک بسیار مهم اند زیرا هر سه به طور معمول در متغیرهای وابسته ای مانند عملکرد 
شرکت، مزیت رقابتی، نوآوری، ایجاد ارزش و ثروت نقش داشته و بر آن ها مؤثرند. هدف 

1. Van Rensburg (2014).
2. Van Rensburg (2013).
3. Van Rensburg (2013, 2014).
4. Van Rensburg (2013).
5.  Ingredient Branding.
6. Uggla (2015).
7. Intersection.
8. Van Rensburg (2013).
9. Johansson (2017).
10. Van Rensburg (2013).
11. Lynch (1994).
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SBV در حوزه  این مقاله طراحی چارچوبی برای شکل گیری فرایند سرمایه گذاری  اصلی 
تجارت الکترونیکی در ایران است و براساس آن، در ادامه به توضیح خالصه ای از مهم ترین 

مدل های مرتبط در ادبیات پرداخته می شود.

2. مدل های فرآیندی VC و CVC و ابعاد آن

در این مطالعه در میان مدل های فرآیندی به طور خالصه به توضیح دو مدل CVC ییتس و 
رابرتس1 و پوسر2 و نیز مدل SBV ارائه شده توسط وان رینزبرگ )2015( می پردازیم. 

ییتس و رابرتس )1991( در مطالعه خود برای مدیریت برنامه CVC چهار بخش فرآیندی 
از:  عبارتند  اصلی  فرآیند  دارد. چهار  زیرفرآیندهایی   پیشنهاد می کنند که هریک در خود 
مدیریت   )3 سرمایه گذاری ها؛  آغاز   )2 خطرپذیر؛  سرمایه گذاری های  برنامه  توسعه   )1

پرتفوی سرمایه گذاری و 4( جذب سرمایه گذاری ها در کسب وکار. 
پایدار  رقابتی  مزیت  بر   CVC تأثیر  بررسی  به  خود  مطالعه  در  نیز   )2012( پوسر 
سرمایه گذاری شرکت ها پرداخته و فرآیندهای CVC را به مراحل/گام هایی تقسیم می کند 
استقرار یک  می گیرد.  قرار   CVC راه اندازی  و  استقرار  برای  نیاز  مورد  فعالیت  آن  در  که 
CVC؛  اهداف  وضع   )1 است:  مرحله  پنج  شامل  بزرگ  شرکت  یک  در   CVC  فعالیت 
2( تعریف رویکرد سرمایه گذاری؛ 3( تعیین وسیله ارتباط سازمانی؛ 4( تشکیل پرسنل ستادی 

و طراحی جبران خدمات و 5( استقرار مکانیزم نظارتی. 
راه اندازی  به  مربوط  فعالیت های  به  توجه  شد،  انجام  گام ها  این  از  بسیاری  که  زمانی 
معامله؛  جریان  ایجاد   )1 از  عبارتند  فعالیت  این  شش گانه  گام های  می شود.  جلب   CVC 

استارت آپ؛ با  تعامل   )4 سرمایه گذاری؛   )3 سرمایه گذاری؛  فرصت های  ارزیابی   )2 
5( خروج از سرمایه گذاری؛ 6( نظارت بر موفقیت CVC 3. درنهایت، فرآیند مدل شده توسط 
وان  رینزبرگ )2015( به شکل ویژه درباره فرآیند SBV بحث کرده و به توضیح فاکتورهای 
مؤثر مرتبط با آن می پردازد. این مدل دربرگیرند ه  الف( شرایط پیشایندی منحصربه فرد در 
زمینه فعالیت تحقیق؛ ب( فاکتورهای درونی مؤثر بر نتایج؛ پ( ذینفعان بیرونی در اکوسیستم 

1. Yates and Roberts (1991).
2.  Poser (2012).
3. Poser (2012).



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 86، بهار 1397 10 

نتیجه  به عنوان  ایجادشده  ارزش  نهایت پ(  در  و  تعدیل کننده  فاکتور  به عنوان  کارآفرینانه 
مشارکت SBV است. بر اساس دیدگاه وان  رینزبرگ، نتیجه این فرآیند ایجاد ارزش مالی 
مقاله  این  نهایی  چارچوب  بنابراین،  می شود.  گرفته  نظر  در  شرکت ها  برای  استراتژیک  و 

به طور کلی به مدل وان  رینزبرگ نزدیک تر است.

3. روش تحقیق: نظریه برخاسته از داده ها

تئوری  رویکردهای  از  اجتماعی  تحقیقات  صحیح  پیشبرد  منظور  به  کیفی  پژوهشگران 
میان  در  محققان  دیگر  با  را  علمی  قاعده  یک  نتیجه  در  و  کرده1  استفاده  داده ها  بر  مبتنی 
داده ها  بر  مبتنی  تئوری  رویکرد  پژوهش  این  تحقیق  روش  اساس  همین  بر  می گذارند2. 
می باشد. همان طور که استراوس و کوربین3 )1994( بیان می کنند روش تحقیق تئوری مبتنی 
بر داده ها برای توسعه تئوری برخاسته از داده هایی کاربرد دارد که با روش معین جمع آوری 
از  بر داده ها می توانند دانش محقق را  باشند. روش های تئوری مبتنی  و تجزیه وتحلیل شده 
طریق شیوه جمع آوری داده ها و تصحیح آن ها افزایش دهند. به شکل معمول استراتژی های 
تئوری مبتنی بر داده هایی است که عبارتند از مراحل جستجوی داده ها، توصیف رخدادهای 
مشاهده شده، پاسخ به پرسش های بنیادی درباره آنچه اتفاق افتاده و دسته بندی نظری آنچه 

درک شده است4. 
در بیشتر مدل های CVC موجود در ادبیات، روند اصلی شکل گیری CVC دنبال شده و 
کمتر به ارائه چارچوبی توجه شده است که همه جنبه های مؤثر بر فرآیند سرمایه گذاری را 
پوشش می دهد. بنابراین، این مقاله می کوشد یک مدل جامع فرایند سرمایه گذاری خطرپذیر 
استراتژیک برند )SBV( به شکل ویژه در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق یک رویکرد 

تئوری مبتنی بر داده ها ارائه دهد. 

1. Charmaz (2011); p.359.
2. Corbin & Strauss (1990).
3.  Strauss and Corbin.
4. Charmaz (2014); p.26.
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4. جمع آوری داده ها

در میان ابزارهای جمع آوری داده های کیفی، محقق برای شناسایی نمونه نظری و نیز برای 
کرده  استفاده  مروری  ادبیات  از  نیمه ساختاریافته  و  اولیه  مصاحبه های  پرسش های  طراحی 
فعال در   CVC VC و  مدیران و متخصصان شرکت های  است1. مصاحبه شوندگان، معموالً 
افرادی   به ویژه   ــ  شده اند  انتخاب  هدفمند  شکل  به  که  هستند  الکترونیکی  تجارت  حوزه 
و  مدیریتی  باالی  سطوح  در  و  مستقیم  به صورت  بیشتر  که  شده اند  انتخاب  مصاحبه  برای 
قرار دارند )در جدول 1 جایگاه سازمانی هر کدام  نیز تصمیم گیری درباره سرمایه گذاری 
در  آن ها  همه  که  صورت گرفته  نیمه ساختاریافته  مصاحبه   13 به طور کلی  است(.  شده  ذکر 
نهایت ضبط و به دقت یادداشت  شده اند. همان طور که استراوس و کوربین )1994( توضیح 
و  داده ها  جمع آوری  بین  متقابل  و  مستمر  مقایسه  تحلیلی،  رویکرد  اصلی  ویژگی  داده اند، 
تجزیه  و تحلیل آن ها است و بر همین اساس، پرسش های مصاحبه در طی جمع آوری داده ها 

تصحیح شده  است. 

جدول 1. جزئیات مصاحبه شوندگان

تعداد افراد حوزه کاری
تعداد افراد تحصیالتمصاحبه شده

مصاحبه شده

VC/CVC 1دکتری1دبیر انجمن

VC/CVC 2مدیر بازاریابی شرکت

11فوق لیسانس

VC/CVC 2مدیر سرمایه گذاری شرکت

VC/CVC 1تحلیل گر ارشد شرکت

VC/CVC 1مدیر توسعه شرکت

VC/CVC 4عضو تیم سرمایه گذار شرکت

VC/CVC 1مدیر مالی شرکت

VC/CVC 1لیسانس1مدیر عامل شرکت

13جمع کل13جمع کل

1. Strauss & Corbin (1998).
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5. تجزیه و تحلیل داده ها

فرآیند کدگذاری  اصلی  تحلیل شامل سه مرحله  داده ها، تجزیه و  بر  مبتنی  تئوری  در روش 
شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است1 که دربرگیرنده گام های 
1( بخش بندی داده ها،2( مفهوم سازی آن ها، 3( توسعه مفاهیم در محدوده ویژگی ها و ابعادشان 

و سپس 4( یکپارچه کردن مفاهیم در محدوده یک دسته اصلی است2. 

5-1. گام اول: کدگذاری باز
فرآیند  از  مرحله  این  در  است3.  داده ها  تفسیر  فرآیند  در  مرحله  اولین  باز  کدگذاری 
کدگذاری، داده های جمع آوری شده برای بررسی شباهت ها و تفاوت ها با یکدیگر مقایسه 
 ،)SBV می شوند. هرکدام از فاکتورهای مرتبط با پدیده )شکل گیری فرآیند سرمایه گذاری
شده اند  مقوله بندی  و  مفهوم سازی  نام گذاری،  بخش بندی،  داده ها،  تجزیه وتحلیل  طریق  از 
اقدامات وکنش ها توسط یک عنوان مشخص  و داده های جمع آوری شده شامل رخدادها، 
و  داده شده  توسعه  قرار گرفته،  مشابه  طبقه  در  براساس شباهتشان  مفاهیم  می شوند. سپس، 
تحلیل  و  انجام شده  مصاحبه   13 از  مرحله  این  در  به طور کلی  می گیرند.  انتزاعی تر  عنوانی 
با طبقه بندی آن ها، در نهایت به  داده های حاصل ازآن ها، 477 کد به دست آمده است که 

59 مفهوم انتزاعی تر دست یافتیم. این مقوله ها در جدول )2( نشان داده شده اند. 

جدول 2. مقوله های استخراج شده از مفاهیم

مفهوم مقوله

فضای رقابتی فعال
جذابیت بازارشرایط کلی مطلوب سرمایه گذاری

ظهور ایده های نوآورانه
مقیاس پذیری باال

جذابیت باالی سرمایه گذاریشرایط ویژه مطلوب سرمایه گذاری
افزایش خریدهای اینترنتی

1. Strauss & Corbin (1998).
2. Corbin (2017).
3. Corbin & Strauss (1990).
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مفهوم مقوله

رصد مستمر بازار داخلی و خارجی جست وجوی مستمر
ارزیابی چند مرحله ای

ارزیابی فرصت
غربالگری

انتخاب براساس منشور سرمایه گذاری

انتخاب و سازماندهی استراتژیک

ورود در مرحله رشد تیم
تعیین مسیر برنامه های آینده

جذب تیم براساس نتایج کاری
ارزش گذاری با شاخص های مالی و غیرمالی

توانایی تأمین منابع
سرمایه گذاری سهامی سرمایه گذاری استراتژیک

مدیریت استراتژیک کلی و جزیی

مدیریت هوشمندانه استراتژیک

مدیریت هوشمندانه
استقالل کاری و مدیریتی

تغییر رویه براساس نتایج و نیاز تیم
نظارت مستمر برفعالیت ها

مشاوره در زمینه های مختلف
ایجاد شبکه ارتباطی

شبکه ارتباطی
ایجاد و حفظ اعتماد طرفین

تمایل به برند شدن برندسازی
سرمایه گذاری با کیفیت

سرمایه گذاری با کیفیت
تجربه و دانش داخلی

انتخاب هوشمندانه
تحقق اهداف مورد نظر

شناسایی و سرمایه گذاری مشترک
اکوسیستم کسب وکار اکوسیستم کسب وکار
ریسک شکست تیم

ریسک طرفین
ریسک پول و زمان و اعتبار

ریسک محیطی
ریسک سرمایه پذیر
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مفهوم مقوله

چالش اقتصادی و سیاسی وضعیت اقتصادی وسیاسی
تعامل منطقی طرفین

تعامل منطقی
انعطاف پذیری درکار

همسویی فرهنگ سازمانی
هم افزایی بین تیم ها

بهره مندی از تجربه جهانی تجربه جهانی
کمی تجربه و علم مدیریتی

محدودیت در سرمایه گذاری 
استراتژیک

عدم دسترسی به منابع
ارتباط غیرارگانیک اکوسیستم

محدودیت در سرمایه گذاری استراتژیک
شلوغی فضای کسب وکار

ارزش گذاری متفاوت
عدم تحقق اهداف
نبود درک متقابل

خألهای قانونی و حقوقی
ارزش مالی

ارزش مالی
خروج از سرمایه گذاری

انجام رفتار حرفه ای

ارزش غیرمالی

ارتقای مدل تعاملی
چابکی و رشد باال

ارزش غیرمالی
شفافیت مسیر سرمایه گذاری

انتقال تجربه و دانش
کسب و ارتقای دانش

5-2. گام دوم: کدگذاری محوری
مفاهیم  با  مقوله ها  محوری،  کدگذاری  در   ،)1990( استراوس  و  کوربین  دیدگاه  از 
به دست آمده در مرحله کدگذاری باز مرتبط شده و این ارتباطات از طریق داده ها بررسی 
تحقیق  طول  در  انتزاعی  فرآیندی  آن ها،  نتایج  تعمیم  و  مقوله ها  توسعه  همچنین،  می شود. 
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است. در این مقاله نتایج حاصل از کدگذاری محوری در شکل )1( نشان داده شده است. 
مقوله اصلی در واقع همان فرآیند شکل گیری سرمایه گذاری خطرپذیر استراتژیک برند در 
حوزه تجارت الکترونیکی در ایران است و با محور قرار دادن مقوله اصلی، مقوالت فرعی 
پیامدهای  تعامالت و  از جمله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، کنش ها و 

آن نیز تعریف می شوند. 

5-3. گام سوم: کدگذاری انتخابی
مقوله اصلی که  پیرامون  مقوله شناسایی شده  تمام 18  فرآیند کدگذاری،  از  این مرحله  در 
با یکدیگر  ایران« است  الکترونیکی در  SBV در حوزه تجارت  همان »فرآیند شکل گیری 
با  نیاز دارند همراه  متحد و یکی می شوند. عالوه بر این، مقوله هایی که به توضیح بیشتری 
منجر  نظری  مدل  ایجاد  به  که  داده ها  تحلیل  رویه  به طور خالصه،  می شوند1.  بیان  جزییات 
و  اقدامات  و  راهبردها  مداخله گر،  شرایط  زمینه ای،  شرایط  علّی،  شرایط  شامل  می شود 
استراتژیک  خطرپذیر  سرمایه گذاری  فرآیندی  مدل  یعنی  اصلی  پدیده  که  هستند  پیامدها 

برند در شرکت های سرمایه گذار فعال در حوزه تجارت الکترونیکی را تشریح می کنند.

6. ارزشیابی پژوهش

می دهند2  نشان  را  مطالعه  اعتبار  و  صحت  که  هستند  اصولی   اصطالحات  پایایی  و  روایی 
از  مهم تر  رخداد ها  درک  و  منحصربه فرد  ایده های  شکل گیری  کیفی،  تحقیقات  در  و 
پژوهشگران  تحقیقات  این  در  بنابراین،  می شوند3؛  گرفته  نظر  در  یافته ها  تعمیم پذیری 
استفاده  پایایی  و  بیرونی  روایی  درونی،  روایی  سازه،  روایی  شامل  کیفی  معیار  چهار  از 
است.  شده  استفاده  باال  روش های  از  ترکیبی  مطالعه  این  در  خالصه،  شکل  به  می کنند4. 
نیز روش ها  و  نمایش عملیات تحقیق  از  پایایی و روایی ساختاری  ارتقای  برای  همچنین، 
مثلتی،  از طریق رویه های  استفاده شده5 و  منابع مختلف در گام های جمع آوری داده ها  و 

1. Corbin & Strauss (1990).
2. Silverman (2016).
3. Kolb (2012).
4. Pandit (1996).
5. Divandari, et al. (2014); Pandit (1996).
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و  دقت  متناقض،  چارچوب های  با  مقایسه  نیز  و  اعضا  چک  و  مصاحبه شوندگان  پذیرش 
نیز  بیرونی  روایی  آخر،  در  است1.  شده  ارزیابی  تحقیق  درونی  روایی  یا  داده ها  صحت 
برای  مطالعه  مورد  موضوع  چندین  از  استفاده  و  مشابه  چارچوب های  با  مقایسه  طریق  از 

رسیدن به اشباع نظری بررسی شد2. 

SBV شکل 1ـ مدل یکپارچه فرآیندی

7. یافته های پژوهش

شکل )1( مدل ارائه شده حاصل از جمع آوری و تجزیه وتحلیل داده ها است که فاکتورهای 
اصلی فرآیند سرمایه گذاری SBV و زیرمجموعه های آن را دربرمی گیرد. این مدل به واسطه 
پدیده محوری، شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر،  مقوله اصلی شامل  شش 
کنش ها و اقدامات و در آخر نتایج شکل گرفته و هریک از این مقوله ها در ادامه به تفصیل 

تشریح شده اند. 

1. Divandari, et al. (2014); Kolb (2012); Pandit (1996).
2. Pandit (1996).
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تجارت  حوزه  در   SBV سرمایه گذاری  شکل گیری  فرآیند  محوری:  پدیده   .1-7
الکترونیک در ایران

داخل  در  عامل  چهار  محوری،  کدگذاری  از  حاصل  شده  استخراج  اصلی  مفهوم   10 از 
می باشد  دسته  مهم ترین  سرمایه گذاری  شکل گیری  فرآیند  می گیرند.  قرار  محوری  مقوله 
این  متفاوت  گام های  توضیح  به  مطالعات  بیشتر  ذکر شد  ادبیات  مرور  در  که  همان طور  و 
مقوله پرداخته اند.  بنابراین با در نظر گرفتن اهمیت این مقوله، به منظور دستیابی به موفقیت 
در فرایند شکل گیری سرمایه گذاری، سرمایه گذاران نیازمند ارزیابی دقیق همه فاکتورهای 
مرتبط و نیز استفاده درست در شرایط زمانی و مکانی مطلوب می باشند. در پژوهش حاضر 
خارجی،  و  داخلی  بازار  مستمر  جستجوی  شامل  مرحله  چندین  از  متشکل  اصلی  مقوله 
شکل  به  استراتژیک  سرمایه گذاری  و  استراتژیک  سازماندهی  و  انتخاب  فرصت،  ارزیابی 
چند  یا  از یک  برگرفته  فاکتور  این  از  است.هر کدام  ایران  توسعه  درحال  در کشور  ویژه 

مفهوم می باشند که در جدول )2( ارائه شده است. 

7-2. شرایط عّلی
شرایط علّی به مجموعه ای از رخدادها و اتفاقاتی گفته می شود که به خلق موقعیت ها، مباحث 
شرایط  شناسایی شده  مفهوم  شش  شامل  مقوله  دو  می شوند.  ختم  پدیده  بر  مؤثر  مسائل  و 
تشکیل دهنده  عوامل  سرمایه گذاری  مطلوب  ویژه  و  کلی  شرایط  و  داده اند  شکل  را  علّی 
عموماً  که  است  فاکتورهایی  مجموعه   کلی  شرایط  صنایع،  بیشتر  در  معموالً  مقوله اند.  این 
در محیط رقابتی وجود دارند، درحالی که شرایط ویژه، فاکتورهای خاص هر صنعت است 
که سرمایه گذاران را برای انجام سرمایه گذاری خطرپذیر تشویق می کنند. زیرمجموعه های 
نوآورانه  ایده های  ظهور  فعال،  رقابتی  فضای  از:  عبارتند  نیز  کلی  شرایط  برای  معرفی شده 
چون  مفاهیمی  الکترونیکی  تجارت  حوزه  در  ویژه  شرایط  همچنین،  بازار.  جذابیت  و 
مقیاس پذیری باال، افزایش خریدهای اینترنتی و جذابیت باالی سرمایه گذاری در این حوزه 

را در برمی گیرد. 

7-3. شرایط زمینه ای
این شرایط شامل مجموعه شرایط خاصی هستند که بر استراتژی ها و اقدامات مؤثر بوده و در 
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اجرایی کردن پدیده اصلی به کار می روند. در مجموع از تجزیه و تحلیل داده ها سه مقوله از 
6 مفهوم به دست آمده است. بررسی ها نشان می دهند که فاکتورهایی نظیر موقعیت اقتصادی 
با  مرتبط  استراتژی های  بر  می توانند  اکوسیستم کسب وکار  و  دو طرف  رسیک  سیاسی،  و 
حدودی  تا  استارت آپ ها  و  سرمایه گذار  ریسک  باشند.  مؤثر  خطرپذیر  سرمایه گذاری 
دربرگیرنده ریسک هایی همچون ریسک شکست تیم، ریسک پول و زمان و اعتبار، ریسک 
محیطی،به طور خالصه ویژگی های موجود در اکوسیستم کسب وکار و چالش های اقتصادی 
و سیاسی در کشورها به ویژه در کشورهای در حال توسعه، می تواند تأثیر قابل مالحظه ای 

بر اقدامات داشته باشد. 

7-4. شرایط مداخله گر
شرایط مداخله گر شرایط عامی هستند که تأثیر شرایط علّی را بر پدیده و کنش ها و اقدامات 
در  شده اند.  معرفی  مقوله   3 شده  شناسایی  مفهوم   14 میان  از  می کنند.  محدود  یا  تسهیل 
این پژوهش عواملی چون تعامل منطقی، تجربه جهانی به عنوان فاکتورهای تسهیل کننده در 
نظر گرفته شده اند، در حالی که فاکتور محدودیت در سرمایه گذاری استراتژیک به عنوان 
در  شرکت ها  به  کشورها،  دیگر  تجربه  از  استفاده  است.  شده  معرفی  محدود کننده  عامل 
برندهای کارآفرینانه کمک کرده و سرعت  با  ارتباط  اجرای یک مدیریت هوشمندانه در 
تحقق استراتژی ها و اهداف مورد نظر مطلوب سرمایه گذاری را افزایش خواهد شد. همچنین 
شلوغی  منابع،  به  دسترسی  عدم  مدیریتی،  علم  و  تجربه  شامل کمی  عوامل  از  مجموعه ای 
فضای کسب وکار، ارزش گذاری های متفاوت و خالءهای قانونی و حقوقی می توانند مانعی 

بر سر راه تحقق استراتژی ها باشند. 

7-5. کنش ها و تعامالت
اصطالح کنش ها و تعامالت یک مفهوم بسیار مهم است. اقدامات و استراتژی ها در پاسخ به 
پدیده اصلی و کمک کننده به آن می باشند و رفتارها و تعامالت هدفمندی را بروز می دهند. 
مرتبط  استراتژی های  مفهوم مشخص شده اند.   14 شامل  مقوله  مرحله کدگذاری چهار  در 
برندسازی  ارتباطی،  شبکه  استراتژیک،  هوشمندانه  مدیریت  شامل   SBV سرمایه گذاری  با 
برای  خطرپذیر،  سرمایه گذاری  انجام  از  بعد  شرکت ها  است.  کیفیت  با  سرمایه گذاری  و 
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تحقق اهداف سرمایه گذاری، آن را مدیریت می کنند. این فعالیت اقداماتی چون مدیریت 
کلی و جزیی استراتژیک، مدیریت هوشمندانه، تغییر رویه براساس نتایج و نیاز تیم، مشاوره 
و نظارت مستمر را در بر می گیرد. یکی دیگر از استراتژی های شرکت ها برندسازی است. 
برندهایی می باشند که توان بزرگ شدن و توسعه را هم  به دنبال  SBV سرمایه گذاران  در 
از  ارتباطی یکی دیگر  استراتژی شبکه  برای آن ها فراهم آورند. همچنین  برای خود و هم 
استراتژی هایی است که خود از دو مفهوم ایجاد شبکه ارتباطی و حفظ اعتماد طرفین تشکیل 
شده است و دربرگیرنده تعامل و ارتباط استارت آپ های شرکت با یکدیگر و تعامل تک 
تک استارت آپ ها به تنهایی با شرکت می باشد. و در آخر اصطالح سرمایه گذاری با کیفیت 
که برگرفته از استراتژی شرکت های سرمایه گذار در نحوه شکل دهی به قرارداد مشارکت 
با برندهای کارآفرینانه و استارت آپ ها می باشد. این عبارت در واقع شبیه به استراتژی این 
اما  کم  سهام  دریافت  یعنی   »minority stakes« یا   »smart money« عنوان  با  شرکت ها 
نظارت مستمر است، به شکلی که انگیزه الزم در استارت آپ ها از بین نرفته و در عین حال 
بتوانند از آن ها حمایت کنند. برای انجام درست این استراتژی شرکت ها از تجربه و دانش 
داخلی خود برای، شناسایی و سرمایه گذاری مشترک و نیز یک انتخاب هوشمندانه به منظور 

تحقق اهداف مورد نظر خود استفاده می کنند.

7-6. پیامدها
پیامدهای مشهود و نامشهودی که در اثر اجرای فرآیند SBV برای سازمان و جامعه مرتبط 
با آن ایجاد می شوند، پیامدهای حاصل از پدیده معرفی می شوند. به صورت کلی نُه مفهوم 
با  بزرگ  شرکت های  شدند.  ارائه  و  شناسایی  کدگذاری  مرحله  در  مقوله  دو  قالب  در 
می کوشند  بلکه  مالی  اهداف  به  دستیابی  دنبال  به  تنها  نه  استارت آپ ها  در  سرمایه گذاری 
به اهداف توسعه ای کم هزینه و کم ریسک دست یابند1. بنابراین، دو مقوله شناسایی شده در 
این پژوهش ارزش مالی و غیرمالی اند که سرمایه گذار از آن ها برای تحقق اهداف مالی و 
استراتژیک خود بهره می برد. تصمیم گیری برای خروج از سرمایه گذاری یکی از اقداماتی 
مختلفی صورت  روش های  به  است  ممکن  و  می شود  مالی  اهداف  باعث کسب  که  است 
گیرد. همچنین، فاکتورهایی مانند چابکی و رشد باال، شفافیت در مسیر سرمایه گذاری، انتقال 

1. Laperche and Liu (2013).
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استراتژیکی  یا  غیرمالی  ارزش های  به عنوان  می توانند  ارتقای کسب وکار  و  دانش  و  تجربه 
معرفی می شوند که در اثر ارتباط با استارت آپ ها شکل گرفته اند. 

جمع بندی و مالحظات

با   SBV سرمایه گذاری  فرایند  از  یکپارچه  و  جامع  ارائه یک چارچوب  مطالعه  این  هدف 
شرایط  و  جنبه ها  تمام  می تواند  پیشنهادی  مدل  است.  الکترونیکی  تجارت  زمینه  بر  تأکید 
مرتبط با این فرآیند را پوشش داده و در صنایع مختلف کاربرد داشته باشد. در این مطالعه 
برای توضیح مدل از رویکرد تئوری مبتنی بر داده ها استفاده شده است و مصاحبه ها با 13 
نفر از مدیران و متخصصان در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر در ایران صورت گرفته است. 
در  را   SBV سرمایه گذاری  شکل گیری  فرآیند  بر  مؤثر  اصلی  فاکتورهای   )1( شکل 
حوزه تجارت الکترونیکی نشان می دهد. همان طور که پیش تر ذکر شد، شرایط کلی مطلوب 
سرمایه گذاری  تشویق کننده  فاکتورهای  به عنوان  علّی،  شرایط  دسته  در  سرمایه گذاری 
براساس چارچوب  همچنین،  می شوند.  نظر گرفته  در  مختلف  بیشتر صنایع  برای  خطرپذیر 
ارائه شده توسط وان رینزبرگ )2015( چندین پیشایند داخلی و خارجی مانند اقدام رقابتی، 
شبیه  که  دارند  وجود   SBV با  ارتباط  در  کارآفرینان  فعالیت  افزایش  و  محیطی  موهبت 
این پژوهش هستند. گام مهم بعدی  فاکتورهای موجود در شرایط کلی سرمایه گذاری در 
بر پدیده اصلی را نشان می دهند. چگونگی  مقوله محوری است که فاکتورهای مهم مؤثر 
سال های  در  محققان  برای  جذاب  موضوع  بیشترین  سرمایه گذاری،  فرآیند  شکل گیری 
گذشته بوده که معموالً تفاوت چندانی بین آن ها دیده نمی شود و اکثراً روندی نزدیک به 
هم دارند. در نتیجه در مدل پیشنهادی پژوهش حاضر نیز تفاوت قابل مالحظه ای بین گام های 
و  گام ها  برخی  در  تفاوت  تنها  و  ندارد  وجود  قبلی  شده  ارائه  مدل های  با  محوری  پدیده 
ارائه شده  استراتژیک  هوشمندانه  مدیریت  فاکتور  به جای  مثال  برای  است.  آن ها  ترتیب  یا 
»مدیریت  واژه  از   ،)1991( رابرتس  و  ییتس  مدل  در  مقاله،  مدل  استراتژی های  دسته  در 
پرتفوی سرمایه گذاری« و در مدل پوسر )2012(، از عبارت »تعامل با استارت آپ ها« استفاده 
منافع  تحقق  نیز  و  حمایت  و  نظارت  زیرمجموعه  دو  نیز  فاکتور  این  خود  که  است  شده 
استراتژیک را در خود جای می دهد. برندسازی در چارچوب پیشنهاد شده تحقیق به عنوان 



مرمده مئک ه ما ه گرمرپ طخ پر   مهی مرژ ل ب نئااا 21

SBV ذکر شده است. وان  رینزبرگ )2015( تأکید می کند  از استراتژی های فرآیند  یکی 
توزیع،  کانال های  درباره  هوشیاری  و  مهارت  به   ،SBV عملیاتی کردن  برای  که شرکت ها 
مدیریت برندها و به شکل خاص به سرمایه گذاری خطرپذیر با برندها وابسته اند و باید بیشتر 
از اختراع تکنولوژی صرف بر نوآوری مبتنی بر ویژگی های ناملموس برند و دانش بازاریابی 
نیز  و  برند  بر  ویژه  شکل  به  سرمایه گذاری،  از  مدل  این  در  تأکید  نتیجه،  در  کنند.  تأکید 
ناپذیر از این فرآیند تلقی می شود. عالوه  برندهای نوآورانه است و برندسازی جز جدایی 
بر این، استراتژی ایجاد و حفظ شبکه ارتباطی به نوعی همان، شکل گیری تعامل و ارتباط 
مناسب برای کسب اهداف مطلوب مطرح در مدل پوسر )2012( است. همچنین، در مدل 
SBV مطرح می شود که وظیفه مدیریت  نیز واحدی مشخص برای  وان  رینزبرگ )2015( 
ارتباط با کسب وکارهای خطرپذیر خارجی را بر عهده دارد و به شرکت در اجرای تعهداتش 
با کارآفرینان کمک می کند. در نهایت دسته پیامدها که در برگیرنده فاکتورهای موفقیت 
فرآیند SBV در نظر گرفته می شوند. براساس گفته وان  رینزبرگ )2015( در حقیقت ایجاد 
استراتژیک  و  مالی  ارزش های  زیرمجموعه  دو  از  خود  که  است  وابسته ای  متغییر  ارزش، 
تشکیل شده است. به طور کلی، از دیدگاه وی هدف نهایی شرکت های بزرگ برای اقدام به 
سرمایه گذاری، ساخت یک مزیت رقابتی و دستیابی به رشد باالی پرتفوی برند با بازگشت 
مالی قوی است. وان  رینزبرگ برای کسب وکارهای مخاطره پذیر کارآفرینانه، عواملی چون 
تقویت بقا، خروج از کسب وکار مخاطره پذیر و افزایش امید به ایجاد یک برند آیده ال از 

طریق ارتباط با یک شرکت بزرگ معتبر را محرک اصلی معرفی می کند. 
در مجموع، نتایج حاصل می تواند برای هر دو شرکت سرمایه گذار و برند کارآفرینانه 
جذب،  ظرفیت  تئوری  دیدگاه  براساس  زیرا  کند،  فراهم  سودمندی  عملی  و  نظری  منافع 
دانش  احتماالً  کارآفرینانه،  و  سرمایه گذار  شرکت  دو  بین  مشارکت  انجام  صورت  در 
کارآفرینانه در داخل واحدهای سازمانی افزایش می یابد1 و در نتیجه منجر به توسعه توانایی 
یادگیری اقدامات کارآفرینانه جدید و نیز افزایش موفقیت برندهای درحال رشد در اقدامات 
 CVC خطرپذیر می شود. مدل های ارائه شده در مطالعات پیشین بیشتر به فرآیند شکل گیری
توجه کرده اند2 و شاید بتوان مدل وان رینزبرگ )2015( را تنها مدلی معرفی کرد که به شکل 

1. Wales, et al. (2013).
2. Yates and Roberts (1991); Poser (2012).
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پرداخته است.  از آن  بیشتری  به جنبه های  و  داده  توسعه  را   SBV فرآیند شکل گیری  ویژه 
به شکل گیری  منجر  علّی  از جمله شرایط  اصلی  فاکتورهای  به همه  تحقیق حاضر  بنابراین 
مداخله گر  شرایط   ،SBV کردن  اجرایی  استراتژی های  فرآیند،  محوری  پدیده   ،SBV

به عنوان تسهیل کننده و محدود کننده استراتژی ها، همچنین شرایط زمینه ای و پیامدها توجه 
کشورهای  در  سرعت  به   CVC سرمایه گذاری  درباره  بحث  این که  وجود  با  است.  کرده 
در حال توسعه مانند ایران در حال رشد می باشد، اما تاکنون هیچ تالشی برای بررسی این 
چارچوب  یک  ایجاد  به منظور  همچنین،  است.  نگرفته  صورت   SBV مفهوم  در  فاکتورها 
جامع و یکپارچه برای شکل گیری SBV، از داده های کیفی به دست آمده از طریق مصاحبه 
با شرکت های ایرانی استفاده شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نه تنها می تواند درک ما 
را از فاکتورهای مؤثر بر این نوع سرمایه گذاری در شرایط مختلف ارتقا دهد، بلکه می تواند 
به فعاالن صنعت سرمایه گذاری خطرپذیر شامل شرکت های سرمایه گذاری، استارت آپ ها 

و برندهای نوآورانه، در شکل گیری مشارکت به شکل صحیح کمک کند. 

محدودیت های پژوهش

برای  را  فرصت هایی  نیز  تحقیق  این  در  مشکالت  و  محدودیت ها  مطالعات،  دیگر  همانند 
انجام تحقیقات در آینده فراهم می آورند. در ابتدا به دلیل استفاده از رویکرد تئوری مبتنی 
بر داده ها، به منظور جمع آوری و نیز تجزیه و تحلیل آن ها، در این مطالعه امکان تعمیم پذیری 
یافته های  می توانند  آینده  تحقیقات  در  محققان  نتیجه  در  ندارد.  وجود  نتایج  برای  آماری 
این  در  این که  دوم  کنند.  ارزیابی  و  بررسی  کّمی  رویکرد  یک  طریق  از  را  پژوهش  این 
به  یافته ها  الکترونیکی مورد توجه قرار گرفته است و  مطالعه به شکل ویژه، حوزه تجارت 
این بخش محدود شده اند. بنابراین انجام تحقیق یا ارزیابی یافته ها توسط پژوهشگران برای 
تحقیقات بعدی، می تواند در دیگر حوزه ها صورت پذیرد. به طور کلی هدف از انجام این 
مطالعه کسب نتایج ارزشمندی است تا دیگر محققان و افراد فعال در حوزه سرمایه گذاری 

خطرپذیر بتوانند از آن ها به شکل سودمند و کاربردی بهره مند شوند. 
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چکیده
بین  تجاری  رشد  از  ممانعت  در  مالی  فساد  تأثیر  مکانیسم  و  نقش  بحث  اخیر  سال های  در 
نیز  مقاله حاضر  اقتصادی آن ها مطالعه شده است. هدف  تبع آن کاهش رشد  به  و  کشورها 
در  عضو  دیگر کشورهای  در صادرات  اکو  عضو  واردکننده  فساد کشورهای  تأثیر  بررسی 
قالب مدل جاذبه است و می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که »فساد مالی در بین کشورهای 
این  به  بر حجم و جهت دهی صادرات دوجانبه آن ها خواهد داشت«.  تأثیری  اکو چه  عضو 
بین  منطقه ای  و  فرامرزی  تجارت  الگوی  تجربي،  و  نظری  مطالعات  مرور  از  پس  منظور 
فسادمالی  و  دوجانبه  صادرات  متغیرهای  بر  مبتنی  تعمیم یافته  جاذبه  مدل  قالب  در  کشوری 
معرفی و مدل جاذبه برای ده کشور عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو در دوره زماني 

2014- 2000 برآورد شده است. 
براساس نتایج برآورد مدل جاذبه، اندازه بازاري کشورهای عضو اکو بر حجم صادرات 
تجارت  ارزش  بر  منفي  اثر  عضو،  کشورهاي  بین  فاصله  افزایش  برعکس  و  افزوده  متقابل 
دوجانبه کشورهای عضو داشته است. درضمن در راستای پاسخ به سؤال تحقیق، نتایج نشان 
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می دهد نقش و تأثیر فساد مالی بر تجارت منطقه ای بین کشورهای عضو اکو یکسان نبوده و 
مبهم است، به طوری که افزایش میزان فساد مالی کشورهای واردکننده عضو اکو به نفع توسعه 
صادرات کشورهای ترکیه، آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان و به زیان کشورهای قزاقستان، 
واردکننده  کشورهای  در  مالی  فساد  افزایش  همچنین،  است.  بوده  قرقیزستان  و  ترکمنستان 
عضو اکو بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان تأثیر معناداری نداشته و ضریب 

برآوردی در سطح معناداری پایین است.  

F1, O17 :JEL طبقه بندی

 



مو مه ضعاص مامی ب  داصرمه منخمه مپ همخام ه مثرصپر رشثرهاپ سفث مرثا 29

مقدمه

آن  متعاقب  و  تجارت  توسعه  بر  مؤثر  علل  توجیه  و  تبیین  در  مطالعات گسترده  به  توجه  با 
رشد اقتصادی در دهه های گذشته، بررسي نقش فساد مالی در تجارت بین المللي و منطقه اي 
می تواند یکی دیگر از جنبه های مؤثر بر تجارت بین کشوری را بازگو کند. شواهد موجود 
دال بر میزان قابل توجه فساد، آن هم به صورت رشوه هاي پرداخته شده و دریافت شده براي 
تدارک و تهیه وسایل و خدمات و اعطاي قراردادهاي صادراتي در تجارت هاي فرامرزي 

)بین المللي و منطقه اي( است. 
    باید اذعان کرد که دهه 1990 شاهد ظهور مقوله فساد به عنوان دغدغه سیاسي، ملي 
و منطقه ای و بحث موردتوجه محافل جهاني بود. در سال 1996، مسئوالن عالي رتبه بانک 
معرفي  اقتصادي  توسعه  و  رشد  مانع  را  فساد  به طورکلي  پول،  بین المللي  و صندوق  جهاني 
کردند که بیانگر اهمیت این مقوله است. هر دو نهاد بین المللي نیز تمرکز خود را بر نقش 
حکمراني در رشد و توسعه و اولویت بخشي برنامه ها در مقابله با فساد اعالم کرده اند. درهمان 
سال، ضمن این که انجمن عمومي سازمان ملل، کشورهاي عضو را براي فعالیت متمرکز و 
با همه اشکال فساد، رشوه و عملیات ممنوع و غیرمجاز مرتبط در مبادالت  مؤثر در مقابله 
را علیه  امریکایي  نیز کنوانسیون  امریکایي  فراخواند، سازمان دولت های  بین المللي  تجارت 
فساد تصویب کرد. سپس درسال 1996، در اولین مالقات وزراي کشورهاي عضو سازمان 
جهاني تجارت در سنگاپور، تعهد و حکمي براي برعهده گرفتن و قبول مسئولیت در قبال 
شفاف سازي در فعالیت هاي تجهیز و تدارکات دولتي به عنوان گام مهمی در کاهش فساد 
در اعطاي قراردادهاي دولتي پذیرفته  شد. در سال 1997، کشورهاي عضو سازمان توسعه و 
همکاري هاي اقتصادي، برای مقابله با رشوه مقامات دولت هاي خارجي در مبادالت تجارت 

بین المللي کنوانسیوني امضاء کردند1. 
جهاني،  افزایش  به  رو  معضل  به عنوان  فساد  کنترل  متعدد  مزایاي  و  منافع  به  توجه  با 
شده  انجام  فساد  پیامدهاي  و  هزینه ها  علل،  تعیین  جهت  گسترده ای  تحقیقاتي  تالش هاي 
بر سرمایه گذاري، رشد  فساد  پیامدهای  و  اثرات  مطالعات روي  بیش تر  این حال،  با  است. 
شالیفر  نمونه،  به عنوان  است.  بوده  متمرکز  فساد  پیامدهاي  حوزه  در  آن هم  و  توسعه  و 

1. Elliot (1997).
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تشویق  عدم  ازطریق  و  بوده  توسعه  مانع  فساد  که  دارند  نظر  دقت  مسأله  این  بر  ویشي1  و 
فعالیت هاي سرمایه گذاري، به نوبه خود موجب کاهش رشد اقتصادي می شود. درحالي که 
این  با  تهیه می بیند.  بر سرمایه گذاري و رشد  اثرات منفي فساد  براي  مارو2 شواهد تجربي 
حال، با وجود شواهد اساسي از رشوه و فساد در مبادالت تجارت بین الملل، توجه ویژه اي 

بر ابعاد و زوایای مختلف فساد در تجارت فرامرزي صورت نگرفته است. 
در راستای پاسخ به این سؤال که فساد چه اثری بر حجم جریان صادرات دوجانبه کشورهای 
عضو اکو دارد، سازماندهی مقاله به شکل زیر است. در بخش اول مقاله شواهد و مطالعاتی 
ارائه می شود که نشان مي دهد پرداخت و دریافت رشوه ها در تجهیز و تدارک وسایل و اعطاي 
واقعي  نمونه هاي  و  است  رایج  و  فراگیر  پدیده ای  بین المللي،  تجارت  قراردادهاي  امتیازات 
اعالم شده از رسانه ها، محاکمه هاي انجام شده و گزارش هاي ارزیابي کننده از وجود فساد در 
معادالت تجاري اشاره خواهد شد. در بخش دوم، مدلي که مي تواند براي ارزیابي تأثیر فساد 
در تجارت فرامرزي، آن هم بر حجم جریانات تجاري بین کشوری استفاده شود، بسط و توسعه 
داده خواهد شد. این مدل که بر پایه مباني نظري مرتبط با الگوهای توسعه یافته جاذبه است، 
براي تجارت فرامرزي بین کشوری و تعیین عوامل مهم تجارت دوجانبه کشورها استفاده شده 
که در مقاله حاضر براي بررسي نقش و اثرات فساد بر جریان هاي تجاري کشورهای منطقه 
با تصریح فساد در تجارت  بنابراین، در بخش سوم سعي می شود مدل جاذبه  به کار می رود. 
بین الملل به عنوان عامل موفقیت در قراردادهای صادراتي تعمیم یابد. این عامل، در واقع تابع 
ویژگي هاي مشخص کشورهاي  و  واردکننده  در کشورهاي  فساد  بین سطح  متقابل  احتمال 
صادرکننده است. در بخش چهارم مقاله با بهره گیری از نتایج ادبیات تجربی و تئوري، مدل 
جاذبه جهت پاسخ به سؤال محوری مقاله برای نمونه کشورهای عضو اکو آزموده شده و بخش 

پایانی نیز جمع بندی و توصیه های سیاستی را پوشش خواهد داد.

1. مبانی نظری »نقش فساد مالی در تجارت فرامرزی«

در این فصل سعی می شود مدلی برای بررسي اثرات فساد در گردش تجارت بین المللي و 

1. Shlefier and Vishny (1993).
2. Mauro (1995).
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فرامرزی استخراج شود. این مدل که در پیش بیني و شرح الگوي تجارت خارجي استفاده 
می شود، مبتني بر مدل ارائه شده توسط برگستراند )1989( است که مدل فساد را در الگوی 
الگوي  استانداردي دارد که در تحقیقات تجربي  جاذبه ترکیب می کند. مدل جاذبه شکل 
تجارت استفاده می شود. ساده ترین نوع مدل جاذبه شباهت زیادي به قانون فیزیک دارد، از 
این رو نام این مدل از یکي از قوانین فیزیک برداشت شده که بیانگر رابطه کشش گرانشي 
تولید  و  درآمد  با  مستقیمي  رابطه  کشور  دو  بین  خارجي  تجارت  گردش  است.  جسم  دو 
ملي و نسبت عکس با فاصله مراکز اقتصادي دو کشور دارد. به بیان دیگر، هرچه دو کشور 
درآمد ملي )اندازه بازار( بیش تر و فاصله مراکز اقتصادي شان با یکدیگر کمتر باشد گردش 
جاذبه،  مدل  دقیق  تصریح  برای  همچنین،  بود.  خواهد  بیشتر  دو  آن  بین  خارجي  تجارت 
نیز لحاظ می شود که از آن جمله می توان به متغیرهاي مجازی نظیر وجود  عوامل دیگری 
در  کشور  دوي  هر  یا  یک  آیا  این که  یا  و  بودن  مستعمره  و  مشترک  زبان  مشترک،  مرز 

قراردادهاي تجاري منطقه اي شرکت یا عضویت دارند، اشاره کرد.
ابتدا به عنوان مدل تجربي در سال 1962 بدون هیچ پشتوانه تئوري ارائه  مدل جاذبه در 
شد، به طوري که بنیان تئوري این مدل مورد چالش قرار گرفت. با این حال، بعدها با کوشش 
تئوري  بنیان  دیردورف4،  و  کروگمن3  و  هلپمن  برگستراند2،  اندرسون1،  نظیر  اقتصادداناني 
»به  به قول دیردورف )1998(:  این مدل طرح شده و چالش مزبور را رفع کردند، و  براي 

حتم این موضوع صحت ندارد که مدل جاذبه بدون پشتوانه تئوري است«.
در این تحقیق، معادله جاذبه براي تبیین نظری تأثیرات فساد در تجارت بین المللي )منتج 
این  استخراج خواهد شد.  است(  تجارت جهاني5  )اقتصادي(  تعادل  متداول  مدل  معادله  از 
تعادل  و وضیت  )واردکننده(، طرف عرضه )صادرکننده(  تقاضا   به سه بخش طرف  مدل 

تقسیم مي شود. 

1. Anderson (1979).
2. Bergstrand (1985, 1989).
3. Krugman (1979).
4. Deardorff (1998).
5. General Equilibrium Model.
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1-1. طرف تقاضا
 فرض کنید هر سال در کشور j، مصرف کننده نمونه l تابع مطلوبیت کاب ـ داگالس ـ استون 

ـ گری زیر را با توجه به محدودیت بودجه حداکثر می سازد:

                    )1

که درآن،  XAjjl میزان تولید انبوه کاالي داخلي A بوده و مورد تقاضاي مصرف کننده 
l در کشور j  است.  XAijl میزان کاالي انبوه وارداتي A بوده و مورد تقاضاي مصرف کننده 
کشور j است. درضمن فرض بر این است که i≠j و n کشور به صورت بالقوه توانایي عرضه 
کاالي  A را در کشور j دارند و  کاالهاي داخلي و وارداتي A کاالهاي کاماًل متمایز تولید 
 l که مورد تقاضاي مصرف کننده B  میزان کاالي همگن  XBjl .شده از هم فرض شده است

حداقل مصرف مورد نیاز از کاالي B است. BX در کشور j و  
  بدین ترتیب، هزینه های مصرف کننده نمونه l برحسب درآمد اسمی Yjl به صورت زیر 

تعریف می شود: 

 )2

A است و  PAij قیمت کاالی وارداتي  تولید شده  PAjj قیمت کاالي داخلي  که درآن؛ 
تهیه مجوز صادرات و  بیان دیگر، در  PAij هزینه حمل و نقل،   به  A در شرایط فوب است. 
 j بر کشور  تعرفه هاي مضاعف  نرخ   TAij  .برعهده صادرکننده است تسویه حساب گمرکي 
است که کاالي A را از کشور i وارد می کند.  Eij نرخ ارز بین کشور j و کشور i است که 

هر واحد پول کشور i به پول j تعریف مي شود.
برای  تقاضا  منحنی  )2( و جمعی سازی  معادله  به  توجه  با   )1( معادله  با حداکثر ساختن 
مصرف کنندگان مشخص، رابطه تقاضای معکوس جمعی سازی شده کشور j برای واردات 

کاالی A به صورت زیر به دست می آید:

 )3
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BX یعنی »حداقل مصرف مورد نیاز کاالي B« بیان شود، yj تولید  وقتی سرانه برحسب 
 j Lj میزان جمعیت کشور   که درآن 

jBB

j
j LXP

Y
y

j

= به عبارت دیگر،  j است.  سرانه کشور 
 نیز کشش جانشینی بین مصرف کاالهاي داخلي و کاالهاي وارداتي 

)1(
1
θ

σ
−

= بوده و 
است.  

همچنین، رابطه تقاضاي همگن معکوس براي کاالي تولید شده داخلي A به شرح زیر 
تعریف می شود: 

 )4

1-2. طرف عرضه
 )L( در بنگاه هاي انحصار چندجانبه با استفاده از دو عامل نیروي کار A کاالي i در کشور

و سرمایه )K( تولید می شود. تکنولوژي تولید به صورت دو معادله زیر آورده شده است: 

                               LAi=αLAi+βLAiXAi  )5

                              KAi=αKAi+βKAiXAi  )6

که در آن؛ LAi(KAi) نیروي کار )وسرمایه( مورد نیاز بنگاه براي تولید محصول XAi  در 
کشور i  است. α هزینه هاي ثابت جهت شروع یک فعالیت اقتصادي است و β الزامات بازده 
ثابت براي تولید یک واحد کاالي A است. براین اساس، »تابع هزینه« بنگاه تولیدکننده براي 

تولید کاالی A به صورت زیر است: 

 )7

 که درآن؛  ωi نرخ دستمزد نیروي کار و ri اجاره بهای سرمایه است. همچنین، در کشور 
i، کاالی B با بازده ثابت نسبت به مقیاس توسط بنگاه رقابتی تولید می شود. 

                               LBi=βLBiXBi  )8
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                               KBi=βKBiXBi  )9

که در آن، LBi(KBi) نیروي کار )و سرمایه( مورد نیاز بنگاه براي تولید محصول XBi در 
کشور i است و β الزمات بازده ثابت براي تولید یک واحد کاالي B است. فرض دیگري 
که در این تحقیق استفاده شده، این است که موجودي سرمایه و نیروي کار در کشور i ثابت 

است، این فرض به طور ضمنی بیان می کند که:

                               Li=LAi+LBi  )10

                               Ki=KAi+KBi  )11

از این رو در کشور i تابع سود بنگاهي که کاالي A را تولید می کند به شرح زیر است: 

 )12

کشور  بین  قرارداد  عقد  در  موفقیت  عامل   Sij و  رشوه  ثابت  هزینه   Bij فوق،  تابع  در 
صادر کننده و وارد کننده است که به صورت متغیر تصادفي فرض شده و ارزشي معادل صفر 
یا یک دارد، به نحوي که اگر صادرکننده موفق به عقد قرارداد شود )برنده شود( این مقدار 

برابر یک و درغیر این صورت معادل صفر لحاظ می شود:
          1 : اگر کشور i موفق به عقد قرارداد با کشور j شود 

       Sij  
          0: اگر کشور i موفق به عقد قرارداد با کشور j نشود

در این تابع فرض بر این است که حقوق قانوني عرضه کاال به کشور j توسط شخص 
فساد  به  ترغیب  تصمیم گیرنده  اگر  مي شود.  کنترل  درهمان کشور  تصمیم گیرنده  گروه  یا 
شود، احتمال این که قرارداد بر پایه رشوه شکل بگیرد زیاد است و اگر تصمیم گیرنده کمتر 
معیارهاي  براساس  قرارداد  این که  احتمال  شود،  فساد  به  ترغیب  صادرکنندگان  طرف  از 
شرایط  از  بیشتر  مراتب  به  گردد  استوار  تکنولوژیکي  کارآمدي  و  کیفیت  جمله  از  دیگر 
به  براي عرضه کاال  براي اخذ قرارداد  به همین خاطر میزان موفقیت صادرکننده  قبلي است. 
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)نظیر  به فرد کاالي صادر کننده  درجه فسادپذیري کشور واردکننده و ویژگي هاي منحصر 
مرغوبیت کاال، کیفیت و...( بستگي دارد. اگر تصمیم گیرندگان کشور واردکننده کمتر در 
معرض فساد و دریافت رشوه باشند، فرصت مناسب براي کشور صادرکننده  ای پیش می آید 
که داراي مزیت هاي رقابتي در کاالي خود نسبت به رقبا هستند. اما اگر تصمیم گیرندگان 
قرارداد  عقد  به  موفق  صادرکنندگاني  باشند،  فساد  معرض  در  بیشتر  وارد کننده  کشور  در 
دیگر،   به عبارت  گیرد.  قرار  واردکننده  کشور  قبول  مورد  رشوه شان  پرداخت  که  می شوند 
بیشتري داشته  به سیاستمداران و احزاب سیاسي مهارت  کشورهایي که در پرداخت رشوه 

باشند، احتمال برنده شدن شان در قراردادهاي بزرگ تجاري زیاد است.
و   )Cj( واردکننده  در کشور  فساد  درجه  احتمال  تابع   Sij موضوع،  این  اهمیت  دلیل  به 
ویژگی بارز کشور صادرکننده )Zi( است. به عبارت دیگر، بوده  و 
شامل Cj تابع درجه فسادپذیري احتمالي در کشور وارد کننده، Zi  ویژگي هاي منحصربفرد 
کشور صادرکننده و εij جزء خطای جمله با توزیع تصادفی مي باشد. درضمن، فرض بر این 
این  از  بنگاه، خارج  و  تصمیم گیرنده  میان  پرداخت رشوه  براي  مذاکرات  فرایند  که  است 

مدل شکل می گیرد. 
جانشینی  کشش  با  توابع  براساس  عرضه  طرف  که  می کند  اشاره  برگستراند  )1989( 
ثابت ایجاد شده است. براین اساس، فرض شده که تولید بنگاه  XAi بین بازارهاي داخلي و 

خارجي با توجه به تابع کشش جانشینی ثابت توزیع شده و به صورت زیر است: 

 )13

∞<< φ1  

کروگمن1 به مقوله فساد و رشوه در تجارت های فرامرزی بدین صورت اشاره می کند 
که دلیل این که (<DAij)1 است شبیه هزینه هاي انتقال کوهی از یخ است که از کشور i به 
کشورj  حمل می شود و تنها قسمتي از محموله به مقصد مي رسد و سایر قسمت ها در مسیر 
اولین بار  براي  نقل کوه یخي  باید گفت هزینه حمل و  ترانزیت مفقود می گردد. درضمن، 
توسط ساموئلسون در سال 1964 مطرح شد و این تئوري به این موضوع اشاره دارد که هزینه 

1. Krugman (1980) 
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حمل و نقل کاال قسمتي از خود کاال را به عنوان هزینه دربرمی گیرد و این تئوري برگرفته از 
ایده کوه یخي است که انتظار می رود بدون هزینه، کاال به خودي خود ذوب شود.  

φ<1 منحني تبدیل براي تولید میان بازارهاي داخلي و خارجي از نظر شکل  حال برای 
بالقوه را در توزیع میان  تابع کشش جانشینی ثابت، وجود هزینه هاي ثابت  این  مقعر است. 
بازارهاي خارجي و داخلي دربرمی گیرد. از این رو، گروکمن به این نتیجه رسید که به علت 
بازارهاي  میان  شدن  جایگزین  امکان  خارجي،  بازارهاي  در  بازاریابي  و  توزیع  هزینه هاي 
داخلي و خارجي در بنگاه نمونه در صنایع مختلف وجود ندارد. در نتیجه فرض بر این است 

که تولیدات به صورت ناقص در میان بازارهاي داخلي و خارجي ثبت مي گردند.
بیشتر از یک  ϕ محدود و   مطالعات تجربي برگستراند )1999( اشاره می نماید که اگر 
ندارد.  خارجي  و  داخلی  بازارهاي  بین  جایگزینی  قابلیت  کامل  به صورت  تولید  باشد، 

درنتیجه، تابع سود شرکت به شکل زیر خواهد بود: 

 )14

با حداکثرساختن این تابع سود، معادله ای به صورت زیر براي عرضه کاالي A از کشور 
i به کشور j به دست می آید:
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1-3. وضعیت تعادل
به منظور حل قیمت تعادل و حجم صادرات کاالي A از کشور i به کشور j، شرایط »رقابت 
تعیین  از پیش  نهایی درآمد  بنگاه ها، مطلوبیت  برای  انحصاري معمولي«1 فرض می کند که 
شده است. این فرض بدین معنی است که Yj , yj اجزای قیمت در رابطه تقاضاي واردات 
معکوس j )معادله4( در بنگاه به صورت ثابت دیده شده است. سپس معادله )16( به منظور 
تعیین تعادل قیمت و حجم صادرات از کشور i به کشور j جایگزین معادله )4( شده است. 

بنابراین خواهیم داشت: 
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خواهد  AijAij XP با ضرب دو معادله )17( و )16( در یکدیگر، حاصل معادله اي براي 
شد که نشانگر ارزش صادرات کاالي A از کشور i به کشور j است. لذا داریم:

 )18
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1. Usual Monopolistic Cometetion.
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 که:

KBiLAiLBiKAi

LBi

ββββ
β
−

=Γ1  

KBiLAiLBiKAi

KBi

ββββ
β
−

=Γ2  

معادله   )18( معادله  است.  واردکننده  در کشور  فساد  احتمال درجه  تابع   Sij آن  در  که 
نسبت   ،K سرمایه  از  تابعی  دوجانبه  مبادالت  جریان  ارزش  می دهد  نشان  که  است  جاذبه 
هزینه   ،yj واردکننده  کشور  سرانه  درآمد   ،

i

i

L
K کشورصادرکننده  انساني  نیروي  به  سرمایه 

موفقیت در عقد  و عامل  قیمت  پیچیده  عبارات  و دو   TAij تعرفه ها  نرخ   ،DAij نقل  و  حمل 
قرارداد است که بستگي به درجه فساد در کشور واردکننده دارد.

بین  دوجانبه  صادرات  است  مشخص   )18( مستخرج  جاذبه  معادله  از  همان طورکه 

i

i

L
K ( تابعی از نسبت سرمایه به نیروي انساني کشورصادرکننده  AijAij XP ( j و i کشورهای

درجه  و   TAij  تعرفه ها نرخ   ،DAij  نقل و  هزینه حمل   ،yj واردکننده  سرانه کشور  درآمد   ،
فساد در کشور واردکننده  Sij است. بدیهی است هزینه حمل و نقل  DAij تابعی از مسافت 
ارتباط  انباشت سرمایه در کشور واردکننده  نیز  j است. درآمد سرانه و  i و  بین کشورهای 
با عضویت  نیز  تعرفه کشورها  نرخ  دارد.   )(GDP)i( ناخالص داخلی آن  تولید  با  تنگاتنگ 
 WTO به طوری که کشورهای عضو   دارد،  مستقیم  تناظر  آن ها در سازمان جهانی تجارت 

ملزم به کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای در مبادالت تجاری و اقتصادی خود هستند.  
درضمن با مرور ادبیات نظری مدل های جاذبه مشاهده می شود که در ساده ترین صورت 
از نظریه جاذبه  خود، ابتدا توسط تین برگن1 در اقتصاد به شکل زیر ارائه شده که مستقیماً 

نیوتن استخراج شده است: 

 )19

jY درآمد   ،iدرآمد کشور iY  ،j )از(  به   i )واردات( کشور  که در آن،  Tij صادرات 

1. Tinbergen (1962).
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متغیرهای  به عنوان  j است که  i و  POPj جمعیت کشور  iPOP جمعیت کشور   ،j کشور 
توضیحی در طرف راست ظاهر می شود.  Yi,Yj به عنوان متغیرهای جرم در رابطه نیوتن تلقی 
از  این متغیرها، مجموعه ای  به دنبال  نیز دو متغیر مقیاس دیگر است.  شده و متغیر جمعیت 
متغیرهای مجازی برای توضیح سایر آثار بر جریان تجارت متقابل در کشور اضافه می شود؛ 
برای نمونه،  Dcu متغیرمجازی است که برای توضیح سایر آثار بلوک های تجاری بر جریان 
تجارت متقابل در کشور اضافه می شود.  CLan متغیرمجازی برای زبان مشترک دو کشور و 

Dd متغیرمجازی مربوط به فاصله یا مجاورت دوکشور می باشد. 

شامل  آمده که  به عمل  مدل جاذبه  نظری  اثبات  برای  نیز چندین تالش  دهه 1970  از 
عمل  به  جاذبه  مدل  اثبات  برای  تالشی  نیز  دیردورف3  می شد.  برگستراند2  و  اندرسون1 
پایه ای هلپمن و کروگمن )1985( صورت های ساده مدل  برکار  با تکیه  آورده است. وی 
براساس  نیز   5 رز  و  مارکوسن  و  کلر4  و  ایونت  است.  کرده  استخراج  دو  این  از  را  جاذبه 
و  اوهلین  هکچر-  نظری  مدل  از  را  جاذبه  مدل  دیردوف،  به  اشاره  و  کروگمن  و  هلپمن 
نظریات جدید تجارت بین الملل استخراج کرده اند. همچنین در داخل کشور نیز اشرف زاده 
با تکیه بر کارهای انجام شده ــ به ویژه مطالعات  )1382( در بخشی از رساله دکتری خود 
هلپمن و کروگمن )1985( ــ به استخراج مدل جاذبه از چارچوب اتحاد اساسی حسابداری 
,kj ، با تصریح اتحاد اساسی حسابداری ملی و فرض       ملی پرداخته و با فرض دو کشور 
جهانی شدن برای کشورهای مزبور ــ مصرف هر کشور تابعی از واردات کل ــ  رابطه زیر 

را به عنوان مدل جاذبه استخراج و معرفی می کند:
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1.  Anderson (1979).
2. Bergstrand (1989).
3. Deadorff, Alan V. (1995).
4.  Evenet & Keller (1998).
5.  Markusen & Rose (1998).
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ki تعرفه دو کشور و djk  هزینه حمل هر واحد کاال میان دو کشور است.  tt , که در آن
داخلی کشورها می  ناخالص  تولید  و  واردات  معرف صادرات،  به ترتیب  نیز   Y و   M و   X
باشند. همچنین در رابطه فوق جمله مربوط به فاصله به صورت )djk +1( ظاهرشده که شباهت 

بیشتری با رابطه جاذبه نیوتن دارد. 
 )20 و   19 روابط  و   )18( مستخرج  جاذبه  )معادله  فوق  روابط  به  نگاهی  با  درمجموع 
مشاهده می شود که صادرات متقابل بین کشوری در معادالت جاذبه به تولید ناخالص داخلی 
آن ها، جمعیت کشورها، مسافت و هزینه حمل واحد کاال، تعرفه های کشوری و درجه فساد 
کشور واردکننده بستگی دارد. در واقع صادرات متقابل بین کشوری با اندازه بازاری )میزان 
GDP( و جمعیت کشورهای مبادله کننده رابطه مستقیم و با فاصله جغرافیایی آن ها و درجه 

فساد رابطه عکس دارد. لذا برای بررسی اثرات فساد بر تجارت فرامرزی کشورها، الگوی 
تجارت فرامرزی و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر صادرات 

دوجانبه ــ فساد و رشوه، به صورت زیر معرفی می شود:

 )21

2. مروری بر مطالعات تجربی فساد و تجارت فرامرزی

2-1. مطالعات خارجی
بیانگر  بررسی ها  دارد.  فرامرزي  تجارت  در  برجسته اي  نقش  فساد  تجربي،  براساس شواهد 
مقامات دولتي  از سوي  بنگاه ها و دریافت رشوه  پرداخت رشوه توسط  نکته است که  این 
امری  به  تبدیل  قراردادهاي تجاري  امتیاز  اعطاي  تدارک وسایل و خدمات و  در تجهیز و 
رایج در فعالیت های بازرگانی و تجارت خارجی شده است. در بخش استراتژي صادرات 
ملي وزارتخانه بازرگاني امریکا در سال 1996 بررسي هایي از نقش فساد در کاهش تجارت 
متقابل بین کشورها با امریکا به عمل آمد و نتایج تحقیقات بیانگر این ادعا است که در یک 
دوره دوساله، شرکت هاي امریکایي از 139 قرارداد صادراتي، 36 قرارداد را به دلیل رشوه 
نتایج گزارش ها، این آمارها تنها  توسط رقباي تجاري از دست داده اند. درضمن، براساس 
معرف نمونه هاي موردتوجه فساد از سوي مسئوالن و مقامات بوده و مي توان گفت حجم 
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است1.  برآوردها  این  از  بزرگ تر  بین المللي  تجارت  قراردادهاي  در  رشوه  و  فساد  واقعي 
قابل توجه فساد در تجارت خارجي و هزینه هاي فساد، تحقیقات فساد در  علي رغم شواهد 
تجارت بین المللي کاماًل پراکنده بوده و مطالعات توصیفي انجام گرفته از نمونه هاي رشوه 

در مبادالت بین المللي بسیار محدود است. 
کروگر2 یکی از اولین محققانی بود که رابطه میان تجارت و فساد را بررسی کرد. وی 
در مقاله خود رابطه رانت خواری تحت محدودیت های کّمی را بر تجارت در شرایط رقابتی 
به  را  مسئولین  واردات،  در  کّمی  محدودیت های  که  می کند  عنوان  چنین  و  کرده  تشریح 

رانت خواری ترغیب می کند.
بک، ماهر و تسوگل3 و هاینز4 با بهره گیري از ارزیابي هاي تجربي به عمل آمده، بر اثرات 
فساد بر جریان هاي تجارت بین المللي تمرکز می کنند. هدف این مطالعات نیز کشف و توجیه 
مبادالت  در  فساد  و  اهمیت رشوه  تعیین  و  امریکایي  بنگاه هاي  فراروي صادرات  قانون  اثر 
-88 آن  متعاقب  و   1970-76 دوره  آمارهاي  پایه  بر  که  مطالعات  این  است.  بوده  تجاري 

1980 بوده، نشان می دهد سهم واردات امریکا از کشورهاي مستعد فساد کاهش یافته است، 
اما در کشورهاي پاک با تصویب قانون ضدفساد به مراتب افزایش نشان می دهد. همچنین، 
محققان در بررسی های خود به این موضوع پي بردند که اجراي قانون ضدفساد در صادرات 
امریکا، اثرات بازدارنده اي بر ایجاد فساد )فاسد کردن( در کشورهاي امریکاي التین ندارد، 
بلکه اثرات منفي اجراي قانون ضدفساد در کشورهاي امریکایي غیرالتین مشاهده می شود. 

می پردازند  مسأله  این  توضیح  درخصوص  بحث  به  این گونه  تسوگل  و  ماهر  بک، 
تجاري  بازارهاي  به  نزدیکي  به علت  التین  امریکاي  در  مستقر  امریکایي  شرکت هایي  که 
نسبت به رقباي خود از مزیت هاي بیشتری بهره می برند. به همین منظور، احتماالً هزینه هاي 
نیست که  معامالت خارجي آنقدر چشم گیر  اجراي ضدفساد در  قانون  از  برخاسته  نظارت 
تغییر  التین  امریکاي  کشورهاي  در  را  امریکایي  شرکت هاي  فراروي  سودمند  مزیت هاي 
دهد. از این رو، توانایي پرداخت رشوه در شرکت هاي امریکایي نسبت به رقباي خود بیشتر 
منفي  اثرات  بیشترین  اجراي ضدفساد،  قانون  می دهد  نشان  نیز  آمده  به دست  شواهد  است. 

1.  Website: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements. 
2. Krueger (1974).
3.  Beck, Maher and Tschoegl (1991).
4.  Hines (1995).
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براساس مشاهدات  این رو، هاینز )1995(  از  امریکا داشته است.  را در صنایع هواپیماسازي 
نظرگرفتن  در  با  امریکا  هواپیماهاي  صادرات  در  را  ضدفساد  اجراي  قانون  اثرات  تجربي، 
سهام صنایع هواپیماسازي امریکا به عنوان درصدي از بازار جهاني در دو دوره از )1977-

1976( و متعاقب آن )1982-1981( بررسي کرد. این تحقیقات نشان می دهند که در صنایع 
موفقیت  در کسب  عمده ای  نقش  واردکننده  فساد کشور  به  ترغیب  و  فساد  هواپیماسازي، 
پرداخت رشوه  نتیجه می رسد که  این  به  مطالعات خود  در  هانس  دارد.  قرارداد  براي عقد 
به تصمیم گیرندگان کشور هاي واردکننده براي صادرات هواپیماهاي امریکا، بعد از اجراي 
اقدامات  یافته است. همچنین،  قابل مالحظه اي کاهش  به طور  قانون ضدفساد در سال 1977 
یک طرفه امریکا بدون این که اهمیت رشوه و رانت خواري را در مبادالت بین المللي کاهش 

دهد، تنها موقعیت امریکا را در بازارهاي رانتي تضعیف کرده است.  
باردهان1 با استفاده از مدل اقتصادسنجی و با انتخاب نمونه 20 کشور درحال توسعه، به 
تبیین وجود ارتباط بین فساد و تجارت فرامرزی پرداخته و در نتایج بررسی های خود به رابطه 
معکوس علیت بین فساد و تجارت می رسد، ولی نتایج مستدل و محکمی برای تبیین نظری 

و تئوریک این ارتباط به دست نمی آورد. 
شفافیت  سازمان  توسط  منتشره  مالی  فساد  شاخص هاي  از  بهره گیری  با  المبزدروف2 
بین المللي3 به بررسی اثرات فساد کشورهاي واردکننده در صادرات 19 کشور صادرکننده 
کشورهاي  فسادپذیري  درجه  می دهد  نشان  و  پرداخته   1992-95 سال هاي  در  پیشتاز 
واردکننده، تأثیر قابل توجهی بر صادرات 19 کشور پیشتاز صادرکننده دارد. همچنین، نتایج 
و  جنوبي  کره  هلند،  فرانسه،  بلژیک،  کشورهاي  صادرات  که  است  این  از  حاکي  تحقیق 
انگلستان با درجه فسادپذیري کشورهای واردکننده رابطه مثبت دارد، درحالی که صادرات 

کشورهای سوئد و تایوان با درجه فسادپذیري کشورهای واردکننده رابطه ای منفي دارد.  
برای  را  خارجی  بنگاه های  بین  رقابت  و  فساد  میان  منفی  رابطه  هم  تال4  دی   و  ادس 
همچنین،  می کنند.  تأیید  و  آزموده  تجربی  به صورت   1989-90 دوره  در  کشور   31 نمونه 

1. Bardhan (1997).
2. Lambsdroff (1998).
3. Transparency International.
4. Ades and Di Tella (1999).
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دلیل  نتوانست  اما  تشریح کند،  را  واردات  فساد و صادرات و  رابطه  تریسمن1 سعی داشت 
متقاعدکننده ای برای وجود رابطه معکوس علیت بین تجارت و فساد بیابد.

تجارت  بخش  ساختاری  اصالحات  انجام  بر  مالی  فساد  تأثیر  بررسی  به  آذفر2  و  لی 
خارجی کشورهای درحال توسعه پرداخته و به این موضوع پی بردند که درجه باالی فساد 
ارتباط مستقیم با تعرفه های گمرکی بیشتر و یا موانع متعدد غیرتعرفه ای گمرکی کشورهای 
واردکننده دارد. همچنین، مقاومت در برابر تغییر یا تأخیر در اصالح ساختار بخش تجارت 

در کشورهای فاسد از دیگر نتایج به دست آمده است. 
گاتی 3 در تحقیقی که بر واردات کاالیی 70  کشور با توجه به محدویت های تعیین شده 
سهمیه بندی های  و  رانت خواری  فساد،  سطح  میان  ارتباطی  هیچ  داد،  انجام  دولت  توسط 
وارداتی نیافت. با این حال، گاتی در تحقیقات خود به این موضوع اشاره می کند که وجود 
موانع فراروی تجارت بین الملل و نیز جریان سرمایه از کشوری به کشور دیگر با درجه باالی 
فساد ارتباط تنگاتنگ دارد. وی پس از بررسی های متعدد به این نتیجه رسید که تبانی میان 
افراد تصمیم گیرنده در کشور واردکننده و مسئوالن گمرکی کشور صادرکننده عمده ترین 

عامل در ایجاد فساد در تجارت بین الملل است.
     دی جانگ و بوگمان4 در مقاله ای با عنوان »آیا فساد مالی، مانع و عدم مشوق تجارت 
بین المللی است؟« با معرفی معیارهای تجارت مرتبط با فساد به ارزیابی اثرات فساد بر تجارت 
جهانی و مقایسه نتایج برای کشورهای با درجات مختلف فساد و اقتصادهای صادرکننده و 
واردکننده می پردازند. نتایج مطالعه محققان نشان می دهد فساد در کل، مانع تجارت جهانی 
است. با این حال پرداخت رشوه به مشتری ها در مجموع واردات را به ویژه در کشورهایی 

که موانع گمرکی و تجاری متعددی دارند، ارتقاء داده است.   
سوزوکی5 نشان می دهد کشش تجارت و واردات کشورهای افریقایی از اتحادیه اروپا 
توسعه  فراروی  جدی  مانعی  فساد  و  است  کاهشی  فساد  به  نسبت   1984-2009 دوره  در 

تجارت بین کشورهای مزبور است.  

1. Treisman (2000).
2. Lee and Azfar (2002).
3. Gatti (2004).
4. Eelkede Jong & Christian Bogmans (2011).
5. Suzuki (2013).
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بر  فساد  اثرات  بررسی  به  تجارت«  و  »فساد  عنوان  با  مقاله ای  در  مجید1  طریق  محمد 
نتایج مختلف  مطالعه  این  در  در دوره 2007-1984 می پردازد. محقق  تجارت 146 کشور 
برای کشورها به دست می آورد، به طوری که در بیشتر کشورهای مورد بررسی، فساد کشور 
میزبان مانع توسعه روابط تجاری بوده است. با این حال، در برخی کشورها که از سطح و 
درجه فساد بسیار باال برخوردار بودند، عامل فساد موجب تسریع مبادالت تجاری شده است. 
مدل  توسعه یک  با  نهادی«  اصالحات  و  تجارت  »فساد،  عنوان  با  مقاله ای  در  اسپینوزا2 
اقتصاد  بر عملکرد  نه تنها  اقتصادی ـ سیاسی در یک دولت فاسد نشان می دهد فساد  نظری 
داخلی تأثیر منفی دارد، موجبات تضعیف تجاری را نیز دربردارد. فساد به عنوان مانع تجاری 
و اصالحات نهادی، راهکارهای اصالحی را منحرف کرده و طبق نتایج به دست آمده، سطح 
بهینه اصالحات نهادی با درجه کارایی بنگاه های رقابتی و سطح فساد دولت ارتباط دارند. 

برای  مالی  فساد  نقش  و  بین المللی  »تجارت  عنوان  با  مقاله ای  در  همکارش3  و  سوسانا 
که  گرفتند  نتیجه  چنین   »2013-2014 زمانی  مقطع  در  درحال توسعه  کشورهای  مجموعه 
اوالً فساد عامل تضعیف تجارت بین کشوری است، ثانیاً چنانچه حجم و درجه فسادپذیری 
با سایر کشورها  فاسد  بین کشور  تسهیل تجارت  برعکس عامل  بیشتر شود،  از یک حدی 

خواهد بود. 
یا  مانع  دوجانبه:  تجاری  جریان های  و  »فساد  عنوان  با  مقاله ای  در  همکارش4   و  دات 
مشوق« به بررسی نمونه های مختلف برای پاسخ به این سؤال می پردازند که چرا در برخی 
کشورها فساد مشوق توسعه تجارت بین کشوری شده، درحالی که در برخی نمونه ها، فساد 
مانع رونق تجارت بوده است. نتایج مطالعات محققان حکایت از این دارد در کشورهایی که 
فساد و رشوه از حد متعادل بیشتر بوده و بوروکراسی های پیچیده و عدم شفافیت بر اقتصاد 
نیز  و  سرمایه گذاری  ترغیب  به  و  کرده  عمل  کاتالیزور  به عنوان  فساد  است،  حاکم  آن ها 
با این حال در کشورهایی که شفافیت باال  افزایش تجارت با دیگر کشورها عمل می کند. 
بوده و بوروکراسی اندک است، کاهش فساد به بهبود روابط اقتصادی و تجاری آن ها منجر 
شده است. بنابراین، محققان درپاسخ به اثرات فساد بر تجارت دوجانبه کشورها، بر ساختار 

1. Muhammad Tariq Majeed (2014).
2. Espinosa, R. (2015).
3. Susanna and Nils-Åke Gustafson (2016).
4. Dutt, P and Traca, D. (2016).
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اداری و حکمرانی، میزان شفافیت و حاکمیت قوانین در کشورها تأکید دارند، به طوری که 
در کشورهای با درجه باالی حاکمیت قانون و بوروکراسی های اندک، کاهش فساد و سطح 

رشوه به رونق تجارت کشور با سایر شرکای تجاری منتهی شده است.        
ساندرا1 در سال 2016 در مقاله ای با عنوان »فساد، هزینه های تجاری و منافع آزادسازی 
و  تعرفه گذاری  نظام  در  تجربی  تغییرات  بررسی  به  جنوبی«  افریقای  کشور  برای  تعرفه ای 
اثرات آن بر کشش های تجاری می پردازد. محقق براساس نتایج تجربی به دست آمده نتیجه 
می گیرد که فساد به عنوان یک مانع بالقوه موجب پایین آمدن کشش های تجاری شده است. 
افریقای  بر تجارت کشور  تعرفه ای  اثرات  معناداری موجب کاهش  به طور  همچنین، رشوه 
جنوبی با سایر کشورها شده است، به طوری که با تشدید رشوه، انحصار فعالیت های تجاری 

بیشتر شده و از افزایش رقابت بنگاه های تجاری کاسته شده است.   

2-2. مطالعات داخلی   
اکبریان و همکارش )1390( به بررسی اثر فساد بر حجم تجارت کشورهای منتخب خاورمیانه 
و امریکای التین پرداخته و نشان دادند تجارت تابع U شکل وارونه از فساد است و در ابتدا، 
حد  از  وقتی  اما  می کند،  کمک  تجارت  افزایش  به  منطقه  دو  در  فساد  کم  مقدار  وجود 
آستانه ای بیشتر شود، به کاهش تجارت در کشورهای مورد مطالعه ختم می شود. همچنین، 
وجود فساد در کشور واردکننده کاال می  تواند اثری منفی بر میزان تجارت کشورهای مورد 

مطالعه داشته باشد و از حجم تجارت کشورهای یاده شده بکاهد.
تجارت کشورهای  بر  فساد  اثر  بررسی  به  مقاله ای  در   )1391( همکاران  و  آذربایجانی 
منطقه خاورمیانه پرداخته و نشان می دهند کاهش یک درصدي فساد در کشور صادرکننده 
کاال باعث افزایش 3/53 درصدي صادرات مي شود. همچنین کاهش یک درصدي فساد در 

کشور واردکننده کاال، افزایش تجارت به میزان 2/27 درصد را به همراه دارد.
بر صادرات  مالی  و  اداری  فساد  اثر  عنوان  با  مقاله ای  در   )1391( و همکاران  دهشیری 
غیرنفتی کشورهای منتخب درحال توسعه: کاربرد روش داده های تابلویی به بررسی ارتباط 
در  در حال توسعه  کشور   11 داده های  راستا  همین  در  می پردازند.  صادرات  و  فساد  بین 
سال های 2001 تا 2010 را جمع آوری و الگو را به روش داده های تابلویی در قالب اثرات 

1. Sandra (2016).
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ثابت برآورد می کنند. نتایج بررسی ایشان نشان می دهد کنترل فساد اثر مثبت و معناداری بر 
صادرات غیرنفتی کشورهای در حال توسعه دارد.

هوشمند و همکارش )1394( در مقاله ای با عنوان »تأثیر فساد )رشوه( بر حجم تجارت 
زمانی  برای دوره  تابلویی  داده های  با روش  منتخب  توسعه یافته  و  کشورهای درحال توسعه 
2001 تا 2014« به این نتیجه می رسند که در هر دو گروه از کشورهای منتخب، وجود فساد 
هم در کشور صادرکننده و هم در کشور واردکننده کاال منجر به کاهش قابل توجه تجارت 
می شود. لذا، این نتایج به تأیید دیدگاه محققانی می پردازد که معتقدند فساد عامل مضری 

است که هزینه مبادالت و ناکارآیی مبادالت را افزایش می دهد.
همان طورکه در ادبیات تجربی داخلی مشاهده می شود، اوالً در کشور اندک مطالعاتی 
که درخصوص فساد و تجارت وجود دارد، عمدتاً بر بررسی نقش و اثرات کلی متغیر فساد 
مالی بر تجارت و صادرات کشورها متمرکز شده اند. درضمن، الزم است به جنبه های تئوری 
از  مقاله حاضر  نوآوری  افتراق و جنبه  لذا وجه  توجه شود.  فساد و تجارت  نظری  مبانی  و 

دیگر مطالعات به این صورت است:
به جای بررسی اثرات کلی فساد بر صاردات دوطرفه، با لحاظ متغیر »فساد کشورهای   -1
بین  متقابل  اثر  به عنوان  عضو«  کشورهای  دیگر  صادرات  در  اکو  عضو  واردکننده 
میزبان  کشورهای  فساد  درجه  جاذبه،  مدل  قالب  در  شد  سعی  صادرات،  و  فساد 
ده کشور عضو  تفکیک  به  بر حجم صادرات کشورهای صادرکننده  )واردکننده( 

اکو بررسی شود.  
متغیری مجازی عضویت کشورهای اکو در سازمان جهانی تجارت به مدل اضافه شد   -2
تا مشخص شود عضویت کشورهای اکو در سازمان جهانی تجارت به چه میزان در 

توسعه تجارت دوجانبه بین کشورهای عضو مؤثر بوده است. 
در راستای تقویت مبانی نظری مطالعه و برای استخراج معادله جاذبه فساد و تجارت   -3
 )general equilibrium model( منطقه ای، مدل متداول تعادل اقتصادي تجارت جهاني
در قالب سه بخش »طرف تقاضا  )واردکننده(، طرف عرضه )صادرکننده( و وضیت 

تعادل« تببین شد.
انتخاب شده  نمونه های  می شود،  مشاهده  داخلی  مطالعات  بخش  در  همان طورکه   -4
منطقه  کشورهای  التین،  امریکای  و  خاورمیانه  منتخب  کشورهای  از  عبارتند 
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خاورمیانه، کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، درحالی که برای آزمون تجربی 
مدل های جاذبه و تحلیل اثرات یکپارچگی اقتصادی و تجاری ضروری است یک 
تجاری  ـ  منطقه ای  بلوک  این رو  از  شود.  انتخاب  منطقه ای  همکاری های  سازمان 
منطقه ای  پیمان های  دیگر  به  نسبت  درضمن  و  است  آن  عضو  ایران  اوالً  که  اکو 
عملکرد قابل قبولی در تسهیل تجارت منطقه ای و بین اعضای خود داشته، به عنوان 

مناسبت ترین نمونه در منطقه انتخاب شد. 

3. معرفي الگو، تخمین و تفسیر نتایج 

پس از بررسي هاي تئوري و نظری و همچنین مرور مطالعات تجربي درخصوص اثرات فساد 
بر تجارت فرامرزی کشورها، دراین بخش از مقاله سعی می شود الگوی تجارت فرامرزی 
و منطقه ای بین کشوری در قالب مدل جاذبه تعمیم یافته مبتنی بر صادرات دوجانبه ـ فساد و 
رشوه، معرفی و سپس برآورد شود. همان طورکه اشاره شد، یکی از این عوامل مهم مدنظر 
فساد،  نقش  گرفته،  قرار  موردتوجه  اخیر  سال های  در  که  فرامرزی  تجارت  الگوهای  در 
رشوه و رانت بوده است. بنابر اهمیت موضوع، سازماندهی مطالعه حاضر نیز به تبیین ارتباط 
این  به  پاسخ  به دنبال  حاضر  مقاله  و  شده  استوار  کشوری  بین  متقابل  تجارت  با  فساد  بین 
سؤال  است که »نقش و تأثیر فساد مالی بر تجارت متقابل کشورهای عضو اکو به چه میزان 
برخی  از  آماری  تصویری  ابتدا  شود  پرداخته  جاذبه  مدل  معرفی  به  این که  از  قبل  است؟«. 

متغیرهای مورد استفاده در مدل در جدول های )1(، )2( و )3( ارائه می شود. 

جدول 1ـ وضعیت اجزای تجارت )کاالیی( کشورهای عضو اکو )میلیون دالر(

کشور
سال 2015سال 2000

کل تجارتوارداتصادراتکل تجارتوارداتصادرات

1371176131347055716041افغانستان

17451172291714500940023900آذربایجان

2873913898426376300042500105500ایران

8812504013852457253018675912قزاقستان
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کشور
سال 2015سال 2000

کل تجارتوارداتصادراتکل تجارتوارداتصادرات

5055541059167640705746قرقیزستان

90281086419892221884421966407پاکستان

785675146090034004300تاجیکستان

277755450382278143883207199351082ترکیه

25061786429214000780021800ترکمنستان

281726975514130001400027000ازبکستان

8284992365175214319343368345687688منطقه اکو

 مأخذ: گزارش منتشره در سایت سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( .

جدول 2ـ وضعیت شاخص فساد مالی در کشورهای عضو اکو 

کشور 
سال 2000سال 2015

شاخصرتبهشاخصرتبه

1691/51651/5افغانستان 
1233/01382/6آذربایجان

1312/91412/8ایران
1312/91273قزاقستان

1362/81292/9قرقیزستان
1163/21153/1پاکستان

1512/51352/7تاجیکستان
754/1883/8ترکیه

1542/31402/8ترکمنستان
1562/11482/4ازبکستان

.)TI( مأخذ: سازمان شفافیت بین المللی                



مو مه ضعاص مامی ب  داصرمه منخمه مپ همخام ه مثرصپر رشثرهاپ سفث مرثا 49

جدول 3ـ وضعیت شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی و سرانه تولید 
کشورهای عضو اکو

کشور

سال 2000سال 2015

جمعیت
)میلیون 

نفر(

تولید ناخالص 
داخلی 

)میلیارد دالر(

سرانه تولید
)PPP/دالر(

جمعیت 
)میلیون 

نفر(

تولید ناخالص 
 داخلی 

)میلیارد دالر(

سرانه تولید 
)PPP/ دالر(

32/519/33180819/72/461088افغانستان 

9/653166958/45/274459آذربایجان

79/1432/51650765/8109/511905ایران

17/5184/32352214/8818/299952قزاقستان

5/956/5732254/891/372075قرقیزستان

188/92714706138/273/953502پاکستان

8/47/826616/10/861186تاجیکستان

78/6717/81895663/2266/5613012ترکیه

5/3735/8155274/52/95251ترکمنستان

31/366/7571624/613/762504ازبکستان

457/51795/210117350/24966857اکو

مأخذ: گزارش منتشره در سایت سازمان همکاری های اقتصادی )اکو( .

اینک برای پاسخ به سؤال تحقیق الزم است الگوی جاذبه با متغیر اصلی تجارت فرامرزی 
و متقابل بین کشوری و براساس متغیرهای توضیحی اصلی و کنترل تصریح شده و برآورد 
شود. بنابراین، با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و به منظور تصریح و برآورد مدل 
فرامرزی  تجارت  بر حجم  مؤثر  عوامل  از  شد  سعی  ـ  پانل  روش  ـ  اقتصادسنجی  روش  به 
بین کشوری نظیر اندازه بازار کشور واردکننده، جمعیت، فاصله بین کشوری، رنگ و نژاد و 
دیگر متغیرهای مجازی به عنوان متغیرهای مستقل کنترلی درکنار متغیر اصلی فساد مالی در 
کشور واردکننده استفاده شود. لذا مدل تصریحی تجارت متقابل با لحاظ متغیرهای کنترل 

و اصلی به صورت زیر است:

ijttijjjt

jtitjtitijt

WTODLogCorruptioncountry
GDPLogGDPLogPOPLogPOPLogExport

ελβ
ββββ
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در مدل جاذبه بین کشوری فوق، تعریف متغیرها به ترتیب به شرح زیر می باشند: 
،t در سال j به کشور i ارزش صادرات از کشور :Exportij

.t در سال j و کشور i جمعیت  کشور :POPit, POPjt

این متغیر مي تواند اندازه بازار را معرفي کند، و از آنجا که بر اندازه بازار و صرفه جویي هاي 
ناشي از مقیاس مؤثر است، لذا عالمت آن نامعین است. با این حال، انتظار می رود با افزایش 

جمعیت، اندازه بازاری افزایش یابد و بر تجارت دوجانبه کشورها اثر مثبت داشته باشد1. 
.t در سال j و کشور i تولید ناخالص داخلي کشور :GDPit, GDPjt

این متغیر بیانگر اندازه اقتصادي کشور مربوط است، به طوري که انتظار می رود با افزایش 
تبادالت  دیگر،  به عبارت  شود.  بیشتر  محصوالت  تولید  و  جذب  براي  کشور  توانایي  آن، 
تجاری میان دو کشور افزایش خواهد یافت. بنابراین، متغیر یادشده اثر مثبتی بر جریان هاي 

تجاری دوطرفه خواهد داشت2.
Dij )فاصله بین کشور میزبان و میهمان( فاصله فیزیکي و جغرافیایي میان مراکز اقتصادي 

دو کشور i و j است. در این تحقیق، فاصله میان پایتخت هاي دو کشور لحاظ شده و بیانگر 
جریان  بر  متغیر  این  تأثیر  می رود  انتظار  است.  انتقالي  هزینه هاي  و  نقل  و  حمل  هزینه هاي 

تجاری منفي باشد. 
دوجانبه  روابط  در  را  زمان  اثرات  که  است  متغیرهایي  همه  نشانگر  و  زماني  اثرات   :λt

کشورها در خود دارند، مانند اثرات سیکلي )دوره اي(.  
 i بر صادرات کشور j شاخص اثرات فساد کشور واردکننده :Countryi*Corruptionj

در سال t. در واقع، این شاخص نشان می دهد حجم فساد کشورهای میزبان )واردکننده( بر 
حجم صادرات کشورهای صادرکننده عضو اکو چه تأثیری دارد. 

این  است.  تجارت  جهانی  سازمان  در  اکو  کشورهای  عضویت  مجازی  متغیر   :WTO

در  میزان  چه  به  تجارت  جهانی  سازمان  در  اکو  کشورهای  عضویت  می دهد  نشان  متغیر 
توسعه تجارت دوجانبه بین کشورهای عضو مؤثر و معنادار است. 

که  واردکننده  کشور  در  داخلی  ناخالص  تولید  می رود  انتظار  تئوري،  ادبیات  مطابق 
اثر مثبتی بر افزایش جریان های تجاری دوجانبه  اندازه اقتصادی کشور مزبور است،  بیانگر 

1. Harris, Mark N. (1995).
2. Bruess, F. (2002). Harris, Mark N. (1998).
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بر  متغیرها  این  که  آنجا  از  گفت  باید  نیز  کشورها  جمعیت  درمورد  باشد.  داشته  کشوری 
برای  بود.  خواهد  مثبت  نیز  متغیر  این  انتظاری  عالمت  بنابراین،  است،  مؤثر  بازار  اندازه 
می رود  انتظار  نقل  و  حمل  هزینه های  میزان  بر  تأثیر  به دلیل  نیز  کشورها  بین  فاصله  متغیر 
تأثیر منفی بر جریان های تجارت بین کشوری داشته باشد. درخصوص عضویت کشورها در 
سازمان های بین المللی نظیر سازمان جهانی تجارت نیز انتظار می رود موجب توسعه تجارت 

بین کشورهای عضو اکو شود. 
در  منطقه ای  و  دوجانبه  تجارت  بر  فساد  اثرات  بررسی  مقاله  هدف  این که  به  توجه  با 
به  توجه  با  شود.  انتخاب  و  تعیین  منطقه ای  بلوک   باید  لذا  است،  جاذبه  مدل های  قالب 
این که کشورهای اسالمی منطقه در تکاپوی افزایش رشد تجاری و اقتصادی خود، به دلیل 
همجواری، اندازه بازاری قابل توجه و بزرگ مصرفی منطقه، همگرایی و تشابهات اقتصادی 
و فرهنگی، زبان و دین مشترک، اقدام به تشکیل بلوک ها و پیمان های منطقه ای نظیر اکو1، 
دی 28، شورای همکاری خلیج فارس3، شورای همکاری اقتصادی عرب4 و سازمان همکاری 
اسالمی5 نموده اند، از این رو در مقاله حاضر بلوک منطقه ای ـ تجاری اکو انتخاب شد، زیرا 
ایران عضو آن است و درضمن نسبت به دیگر پیمان های منطقه ای عملکرد قابل قبولی  اوالً 
سازمان  که  کرد  اشاره  باید  است.  داشته  خود  اعضای  بین  و  منطقه ای  تجارت  تسهیل  در 
همکاری های اقتصادی )اکو( یک توافقنامه ترجیحی است که بر برخی تولیدات کاالهای 
کشورهای عضو اعمال می شود. هدف اکو کاهش موانع و حرکت به سوی تجارت درون 
و برون منطقه ای است که در آن ایجاد یک ناحیه تجاری ترجیحی در بین کشورهای عضو 
بعضی  در  را  و گمرکی  تعرفه ای  موانع  دیدگاه، کشورهای عضو  این  برطبق  است.  مدنظر 
تولیدات کاهش خواهند داد. براساس آمار منتشره در سال 2016 میالدی، حجم صادرات 
کشورهای عضو اکو 411/72 میلیارد دالر و میزان واردات 433/5 میلیارد دالر بوده است. 
درضمن، مجموع تجارت خارجی کشورهای عضو اکو به 845 میلیارد دالر می رسد که از 
این رقم معادل 8 درصد یعنی 67/6 میلیارد دالر سهم تجارت درون منطقه ای است. همچنین، 

1. ECO: Economic Cooperation Organization.
2. D8
3. Gulf Cooperation Council (GCC).
4. Council of Arab Economic Unity (CAEU).
5. Organization of Islamic Cooperation (OIC).
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در سال 2015 سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه اکو 37/7 میلیارد دالر بوده و 3/4 
درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را )که 1200 میلیارد دالر است( شامل 

می شود. برخی شاخص های کلیدی و جایگاه جهانی اکو در جدول )4( آورده شده است.

جدول 4ـ شاخص های کلیدی و جایگاه جهانی اکو

سال 2015سال 2000شاخص

1010تعداد عضو

88 مساحت )میلیون کیلومتر مربع(

5/736/23سهم از جمعیت جهانی )درصد(

2/062/63سهم از تولید ناخالص داخلی جهانی )درصد(

1/412/10سهم از تجارت جهانی )درصد(

4950331795266تولید ناخالص داخلی )میلیون دالر(

14143924سرانه تولید ناخالص داخلی  )دالر(

685810117سرانه تولید ناخالص داخلی  )به قدرت برابری خرید دالر(

82/84319/34صادرات )میلیارد دالر(

92/36368/34واردات )میلیارد دالر(

175/2687/68کل تجارت )میلیارد دالر(

321137680سرمایه گذاری مستقیم خارجی )میلیون دالر(

)/ http://www.eco.intمأخذ: سازمان همکاری های اقتصادی )اکو

در  موردنظر  منطقه ای  بلوک  به عنوان  اکو  اقتصادی  همکاری های  سازمان  انتخاب  با 
مقاله حاضر، داده هاي مورد استفاده نیز برای 10 کشور عضو اکو1 در دوره زماني 2014- 
آمارها  همچنین،  دارند.  منسجمي  و  یکپارچه  آمارهاي  که  است  شده  درنظرگرفته   2000

اقتصادی  سازمان  مخفف اکو یک  به طور   ،)Economic Cooperation Organization( اقتصادی همکاری  سازمان   .1
این  کردند.  پایه ریزی  را  سازمان  این  نخستین بار  سال 1964  ترکیه در  کشور ایران، پاکستان و  سه  است.  منطقه ای  ـ 
سازمان در ابتدا با نام »آر سی  دی« که نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه ای است، آغاز به کار کرد. پس از 
 فروپاشی شوروی، در سال 1372 هـ . ش کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان،

ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند که جمعاً ده کشور عضو اکو شدند.
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سازمان  ملل،  سازمان  جهانی،  بانک  نظیر  بین المللی  مراجع  و  رسمی  منابع  از  اطالعات  و 
بین المللی شفافیت، Penn World Table و سایت کشورهای عضو اکو جمع آوری شده اند. 
برای تخمین مدل الزم است نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود. با توجه به این که یک 
دوره زمانی 15 ساله 2014-2000 برای ده کشور عضو اکو داریم، لذا تعداد مقاطع کشوری ــ 
ـ کمتر از دوره زمانی است، پس باید ابتدا بررسی مانایی متغیرها و سپس  کشورهای عضو اکوـ 
هم انباشتگی مدل صورت بگیرد. بررسی مانایی متغیرهای مدل براساس آزمون های لوین ـ لین 
ـ چو1 و ایم، پسران و شین2 حاکی از این است که کلیه متغیرهای مورد استفاده در سطح معنادار 
بوده و مانا هستند. همچنین آزمون هم انباشتگی به روش آزمون  کائو3 حکایت از مانایی مدل 

)ایستایی پسماند مدل( و وجود رابطه بلندمدت هم انباشتگی بین متغیرهای مدل دارد. 

جدول 5ـ آزمون ریشه واحد )مانایی( متغیرهای مدل در سطح

متغیر
آزمون ایم، پسران و شینآزمون لوین- لو و چو

احتمالآمارهاحتمالآماره

7/038350/000-10/65640/000-شاخص کنترل فساد

6/87340/000-8/85230/000-جمعیت کشور واردکننده

5/97360/000-7/74280/000-جمعیت کشور صادرکننده

4/97340/000-6/95340/000-تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده

8/495660/000-12/86450/000-تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده

0/834730/1653-4/170020/000-فاصله جغرافیایی

6/397600/000-11/09360/000-صادرات بین کشوری

جدول 6ـ نتایج آزمون هم انباشتگی کائو

ارزش احتمالآماره tنوع آزمون

7/13290/000-آزمون هم انباشتگی کائو

1. Levin, Lin & Chu.
2. Im, Pesaran and Shin.
3. Kao Residual Cointegration Test.
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همچنین قبل از تخمین مدل الزم است تا نوع روش تخمین پانل دیتا تعیین شود. بنابراین، 
ابتدا براي تعیین وجود )یا عدم وجود( عرض از مبدا جداگانه براي هر یک از کشورها از 

آماره F به صورت زیر استفاده شد:
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در رابطه فوق، UR، مشخص کننده مدل محدودنشده و عالمت  P، نشانگر مدل پولینگ 
متغیرهای توضیحی  تعداد   ،k برای کلیه گروه ها است.  ثابت  با یک عبارت  یا محدودشده 
زمانی موردنظر   t دوره  و  تعداد کل مشاهدات   N=nt تعداد کشورها،   n ملحوظ در مدل، 
است. شایان ذکر است به دلیل مدل جاذبه، تعداد مشاهدات بیانگر صادرات دوطرفه است. 
مربعات  حداقل  و  ثابت  اثرات  )به ترتیب  مقید  و  مقید  غیر  رگرسیون  برای  مدل    F آماره 

وزنی( به شرح ذیل است:

   F (9, 1335) =3.27  

در سطح  و 1335   9 آزادی  با درجه  F جدول  از  بیشتر  محاسبه شده   F آنجایی که  از   
احتمال 95 درصد است، فرضیه H0 رد شده و اثرات گروه پذیرفته می شود و باید عرض از 

مبدأهای مختلف را در برآورد لحاظ کرد.
تصادفي  اثرات  یا  ثابت  اثرات  روش  از  بهره گیري  با  مدل  این که  آزمودن  براي  سپس 
برآورد شود، از آزمون هاسمن )Hausman Test( استفاده شد. با استفاده از نرم افزار ایویوز، 
آماره کای دو درحدود 1/49با Value- P تقریباً 0/96 برآورد شد که معنادار نبود. بنابراین، 

روش اثرات ثابت براي تخمین مدل تأیید شد.

  



مو مه ضعاص مامی ب  داصرمه منخمه مپ همخام ه مثرصپر رشثرهاپ سفث مرثا 55

حال براساس آماره F و هاسمن که دال بر استفاده از روش اثرات ثابت در تخمین مدل 
بودند، نتایج برآورد مدل به صورت زیر گزارش می شود:   

 جدول 7ـ  مدل جاذبه تعمیم یافته تجارت ـ فساد )کشورهاي عضو اکو(
LOG(Exportij)  متغیر وابسته: لگاریتم صادرات بین کشوری

ضرایب برآوردیمتغیرهاي توضیحي

i تولید ناخالص داخلی کشور صادرکننده :LOG(GDPi)0/45 )4/79(

j تولید ناخالص داخلی کشور واردکننده :LOG(GDPj) )5/16(   0/65

 i جمعیت کشور صادرکننده :LOG(POPi) )2/97( 0/28

j جمعیت کشور واردکننده :LOG(POPj) )3/45( 0/78

j و i فاصله بین مراکز اقتصادی کشورهای :LOG(Dij) -3/66 )-10/12(

)WTOj 0/19 )1/91: عضویت کشور واردکننده در سازمان جهانی تجارت

)Country1*CORj 1/81 )0/68: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 1

)Country2*CORj 0/16 )0/69: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 2

)Country3*CORj 8/72 )6/41: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 3

)Country4*CORj 1/13 )4/44: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 4

)Country5*CORj -3/92 )-2/59: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 5

)Country6*CORj -2/59 )-3/42: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 6

)Country7*CORj -11/32 )-4/73: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 7

)Country8*CORj -1/94 )-0/80: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 8

)Country9*CORj 1/19 )3/47: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 9

)Country10*CORj 3/61 )4/65: فساد کشور واردکننده در صادرات کشور شماره 10

0/84ضریب تعیین
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جدول 8ـ کشورهای عضو اکو مورد استفاده در مدل جاذبه تجارت منطقه ای

نام کشورشماره کشور

ایران1

پاکستان2

ترکیه3

آذربایجان4

قزاقستان5

ترکمنستان6

قرقیزستان7

ازبکستان8

تاجیکستان9

افغانستان10

نتایج کلي تخمین نشان می دهد:
باال توضیح داده می شود.  متغیرهاي مستقل  متغیر وابسته توسط  1( درحدود 84 درصد 
درواقع ضریب تعیین به دست آمده حاکی از این است که متغیرهای ملحوظ درمدل جاذبه 
حدود 84 درصد متغیر وابسته )تجارت بین کشوری( را تبیین و توضیح می دهند که نشان از 

برازش و تصریح خوب مدل است.    
2( تمام ضرایب متغیرهای کنترلی از عالئم مورد انتظار برخوردار بوده و به غیر از متغیر 
عضویت کشور واردکننده در سازمان جهانی تجارت که سطح معنادار پایین و آماره t معادل 
1/91 است، سایر متغیرهای توضیحی از نظر آماري درسطح قابل قبولي و باالی معناداری 

مي باشند.
3( همان طورکه انتظار مي رفت تولید ناخالص داخلي کشور میزبان )واردکننده( به عنوان 
پارامتر نشانگر اندازه اقتصادي و بازاری کشورها اثر مثبت بر صادرات دوجانبه آن ها داشته 
و ضریب مثبت 0/65 این متغیر )کشش متغیر درحدود 0/65 درصد( دال بر این است که 
متقابل  صادرات  حجم  باشد،  بیشتر  اکو  عضو  کشورهای  اقتصادی  و  بازاری  اندازه  هرچه 
را در بین کشورهای عضو افزایش خواهد داد، به طوری که طبق نتایج یک درصد افزایش 
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تولید ناخالص داخلی کشورهای واردکننده عضو اکو به میزان 0/65 درصد حجم صادرات 
داخلي  ناخالص  تولید  آنجا که  از  افزایش می دهد.  را  )اکو(  منطقه ای  بلوک  متقابل درون 
افزایش  با  بنابراین  است،  مطرح  اقتصادي  نظام  هر  اقتصادي  بنیه  و  اندازه  ظرفیت،  به عنوان 
تولید ناخالص داخلي، توانایي کشور براي جذب و تولید محصوالت بیشتر مي شود، یعني 
کشورهاي  دیگر،  به عبارت  مي شود.  بیشتر  کشور  دو  بین  تجارت  براي  تقاضا  و  عرضه 
و  اقتصادي  مقیاس  به  دستیابي  در  بیشتري  مناسبت  بزرگ تر،  تولیدي  ظرفیت  با  بزرگ تر 
برای  نیز  ملي شان  بازارهاي  همچنین،  دارند.  نسبي  مزیت  برحسب  صادرات شان  افزایش 
جذب واردات قوي تر است. بنابراین، افزایش تولید ناخالص داخلي دو کشور باعث افزایش 

حجم صادرات دوجانبه مي شود. 
نیازهای  رفع  برای  واردکننده،  کشور  در  جمعیت  افزایش  با  تئوری،  انتظار  طبق   )4
مصرفی جمعیت مذکور و به دلیل افزایش سلیقه های مصرفی نیازمند واردات بیشتر است، 
بیانگر  متغیر  به عنوان دیگر  متغیر جمعیت در کشورهاي واردکننده  انتظار می رود  بنابراین 
بنابراین، ضریب مثبت و معنادار  اندازه بازاری اثر مثبت بر صادرات دوجانبه داشته باشد. 
مدل  نتایج  از  تئوری  انتظار  راستای  در  تأییدی  واردکننده  کشور  جمعیت  متغیر   0/78
درحدود  میزبان  کشورهاي  در  جمعیت  افزایش  درصد  یک  به طوري که  است،  جاذبه 
بنابراین،  می دهد.  افزایش  را  عضو  کشورهاي  بین  متقابل  صادرات  حجم  درصد   0/78
متغیر جمعیت غالب  مقیاس  از  ناشي  منفي صرفه جویي هاي  اثر  بر  بازاري  اندازه  مثبت  اثر 
کشورهاي  متقابل  صادرات  توسعه  بر  مثبت  اثر  متغیر  این  تا  شده  باعث  درنتیجه  و  گشته 
در  جمعیت  متغیر  برای   0/28 معنادار  و  مثبت  ضریب  درخصوص  باشد.  داشته  مذکور 
عضو  کشورهای  اکثر  اوالً  که  داشت  اشاره  باید  نیز  اکو  عضو  صادرکننده  کشورهای 
صنعتی  اقتصادی  ساختار  و  بوده  کمترتوسعه یافته  یا  درحال توسعه  کشورهای  جزو  اکو 
)بخش  کارمحور  نیروی  بر  مبتنی  اقتصاد  از  عمدتاً  و  ندارند  کارخانه محوری  و  پیشرفته 
افزایش جمعیت  لذا  بهره می برند؛  یا کشاورزی(  نیروی کار و  بر  مبتنی  خدماتی و صنعتی 
با کاهش قدرت چانه زنی و سطح پایین دستمزدها به کاهش هزینه های تولیدی و تقویت 
مثبت  اثر  استدالل دوم درخصوص  ثانیاً  رقابت پذیری و رونق صادرات آن ها منجر شده، 
جمعیت در کشورهای صادرکننده برگرفته از نتایج مطالعه کازرونی و همکاران )1395( 
است، به طوری که افزایش جمعیت در کشورهای اکو توانسته سبب صرفه جویی های ناشی 
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از مقیاس بیشتر و در نتیجه توان صادراتی باال شده، درنتیجه آن نیز هزینه تولید کاالها و 
خدمات کاهش یافته و با تقویت رقابت پذیری و افزایش حجم تولیدات به رونق صادرات 

کشورهای مزبور منجر شده است1. 
 5( متغیر مسافت طبق انتظار تئوري اثر منفي بر جریان های تجاری و صادراتی دوطرفه 
کشورهاي عضو اکو داشته، به طوري که افزایش هر 1000 کیلومتري مسافت بین کشورهاي 
داده  کاهش  کشورها  این  بین  در  را  دوجانبه  صادرات  دالر  میلیارد   3/6 درحدود  منتخب 
اثر  منتخب،  کشورهاي  بین  دوطرفه  تجارت  جذب  بر  مسافت  ناچیز  اثر  علي رغم  است. 
منفي این متغیر توضیحي تأییدي بر مباني نظري و تئوري اثرات منفي مسافت بر جریان های 

تجارت دوجانبه است.
6( متغیر مجازي عضویت کشورها در سازمان جهاني تجارت نیز طبق انتظار تئوري، اثر 

مثبتی بر صادرات به کشورهاي واردکننده عضو اکو دارد. 
7( نتایج به دست آمده از برآورد الگو جهت پاسخ به سؤال تحقیق »نقش و تأثیرگذاری 
فساد مالی بر تجارت فرامرزی بین کشوری به چه نحوی است؟«، نشان می دهد که گسترش 
حجم فساد کشورهای واردکننده بر صادرات برخی کشورهای عضو اثر مثبت و برای برخی 
برآوردی  ضریب  اکو  عضو  کشورهای  برخی  درخصوص  و  گذاشته  منفی  تأثیر  کشورها 
میزان  افزایش  نتایج  طبق  است.  شده  آورده   )9( جدول  در  نتایج  این  است.  نبوده  معنادار 
ترکیه،  کشورهای  صادرات  توسعه  نفع  به  اکو  عضو  واردکننده  کشورهای  فسادمالی 
فساد  میزان  افزایش  درضمن،  است.  بوده  اول(  )دسته  افغانستان  و  تاجیکستان  آذربایجان، 
مالی کشورهای واردکننده عضو اکو به زیان کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و قرقیزستان 
اکو  مالی کشورهای واردکننده عضو  افزایش فساد  تمام شده است. همچنین،  )دسته دوم( 
بر صادرات کشورهای ایران، پاکستان و ازبکستان )دسته سوم( تأثیر معنادار ندارد و ضریب 

برآوردی در سطح معناداری پایین است. 
کشورهای  فساد  میزان  افزایش  اول،  دسته  کشورهای  برای  گفت  می توان  درواقع 
به سمت خود کشانده  این کشورها  برای  را  قراردادهای صادراتی  اکو،  واردکننده عضو 
از  عمدتاً  اکو  عضو  کشورهای  است.  افزوده  مذکور  کشورهای  صادرات  ارزش  بر  و 

1. کازرونی و همکاران )1395(.
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سطح باالی فساد مالی برخوردارند و کشورهای دسته اول از افزایش فساد در کشورهای 
بر صادرات  بیشتر شود،  فساد شرکای عضو  برده اند و هرچه سطح  را  بهره  عضو حداکثر 
عمدتاً  که  اول  دسته  کشورهای  صادرکنندگان  می شود.  افزوده  نیز  اول  دسته  کشورهای 
ترغیب کنند  به سمت خود  را  تجاری  قراردادهای  توانسته اند  از بخش خصوصی هستند، 
بانک جهانی  بر مطالعات  تأییدی  نتیجه  این  و فساد نقش کاتالیزور داشته است. در واقع، 
کاتالیزور  به عنوان  رشوه  و  فساد  بوروکراسی،  بیشتر  سطح  یک  از  دارد  اشاره  که  است 
موجب افزایش سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری می شود. طبق آمارهای سازمان اکو، 
قابل مالحظه تجارت درون منطقه ای در  افزایش  تاجیکستان شاهد  در ترکیه، آذربایجان و 
مزبور  کشورهای  درون منطقه ای  تجارت  سهم  به طوری که  هستیم،   2015 تا   2000 دوره 
 2015 سال  در  سهم  این  که  بوده  درصد   0/63 و   1/66  ،46/96 به ترتیب   2000 سال  در 
صادرات  برای  درحالي که  است.  یافته  افزایش  درصد   0/83 و   3/48  ،51/05 به  به ترتیب 
سایر کشورهای عضو دسته دوم، گسترش میزان فساد کشورهای واردکننده منطقه تأثیری 
منحرف  به سمت سایر کشورها  را  این کشورها  با  قراردادهای صادراتی  و  منفی گذاشته 

کرده و از حجم صادرات این کشورها کاسته است. 
بین کشورهای عضو اکو متفاوت است.  بر جریان های تجاری  درواقع نقش فساد مالی 
درکشورهایی نظیر ترکیه و آذربایجان که عمدتاً دارای اقتصادی رو به رشد، مبتنی بر تقویت 
این حال  با  مثبت داشته،  تأثیر  بوده اند،  تولیدی و محصول  تنوع  و  رقابتی  بخش خصوصی 
بر برخی دیگر از کشورها نظیر ترکمنستان و قرقیزستان که از یک اقتصاد توانمند و رقابتی 
اثری منفی داشته  باال دارند،  اقتصادی  نیستند و درجه فساد و ریسک  خصوصی برخوردار 
است. برای سه کشور نیز ضریب در سطح معناداری پایین است و توجیه این امر نیز نیازمند 
مطالعات تکمیلی و کنکاش درخصوص اثر مبهم این متغیر بر صادرات به تفکیک هریک 
از کشورها دارد. به عبارت دیگر، باید در مطالعات بعدی چگونگی اثرات مثبت و منفی فساد 
کشورهای واردکننده بر صادرات هر یک از کشورهای عضو کنکاش و به صورت تحلیلی 

بررسی شود. 
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جدول 9ـ اثرات فساد مالی بر صادرات کشورهای صادرکننده عضو اکو 

دسته اول: 
تأثیر مثبت و معنادار فسادمالی

 کشورهای واردکننده بر 
صادرات کشورهای صادرکننده

دسته دوم:
تأثیر منفی و معنادار فسادمالی

 کشورهای واردکننده بر 
صادرات کشورهای صادرکننده

دسته سوم: 
ضریب برآوردی در سطح

 معناداری پایین و غیرقابل 
تفسیر )معنادار گزارش نشد( 

ایرانقزاقستانترکیه

پاکستانترکمنستانآذربایجان

ازبکستانقرقیزستانتاجیکستان

--افغانستان

جمع بندی و مالحظات

و  حجم  بر  معناداري  اثر  چه  »فساد  که  است  مهم  سؤال  این  به  پاسخ  پی  در  حاضر  مقاله 
مقاله حاضر ضمن  در  منظور،  این  به  جهت دهي جریان های صادراتی دوجانبه می گذارد«. 
تبیین  بین کشوری  ادبیات تجربی موجود، مدل تئوري فساد در تجارت هاي فرامرزي  مرور 
شده و توسعه یافته است و در قالب مدل جاذبه و  با بهره گیری از مجموعه اطالعات آماري 
با لحاظ شاخص  به دیگر شرکاي تجاري و  پانل صادرات کشورهاي عضو اکو در منطقه 
فساد مالی، ارتباط صادرات کشورها با درجه فساد در کشورهاي واردکننده در کنار دیگر 

عوامل تعیین کننده جریان تجارت بین کشورها آزمون شد.  
نتایج به دست آمده از برآورد مدل جاذبه تعمیم یافته برای کشورهای عضو اکو نشان می دهد 
سازمان  در  منطقه  و عضویت کشورهاي  تجاري  همگرایي های  به سوي  با حرکت  اوالً،  که 
جهاني تجارت بر حجم تجارت متقابل کشورهاي منتخب افزوده خواهد شد. ثانیاً، افزایش 
بر جذب جریان های صادراتی دوطرفه  مثبتي  اثرات  اکو  در کشورهاي عضو  بازاري  اندازه 
کشورهاي عضو داشته است. همچنین، افزایش  فاصله کشورهاي عضو اکو، اثر منفي خود را 
برارزش صادرات دوجانبه طبق انتظار تئوري نشان مي دهد. باالخره، نتایج به دست آمده برای 
پاسخ به سؤال تحقیق درکل حاکي از این امر است که در دوره مذکور نتیجه مشخصی حاصل 
نشده و نقش و تأثیر فساد مالی بر صادرات فرامرزی بین کشورهای منطقه مبهم بوده و برای 
کل مجموعه کشورها یکسان نیست. افزایش حجم فساد مالی کشورهای واردکننده عضو بر 
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افزایش حجم صادرات برخی کشورهای اکو تأثیر مثبت و بر برخی دیگر تأثیری منفی داشته 
و در برخی کشورهای عضو نیز ضریب برآوردی معنادار نبوده است. 

توصیه های سیاستی
برنامه ریزی و تالش درجهت تقویت همگرایی های منطقه ای و بین المللی بر حجم تجارت و 

صادرات متقابل کشورهاي عضو اکو خواهد افزود.
با این که اثرات کاهش فساد مالی بر افزایش صادرات بین کشوری و تقویت همگرایی های 
و  نظری  مبانی  این حال طبق  با  نشد،  تأیید  اکو  اندک کشورهای عضو  تعداد  منطقه ای در 
تجربی اشاره شده و نیز نتایج به دست آمده در اکثر کشورهای عضو اکو، مبارزه قاطع با فساد 
به ویژه در قراردادهای فرامرزی می تواند به توسعه مناسبات منطقه ای، تقویت یکپارچگی های 
اقتصادی بین اعضای اکو و درنتیجه توسعه جریانات تجارت درون منطقه ای اکو منجر شود. 
طبق بررسی های مقدماتی در مقاله حاضر و شواهد موجود، علی رغم درجه باالی فساد 
در اکثر کشورهای عضو اکو، به هر میزان کشورهای عضو اکو بر تقویت بخش خصوصی 
منطقه ای   پیمان  این  در  بیشتر عضویت  منافع  بیفزایند،از  محصول  و  تولیدی  تنوع  و  رقابتی 

بهره مند می شوند. 

پیشنهاد برای مطالعات آتی
میان  صادراتی  جریان های  بر  مالی  فساد  نقش  بودن  متفاوت  دالیل  بررسی  حال،  این  با 
نقش  بررسی  به  تنها  حاضر  مقاله  و  است  تکمیلی  مطالعات  نیازمند  اکو  عضو  کشورهای 
فساد مالی بر تجارت فرامرزی کشورهای عضو اکو پرداخته و پیشنهاد می شود مطالعات و 
تحقیقات بعدی بر دالیل مبهم و متفاوت بودن نقش فساد مالی در تجارت بین کشورهای 
منطقه متمرکز شود تا علل تفاوت نقش فساد مالی برتجارت های برون مرزی و بین کشورهای 

منطقه مشخص گردد. 
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مطالعه تأثیر شخصیت های مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های 
تجاری به واسطه اعتبار برند 

 علیرضا بخشی زاده*         اسداله کردنائیج**

سید حمید خداداد حسینی***         پرویز احمدی****
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اعتبار برند / شخصیت مشهور / مجتمع تجاری الماس / موفقیت مجتمع تجاری

چکیده
در این مطالعه به بررسی تأثیر شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری با توجه 
به نقش میانجی اعتبار برند پرداخته می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و براساس 
روش گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی محسوب می شود. برای سنجش روایی پرسشنامه 
از روش روایی تشخیصی )DV( با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده )AVE( و 
برای تعیین پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است. پژوهشگران ضمن مرور مبانی نظری 
و با انتخاب اعضای نمونه آماری به روش تصادفی از بین مشتریان و مراجعان مجتمع تجاری 
الماس در شهر تهران، فرضیه های پژوهش را با استفاده از روش مدل یابی معادالت ساختاری 
)SEM( و رگرسیون مورد سنجش قرار دادند. یافته های تحقیق نشان می دهد شخصیت مشهور 
دارد. همچنین،  تجاری  مجتمع های  موفقیت  و  برند  اعتبار  بر  معناداری  مثبت  اثر  برند  حامی 

*. دانشجوی دکترا، دانشکدة مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
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****. دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
 علیرضا بخشی زاده، نویسنده مسئول.
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تأثیر اعتبار برند بر موفقیت مجتمع های تجاری به طور مثبتی معنادار بود. در نهایت، یافته های 
تحقیق نشان می دهد اعتبار برند نقش میانجی گرانه مثبتی بر رابطه میان شخصیت مشهور حامی 

برند و موفقیت مجتمع های تجاری دارد.

 M30, M31, M37 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

احداث بنای یک مجتمع تجاری با وجود همه هزینه ها، سختی ها و مشکالت به عنوان مرحله 
ابتدایی در ایجاد یک مجتمع چند منظوره به حساب می آید1. آنچه یک مجتمع را از دیگر 
مجتمع ها متمایز می سازد نه زیبایی و شکوه بنا و تعّدد امکانات مختلف، بلکه میزان موفقیت 
آن در ذهن مصرف کنندگان و مخاطبان عام و خاص است. در کنار این عوامل اصطالحاتی 
جمله  از  غیره  و  بودن  »پا خور«  بودن،  شده«  »شناخته  بودن،  »آدرس«  بودن،  »بورس«  نظیر 
مهم ترین شاخصه های موفقیت یک مجتمع تجاری محسوب می شود. در سال های اخیر شاهد 
اما  بوده ایم.  در سراسر کشور  تجاری  مجتمع های  اندازی  راه  و  پیش ساخت  از  بیش  رشد 
عالوه بر رشد روز افزون تعداد این مجتمع ها، فقط برخی از آن ها موفق شده و تعداد زیادی 
بازدید کننده در خود جای داده اند و سایر مجتمع ها، دائماً در حال تغییر و تحول واحدهای 
تجاری خود هستند و ادامه این روند می تواند به شکست و تغییر کاربری مجتمع های تجاری 
ختم شود که این امر عواقب مالی جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت2. نمونه این امر 
را در کشورهای اروپایی و آسیایی تجربه کرده ایم. برای مثال در ترکیه رقابت مجتمع های 
تجاری به حدی بود که برخی از آن ها محکوم به شکست شده و مجبور شدند کاربری شان 
این  از  برون رفت  راه های  از  یکی  شوند3.  تبدیل  مدرسه  یا  و  بیمارستان  به  و  داده  تغییر  را 
به کارگیری شخصیت های مشهور حامی در  نظیر  ترفیعی مؤثر  ابزارهای  از  استفاده  معضل، 
اعتماد  و جلب  مثبت  ذهنی  باورهای  تقویت  و  ایجاد  به منظور  تجاری  مجتمع های  تبلیغات 
همه  از  و  کرده  حرکت  روزآمد  بتوانیم  باید  تبلیغات  عصر  در  است.  مشتریان  و  مخاطبان 
و  هنرمندان  ندارد که دو گروه  تردیدی وجود  استفاده کنیم.  تبلیغاتی موجود  ظرفیت های 
ورزشکاران به عنوان گروه های مرجع مورد توجه مخاطبان و شرکت های تبلیغاتی هستند. با 
استفاده از شخصیت های مشهور در تبلیغات می توان عالوه بر افزایش آگاهی به تصویرسازی 
و جایگاه یابی در ذهن مشتریان مبادرت ورزید و با سرمایه گذاری بر جایگاه سازی در ذهن 
مخاطبان به موفقیت مجتمع های تجاری کمک کرد. براساس یک برآورد تا هنگام مرگ 

1. Kim (2002).
2. بخشی زاده و همکاران )2016(.

3. Erkip (2003).
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حدود یک سال و نیم از عمر ما صرف دیدن تبلیغات تلویزیونی می شود1 و براساس تجربه 
از دالیل  است2. یکی  موفقیت آن ها  موارد  از  بیش  تبلیغات  موارد شکست  اثبات شده که 
نوین  مفاهیم  از  استفاده  بنابراین،  برمی گردد.  تأثیرگذاری  واژه  به  موفقیت  یا  مهم شکست 
بازاریابی در تبلیغات جهت تقویت و تأثیرگذاری بر ادراکات مخاطبان از نام تجاری به طور 
روزافزونی در حال گسترش است3. بهره گیری از افراد مشهور که از جنبه های مختلف مورد 
غیرمستقیم  یا  مستقیم  که  است  موفقی  بسیار  بصری  نماد  قرارگرفته اند،  افراد  عموم  توجه 
تأیید  از  تبلیغات جهان  درواقع، یک چهارم  می گذارد4.  تأثیر  رفتاری  باورهای  و  عقاید  بر 
تبلیغات،  اثربخشی  بر  مشهور  شخصیت  تأیید  می کنند5.  استفاده  مشهور  شخصیت های 
بازشناسی برند6، به یادآوری برند7، قصد خرید و حتی رفتار خرید اثر می گذارد. مطالعات 
همچنین نشان داده اند که تأیید شخصیت مشهور منجر به نگرش مساعد و مثبت نسبت به برند 

شده8 و موفقیت آن را به دنبال دارد9. 
اعتبار  ارتقا سطح  از صنایعی که شخصیت های مشهور می توانند نقش مؤثری در  یکی 
برند و موفقیت آن ها داشته باشند، صنعت مجتمع های تجاری است  که این امر با حمایت 
فوتبالیست مطرح و آقای گل جهان یعنی علی دایی از مجتمع تجاری الماس در شهر تهران 
به اوج خود رسید. در این مطالعه به بررسی رابطه بین شخصیت مشهور حامی، اعتبار برند 
برای  زیادی  بسیار  مزایای  می تواند  امر  این  که  می شود  پرداخته  تجاری  مجتمع  موفقیت  و 
با  باشد.  داشته  به دنبال  مشهور  افراد  و  مشتریان  تبلیغاتی،  آژانس های  تجاری،  مجتمع های 
وجود بدنه تلفیقی از دانش مربوط به تبلیغات، به طرز تعجب آوری تحقیقات اندکی موضوع 
حضور شخصیت های مشهور در تبلیغات را مورد توجه قرار داده اند. این مقاله، این موضوع 
تجاری  مجتمع های  گردانندگان  و  بهره برداران  سازندگان،  به  و  داده  قرار  توجه  مورد  را 

1. فیض و همکاران )1395(.
2. ساترلند )1387(.

3. عبدالوند و حسین زاده )1393(.
4. کاتلر و آرمسترانگ )1385(.

5. Market Watch (2006).
6. Brand Recognition.
7. Brand Recall.
8. Till, Stanley & Priluck (2008).
9.  Spry, Pappu & Bettina Cornwell (2011).
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شخصیت  به کارگیری  درباره   بررسی شده،  مؤلفه های  براساس  بتوانند  تا  می کند  کمک 
به طور خاص، سه  مقاله  این  همچنین،  کنند.  اتخاذ  تصمیمی  به درستی  مشهور حامی خود، 

پرسش اصلی را مورد توجه قرار می دهد:
1( آیا شخصیت مشهور حامی بر موفقیت مجتمع های تجاری مؤثر است؟

2( آیا اعتبار برند بر موفقیت مجتمع های تجاری مؤثر است؟
3( آیا اعتبار برند نقش میانجی گرانه ای در رابطه بین شخصیت مشهور حامی و موفقیت 

مجتمع های تجاری دارد؟

1. ادبیات تحقیق

روانشناسی  علم  از  پیوندی«10  شبکه  »حافظه  مدل  براساس  حاضر  مطالعه  نظری  چارچوب 
ادراکی11 و تئوری »عالمت دهی برند«12 از علم اقتصاد اطالعات13 نشأت گرفته است. حافظه 
شبکه پیوندی برای توضیح رابطه بین شخصیت مشهور حامی و موفقیت مجتمع های تجاری 
و تئوری عالمت دهی برند برای توضیح نقش میانجی گرانه ای استفاده شده است که اعتبار 
برند در این رابطه بازی می کند14. در ادامه ابتدا به تشریح این تئوری ها و سپس در قسمت 

توسعه فرضیات، به بررسی روابط چارچوب مفهومی تحقیق پرداخته می شود.

2. مدل حافظه شبکه پیوندی

حافظه انسان را می توان به عنوان »شبکه ای متشکل از غده های مختلف که توسط حلقه های 
با  که  اطالعات اند  از  تکه هایی  غده ها  این  کرد15.  تعریف  شده اند«  متصل  هم  به  پیوندی 
برای  بالقوه  منبعی  غده ها  این  از  هریک  نتیجه،  در  می شوند.  متصل  به هم  پیوند  حلقه های 
پیوندی،  حلقه های  به واسطه  فعال شده  غده  هر  و  می شوند  محسوب  غدد  سایر  فعال سازی 
بازاریابی  در  مکرر  به طور  مدل  این  می کند.  فعال  را  خود  با  مرتبط  فعال  غده های  یا  غده 

10. Associative Network Memory.
11. Cognitive Psychology.
12. Brand Signalling Theory.
13. Information Economics.
14. Spry, Pappu & Bettina Cornwell (2011).
15. Till & Shimp (1998).
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شده  استفاده  مشتریان  ذهن  در  برند  تداعی های  نتیجه  در  و  حافظه  ساختار  توضیح  برای 
است1. اصول یادگیری پیوندی )وابسته به تداعی( در مطالعات مربوط به شخصیت مشهور 
با  پیوند خوردن  از  پس  برند  و یک  مشهور  است2. یک شخصیت  استفاده شده  نیز  حامی 
هم، غده هایی را در ذهن افراد فعال می کنند که به تداعی های یکسانی در ذهن آن ها ختم 
می شود. در نتیجه، وقتی یک مصرف کننده به شخصیت مشهور حامی فکر می کند، ممکن 
برند  به  نیز در ذهنش تداعی شود و برعکس زمانی که  برند  است خودبه خود و غیرارادی 
پیوند  یک  می تواند  ارتباط  این  گردد.  تداعی  ذهنش  در  مشهور  شخصیت  می کند،  فکر 

مطلوب ایجاد کند که به موفقیت مجتمع های تجاری ختم می شود.

3. تئوری عالمت دهی برند

تئوری  این  براساس  است.  یافته  ظهور  برند  عالمت دهی  ادبیات  دل  از  برند  اعتبار   مفهوم 
به عنوان  برندها  از  ــ شرکت ها می توانند  نشأت گرفته است  اقتصاد اطالعات  از علم  ــ که 
غیرمتقارن،  و  ناقص  اطالعات  از  مملو  بازار  یک  در  اطالعات  انتقال  برای  عالمت هایی 
استفاده کنند3. عالمت های برند تمام استراتژی های آمیخته بازاریابی گذشته و فعلی پیرامون 
یک برند را نشان می دهند. مفهوم عالمت برند را می توان توسط دو مفهوم وضوح و اعتبار 
بررسی کرد. وضوح به کم بودن ابهام عالمت برند اشاره دارد، در حالی که اعتبار به این که 
چطور اطالعات به طور مؤثر و البته صحیح و قابل اعتماد توسط عالمت برند منتقل می شود، 
اشاره دارد. به عبارت دیگر، بر مبنای این تئوری مشتریان، برندها را براساس عالمت هایی که 
در طول زمان از خود ساطع می کنند می شناسند و با دیدن یا درک این عالمت ها در ذهن 
خود به برندها اعتبار می بخشند و به آن ها اعتماد می کنند. در ادامه به توسعه فرضیات تحقیق 

پرداخته می شود.

3ـ1. اعتبار شخصیت مشهور حامی و اعتبار برند
بازاریابی،  استراتژی های  از  منتج  اطالعاتی  کیفیت  بهبود  به واسطه  می تواند  شرکت  یک 

1. Till & Nowak (2000).
2. Till, Stanley & Priluck (2008).
3. Erdem & Swait (2004).
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اعتبار برند خود را بهبود بخشند1 که این امر می تواند از طریق حمایت یا تأیید برند تحت 
حمایت توسط شخصیت های مشهور دنبال شود2. برای مثال بازیگر ستاره یک فیلم سینمایی 
مانند شهاب حسینی یا یک ورزشکار محبوب مانند علی دایی سطح باالیی از قابل اعتماد 
بودن را در ذهن هواداران ایجاد می کند. بنابراین، وقتی این شخصیت ها از یک برند خاص 
حمایت می کنند، سطح اعتبار این برندها در ذهن مخاطبان ارتقا می یابد و به طور مثبتی تحت 
تأثیر قرار می گیرد. در مجموع، اعتبار باالی شخصیت های مشهور  حامی به اعتبار باالتر برند 
منجر خواهد شد. لذا استفاده از شخصیت مشهور حامی می تواند منجر به سطوح باالتری از 
اعتبار برند در ذهن مشتریان برند شود3. بر این اساس، فرضیه اول را می توان به صورت زیر 

توسعه داد:
فرضیه 1: شخصیت مشهور حامی اثر مثبتی بر اعتبار برند تحت حمایت دارد.

3ـ2. اعتبار برند و موفقیت مجتمع های تجاری
زیرا  است4،  زمان  طی  برند  با  مشتری  و  مشتری  با  برند  ارتباطات  از  برند خالصه ای  اعتبار 
ارتباط  مشتریان  با  متقاباًل  نیز می تواند  برند  و  برقرار کنند  ارتباط  برند  با  مشتریان می توانند 
برقرار نماید. اعتبار برند از دو مؤلفه اصلی قابلیت اعتماد و تخصص تشکیل شده است. هم 
اقدامات  و  استراتژی ها  تجمعی  تأثیرات  تجاری،  نام  یک  بودن  قابل اعتماد  هم  و  تخصص 
بازاریابی گذشته و فعلی را نشان می دهند. نام های تجاری که در طول زمان ثبات بیشتری در 
رابطه با صدق قول هایشان داشته باشند، اعتبار باالتری خواهند داشت. اگر اعتماد به شرکت 
از بین برود، برند نیز از بین خواهد رفت. اعتبار برند از موفقیت مجتمع های تجاری حمایت 
می کند5. برندهای قابل اعتماد و باورکردنی جمع آوری اطالعات، هزینه پردازش اطالعات و 
ریسک درک شده را برای مشتریان کاهش می دهد. عالوه بر این، اعتبار باالتر برند می تواند 
درک مشتریان از کیفیت محصول و خدمت را به واسطه تأثیر بر پردازش های روانشناختی 
در ذهن مشتریان افزایش داده و سطوح کیفیت محصوالت برند را در ذهن مشتریان ارتقا  

1. Erdem & Swait (1998).
2. Brown & Tiggemann (2016).
3. Spry, Pappu & Bettina Cornwell (2011).
4. Sweeny & Swait (2008).
5. Maleki & Haji hasani (2014).
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ریسک  و  اطالعات  هزینه های  دادن  قرار  تحت تأثیر  واسطه  به  برند  اعتبار  درواقع،  دهد. 
باعث  نتیجه  در  و  داده  افزایش  را  برند  از  مصرف کننده  انتظار  مورد  مطلوبیت  درک شده، 
موفقیت مجتمع های تجاری می شود. بر این اساس، فرضیه دوم تحقیق را می توان به صورت 

زیر تبیین کرد:
فرضیه 2: اعتبار برند اثر مثبتی بر موفقیت مجتمع های تجاری دارد.  

3ـ3. شخصیت مشهور حامی )تأییدکننده( و موفقیت مجتمع های تجاری
استفاده  جدید،  محصوالت  معرفی  و  مصرف کنندگان  توجه  جلب  برای  رقابت  افزایش  با 
از ستاره های معتبر در تبلیغات مورد توجه قرار گرفته است1. یک شخصیت مشهور حامی 
ارتباط و پیوند مستحکم تری با برند تحت حمایت در ذهن مصرف کننده ایجاد خواهد کرد2. 
تسهیل  را  برند  یادآوری و تشخیص  به کارگیری شخصیت مشهور،  انتظار می رود  بنابراین، 
کند. موفقیت مجتمع های تجاری عمدتاً شامل کنترل مفاهیم مرتبط با برند در ذهن مشتریان 
برای  نظیر شخصیت های مشهور   ثانویه  پیونددهنده  اهرم کردن عوامل  از  می شود. محققان 
تقویت برند در ذهن بازدیدکنندگان طرفداری کرده اند3. به عنوان مثال، کریستیانو رونالدو 
به عنوان بهترین بازیکن فوتبال در سال های اخیر، در ذهن بسیاری از مشتریان اعتبار باالیی 
بودن  یک  درجه  و  اعتبار  از  باالیی  سطوح  نایکی  برند  از  وی  حمایت  نتیجه  در  و  دارد 
بنابراین، وقتی  تداعی می کند.  برند  این  مشتریان  را در ذهن  نایکی  برند  محصوالت تحت 
یک شخصیت مشهور از یک برند حمایت کرده و آن را تأیید می کند، مشتریان نه تنها در 
ذهن خود بین شخصیت مشهور و برند پیوند ایجاد می کنند، بلکه آن ها حتی ممکن است 
بین تداعیات و تصویر ذهنی شان از شخصیت مشهور و برند نیز پیوند و ارتباط ایجاد کرده 
و به عبارت دیگر، بسیاری از ویژگی ها و مشخصه های برجسته شخصیت مشهور را به برند 
تحت حمایتش نسبت دهند. تأیید و حمایت شخصیت های مشهور همچنین می تواند به عنوان 
ویژگی های  به  مربوط  اطالعات  و  مشتریان عمل کرده  اعتماد  مورد  و  راهنماهای خارجی 
محصول و کیفیت آن را به مشتریان اطالع دهند و در نتیجه عدم اطمینان مشتریان را کاهش 

1.  McCormick (2016).
2.  Biswas (2006).
3.  Keller (2005).
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داده و ترجیح محصول را در آن ها تشویق کنند. مطالعات گذشته نشان داده است که چگونه 
)نظیر  برای دیگر مشوق ها  )مانند شخصیت مشهور( می تواند  با یک مشوق  پیوند  ارتباط و 
تحت حمایت خود  برند  با  محکمی  پیوند  که  مشهور   باشد1. شخصیت های  مفید  نیز  برند( 
دارند، اعتبار و باورپذیری بیشتری در ذهن مصرف کنندگان نسبت به برند ایجاد کرده و در 
بر این اساس، فرضیات سوم و  به برند می شوند.  نهایت باعث ایجاد سطوح باالتر وفاداری 

چهارم را می توان به صورت زیر تبیین کرد:
تجاری  مجتمع های  موفقیت  بر  مثبتی  اثر  برند  مشهور حامی  اعتبار شخصیت   :3 فرضیه 

دارد.
فرضیه 4: اعتبار برند نقش میانجی گرانه ای در رابطه بین اعتبار شخصیت مشهور حامی 

برند و موفقیت مجتمع های تجاری دارد.

4. پیشینه تحقیق

تاکنون مطالعات اندکی خصوصاً در ایران به بحث شخصیت های مشهور و نقش آن ها در 
از  برخی  به  قسمت  این  در  پرداخته اند.  تجاری  مجتمع های  موفقیت  و  برند  اعتبار  توسعه 

مهم ترین مطالعات انجام شده در این زمینه در ایران و جهان اشاره می شود.
عبدالوند و حسین زاده امام )2014( مطالعه ای با عنوان »ارزیابي و اولویت بندي مؤلفه هاي 
مصرف کننده«  دیدگاه  از  تبلیغاتي  برنامه هاي  در  مشهور  شخصیت هاي  پذیرش  در  مؤثر 
انجام دادند. در این تحقیق با ارزیابي 11 مؤلفه از افراد مشهور به شناخت باورها و سالیق 
نقش  مشتریان  توسط  مشهور  افراد  پذیرش  بر  که  عواملي  تا  شد  پرداخته  مصرف کنندگان 
اولویت بندي  داد  نشان  تحقیق  نتیجه  شوند.  رتبه بندي  و  شناسایي  می کنند،  ایفا  مؤثري 
مشتریان به ترتیب: شهرت، حضور در تبلیغات چند کاال هم زمان، تناسب با محصول، اعتبار، 
سابقه  مجادله اي،  ریسک  محصول،  از  مشهور  فرد  بودن  کاربر  مخاطب،  با  اُنس  جذابیت، 
حضور در تبلیغات مختلف و ملیت فرد مشهور است. همچنین، سه مؤلفه شهرت، حضور در 

تبلیغات چند کاال هم زمان و ملیت فرد مشهور در حوزه تأثیرگذاري معنادار قرار گرفتند.
بر  میانجی  متغیر  به عنوان  تعهد  ـ  »اعتماد  عنوان  با  مطالعه ای   )2013( جانسن  و  دیودی 

1.  McSweeney & Bierley (1984).
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این  یافته های  دادند.  انجام  خدمات«  در  برند  ویژه  ارزش  و  حامی  مشهور  شخصیت  رابطه 
تحقیق می دهد اعتبار شخصیت مشهور تأثیر مثبت معناداری بر اعتماد و تعهد به برند و اعتماد 
و تعهد به برند نیز تأثیر مثبت معناداری بر ارزش ویژه برند دارند. همچنین، براساس یافته های 
تحقیق، اعتبار شخصیت مشهور حامی برند با سه بُعد تخصص، جذابیت و قابل اعتماد بودن 

به واسطه اعتماد و تعهد به برند تأثیر معنادار مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد1.
اسپری و همکاران )2011( مطالعه ای با عنوان »حمایت شخصیت مشهور، اعتبار برند و 
ارزش ویژه برند« انجام دادند. هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و آزمون تأثیر اعتبار شخصیت 
مشهور بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری است. همچنین نقش میانجی گرانه اعتبار برند و 
نقش تعدیل گرانه نوع شیوه برندسازی )برند مادر در مقابل زیربرند( بر این رابطه نیز ارزیابی 
شد. در این مطالعه از روش تحقیق تجربی یا آزمایشی استفاده شده است. نمونه آماری این 
تحقیق را نیز مشتریان و خریداران فروشگاه های و مراکز خرید زنجیره ای در استرالیا تشکیل 
می دادند. نتایج و یافته های این تحقیق نشان می دهد حمایت شخصیت های معروف و مشهور  
نیز نقش میانجی گرانه  برند  اعتبار  برند داشته و  بر ارزش ویژه  تأثیر مثبت مستقیمی  برند  از 

معناداری بر این رابطه دارد. 
نام تجاري/ تولیدکننده  تبلیغات را در ارزیابي  دین )1999( تأثیر سه عامل خارجي در 
مطالعه کرده است. این عوامل عبارتند از: گواهي شخص سوم )گواهان مشهور(، حامی گری 
رویدادها و شهرت نام تجاري. این مطالعه نشان داد به کارگیری شخصیت های مشهور حامی 
به میزان قابل توجهي بر متغیرهاي محصول )کیفیت و یکتایي( و متغیر تصویري )اعتباربخشي( 
مؤثر بوده است. از این رو به کارگیری شخصیت های مشهور حامی می تواند به عنوان نمایشي 

از کیفیت محصول درک شود.
گولداسمیت و همکاران )2000( نیز تأثیر گواهان مشهور و اعتبار شرکت را بر نگرش 
نسبت به تبلیغات، نگرش نسبت به نام تجاري و انگیزه هاي خرید ارزیابي کرده اند. در این 
قرار  سؤال  مورد  بودند،  کرده  مشاهده  را  اویل2  موبیل  شرکت  تبلیغ  که  نفر   152 تحقیق 
بر نگرش  را  تأثیر  بیشترین  این تحقیق، شخصیت های مشهور حامی  نتایج  براساس  گرفتند. 
نام  به  بر نگرش نسبت  اعتبار شرکت  تأثیر  میزان  بیشترین  تبلیغ دارند، درحالي که  به  نسبت 

1. Dwivedi & Johnson (2013).
2. Mobil Oil.
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تجاري است. عالوه بر این، یافته ها نشان داد که اعتبار شرکت نقش مهمي در پاسخگویي 
مشتریان به تبلیغ و نام تجاري ایفا می کند.

جدول 1ـ پیشینة تجربي پژوهش

نتایج عنوان تحقیق محقق/ 
محققان

براساس نتایج، به کارگیری افراد مشهور در تبلیغات تلویزیونی 
یک استراتژی محبوب در سراسر جهان است و شخصیت های 
مشهور در تبلیغات جایگاه ویژه ای دارند. همچنین نتایج نشان 
پذیرش  در  مشهور  افراد  توسط  محصوالت  تبلیغات  می دهد 
آن محصوالت توسط بینندگان مؤثر بوده و بر نگرش و قصد 

خرید مخاطبان مؤثر است.

شخصیت مشهور حامی و 
تأثیر آن بر نگرش و قصد 

خرید 

مک 
کورمیک 

)2016(

به  را  تجاری  مجتمع های  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  ایشان 
دسترسی؛ و  موقعیت   -1 کردند:  تقسیم  اصلی  گروه   چهار 

2- بازاریابی و مدیریت؛ 3- چیدمان صنوف ؛ 4- ویژگی های 
جمعیت شناختی.

مدیریت مجتمع های 
تجاری

الکساندر 
و موهلباچ 

)1992(

نتایج تحقیق نشان می دهد اعتبار برند بر رضایت، تعهد مستمر 
و تعهد به وفاداري تأثیر مستقیم دارد. همچنین اعتبار برند بر 
کاهش  باعث  یعني  دارد،  معکوس  تأثیر  برند  تغییر  به  تمایل 

تمایل مشتریان به تغییر برند می شود.

تأثیر اعتبار برند بر وفاداري 
مشتریان

سوییني 
و سوییت 

)2008(

تأیید شخصیت مشهور بر اثربخشی تبلیغات، بازشناسی برند، به 
یادآوری برند، قصد خرید و حتی رفتار خرید اثر می گذارد. 
به  منجر  مشهور  تأیید شخصیت های  که  اند  داده  نشان  نتایج 

نگرش مساعد و مثبت نسبت به برند می شود. 

شرطی سازی کالسیک و 
تأیید شخصیت مشهور: 

بررسی تعلق و مقاومت در 
برابر شکست

تیل و 
همکاران 

)2008(

براساس نتایج پژوهش، 15 درصد تبلیغاتي که براي مرتبه اول 
از تلویزیون پخش می شوند از شخصیت های مشهور استفاده 
یادآوري  نرخ  باالترین  که  تبلیغاتي  درصد   80 و  می کنند 
از  که  است  تبلیغاتي  به  مربوط  دارند،  مخاطبان  ذهن  در  را 

شخصیت هاي مشهور استفاده کرده اند.

بررسی ارتباط تأثیرات 
شخصیت مشهور حامی و 

اثربخشی تبلیغات: با تأکید 
کّمی 

آموس و 
همکاران 

)2008(

آدرس  بودن،  بورس  عامل  چهار  خود  پژوهش  در  ایشان 
به عنوان مهم ترین  بودن را  پا خور  بودن و  بودن، شناخته شده 
با  و  برشمردند  تجاری  مجتمع  یک  موفقیّت  شاخصه های 
رویکرد کیفی سعی کردند عوامل مؤثر بر موفقیت مجتمع های 
ویژگي هاي  گرفتن  نظر  در  بـا  را  مشتریان  منظر  از  تجاری 

منحصر به فرد ایراني مورد بررسی و مداقه قرار دهند. 

طراحی و تبیین مدل 
موفقیت مجتمع های 

تجاری با رویکرد داده 
بنیاد  

بخشی زاده 
و همکاران 

)2016(
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نتایج عنوان تحقیق محقق/ 
محققان

ایشان پس از بازتعریف معنای موفقیت در مجتمع های تجاری، 
این عوامل را در دو گروه دسترسی و خالقیت جای دادند و 
بیان  پنج متغیر قابل کنترل را در این حوزه تعریف کردند و 
مجتمع های  موفقیت  به  منجر  عوامل  این  کنترل  که  داشتند 
مدیریت؛  1ـ  از:  عبارتند  عوامل  این  می شود.   تجاری 
2ـ اقدامات ترفیعی؛ 3ـ محیط مجتمع تجاری؛  4ـ موضوعات  

مرتبط با اجاره؛ 5ـ تجارت و چیدمان صنوف 

مدیریت مجتمع های 
تجاری

چان و کوآن 
)2003(

بر جذابیت  آشنایی  متغیر  که  است  آن  بیانگر  پژوهش  نتایج 
شخصیت مشهور تأثیر منفی و معنادار داشته و دوست داشتنی 
بودن بر جذابیت شخصیت مشهور تأثیر مثبت و معناداردارد؛ از 
سوی دیگر نتایج نشان از عدم تأثیر گذاری مشابهت بر جذابیت 

شخصیت مشهور داشته است.

تأثیر جذابیت افراد مشهور 
و اثربخشی تبلیغات

فیض و 
همکاران 

)1395(

را  تحقیق  این  در  شده  ارائه  مدل  تحقیق،  فرضیات  و  ادبیات  پیشینه،  مجموع  مبنای  بر 
می توان به صورت شکل )1( نمایش داد.

شکل 1ـ مدل مفهومی تحقیق

قابلیت اعتماد

تخصص

H4

H3

H2

H1
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5. روش شناسی

از  داده ها  گردآوری  نحوه  نظر  از  و  کاربردی  تحقیق  یک  هدف،  حیث  از  حاضر  تحقیق 
بین  ارتباط  از حیث  و  می آید  به شمار  میدانی  مطالعات  شاخه  از  و  توصیفی  تحقیقات  نوع 
متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی بوده است. 
الماس در شهر  همچنین، جامعه  آماری این پژوهش را مشتریان و مراجعان مجتمع تجاری 
تهران ــ که فوتبالیست مطرح و آقای گل جهان یعنی علی دایی حامی اصلی آن است ــ 
تشکیل می دهند. به عبارت دیگر، تمام مراجعان و مشتریان مجتمع تجاری الماس که به نوعی 
علی  که  دارند  اطالع  موضوع  این  از  و  می شناسند  دایی  علی  نام  به  را  تجاری  مجتمع  این 
برند مجتمع تجاری است، عضوی از جامعه آماری این تحقیق هستند. در  این  دایی حامی 
این مطالعه با توجه به پراکندگی باالی اعضای جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی 
و  شلوغ  زمان های  در  الماس  تجاری  مجتمع  به  مراجعه  با  که  صورت  این  به  شد.  استفاده 
بازه های  در  و  تصادفی  صورت  به  مجتمع،  این  مراجعه کنندگان  و  مشتریان  از  پرازدحام، 
جامعه  این که  به  توجه  با  گشت(.  توزیع  )پرسشنامه  شد  پرسیده  سؤاالتی  مختلف  زمانی 
اساس جدول مورگان  بر  تحقیق  نمونه آماری  نامحدود است، حجم  تحقیق حاضر  آماری 

برابر 386 نفر به دست آمد.
در این تحقیق جهت شناخت چارچوب نظری، دستیابی به اطالعات حاصل از تحقیقات 
در  قابل دسترس  منابع  از  آن ها  میان  روابط  و  تحقیق  متغیرهای  زمینه  در  ادبیات  و  گذشته 
به  همچنین،  است.  شده  استفاده  مرتبط  سایت های  و  پژوهشی  ـ  علمی  مجالت  کتاب ها، 
پرسشنامه  واقع  در  شد.  استفاده  پرسشنامه  از  نیز  تحقیق  اولیه  داده های  جمع آوری  منظور 
این  در  است.  تحقیق  متغیرهای  اندازه گیری  و  بررسی  برای  حاضر،  تحقیق  اصلی  ابزار 
تحقیق، از پرسشنامه ای استفاده شده که از چهار بخش اصلی برای اندازه گیری متغیرهای 
جمعیت شناختی، اعتبار شخصیت مشهور حامی، اعتبار برند و موفقیت مجتمع های تجاری 
تشکیل شده است. همچنین، در پرسشنامه برای اندازه گیری اعتبار شخصیت مشهور حامی 
از سه شاخص  این مقیاس  استفاده شد. در  اوهانیان )1991(  یافته توسط  از مقیاس توسعه 
اعتبار شخصیت  به عنوان شاخص های اصلی  اعتماد بودن  قابل  اصلی جذابیت، تخصص و 
مشهور استفاده شده و در مجموع 15 گویه یا سؤال )پنج گویه به ازای هر شاخص( برای 
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اندازه گیری این شاخص ها در نظر گرفته شده است. در پرسشنامه برای اندازه گیری اعتبار 
مقیاس  این  در  استفاده شد.   )2004( و سوات  ادرم  توسط  یافته  توسعه  مقیاس  از  نیز  برند 
در مجموع  برند  بودن  اعتماد  قابل  و  بُعد تخصص  دو  با  برند  اعتبار  اندازه گیری  برای  نیز 
شده  گرفته  نظر  در  گویه(  سه  بودن  اعتماد  قابل  و  گویه  چهار  )تخصص  گویه  هفت 
از  نیز  تجاری  مجتمع های  موفقیت  میزان  اندازه گیری  برای  پرسشنامه  در  درنهایت،  است. 
بُعد اصلی »بورس« بودن، »آدرس« بودن،  با چهار  مقیاس بخشی زاده و همکاران )2016( 
اندازه گیری  برای  مقیاس  این  در  است.  استفاده شده  بودن  »پاخور«  و  بودن  »شناخته شده« 
بودن  آدرس  گویه،  سه  بودن   )بورس  گویه   15 مجموع  در  تجاری  مجتمع های  موفقیت 
شده  گرفته  نظر  در  گویه(  سه  بودن  پاخور  و  گویه  چهار  بودن  شناخته شده  گویه،  پنج 
میانگین  شاخص  تعیین  روش  به  تشخیصی  روایی  سپس  و  صوری  روایی  روش  است. 
این  برده شده است.  به کار  تعیین روایی پرسشنامه  برای   )AVE( استخراج شده  واریانس 
متغیرهای  تحت تأثیر  مطالعه  مورد  سازه  واریانس  از  درصدی  چه  می دهد  نشان  ضریب 
شاخص  این  بودن  مناسب  برای  را  باال  به   0/5 مقدار  محققان،  است.  بوده  آن  )نشانگر( 
تعیین کرده اند. برای رسیدن به این سطح، سؤال های با بار عاملی کمتر از 0/5 در هر سازه 
حذف می شود تا مقدار این شاخص به باالی 0/5 برسد. تعداد 30 پرسشنامه نیز از محققان 
خارج از نمونه مورد مطالعه برای تعیین پایایی تکمیل شده و ضریب آلفای کرونباخ برای 
قابلیت  تحقیق  ابزار   ،)2( مقادیر جدول  به  توجه  با  است.  محاسبه شده  مذکور  بخش های 

قابل قبولی برای جمع آوری اطالعات دارد. 
معادالت  مدل سازی  آزمون  از  تحقیق  فرضیات  آزمون  و  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای 
متغیره   چند  تحلیل  یک  ساختاری  معادالت  روش  است.  شده  استفاده   1)SEM( ساختاری 
بسیار قوی از خانواده رگرسیون چند متغیره است که به محقق کمک می کند مجموعه ای از 

معادالت رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد2. 

1.  Structural Equation Modeling.
2.  Barbara & Byrne (2006).
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جدول 2ـ ارزیابی روایی و پایایی پرسشنامه تحقیق

متغیرهای پنهان
ضریب میانگین 

واریانس استخراج 
)AVE( شده

ضریب آلفای 
کرونباخ

میانگین بار 
عاملی استاندارد
)SFL Mean(

ور 
شه

ت م
صی

شخ
می

حا

جذابیت

0/878

0/730/657

0/770/495تخصص

0/820/738قابل اعتماد بودن

رند
ر ب

عتبا
تخصصا

0/775
0/810/943

0/790/930قابل اعتماد

ی 
ع ها

جتم
ت م

فقی
مو

ری
جا

ت

بورس بودن

0/802

0/780/554

0/840/501آدرس بودن

0/780/618شناخته شده بودن

0/830/595پاخور بودن

6. نتایج 

6ـ1. آزمون فرضیات تحقیق
نتایج آزمون فرضیات تحقیق بر مبنای مدل سازی معادالت ساختاری در جدول )3( خالصه 
شده است. این جدول شامل سه ضریب یا آماره »ضریب مسیر«، »مقدار t« و »ضریب تعیین« 
است که به کمک آن ها می توان فرضیات را آزمون و نتایج را تفسیر کرد. در ادامه تفسیر 
نتایج آزمون هریک از فرضیات تشریح می شود. برمبنای آماره t و با توجه به این که مقدار 
آن بزرگ تر از 2/58 است می توان نتیجه گرفت که تمام فرضیات تحقیق در سطح اطمینان 
99 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. بنابراین، می توان به این نتیجه رسید که شخصیت مشهور 
حامی برند، تأثیر معناداری بر اعتبار برند و موفقیت مجتمع های تجاری دارد. همچنین، تأثیر 
برند  اعتبار  متغیر  نهایت  در  است.  معنادار  نیز  تجاری  مجتمع های  موفقیت  بر  برند  اعتبار 
موفقیت  و  برند  بین شخصیت مشهور حامی  رابطه  بر  معناداری  و  مثبت  میانجی گرانه  نقش 

مجتمع های تجاری دارد. 
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نتیجه رسید که شخصیت  با توجه به ضریب مسیر مربوط به فرضیه اول می توان به این 
بر اعتبار برند از دیدگاه مصرف کنندگان و مشتریان مجتمع  به میزان 0/731  مشهور حامی 
تجاری اثر دارد. یعنی اگر اعتبار شخصیت مشهور حامی به میزان 1 واحد افرایش یابد، به 
احتمال 99 درصد مقدار اعتبار برند از دیدگاه مشتریان مجتمع تجاری به میزان 0/731 واحد 
افزایش می یابد. ضریب مسیر سایر فرضیات نیز به همین صورت قابل تفسیر است. ضریب 
تعیین مربوط به تأثیر شخصیت مشهور حامی برند بر اعتبار برند در صنعت مجتمع تجاری 
از   0/534 توانسته  حامی  مشهور  شخصیت  می دهد  نشان  مقدار  این  است.   0/534 برابر  نیز 
توسط  نیز  باقی مانده   0/466 کند؛  تبیین  یا  پیش بینی  را  تجاری  مجتمع  برند  اعتبار  تغییرات 
و  مسیر  سایر ضرایب  نشده اند.  بررسی  تحقیق حاضر  در  تبیین می شود که  متغیرهایی  سایر 

تعیین نیز به همین شکل قابل تفسیر است.

جدول 3ـ نتایج آزمون فرضیات اصلی و فرعی

فرضیات تحقیق
ضریب 

مسیر
)β(

t آماره
ضریب 
تعیین
R2

نتیجه 
فرضیه

تأیید0/534**10/73127/117( شخصیت مشهور حامی اثر مثبتی بر اعتبار برند دارد.

**20/4196/575( اعتبار برند اثر مثبتی بر موفقیت مجتمع های تجاری دارد.

0/445
تأیید

مجتمع های  موفقیت  بر  مثبتی  اثر  حامی  مشهور  شخصیت   )3
تأیید**0/2974/098تجاری دارد.

4( اعتبار برند نقش میانجی مثبت در رابطه بین شخصیت مشهور 
تأیید0/446**0/3065/273حامی و موفقیت مجتمع های تجاری دارد.

** معناداری در سطح اطمینان 99 درصد.
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 )t-value( شکل 2ـ مدل تحقیق در حالت معناداری ضرایب

شکل 3ـ مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب

6ـ2. آزمون برازش مدل
این  مقدار  و  استفاده شده   GOF از شاخص  تحقیق  برازش مدل  نیکویی  منظور سنجش  به 
 GOF مقدار  هرگاه  است.  محاسبه شده  زیر  رابطه  از  استفاده  با  تحقیق  مدل   برای  شاخص 
بزرگ تر از 0/5 باشد، حاکی از برازش قابل قبول و خوب مدل است. مقدار GOF که برای 
نشانگر  و  بوده   0/5 از  بیشتر   ،)4 محاسبه شده )جدول  زیر  رابطه  از  استفاده  با  تحقیق  مدل  

برازش مناسب مدل  تحقیق است. 
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جدول 4ـ آزمون برازش مدل  تحقیق 

دامنه مجازبرازش مدل )GOF(متغیرهای تحقیق

بزرگ تر از 0/5910/5مدل تحقیق

جمع بندی و مالحظات

با توجه به رشد روزافزون ساخت و راه اندازی مجتمع های تجاری در کشور و رکود فراگیر 
در این حوزه، »موفقیت مجتمع های تجاری« یکی از مفاهیم مهمی است که توجه روزافزون 
پژوهشگران و فعاالن بازاریابی را به خود معطوف کرده است. در این خصوص تنها برند های 
عوامل  فهم  و  بهتر  تجسم  به  را  آن ها  و  دهند  افزایش  را  مشتریان  اعتماد  می توانند  قوی 
متعددی  متغیرهای  و  عوامل  تجاری تحت تأثیر  مجتمع های  موفقیت  قادر سازند1.  نا ملموس 
قرار دارد. یکی از این متغیرهای تأثیرگذار، استفاده از ابزارهای ترفیعی مؤثر نظیر به کارگیری 
شخصیت های مشهور در تبلیغات است که بر همین اساس تبلیغ کنندگان اغلب در برنامه های 
تبلیغاتی خود از شخصیت های مشهور و شناخته شده )ُشهره( حامی برند خود به عنوان راهی 
مجتمع های  از  یکی  می کنند.  استفاده  آنان  ترغیب  و  مشتریان  دادن  قرار  تحت تأثیر  برای 
تجاری شناخته شده در شهر تهران، مجتمع تجاری الماس است. در این مجتمع علی دایی 
به عنوان شخصیت مشهور نقش حامی و تأییدکننده آن را بازی می کند و این مجتمع به واسطه 
قابل  و  معتبر  مراجعان، مجتمعی  و  مشتریان  نگاه  از  و  فراگیری شناخته شده  به صورت  وی 
اعتماد محسوب می شود. درواقع، علی دایی با حمایت و تأیید مجتمع تجاری الماس موجب 
اعتباربخشی آن شده است. لذا در این مطالعه به بررسی اثر شخصیت مشهور حامی برند بر 
اعتبار برند و به واسطه آن بر موفقیت مجتمع تجاری الماس پرداخته شده است. نتایج تحقیق 
یک رابطه مثبت و مستقیم میان شخصیت مشهور حامی و اعتبار برند را نشان داد و فرضیه 

1.  Jalilvand & Samiei (2012).
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 ،)2004( سوات  و  اردم  پژوهش های  نتایج  با  امر  این  گرفت.  قرار  تأیید  مورد  تحقیق  اول 
و  مطابقت   )1999( دین  و   )2000( همکاران  و  گولداسمیت   ،)2011( همکاران  و  اسپری 
همخوانی داشته و همراستا با نتایج پژوهش ایشان، در این پژوهش با تأیید فرضیه اول تأثیر 
معنادار به کارگیری شخصیت های مشهور بر اعتبار برند به تأیید رسید. بنابراین به مدیران و 
از  بر استفاده  تبلیغاتی خود را  پیشنهاد می شود فعالیت های  گردانندگان مجتمع های تجاری 
بهبود  را  برند خویش  اعتبار  طریق  این  از  تا  سازند  معطوف  معتبر  و  مشهور  شخصیت های 
بخشیده و جایگاه خود را در اذهان مشتریان تقویت کنند. درواقع، گردانندگان مجتمع های 
افزایش  بر  عالوه  خود  تبلیغات  در  مشهور  شخصیت های  به کارگیری  با  می توانند  تجاری 
آگاهی به تصویرسازی و جایگاه یابی در ذهن مخاطبان مبادرت ورزند. یکی از پیشنهادهای 
کاربردی در این حوزه بررسی تناسب شخصیت مشهور حامی و برند تبلیغ شده است. اگر 
به  بیننده  باشند، توجه  نداشته  تناسب  تبلیغ شده  یا خدمت  نوع محصول  شخصیت مشهور و 
جای آن که بر ایده مرکزی متمرکز شود، سرگردان خواهد شد. بنابراین، به دست اندرکاران 
را  شده  تبلیغ  برند  و  حامی  مشهور  شخصیت  بین  ارتباط  دقت  به  می شود  پیشنهاد  امر  این 
بررسی کنند. به کارگیری شخصیت مشهور می تواند نتایج ناگواری نیز به دنبال داشته باشد 
نگرش  که  افرادی  باشند.  داشته  منفی  تأثیر  است  ممکن  مشهور  از شخصیت های  برخی  و 
منفی نسبت به یک شخصیت مشهور دارند، قطعاً با حضور وی در تبلیغات نسبت به خرید 
میزان  و  مشهور  شرایط شخصیت  بنابراین،  می ورزند.  امتناع  تبلیغ شده  یا خدمت  محصول 
با  مخاطبان  این که  به  توجه  با  همچنین  است.  حیاتی  بسیار  تبلیغات  برای  وی  محبوبیت 
انگیزه های متفاوت و برای تأمین نیازهای مختلفی )اعم از خرید یا پرسه زنی( در مجتمع های 
مشهور  شخصیت  انتخاب  از  قبل  می شود  پیشنهاد  مدیران  به  می یابند،  حضور  تجاری 
ویژگی های جامعه هدف و مشتریان خود را مشخص کرده و به بررسی سطح شناختی، سطح 
و  بپردازند  مخاطبان خود  و  مشتریان هدف  نیازهای  و  عادات  انگیزش،  نگرش،  احساسی، 
برطبق آن، برنامه ریزی برای تبلیغات و استفاده از شخصیت مشهور را انجام دهند تا میزان 
اثربخشی تبلیغات افزایش یابد. در همین خصوص، تحقیقات مختلفی نشان دادند که استفاده 
از شخصیت های مشهور در تبلیغات در ذهن مخاطبان 18 تا 24 ساله تأثیر بیشتری دارد )مانند 
جکسون، 2016 و کورنهابر، 2016( یا در تحقیقات دیگر نشان داده شد که مردان بیشتر به 
و جذابیت  ظاهر  به  بیشتر  زنان  درحالی که  دارند،  توجه  مشهور  اعتبار شخصیت های  میزان 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 86، بهار 1397 84 

شخصیت مشهور توجه دارند )مانند گوردون، 2004(. همچنین الزم به ذکر است برند شدن 
به  به خوبی  بتواند  تا  ببیند  باید آموزش  تبعاتی دارد که فرد مشهور  تبلیغاتی شدن  یا چهره 
و  مردم هستند  توجه  مورد  نوعی  به  نخبه که  هنرمندان و ورزشکاران  وظایفش عمل کند. 
همچنان  تا  ببینند  را  الزم  آموزش های  باید  می کنند،  رجوع  آنان  به  تبلیغاتی  شرکت های 
بتوانند الگو و مثبت بودن را در اذهان مردم برای خودشان تداوم بخشند. فراموش نکنیم که 
جهان پهلوان تختی با وجود نیاز مالی به هیچ وجه حاضر نشد هیچ برند و شرکتی را تبلیغ کند. 
و  داد  قرار  تأیید  مورد  را  مجتمع های  موفقیت  و  برند  اعتبار  میان  مثبتی  رابطه  تحقیق  نتایج 
فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید شد. به طورکلی ادراک اعتبار از یک برند و نشانه های آن منجر 
و ریسک درک شده  اطالعات  هزینه های کسب  و کاهش  افزایش کیفیت درک شده  به 
برای مشتریان شده و احتمال موفقیت مجتمع های تجاری را افزایش خواهد داد. این نتیجه با 
2011؛  همکاران،  و  اسپری  )نظیر  پرداخته اند  رابطه  این  به  که  تحقیقاتی  از  بسیاری  نتایج 
گردانندگان  می شود  پیشنهاد  اساس،  این  بر  دارد.  مطابقت   )2013 جانسن،  و  دیودی 
مجتمع های تجاری با ارائه اطالعات دقیق، صحیح و به موقع و برخورد صادقانه و متعهدانه 
نظر  مورد  تجاری  مجتمع  موفقیت  طریق  این  از  و  بکوشند  خویش  برند  اعتبار  بهبود  در 
خودشان را تضمین کنند. همچنین پیشنهاد می شود گردانندگان مجتمع های تجاری هیچ گاه 
بی تفاوت  تجاری  مجتمع های  موفقیت  در جهت کسب  برند  اعتبار  بی بدیل  نقش  به  نسبت 
نبوده و با نظرسنجی های دوره ای، نظر مشتریان را نسبت به این موضوع حیاتی جویا شوند و 
اصالحات مدنظر آنان را اعمال کنند. در واقع، گردانندگان مجتمع های تجاری می توانند با 
تکیه بر مفاهیمی چون اعتبار با جذب مشتریان سایر مجتمع های تجاری سودآوری خود را 
افزایش دهند. نتایج فرضیه سوم تحقیق نیز نشان داد رابطه مثبت و معناداری میان شخصیت 
گرفت  نتیجه  می توان  بنابراین  دارد.  وجود  تجاری  مجتمع های  موفقیت  و  حامی  مشهور 
شخصیت های مشهور  سطح مطلوبیت برند در ذهن مصرف کنندگان را ارتقا داده و در نتیجه 
به کارگیری  اهمیت  تأیید فرضیه سوم  افزایش می یابد.  احتمال موفقیت مجتمع های تجاری 
شخصیت مشهور و معتبر در تبلیغات را نمایان می سازد و بی شک در نظر گرفتن ویژگی هایی 
نظیر جذابیت، تخصص و اعتمادپذیری شخصیت مشهور در این حوزه راهگشا خواهد بود. 
این یافته تحقیق نیز با نتایج تحقیقات فیض و همکاران )1395(، اسپری و همکاران )2011( 
و دیودی و جانسن )2013( مطابقت دارد. پیشنهاد کاربردی این حوزه آن است که به منظور 
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مشخص شدن میزان تأثیر تبلیغات بر جلب توجه و ایجاد عالقه از آزمون های پیش از اجرای 
شناختی(  آزمون های  و  به خاطرآوری  آزمون های  )نظیر  تبلیغ  از  پس  آزمون های  و  تبلیغ 
برند نقش میانجی گرایانه ای در  اعتبار  نیز نشان می دهد  استفاده شود. فرضیه چهارم تحقیق 
رابطه میان شخصیت مشهور حامی و موفقیت مجتمع های تجاری دارد و این فرضیه نیز مورد 
مشهور  شخصیت  حمایت  یا  تأیید  که  می دهد  نشان  فرضیه  این  نتایج  گرفت.  قرار  تأیید 
به واسطه اثری که بر اعتبار برند دارد منجر به موفقیت مجتمع های تجاری می شود. یافته های 
تأثیر غیرمستقیم تأیید شخصیت مشهور بر جایگاه برند و موفقیت آن ها را  تحقیقات مشابه 
این رابطه پرداخته شده است.  به  مورد حمایت قرار داده اند که در تحقیقات گذشته کمتر 
تنها تیل )1998( به بررسی این رابطه پرداخته بود که در تحقیق وی نیز این رابطه تأیید شده 
و نتایج مطالعه حاضر با آن مطابقت دارد. بر همین اساس به گردانندگان مجتمع های تجاری 
تبلیغاتی  از شعار  بهره گیری  به کارگیری شخصیت مشهور حائز شرایط و  با  توصیه می شود 
مناسب تصویر ذهنی مشتریان و مخاطبان را بهبود بخشیده و از این طریق موفقیت مجتمع های 
تجاری خویش را تضمین کنند. با توجه به تأیید فرضیه چهارم پیشنهاد می شود مجتمع های 
تجاری به مشتریان و مخاطبان وعده هایی ندهند که عمل به آن دشوار و یا حتی غیرممکن 
باشد. تأثیر منفی بلندمدت عمل نکردن به وعده ها بیش از جبران کردن هر منفعت زودگذری 
است که برند می تواند در کوتاه مدت به دست آورد. در بازار پررقابت امروزی، شرکت ها 
برای افزایش تعهد مستمر در میان مشتریان خود باید اعتبار برند خود را با دادن وعده های 
باورپذیری که تخصص الزم برای انجام دادن آن ها را دارند، افزایش دهند و به این وسیله 
پیشنهاد  بنابراین،  رقبا جلوگیری کنند.  به سمت  تمایل آن ها  و  مشتریان خود  از جابه جایی 
اقدامات  صداقت،  افزایش  نظیر  مناسب  استراتژی های  اخذ  با  تجاری  مجتمع های  می شود 
مسئوالنه اجتماعی و سرمایه گذاری در برند به منظور افزایش اعتبار برند خود تا حد ممکن 
صرف  گفت  باید  پایان  در  دهند.  افزایش  را  تجاری  مجتمع های  موفقیت  احتمال  میزان 
به کارگیری افراد مشهور در تبلیغات متضمن افزایش میزان فروش و دستیابی به هدف نیست؛ 
در  مشتریان  که  زمانی  مشهور  افراد  است.  محرک  و  ابزار  یک  منزله  به  تنها  امر  این  زیرا 
با  یکسان سازی  و  تقلیدی  روابط  نوعی  »برقراری  جست وجوی  در  محصول  یک  انتخاب 
این  دارند.  بیشتری  تأثیرگذاری  و  پذیرش  قابلیت  هستند،  و خاص«  برجسته  شخصیت های 
افراد به سبب شهرت، محبوبیت، افتخارات و دیگر دستاوردها به عنوان گروه مرجع شناخته 
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شده و با در اختیار گذاشتن تصویر، اعتبار، ویژگی ها و شهرت خود به یک مجتمع تجاری 
موجبات افزایش آگاهی مخاطبان، ترغیب آنان به حضور در مجتمع تجاری و خرید از آن 
شده که در نهایت موفقیت مجتمع های تجاری را به دنبال خواهد داشت. در مجموع و از 
دید کاربردي، تحقیق حاضر براي برنامه ریزان و بهره برداران مجتمع های تجاری این آموزه 
را دارد که استفاده از شخصیت های مشهور در تبلیغات می تواند به موفقیت آن ها در شرایط 
وقت گیر  به  می توان  حاضر  پژوهش  محدودیت های  جمله  از  کند.  کمک  موجود  رقابتی 
بودن پژوهش و کمبود منابع داخلی و خارجی اشاره کرد. یکی دیگر از محدودیت های این 
پژوهش مربوط به جمع آوری اطالعات و عدم دسترسی به پایگاه های اطالعاتی غنی در این 
حوزه بود. در واقع با توجه به تغییر و تحوالت سریع این صنعت ممکن است نتایج تحقیق 
حاضر در محدوده زمانی فعلی معتبر باشد و در چندین سال آینده ساختار صنعت به گونه ای 
نتایج تحقیقات پیشین  نباشد، کما این که حجم باالیی از  نتایج قابل استناد  متحول شود که 
این صنعت امروزه دیگر قابل استفاده نیست. در پایان باید گفت این تحقیق تنها در صنعت 
پیشنهاد  بعدی  پژوهشگران  به  و  است  گرفته  تهران صورت  شهر  در  و  تجاری  مجتمع های 
می شود برای تعمیم پذیری بیشتر این پژوهش و مدل آن، این مطالعه را در شرکت ها و صنایع 
دیگر و در مناطق جغرافیایی دیگر انجام دهند و نتایج را با نتایج پژوهش حاضر مقایسه کنند. 
از لحاظ آکادمیک نیز، هنوز موارد زیادي هست که محققان در به کارگیری شخصیت های 
مشهور در تبلیغات نمي دانند که می تواند محور تحقیقات آتي قرار گیرد. براي مثال، بررسی 
برند،  ویژه  ارزش  شامل  برند  ابعاد  برخی  بر  تبلیغات  در  مشهور حامی  نقش شخصیت های 
غیره که می تواند  و  برند  نفوذ ذهنی  و  برند، جایگاه  از  برند، رضایت  تداعی  برند،  تصویر 
به طور  حاضر  تحقیق  در  عملیاتي  قابلیت هاي  همچنین  باشد.  آینده  پژوهش هاي  موضوع 
مستقل  تحقیقات  در  را  سازوکار ها  این  می توانند  آتي  محققان  است،  شده  بحث  مختصر 

مفصل تر بررسي کنند.
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مالحظات اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع 
باالدستی نفت کشور با تأکید بر انتقال فناوری در قراردادهای 

جدید باالدستی نفتی و گازی ایران

 عاطفه تکلیف*

علی فریدزاد**              علیرضا غفاری***

پذیرش: 96/7/4 دریافت: 96/2/15 

 / فناوری  انتقال   / نفت  باالدستی  صنایع   / تجهیزات  ساخت  حقوقی  و  اقتصادی  شاخص های 

قرارداد جدید نفتی ایران

چکیده
مهم ترین  از  یکی  کشور،  نفت  صنعت  باالدستی  در  مورداستفاده  تجهیزات  تأمین  بخش 
بخش های این صنعت است که کماکان وابستگی قابل توجهی به خارج دارد. موارد متعددی 
امنیت  تقویت  که  دارد  وجود  ایران  در  نفتی  تجهیزات  داخلی  ساخت  اهمیت  تشریح  برای 
ملی، انتقال و توسعه فناوری، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی از آن 
جمله اند. ضمن این که توسعه صنعت ساخت تجهیزات نفتی در بخش باالدستی با سیاست های 
بدو  از  می شود  مالحظه  نیز  کشور  نفت  حقوق  منابع  بررسی  با  است.  همراستا  کشور  کلی 
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و  به کارگیری  لزوم  خارجی،  شرکت های  با  نفتی  قراردادهای  انعقاد  و  امتیازنامه  ها  اعطای 
توانمندسازی نیروی کار داخلی و تأمین حداکثری تجهیزات صنعت نفت توسط بخش های 
مرتبط در کشور، مورد توجه مقامات نفت و تأکید قانونگذار بوده است. در این مطالعه، از 
مالحظات اقتصادی و حقوقی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت به عنوان چارچوبی برای 
اظهارنظر درباره  مبنای  استفاده شده است.   IPC به  ایران موسوم  نفتی  قرارداد جدید  بررسی 
ایران  باالدستی  نفتی  جدید  قراردادهای  خصوص  در  دولت  هیأت  مصوبات  قرارداد،  این 
است. ارزیابی این مصوبات در چارچوب مذکور نشان می دهد انتقال فناوری در چارچوب 
توانمندسازی  همچنین  و  نفتی  تجهیزات  ساخت  صنعت  حقوقی  و  اقتصادی  مالحظات 
مصوب  ساختار  قالب  در  بنگاه داری،  اقتصادی  اصول  رعایت  سطح  تا  داخلی  سازندگان 
صنعت  این  فناورانه  نیازهای  تأمین  نادرست  انتظار  نظیر  دالیلی  به  نفتی،  جدید  قراردادهای 
فناوری  سطح  ارتقای  در  قراردادی  الگوی  این  ناکارایی  و  بین المللی  نفتی  شرکت های  از 
نظیر  نیاز،  مورد  شاخص های  سایر  نمی شود.  میسر  هدف،  تجهیزات  داخلی  تولیدکنندگان 
حمایت جامع قانون ناظر بر این قرارداد از خرید از داخل و وجود ضمانت اجرای کافی، نیز 
با اشکاالتی در ساختار مصوب این قراردادها مواجه است که البته با اعمال تغییرات پیشنهادی 

در الگوی این قراردادها، قابل رفع خواهد بود. 

Q49,O14, K30, L51 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

صنعت نفت، مؤثرترین و بزرگ ترین صنعت فعال در ایران است. نفت عالوه بر این که منبع 
قدرت  میزان  تعیین  در  مهمی  نقش  می شود،  محسوب  امروز  دنیای  در  انرژی  تأمین  عمده 
ملی و اعتبار بین المللی کشورهای مختلف ایفا می کند. بخش نفت در اقتصاد ایران سال های 
اقتصاد  در  بخش  این  واقع  در  و  تأمین کرده  را  ملی کشور  درآمد  عمده  که  است  زیادی 

کشور، نقشی مسلط دارد1.
صنعت نفت ایران با وجود بیش از یک صدسال تجربه در زمینه تولید و تجارت نفت و 
سابقه چهل ساله در بخش تجارت گاز، همچنان قادر به انجام فعالیت ها به صورت درونزا و 

بهره برداری از توان داخلی در تمامی بخش های عملیاتی و اجرایی نیست.  
به  قابل توجهی  شکل  به  همچنان  که  کشور  نفت  صنعت  بخش های  مهم ترین  از  یکی 
خارج از کشور وابسته است، بخش تأمین تجهیزات مورد نیاز این صنعت است2. طبق قانون 
برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور )94-1389(، حجم سرمایه گذاری مورد انتظار در صنعت 
طراحی  و  تجهیزات  کاال،  خرید  به  آن  درصد   60 که  بوده  دالر  میلیارد   200 ایران  نفت 
مهندسی اختصاص داشته و البته هرگز محقق نگردیده است. با این وجود، براساس گزارش 
معاونت برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربنی وزارت نفت )1392(، نزدیک به نیمی از 
کاالها و تجهیزات مورد نیاز این صنعت، وارداتی است3. همچنین، براساس گزارش معاونت 
پژوهشی وزارت نفت )1395( ارزش فعلی دارایي هاي فیزیکي صنعت نفت شامل تأسیسات 
و تجهیزات باالدستي و پایین دستي این صنعت بالغ بر 400 میلیارد دالر است که این رقم با 

توجه به توسعه روزافزون صنعت نفت کشور، طبعاً درحال افزایش است4.
باالدستی  قراردادهای  نفت،  صنعت  تجهیزات  تقاضای  خاستگاه  اصلی ترین  بی شک، 
باالدستی است که  با قراردادهای  این صنعت و قراردادهای فرعی مرتبط  استفاده در  مورد 

1. سیدمشهدی و همکاران )1390(؛ ص133.
ساخت  و  طراحي  که  است  تجهیزاتی  باالدستی،  بخش  در  گاز  و  نفت  صنعت  تجهیزات  از  مقصود  مقاله  این  در   .2
آن ها مبتني بر اصول علمی و فناورانه  باشد، به کارگیري آن ها در عملیات باالدستی، حامل ریسک هاي قابل توجهي 
بوده و لذا استفاده از آن ها نیازمند پذیرش در فرآیند تست فني و وجود گواهینامه کیفیت از مراجع ذیصالح  باشد. 
و... در  مواد نمک زدایی، حالل ها  لوله های حفاری، جریان سنج ها،  کمپرسورها، پمپ های درون چاهی و سرچاهی، 

این دسته اند. 
3. خجسته مهر )1392(.

4. معاونت پژوهشی وزارت نفت )1395(.
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می تواند طرف دوم قرارداد را به تالش مؤثر در جهت افزایش توانمندی سازندگان داخلی 
ترغیب کرده و بر لزوم استفاده از این تجهیزات، تأکید کند. تجهیزات به کاررفته در صنعت 
دریایی،80  گازی  و  نفتی  سکوی  سایت   220 گاز،  و  نفت  چاه  حلقه   4100 با  ایران  نفت 
سایت واحدهای بهره برداری، 31 سایت نمک زدایی و نظایر آن، عموماً در بستر قراردادهای 

اصلی و فرعی باالدستی، خریداری و نصب شده است. 
مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که »از منظر مالحظات اقتصادی 
نفتی تا چه میزان در حمایت از سازندگان تجهیزات داخلی  و حقوقی، قراردادهای جدید 
ادعا می شود  بود؟«. همچنین،  نفت کشور موفق خواهد  باالدستی صنعت  استفاده در  مورد 
که پیش بینی های ملحوظ در مصوبات هیأت وزیران در خصوص الگوی قرارداد جدید نفتی 
برای حمایت از صنایع مذکور، با مشکالت، معضالت و عدم تعادل های ساختاری از منظر 
مالحظات  دارد  نظر  در  مطالعه  این  این رو،  از  است.  همراه  حقوقی  و  اقتصادی  مالحظات 
اقتصادی و حقوقی در ساخت داخلی تجهیزات صنایع باالدستی نفت کشور در بستر الگوی 
قرارداد جدید نفتی ایران و با تأکید بر موضوع انتقال فناوری )که معموالً جزء جدایی ناپذیر 

اکثر قراردادهای باالدستی در صنعت نفت جهان محسوب می شود( را بررسی کند.
تجهیزات  ساخت  داخلی  صنایع  توسعه  اهمیت  بیان  از  پس  بحث،  گسترش  به منظور 
تجهیزات  داخلی  از ساخت  در حمایت  نفت  منابع حقوق  بررسي  به  اول،  قسمت  در  نفتی 
صنعت نفت کشور، در قسمت دوم می پردازیم. در ادامه و در قسمت سوم، با نظرداشت به 
تجهیزات  این  داخلی  و حقوقی ساخت  اقتصادی  مالحظات  نفتی،  تجهیزات  فناورمحوری 
هیات  مصوبات  به استناد  نفتی  جدید  قراردادهای  الگوي  معرفی  از  پس  و  شده  بررسی 
وزیران، از منظر موضوع این مطالعه، موانع و راهکارهای آن را در بستر این قراردادها در 
قسمت چهارم تحلیل خواهد شد. در همین قسمت، با احصاء موانع و راهکارها، پیشنهادهای 

اصالحی بیان می شود. در پایان نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد.

1. اهمیت ساخت تجهیزات صنعت نفت در داخل کشور 

موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی بخش باالدستی در ایران 
وجود دارد که در این بخش صرفاً به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.
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ساخت  برای  داخلی  توانمندسازی  لزوم  به  نسبت  آگاهی  ملی:  امنیت  تقویت  الف( 
تجهیزات نفتی که درواقع اجزای اساسی و کلیدی بزرگ ترین و حیاتی ترین صنعت کشور 
محسوب می شوند، نیازمند توجه به مفهوم »امنیت ملی« است. امنیت ملی هر کشور اقتضاء 
می کند که آن کشور، در ساخت و تولید کاالها و ارائه تمام خدماتی که با حیات اقتصادی، 
خارج  به  وابسته  دارد،  شدیدی  درهم تنیدگی  هدف،  کشوِر  فرهنگی  و  سیاسی  اجتماعی، 
اهمیت بخش  است.  حائز همین ویژگی  دقیقاً  ایران،  در  نفت  باشد. بخش  توانمند  و  نبوده 
بودجه کل  وابستگی  این کشور سابقه  است.  انکار  غیرقابل  ایران  اقتصادی  توسعه  نفت در 
خود را تا قریب به 80 درصد به درآمدهای نفتی تجربه کرده و در نیم قرن گذشته، وابستگی 
به درآمد حاصل از صادرات نفت خام، هیچگاه از سهم 25 درصدی در بودجه کل کشور، 
تا  نیز در ربع قرن گذشته  از کل صادرات کشور  نفتی  نشده است. سهم درآمدهای  کمتر 
سال 1391 همواره حدود 80 درصد بوده و در سال های اخیر به نزدیکی 60 درصد کاهش 

یافته است1. 
تمام آن ها در  تولید  این کاالها و خدمات و  به معنای عدم واردات  البته عدم وابستگی 
بین المللی  و  سیاسی  حقوقی،  اقتصادی،  مالحظات  عادی،  شرایط  در  منطقاً  نیست.  داخل 
را  خود  نیاز  مورد  خدمات  و  کاالها  برخی  کشور،  آن  که  می کند  ایجاب  کشوری  هر 
ایجاد  صورت  در  که  است  آن  اساسی  نکته  وجود،  این  با  کند،  تأمین  کشورها  سایر  از 
هرگونه تعارض میان وابستگی به واردات کاالها و خدمات با امنیت ملی کشور، الزم است 
مالحظات پیش گفته کنار گذاشته شده و کاالها و خدمات مورد نظر با استفاده از توان داخل 

تأمین شوند.
نفتی  عملیات  توقف  که  کرد  توجه  امر  این  به  باید  موضوع،  این  اهمیت  تشریح  برای 
به  یا تعلل و تأخیر در دستیابی  نیاز،  تأمین تجهیزات مورد  از جمله عدم  به هر دلیل  ایران، 
واردات  برای  تحریم،  شرایط  وجود  به علت  گذشته،  سال های  در  نیست.  پذیرفتنی  آن ها، 
تجهیزات مورد نیاز از روش های غیرمستقیم و با واسطه، هزینه های زیادی صرف شده که به 
افزایش چشمگیر قیمت واقعی تجهیزات ختم شده است. طبعاً ساخت داخلی تجهیزات این 

صنعت می تواند در رفع این چالش ها، مؤثر واقع شود.

1. نیلی )1394(.
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ب( هم راستایی با سیاست های کلی نظام: سیاست های کلی نظام به سیاست هایی اطالق 
با  مشورت  از  پس  ایران،  اسالمی  اساسی جمهوری  قانون   110 اصل  به  استناد  که  می شود 
اسناد  مهم ترین  از  برخی  می شود.  ابالغ  رهبری  سوی  از  نظام  مصلحت  تشخیص  مجمع 
آن ها  با  نفتی  تجهیزات  داخلی  ساخت  موضوع  همسویی  از  نشان  کشور،  کالن  سیاستی 
دارد. به عنوان نمونه، به  استناد اصول سیاست های اقتصاد مقاومتی که پیاده سازی آن یکی از 
مسائل اساسی و کلیدی کشور در برهه فعلی قلمداد می شود، انجام اقداماتی نظیر شناسایی 
و  تولید  احیای  آن،  بر  تمرکز  و  راه  نقشه  تعیین  و  کشور  مزیت دار  اقتصادی  فعالیت های 
خارجی،  کاالی  واردات  با  داخلی  تولید  تضعیف  عدم  داخلی،  بنگاه های  ظرفیت  تکمیل 
هدررفت  و  اسراف  از  جلوگیری  و  کشور  از  خارج  در  ارزی  منابع  مصرف  بر  مراقبت 
و  موجود  از ظرفیت های  استفاده  و  احیاء  و  اقتصادی  مهم  بخش های  دانش بنیان سازی  آن، 
بخش های سرمایه گذاری شده، همگی می تواند به مقاومتی کردن اقتصاد کشور کمک کند1.

این  اهمیت  بر  نیز   )1395-99( توسعه  ششم  برنامه  کلي  سیاست هاي  از  بخش هایي  در 
موضوع به نحو دیگری اشاره شده است. در بند 17 به »دانش بنیان نمودن صنایع باالدستی و 
پایین دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان برای طراحی، مهندسی، 
در  و  شده  تأکید  خودکفایی«  افزایش  به منظور  فناوری  انتقال  و  تجهیزات  نصب  ساخت، 
مسأله محور و  پژوهش های  از  نوآوری و حمایت  ملی  نظام  و ساماندهی  »توسعه  به  بند 80 
نیاز  به  پاسخ  در جهت  مالی  تأمین  جامع  نظام  توسعه  و  نوآوری،  و  پژوهش  تجاری سازی 

اقتصاد دانش بنیان« اشاره شده است. 
صنعت  با  آن  تطبیق  و  فناوري2  و  علم  کلي  سیاست هاي  در  مرتبط  بندهای  مالحظه 
توسعه  با  نظام  بر همگرایی سیاست های کلی  نیز  نفت  تجهیزات صنعت  دانش بنیان ساخت 

صنعت موصوف اشاره دارد.
پ( راهکاری برای جهش فناوری در کشور: فناوری مجموعه ابزارها، تجهیزات، دانش 
و فنونی است که کاربرد صنعتی و یا تجاری دارند3. مدت ها است نویسندگان و تدوینگران 
در  تا  می گیرند  به کار   را  خود  تالش  تمام  نفتی،  قراردادهای  جمله  از  صنعتی  قراردادهای 

1. این استدالل به استناد بندهای 6، 7، 8 و 15 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان شده است.
2. بندهای 1، 4، 5 و 6 سیاست های کلی علم و فناوری.

3. Haug (1992); p.210.
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پیمانکاران  جداگانه،  قراردادهای  در  یا  می کنند  منعقد  پروژه  انجام  برای  که  قراردادهایی 
را مکلف به استفاده از فناوری های نوین، انتقال آن به خود و یا توسعه فناوری های موجود 
کنند1. یکی از راهکارهایی که معموالً برای انتقال و توسعه فناوری در صنعت نفت مطرح 
نفت  وزارت  ترغیب  و  نفت  صنعت  برای  نیاز  مورد  تجهیزات  داخلی  ساخت  است،  شده 
به جای واردات تجهیزات  تولیدات داخلی  به کاهش خریدهای خارجی و جایگزین سازی 

است2.
از  یکی  به  خام  نفت  فروشنده  و  تولیدکننده  از  نفت  صنعت  به  نگرش  تغییر  به منظور 
نیاز  برای توسعه صنعتی کشور، سیاست ساخت داخلی تجهیزات مورد  موتورهای محرکه 
و  موانع  رفع  می شود.  معرفی  فناوری  توسعه  و  انتقال  برای  راهکاری  به عنوان  نفت  صنعت 
چالش های اساسی از این سیاست، می تواند آثار مثبتی در افزایش سطح فناوری در صنعت 
فناوری های  به کارگیری  با  نفتی  تجهیزات  داخل  توسعه ساخت  این رو،  از  کند.  ایفاء  نفت 

پیشرفته، منجر به توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش و فناوری خواهد شد.  
به کارگیری سرمایه های  با  بازارهای صادراتی:  اقتصاد ملی و توسعه  ت( رشد درونزای 
از سوی  داخل  نیروی کار  فنی  و تخصص های  مدیریتی  توان  ارتقای  و  از یک سو  داخلی 
دیگر، توسعه صنعت تجهیزات نفت موجب تقویت حضور بخش خصوصی در صنعت نفت 
و  فناوری  با رشد  است. همچنین،  ملی  اقتصاد  درونزای  برای رشد  می شود که شرط الزم 
ارتقای کیفیت تجهیزات نفت به سطح استانداردهای بین المللی، زمینه های الزم برای توسعه 

بازارهای صادراتی فراهم می شود3 .

2. مروری بر منابع حقوق نفت ایران4 در حمایت از ساخت و به کارگیری 
تجهیزات داخلی صنعت نفت

کشورهای میزبان با آشنایی اولیه با صنعت نفت و افزایش سطح آگاهی علمی و فنی و لزوم 

1. ابراهیمی و خوش چهره )1394(؛ ص68.
2. درخشان و تکلیف )1394(؛ ص67.
3. تکلیف و همکاران )1393(؛ ص2.

حقوق  مقررات  چندجانبه،  و  دو  معاهدات  نفت،  با  مرتبط  ملي  قوانین  نفتي،  قراردادهاي  شامل  نفت  حقوق  منابع   .4
بین الملل، حقوق عرفي نفت و نظریات علماي حقوق است )شیروي )1393(؛ ص 96-97( که در این مقاله به فراخور 

موضوع، قراردادها و قوانین ملي مرتبط با نفت مرور می شوند.
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نتیجه  این  به  اقتصاد داخلی،  به گردش درآوردن چرخ های  نفتی در  از درآمدهای  استفاده 
رسیدند که شرکت های نفتی بین المللی را به استفاده از کاالها و خدمات داخلی خود متعهد 
کنند. البته این تعهد از دیرباز فرع بر وجود سه شرط بود. اول، کمتر یا مساوی بودن قیمت 
کاال یا خدمات داخلی، دوم، بهتر یا برابر بودن کیفیت کاال یا خدمات داخلی و سوم، در 
دسترس و فراهم بودن کاال و خدمات داخلی در مقیاس مورد نیاز. در بند »و« ماده یازدهم 
کاالیی  می تواند  در صورتی  بین المللی  نفتی  است، شرکت  آمده   1  1336 سال  نفت  قانون 
مورد نیازش را وارد کند که نتواند از کاالی داخلی استفاده کند: »در تمامی موارد، عاملی 
که این اجناس را وارد می کند، باید در تحصیل لوازم و حوائج مورد مصرف خود نسبت به 
اشیایی که در ایران ساخته و مهیا می شود، رجحان قائل شود، با این قید که اشیای مذکور 
با مقایسه آن با اشیای مشابه خارجی با همان شرایط مساعد، از لحاظ نوع جنس و قیمت و 
سهل الحصول بودن آن در مواقع لزوم به مقادیر مورد نیاز و قابل مصرف بودن آن در موردی 

که برای آن منظور شده، در ایران به دست بیاید«2.
البته پیش از قانون مذکور، موضوع حمایت از ساخت داخل تجهیزات نفتی برای اولین 
بار در تبصره بند »ب« ماده )8( الیحه قانونی اولین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 
5 آذر 1331 و پس از جریان ملی شدن صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته بود: »شرکت 
موظف است برای تهیه وسائل صنعتی یا موارد مصرفی خود، با توجه به مرغوبیت و ارزش 
جنس و رعایت مصالح اقتصادی، نسبت به خرید کاالهای متشابه داخلی حق تقدم قائل شود 
و وسائلی را برانگیزد که حتی االمکان محصوالت و مصنوعات داخلی را به مصرف برساند.« 
تقریباً در تمام قراردادهایی که برمبنای قانون نفت سال 1336 منعقد شده، موضوع اولویت 
در تأمین کاال و خدمات داخلی به شکل یادشده، مورد توجه قرار گرفت. در این خصوص 
می توان به قرارداد تفحص و اکتشاف و استخراج و بهره برداری نفت بین شرکت ملی نفت 
ایران و شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا )1336/6/2( و الیحه قانونی مربوط به مجوز مبادله 

و اجرای پنج فقره قرارداد نفت )1343/11/24( اشاره کرد3 .

1. قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت در سراسر کشور و فالت قاره )مصوب 1336/5/7(، موسوم به 
قانون نفت 1336 است که نخستین قانون نفت ایران محسوب می شود. 

2. کاظمی نجف آبادی )1393(؛ ص88.
3. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران )1392(؛ صص 298 و 518.
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قانون نفت سال 1353 به عنوان دومین قانون نفت ایران، تغییرات ماهوی زیادی نسبت به 
این مطالعه،  این وجود، در خصوص موضوع  با  اعمال داشته است،  قانون نفت سال 1336 
تعبیر نسبتاً مشابهی ارائه می دهد: »کاالها و خدمات مورد نیاز عملیات در هر قرارداد از منابع 
داخلی کشور تهیه و تحصیل خواهد شد. استفاده از کاالها و خدمات خارجی وقتی مجاز  
خواهد بود که کاالها و خدماتی که در ایران تهیه و عرضه می شود، به تشخیص شرکت ملی 
به مقادیر مورد  یا  نباشد و  نیازمندی عملیات  مناسب  برای رفع  از لحاظ کیفیت  ایران  نفت 
نیاز در دسترس نباشد و یا آن که قیمت کاالها و خدمات عرضه شده در ایران به تشخیص 

شرکت ملی نفت بیش از  بیست درصد از قیمت کاالها و خدمات خارجی گرانتر باشد«1. 
قراردادهای نفتی منعقده پس از تصویب این قانون نیز از شرایط طراحی شده برای استفاده 
از تجهیزات نفتی ساخت داخل تبعیت کرده اند که در آن خصوص می توان به شش قرارداد 
پان  با شرکت های سی اف پی2، آجیپ3،  ایران  نفت  فیمابین شرکت ملی  منعقده  پیمانکاری 

کانادین4، دمینکس5 )دو قرارداد( و اولترامار لیمیتد6 اشاره کرد7.
 ،)1333 دی   25 )مصوب  نفت  ملی  شرکت  دوم  اساسنامه  قانون   )7( ماده   )1( تبصره 
تبصره )1( بند »ب« ماده )7( اساسنامه سوم )مصوب 28 اردیبهشت 1339(، تبصره )7( بند 
»الف« ماده )8( اساسنامه چهارم )مصوب 15 اردیبهشت 1347(، تبصره )6( بند »الف« ماده 
)8( اساسنامه پنجم )مصوب 20 مرداد 1353(، بند »الف« ماده )9( اساسنامه ششم )مصوب 
17 خرداد 1356( و همچنین ماده )5( قانون توسعه صنعت گاز ایران )مصوب 25 اردیبهشت 

1351( به طرز مشابهی از ساخت داخل تجهیزات نفتی حمایت کرده اند.   
قانون نفت سال 1366 در واقع سومین قانون نفت کشور است و از آنجاکه در این قانون 
به  قانون  این  می توان گفت  لذا  است،  نشده  اشاره ای  نفتی  قراردادهای  انعقاد  به چگونگی 
قراردادهای  انعقاد  قبلی دارد. سازوکار  قانون  با دو  تفاوت های چشمگیری  لحاظ محتوایی 
قراردادهای  »انعقاد  است:  کرده  تعیین  قانون  این   )5( ماده  را  خارجی  شرکت های  با  نفتی 

1. ماده )24( قانون نفت سال 1353.
2. CFP: Francaise Des Petroles.
3. AGIP.
4. PanCanadian Energy Corporation.
5. Dominix.
6. Ultramar Limited.

7. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران )1392(؛ صص1682 الی 1861.
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با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی  نفتی  یا واحدهای عملیات  نفت  مهم فی مابین وزارت 
و خارجی و تشخیص موارد مهم، تابع آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت نفت به 

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید«. متأسفانه چنین آئین نامه ای هیچگاه تهیه نشد1.
یکی از تحوالت بزرگ ایجادشده در قراردادهای نفتی باالدستی پس از پیروزی انقالب 
اسالمی، عدم انتشار این قراردادها و محرمانه ماندن آن ها است. تمام قراردادهای نفتی منعقده 
قبل از انقالب اسالمی، از زمان رویتر )1251( و دارسی )1280( تا قرارداد پیمانکاری آجیپ 
اسالمی  انقالب  از  بعد  منعقده  نفتی  قراردادهای  اما  می رسید2،  عمومی  آگاهی  به   )1353(
محرمانه تلقی شد3. درواقع تمام قراردادهای نفتی پیش از پیروزی انقالب اسالمی به موجب 
قانون باید برای تصویب به مجلس ارائه می شد، لیکن با توجه به این که در قانون نفت 1366، 
مجلس  تصویب  به  باید  خارجی  شرکت های  با  نفتی  قراردادهای  که  است  نشده  تصریح 
شورای اسالمی برسد، دسترسی به قراردادهای نفتی عماًل امکان پذیر نشد؛ تا این که در ماده 
از  نسخه  تابعه موظف شدند یک  نفت و شرکت های  نفت سال 1390 وزارت  قانون   )15(
قراردادهای منعقده را »به صورت محرمانه« به مجلس شورای اسالمی تسلیم کنند. تصریح 
لغت محرمانه، عماًل تأیید عدم انتشار قراردادهای نفت پس از پیروزی انقالب اسالمی است.

متضمن  که  خارجی  سرمایه گذاری  هرگونه   1366 سال  نفت  قانون   )6( ماده  به  استناد 
و  ممنوع  شود،  تجهیزات  و  تأسیسات  و  منابع  بر  مالکیت  و  خارجی  سرمایه گذار  حضور 
 1353 سال  نفت  قانون   )12( ماده  براساس  خدمت  قراردادهای  به کارگیری  امکان  صرفاً 
فراهم شد. بنابراین در سال 1366، مجلس شورای اسالمی به شرکت ملی نفت اجازه داد تا 
قراردادهایی حداکثر به مبلغ 3/2 میلیارد دالر برای توسعه میادین گازی پارس و پارس جنوبی 
با شرکت های خارجی منعقد کند، مشروط بر این که هزینه های صورت گرفته برای توسعه، 
از محصوالت خود پروژه مستهلک شوند و بانک مرکزی بازپرداخت هزینه های مزبور را 
تضمین کند. اگرچه مفهوم بیع متقابل در عمل توسط قانون بودجه سال 1372 ایجاد شد، این 

1. درخشان )1392(؛ ص78.
البته به نظر می رسد پس از صدور اصل 24 قانون اساسی )1285(، در یک فقره، سپهساالر قراردادی را به صورت   .2
محرمانه امضا می کند. خوشتاریا که با حمایت دولت روسیه برای گرفتن امتیاز نفت تمام نواحی شمال ایران به این 
کشور آمده بود، عالوه بر امتیازنامه محال ثالثه، قراردادی هم با دولت امضا کرد که بر وفق آن امتیاز استخراج نفت 
سپهساالر شخصاً  را  ثالثه  محال  به  مربوط  قرارداد  آن  واگذار شد.  او  به  استرآباد  و  مازندران  ایالت گیالن،  سه  در 
به عنوان یک قرارداد خصوصی درسال 1294 امضا کرده بود. امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران )1392(؛ ص18.  

3. درخشان )1392(؛ ص80.
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تصمیم با اندکی اغماض، قرین بر قراردادهای بیع متقابل بود. در بخش باالدستی صنایع نفت 
و گاز، تا سال 1392، 350 قرارداد به شیوه بیع متقابل امضا شده، 30 قرارداد فعال شده و 20 

مورد آن به اجرا و بهره برداری رسیده است1.
نسل اول قراردادهای بیع متقابل از سال 1373 به پروژه های باالدستی صنعت نفت ایران 
نفتی  شرکت های  با  خصوص  این  در  متعددی  قراردادهای  آن،  براساس  که  شد  معرفی 
بین المللی منعقد و اجرا شد. نسل دوم قراردادهای بیع متقابل، متعاقب قانون بودجه سال 1382 
شکل گرفت که براساس آن، شرکت ملی نفت ایران مجوز انعقاد قراردادهای بیع متقابل را 
برای توسعه میادین نفت و گاز  برای اکتشاف و  توأمان  به صورت  با شرکت های خارجی 
و  عام  مقررات  و  بیع متقابل در جهت رعایت ضوابط  قراردادهای  نسل سوم  دریافت کرد. 
خاص کشور، به ویژه ماده )14( قانون برنامه چهارم توسعه کشور و با هدف پاسخ به نیازها 
تا جایی که در  یافته،  و مقتضیات جدید پروژه های باالدستی و رفع نواقص گذشته، توسعه 
حد استانداردهای بین المللی، قابلیت جذب سرمایه گذاری طوالنی مدت در بخش باالدستی 

صنعت نفت و گاز را داشته باشد2.
تمام نسل های قراردادهای بیع متقابل اهتمام ویژه ای به استفاده هرچه ممکن از ظرفیت های 
داخلی در اجرای این قراردادها داشته اند. این موضوع در قراردادهای بیع متقابل نسل اول به 
دو صورت اشاره شده است: نخست؛ پیش از ابالغ قانون حداکثر )1375(3 و از طریق قوانین 
بودجه ساالنه کشور و دوم؛ با تصویب قانون حداکثر )1375( و حاکمیت آن بر قراردادهای 
نسل اول. البته به دلیل عدم در نظرگیری پاداش و یا جریمه در خصوص رعایت و یا عدم 
استثنائات موجود در  از  استفاده  با  بعضاً  پیمانکاران  اول،  نسل  قانون در  رعایت حد نصاب 
قانون و نیز مصوبه شورای اقتصاد، میزان درصد قانونی استفاده از ظرفیت داخلی را کاهش 
می دادند. در قراردادهای بیع متقابل نسل دوم، پیمانکار ملزم به اجرای قانون حداکثر )1375( 
و  نیروها  به کارگیری  برای  قرارداد  سرمایه ای  هزینه های  از  درصد   51 اختصاص حداقل  و 
برای  جریمه ای  تعیین  اول،  نسل  قراردادهای  با  موضوع  این  تفاوت  است.  ایرانی  کاالهای 

1. حاتمی و کریمیان )1393(؛ ص656.
2. ابراهیمی و همکاران )1391(؛ ص2.

3. مقصود، »قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد 
به عنوان  قانون  این  از  اختصار  برای رعایت  است     اسفند 1375«  ـ مصوب 12  منظور صدور خدمات  به  تسهیالت 

»قانون حداکثر )1375(« یاد می شود.
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پیمانکاران در صورت دست نیافتن به میزان 51 درصد است1 .
در قراردادهای بیع متقابل نسل سوم، نه تنها تکلیف به حداقل درصد سهم داخلی تصریح 
شده، بلکه برای عدم رعایت آن، جریمه در قالب کاهش درصدی از حق الزحمه پیش بینی 
این  نقض  برای  فسخ هم  نسل سوم، حتی حق  بیع متقابل  قراردادهای  برخی  در  است.  شده 
تکلیف پیش بینی شده است. ماده )24( این قراردادها چنین مقرر می کند: »1( مطابق با قوانین 
و مقررات ایران، پیمانکار باید در تهیه تجهیزات، وسایل، کاالها، مواد و خدمات به شرح 
در  به عمل آورد.  ایرانی  بومی  منابع  از  را  استفاده  توسعه، حداکثر  برنامه جامع  در  مندرج 
چارچوب این قرارداد، استفاده از منابع و خدمات ایرانی مطابق با قوانین و مقررات مربوطه 
در  است  موظف  پیمانکار  دهد.2(  تشکیل  را  سرمایه ای  هزینه های  درصد   51 حداقل  باید 
ایران گزارش  ملی  به شرکت  ماهه  ایرانی، هر سه  منابع  و  از خدمات  استفاده  مقادیر  مورد 
درصد  هر  ازای  به  نکند،  رعایت  را  ماده  این  مقررات  جزئاً  یا  کاًل  پیمانکار  اگر   )3 دهد. 
کاهش، متناسباً یک درصد حق الزحمه پیمانکار کسر می شود.« به عنوان نمونه اگر به جای 
ایران  نفت  ملی  را محقق سازد، شرکت  فقط 41 درصد  پیمانکار  داخلی،  51 درصد سهم 

می تواند 10 درصد حق الزحمه پیمانکار را کاهش دهد2و3.
تهیه  را  ایرانی«4  توان  از  استفاده  حداکثر  »برنامه  است  مکلف  پیمانکار  اساس،  این  بر 
کرده و به »کمیته فرعی مشترک برای بهره برداری از ظرفیت ایرانی«5 ارائه دهد. این کمیته 
نقش  و  کارها«6  تفکیک  و  تجزیه  »ساختار  براساس  را  پیمانکار  توسط  تهیه شده  برنامه  نیز 
ظرفیت ها و توان داخلی در هریک از کارهای مذکور، توسعه داده و برای تصویب به کمیته 

مدیریت مشترک تحویل می دهد7.
متأسفانه در قانون اصالح قانون نفت سال 1366 مصوب سال 1390، اصالحیه ای بر ماده 
)5( قانون نفت سوم ایران در خصوص شرایط انعقاد قراردادهای نفتی اعمال نشده و بنابراین 

1. ابراهیمی و شیریجیان )1393(؛ ص19.
2. این نحوه محاسبه جریمه در همه قراردادهای نسل سوم یکسان نیست. همچنین در برخی قراردادهای بیع متقابل تحقق 

بیش از 51 درصد سهم داخلی موجب پرداخت پاداش به پیمانکار می شود. 
3. شیروی )1393(؛ صص 489-490.

4. Iranian Content Plan.
5. JICSC: Joint Iranian Content Subcommittee.
6. Work Breakdown Structure.

7. حاتمی و کریمیان )1393(؛ ص872.
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پیش بینی دقیقی نسبت به حمایت از ساخت تجهیزات نفتی در این قانون لحاظ نشده است. 
انتخاب سازوکار انعقاد قراردادهای نفتی در قانون اصالح 1390 صرفاً با یک تغییر جزئی، 
کماکان مبتنی بر مسیر محرمانه قبلی است. تغییر اشاره شده، مربوط به ماده )3( این قانون 
است که »نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در قانون نفت 1366« را از 
کرده  تفویض  نفتی  منابع  بر  نظارت  عالی  هیأت  به  و  خارج  نفت  وزارت  اختیارات  حوزه 
است. این تغییر به دو دلیل، به »تغییر جزئی« تعبیر شد: اول، فقدان ترکیب تخصصی نیروها 
در هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی کاماًل مشهود است1و2 و دوم، در شرح وظایف مرتبط 
این هیأت )بند 3 از ماده 7 قانون1390( اشاره دقیقی به ضرورت توجه به حمایت از خرید 

کاال و خدمات داخلی نشده است3.
با وجود موارد فوق، ابالغ قوانینی که مستقیم یا غیرمستقیم با هدف حمایت از ساخت 
پس  صنعت  این  از  قانونی  حمایت  مثبت  نقاط  از  شده اند،  تدوین  نفتی  تجهیزات  داخلی 
قوانین  بودجه سالیانه و  قوانین  اکثر  بر  انقالب اسالمی محسوب می شود. عالوه  پیروزی  از 
از  بخشی  تنظیم  قانون  داخل4،  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  دو  کشور،  توسعه  پنج ساله 
بند  بند »د« ماده )13( و  مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور )مصوب 26 مرداد 1382(، 
 )41( ماده   )1( تبصره   ،)1383 بهمن   3 )مصوب  مناقصات  برگزاری  قانون   )20( ماده  »د« 
قانون مالیات بر ارزش افزوده )مصوب 17 اردیبهشت 1387(، قانون حمایت از شرکت ها و 
مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات )مصوب 5 آبان 1389(، قانون 
تولید  موانع  رفع  قانون   ،)1391 اردیبهشت   19 )مصوب  نفت  وزارت  اختیارات  و  وظایف 
رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور )مصوب 1 اردیبهشت 1394( و قانون اساسنامه هفتم 

1. ترکیب هیأت عالی نظارت به این قرار است: »وزیر نفت به عنوان دبیر هیأت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، رئیس کمیسیون انرژی 
دادستان کل کشور،  اسالمی،  و محاسبات مجلس شورای  بودجه  و  برنامه  رئیس کمیسون  اسالمی،  مجلس شورای 

دونفر از معاونین وزارت نفت به انتخاب وزیر نفت.«
2. درخشان )1392(؛ ص87.

3. بند )3( ماده )7( قانون 1390: »بررسي و ارزیابي متن، حجم مالي، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجراي قراردادهاي 
مهم نفت و گاز در جهت صیانت از عواید حاصل از انفال عمومي در حوزه نفت و گاز و امکان اجراي قرارداد«. 

4. اگرچه قانون حداکثر )1375( به موجب ماده )23( قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای 
قانون  به عنوان  آن  از  اختصار  رعایت  براي  منبعد  ـ  مرداد 1391   1 )مصوب  امر صادرات  در  آن ها  تقویت  و  کشور 
حداکثر )1391( یاد مي شود( به طور صریح نسخ شد، لیکن عمده قراردادهای بیع متقابل از جمله بیع متقابل نسل سوم، 

در زمان حاکمیت قانون منسوخ شده فوق منعقد شده اند ـ ابراهیمی و همکاران )1393(؛ ص15. 
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شرکت ملی نفت ایران، به ویژه مواد )6( و )52( )مصوب 23 اردیبهشت 1395( نیز به این 
مسأله پرداخته اند. 

عوامل اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی که در این مقاله به برخی از آن ها اشاره شد، 
نشان از ضرورت تغییر نگرش به این صنعت دارد. مالحظه سوابق تاریخی حمایت از ساخت 
تجهیزات نفتی، نشان می دهد با وجود تأکید بر لزوم استفاده از تجهیزات ساخت داخل در 
سال های متمادی، عدم تأمین الزامات اساسی این مهم، که خود مبین چالش های آن است، 
به این امر منجر شده که علی رغم گذشت بیش از یک قرن در اجرای عملیات باالدستی، 
عدم  می رسد،  نظر  به  باشد.  وارداتی  نیاز  مورد  تجهیزات  از  توجهی  قابل  بخش  کماکان 
توجه به مالحظات اقتصادی و حقوقی ناظر بر ساخت تجهیزات داخلی، علت اساسی بروز 
تحقیق، مالحظات  پرسش  بررسی  برای  این رو،  از  است.  این صنعت  پیش روی  چالش های 

مذکور را احصاء کرده و به ارزیابی عملکرد آن ها در رفع چالش ها خواهیم پرداخت.   

3. مالحظات اقتصادی و حقوقی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت: 
چارچوبی برای بررسی موضوعی الگوي قرارداد جدید نفتی 

درحال توسعه،  کشورهای  یا  و  توسعه یافته  کشورهای  از  اعم  جهان،  کشورهای  از  بسیاری 
الزام سهم داخل1 را برای سال های متمادی، بر سرمایه گذاران خارجی اعمال کرده اند. الزام 
سهم داخل به مفهوم آن است که سرمایه گذار خارجی مکلف شود درصد یا میزان معینی از 
مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آالت و خدمات مورد نیاز پروژه موضوع سرمایه گذاری خود 
را از کاالها و خدمات تولید داخل کشور تأمین کرده و آن را در پروژه خود به کار گیرد. 
داخل  تولید  از  باید  نهایی  از کاالی  معینی  نسبت  داخل،  الزام سهم  مطابق  دیگر سخن،  به 

کشور میزبان تأمین شود2.
بانک جهانی در مطالعه ای به بررسی میزان اعمال »الزام سهم داخل« در بخش نفت و گاز 

در چندین کشور پرداخته که نتایج آن در جدول )1( نشان داده شده است.

1. Local Content Requirement.
2. شیروی و پوراسماعیلی)1390(؛ ص43.
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 جدول 1- میزان اعمال الزام سهم داخل )LCR( در بخش نفت و گاز 
در برخی کشورهای جهان

نام کشورهامیزان اعمال الزام سهم داخل

اندونزی و تایلندسهم داخل= %100

ترکیه، نیوزلند و روسیه 90 % < سهم داخل

90 %< سهم داخل < 80 %
فیلیپین، استرالیا، پرو، امریکا، افریقای جنوبی، هلند، کلمبیا، آرژانتین، 
برزیل،  انگلستان،  هند،  ونزوئال،  قزاقستان،  پاکستان،  نروژ،  چین، 

مکزیک، کانادا و مالزی

مصر، عمان، ساحل عاج، بولیوی و کامرون80 %< سهم داخل<%70

ماداگاسکار، کویت، تونس، اکوادور، ایران، آذربایجان و شیلی70%< سهم داخل<%60

ماالوی و بحرین60%< سهم داخل<%50

اوگاندا، بنگالدش و قطر50%< سهم داخل<%40

موریس، موزامبیک، ویتنام، عربستان، آرژانتین و نیجریهسهم داخل < %40 

مأخذ: سیاست های الزام سهم داخل در بخش نفت و گاز، بانک جهانی )2013(.

کشورها  برخی  قراردادی  الگوهای  و  قراردادها  در  داخل  سهم  الزام  موضوع  بررسی 
قراردادهای  در  ایران  رویه  با  میزبان  کشور  تجهیزات  از  استفاده  شرایط  شباهت  از  حاکی 
مبتنی بر قوانین نفت سال 1336 و 1353 است. در برخی قراردادهای نفتی، شرایط استفاده و 
ترجیح کاالها، تجهیزات و خدمات داخلی نسبت به اقالم مشابه خارجی در پروژه برشمرده 
شده اند. برای مثال، قرارداد نمونه بنگالدش )مدل 2008( در این خصوص چنین مقرر داشته 
باید  ارائه نموده است،  این قرارداد  بر تعهدات دیگری که در  است: »طرف قرارداد عالوه 
متعهد به آن شود که از مصنوعات، ابزار، تجهیزات، ماشین آالت و اجناس و مواد مصرفی 
داخلی استفاده نماید، مادامی که کیفیت، قیمت و زمان تحویل آن با مشابه خارجی که در 

دسترس است، قابل مقایسه باشد«.
همان طورکه مالحظه می شود، در قرارداد مزبور عامل دیگری به نام »زمان تحویل« نیز 
به شرایط ترجیح اقالم داخلی نسبت به مشابه خارجی افزوده شده است. در خصوص شرایط 
معیار  قیمت خالص تجهیزات، کاالها و خدمات خارجی،  باید گفت  نیز  قیمت  برابری در 
اعمال شرط مزبور قرار نگرفته و هزینه هایی مانند هزینه حمل ونقل و بیمه نیز در ارزش گذاری 
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نهایی و ترجیح یا عدم ترجیح اقالم داخلی بر نوع مشابه خارجی آن ها محاسبه خواهد شد. 
در پاره ای از قراردادها، ضمن بیان شرایط ترجیح، این نکته نیز تصریح شده است:

»در تهیه تجهیزات، طرف قرارداد باید نسبت به کاالهایی که در ترکمنستان ساخته 
شده یا در دسترس است و خدماتی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ترکمنستانی 
کیفیت،  منظر  از  شده  ارائه  خدمات  و  کاالها  شود.  قائل  ترجیح  است،  ارائه  قابل 
قیمت و در دسترس بودن در زمان و مقدار، باید مساوی یا بهتر از کاالهای خارجی 
با  زمانی  قیمتی،  منظر  از  در دسترس  داخلی  و خدمات  تجهیزات، کاالها  ــ  باشند. 
کاالهای خارجی همسنگ می شوند که مبالغی شامل هزینه حمل و نقل و هزینه بیمه 

به کاالهای وارداتی اضافه گردد.« )قرارداد نمونه ترکمنستان، ماده 17(

در برخی قراردادها افزون بر شرایط اخیر، اجازه تصویب دولت میزبان را نیز به منظور 
برزیل )مدل  امتیازی  نمونه  قرارداد  مثال  به عنوان  اقالم خارجی الزم شمرده است.  واردات 
شامل  قرارداد  از  بخشی  که  مواقعی  »در  است:  داشته  مقرر  چنین  این خصوص  در   )2008
باشد،  برخوردار  بین المللی  بازار  به  نسبت  شرایط ضعیف تری  از  داخلی  و خدمات  کاالها 
به نحوی که در برنامه زمانی فعالیت های طرف قرارداد خللی ایجاد کند، طرف قرارداد باید 
نماید. صاحب  ارائه  به صورت موردی  امتیاز،  به صاحب  را  درخواست خود  فوراً  و  پیشتر 
امتیاز در صورت تصویب، اجازه الزم را صادر نموده و آنگاه تأمین کاال و خدمات مورد 

نظر از خارج از تعهدات، رعایت درصد سهم داخل طرف قرارداد، خارج می گردد«.
فرعی  قراردادهای  و  باالدستی  نفتی  قراردادهای  شد،  بیان  مقدمه  در  که  همان گونه 
تولید  و  توسعه  برای  آن ها  در  موجود  میادین  که  در کشورهایی  به خصوص  آن،  با  مرتبط 
نفت  صنعت  تجهیزات  تقاضای  اصلی  خاستگاه  می شود،  واگذار  خارجی  شرکت های  به 
هستند و توجه به مالحظات اقتصادی و حقوقی الزام سهم داخل، در این قراردادها می تواند 
چارچوب مناسبی برای ارزیابی نحوه حمایت از ساخت داخل تجهیزات نفتی باشد. به بیان 
دیگر، اقتضائات اقتصادی و حقوقی الزام سهم داخل در حوزه به کارگیری تجهیزات مورد 
می تواند  که  است  شاخص هایی  واجد  نفتی،  قراردادهای  در  باالدستی  بخش  در  استفاده 

چارچوب نظری مطلوبی برای ارزیابی انواع قراردادهای نفتی ایجاد کند.
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3ـ1. مالحظات اقتصادی الزام سهم داخل در بخش تجهیزات صنعت نفت
و  دارند  آن کشور  اقتصاد  نهادي  ساختار  از  فراواني  تأثیرپذیري  هر کشور  تولیدي  صنایع 
اصول و قواعد اقتصادي حاکم بر آن ها، براساس مقتضیات اقتصادي آن کشور شکل گرفته 
است. صنایع ساخت تجهیزات نفتي نیز از این قاعده مستثني نیست. همان گونه که ذکر شد، 
صنعت نفت در ایران، بزرگ ترین صنعت کشور محسوب شده و با توجه به سهم و اهمیت 
تجهیزات این صنعت، نقش های گسترده و منحصر به فردی بر تقویت امنیت ملی، انتقال و 
توسعه فناوری، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی در کشور ایفا کرده 

و متضمن اعمال سیاست های کلی نظام در عرصه اقتصادی است. 
در بازگویی میزان اهمیت توجه به این ظرفیت عظیم اقتصادی، خاطرنشان می گردد حجم 
ساالنه  داخلی  ناخالص  تولید  با  برابر  تقریباً  کشور،  نفت  صنعت  فعلی  فیزیکی  دارایی های 
کل کشور بوده و از این حیث، تالش در جهت داخلی سازی پتانسیل های اقتصادی ساخت 
تجهیزات صنعت مذکور، قطعاً ارزش های وافری برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد. 
توجه به موضوع نوسازی، نگهداشت و تعمیرات این تجهیزات، ارزش اقتصادی این پروژه ها 
ارزش  درصد   2 الي   1/5 تنها  ساالنه  آنوتی1،  و  توردو  گزارش  به  می سازد.  دوچندان  را 
دارایي ها، صرف هزینه نوسازي، نگهداشت و تعمیرات می شود. به اعتبار گزارش مدیرکل 
راهبری نظام نگهداری و تعمیرات معاونت امور مهندسی وزارت نفت )1394(، این عدد در 
ایران حدود 2/5 برابر شرکت هاي پیشرو بین المللی نفت است و این یعني ساالنه حدود 15 
میلیارد دالر ظرفیت براي بازار داخلي و تأمین و تدارک تجهیزات و خدمات مرتبط، صرفاً 

در حوزه هزینه نوسازي، نگهداشت و تعمیرات ایجاد خواهد شد. 
از  یکی  به عنوان  صنعت  این  واقعی  جایگاه  به  نفت  صنعت  مدیران  است  ضروری 
ملی آگاه  فناوری در سطح  توسعه  الگوی  در  و حتی  پیشران در صنعت کشور  بخش های 
شوند و در آن راستا، نقش خود را به درستی ایفا کنند. بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت از 
نیاز  با ساخت تجهیزات مورد  این دیدگاه، مسئولیت وزارت نفت در توسعه صنایع مرتبط 

نفت در داخل کشور بسیار سنگین است2.

1. Tordo and Anouti (2013).
2. درخشان و تکلیف )1394(؛ ص68.
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با توجه به آنچه بیان شد، این قراردادها برای ایجاد این ظرفیت های عظیم اقتصادی و به 
زیر  از مشخصه های  باید  به طور مشخص  نفتی،  از ساخت داخلی تجهیزات  منظور حمایت 

پیروی کنند: 
شاخص 1ـ متضمن توسعه فناوری: با توجه به ارتباط وسیع تجهیزات نفتی با فناوری،  ●

فنی  دانش  به  دستیابی  در  را  داخلی  تولیدکنندگان  توان  بتوانند  باید  قراردادها  این 
افزایش دهند. به عبارت دیگر، این قراردادها به منظور تأمین نیازهای فناورانه صنعت 
ساخت تجهیزات نفتی باید متضمن توسعه فناوری در این عرصه باشند. با عنایت به 
اقتصاد  ایجاد  به  تردید  بدون  ویژگی  این  تحقق  ایران،  اقتصاد  در  این صنعت  سهم 

دانش بنیان در کشور نیز کمک شایانی می کند. 
بالندگی  ● و  رشد  موجب  باید  قراردادها  این  اقتصادی:  رشد  زمینه ساز  2ـ  شاخص 

اقتصاد  تقویت  برای  را  الزم  زمینه های  حیث،  این  از  و  شده  داخلی  تولیدکنندگان 
مالحظات  منظر  از  باید  قراردادها  این  ویژگی،  این  تحقق  برای  کنند.  فراهم  ملی 
توان  افزایش  باشند.  داخلی  تجهیزات  از  حداکثری  استفاده  متضمن  اقتصاد،  علم 
تولیدکنندگان داخلی نه تنها موجب رشد سهم استفاده از کاالهای داخلی در طول 
صادراتی  هدف  بازارهای  نیازهای  تأمین  در  بلکه  شده،  کشور  نفت  صنعت  حیات 
ایفا می کند. همچنین در کاهش واردات کاالها و قطعات مربوطه  نقش برجسته ای 
تأثیر به سزایی  و اشتغال زایی از طریق رونق صنایع نوپای داخل و صنایع واسطه ای، 

خواهد داشت.
شاخص 3ـ توانمندسازی صنایع داخلی در التزام به رعایت اصول اقتصادی بنگاه داری:  ●

حمایت از سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پرتو الزام سهم داخل، مغایر با برخی 
اصول استاندارد اقتصادی بنگاه داری نظیر رقابت پذیری قیمتی محصول داخل با مشابه 
خارجی است. بازار تضمین شده صنایع داخلی ساخت تجهیزات نفتی که ناشی از الزام 
سهم داخل است باید از طریق بلوغ صنایع مذکور و افزایش توان رقابت آن ها با صنایع 
خارجی جبران شده و در نهایت منجر به خوداتکایی این صنایع شود. تداوم حمایت 
الزام سهم داخل از یک سو موجب افزایش مستمر هزینه تولید کاال و تجهیزات در 
داخل شده و از سوی دیگر تولیدکنندگان مورد حمایت را ناکارا و رقابت ناپذیر خواهد 
کاالی  قیمت  اختالف  از  ناشی  که  مضاعفی  هزینه های  همواره  این که  ضمن  کرد. 
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با مشابه خارجی است را در قالب قراردادهای نفتی به کشور تحمیل خواهد  داخلی 
با افزایش کیفیت تجهیزات  باید به طور غیرمستقیم  کرد. از این رو، قراردادهای نفتی 
و به کارگیری فناوری های نوین در صنایع ساخت تجهیزات نفتی، فضای الزم را برای 

رعایت اصول بنگاه داری توسط سازندگان داخلی فراهم کند.

3ـ2. مالحظات حقوقی الزام سهم داخل در بخش تجهیزات صنعت نفت   
چارچوب حقوقي حاکم بر صنایع ایران نیز به فراخور قوانین، مقررات، قواعد، استانداردها و 
اصول اخالقي و حاکمیتي موجود در کشور، تفاوت هاي آشکاري با دیگر نظام هاي حقوقي 
این  نفت  باالدستي صنعت  تجهیزات  داخلي  درباره مالحظات حقوقي ساخت  بحث  دارد. 

فضا را مهیا مي نماید تا بتوان نسبت به نظام حقوقي این صنعت اظهارنظر کرد. 
تنها  همان گونه که در قسمت سوم بیان شد، تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی، عموماً 
در قوانینی که به صورت مستقیم به مسأله »نفت« ارتباط داشته اند، به موضوع حمایت حقوقی 
از تأمین کاالها و خدمات داخلی، اشاره شده است. همچنین، مالحظه گردید در آن دوره، 
در  و  کیفیت  قیمت،  شرایط  رعایت  به  مشروط  داخل،  ساخت  تجهیزات  از  استفاده  الزام 
مذکور  موضوع  از  اسالمی، حمایت  انقالب  پیروزی  از  است. پس  بودن گردیده  دسترس 
نفت سال 1366  قانون  قانون اصالح  و  نفت سال 1366  قانون  در  اثر آن  با کمرنگ شدن 
به گونه ای که عالوه  یافت،  باالدستی، تکامل  قوانین  اسناد و  مصوب سال 1390، در سایر 
قوانین مصوب مجلس شورای  اشاره شد، در  به آن ها  اسناد سیاستی که در قسمت دوم  بر 
اسالمی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر حمایت از ساخت تجهیزات نفتی تأکید گردید. 
به استناد نسل های سه گانه قراردادهای بیع متقابل، در این دوره، اگرچه موضوع ساخت داخل 
در مفهوم بزرگ تری با عنوان سهم داخل قرار گرفت، لیکن الزام مزبور، به تدریج، مطلق به 

استفاده از حداقل 51 درصد ظرفیت های داخلی شد.   
اعتقاد بر این است که مبنای شناسایی نظام حقوقی حاکم بر توسعه صنایع داخلی ساخت 
تجهیزات نفتی در بخش باالدستی، قوانین ناظر بر این صنعت و الگوهاي قراردادي استفاده از 
محصوالت آن است1. همچنین، با توجه به استدالل قبلی مبنی بر ضرورت کفایت الگوهای 
قراردادی در حمایت از تجهیزات داخلی به دلیل سهم باالی تجهیزات به کارگرفته شده در 

1. Riberio et al (2014). 
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بستر این قراردادها، ضروری است قراردادهای نفتی با نظرداشت به نظام قانونی پیش گفته، از 
منظر مالحظات حقوقی ارزیابی شود. از این منظر، این قراردادها منطقاً باید از مشخصه های زیر 

برخوردار باشند.
شاخص 4ـ حمایت قوانین ناظر بر قراردادها و الگوی قراردادی از خرید از داخل:  ●

قوانین ناظر بر این قراردادها باید پیش بینی های الزم را نسبت به حمایت حداکثری 
از تأمین تجهیزات نفتی از محل تولیدات داخلی اعمال کند. همچنین، قراردادهاي 
نفتی باید به گونه ای طراحی شوند که نسبت به استفاده حداکثری از تجهیزات داخلی 

متعهد بوده و به رعایت این موضوع تمکین کنند.
در  ● فناوری  قبض  آنجا که  از  فناوری:  انتقال  حقوقی  الزامات  تأمین  5ـ  شاخص 

از  لذا  باشد1،  شده  متبلور  کاال  یک  قالب  در  فناوری  که  است  مواردی امکان پذیر 
طرف دوم قرارداد انتظار می رود: الف( مالک فناوری تجهیزات مورد نظر بوده و یا 
مأذون به بهره گیری از آن  باشد2؛ ب( اسنادی را که برای انتفاع از فناوری موضوعه 
و  دهد3  قرار  کارفرما  اختیار  در  را  آن  و  کند  مشخص  است  ضروری  آن  انتقال   و 
ج( اصالحات و اختراعات بعدی را نیز منتقل کند. همچنین، رعایت محدودیت های 
ناشی از اموال فکری در حوزه تجهیزات فناورانه، نباید مانع از توسعه فناوری ساخت 
از  استفاده  به  محدود  نباید  شده  منتقل  فناوری  به ویژه،  شود.  داخل  در  تجهیزات 

تجهیزات حاصله در حوزه خاص موضوع قرارداد یا در داخل کشور شود.   
شاخص 6ـ ضمانت اجرا: ضمانت اجرا وسیله جلوگیری از تجاوز به حق و اجبار به  ●

رعایت آن است. بنابراین، ضمانت اجرای حق را به دو دسته اصلی می توان تقسیم 
کرد: 1( پیشگیری از تجاوز به حق و 2( اجبار مدیون به اجرای حق و جبران خسارت 
را  این وسایل  از  قانون یکی  باشد،  قرارداد  به حق،  تجاوز  اگر وسیله  صاحب حق. 
برای رفع تجاوز انتخاب می کند: 1( بطالن، 2( عدم نفوذ و 3( قابلیت فسخ4. قوانین 
تا  باشند  باید ضمانت اجرای مؤثر و مستقیمی داشته  این صنعت  بر  ناظر  و مقررات 

1. ابراهیمی و خوش چهره )1394(؛ ص71.
2. همان؛ ص 77.
3. همان؛ ص78.

4. کاتوزیان )1390(؛ صص319-322.
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داخلی  صنایع  فناورانه  توسعه  داخل،  از  خرید  به  اجبار  برای  مؤثر  نیروی  مجریان، 
ساخت تجهیزات نفتی و توانمندسازی آن ها در رعایت اصول اقتصادی بنگاه داری 

را درک کرده و مبادرت به انجام تعهدات خود نمایند.

3ـ3. شرایط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهای جدید نفتی
در این مطالعه، تصویب نامه هاي هیئت وزیران در خصوص شرایط عمومي، ساختار و الگوي 
تجهیزات  داخلی  ساخت  مسأله  می تواند  که  ویژگی هایی  منظر  از  نفتی  قراردادهای جدید 

صنایع باالدستی نفت کشور را مورد حمایت قرار دهد، بررسی می شود. 
اینک  کشور،  نفت  صنعت  باالدستی  در  نفتی  قراردادهای  انواع  به کارگیری  از  پس 
قراردادی  مدل  این  است.  شده  پیشنهاد  نفت  وزارت  سوی  از  قراردادها  این  جدید  مدل 
با عنوان شرایط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي باالدستي نفت  طي تصویب نامه اي 
 1395/6/10 تاریخ  در  و  رسیده  وزیران  هیئت  تصویب  به   1395/5/13 تاریخ  در  گاز  و 
است1. شایان ذکر  ابالغ شده  هیأت وزیران  از سوی  نهایی آن  1396/3/24 اصالحات  و 
با  وزیران  هیأت   1395/5/13 مورخ  تصویب نامه  قراردادی،  الگوی  این  همراه  به  است، 
 1395/6/7 مورخ  اصالحیه  و  نفتی  قراردادهای  اجرای  و  انعقاد  بر  نظارت  نحوه  موضوع 

آن نیز ارائه شده است.
قرارداد جدید  این مطالعه،  برمبنای موضوع  استناد تصویب نامه های هیأت وزیران2 و  به 

نفتی ایران از ویژگی های زیر برخوردار است:
ویژگی اول ـ روش های انتقال فناوری: به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه 
بزرگ  پروژه های  اجرای  برای  ایرانی  توانمندسازی شرکت های  و  نفت  باالدستی  عملیات 
داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی، چند روش پیش بینی شده است. اول، 
شرکت  شریک  به عنوان  ایرانی4  صالحیت  صاحب  تولید3  و  اکتشاف  شرکت های  حضور 

1. این مدل قراردادي که ابتدا در تاریخ 1395/7/8 به تصویب هیأت وزیران رسیده بود، از سوي دستگاه هاي نظارتي 
و کارشناسان مورد نقد قرار گرفت. از این رو، هیأت وزیران در تصویب نامه های فوق الذکر اقدام به لغو مدل قبلی و 

بازنگری آن نمود.
2. همان گونه که بیان شد در این مطالعه مبنای اظهارنظر در خصوص قرارداد جدید نفتی، تصویب نامه های پنج گانه ای 

است که الگوی این قراردادها را مشخص کرده است.
3. E&P: Exploration and Production Companies.

4. عالوه بر شرکت های ایرانی، شرکت های اکتشاف و تولید که صددرصد سهام آن ها متعلق به اشخاص ایرانی است و 
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فنی و مهارت های  انتقال و توسعه دانش  به منظور  قرارداد،  نفتی خارجی در فرآیند اجرای 
مدیریتی و مهندسی مخزن به آن ها در قراردادهای اصلی و فرعی و براساس برنامه انتقال و 

توسعه فناوری به عنوان بخشی از برنامه مالی عملیاتی ساالنه1. 
تولیدی،  مهندسی،  و  فنی  توان  از  استفاده  به حداکثر  نفتی خارجی  الزام شرکت  دوم، 
صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر )1391(؛ سوم، استفاده حداکثری از نیروی 
انسانی داخلی در اجرای قرارداد و ارائه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها 
و انجام سرمایه گذاری های الزم در قالب هزینه های مستقیم سرمایه ای برای انجام برنامه های 
آموزشی و تحقیقاتی از جمله ارتقا و به روزرسانی مراکز تحقیقاتی موجود و ایجاد مراکز 
نهایت، چرخش  در  و  مرتبط  مشترک  تحقیقاتی  طرح های  اجرای  یا  و  مشترک  تحقیقاتی 
ِسمت های مدیریتی و واگذاری تدریجی آن به طرف های ایرانی مشارکت به منظور انتقال 

دانش مدیریتی به طرف ایرانی.
فناوری  انتقال  منظور  به  قراردادها  این  در  می دهند  نشان  بیع متقابل  قراردادهای  سوابق 
که  می شود2  داخل وضع  بر ساخت  استثناهایی  عماًل  فناورانه،  تجهیزات  توسعه ساخت  در 
تجهیزات  سازنده  شرکت های  از  را  فناورانه  تجهیزات  قرارداد،  دوم  طرف  آن،  موجب  به 
نفتی خریده و به کشور وارد کند. منطقاً هدف غایی از اعمال این استثنائات، انتقال فناوری 
ساخت تجهیزات از طریق تسلیم اسناد و اطالعات تجهیز و یا حداکثر، ایجاد امکان مهندسی 
معکوس برای سازندگان داخلی و شرکت های دانش بنیان است و مشخصه های موجود در 
بر  استثناها  این  حکومت  می دهد  نشان  وزیران  هیأت  مصوبات  در  فناوری  انتقال  بخش 

قراردادهای IPC نیز مقدور خواهد بود.  
نفتی،  ارکان حاکمیتی: در قرارداد جدید  ـ فقدان تضمین تعهدات توسط  ویژگی دوم 

بنا بر ضرورت های عملیاتی در خارج از ایران به ثبت رسیده اند )مانند شرکت های پتروپارس و پتروایران( نیز می توانند 
با تشخیص و تأیید وزارت نفت به عنوان شریک  شرکت های معتبر نفتی خارجی حضور داشته باشند.

و  اصالحات  و  عملیاتی  طرح های  چارچوب  در  که  است  برنامه ای  ساالنه،  عملیاتی  مالی  برنامه  است  ذکر  شایان   .1
به  و  تهیه  )پیمانکار(  قرارداد  دوم  توسط طرف  میدان  واقعی  رفتار  و  پروژه  واقعیت های  از  ناشی  بازنگری های الزم 
تصویب طرف اول قرارداد )شرکت ملی نفت ایران( می رسد. تصویب این برنامه از سوی طرف اول قرارداد نهایی 
بوده و جهت اجرا توسط طرف دوم قرارداد ابالغ می شود. این برنامه شامل جزئیات هزینه ها و عملیات الزم ساالنه 

برای توسعه و بهره برداری است.
2. در دو قانون حداکثر )1375 و 1391( و آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن، استثنائاتی نظیر تصویب شورای 

اقتصاد یا توافق وزیر نفت و وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تأمین نیازها از خارج وضع شده است.  
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و  ایران  اسالمی  جمهوری  مرکزی  بانک  دولت،  توسط  قرارداد،  در  ایجادشده  تعهدات 
بانک های دولتی تضمین نخواهد شد.

ویژگی سومـ  چارچوب عملیات اجرایی: تمام عملیات اجرایی طرف دوم در چارچوب برآورد 
کلی طرح و نیز برنامه مالی عملیاتی ساالنه مصوب و با مسئولیت و ریسک وی به انجام می رسد.

ویژگی چهارم ـ انتخاب پیمانکاران فرعی و مرجع تصمیم گیری: انجام تمامی اقدامات 
به  مخزن(  مهندسی  مطالعات  انجام  و  پیمان  مجموعه  مدیریت  )به جز  قرارداد  در  مندرج 
پیمانکاران  این  انتخاب  می گردد.  واگذار  صالحیت  صاحب  سازندگان  و  پیمانکاران 
فرعی یا دسِت دوم طبق شیوه نامه ای که منضم به قرارداد است، توسط پیمانکار انجام و به 
مدیریت  مشترک  کارگروه  قرارداد  هر  در  می رسد.  مدیریت1  مشترک  کارگروه  تصویب 
قرارداد تشکیل می شود که تصمیمات فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری 
اجرای  مسئولیت  می کند.  اتخاذ  را  ساالنه  عملیاتی  مالی  برنامه  نیز  و  دوم  دست  پیمان های 

عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب برعهده طرف دوم قرارداد است. 
الگوهای  سایر  و  نفتی  قرارداد جدید  الگوی  توجه  میزان  به  اختصار  به   )2( در جدول 
قراردادی استفاده شده در باالدستی صنعت نفت ایران از منظر به کارگیری تجهیزات ساخت 

داخل پرداخته شده است.

جدول 2ـ مقایسه الگوهای قراردادی از لحاظ استفاده از تجهیزات ساخت داخل

الگوی 
مرجع نحوه حمایت از تجهیزات ساخت داخلقراردادی

تصمیم گیرنده

امتیازی نوین و 
مشارکتی 

الزام به خرید از داخل به جز در مواردی که تجهیز ساخت داخل در 
یکی از شرایط کیفیت، قیمت و سهل الحصول بودن، با مشابه خارجی 

قابل رقابت نباشد.

شرکت نفتی 
خارجی

از لحاظ خدماتی  به جز در مواردی که کاالی داخل  از داخل  به خرید  الزام 
کیفیت یا مقادیر مورد نیاز قابل رقابت با مشابه خارجی نباشد. همچنین، 

چنانچه بیش از بیست درصد از قیمت مشابه خارجی، گران تر باشد.

شرکت ملی 
نفت ایران

1. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل می شود. تصمیمات 
این کارگروه به اتفاق آرا می باشد و باید به تأیید مقام مجاز در شرکت ملی نفت ایران برسد.
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الگوی 
مرجع نحوه حمایت از تجهیزات ساخت داخلقراردادی

تصمیم گیرنده

درصد بیع متقابل  51 حداقل  ایرانی،  منابع  و  خدمات  از  استفاده  به  الزام   )1
در  نفت  ملی  شرکت  به  ماهه  سه   گزارش   )2 سرمایه ای؛  هزینه های 
مورد مقادیر استفاده از خدمات و منابع ایرانی؛ 3( کاهش حق الزحمه 
در  پاداش،  پرداخت  و  داخل  سهم  مقررات  رعایت  عدم  به ازای 

صورت تحقق بیش از 51 درصد سهم داخل  

کمیته مدیریت 
مشترک

تصویب نامه هاي 
هیأت وزیران 
درباره قرارداد 

جدید نفتی

به  شیوه نامه ای  طبق  نیاز  مورد  تجهیزات  تمامی  ساخت  واگذاری 
سازندگان صاحب صالحیت و الزام شرکت نفتی خارجی به حداکثر 
کشور  اجرایی  و  صنعتی  تولیدی،  مهندسی،  و  فنی  توان  از  استفاده 

براساس قانون حداکثر )1391(.

کارگروه 
مشترک 
مدیریت

وزیران  هیأت  تصویب نامه هاي  و  بیع متقابل  قراردادهاي  سوم  نسل  الگوي   ،1353 سال  نفت  قانون   ،1336 سال  نفت  قانون  منبع: 
درخصوص شرایط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهای جدید نفتی.

4. ارزیابی قرارداد جدید نفتی: مالحظاتی در موانع و راهکارهای اقتصادی 
و حقوقی توسعه صنعت ساخت تجهیزات نفتی با تأکید بر انتقال فناوری

به سبب اصول قانونی حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرایی 
و  امکانات  حداکثرسازی  ضمن  است  مکلف  پیمانکار  قراردادها،  در  آن  اعمال  و  کشور 
توانمندی های داخل ایران در تمام فعالیت های مطالعاتی، مهندسی، پیمانکاری، ساختمانی، 
تأسیسات سطح االرضی و تحت االرضی، تأمین تجهیزات و کاالها و امور بازرگانی ذیربط، 
از آخرین فناوری و دانش فنی، حتی فناوری های موضوع مالکیت های فکری و یا فناوری 
در  داخل  توان  سطح  افزایش  برای  ما  کشور  در  کند.1  استفاده  خصوص  این  در  مالی 
اقتصادی و حقوقی مناسب و مساعدی طراحی شده است،  زمینه های مختلف، پشتوانه های 
نامطلوب  نفتی، کارکرد  به گواه فعاالن موجود در صنعت ساخت تجهیزات  این وجود،  با 
و حقوقی  اقتصادی  است. طراحی چارچوب های  به وضوح مشخص  این صنعت  در  آن ها 
مناسب و اصالح نظام موجود در این زمینه که خود ناظر بر انواع کارکردهای اقتصادی و 
حقوقی صنعت ساخت تجهیزات نفتی می باشد، می تواند گره از بخش اعظمی از مشکالت 

این صنعت بگشاید. 

1. ابراهیمی و همکاران)1393(؛ ص18.



مرهشاه مییااصپ و همثیی صر هاطم صمطلی رشهوامه دنا م باوصهیی نقم رشثرااا 113

پیرامون موضوع  اقتصادی و حقوقی  برای پوشش مسائل  پیشنهادی  از آن که مدل  پس 
چگونگی حمایت از ساخت داخلی تجهیزات باالدستی صنعت نفت و گاز کشور طراحی 
شد، پیاده سازی آن قطعاً مستلزم آشنایی با کاستی ها و الزامات قراردادهای باالدستی صنعت 
تبلور بخش عظیمی از  نفت کشور برای توسعه ساخت داخلی تجهیزات نفتی است. منطقاً 
حمایت های داخلی از ساخت تجهیزات نفتی در عملیات باالدستی، در قراردادهای نفتی رخ 
از مسائل  منظر،  این  از  نفتی  قراردادهای  الزامات و کاستی های  این رو، رفع  از  خواهد داد. 

اساسی محسوب می شود. 
باید توجه داشت که در الگوی بیع  متقابل و شرایط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهای 
جدید نفتی، عموماً موضوع افزایش توان ساخت تجهیزات نفتي در قالب موضوع بزرگ تري 
با عنوان افزایش توان داخل در کشورهاي میزبان، مطرح می شود که خود شامل تجهیزات، 
به  دست یافتن  شاید  است.  زیرساخت ها  و  آموزش  انساني،  منابع  خدمات،  مواد،  و  کاالها 
به  خارجی  شرکت های  برای  را  داخلی  توان  به کارگیری  چالش های  بتواند  که  راه حلی 
حداقل برساند تا آن ها بتوانند به مشارکت با شرکت های داخلی اقدام کنند، ثمره اصلی حل 

این مسأله باشد.

منظر  از  نفتی  جدید  قرارداد  الگوي  و  ساختار  عمومي،  شرایط  ارزیابی  4ـ1. 
شاخص های اقتصادی و حقوقی

با توجه به مشخصه های مورد نیاز برای قراردادهای نفتی و قوانین موضوعه که در چارچوب 
ارائه شد  نفتی  اقتصادی و حقوقی توسعه صنعت ساخت داخل تجهیزات  نظری مالحظات 
توسعه  راستای  اکنون می توان در  نفتی،  قرارداد جدید  به ویژگی های  عنایت  با  و همچنین 
صنعت موصوف و در بستر اجرای قرارداد جدید نفتی، موانع قابل مشاهده ای را به شرح زیر 

برشمرد:
1( در بررسی شاخص اول با موضوع »تضمین توسعه فناوری« و شاخص پنجم با عنوان 
باید توجه نمود: اول؛ مخاطب  انتقال فناوری« به چند مورد اساسی  الزامات حقوقی  »تأمین 
چارچوب  در  آن  انتقال  طریق  از  فنی  دانش  کسب  برای  داخلی  تولیدکنندگان  اصلی 
قراردادها  این  دوم  طرف  در  حاضر  بین المللی  نفتی  شرکت های  وزیران،  هیأت  مصوبات 
در  عملیات  فرآیند  شدن  تخصصی تر  و  نفت  جهانی  بازار  شدن  رقابتی  موازات  به  نیستند. 
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نفتی،  نفتی، شرکت های سازنده تجهیزات  پیمانکاران  مانند  بازیگران جدیدی  این صنعت، 
شرکت های خدماتی ـ مشاوره ای و شرکت های مهندسی و ساخت در بخش باالدستی نفت 
راهبرد  نوعاً  بین المللی  نفتی  امروزه شرکت های  به نحوی که  بازار شده اند  این  وارد  فعاالنه 
»خرید« فناوری های پیشرفته را جایگزین راهبرد »ساخت« این فناوری ها کرده اند1. بنابراین، 
فناوری در  انتقال  برای  بوده و  فناورانه  بین المللی، خود خریدار کاالهای  نفتی  شرکت های 
این زمینه باید از توان شرکت های دیگری استفاده کنند که این امر برای آن ها عماًل پرهزینه 
خواهد بود. از این رو، طرف دوم قرارداد در این الگو، مالک فناوری تجهیزات مورد نظر 
نبوده، مأذون به بهره گیری از آن نیست و اسنادی را که از تجهیز مورد نظر ارائه می دهد، 
صرفاً در سطح »اسناد راهنمای کاربر« خواهد بود. طبعاً اصالحات و اختراعات بعدی نیز از 

سوی طرف دوم قرارداد دریافت و منتقل نمی شود.
ناظر  عموماً  ایران،  نفتی  قرارداد جدید  الگوی  اول  ویژگی  در  مذکور  پیش بینی های   )2
دارد.  مختصری  تمرکز  ساخت،  در  فناوری  انتقال  بر  و  بوده  فرآیندها  در  فناوری  انتقال  بر 
فرآیندمحور بودن شرکت ایرانی شریک، از یک سو و طراحی برنامه های آموزشی برای انتقال 
فناوری های فرآیندی، توأم با آموزش فرآیندهای مدیریتی به منظور انتقال دانش مدیریتی از 
فناوری در ساخت  انتقال  از  الگوی موجود  بر غفلت ساختار و شرایط  سوی دیگر، همگی 
تجهیزات تأکید دارد. تنها نقطه قابل اتکاء، الزام شرکت های نفتی به حداکثر استفاده از توان 
تولیدی و صنعتی کشور است که در بررسی مشخصه چهارم مورد بحث قرار خواهد گرفت. 

3( چنانچه به سبک قراردادهای بیع  متقابل، پس از رعایت الزام استفاده حداکثری از سهم 
داخل، توسعه فناوری در تجهیزات باالدستی به معنی خرید، واردات و تسلیم اسناِد تجهیزاتی 
است که شرکت های ایرانی، توان ساخت آن ها را ندارند، آنگاه این سوال ایجاد می شود که 
چه الزامی به واسطه گری طرف دوم در خرید تجهیزات فناورانه مورد نیاز در قالب قرارداد 
جدید نفتی است، در حالی که کارفرما می تواند رأساً نیازهای خود را برطرف کرده و انتقال 

فناوری را مستقیماً از طریق شرکت های مطرح سازنده تجهیزات نفتی مطالبه کند.
4( انتقال فناوری ساخت تجهیزات فناورانه از طریق مهندسی معکوس تجهیزات وارداتی 
از مالکیت فکری  ناشی  بین المللی، نمی تواند ذیل محدودیت های  نفتی  توسط شرکت های 

1. درخشان و تکلیف )1394(؛ ص79.
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یا  مستقیم  قرارداد  هیچ  شده،  طراحی  الگوی  در  شد،  بیان  که  همان طور  زیرا  گیرد،  قرار 
غیرمستقیمی برای انتقال فناوری بین کارفرما و مالک تجهیزات فناورانه منعقد نشده است. 
استادان  و  مهندسان  درونزای  تالش  حاصل  می آید،  به دست  طریق  این  از  آنچه  بنابراین، 

بخش باالدستی نفت کشور و سازندگان تجهیزات نفتی خواهد بود. 
پیمانکار  شرکت  به  عملیاتی  ریسک  باالدستی،  قراردادهای  تمام  در  امروزه  اصوالً   )5
به  عملیات  اجرای  در  اشتباه  و  خطا  هرگونه  از  ناشی  هزینه های  و  می شود  منتقل  )عامل( 
عهده طرف دوم خواهد بود. با عنایت به این که تجهیزات مورد استفاده در جریان عملیات 
ساخت  تجهیزات  این که  به  توجه  با  و  بوده  متوسط  و  باال  ریسک های  حامل  عموماً  نفتی 
داخل هنوز نتوانسته استانداردهای بین المللی1 الزم را برای اطمینان بخشی به مجریان عملیات 
کسب کنند، لذا همواره این تمایل وجود دارد که واگذاری اقدامات مندرج در قرارداد به 
برای  کافی  توجیهات  می رسد  نظر  به  و  شده  انجام  خارجی  صالحیت  صاحب  سازندگان 

تصویب کارگروه مشترک مدیریت در این زمینه وجود داشته باشد. 
و  بنگاه داری  اصول  رعایت  خصوص  در  اقتصادی  موضوعات  می توان  مشکل،  این  به 
قیمت تمام شده رقابتی را نیز اضافه نمود. ضعف ساختار صنعتی کشور و کاستی های موجود 
با فناوری های متوسط و پیشرفته،  در دانش و مهارت های فنی الزم برای ساخت تجهیزات 
نفت  وزارت  حمایتی  سند  آخرین  و  شده  داخلی  سازندگان  قیمتی  رقابت پذیری  از  مانع 
با عنوان »شیوه نامه حمایت از تولید داخل و شفاف سازی معامالت«2 نیز فقط  در این زمینه 
قیمت  به  گمرکی  حقوق  و  بیمه  حمل،  هزینه های  مانند  ناچیز  هزینه های  افزودن  سقف  تا 
کاالهای مشابه خارجی، حاضر است از تولیدکننده داخلی حمایت کند3. در هر حال، تولید 
داخلی تجهیزات نفتی، عموماً مستلزم سرمایه گذاری زیادی بوده و تولیدکننده داخلی باید 
محقق  صورتی  در  تنها  این  و  نماید  کسب  را  الزم  اطمینان  خود،  کاالی  فروش  به  نسبت 

1. از آن جمله می توان به دریافت مونوگرام از API یا Euro Stamp اشاره کرد.
2. ابالغی از سوی وزیر نفت در تاریخ 1393/7/5.

قیمت های  بین  مقایسه  مبنای  ارزیابی و  معامالت خرید کاال، مالک  تمامی  »در  بیان می کند:  این شیوه نامه  بند )2(   .3
تولیدات داخلی کاالهای خارجی باید قیمت های همسنگ شده بین این کاالها باشد. قیمت همسنگ شده کاالهای 
خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی )مانند حقوق گمرکی، 
سود بازرگانی و موارد مشابه( به دست خواهد آمد. بدین معنا که قیمت کاالهای مشابه خارجی و داخلی باید در نقطه 
مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه شوند. مبنای مقایسه قیمت تمام شده کاالهای 

خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحویل در خروجی کارخانه است.«
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را  حمایت هایی  داخل،  ساخت  نفتی  تجهیزات  بازار  تنظیم کننده  نهادهای  که  شد  خواهد 
اعمال نمایند. این قبیل حمایت ها به هیچ عنوان در الگوی طراحی شده لحاظ نشده است. 

6( یگانه قانون ناظر بر موضوع استفاده از تجهیزات نفتی ساخت داخل در قرارداد جدید 
نفتی، قانون حداکثر )1391( است. در مقایسه الگوی جدید با شرایط پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی، می توان گفت این قانون، جایگزین شرایط انعقاد قراردادهای نفتی در ماده 24 قانون 
نفت 1353 شده است. به خاطر داریم که در آن قانون، استفاده از کاالها و خدمات خارجی وقتی 
مجاز  بود که به تشخیص شرکت ملی نفت ایران: الف(کاالها و خدمات داخلی از لحاظ کیفیت 
مناسب نباشد؛ ب(کاالها و خدمات داخلی به مقادیر مورد نیاز در دسترس نباشد و ج( قیمت 
کاالها و خدمات داخلی بیش از  بیست درصد از قیمت کاالها و خدمات خارجی گرانتر باشد. 

تفاوت های  وجود،  این  با  است،  قبلی  قانون  مشابه  تاحدودی  فعلی  قانون  ره آوردهای 
فیمابین ناظر بر ضعف قانون فعلی است. اوالً، در قانون فعلی و به منظور حمایت از به کارگیری 
تجهیزات داخلی، طرف دوم قرارداد جدید نفتی باید به گونه ای برنامه ریزی کند که حداقل 
51 درصد هزینه اجرای قرارداد را به صورت کار در داخل کشور صورت دهد. با توجه به 
نقاط ضعف تولیدات داخل، عماًل شرکت نفتی خارجی تمایل به رعایت این سهم در بخش 
نفت 1353،  قانون  در  بیست درصدی  از  بیش  قیمتی  تفاوت  ثانیاً،  داشت.  خدمات خواهد 
به تعرفه های گمرکی  با توجه  یافته است.  تنزل  به هزینه های حمل و گمرکی  اکنون صرفاً 
پایین تجهیزات نفتی، به نظر می رسد حمایت قیمتی از تجهیزات ساخت داخل، تضعیف شده 
باشد. ثالثاً، اعمال استثنائاتی نظیر ماده )11( قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و به تبع 
قانون  از اهمیت  به وزیر نفت،  قانون در میادین مشترک  این  آن، قرار گرفتن اختیار نقض 
زمینه کاسته  این  نیازهای کشور، در  تأمین  تولیدی و خدماتی در  توان  از  استفاده  حداکثر 
است1. ناگفته نماند که به استناد تبصره ماده )2( تصویب نامه مورخ 1395/5/16 )موضوع بند 
2 اصالح تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای باالدستی 

به اکتشاف،  بیان می کند: »واگذاری و اجرای طرح های مربوط  اختیارات وزارت نفت  قانون وظایف و  1. ماده )11( 
توسعه، تولید، تعمیر و نگهداشت میادین مشترک نفت و گاز با تأیید وزیر نفت و فقط با رعایت آیین نامه معامالت 
شرکت ملی نفت ایران از شمول قانون برگزاری مناقصات مستثنی است. تبصره 1ـ در اجرای این ماده، تعیین حداقل 
سهم ارزش کار طرف ایرانی موضوع ماده )3( قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی 
کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت به منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 بر عهده وزیر نفت است.« 
خاطر نشان می شود قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، جایگزین قانون مذکور 

در این ماده شده است.
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نفت و گاز مورخ 1395/6/10( میادین مشترک، اصلی ترین خاستگاه استفاده از قراردادهای 
جدید نفتی هستند. رابعاً، اختیار انحصاری تصمیم گیری برای خرید یا عدم خرید تجهیزات 
ساخت داخل از شرکت ملی نفت ایران به کارگروه مشترک مدیریت واگذار شده که از 
تعداد مساوی نمایندگان طرف های اول و دوم قرارداد با حق رأی مساوی تشکیل شده است. 
در مقایسه الگوی جدید با نسل سوم قراردادهای بیع متقابل نیز می توان گفت پیش بینی 
کاهش حق الزحمه به ازای عدم رعایت یا رعایت ناقص مقررات سهم داخل، در تصویبنامه های 

موضوعه و به همان کیفیت در قانون ناظر بر قرارداد جدید، مالحظه نمی شود. 
که  است  آن  از  نفتی، حاکی  تجهیزات  داخل  بر صنایع ساخت  ناظر  قوانین  مطالعه   )7
هیچ یک از قوانین مزبور حاوی ضمانت اجرای مؤثر و مستقیم نیست. از این رو، چنانچه در 
یک قرارداد جدید نفتی، کارگروه مشترک مدیریت، برخالف قواعد مقرر، با خرید یک 
یا چند قلم تجهیز از خارج موافقت نماید، آنگاه در هیچ یک از قوانین ناظر، پیش بینی الزم 
برای بطالن، عدم نفوذ یا فسخ قرارداد، به عنوان وسیله تجاوز به حقوق سازندگان داخلی، 

مشاهده نمی شود.

4ـ2. پیشنهادهای اصالحی   
همان گونه که مشخص شد، شرایط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد جدید نفتی ایران در توسعه 
صنعت ساخت تجهیزات نفتی با دو نوع ناکاریی مواجه است. برخی از ناکارایی ها با اعمال اصالحاتی 

قابل رفع بوده و برخی از آن ها در بستر این مدل قراردادی، غیرقابل اصالح به نظر می رسند. 
ساخت  صنعت  فناورانه  نیازهای  تأمین  پرتو  در  که  فناوری  توسعه  و  انتقال  موضوع 
انتظار  از  مسأله  این  است.  مواجه  اصالح  غیرقابل  اشکاالت  با  شد،  متبلور  نفتی  تجهیزات 
نفتی نشأت می پذیرد. استدالل شد که  از طرف دوم قرارداد جدید  فناورانه  نیازهای  تأمین 
با موضوع فناوری در ساخت تجهیزات نفتی بیگانه بوده و  طرف دوم این قراردادها ماهیتاً 
توان انتقال دانش فنی به سازندگان داخلی را نخواهد داشت. بنابراین چنانچه موضوع انتقال 
فناوری در قرارداد جدید نفتی بین موضوعات »فناوری در فرآیند« و »فناوری در ساخت« 

توزیع گردد، بازهم طرف دوم قرارداد اقدام خاصی از پیش نخواهد برد.
قرارداد  دوم  طرف  واسطه گری  روش  به  فناوری  انتقال  بحث  فیمابین  هماهنگی  ایجاد 
الزام  قاعده  لغو  برای  پیش بینی شده  استثنائات  از  استفاده  با  فناورانه  تجهیزات  واردات  در 
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از سوی  فناوری  انتقال  برای  مناسب  تأمین فضای  به  تعهد طرف دوم  از طریق  سهم داخل 
شرکت های سازنده تجهیزات نفتی به سازندگان ایرانی، امکان پذیر است. البته این هماهنگی 
با توجه به پیچیدگی های موجود در آن، نظیر حضور طرف های غیرمرتبط در موضوع انتقال 

فناوری، غیرمنطقی و غیرقابل اجرا به نظر می رسد.
شاخص دوم با موضوع »توانمندسازی صنایع داخلی در التزام به رعایت اصول اقتصادی 
از عدم  ناکارایی  این  نفتی غیرقابل اصالح است.  قرارداد جدید  الگوی  نیز در  بنگاه داری« 
التزام الگوی موجود به ارتقای سطح تولیدکنندگان ایرانی تجهیزات نفتی از روش های متنوع 
ساخت  صنایع  در  نوین  فناوری های  به کارگیری  و  تجهیزات  کیفیت  مستمر  افزایش  نظیر 
قرارداد  برای  وزیران  هیأت  شده  طراحی  چارچوب  اصوالً  می شود.  نتیجه  نفتی،  تجهیزات 
جدید نفتی، به گونه ای نیست که بتواند برنامه ریزی خاصی برای توانمند سازی تولیدکنندگان 

داخلی در جهت تبدیل شدن به یک بنگاه اقتصادی کارآمد صورت دهد. 
برخالف موضوعات شاخص های اول، سوم و پنجم، تأمین سایر شاخص ها، در بستر قرارداد 
جدید نفتی، قابل انجام است. شاخص های دوم و چهارم از طریق تأمین گواهی استاندارد معتبر 
برای کاالهای ساخت داخل و تالش در جهت رفع ناکارایی تولیدکنندگان داخلی به منظور 
همچنین  و  موارد  این  تحقق  صورت  در  می شود.  میسر  قیمتی  رقابت پذیری  قدرت  افزایش 
با اعمال نفوذ نهادهای تنظیم کننده بازار در ساخت تجهیزات بزرگ ترین صنعت کشور، به 
راحتی می توان با ایجاد تغییرات اندکی در مفاد الگوی قرارداد جدید نفتی، طرف دوم قرارداد 

را به تمکین نسبت به استفاده حداکثری از کاالی داخلی ترغیب کرد. 
ناکارایی ناشی از قانون ناظر بر قرارداد مورد بحث که در سایه توجه به شاخص چهارم 
به طور مستقیم  قانون حداکثر )1391(،  به آن که  با توجه  قابل رفع است.  استدالل گردید، 
به موضوع تجهیزات نفتی نمی پردازد، لذا قانونگذار با در نظرداشتن جامعیت تمام بخش ها، 
تولیدکننده تجهیزات  به ضرر  این شرایط،  اعمال شرایط خاصی در آن شده که  به  ناگزیر 
نفتی قلمداد شده است. در این خصوص، پیشنهاد می شود ضمن توجه مجدد به ابعاد اقتصادی 
و حقوقی حمایت از صنعت مذکور، شرایطی در قرارداد جدید نفتی لحاظ شود که به طور 

مستقیم بر حمایت از خرید کاالها و تجهیزات مورد نیاز در قرارداد اشاره کند.
قوانین حامی صنایع ساخت تجهیزات  به ضمانت اجرای مؤثر و مستقیم در  عدم توجه 
نفتی در بخش باالدستی که حاصل بررسی شاخص ششم است، با موشکافی و اصالح قوانین 
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موضوعه مرتفع می شود. اصالحات باید به نحوی باشد که از یک سو، با اعمال پیش بینی های 
مناسب، از وقوع تجاوز به حقوق سازندگان داخلی پیشگیری کرده و از سوی دیگر، مجریان 
نفتی را به حمایت از ساخت داخل تجهیزات موضوع این مطالعه ترغیب و  قرارداد جدید 
لذا  است،  قرارداد  حق،  به  تجاوز  وسیله  که  آنجا  از  کند.  جبران  را  احتمالی  خسارت های 
باید مبتنی بر بطالن، عدم نفوذ یا فسخ قرارداد بوده و میزان خسارت پرداختی  پیش بینی ها 

ناشی از عدم به کارگیری تجهیزات داخلی باید در متن قرارداد تصریح شود. 

جدول 3ـ پیشنهادهای اصالحی برمبنای مالحظات اقتصادی و حقوقی

نوع 
شاخص

شماره 
پیشنهادهای اصالحیعنوان شاخصشاخص

ص های اقتصادی
شاخ

در تضمین توسعه فناوری1 نفتی  قرارداد جدید  الگوي  و  ساختار  عمومي،  شرایط 
تأمین این شاخص، ناکارا است.

زمینه ساز رشد اقتصادی2

تعهد طرف دوم قرارداد به:
جهت  در  تالش  و  داخلی  تجهیزات  کیفیت  ارتقای   .1

استانداردسازی کاالهای ساخت داخل؛
افزایش  منظور  به  داخلی  تولیدکنندگان  ناکارایی  رفع   .2

قدرت رقابت پذیری قیمتی.

توانمندسازی جهت 3
رعایت اصول بنگاه داری

در  نفتی  قرارداد جدید  الگوي  و  ساختار  عمومي،  شرایط 
تأمین این شاخص، ناکارا است.

ص های حقوقی
شاخ

4
حمایت قوانین ناظر 
بر قرارداد و الگوی 

قراردادی

از  ناظر،  قانون  در  شده  شناسایی  شکاف های  تمام  لغو   .1
طریق تصریح در متن قرارداد.

در  نفتی  جدید  قرارداد  الگوی  مفاد  در  تغییرات  ایجاد   .2
از  استفاده حداکثری  به  قرارداد  دوم  تمکین طرف  جهت 

کاالی داخلی.

تأمین الزامات حقوقی 5
انتقال فناوری

در  نفتی  قرارداد جدید  الگوي  و  ساختار  عمومي،  شرایط 
تأمین این شاخص، ناکارا است.

ضمانت اجرا6
اعمال اصالحات در قوانین ناظر به دو صورت:

1. پیشگیری از تجاوز به حقوق سازندگان داخلی؛
2. پیش بینی خسارت های احتمالی.  

منبع: یافته های تحقیق.
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جمع بندی و مالحظات

در این مقاله ابتدا بر اهمیت صنعت ساخت تجهیزات نفتی اشاره شد. جایگاه اقتصادی صنعت 
نفت در میان صنایع فعال کشور نشان داد که ایجاد توانمندی ساخت داخل تجهیزات این 
صنعت، یکی از عوامل اساسی حفظ منافع عمومی و تقویت امنیت ملی محسوب می شود. 
هزینه های سنگین تحمیل شده و خسارت های وارده در دوران تحریم های صنعت نفت، مثال 
نفت  صنعت  در  استفاده  مورد  کاالهای  بودن  فناورمحور  است.  مدعا  این  تأیید  در  بارزی 
نیز از عوامل دیگر اهمیت ساخت این تجهیزات در داخل است. با توجه به حجم و اندازه 
انتظار  از  دور  طریق،  این  از  فناوری  و  دانش  بر  مبتنی  اقتصادی  توسعه  ایران،  نفت  صنعت 
این  هم راستایی  و  صادراتی  بازارهای  توسعه  و  ملی  اقتصاد  درون زای  رشد  بود.  نخواهد 

صنعت با سیاست های کلی نظام نیز بر اهمیت ساخت داخل تجهیزات نفتی می افزاید.
در ادامه، به منابع حقوق نفت در حمایت از ساخت و به کارگیری تجهیزات داخلی در 
صنعت نفت اشاره شده و مشخص گردید که نخستین بار در اولین اساسنامه شرکت ملی نفت 
ایران در سال 1331 به لزوم تمکین به استفاده از کاالهای ساخت داخل اشاره شده است. 
هرچند اجرای آن، عماًل پس از ابالغ اولین قانون نفتی کشور در سال 1336 در قراردادها 

هویدا شد. قانون نفت 1353 نیز تعبیر نسبتاً مشابهی از اهمیت این موضوع ارائه داد.
به  پرداختن  عدم  و  و 1390  سال 1366  نفت  قوانین  در  ایجادشده  محتوایی  تغییرات  با 
روش های انعقاد قرارداد در آن ها، حمایت های مورد نظر، عالوه بر برخی از قوانین موجود، 
نفتی  جدید  قرارداد  الگوی  و  عمومی  شرایط  ساختار،  و  بیع متقابل  قراردادهای  الگوی  در 

ظاهر گردید که به آن پرداخته شد.
نفت،  صنعت  تجهیزات  داخل  ساخت  حقوقی  و  اقتصادی  مالحظات  بررسی  با 
مشخصه های مناسب برای قرارگرفتن در الگوی قرارداد جدید نفتی و قوانین مربوطه احصاء 
گردید. تحقق این مشخصه ها در تطبیق با متن تصویب نامه هیأت وزیران برای ساختارسازی 
قرارداد جدید نفتی، کاشف از موانعی بود که ضمن اشاره به آن ها، مشخص گردید که در 
ساختار قرارداد جدید نفتی، برخی از نواقص و ناکارایی ها غیرقابل رفع و برخی از آن ها با 

اعمال اصالحاتی قابل حل است. 
با توجه به این که مصوبات هیأت وزیران صرفاً تبیین کننده چارچوب قراردادهای جدید 
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منعقده  قراردادهای  در  تحقیق  این  از  حاصل  یافته های  می شود  پیشنهاد  است،  ایران  نفتی 
ذیل این الگوی قراردادی، به منظور افزایش کارایی و به تبع آن، افزایش حمایت از صنعت 
ساخت تجهیزات نفتی، استفاده شود. همچنین پیشنهاد می شود قانونگذار در قوانین ناظر بر 

این صنعت، ضمانت اجرای مؤثر و مستقیم لحاظ کند.
دانش بنیان،  اقتصاد  به  دستیابی  و  کشور  اقتصادی  توسعه  و  رشد  تحقق  شک  بدون 
تجهیزات  به سهم  عنایت  با  دارد.  متعلقات آن  و  نفت  با صنعت  قابل توجهی  درهم تنیدگی 
می تواند  تجهیزات،  این  داخلی  تولید  از  حمایت  نفت،  صنعت  اقتصادی  ساختار  در  نفتی 

عالوه بر ایجاد تمامی منافع بیان شده، نویدبخش رشد اقتصادی روزافزون کشور باشد. 
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 شناسایی و اولویت بندی راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس 
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چکیده
تأمین است که اجرای صحیح  از موضوعات چالش برانگیز زنجیره  لجستیک معکوس یکی 
آن در سازمان ها موجب افزایش درآمد، کاهش هزینه های عملیاتی، کاهش هزینه محصوالت 
معیوب و کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. اجرای لجستیک معکوس در سازمان ها با 
موانعی همراه بوده و چالش هایی برای مدیران و سیاست گذاران صنایع ایجاد می کند. هدف 
برای  معکوس  لجستیک  به کارگیری  راهکارهای  اولویت بندی  و  شناسایی  حاضر،  پژوهش 
لجستیک  متخصصان  از  نفر   30 است.  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  در  آن  موانع  بر  غلبه 
جهت  می دهند.  تشکیل  را  پژوهش  این  آماری  جامعه  مبارکه،  فوالد  شرکت  معکوس 
مبارکه  فوالد  متخصصان شرکت  با  این حوزه،  ادبیات  از  استفاده  داده ها، ضمن  جمع آوری 
مدیریتی،  دسته:  ده  به  که  شدند  شناسایی  )زیرمعیار(  مانع   51 نهایت  در  و  شده  مصاحبه 
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Smrdavoodi@ut.ac.ir **. استادیار گروه مدیریت، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسالمی، دهاقان، ایران 

 سید محمدرضا داودی، نویسنده مسئول.
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استراتژیک، سازمانی، اقتصادی، قانونی، فنی، زیرساختی، مربوط به دانش، مربوط به سیاست 
در  لجستیک معکوس  به کارگیری  برای  نیز  راهکار   و 30  تقسیم می شوند  بازار  به  مربوط  و 
استفاده  مقایسات زوجی  انجام  برای  پرسشنامه  از  است. همچنین  شناسایی شده  این شرکت 
 TOPSIS فازی جهت وزن دهی موانع به عنوان معیار و AHP شده و سپس، چارچوبی مبتنی بر
فازی جهت اولویت بندی راهکار ها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که راهکار 
»تخصیص منابع مالی کافی« در رتبه اول و پس از آن راهکار های »تطبیق دادن سیاست ها با 
فرآیندها« و »درک بازیافت محصوالت به عنوان کاالهای منقضی شده« به ترتیب در رتبه های 
نیز در  بر قوانین زیست محیطی و مقررات و رویه ها«  دوم و سوم قرار دارند. راهکار »تأکید 

رتبه آخر قرار دارد.

M11, C44 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

امروزه  که  است  مباحثی  جمله  از  بازگشتی ها«  »مدیریت  یا  معکوس1«  »لجستیک  موضوع 
در حوزه لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین مطرح است؛ امری که به نظر می رسد تاکنون 
مورد توجه جدی قرار نگرفته است. در دو دهه اخیر، بسیاری از شرکت ها و صنایع تحقیق 
و بررسی در این زمینه را آغاز کرده و لجستیک معکوس را یکی از فرآیندهای مهم زنجیره 
تأمین خود در نظر گرفته اند. حتی اخیراً برخی شرکت های پیشرفته برای فرآیندهای مرجوعی 

گواهینامه ISO  دریافت کرده اند2.
امروزه در دنیای مدرن و صنعتی، استفاده از منابع زمین به سرعت افزایش یافته و جوامع 
مختلف بشری به دنبال بهره برداری بیشتر از منابع به نفع کشورهای خود هستند. در این فضای 
ماشین آالت  و  پاالیشگاه ها  تا  گرفته  شخصی  کامپیوترهای  از  متنوع  محصوالت  صنعتی، 
آالیندگی های  خود  که  می شوند  تولید  بشری  مصنوعات  سایر  و  خانگی  لوازم  و  تولیدی 
مختلفی برای هوا، آب و خاک ایجاد می کنند3. همچنین در بسیاری از صنایع تولیدکننده 
جمع   را  مشتریان  توسط  شده  استفاده  محصوالت  شدند  مجبور  گوناگون  به  دالیل  کاال 
کنند. سپس با توجه به وضعیت محصول برگشتی، تصمیم مناسب برای پردازش مورد نیاز 
و مناسب روی محصول اخذ می شود. انتقال محصول از مشتری به تولیدکننده تحت عنوان 

لجستیک معکوس شناخته می شود4. 
مواد،  هزینه  مؤثر  جریان  و  کارا  کنترل  و  اجرا  برنامه ریزی،  فرآیند  معکوس  لجستیک 
کاالهای در جریان ساخت، کاالهای نهایی و اطالعات مرتبط از نقطه مصرف کننده تا مبدأ 
ساخت برای بازیابی ارزش یا انهدام مناسب است. به نوعی می توان گفت لجستیک معکوس، 
فرآیند حرکت و انتقال برای کاالها و تولیداتی است که در زنجیره تأمین قابلیت بازگشت 
دارند5. الزامات قانونی، مسئولیت های اجتماعی، نگرانی های زیست محیطی، منافع اقتصادی 
و آگاهی های مشتریان، تولیدکنندگان را نه تنها به تولید محصوالت سازگار با محیط زیست، 

1. Reverse Logistics.
2. فتح اله )1392(؛ ص 3.

3. ایمانی و منصوری )1392(؛ ص 1.
4. صارمی و تقی پور بیرگانی )1393(؛ ص 2.
5. صارمی و تقی پور بیرگانی )1393(؛ ص 2.

5. عیدی و علوی )1394(؛ ص 29.
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بلکه به پس گرفتن و جمع آوری محصوالت برگشتی و استفاده شده نیز وادار کرده است1. 
وفاداری  بهبود  همچنین  و  استراتژیکی2  و  رقابتی  بازاریابی،  مسائل  فوق،  موارد  بر  عالوه 

مشتری و فروش های آتی از انگیزه های فعالیت در زمینه لجستیک معکوس است3.
با این وجود، در 20 تا 30 سال گذشته طیف جدیدی از محصوالت و کاالها در انتهای 

زنجیره تأمین یک طرفه سنتی ایجاد شده که عبارتند از:
محصوالتی که کار نمی کنند، امّا قابل تعمیر یا استفاده دوباره هستند. ●
محصوالتی که از رده خارج شده یا عمر مفیدشان پایان یافته، امّا همچنان ارزشمندند. ●
محصوالت ناخواسته و ضایعات حاصل از تولید. ●
محصوالتی پس داده شده. ●
قطعات و زیرمونتاژ های حاصل از تعمیرات »درآوردن و تعویض« در محل که هنوز  ●

ارزشمندند.
این محصوالت، قطعات، زیرمونتاژها و مواد، نمایانگر ارزش ها و موقعیت اقتصادی رو 
بازیافت شده  از آن جا که محصوالت  تأمین یک طرفه هستند4.  انتهای زنجیره  به رشدی در 
باید با محصوالت نو و جدید رقابت کنند، سرمایه گذاری بر این دسته محصوالت با موانع 

فراوانی همراه بوده و چالش هایی برای مدیران و سیاست گذاران صنایع ایجاد می کند.
به  مربوط  مسائل  معرض  در  که  است  شرکت هایی  جمله  از  نیز  مبارکه  فوالد  شرکت 
واحدهای  تنوع  و  تعدد  زیاد،  وسعت  به دلیل  شرکت  این  دارد.  قرار  معکوس  لجستیک 
می شود.  تقسیم بندی  غیرصنعتی  و  صنعتی  دسته  دو  به  که  دارد  مختلفی  ضایعات  تولیدی، 
بسته بندی  تا  اولیه  مواد  کاربرد  مرحله  از  تولیدی،  فرآیندهای  از  حاصل  صنعتی  ضایعات 
زباله های  نظیر  انسانی  فعالیت های  از  غالباً  غیرصنعتی  ضایعات  و  دربرمی گیرد  را  محصول 
شهری و رستورانی حاصل می شود و به عبارتی به صورت غیرمستقیم با تولید مرتبط است. 
عمده ضایعات این شرکت عبارت است از: منابع صنعتی )سرباره های حاصل از کوره های 
فوالدسازی حدود 80 تا 90 درصد این ضایعات را تشکیل می دهند(، منابع خانگی )حدود 
0/2 درصد کل ضایعات تولیدی در مجتمع فوالد مبارکه به این منابع اختصاص دارد(، مناطق 

1. Mutha & Pokharel (2009); p. 334. 
2. Cruz-Rivera & Ertel (2009); p. 931.
3. Kannan (2009); p. 400.

4. بلمبرگ )1388(؛ ص 2.
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باز )این ضایعات حدوداً 0/02 درصد کل ضایعات مجتمع را شامل می شود( و تصفیه خانه ها 
)حدود 2 درصد کل لجن های تولیدی به این مبحث اختصاص دارد(.

خود  برگشتی  محصول  برای  تا  می دارد  وادار  را  مبارکه  فوالد  شرکت  ضایعات  این 
برگرداندن محصول خود  یا  و  بازپس گیری  برای  بهتر،  به عبارت  یا  و  بیندیشد  راه  چاره ای 
لجستیک  مؤثر  شیوه های  پذیرش  برای  است  مطلوب  بنابراین  کند.  انتخاب  به صرفه ای  راه 
راهکار های  و  انعطاف پذیر  حقیقی،  اقدامات  اصفهان،  مبارکه  فوالد  شرکت  در  معکوس 
گرفته  نظر  در  اولویت  اساس  بر  رتبه بندی  و  موانع  این  بر  غلبه  برای  شده  پیش بینی  عملی 
در  اولین بار  برای  معکوس  لجستیک  موانع  موضوع  امر  که  این  به  توجه  با  همچنین،  شود. 
در  پژوهش  این  انجام  ضرورت  و  اهمیت  می شود،  بررسی  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت 
این شرکت بیشتر آشکار می شود. لجستیک معکوس می تواند از دیدگاه بازیابی اقتصادی و 
زیست محیطی به نفع شرکت فوالد مبارکه باشد. هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی 
راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس برای غلبه بر موانع آن در شرکت فوالد مبارکه 
اصفهان است. به این ترتیب، سؤاالت پژوهش حاضر را می توان به این صورت مطرح کرد:

موانع و راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس در شرکت فوالد مبارکه کدامند؟ ●
اولویت بندی راهکارهای شناسایی شده برای غلبه بر موانع به چه صورت است؟ ●

اولویت بندی  جهت  فازی   AHP-TOPSIS ترکیبی  چارچوب  یک  مقاله  این  در 
است.  شده  ارائه  موجود  موانع  با  مقابله  برای  معکوس  لجستیک  به کارگیری  راهکارهای 
بدین منظور، جهت تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها )موانع و زیرموانع به کارگیری لجستیک 
معکوس( از روش AHP فازی استفاده شده است. در این روش تصمیم گیرنده با فراهم ساختن 
)معیارها(  این درخت، شاخص ها  را آغاز می کند.  درخت سلسله مراتب تصمیم، کار خود 
مقایسات زوجی  نشان می دهد. سپس یک سری  را  )راهکارها( تصمیم گیری  و گزینه های 
 TOPSIS انجام می گیرد. در بخش دیگر پژوهش، جهت اولویت بندی راهکارها از روش 
باید  انتخابی،  است که گزینه  بنا شده  مفهوم  این  بر  تکنیک  این  است.  استفاده شده  فازی 
کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت )بهترین حالت ممکن( و بیشترین فاصله را با راه حل 
ایده آل منفی )بدترین حالت ممکن( داشته باشد. اغلب قضاوت ها در تصمیم گیری درباره 
تخمین دقیق مقادیر عددی، مبهم و دشوار بوده است. از این رو، محیط فازی برای مواجهه 
با مسائل مبهم و نادقیق الزم است. در این پژوهش نیز برای در نظر گرفتن ابهامات مربوط 
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ختم  ارائه شده  چارچوب  در  بیشتر  دقت  به  که  شده  برده  به کار  فازی  محیط  مقایسات،  به 
می شود.

1. مبانی نظری پژوهش

محصوالت  بهبود  پیوسته  فرآیند  که  است  فعالیت هایی  مجموعه   شامل  معکوس  لجستیک 
مرجوعی تا زمانی که کاماًل بازیابی شده و یا به طور صحیح دورریز شوند را تشکیل می دهند. 

در این تعریف، اجزای لجستیک معکوس عبارتند از1:
بازیابی  ● فرآیندهای  صحیح  اداره  از  است  عبارت  محصول2:  بازیابی  مدیریت 

محصوالت مرجوعی که از واحد بازرسی پس از تست و بازبینی و دسته بندی وارد 
مراکز بازسازی شده اند و در مفهوم کلی می تواند شامل اداره مؤثر و مدیریت مناسب 

کلیه مراکز و فرآیندهای لجستیک معکوس باشد.
از  ● پس  که  است  مرجوعی  محصوالت  دریافت  برای  مرکزی  جمع آوری3:  مرکز 

بازگشتی تحت شرایط کیفی  اقالم مرجوعی و  این مکان، کلیه کاالها و  تخلیه در 
متفاوت، تمیز و مرتب سازی و سپس از لحاظ ظاهری دسته بندی اولیه می شوند.

مرکز بازرسی4: نواحی که در آن محصوالت مرجوعی ارسالی از مراکز جمع آوری  ●
شده و پس از دریافت به صورت فنی و تخصصی ارزیابی و تست می شوند. آزمون 
این جهت است که مشخص  از  لحاظ کارکرد و مشخصه های کیفی،  از  اقالم  این 
از سایر محصوالت  را  تا آن ها  بازیابی اند  قابل  از محصوالت مرجوعی  شود چقدر 

بازگشتی که به هر دلیل مستعمل شده و یا نقصی غیرقابل بازیابی دارند، جدا کرد.

تعاریف مرتبط با مرکز بازرسی عبارت است از: 
تست محصوالت مرجوعی: آزمون نیمه فنی یا فنی توسط پرسنل مجرب برای تمام  ●

محصوالت مرجوعی براساس استانداردهای کیفی و کّمی هر محصول انجام می شود.

1. شهرباف و آوخ  دارستانی )1392(؛ صص 3-4.
2. Product Recovery Management.
3.Collection Center.
4. Inspection Center.
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محصوالت  ● جداسازی  به عبارتی  یا  دسته بندی  مرجوعی:  محصوالت  دسته بندی1 
بازیابی  فرآیند  مبنای  بر  که  می شود  انجام  آن ها  تست  و  بازرسی  از  پس  مرجوعی 

مورد نیاز برای ترمیم آن ها و یا عدم قابلیت بازیابی است.
پیاده سازی یا اوراق کردن2: جداسازی قطعات قابل استفاده از انواع غیرقابل استفاده  ●

محصوالت مرجوعی غیرقابل بازیابی مستقیم.
با  ● بازیابی شده  مرجوعی  محصول  آن  طی  که  فرآیندی  دوباره3:  تولید  یا  نوسازی 

داشتن قابلیت الزم به سطح کیفی و کّمی استاندارد اولیه، همانند محصول نوساخته 
شده خط تولید کارخانه، تبدیل می شود.

بازسازی4: فرآیند یا عملیاتی که طی آن محصول مرجوعی با قابلیت بازیابی، ترمیم  ●
و به محصول دست دوم تبدیل می شود یا به عبارت بهتر، دوباره وارد چرخه مصرف 

می شود. فرآیند بازسازی می تواند شامل دو عملیات زیر باشد: 
مرجوعی -  محصول  نقص  دارای  و  معیوب  قطعات  آن  در  که  عملیاتی  تعمیر5: 

دارای قابلیت بازیابی، رفع نقص می شود تا کارکرد دوباره آن ها ادامه یابد.
تا -  بازیابی  قابل  مرجوعی  در آن کیفیت محصول  بازسازی که  عملیات  ارتقاء6: 

اندازه استاندارد معینی باال برده شده و نسبت به محصول اولیه ارتقا می یابد.
بازیافت7: فرآیندی است که طی آن مواد و اجزای به دست آمده و قابل بازیافت پس  ●

از طی مراحلی دوباره به مواد اولیه و اجزای قابل استفاده برای ساخت قطعات تبدیل 
و  مایعات  و  سیاالت  کاغذ،  و  مقوا  الستیک،  و  پالستیک  بازیافت  مانند  می شوند، 

بازیافت شیشه.
با  ● است  ممکن  اگرچه  ندارند؛  بازیابی  قابلیت  که  قطعاتی  و  مواد  اجزا،  ضایعات8: 

جداسازی برخی از اقالم، دوباره بتوان در چرخه بازیافت از آن ها استفاده کرد.

1. Separation.
2. Cannibalization.
3. Remanufacturing. 
4. Recondition.
5. Repair.
6. Refurbish.
7. Recycle.
8. Waste.
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باید  ● و  نداشته  بازیافت  قابلیت  که  بازیاب  غیرقابل  اجزای  و  مواد  از  بخشی  زباله1: 
به صورت زباله های صنعتی در محل مناسب دفن و دورریز شوند. این ضایعات فاقد 
مضر  و  سّمی  مواد  نیز  و  معمولی  زباله های  انواع  شامل  است  ممکن  مصرف، خود 

زیست محیطی باشند.
به عملکردهای  ● و عمومی تر،  به طور کلی  سبز  لجستیک  مفهوم  سبز2:  تأمین  زنجیره 

گرفتن  درنظر  با  که  می شود  اطالق  جابه جایی هایی  و  حمل ونقل  انتقال،  ساخت، 
مالحظات محیطی و مسائل زیستی همراه است.

در شکل )1( فرآیندهای لجستیک معکوس نشان داده شده است.

شکل 1ـ فرآیندهای لجستیک معکوس3

1. Landfill.
2. Green Supply Chain.

3. بلمبرگ )1388(؛ ص 17.
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2. پیشینه پژوهش 

در ارتباط با پژوهش حاضر، تحقیقاتی در داخل و خارج از کشور انجام شده است. باقری نژاد 
اولویت بندی  و  »شناسایی  عنوان  با  پژوهشی  خود،  ارشد  کارشناسی  پایان نامه  در   ،)1389(
موانع موجود در لجستیک معکوس از طریق بررسی اثرات متقابل آن ها در صنعت خودرو« 
انجام داده و با استفاده از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری اولویت بندی مناسبی از موانع 
موجود ارائه داده است. براساس نتایج حاصل از تحقیق ایشان، عوامل »فقدان آگاهی درباره 
برنامه ریزی  »فقدان  و  ارشد«  مدیریت  تعهد  »فقدان  معکوس«،  لجستیک  به  مربوط  مسائل 
دارند.  بیشتری  اولویت  موانع،  سایر  به  نسبت  که  هستند  موانعی  به ترتیب  استراتژیک« 
همچنین، عوامل »کمبود نیروی انسانی« و »بی میلی دالالن، خرده فروشان و توزیع کنندگان« 
با  به عنوان کم اهمیت ترین موانع شناخته شده اند. گنجعلی و همکاران )1390(، در مقاله ای 
عنوان »تجزیه  و تحلیل شاخص های مؤثر بر چابکی لجستیک معکوس با استفاده از رویکرد 
را  لجستیک معکوس  بر چابکی  مؤثر  )ISM(«، شاخص های  تفسیری  مدل سازی ساختاری 
شناسایی کرده و سپس با استفاده از روش ISM تأثیر این شاخص ها بر یکدیگر را بررسی 
شده و شاخص ها رتبه بندی شده اند. نتایج حاصل نشان داد که »وجود شاخص های کاربرد 
سیستم های اطالعاتی« و »شروع سیستم لجستیک معکوس در زمان مناسب«، ضرورت های 

انکارنشدنی برای چابکی لجستیک معکوس هستند.
مؤثر  عوامل  تحلیل  »تجزیه  و  عنوان  با  پژوهشی   ،)1392( همکاران  و  بخشی خواه 
این  در  دادند.  انجام   »ISM متدولوژی  با  خودرو  ایران  شرکت  در  معکوس  لجستیک  بر 
موانع  از  مناسبی  اولویت بندی  تفسیری  مدل سازی ساختاری  رویکرد  از  استفاده  با  پژوهش 
نتایج، موانع »فقدان سیستم های اطالعات و تکنولوژیکی  براساس تحلیل  ارائه شد.  موجود 
مناسب«، »مقاومت در برابر تغییرات ناشی از برگشتی ها«، »کمبود آموزش و تحصیالت« و 
گنجعلی  برخوردارند.  باالیی  وابستگی  قدرت  و  تحریک  قدرت  از  سازمان«  »سیاست های 
از  استفاده  با  معکوس  لجستیک  موانع  »ارزیابی  عنوان  با  مقاله ای  در   ،)1392( همکاران  و 
روش از  استفاده  با  معکوس  لجستیک  موانع  تحلیل  تجزیه  و  به   ،»DEMATEL  تکنیک 

DEMATEL پرداختند. نتایج نشان داد مهم ترین موانع، »فقدان متخصص در سطح مدیریتی«، 

»عدم وجود اجرای طراحی سبز برای محصوالتی که به پایان عمرشان رسیده اند«، »در نظر 
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گرفته نشدن لجستیک معکوس به عنوان عملکرد رقابتی«، »فقدان شناسایی بهتر تکنیک ها« و 
»فقدان پرسنل آموزش دیده« است.

وحیدی راد )1392(، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود، پژوهشی تحت عنوان »تحلیل 
موانع لجستیک معکوس با استفاده از تکنیک مدل سازی معادالت ساختاری )مورد مطالعه: 
مدل سازی  رویکرد  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  است.  داده  انجام  یدک(«  سایپا  شرکت 
معادالت ساختاری رتبه بندی مناسبی از موانع موجود ارائه شد. در نتایج حاصل از بررسی های 
اصلی ترین  »مدیریت«  مانع  که  داد  نشان  شناسایی شده،  اصلی  مانع  دسته  نُه  بر  شده  انجام 
بیشتر  موانع  سایر  به  نسبت  آن  اهمیت  و  بوده  معکوس  لجستیک  اجرای  در  موجود  مانع 
است. همچنین، عامل »اجتماعی« به عنوان کم اهمیت ترین مانع شناسایی شد. دهناد و باقری 
)1394(، در مقاله ای با عنوان »مروری بر بررسی عوامل مؤثر بر اجرای لجستیک معکوس 
به سه دسته:  را  معکوس  لجستیک  اجرای  ایران«، عوامل محرک  در صنعت خودروسازی 
اقتصادی، اجتماعی و محیطی و موانع اجرای آن را به چهار دسته: مدیریتی، مالی، سیاسی و 
ساختاری تقسیم بندی کردند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد عواملی مانند »قوانین 
اقتصادی«، »شهروندی سازمانی« و »همکاری در میان شرکای زنجیره  و مقررات«، »مسائل 

تأمین«، یک شرکت را در اتخاذ لجستیک معکوس تحت تأثیر قرار می دهد.
راوی و شانکار1، در پژوهشی با عنوان »تحلیل تعامالت میان موانع لجستیک معکوس«، 
از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای درک تأثیرات متقابل میان موانع استفاده کردند. 
نتایج   براساس  بودند.  بیشتری  توجه  نیازمند  داشتند،  باالیی  وابستگی  و  قدرت  که  موانعی 
مدیریت  و  است  مهمی  بسیار  مانع  معکوس«  لجستیک  شیوه های  از  آگاهی  »عدم  ایشان، 
استراتژیک مسائلی مانند »عدم آگاهی و عدم تعهد مدیریت ارشد« در لجستیک معکوس 
در سطح پایینی از سلسله مراتب قدرت و راندگی باال قرار دارند. اینگ2، پژوهشی با عنوان 
مدل سازی  رویکرد  از  استفاده  با  خودرو  معکوس  لجستیک  اصلی  موانع  تحلیل  »تجزیه  و 
و  اصلی  موانع  شناسایی  پژوهش  این  از  هدفش  که  داد  انجام   »)ISM( تفسیری  ساختاری 
رویکرد  تحقیق،  این  در  استفاده  مورد  روش  بود.  خودرو  صنعت  در  آن ها  میان  تعامالت 
درباره  ارشد  مدیریت  آگاهی  »عدم  که  داد  نشان  نتایج  بود.  تفسیری  ساختاری  مدل سازی 

1. Ravi & Shankar (2005); pp. 1011-1029.
2. Ying (2007); pp. 252-265.
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لجستیک معکوس«، »عدم تعهد« و »نبود برنامه ریزی استراتژیک« از بزرگ ترین موانع هستند.
با عنوان »توسعه مدل ساختاری تفسیری موانع اجرای  جیندال و سانگوان1، در مقاله ای 
روابط  و  مناسب  سلسله مراتب  آوردن  به دست  برای  هند«،  صنعت  در  معکوس  لجستیک 
متقابل میان موانع از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده کردند. پس از شناسایی   
16 مانع، آن ها را به چهار دسته اقتصادی، سازمانی، مربوط به دولت و مرتبط با بازار تقسیم 
کردند. تحلیل نتایج نشان داد که »عدم آگاهی«، »فقدان قوانین«، »مصوبات و سیاست های 
»شناسایی  عنوان  با  پژوهشی  همکاران2،  و  شرما  هستند.  موانع  حیاتی ترین  از  اقتصادی« 
از رویکرد  پژوهش  این  در  دادند.  انجام  هند«  در  معکوس، چشم انداز آن  لجستیک  موانع 
مدل سازی ساختاری تفسیری )ISM( برای درک تأثیر متقابل میان موانع )موانع پیش برنده 
آگاهی  »عدم  مانع:  سه  به دست آمده،  نتایج  براساس  است.  شده  استفاده  وابسته(  موانع  و 
درباره لجستیک معکوس«، »محدودیت های مالی« و»مسائل قانونی« از موانع کلیدی اجرای 

لجستیک معکوس هستند.
عبدالرحمان و همکاران3 در مقاله ای با عنوان »موانع بحرانی اجرای لجستیک معکوس در 
بخش های تولید هند«، موانع اجرای لجستیک معکوس را به چهار دسته : مدیریتی، اقتصادی، 
سیاسی و زیرساختی تقسیم  کردند و نشان دادند در بخش مدیریت، »عدم تعهد مدیریت«؛ 
بازده«؛  بر  نظارت  سیستم های  برای  بودجه  »کمبود  و  سرمایه«  »فقدان  اقتصادی،  بخش  در 
در بخش سیاسی، »فقدان قوانین قابل اجرا«، »فقدان مقررات و دستورالعمل های پایان عمر 
محصوالت« و »عدم حمایت دولت«؛ در بخش زیرساختی، »فقدان سیستم های کلی نرم افزار 
یا سخت افزاری برای نظارت بر بازده« و »عدم هماهنگی با ارائه دهندگان خدمات«، »فقدان 
تسهیالت ذخیره، جابه جایی تجهیزات و وسایل نقلیه برای گذر از پایان عمر محصوالت«، 
از اصلی ترین موانع بوده اند. پراکاش و همکاران4 نیز پژوهشی با نام »تجزیه  و تحلیل موانع 
سلسله  تحلیل  فرآیند  از  استفاده  با  هند  الکترونیک  صنعت  در  معکوس  لجستیک  اجرای 
لجستیک  پذیرش  موانع  رتبه بندی  و  شناسایی  آن  هدف  که  دادند  انجام  فازی«  مراتب 
معکوس و همچنین ترویج استراتژی هایی برای به کارگیری این اولویت ها در سازمان بود. در 

1. Jindal & Sangwan (2011); pp. 448-453.
2. Sharma et al. (2011); pp. 101-106.
3. Abdulrahman et al. (2014); pp. 460-471.
4. Prakash et al. (2015); pp.91-102.
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این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتب فازی برای اولویت بندی موانع پذیرش لجستیک 
و  زیرساختی  سیاسی،  اقتصادی،  استراتژیک،  دسته:  پنج  به  موانع  و  شده  استفاده  معکوس 
با  »عدم هماهنگی/ همکاری  پژوهش مذکور،  نتایج  براساس  تقسیم شدند.  بازار  به  مربوط 
تأمین کنندگان خدمات لجستیک طرف سوم«، »ادراک مشتریان درباره لجستیک معکوس« 
و »نبود سیستمی برای نظارت بر بازگشت محصوالت«، سه مانع مهم برای پذیرش لجستیک 

معکوس هستند.
ساخت  در  معکوس  لجستیک  اجرای  »موانع  عنوان  با  پژوهشی  همکاران1،  و  چیلش 
سازمان های جنوب استرالیا« انجام دادند که هدف آن، ارائه یک نظرسنجی از درک موانع 
از آن است که  ایشان حاکی  یافته های پژوهش  نتایج  بود.  برای اجرای لجستیک معکوس 
عوامل »عدم پیوستگی مواد توسط طراحان«، »محدودیت های قانونی برای استفاده از مواد و 
اجزای تشکیل دهنده«، »تعهدات قانونی بالقوه« و »هزینه های باالتر« و »زمان طوالنی  مرتبط 
با واسازی ساختمان ها«، از مهم ترین موانع اند. پایین ترین رتبه بیشتر به گروه های عملیاتی و 
صنعتی تعلق دارد که از آن جمله می توان به »عدم حمایت سازمانی برای واسازی به دلیل 
طراحی ناسازگار«، »عدم حمایت سازمانی برای ویران کردن ساختمان با توجه به خطرات 
کرد.  اشاره  )عملیات(«  واسازی  برای  ناکافی  تجربه  و  »مهارت  و  باالتر«  ایمنی  و  سالمتی 
بوُزن و همکاران2، در مقاله ای با عنوان »شناسایی و تجزیه  و تحلیل موانع لجستیک معکوس 
به هفت دسته: موانع  AHP«، موانع لجستیک معکوس را  با استفاده از روش دلفی فازی و 
زیرساختی و تکنولوژیکی، حاکمیت و فرآیند زنجیره تأمین، اقتصادی، دانش، سیاسی، بازار 
و رقابتی و مدیریتی تقسیم  کرده و نشان دادند »موانع اقتصادی مرتبط با موضوع«، اولین مانع 
با اقتصاد موضوع«، از موانع مهم  بار مالیاتی« و »عدم اطمینان مرتبط  مهم و سپس »تحمیل 

دیگرند.
با توجه به مطالعات فوق، مالحظه می شود در بیشتر این پژوهش ها از رویکرد مدل سازی 
ساختاری تفسیری )ISM( برای تجزیه و تحلیل موانع لجستیک معکوس استفاده شده است 
روش   ،)2016( همکاران  و  بُوزن  و   )2015( همکاران  و  پراکاش  پژوهش های  در  )تنها 
تحلیل سلسله مراتب فازی به کار گرفته شده است( و بیشترین صنعتی که این پژوهشگران 

1. Chileshe et al. (2015); pp. 179-204. 
2. Bouzon et al. (2016); pp. 182-197.
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بررسی کرده اند، صنعت خودرو و الکترونیک است. همچنین، در این مطالعات برای غلبه 
بر این موانع، راهکاری ارائه نشده است. در پژوهش حاضر، عالوه بر تجزیه و تحلیل موانع 
لجستیک معکوس در صنعت فوالد و با استفاده از رویکرد ترکیبی  AHP-TOPSIS فازی، 

راهکارهای مقابله با این موانع ارائه و اولویت بندی شده  است.

3. روش شناسی پژوهش

هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس 
این طرح  اساس،  همین  بر  است.  اصفهان  مبارکه  فوالد  در شرکت  آن  موانع  بر  غلبه  برای 
پژوهشی به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و به دلیل این که در آن از مطالعات کتابخانه ای 
آورد.  حساب  به  توصیفی-پیمایشی  را  پژوهش  این  می توان  می شود،  استفاده  میدانی  و 
مبارکه تشکیل  لجستیک معکوس شرکت فوالد  را متخصصان  پژوهش  این  جامعه آماری 
میان  از  و  نشده  انجام  نمونه گیری  متخصصان،  تعداد  بودن  محدود  به  توجه  با  و  می دهند 
جامعه آماری، 30 نفر از متخصصان لجستیک معکوس به صورت هدفمند و قضاوتی انتخاب 
شدند که عالوه بر مرتبط بودن با موضوع پژوهش، شرایط خاصی از جمله تخصص و سطح 

تحصیالت و همچنین سابقه کاری باالی 10 سال داشتند.
در این پژوهش، از دو نوع پرسشنامه جهت انجام مقایسات زوجی استفاده شده است. 
پرسشنامه اول به منظور تعیین وزن معیارها )10 مانع( و زیرمعیارها )51 زیرموانع( تهیه شده 
ارائه  این پرسشنامه، معیارها )موانع( و زیرمعیارها )زیر موانع(  است و عناصر تشکیل دهنده 
شده در جدول )5( می باشد. در جدول )1( اعداد فازی مثلثی ماتریس مقایسه زبانی و در 

جدول )2( نحوه طراحی این پرسشنامه ارائه شده است.
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جدول 1ـ اعداد فازی مثلثی ماتریس مقایسه زبانی1

اعداد فازی مثلثی تخصیص داده شدهمتغیرهای زبانیدرجه اهمیت

)1،1،1(یکسان1

)1،2،3(بسیار کم2

)2،3،4(کم3

)3،4،5(متوسط4

)4،5،6(زیاد5

)5،6،7(بسیار زیاد6

)6،7،8(عالی7

جدول 2ـ نحوه طراحی پرسشنامه اول

معیار
)مانع(

 ترجیح 
عالی

 ترجیح 
یکسان

ترجیح 
عالی

معیار
)مانع(

مانع دوم7654321234567مانع اول 

مانع سوم7654321234567مانع اول

...7654321234567...

پرسشنامه دوم برای رتبه بندی راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس تهیه شده است 
زیر  )یعنی  اصلی  مانع  هر  تشکیل دهنده  موانع  زیر  از:  عبارتند  آن  تشکیل دهنده  عناصر  که 
موانع ارائه شده در جدول )5(( و30 راهکار ارائه شده در جدول )6(. همچنین، رتبه بندی های 
متغیرهای زبانی در جدول )3( و نحوه طراحی این پرسشنامه در جدول )4( ارائه شده است.

1. Prakash et al. (2015); p. 95.
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جدول 3ـ رتبه بندی های متغیرهای زبانی

اعداد فازی مثلثی تخصیص داده شدهمتغیرهای زبانی

)1،2،3(بسیار کم

)2،3،4(کم

)3،4،5(متوسط

)4،5،6(زیاد

)5،6،7(بسیار زیاد

)6،7،8(عالی

جدول 4ـ نحوه طراحی پرسشنامه دوم

موانع   
...زیرمانع 2زیرمانع 1راهکارها

راهکار اول

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

...

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

راهکار آخر

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی

بسیار کم
کم

متوسط
زیاد

بسیار زیاد
عالی
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و  دانشگاه  اساتید  به  شده  تهیه  پرسشنامه های  ارائه  با  پرسشنامه ها،  روایی  تعیین  جهت 
متخصصان شرکت فوالد مبارکه، روایی پرسشنامه ها تأیید شده و برای تعیین پایایی پرسشنامه ها 
یا  کوچک تر  ناسازگاری،  نرخ  درصورتی که  است.  شده  استفاده  ناسازگاری  نرخ  از  نیز 
مساوی 0/10 باشد، در مقایسات زوجی سازگاری وجود دارد1 که پرسشنامه های مقایسات 
زوجی این پژوهش، سقف باالی ضرایب را رعایت کرده اند )کمتر از میزان عددی0/10(. 
)موانع(،  معیارها  از  عبارتند  که  پرسشنامه ها  این  تشکیل دهنده  عناصر  گفت  باید  همچنین، 
زیرمعیارها )زیرموانع( و راهکارها، از مقاالت معتبر التین استخراج شده اند که خود دلیلی 

دیگر برای روایی و پایایی پرسشنامه ها است. 
و  اکسل2  نرم افزارهای  از  استفاده  با  اطالعات،  تحلیل  و  تجزیه  به منظور  این،  بر  افزون 
 TOPSIS AHP فازی جهت تعیین وزن معیارها و زیرمعیارها و از روش  متلب3، از روش 

فازی برای رتبه بندی راهکارها استفاده شده است.

3-1. مدل پیشنهادی
مراحل اجرایی این پژوهش به شرح زیر است: 

مرحله اول: شامل استفاده از نظرات متخصصان و اعضای آکادمیک برای ساخت تصمیم 
معکوس(  لجستیک  به کارگیری  )موانع  معیارها  شناسایی  تحقیق،  ادبیات  بررسی  گروهی، 
معیارهای  کردن  نهایی  معکوس(،  لجستیک  به کارگیری  )راهکار های  گزینه ها  شناسایی  و 

ارزیابی و نهایی کردن گزینه ها )راهکار ها( است.
مرحله دوم: شامل برآورد وزن های مورد استفاده در AHP فازی و تأیید وزن ها است.

مرحله سوم: شامل ارزیابی وزن ها توسط TOPSIS فازی و اولویت بندی گزینه ها است.
لجستیک  به کارگیری  راهکارهای  اولویت بندی  برای  پیشنهادی  مدل   ،)2( شکل  در 

معکوس ارائه شده است.

1. مؤمنی )1392(؛ ص 44.
2. Excel. 
3. MATrix LABoratory (MATLAB).
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شکل 2ـ مدل پیشنهادی برای اولویت بندی راهکارهای به کارگیری لجستیک 
معکوس
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3-2. شناسایی متغیرها )موانع و راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس(

به کارگیری  راهکار های  و  معکوس  لجستیک  به کارگیری  موانع  تحقیق،  ادبیات  بررسی  با 
لجستیک معکوس شناسایی شده  و در جدول های )5( و )6( به همراه منابع شان آورده شده 
است. همچنین باید گفت برای شناسایی موانع و راهکار های به کارگیری لجستیک معکوس 

با متخصصان شرکت فوالد مبارکه و اعضای آکادمیک نیز مشورت شده است.

جدول 5ـ موانع به کارگیری لجستیک معکوس

معیارها
)موانع(

زیرمعیارها
منابع)زیرموانع(

موانع مدیریتی

1- عدم تعهد مدیریت ارشد
2- نبود برنامه برای لجستیک معکوس

3- عدم آگاهی درباره لجستیک معکوس
4- مقاومت در برابر تغییرات ناشی از برگشتی ها

5- فقدان شیوه های مدیریت بازگشتی
6- نبود متخصص لجستیک معکوس

- Rogers & Tibben-Lembke (2001) 
- PWC report (2008) 
- Zhou et al. (2007) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Chung & Zhang (2011) 
- Abdulrahman et al. (2014) 
- Jindal & Sangwan (2011) 
- Li & Olorunniwo (2008) 
- Thierry et al. (1995)
- Patil & Kant (2014)
- Luthra et al. (2011)

ک
موانع استراتژی

به  استراتژیک شرکت نسبت  تعهد گروه های  1- عدم 
لجستیک معکوس

2- عدم مسئولیت پذیری نسبت به لجستیک معکوس
با  معکوس  لجستیک  فرآیند  یکپارچگی  3-  فقدان 

فرآیند زنجیره تأمین

- Blumenberg et al. (2009) 
- Raisinghani & Meade (2005) 
- Natti & Ojasalo (2008) 
- Zhao et al. (2012) 
- Ahmad & Daghfous (2010)  
- Bandyopadhyay & Pathak (2007)  
- Shih et al. (2012) 
- Aziz & Sparrow (2011) 

موانع سازمانی

1- فقدان ساختار سازمانی مناسب
2- فقدان آموزش مناسب برای لجستیک معکوس

3- عدم اختیارات کافی برای پرسنل سازمان
شیوه های  بهترین  به  نسبت  مشترک  درک  عدم   -4

لجستیک معکوس
5- همکاری سازمانی نامناسب

به  نسبت  شرکت  عملکرد  سیستم  ارزیابی  عدم   -6
لجستیک معکوس

- Natti & Ojasalo (2008) 
- Ahmad & Daghfous (2010) 
- Zhou et al. (2007) 
- Rogers & Tibben-Lembke (2001) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Chung & Zhang (2011) 
- Abdulrahman et al. (2014) 
- Jindal & Sangwan (2011) 
- Li & Olorunniwo (2008) 
- Thierry et al. (1995) 
- Patil & Kant (2014)
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معیارها
)موانع(

زیرمعیارها
منابع)زیرموانع(

موانع اقتصادی

1- فقدان سرمایه گذاری در زمینه بازیافت محصوالت
اطالعات  سیستم های  برای  سرمایه گذاری  فقدان   -2

لجستیک معکوس
3- هزینه اولیه و عملیاتی باال

4- تحمیل بار مالیاتی ناشی از لجستیک معکوس
5- عدم اطمینان نسبت به سوددهی لجستیک معکوس

- Jindal & Sangwan (2011) 
- Presley et al. (2007) 
- Srivastava & Srivastava (2006) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Hicks et al. (2005) 
- Thierry et al. (1995) 
- Rogers & Tibben-Lembke (2001) 
- Guide & Srivastava (1997) 
- Lau & Wang (2009) 
- Abdulrahman et al. (2014)

موانع قانونی

1- عدم تدوین قوانینی برای بازیافت محصوالت
لجستیک  زیست محیطی  مسائل  به  توجه  عدم   -2

معکوس
بازیافت  به  نسبت  استاندارد  رویه های  وجود  عدم   -3

محصوالت
بازگشت  مدیریت  شیوه های  غیررسمی  گسترش   -4

ضایعات

- Rogers & Tibben-Lembke (2001) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Zhou et al. (2007) 
- Lau & Wang (2009) 
- Chung & Zhang (2011) 
- Miao et al. (2011) 
- Rahman & Subramanian (2012) 
- Chaabane et al. (2012) 
- Koh et al. (2012) 
- Jindal & Sangwan (2011) 
- Abdulrahman et al. (2014) 
- Hicks et al. (2005) 
- Srivastava (2008) 
- Tibben-Lembke  & Rogers (2002) 
- Guide & Van Wassenhove (2009)
- Wath et al. (2010)

موانع فنی

1- عدم دسترسی به سیستم های اطالعات و فناوری
2- فقدان زیرساخت های تکنولوژیکی مناسب

3- توسعه کمتر تکنولوژی بازیافت محصوالت
4- پیچیدگی عملیات لجستیک معکوس

لجستیک  برای  نیاز  مورد  فنی  مهارت های  فقدان   -5
معکوس

شرکای  توسط  معکوس  لجستیک  حمایت  عدم   -6
زنجیره تأمین

- Srivastava (2008) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Thierry et al. (1995) 
- Li & Olorunniwo (2008) 
- Lau & Wang (2009) 
- Rogers & Tibben-Lembke (1999) 
- Tibben-Lembke  & Rogers (2002) 
- Patil & Kant (2014) 
- Jindal & Sangwan (2011)
- Wong & Wong (2011) 
- Kumar & Thondikulam (2006) 
- Gunasekaran & Ngai (2004) 
- Hutzschenreuter & Horstkotte (2010)

موانع زیرساختی

1- فقدان تسهیالت اولیه برای لجستیک معکوس
2- نبود برنامه ریزی برای بازیافت محصوالت

3- فقدان تحقیق  و توسعه در زمینه قابلیت های لجستیک 
معکوس

4- نبود سیستمی برای نظارت بر بازیافت محصوالت
5- مشکالت یافتن شرکت های لجستیک طرف سوم

- Rogers & Tibben-Lembke (2001) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Zhou et al. (2007) 
- PWC report (2008) 
- Chung & Zhang (2011) 
- Lau & Wang (2009) 
- Rahman & Subramanian (2012) 
- Abdulrahman et al. (2014) 
- Jindal & Sangwan (2011)
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معیارها
)موانع(

زیرمعیارها
منابع)زیرموانع(

طرف  لجستیک  شرکت های  میان  همکاری  عدم   -6
سوم

ش
موانع مربوط به دان

1- عدم آگاهی نسبت به فواید لجستیک معکوس
2- فقدان دانش در زمینه شیوه های لجستیک معکوس

3- فقدان دانش زیست محیطی لجستیک معکوس
4- فقدان دانش مالیاتی محصوالت برگشتی

5- موجود نبودن اطالعات نسبت به کانال های بازیافت 
محصوالت

- Abdulrahman et al. (2014) 
- González-Torre et al. (2010) 
- Govindan et al. (2014)
-  Lau & Wang (2009) 
- Meade et al. (2007) 
- Mudgal et al. (2010) 
- Rahimifard et al. (2009) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Rogers & Tibben-Lembke (2001)
- Sharma et al. (2011) 
- Starostka-Patyk et al. (2013)
- Van Der Wiel et al. (2012) 
- Yusuf & Raouf (2013) 
- Janse et al. (2010) 
- Shen & Tam (2002)

ت
موانع مربوط به سیاس

1- نبود قوانینی خاص برای لجستیک معکوس در سطح 
کشور

لجستیک  برای  )انگیزه ساز(  مشوق  قوانین  فقدان   -2
معکوس

3- عدم اتفاق نظر میان وزارتخانه های مربوطه
4- در نظر نگرفتن لجستیک معکوس به عنوان عملکرد 

رقابتی

- Abdulrahman et al. (2014)
- Carter & Ellram (1998)
- Chan & Chan (2008)
- Krikke et al. (2013)
- Lau & Wang (2009)
- Mangla et al. (2012)
- Sharma et al. (2011)
- Starostka-Patyk et al. (2013)
- Janse et al. (2010)
- AlKhidir & Zailani (2009)
- Govindan et al. (2014)
- Zhu et al. (2012)
- Andic et al. (2012)
- González-Torre et al. (2010)
- Ravi & Shankar (2005)
- Rogers & Tibben-Lembke (1999)
- Skapa (2011)

موانع مربوط به بازار

1- عدم قطعیت و بازگشت اتفاقی در تقاضای محصوالت
2- عدم اطمینان از کیفیت محصول برگشتی

3- عدم بازاریابی برای محصوالت دوباره تولید شده
مجدد  توزیع  برای  توزیع کنندگان  حمایت  عدم   -4

محصوالت دوباره تولید شده
محصوالت  به  نسبت  مشتریان  مثبت  درک  عدم   -5

دوباره تولید شده
لجستیک  رقابتی  مزیت  به  نسبت  کمتر  شناخت   -6

معکوس

- Geyer & Jackson (2004) 
- Fleischmann (2003)
- Stock (2001) 
- Inderfurth (2005) 
- Guide & Van Wassenhove (2009) 
- Pokharel & Mutha (2009)
- Srivastava (2008) 
- Ravi & Shankar (2005) 
- Thierry et al. (1995) 
- Lau & Wang (2009)
- Li & Olorunniwo (2008) 
- Jindal & Sangwan (2011)
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جدول 6ـ راهکار های به کارگیری لجستیک معکوس

منابعراهکار ها

 PWC report (2008) -1- حمایت و آگاهی مدیریت ارشد
- Shih et al. (2012)
- Patil & Kant (2014)
- Lau & Wang (2009)

 Carter & Ellram (1998) -2- تعیین دالیل، بازیگران و مسائل مربوط به برگشتی ها
- De Brito & Dekker (2003) 
- Dekker et al. (2004)
- Fernandez & Kekale (2008)

PWC report (2008) -3- تطبیق دادن سیاست ها با فرآیندها

Cheung et al. (2012) -4- توسعه دانش مرتبط با لجستیک معکوس

 Witt (1995) -5- تعیین متخصص داخلی لجستیک معکوس
- Liu & Fang (2007)

Lau & Wang (2009) -6- همکاری استراتژیک با شرکای زنجیره معکوس
- PWC report (2008)

 Andel (1995) -7- ایجاد قراردادهای فرعی
- Dawe (1995) 
- Stock (1998) 
- Levy (1999) 
- Rowley (2000) 
- Krumwiede & Sheu (2002)
- Guide &Van Wassenhove (2002)

لجستیک  با  ادغام  توسط  بسته  حلقه  تأمین  زنجیره  توسعه   -8
Lau & Wang (2009) -معکوس

 Lau & Wang (2009) -9- همکاری متقابل وظیفه  ای
- PWC report (2008)

 PWC report (2008) -10- تمرکز استراتژیک برای جلوگیری از بازگشت محصوالت
- Cullen & Bernon (2007)

PWC report (2008) -11- درک بازیافت محصوالت به عنوان کاالهای منقضی شده

 PWC report (2008) -12- لجستیک معکوس به عنوان بخشی از برنامه پایداری
- Fleischmann et al. (2001)
- Gunasekaran & Spalanzani (2011) 
- Fernaındez et al. (2009) 
- Thierry et al. (1995)

 PWC report (2008) -13- اصالح ارزش بازیافت محصوالت
- Srivastava (2008)

 Stock (1998) -14- تخصیص منابع مالی کافی
- Daugherty et al. (2001)
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منابعراهکار ها

 PWC report (2008) -15- ایجاد تعادل میان کنترل هزینه ها و پاسخگویی به مشتریان
- Lancioni et al. (2009) 
- Choi et al. (2004)
- Patil & Kant (2014)

 PWC report (2008) -16- شفاف سازی هزینه ها و عملکرد
- Lau & Wang (2009)

PWC report (2008) -17- کنترل زمان بازیافت محصوالت

 PWC report (2008) -18- ساده و استانداردسازی فرآیندهای لجستیک معکوس
- Cheung et al. (2012) 
- Patil & Kant (2014)
- Lau & Wang (2009)

Stasiak et al. (1996) -19- پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی
- Johnson (1998) 
- Stock (1998) 
- Van Hoek (1999)
- Boiral (2000)
- Department of Trade and Industry (2005)
- Meade et al. (2007)

Lau & Wang (2009) -20- تأکید بر قوانین زیست محیطی و مقررات و رویه ها

Lau & Wang (2009) -21- اجرای شیوه های سبز برای بازیافت محصوالت

 PWC report (2008) -22- ایجاد آگاهی عمومی در مسائل زیست محیطی
- Lau & Wang (2009)

Lau & Wang (2009) -23- توسعه حمایت های زیرساختی و تسهیالت

Giuntini & Andel (1995) -24- شناسایی فعالیت های بازیافتی برای محصوالت برگشتی
- Rogers & Tibben- Lembke (1999)
- Stock (1998)
- Tan & Kumar (2008)

برای  مناسب  اطالعاتی  سیستم های  و  تکنولوژی  وجود   -25
لجستیک معکوس

- Wadhwa et al. (2009)
- Tibben-Lembke (2002)

Kim &  Watada (2009) -26- جمع آوری مناسب ضایعات و محصوالت برگشتی

Lau & Wang (2009) -27- ایجاد، توسعه و سرمایه گذاری در فناوری لجستیک معکوس

هماهنگی  و  سرعت  برای  الکترونیکی  همکاری  داشتن   -28
مؤثر میان اعضای زنجیره تأمین

- Johnson & Whang (2002)
- Patil & Kant (2014)

29- توسعه استراتژی برون سپاری بازیافت و انتخاب محصوالتی 
که به پایان عمرشان رسیده اند

- Dat et al. (2012) 
- Efendigil et al. (2008) 
- Senthil et al. (2014)

Glenn Richey et al. (2005) -30- قابلیت قرار دادن محصوالت برگشتی در بازار
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4. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

لجستیک  به کارگیری  راهکارهای  اولویت بندی  و  شناسایی  پژوهش،  این  انجام  از  هدف 
به  دستیابی  برای  است.  اصفهان  مبارکه  فوالد  شرکت  در  آن  موانع  بر  غلبه  برای  معکوس 
دسته  ده  به  که  شناسایی شدند  )زیرمعیار(  مانع   51 در مجموع  این شرکت  در  این هدف، 
مدیریتی، استراتژیک، سازمانی، اقتصادی، قانونی، فنی، زیرساختی، مربوط به دانش، مربوط 
به سیاست و مربوط به بازار تقسیم شده و نیز 30 راهکار  برای به کارگیری لجستیک معکوس 
رتبه بندی  برای  تصمیم  سلسله مراتب  درخت   )3( شکل  در  شد.  شناسایی  شرکت  این  در 

راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس ارائه شده است.

از  استفاده  با  )زیرموانع(  زیرمعیارها  و  اصلی(  )موانع  معیارها  وزن  تعیین   .1-4
روش  AHP فازی

پس از جمع آوری داده های مربوط به پرسشنامه اول، به منظور به دست آوردن وزن معیارها و 
زیرمعیارها مراحل زیر طی شده است:

مرحله اول: ترکیب نظرات فازی متخصصان

در این مرحله، پس از تبدیل متغیرهای زبانی پرسشنامه به اعداد فازی متناظر در جدول )1(، 
ترکیب  یکدیگر  با   ،)1( رابطه  شکل  به  را  متخصصان  نظرات  هندسی،  میانگین  استفاده  با 

می شود:

 )1

به  مربوط  مؤلفه  و بوده  متخصص  افراد  تعداد  نشانگر   N پارامتر   ،)1( رابطه  در 
شخص K اُم برای مقایسه معیار i اُم به معیار j اُم است1.

مرحله دوم: محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها

در این مرحله از روش تحلیل توسعه ای2 ارائه شده توسط چانگ3، استفاده می شود. اعداد مورد 

1. آذر و رجب زاده )1393(؛ ص 149.
2. Extent Analysis Method.
3. Chang.
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شکل 3- درخت سلسله مراتب تصمیم برای رتبه بندی راهکارهای به کارگیری 
لجستیک معکوس
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استفاده در این روش، اعداد مثلثی فازی بوده و برای دو عدد فازی مثلثی M1=(l1,m1,u1)  و   
 M2=(l2,m2,u2) عملگرهای ریاضی به صورت روابط )2( تا )4( تعریف می شود1:

 )2

 )3

 )4

برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار Sk که خود یک عدد مثلثی 
است، به صورت رابطه )5( محاسبه می شود:

 )5

که k بیانگر شماره سطر و i و j به ترتیب نشان دهنده معیار i اُم و معیار j اُم هستند.
پس از محاسبه   Skها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طورکلی 
اگر M1 و M2 دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی M1 بر M2، که با  (V)M1≥ M2 نشان 

داده می شود، به صورت رابطه )6( تعریف می شود:

 )6

همچنین داریم:

 )7

میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از k عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه )8( به دست می آید:

 )8

1. مؤمنی )1392(؛ صص250-252.
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برای محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه )9( عمل 
می شود:

 )9

بنابراین، بردار وزن معیارها و زیرمعیارها به صورت رابطه )10( خواهد بود:

 )10

بردارهای وزنی نرمالیزشده به صورت رابطه )11( هستند:

 )11

پس از انجام مراحل فوق، وزن معیارها )موانع اصلی( و زیرمعیارها )زیرموانع( به دست آمده 
است. وزن نرمالیزشده موانع اصلی و زیرموانع تأثیرگذار در به کارگیری لجستیک معکوس 

در جدول )7( آورده شده است.
اصلی در وزن  موانع  نرمال  از حاصل ضرب وزن  زیرموانع  نهایی  این جدول، وزن  در 
نرمال زیرموانع مربوط به آن به دست آمده است. در روش  TOPSIS فازی، از وزن نهایی 
زیرموانع استفاده می شود. با توجه به وزن نهایی به دست آمده از زیرموانع، هر زیرمانعی که 
وزن بیشتری داشته باشد، رتبه بهتری به دست می آورد و دارای اهمیت بیشتری است و بدین 

ترتیب کلیه زیرموانع رتبه بندی می شوند.

4ـ2. رتبه بندی راهکارها با استفاده از روش  TOPSIS فازی
پس از جمع آوری داده های مربوط به پرسشنامه دوم، از وزن نهایی زیرموانع استفاده کرده 
و راهکارها با استفاده از روش TOPSIS فازی اولویت بندی می شوند. بدین منظور مراحل 

زیر طی شده است:

مرحله اول: ترکیب نظرات فازی متخصصان

فازی  اعداد  با  زبانی هستند که  متغیرهای  فازی، رتبه بندی راهکارها   TOPSIS در تکنیک 
متغیرهای  تبدیل  از  پس  مرحله،  این  در  می شوند.  داده  نشان  مثلثی  
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س 
ک معکو

ستی
ی لج

ی و زیرموانع مؤثر در به کارگیر
صل

ده موانع ا
دول 7ـ وزن نرمالیز ش

ج

ی
موانع اصل

ل 
وزن نرما

ی
موانع اصل

زیرموانع
ل 

وزن نرما
زیرموانع

ی 
وزن نهای

زیرموانع
ی

رتبه نهای

مدیریتی
0/2343

ت ارشد
عدم تعهد مدیری

0/3242
0/075960

2
س

ک معکو
نبود برنامه  برای لجستی

0/2951
0/069142

3
س

ک معکو
عدم آگاهی درباره لجستی

0/1861
0/043603

11
ت ناشی از برگشتی ها

ت در برابر تغییرا
مقاوم

0/08731
0/020457

16
فقدان شیوه های مدیریتی بازگشتی

0/04782
0/011204

25
س

ک معکو
ص لجستی

نبود متخص
0/05923

0/013876
22

ک
استراتژی

0/2107
س

ک معکو
ت به لجستی

ت نسب
ک شرک

عدم تعهد گروه های استراتژی
0/4995

0/105245
1

س
ک معکو

ت به لجستی
ت پذیری نسب

عدم مسئولی
0/2147

0/045237
10

س با فرآیند زنجیره تأمین
ک معکو

عدم یکپارچگی فرآیند لجستی
0/2857

0/060197
6

سازمانی
0/1708

ب سازمانی
فقدان ساختار مناس

0/3791
0/064750

4
س

ک معکو
ب برای لجستی

ش مناس
فقدان آموز

0/3244
0/055408

7
ت کافی برای پرسنل سازمان

عدم اختیارا
0/1441

0/024612
14

س
ک معکو

ت به بهترین شیوه های لجستی
ک نسب

ک مشتر
عدم در

0/0941
0/016072

18
ب

همکاری سازمانی نامناس
0/0553

0/009445
26

س
ک معکو

ت به لجستی
ت نسب

عدم ارزیابی سیستم عملکرد شرک
0/0028

0/000478
46

اقتصادی
0/1413

ت
ت محصوال

فقدان سرمایه گذاری در زمینه بازیاف
0/3762

0/053157
8

س
ک معکو

ت لجستی
فقدان سرمایه گذاری برای سیستم های اطالعا

0/3285
0/046404

9
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ی
موانع اصل

ل 
وزن نرما

ی
موانع اصل

زیرموانع
ل 

وزن نرما
زیرموانع

ی 
وزن نهای

زیرموانع
ی

رتبه نهای

اقتصادی
0/1413

هزینه اولیه و عملیاتی باال
0/1920

0/027129
13

س
ک معکو

تحمیل بار مالیاتی ناشی از لجستی
0/0041

0/000579
43

س
ک معکو

ت به سوددهی لجستی
عدم اطمینان نسب

0/0986
0/013932

21

قانونی
0/1131

ت
ت محصوال

عدم تدوین قوانینی برای بازیاف
0/5354

0/060554
5

س
ک معکو

ت محیطی لجستی
عدم توجه به مسائل زیس

0/2937
0/033217

12
ت

ت محصوال
ت به بازیاف

عدم وجود رویه های استاندارد نسب
0/0319

0/003608
31

ت
ت ضایعا

ت بازگش
ش غیررسمی شیوه های مدیری

گستر
0/1388

0/015698
19

فنی
0/0666

ت و فناوری
عدم دسترسی به سیستم های اطالعا

0/3468
0/023097

15
ب

ت های تکنولوژیکی مناس
فقدان زیرساخ

0/3018
0/020099

17
ت

ت محصوال
توسعه کمتر تکنولوژی بازیاف

0/1982
0/013200

23
س

ک معکو
ت لجستی

پیچیدگی عملیا
0/0597

0/003976
30

س
ک معکو

ت های فنی مورد نیاز برای لجستی
فقدان مهار

0/0209
0/001392

39
س توسط شرکای زنجیره تأمین

ک معکو
ت لجستی

عدم حمای
0/0724

0/004822
29

زیرساختی
0/0026

س
ک معکو

ت اولیه برای لجستی
فقدان تسهیال

0/3402
0/000885

41
ت

ت محصوال
نبود برنامه ریزی برای بازیاف

0/3186
0/000828

42
س

ک معکو
ت های لجستی

فقدان تحقیق و توسعه در زمینه قابلی
0/2063

0/000536
44

ت
ت محصوال

ت بر بازیاف
نبود سیستمی برای نظار

0/1011
0/000263

48
ف سوم

ک طر
ت های لجستی

ت یافتن شرک
مشکال

0/0193
0/000050

50
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ی
موانع اصل

ل 
وزن نرما

ی
موانع اصل

زیرموانع
ل 

وزن نرما
زیرموانع

ی 
وزن نهای

زیرموانع
ی

رتبه نهای

زیرساختی
0026

ت
ف سوم شرک

ک طر
ت های لجستی

عدم همکاری میان شرک
0/0142

0/000037
51

ش
دان

0/0057

س
ک معکو

ت به فواید لجستی
عدم آگاهی نسب

0/4146
0/002363

35
س

ک معکو
ش در زمینه شیوه های لجستی

فقدان دان
0/3196

0/001822
37

س
ک معکو

ت محیطی لجستی
ش زیس

فقدان دان
0/1604

0/000914
40

ت برگشتی
ش مالیاتی محصوال

فقدان دان
0/0330

0/000188
49

ت
ت محصوال

ت به کانال های بازیاف
ت نسب

فقدان اطالعا
0/0721

0/000411
47

ت
سیاس

0/0146

س در سطح کشور
ک معکو

ص برای لجستی
نبود قوانینی خا

0/5219
0/007619

27
س

ک معکو
فقدان قوانینی مشوق )انگیزه ساز( برای لجستی

0/2129
0/003108

33
عدم اتفاق نظر میان وزراتخانه های مربوطه

0/0356
0/000519

45
س به عنوان عملکرد رقابتی

ک معکو
در نظر نگرفتن لجستی

0/2294
0/003349

32

بازار
0/0403

ت
ت اتفاقی در تقاضای محصوال

ت و بازگش
عدم قطعی

0/3515
0/014165

20
ت محصول برگشتی

عدم اطمینان از کیفی
0/3094

0/012469
24

ت دوباره تولیدشده
عدم بازاریابی برای محصوال

0/1831
0/007379

28
ت دوباره تولیدشده

ت توزیع کنندگان برای توزیع مجدد محصوال
عدم حمای

0/0676
0/002724

34
ت دوباره تولیدشده

ت به محصوال
ت مشتریان نسب

ک مثب
عدم در

0/0522
0/002104

36
س

ک معکو
ت رقابتی لجستی

ت به مزی
ت کمتر نسب

شناخ
0/036

0/001451
38
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نظرات  حسابی،  میانگین  استفاده  با   ،)3( جدول  در  متناظر  فازی  اعداد  به  پرسشنامه  زبانی 
متخصصان را به شکل رابطه )12(، با یکدیگر ترکیب می کنیم:

 )12

به  مربوط  مؤلفه  و می باشد  متخصص  افراد  تعداد  نشانگر   k پارامتر   ،)12( رابطه  در 

شخص k اُم برای مقایسه راهکار i اُم به معیار j اُم است1.

مرحله دوم: محاسبه رتبه راهکارها

خطی  مقیاس  تبدیل  از  مقایسه،  برای  واحد  مقیاسی  به  مقیاس  تبدیل  برای  مرحله،  این  در 
استفاده می شود و ماتریس تصمیم فازی نرمال به صورت رابطه )13( به دست می آید2: 

 )13

به طوری که:

 )14

 )15

 )16

 )17

B و C به ترتیب مجموعه معیارهای سود و زیان هستند. شیوه نرمال سازی ذکر شده در 
باال ایجاب می کند که اعداد مثلثی فازی نرمال شده در بازه ]0,1[ واقع شوند.

وزین3  نرمال  فازی  تصمیم گیری  ماتریس  )زیرموانع(،  زیرمعیارها  نهایی  وزن  بررسی  با 
به صورت رابطه )18( ساخته می شود:

1. آذر و رجب زاده )1393(؛ ص 195.
2. Patil & Kant (2014); p. 685.
3. Weighted Normalized Fuzzy Decision Making Matrix.
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 )18

هستند.   ]1,0[ بازه  در  واقع  نرمال  مثبت  مثلثی  فازی  اعداد   ṽij مقادیر   ،j ، i هر   برای 
و   )19( به صورت روابط   ،)A-( منفی  ایده آل  راه حل  و   )A*( مثبت  ایده آل  راه حل  بنابراین 

)20( تعریف می شوند:

      )19

 )20

به طوری که؛ 
فاصله هر راهکار از *A و -A، به صورت روابط )21( و )22( محاسبه می شود:

 )21

 )22

که در آن )d)0,0  فاصله دو عدد فازی است. همچنین، ضریب نزدیکی1 هر راهکار، به 
صورت رابطه )23( محاسبه می شود:

 )23

بنابراین بر مبنای ضریب نزدیکی )cci(، می توان راهکارها را رتبه بندی کرد )هر راهکاری 
که cci آن بزرگ تر باشد، رتبه بهتری دارد(.

اصلی  موانع  از  هریک  زیرموانع  براساس  راهکار  هر  رتبه  فوق،  مراحل  انجام  از  پس 
به دست می آید. در جدول )8(، رتبه بندی راهکارها براساس زیرموانع هریک از موانع اصلی 

ارائه شده است.

1. Closeness Coefficient.
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ی
صل

ک از موانع ا
س زیرموانع هری

ی راهکارها براسا
د

دول 8ـ رتبه بن
ج

راهکار ها

ی
ک از موانع اصل

ت آمده هر راهکار از زیرموانع هری
رتبه  به دس

رتبه 
زیرموانع 
ی

مدیریت

رتبه 
زیرموانع 
ک

استراتژی

رتبه 
زیرموانع 
ی

سازمان

رتبه 
زیرموانع 
ی

اقتصاد

رتبه 
زیرموانع 

ی
قانون

رتبه 
زیرموانع 

ی
فن

رتبه 
زیرموانع 
ی

زیرساخت

رتبه 
زیرموانع 

ش
دان

رتبه 
زیرموانع 

ت
سیاس

رتبه 
زیرموانع 

بازار

ت ارشد
ت و آگاهی مدیری

حمای
19

11
6

10
7

15
17

18
13

3

تعیین دالیل، بازیگران و مسائل مربوط به برگشتی ها
26

15
5

14
12

6
28

10
19

15

ت  ها با فرآیند ها
تطبیق دادن سیاس

8
3

3
11

22
5

16
3
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4

س
ک معکو

ش مرتبط با لجستی
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17
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7
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27
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24
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س
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ص داخلی لجستی
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13
8

12
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20
27
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10
8
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18

5
9

27
28

3
13

6
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1

ایجاد قراردادهای فرعی
12

17
21

19
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13
9

23
26

17
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توسعه زنجیره تأمین حلقه بسته توسط ادغام با لجستی
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24
30

25
3

17
1

12
29

28
21

همکاری متقابل وظیفه اي
20

2
24

6
14

19
11

2
1

19

ت
ت محصوال

ک برای جلوگیری از بازگش
تمرکز استراتژی

7
7

20
29

8
28

22
27
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5
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4
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راهکار ها

ی
ک از موانع اصل

ت آمده هر راهکار از زیرموانع هری
رتبه  به دس

رتبه 
زیرموانع 
ی

مدیریت

رتبه 
زیرموانع 
ک

استراتژی

رتبه 
زیرموانع 
ی

سازمان

رتبه 
زیرموانع 
ی

اقتصاد

رتبه 
زیرموانع 

ی
قانون

رتبه 
زیرموانع 

ی
فن

رتبه 
زیرموانع 
ی

زیرساخت

رتبه 
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ش
دان

رتبه 
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ت
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21
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25
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6
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10
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5
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2
20

13
2

6
12

5
20
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5
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راهکار ها

ی
ک از موانع اصل

ت آمده هر راهکار از زیرموانع هری
رتبه  به دس

رتبه 
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ی
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ک
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رتبه 
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ی

سازمان

رتبه 
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ی
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رتبه 
زیرموانع 

ی
قانون
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ی
فن
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ی

زیرساخت

رتبه 
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زیرموانع 

ت
سیاس

رتبه 
زیرموانع 

بازار

ب برای 
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4-3. رتبه بندی نهایی راهکار ها و تحلیل نتایج

اصلی،  موانع  از  یک  هر  زیرموانع  در  راهکارها  می گردد  مالحظه   ،)8( جدول  به  توجه  با 
محاسبه  رتبه  میانگین  راهکار ها  از  یک  هر  برای  لذا،  آورده اند.  به دست  متفاوتی  رتبه های 
شده است و رتبه نهایی راهکار ها به دست آمده که در جدول )9( رتبه نهایی راهکار ها ارائه 

شده است.

جدول 9ـ رتبه بندی نهایی راهکار ها

میانگین راهکار ها
رتبه ها

رتبه بندی 
نهایی

11/96حمایت و آگاهی مدیریت ارشد

1515تعیین دالیل، بازیگران و مسائل مربوط به برگشتی ها

9/32تطبیق دادن سیاست  ها با فرآیند ها

19/423توسعه دانش مرتبط با لجستیک معکوس

13/312تعیین متخصص داخلی لجستیک معکوس

12/47همکاری استراتژیک با شرکای زنجیره معکوس

17/821ایجاد قراردادهای فرعی

1922توسعه زنجیره تأمین حلقه بسته توسط ادغام با لجستیک معکوس

11/85همکاری متقابل وظیفه ای

17/520تمرکز استراتژیک برای جلوگیری از بازگشت محصوالت

10/43درک بازیافت محصوالت به عنوان کاالهای منقضی شده

16/118لجستیک معکوس به عنوان بخشی از برنامه پایداری

12/89اصالح ارزش بازیافت محصوالت

8/51تخصیص منابع مالی کافی

11/44ایجاد تعادل میان کنترل هزینه ها و پاسخگویی به مشتریان

20/324شفاف سازی هزینه ها و عملکرد

13/813کنترل زمان بازیافت محصوالت

13/211ساده و استانداردسازی فرآیندهای لجستیک معکوس
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میانگین راهکار ها
رتبه ها

رتبه بندی 
نهایی

15/817پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی

23/228تأکید بر قوانین زیست محیطی و مقررات و رویه ها

2126اجرای شیوه های سبز برای بازیافت محصوالت

17/119ایجاد آگاهی عمومی در مسائل زیست محیطی

12/78توسعه حمایت های زیرساختی و تسهیالت

17/119شناسایی فعالیت های بازیافتی برای محصوالت برگشتی

15/216وجود تکنولوژی و سیستم های اطالعاتی مناسب برای لجستیک معکوس

19/423جمع آوری مناسب ضایعات و محصوالت برگشتی

13/110ایجاد، توسعه و سرمایه گذاری در فناوری لجستیک معکوس

داشتن همکاری الکترونیکی برای سرعت و هماهنگی مؤثر میان اعضای زنجیره 
20/825تأمین

توسعه استراتژی برون سپاری بازیافت و انتخاب محصوالتی که به پایان عمرشان 
14/314رسیده اند

21/427قابلیت قرار دادن محصوالت برگشتی در بازار

راهکار  راهکار ها،  نهایی  رتبه بندی  در  می شود،  مشاهده   )9( جدول  در  که  همان طور 
»تخصیص منابع مالی کافی« در رتبه اول و پس از آن راهکار های »تطبیق دادن سیاست ها با 
فرآیندها« و »درک بازیافت محصوالت به عنوان کاالهای منقضی شده« به ترتیب در رتبه های 
دوم و سوم قرار دارند. راهکار »تأکید بر قوانین زیست محیطی و مقررات و رویه ها« نیز در 

رتبه آخر قرار دارد.

جمع بندی و مالحظات

مباحث لجستیک معکوس در عصر حاضر به سبب افزایش اهمیت صرفه جویی در مواد اولیه، 
عوامل زیست محیطی و قوانین دولتی، توجه محققان بسیاری را به خود جلب کرده است. 
عالوه بر این، با توجه به نرخ برگشت 15 تا 20 درصد محصوالت در زنجیره تأمین، همواره 
برای  این راستا،  این زمینه مواجه اند. در  با چالش هایی در  تولیدکنندگان و توزیع کنندگان 
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به کارگیری لجستیک معکوس چندین مانع و برای غلبه بر این موانع راهکارهایی وجود دارد 
که در این پژوهش 51 مانع و 30 راهکار ارزیابی شده است. دشواری تکمیل اطالعات مورد 
نیاز در روش های تصمیم گیری چند معیاره، عموماً مانع جدی بر سر راه اجرای دقیق ارزیابی 
رفته که  به کار  فازی  مقایسات، محیط  به  مربوط  ابهامات  نظر گرفتن  به منظور در  است که 
موجب دقت بیشتر در چارچوب ارائه شده می شود. سرانجام، وزن موانع از طریق AHP فازی 

تعیین شد و راهکارها توسط TOPSIS فازی اولویت بندی شدند.
در پژوهش گنجعلی و همکاران )1392(، با عنوان »ارزیابی موانع لجستیک معکوس با 
مدیریتی«،  در سطح  متخصص  »فقدان  موانع،  مهم ترین   ،»DEMATEL تکنیک  از  استفاده 
»عدم وجود اجرای طراحی سبز برای محصوالتی که به پایان عمرشان رسیده اند«، »در نظر 
گرفته نشدن لجستیک معکوس به عنوان عملکرد رقابتی«، »فقدان شناسایی بهتر تکنیک ها« و 
»فقدان پرسنل آموزش دیده« بودند. دهناد و باقری )1394(، در پژوهشی با عنوان »مروری بر 
بررسی عوامل مؤثر بر اجرای لجستیک معکوس در صنعت خودروسازی ایران« نشان دادند 
که عواملی مانند »قوانین و مقررات«، »مسائل اقتصادی«، »شهروندی سازمانی« و »همکاری 
در میان شرکای زنجیره تأمین«، یک شرکت را در اتخاذ لجستیک معکوس تحت تأثیر قرار 
می دهد. راوی و شانکار )2005(، در پژوهشی با عنوان »تحلیل تعامالت میان موانع لجستیک 
مهمی  بسیار  مانع  معکوس«  لجستیک  شیوه های  از  آگاهی  »عدم  که  دادند  نشان  معکوس« 
در  ارشد«  مدیریت  تعهد  عدم  و  آگاهی  »عدم  مانند  مسائلی  استراتژیک  مدیریت  و  بوده 
لجستیک معکوس در سطح پایینی از سلسله مراتب قدرت و راندگی باال بودند. در پژوهش 
پراکاش و همکاران )2015(، با عنوان »تجزیه  و تحلیل موانع اجرای لجستیک معکوس در 
صنعت الکترونیک هند با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی« نشان دادند که »عدم 
مشتریان  »ادراک  سوم«،  طرف  لجستیک  خدمات  تأمین کنندگان  با  همکاری  هماهنگی/ 
درباره لجستیک معکوس« و »نبود سیستمی برای نظارت بر بازگشت محصوالت«، سه مانع 
مهم برای پذیرش لجستیک معکوس بودند. در پژوهش حاضر، با توجه به نتایج به دست آمده 
از جدول )7(، مالحظه می شود که موانع »عدم تعهد گروه های استراتژیک شرکت نسبت 
به لجستیک معکوس«، »عدم تعهد مدیریت ارشد« و »نبود برنامه برای لجستیک معکوس«، 
میان شرکت های لجستیک طرف سوم«  مانع »عدم همکاری  جزء مهم ترین موانع هستند و 
با پژوهش های مطرح  بنابراین، عدم مطابقت پژوهش حاضر  نیز کم اهمیت ترین مانع است. 



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 86، بهار 1397 162 

این  در  استفاده  مورد  بین صنایع مختلف و روش های  تفاوت  از  است حاکی  شده، ممکن 
نظر  پژوهش ها در  به سایر  نسبت  بیشتری  موانع  پژوهش،  این  باشد. همچنین در  پژوهش ها 

گرفته شده است.

پیشنهادهای پژوهش

الف( پیشنهادهای کاربردی

در راستای نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهادهای کاربردی ذیل ارائه می شود: 
تهیه برنامه های بازدید برای مدیران؛ این بازدیدها می تواند از صنایع کشورهایی باشد  ●

که پیشرفت های خوبی در زمینه لجستیک معکوس داشته اند.
طراحی سایت جدید ضایعات بر طبق آخرین دستاوردهای علمی ممکنه. ●
برنامه ریزی ُخرد و کالن در نواحی تولیدی. ●
پیاده سازی سیستم مدیریت پسماند. ●
فاکتور  ● یک  به عنوان  معکوس  لجستیک  موضوع  به  تصمیم گیران  و  مدیران  توجه 

استراتژیک.
فرهنگ و تعهد فراگیر. ●
ایجاد تعهد نسبت به تبدیل مرکز مدیریت لجستیک معکوس از یک واحد هزینه زا  ●

به یک واحد درآمدزا.
برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت برای کارکنان بخش لجستیک معکوس و... . ●

ب( پیشنهادهای تحقیقاتی

این پژوهش به اولویت بندی راهکارهای به کارگیری لجستیک معکوس در صنعت  ●
مانند  دیگر  صنایع  در  آتی  تحقیقات  می شود  پیشنهاد  لذا،  است،  پرداخته  فوالد 
پالستیک، کاغذ، منسوجات، ساخت کامپیوتر، کاالهای حجیم انجام شده و نتایج با 

پژوهش حاضر مقایسه شود.
تصمیم گیری  ● دیگر  روش های  از  موضوع  دقیق تر  بررسی  برای  می شود  پیشنهاد 

چندمعیاره مانند ANP ،Electre ،Promethee و Vikor فازی استفاده شود. 
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مقدمه

توجه به فعالیت های بازاریابی به عنوان ابزاری برای حضور در ذهن مشتریان و ایجاد دارایی 
بازاریابی محسوب می شود. تحقیقات مختلف  برند، دیدگاه جدیدی در علم  نام  به  معنوی 
مشتریان  ذهن  در  ارزش  این  بلکه  نیست،  خدمات  یا  کاال  در  واقعی  ارزش  می دهد  نشان 
ایجاد  مشتریان  ذهن  در  را  واقعی  ارزش  که  است  برند  این  و  دارد  وجود  بالقوه  و  واقعی 
می کند. به همین دلیل، شرکت ها توجه ویژه ای به برند و مدیریت برند دارند1. در سال های 
دارایی هایشان  ارزش ترین  با  از  یکی  که  رسیده اند  باور  این  به  شرکت ها  از  بسیاری  اخیر 
افراد  امروز همۀ  پرچالش  و  پیچیده  دنیای  در  است.  برندهای محصوالت و خدمات آن ها 
چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک مدیر کسب وکار، با گزینه های روزافزون و تالش 
در  برندها  توانمندی  اساس،  این  بر  مواجه اند.  انتخاب  و  تصمیم گیری  زمان  کاهش  برای 
ساده سازی تصمیم گیری مشتری ها، کاهش ریسک و تعریف انتظارات آن ها بسیار ارزشمند 
است. یکی از وظایف مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن 
عمل به وعده ها و تعهدات، قدرت توانمندی های خود را در طول زمان ارتقا دهند. با ایجاد 
وفادار،  مشتری های  افزایش  و  برندسازی  طریق  از  محصوالت  میان  اداراکی  تمایزهای 
بازاریاب ها ارزشی فراتر از سودآوری مالی برای سازمان ایجاد می کنند2. امروزه برند یک 
برای مشتریان و  بیشتر  ارزش  برای سازمان ها است که آن ها را در جهت  استراتژیک  الزام 
ایجاد مزیت های رقابتی پایدار یاری می رساند. ایجاد برند قدرتمند در بازار، هدف اساسی 
بسیاری از سازمان ها است زیرا یک برند قدرتمند می تواند اعتماد مشتریان را در هنگام خرید 
کاال و خدمات افزایش دهد و به آن ها کمک کند تا عوامل ناملموس را بهتر درک کنند. 
با ارزشی برای شرکت محسوب  به عبارت دیگر می توان گفت یک برند قدرتمند، دارایی 
می شود.3 در حقیقت، داشتن برندهای قوی، توانایی رقابت شرکت را افزایش داده و بر میزان 
سودآوری آن نیز می افزاید. نگاهی به آمار برندهای برتر جهان در سال 2011 نیز بیانگر این 
مطلب است. در سال 2011، برند کوکاکوال توانست رتبه اول در بین صد برند برتر جهان را 
به دست آورد. ارزش این برند، رقمی معادل 861/71 میلیارد دالر است که حاکی از ارزش 

1. قاسمی و درزیان عزیزی )1392(؛ ص 78.
2. اسداهلل و همکاران )1388(؛ ص 31.

3.  Chang & Chen (2008); p.123.



پژوهشنامه بازرگانی، شماره 86، بهار 1397 168 

تا چه  برند قوی  نشان می دهد یک  بوده و همچنین  بین مشتریان  برند کوکاکوال در  باالی 
میزان برای شرکت درآمدزایی دارد. شرکتی که با برند کاال، فقط به عنوان یک نام تجاری 
تحقیق  راستا  این  در  است1.  شده  غافل  برند  از  استفاده  موارد  ماهیت  از  می کند،  برخورد 
است.  غذایی  صنایع  کارخانجات  در  برند  عملکرد  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  به دنبال  حاضر 
مفهوم عملکرد برند به طورکلی متمرکز بر کارایی و اثربخشی است و از آنجا که شرکت ها 
)نظیر  بعضی صورت ها  در  مالی  کارآیی  باشند،  بقا سودآور  و  تداوم  برای  باید  نهایت  در 
شده  استفاده  مطالعات،  در  عملکرد  نهایی  نتیجه  به عنوان  و...(  خالص  سود  ناخالص،  سود 
است. اما تعاریفی از عملکرد نیز وجود دارند که متمرکز یا مشتمل بر اثربخشی هستند. برای 
مثال می توان به ارزش ایجاد شده برای مشتری، سطح فروش، سهم بازار و... اشاره کرد که 

عملکرد برند نیز جز این گروه از شاخص ها است2. 

1. ادبیات و پیشینه تحقیق

زیرا  است3؛  برند  کیفیت  مدیریت  و  و سنجش،  مقایسه  ساختن،  فرایند  برند یک  مدیریت 
که  نیست  عجیب  پیچیدگی شان  به خاطر  و  است،  مشخص  شرکت  برای  برندها  اهمیت 
توسعه  برند مسئول  مدیران  برند حل شود.  مدیر  نقش  اغلب در  برندهای شرکت  مدیریت 
برای  را  بیش ترین مسئولیت  نایک گلف  برند  نمونه، مدیر  برای  برند هستند.  یا مدیریت  و 
استراتژی برند نایک گلف، تاکتیک ها و عملکرد آن تقبل می کند، درحالی که مدیران برند 
مسئول عملکرد برند هستند، راهنمایی های کمی در ادبیات وجود دارد که با آنچه سرمایه 
ناملموس و قابلیت ها نامیده می شود و برای یک مدیر برند الزم است تا اثربخش واقع شود، 
مرتبط باشد. بازارگرایی و مشتری مداری و بازاریابی داخلی از عوامل مهم در عملکرد برند 
تئوری، چارچوب  نظر  از  مفروضات  این  درباره  دیدگاه هایی  برای کسب  است. همچنین، 

مفهومی به کارگرفته شده است که منابع را با قابلیت های عملکرد مرتبط می سازد4. 
بازار  در  برند  مؤفقیت  میزان  به معنای  برند  عملکرد   )2008( مریلس  و  ونگ  اعتقاد  به 

1. قاسمی و در زیان عزیزی )1392(؛ ص 56.
2. غفاری آشتیانی، کرجالیان )1390(؛ ص 34.

3. Aaker & Keller (1990); p. 39.
4. Hughes & Morgan (2008); p326.
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است. از نظر ایشان سه معیار آگاهی برند، تصویر برند و وفاداری برند به عنوان شاخص های 
به  وابسته  خود  برند  عملکرد  دیگر،  سوی  از  شده اند.  معرفی  برند  عملکرد  ارزیابی کننده 
تأثیر   برندگرایی  و  است  شرکت ها  در  برند  به  گرایش  میزان  جمله  از  مختلفی  متغیرهای 
نتایج مطالعه آناتا در رابطه مشتری مداری و ارزش  برند دارد1.  بر عملکرد  مثبتی  مستقیم و 
برند و کیفیت  برند، آگاهی  با ارزش ویژه   بین مشتری  مداری  برند، مشخص کرد که  ویژه 
و  برند  تداعی  با  مشتری  مداری  رابطه  ولی  دارد،  وجود  معناداری  رابطه   برند  درک شده 
وفاداری برند معنادار نیست2. همچنین نتایج یک پژوهش نشانگر افزایش کیفیت خدمات از 
طریق بازاریابی داخلی و برند سازی داخلی است. کارکنان سازمان های خدماتی نقش مهمی 
و  داخلی  بازاریابی  شوند.  واقع  توجه  مورد  باید  بنابراین  می کنند،  ایفا  خدمات  کیفیت  در 
برند سازی داخلی نیز همین کار را انجام می دهند؛ یعنی هردو به کارکنان توجه ویژه ای نشان 
باعث  به مشتریان می دهد، عمل کرده و  به وعده  هایی که سازمان ها  از طریق آن ها  داده و 

جذب هرچه بیشتر مشتریان به سازمان می شوند.

2. سرمایه انسانی

سرمایه انسانی یک مدیر برند همان مهارت های مدیریت برند و تخصص وی و... است. این 
نیز سازگاری دارد3.   بیانگر اهمیت مهارت ها و تجربه شغلی است  با تحقیقات اولیه که  امر 
توانایی ها و تخصص های یک مدیر برند شامل عناصری از قبیل تصمیم گیری، کار گروهی، 
خلق  را  برند  مؤثر  به طور  بتواند  تا  است  الزم  برند  مدیر  برای  که  است  شبکه ها  و  تعامل 
کرده، تعامل را حفظ کرده، بر برند و ساختار آن مدیریت کند )یعنی قابلیت های مدیریت 
برند(. از دیدگاه دانش منابع انسانی، داشتن بانک استعداد )توانمندی ها( برای یک سازمان 
اهمیت دارد. یک سازمان با قلب و ذهن انسان ها رابطه برقرار می کند. موفق ترین سازمان ها 
و شرکت ها رویکردی برای همسویی ارزش ها و چشم انداز ها و نیز حفظ استعداد ها و سرمایه 

انسانی ارائه می دهند4. بنابراین، فرضیات به این صورت خواهد بود:

1. Wong & Merrilees (2008); p.124.
2. نائینی و همکاران )1393(؛ ص 56.

3. Nath & Mahajan (2011); p.62.
4. رحیمیان، 1392، ص 12.
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فرضیه اول )H1(: سرمایه انسانی اثر مثبتی بر قابلیت های مدیریت برند دارد.

2-1. سرمایه ارتباطی
شبکه های  و  ارتباطات،  روابط،  کسب وکار،  سابقه  همان  برند  مدیر  یک  ارتباطی  سرمایه 
ناشی  اجتماعی  سرمایه  مفهوم  از  ارتباطی  سرمایه  است.  شرکت  با  خارجی اش  و  داخلی 
می شود. سرمایه اجتماعی یک جنبه از ساختار اجتماعی است که ارزش خلق کرده و کار 
افرادی که در ساختار اجتماعی هستند را ساده تر می کند1. این یک جنبه ضروری از مدیریت 
بازاریابی است2. مدیران برند اغلب به عنوان ابزار محدود کننده کاری با آژانس های تبلیغاتی، 
تنظیم کننده ها و شرکای زنجیره تأمین کار می کنند. این سرمایه ارتباطی برای اثربخشی برند 
مهم است3 و سرمایه ارتباطی یک مدیر برند با شرکای زنجیره تأمین برند می تواند اهرمی 
برای  باالتری از حمایت کانال ها  باشد، مثاًل در کسب سطوح  برند  ارتباطات  افزایش  برای 
با مشارکت کنندگان شبکه،  ارتقایی  انتهایی، هم  ویژه  قفسه های  )مانند  برند  موقعیت  حفظ 
مشارکت در حفظ یک تصویر ثابت از برند نه به واسطه تخفیف برند و...(. بنابراین، فرضیه 

دوم به این شکل است:
فرضیه دوم )H2(: سرمایه ارتباطی اثر مثبتی بر قابلیت های مدیریت برند دارد.

2-2. سرمایه سازمانی
درباره  شرکت  مدیریتی  سیاست های  از  وی  دانش  همان  برند  مدیر  یک  سازمانی  سرمایه 
است.  سازمانی  فرایند  یک  مشتری،  ارتباط  سازمانی  منابع  است.  رویه ها  و  فعالیت ها  برند، 
دانش بیشتر درباره سیاست ها و فعالیت های مدیریت برند شرکت به مدیر برند اجازه می دهد 
در ساختار سازمانی مؤثرتر عمل کند، بنابراین اجازه می دهد به صورت کاراتری با دیگران 

برای توسعه و حفظ پروژه های مرتبط با برند کار کند4.
می دانند که هوشمندي سرمایه ساختاري  اندازه  ای  و  هر شکل  در  تجاري  شرکت هاي 
انتشار  و  اخبار  جمع آوري  که  می کند  ایجاد  رقابتی  مزیت  براي  فرصت هایی  )سازمانی( 

1. Hitt & Biermant (2001); p.15.
2. Lai & Chiu (2010); p.462.

3. یزدانی و نصیری )1390(؛ ص 43.
4. ناس و ماهاجان )2011(؛ ص58.
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با به کارگیری هوشمندي سازمانی می تواند وجود،  اطالعات را دربرمی گیرد. یک شرکت 
انتشار، محصوالت و قیمت هاي اعضاي دیگر در صنعت را بررسی کرده و نظرات مشتریان 

و ایده هاي جدید را جویا شود.
آژانس هاي  از  را  داده  پایگاه هاي  و  فایل ها  تفکراتش،  گسترش  براي  می تواند  مدیر 
دولتی، مؤسسات، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به دست آورد و از نیازهاي بازار آگاه شود1. 
است،  مطلع  تصمیم گیری  درباره  فرایندهای شرکت  و  سیاست ها  از  که  برندی  مدیر  مثاًل، 
تحقیقات بازاریابی الزم برای فرایند تأیید تصمیم گیری درباره گسترش برند را بسیار مؤثرتر 

انجام می دهد2. پس، فرضیه به شکل زیر خواهد بود:
فرضیه سوم )H3(: سرمایه سازمانی اثر مثبتی بر قابلیت های مدیریت برند دارد.

2-3. سرمایه اطالعاتی
اطالعات یکی از منابع اصلی و با ارزش مدیران یک سازمان است. با این که منابع انسانی، 
مواد اولیه و یا امور مالی نقش و ارزش خاصی در روند تولید دارند، اما اطالعات همچنان 
اهمیت  اطالعات  وسیع تر  شود،  عملیات  پیچیدگی  و  حجم  هرچه  و  دارد  ویژه ای  ارزش 
منابع  مانند دیگر  بگیریم، پس  نظر  منبع در  به عنوان یک  را  اطالعات  اگر  بیشتري می یابد. 
نیازمند مدیریت است. مدیر دپارتمان اطالعات در یک سازمان، مسئول تهیه داده هاي خام 
افراد  شود  مطمئن  باید  مدیر  این  است.  استفاده  قابل  اطالعات  به صورت  آن ها  پردازش  و 
مورد نظر سازمان، اطالعات را به نحو مطلوب و در زمان مناسب دریافت کرده و در فرایند 
و  ارزیابی کردن  دادن،  آگاهی  اطالعات،  اصلی  اهداف  درواقع،  برده اند3.  به کار  مدیریت 
برند  موقعیت یابی  از  وی  درک  با  برند،  مشتریان  از  برند  مدیر  یک  درک  است4.  ترغیب 
برطرف  را  نیازهای کمی  رقابتی  با محصوالت  برند  نسبی  )یعنی همکاری  ترکیب می شود 
می سازد( و به وی اجازه می دهد برند را خلق کرده و به شیوه پاسخگویی تعامل داشته باشد5. 

بنابراین، چنین فرض می شود:

1. زنگویی نژاد و مشبکی )1387(؛ ص 109.
2. Griffith & Lusch (2007); p.131.

3. بهشتیان و ابوالحسنی )1393(؛ ص 67.
4. سرمد سعیدي )1388(؛ ص 43.

5. نجف بیگی )1389(؛ ص 31.
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فرضیه چهارم )H4(: سرمایه اطالعاتی اثر مثبتی بر قابلیت های مدیریت برند دارد.

2-4. قابلیت های مدیریت برند
به واسطه توسعه قابلیت های مدیریت برند، یک مدیر برند می تواند عملکرد برند را افزایش 
دهد. ناهمگونی عرضه و تقاضا به طور دائمی در حال نوسان است و فرصت های بازار به عنوان 
نتیجه این تغییرات در رفتارها یا بخش های هدف و بازارها به عنوان یک بخش کلی افزایش 
می یابد1.  یک مدیر برند می تواند قابلیت های بیشتری را در مدیریت برند توسعه دهد که از 
نظر توسعه و مدیریت برند اثربخش تر است و بنابراین، قادر به انتقال ارزش بیشتری در بازار 
است که به عملکرد بیشتر برند منجر خواهد شد2. قابلیت های مدیریت برند حوزه های وسیعی 
را در بر می گیرد از قبیل: توسعه برند و افزایش آن )از قبیل خلق، نگهداری و به روزکردن 
نوع  با  برند  ارزش  مطابقت  حفظ  منحصر به فرد،  ارزشی  موقعیت  یک  ایجاد  برند،  تصویر 
مشتریان(، ارتباطات و تعامل برند )از قبیل شناسایی هدف تبلیغاتی، انتقال اثربخش پیام های 
برند، و ارزیابی برون دادهای تعاملی برند(، مدیریت روابط برند )از قبیل ایجاد یک تعامل 
صداقت  افزایش  و  مشتریانش،  و  برند  بین  ارتباط  تقویت  و  ساخت  مشتریانش،  بین  برند 

برند(.3 بنابراین، فرض می شود:
فرضیه پنجم )H5(: قابلیت های مدیریت برند اثر مثبتی بر عملکرد برند دارد

2-5. مشتری مداری
در گذشته به دالیل متعدد نظیر فزونی تقاضا بر عرضه و محدود بودن رقابت در زمینه های 
مختلف، به خواسته ها و نیازهای مشتریان توجه چندانی نمی شد و افراد مجبور بودند کاالها 
یا خدمات مورد نیاز خود را با هر کیفیتی دریافت کنند. در سال های اخیر، به علت افزایش 
عرضه و رقابت، سازمان های تولیدی و خدماتی جهت حفظ بقا و افزایش سودآوری و سهم 
بازار خویش مجبور به ارائه کاالها و خدماتی متنوع تر، با کیفیت تر و متناسب با خواسته ها، 
تمایالت و سلیقه های مشتریان شدند. از سوی دیگر، آگاهی مشتریان از کاالها و خدمات نیز 

1. Hitt & Biermant (2001); p.19.
2. سید جوادین و شمس )1386(؛ ص 76.

3. Pimpakorn & Patterson (2010); p.62.
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افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا دیگر پذیرای هر نوع کاال یا خدمتی نیستند و این روند 
راهکارهایی  کردن  دنبال  به  ملزم  بنابراین، شرکت ها  بود.  خواهد  همراه  روزافزون  رشد  با 
نتیجه فضای  انتظارات و توقعات مصرف کنندگان است؛ در  از خواسته ها،  هستند که فراتر 
کسب وکار در جهان در سال های اخیر شاهد تغییر و تحوالت بسیار زیادی بوده است که 
نامشهود  دارایی  به سمت  دارایی مشهود  از  تغییر نگرش شرکت ها  به  از آن جمله می توان 
نامشهود اهمیت زیادی برای شرکت ها  اشاره کرد. از این رو، فرآیند ارزش گذاری دارایی 
دارد. در این شرایط سخت، سازمان هایی موفق اند که بتوانند مشتریانشان را راضی نگه   داشته، 
ایجاد  خود  محصوالت  برای  قوی  برند هایی  و  دهند  ارائه  خدمات شان  به  افزوده  ارزش 
کنند1 )مشتري مداري را از دیدگاه فرهنگ سازماني در نظرگرفته و آن را به عنوان مجموعه 
عقایدي تعریف کرده اند که ابتدا منفعت مشتري را، بدون استثنا کردن آن ها از دیگر افـراد 
تعیین  بلندمدت  در  سودآور  سازماني  ایجاد  هدف  با  کارکنان،  و  مـدیران  مالکـان،  مثـل 
می کند2(. برندهای قوی که از در آزمون های زمان، دوام می آورند، سال ها است که به کار 
آن  تحت  می کنند که  فراهم  برای محصوالتی  را  درآمد  فزاینده  و جریان  می شوند  گرفته 

برند فروخته می شوند3.
فرضیه ششم )H6(: مشتری مداری  اثر مثبتی بر بازارگرایی دارد.

2-6. بازاریابی داخلی
با آنان نقش اصلی را  ارتباط  در سازمان هاي خدماتی، کارکنان در جذب مشتریان و حفظ 
پاداش  و  براي آموزش  را کوشش سازمان  داخلی  بازاریابی  و کرونین  دارند. کوپر  برعهده 
و به طورکلی مدیریت نیروهاي انسانی براي ارائه خدمات بهتر می داند4. اوکاس و همکاران 
)2006( معتقدند کارکنان بازار اولیه سازمان را تشکیل می دهند5. وراواردنا )2006( نیز معتقد 
است مشاغل به ویژه در بخش خدمات همان محصوالت داخلی هستند که نیازها و خواسته هاي 
کارکنان را برآورده ساخته و به تحقق اهداف سازمان منجر می شوند و کارکنان نیز مشتریان 

1. حدجلی و سلیمی )2012(؛ ص 53.
2. ناس و ماهاجان )2011(؛ ص 89.

3. پورامید )1391(؛ ص 16.
4. Thelen & Magnini (2011); p 272.
5. Agarwal & Dev (2003); p 79.
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اولیه سازمان اند و با ارائه خدمات به مشتریان عوامل اصلی بازاریابی خدماتی محسوب می شوند، 
بازاریابی  نام سازمان می شناسند. در واقع،  به  را  ارائه دهنده خدمات  از مشتریان  بسیاري  زیرا 
داخلی عبارت است از جذب، توسعه، انگیزش و تداوم کیفیت کارکنان از طریق شغل به عنوان 
یک محصول و ارضای نیازمندی های آن ها. به عبارت دیگر، بازاریابی داخلی فلسفه رابطه و 
پیمان مشترک بین مشتریان و کارکنان )مشتریان داخلی( سازمان است1. در این مطالعه تأثیر 

غیرمستقیم بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی به عنوان متغییر واسطه ای شناسایی شده است 
فرضیه هفتم )H7(: بازاریابی داخلی اثر مثبتی بر بازارگرایی دارد.

2-7. بازارگرایی

بهبود  باعث  آن  از  استفاده  و  بوده  بازاریابی  مفاهیم  اساسی ترین  از  بازارگرایی  نظریه 
که  است  رفتارهایی  و  فعالیت ها  مجموعه   بازارگرایی  می شود2.  شرکت ها  عملکرد 
و  است  شرکت ها  سازمانی  فرهنگ  از  جزئی  و  بوده  شرکت ها  تصمیم سازی های  مبنای 
دارد:  بُعد  سه  بازارگرایی  حاضر،  تحقیق  در  دارد3.  شرکت ها  عملکرد  بر  مستقیمی  تأثیر 
برای  محرکی  عامل  برندگرایی  بین وظیفه ای.  هماهنگی  و  رقیب محوری  مشتری محوری، 
شرکت های برندمدار است که ایجاد برند را به عنوان یک موضوع مهم در تمام تصمیمات و 
جهت گیری های تجاری خود دنبال می کنند. این اصطالح بر به کارگیری آمیخته بازاریابی و 

منابع انسانی جهت تثبیت برند و ایجاد تمایز در اذهان مشتریان تأکید می کند.
فرضیه هشتم )H8(:  بازارگرایی بر عملکرد برند اثر مثبتی دارد.

3. چارچوب نظری پژوهش

الگوي  مطرح شده،  فرضیه هاي  و  قبلي  پژوهش هاي  نتایج  و  مشابه  الگوهاي  بررسي  با 
براساس  نمودار )1( تدوین شد.  قالب  از هشت فرضیه در  مفهومی پژوهش حاضر متشکل 
ارتباطی، سرمایه سازمانی،  انسانی، سرمایه  نامحسوس شامل: سرمایه  الگو، سرمایه های  این 
سرمایه اطالعاتی بر قابلیت های مدیریت برند اثر مثبت دارند. همچنین، بازاریابی داخلی و 

1. نائینی و همکاران )1393(؛ ص 58.
2. Dauda& etal (2010); p. 165.
3. Rahab & Suliyanto (2012); p.243.
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مشتری مداری بر بازارگرایی اثر مثبت دارند. در آخر، قابلیت های مدیریت برند و بازارگرایی 
بر عملکرد سازمان اثر مثبت دارند.

مشتری مداریبازاریابی

نمودار 1ـ الگوي مفهومي پژوهش

4. روش شناسی پژوهش

جامعه آماري این پژوهش مدیران شرکت هاي فعال در صنعت مواد غذایي است که در اصفهان 
قرار دارند. دلیل انتخاب شرکت هاي مواد غذایي، تعداد نسبتاً زیاد این نوع شرکت ها، رقابتي 
بودن نسبي فضاي این صنعت در مقایسه با سایر صنایع کشور و دارا بودن مزیت نسبي ایران در 
سطح بین المللي در این صنعت است . تعداد 56 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. در مورد 
روش نمونه گیري به دلیل پراکنش جغرافیایي زیاد شرکت ها و محدودیت زماني، نمونه گیري 
براساس راحتي و دسترسي به شرکت ها انجام شده است. براي گردآوري داده ها و آزمون مدل 
نیز از پرسشنامه بسته با 35 سؤال و طیف لیکرت پنج نقطه ای استفاده شده است. پرسشنامه ها 
به صورت مراجعه حضوري  به مدیران  کارخانه ها که به دلیل داشتن دانش اختصاصي در مورد 
پدیده مورد مطالعه، دارندگان کلیدي اطالعات محسوب مي شدند، و به روش خودگزارشي 
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متغیرهاي  سنجش  براي  شد.  داده  برگشت  قابل استفاده  پرسشنامه  مجموع، 56  در  و  تکمیل 
تخصصي پژوهش از مقیاس هاي استاندارد موجود استفاده شده است. یه این منظور سؤال هاي 
استاندارد ترجمه شده و با نظر چند تن از خبرگان دانشگاهي و دو نفر از مدیران و کارشناسان 
بازاریابي شرکت هاي مورد بررسي و اصالح قرار گرفت. بنابراین، پرسشنامه از روایي محتوا 
برخوردار است. ضریب آلفاي کرونباخ براي تمام متغیرهاي مکنون از آستانه 0/7 باالتر بوده 
پایایي مناسب پرسشنامه مزبور است. در جدول )1( تعداد سؤال های طراحی شده  بیانگر  که 

برای سنجش هر متغیر پنهان ارائه شده  است.

جدول 1ـ سهم هر یک از متغیر های در پرسشنامه

آلفای کرونباختعداد سؤالمقیاسمتغیر

30/793لیکرت 5 نقطه ايسرمایه انسانی

30/873لیکرت 5 نقطه ايسرمایه ارتباطی

30/736لیکرت 5 نقطه ايسرمایه سازمانی

40/766لیکرت 5 نقطه ايسرمایه اطالعاتی

40/835لیکرت 5 نقطه ايمشتری مداری

50/837لیکرت 5 نقطه ايبازاریابی داخلی

40/764لیکرت 5 نقطه ايبازارگرایی

50/720لیکرت 5 نقطه ايقابلیت های مدیریت

40/701لیکرت 5 نقطه ايعملکرد برند

5. مروری بر خطوط کلی تحقیق

به  و  دارد  دنیا  مطرح  اقتصادی  بنگاه های  در  ویژه ای  جایگاه  برندسازی  این که  به  توجه  با 
ضرورت ایجاد و توسعه برند در بنگاه های اقتصادی ایران توجهی نشده است، این تحقیق به 
دنبال بررسی عملکرد برند در صنایع غذایی است تا بتواند به بهترین نحو با انتظارات مشتریان 
منطبق باشد و بتواند در زمینه حضور برندهای ایرانی در بازارهای جهانی و تداوم این حضور 
ارائه دهد. بر این اساس، هدف اصلی تحقیق  مؤثر بوده و راهکارهایی برای مدیریت برند 
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حاضر شناسایی عوامل مؤثر در عملکرد برند در شرکت های صنایع غذایی است. به منظور 
دسترسی به هدف بیان شده در باال، پس از طراحی مدل و توسعه چارچوب نظری تحقیق، 
به بیان فرضیات تحقیق پرداخته شده و در نهایت جهت سنجش هدف اصلی تحقیق هشت 
فرضیه ایجاد گردید. جهت حل مسأله و بررســی فرضیات تحقیق، گام های زیر پیموده شد: 
مطالعه ادبیات موضوع، تعریف متغیرها، طراحی ابزار اندازه گیری مرتبط، مطالعات میدانی و 
معتبرسازی ابزار اندازه گیری داده ها، تهیه  پرسشنامه نهایی و سپس، توزیع آن و در نهایت به 

تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است.

6. نتایج و آزمون فرضیه ها

براساس تحلیل جمعیت شناختي نمونه، حدود 91 درصد پاسخگویان مرد و 9 درصد زن هستند. 
حدود 32 درصد آن ها زیر 40 سال و 68 درصد باالي 40 سال سن دارند. همچنین، 42 درصد 
پاسخگویان داراي تحصیالت کارشناسی و 58 درصد تحصیالت تکمیلی بودند و حدود 66 
درصد باالی 10 سال و حدود 34 درصد کمتر از 10 سال سابقه خدمت داشتند. براي آزمون 
امکان  و  است  محور  واریانس  مسیر  مدل سازي  تکنیک  استفاده شد که یک  مفهومي  مدل 
در  این روش  مي سازد.  فراهم  همزمان  به طور  را  سنجه ها  از  پژوهش   PLS1 و  نظریه  بررسي 

مواردي به کار می رود که حجم نمونه کوچک بوده یا توزیع متغیرها نرمال نباشد.

6-1. مدل اندازه گیری 
در مدل های PLS  دو مدل آزمون شود. مدل اول شامل مدل اندازه گیری است  و مدل دوم، 
مدل ساختاری است. شاخص هاي برازش رایج در مدل هاي اندازه گیري PLS، نُه متغیر مکنون 
پژوهش در قالب جدول )2( ارائه شده است. سه شاخص مهم برازش عبارت است از: متوسط 
 ،)MFL( عالئم اختصاري، بار عاملی )واریانس2، پایایي ترکیبی3 و بار عاملي4. در جدول )2
پایایی ترکیبی )CR(، میانگین واریانس )AVE(، عملکرد برند )BP(، قابلیت های مدیریت برند 

1.Partial Least Squares.
2. Average Variance Extracted (AVE).
3. Composite Reliability.
4. Fctor Loading.
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انسانی )HC(، سرمایه ارتباطی )RC(، سرمایه سازمانی  بازارگرایي )OR(، سرمایه   ،)BMC(
)OC(، سرمایه اطالعاتی )IC(، مشتری مداری )CO(، بازاریابی داخلی )DM( است.

جدول 2ـ نتایج مقدماتی مدل اندازه گیری

AVECRMFLشاخصمتغیرAVECRMFLشاخصمتغیر

BP

0/5350/768

DM

0/8380/572
Bp10/902Dm10/662
Bp20/738Dm30/680
Bp30/496Dm40/732
Bp40/536Dm50/951

BMC

0/5180/806

IC

0/6990/815

Bmc10/806Ic10/903

Bmc20/779Ic20/563

Bmc40/476Ic30//751

Bmc50/769Ic40/125

CO

0/6730/796

OR

0/5030/742

Co10/893Or10/916

Co20/756Or20/618

Co40/589Or40/536

HC

0/5350/769

RC

0/6290/831

Hc10/730Rc10/888

Hc20/883Rc20/555

Hc30/541Rc30/868

OC

0/6800/749

Oc10/902

Oc20/798

Oc30/540
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6-2. مدل ساختاری
اندازه گیری  مدل  برازش  بررسی  از  بعد   ،PLS روش  در  داده ها  تحلیل  الگوریتم  با  مطابق 
نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش می رسد .مدل ساختاری نشانگر ارتباط بین متغیرهاي 
پژوهش  فرضیه هاي  بررسي  به  می توان  مدل ساختاری  از  استفاده  با  است،  پژوهش  مکنون 

پرداخت. مدل مفهومی آزمون شده  در نمودار 2 ارائه شده است:

.

نمودار 2ـ مدل آزمون شده

ضریب تعیین سه متغیر وابسته مدل در زیر متغیر وابسته در مدل ارائه شده است. ضریب تعیین 
براي تأثیر سرمایه نامحسوس بر قابلیت های مدیریت برند معادل 0/66 بوده که رقم مناسبی 
است. ضریب تعیین براي تأثیر مشتری مداری و بازاریابی داخلی بر  بازارگرایي معادل 0/194 
برند  مدیریت  قابلیت های  تأثیر  برای  تعیین  . ضریب  است  نشده  تعریف  دامنه  در  است که 
همچنین،  است.  قبول  مورد  دامنه  در  که  بوده   0/58 معادل  برند  عملکرد  بر  بازارگرایی  و 

ضرایب مسیر محاسبه شده به همراه مقادیر t در جدول )3( نشان داده شده است.
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جدول 3. نتایج مربعات حداقل جزیی )PLS( برای فرضیه ها

نتیجه فرضیهtمسیر

تأیید9/49سرمایه انسانی  قابلیت های مدیریت برند

رد1/33سرمایه ارتباطی    قابلیت های مدیریت برند

رد1/28سرمایه سازمانی    قابلیت های مدیریت برند 

تأیید2/02سرمایه اطالعاتی    قابلیت های مدیریت برند 

تأیید2/91قابلیت های مدیریت برند    عملکرد برند

تأیید2/96مشتری مداری    بازارگرایی

تأیید3/32بازاریابی داخلی    بازارگرایی

تأیید11/37بازارگرایی    عملکرد برند

6-3. برازش کلی مدل
برای بررسی مدل کلی که هر دو بخش مدل اندازه گیری و ساختاری را کنترل میکند، معیار 

GOF به ترتیب زیر محاسبه شده است :

2GOF Communalities R= ×  

یعنی  مستقل  متغیرهای  اشتراکی  مقادیر  میانگین  از   Communalities مدل،  این  در 
شش بُعد سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه اطالعاتی، مشتری مداری 
و بازاریابی داخلی به دست می آید. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که نباید مقادیر سه 

متغیر وابسته را در محاسبه دخیل کرد.
 Communalities =        

0 / 73 0 / 79 0 / 76 0 / 71 0 / 73 0 / 83 0 / 72 0 / 76 0 / 76 0 / 754
9

+ + + + + + + +
=

2R مربوط به متغیر های وابسته مدل شامل )قابلیت های  2R نیز باید مقادیر برای محاسبه 
مدیریت برند، بازارگرایی، عملکرد برند( در نظر گرفته و مقادیر میانگین آن ها را محاسبه کرد.
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2 0 / 58 0 / 66 0 /194 0 / 48
3

R + +
= =

 

در نتیجه مقدار معیار   GOF در این مدل برابر می شود با:

0 / 754 0 / 48 0 / 601× = = 2GOF Communalities R= ×  

 ،GOF با توجه به سه مقدار 0/01، 0/25، 0/36، به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای
و حاصل شدن 601 /0 برای GOF، نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

جمع بندی و مالحظات

فرضیه اول: مقدار ضریب بتا براي مسیر اول 0/85 است و از آنجا که مقدار t محاسبه شده 
قابلیت های  و  انسانی  سرمایه  بین  گفت  می توان  است،  بزرگ تر   1/96 از   9/49 مسیر  این 
بر  مثبتی  اثر  انسانی  نتایج، سرمایه  براساس  دارد. همچنین  مثبتی وجود  رابطه  برند  مدیریت 
افزایش  به  انسانی  سرمایه  بهبود  دیگر،  به عبارت   .)t:  9/49( دارد  برند  مدیریت  قابلیت های 

قابلیت های مدیریت برند منجر می شود.
فرضیه دوم:  مقدار ضریب بتا براي مسیر دوم 0/122 و از آنجا که مقدار t  این مسیر برابر 
با  1/33 بوده و از 1/96 کوچک تر است، با توجه به نتیجه تحقیق در رابطه با تأثیر سرمایه 
ارتباطی بر قابلیت های مدیریت برند فرضیه دوم تأیید نشد )t: 1/33(. سرمایه ارتباطی یک 
مدیر برند از مفهوم سرمایه اجنماعی ناشی می شود که یک جنبه از ساختار اجتماعی ای است 

که خلق ارزش کرده و کار افراد را در ساختار اجتماعی ساده تر می کند.
و  بوده  با 1/28  برابر    t مقدار  و  مسیر سوم 0/095  براي  بتا  مقدار ضریب  فرضیه سوم: 
قابلیت های  بر  سازمانی  سرمایه  تأثیر  بر  مبنی  سوم  فرضیه  پس  است؛  کوچک تر   1/96 از 
و   )t:1/28( نیست  مؤثر  برند  قابلیت های  بر  نیز  سازمانی  سرمایه  نمی شود.  تأیید  مدیریت 
فرضیه سوم تأیید نمی شود. توضیح ممکن برای این یافته ها این است که اگرچه سیاست های 
به  برند  مدیران  ولی  می دهند،  ما  به  در شرکت  برای عمل کردن  روشنی  سازمانی خطوط 
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چنین سیاست هایی در مدیریت برند متکی نیستند، همان گونه که فعالیت هایش را هم تسهیل 
نکرده یا مانع آن نمی شوند.  

 t فرضیه چهارم: مقدار ضریب بتا برای مسیر چهارم برابر 0/165 است. با توجه به مقدار
این مسیر برابر 2/028 بوده و از 1/96 یزرگ تر است. پس می توان نتیجه گرفت که سرمایه 
بر  اطالعاتی  سرمایه  نتایج،  براساس  همچنین  دارد.  مثبت  اثر  برند  قابلیت های  بر  اطالعاتی 
.)t: 2/02( قابلیت های مدیریت برند تأثیر مثبت دارد. با این توصیف، فرضیه چهارم تأیید می شود 

با به روزشدن اطالعات مدیران از دانش برند، تصویر برند و عملکرد، نظر مشتریان را به سوی 
خود جلب می کند. 

مسیر  این   t مقدار  آنجاکه  از  و  است   0/65 پنجم  مسیر  برای  بتا  ضریب  پنجم:  فرضیه 
برابر 2/91 بوده و از 1/96 بزرگ تر است، نتیجه نشان داد که قابلیت های مدیریت برند بر 
قابلیت های  به واسطه  تأیید می شود.  پنجم  فرضیه  و   )t:2/91( دارد  مثبت  تأثیر  برند  عملکرد 
مدیریت برند، یک مدیر می تواند عملکرد برند را افزاش دهد، و از نظر توسعه و مدیریت 
برند  عملکرد  و  بوده  بازار  در  بیشتری  ارزش  انتقال  به  قادر  بنابراین  است؛  اثربخش تر  برند 

افزایش می یابد.
فرضیه ششم: مقدار ضریب بتا برای مسیر ششم برابر است با 0/44 و مقدار t برابر با 2/96 
بوده و از 1/96 بزرگ تر است. پس می توان نتیجه گرفت که مشتری مداری بر بازارگرایی 
دارد  مثبت  اثر  بازارگرایی  بر  مشتری مداری  پژوهش،  این  نتایج  با  توجه  با  دارد.  مثبت  اثر 
)t:2/96( و فرضیه ششم تأیید می شود. امروزه اگر شرکتی به دنبال نفوذ در بازار و به دست 
آوردن سهم باالیی از بازار است، باید رضایت مشتری را به دست آورد، که این کار مستلزم 
نفوذ در ذهن مشتری است. همه این ها نیازمند برنامه ریزی تخصصی است که زیر سایه یک 

سیستم مدیریت برند قوی و کارا قابل اجرا می باشد.
است.   3/32 با  برابر   t مقدار  و   0/  59 برابر  هفتم  مسیر  برای  بتا  ضریب  هفتم:  فرضیه   
 .)t:3/32( همچنین براساس نتایج به دست آمده، بازاریابی داخلی بر بازارگرایی اثر مثبت دارد
بازاریابی  به مشتریان عوامل اصلی  ارائه خدمات  با  اولیه سازمان اند و  نیز مشتریان  کارکنان 
سازمان  نام  به  را  ارائه دهنده خدمات  مشتریان  از  بسیاري  زیرا  می شوند،  محسوب  خدماتی 

می شناسند. 
و  بوده  با 11/37  برابر   t مقدار  و  برابر 0/77  مسیر هشتم  برای  بتا  فرضیه هشتم: ضریب 
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این  بر  بازارگرایي   .)t:11/37( دارد مثبت  اثر  برند  بر عملکرد  بازارگرایی  نتایج  به  توجه  با 
اصل استوار است که براي رسیدن به هدف هاي سازماني، باید به نیازها و خواسته هاي بازار 
ما  به  مطالعه  این  کنند.  عمل  رقبا  به  نسبت  باالتر  کارایي  با  و  بهتر  بتوانند  تا  داشت  توجه 
کمک  چگونگی  درک  برای  رشدی  به  رو  عالقه  همچنین  می کند.  کمک  زمینه هایی  در 
بازاریابان حرفه ای به ارزش شرکت، وجود داشته است. این فرض نشانگر اهمیت این رابطه 
با مدیران برند است که باعث توسعه برند می شود و همچنین، سبب رقابت شرکت ها است 

و از این رو فرضیه هشتم تأیید می شود. 
اما اولین دلیل رد برخی از فرضیه هاي فوق شاید اندازه نمونه تحقیق باشد و با افزایش 
توسط  که  است  برند  رویکرد  دوم،  دلیل  یافت.  دست  بهتري  نتایج  به  بتوان  نمونه  حجم 
تحلیل  نیازمند  برند  مدیریت  قابلیت های  اجراي  براي  مدیران  و  شد  مطرح  استراتژیست ها 
عدم  دالیل  از  یکي  اطراف  محیط  تحلیل  توانایي  عدم  و  هستند  خارجي  و  داخلي  محیط 
غذایی  کارخانه های صنایع  که  است  این  سوم  دلیل  است.  برند  عملکرد  به سمت  گرایش 
ایران به شکل مدیریت سنتي اداره شده و تصمیمات از باال به پایین منتقل مي شود درحالی که 

افزایش عملکرد برند مستلزم مدیریت مشارکتي است.
بر این اساس، این گونه استنباط می شود که  به ایجاد و توسعه برند در بنگاه های اقتصادی 
ایران توجهی نشده و این شرکت  ها هیچ سهمی از 1100 میلیارد دالر ارزش برندهای مطرح 
دنیا ندارند. در این میان، مقوله برندسازی در صنایع غذایی شرایط متفاوت  تری دارد، زیرا 
با وجود 10 هزار واحد صنایع غذایی در ایران و بالغ بر 700 میلیون دالر صادرات در این 
برندسازی در این صنعت اهمیت بسزایی دارد. مثاًل، صنعت  برند و  بخش، بی شک داشتن 
دارد که  بزرگی  مدعیان  دنیا  در  که  است  غذایی  مهم صنایع  بخش های  از جمله  شکالت 
شرایطی  چنین  وجود  با  نیست،  آسان  آن ها  با  رقابت  و  می  دانند  بالمنازع  را  خود  گاهی 
برتر  برندهای  مواد غذایی جزو  ایران در صنعت  و تجاری  تولیدی  از واحدهای  هیچ کدام 
باید به سرعت فرآیند برندسازی را در  نیستند. بر این اساس، واحدهای تولیدی داخلی  دنیا 
واحدهای خود بررسی و پیاده کرده و آماده مقابله با برندهای مطرح دنیا شوند. متأسفانه باید 
اذعان کرد در ایران مطالعات بسیار محدود و انگشت  شماری درباره برند، اهمیت و عوامل 
قلم و مدیران  اهل  بی مهری  بی  توجهی و  بازاریابی مورد  بُعد  این  و  انجام شده  بر آن  مؤثر 

بازاریابی قرار گرفته است.
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پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

برای  ● این تحقیق  پیشنهاد می شود  با صنایع غذایی است و  رابطه  پژوهش حاضر در 
سایر صنایع یا سایر شرکت ها نیز انجام شود که بالطبع نتایج با قابلیت تعمیم بیشتری 

حاصل خواهد شد.
دارد.  ● معناداری  رابطه   بازارگرایی  با  مشتری مداری  پژوهش،  این  یافته های  براساس 

بنابراین، مدیران صنایع غذایی باید از اثرات پاداش های مادی و غیرمادی بر کارکنان 
مانند شرایط  انگیزه بخش هایی  از  بیشتر آن ها  برای ترغیب هرچه  خود آگاه بوده و 
مناسب کاری، قدردانی کامل جهت انجام کار و تعلق در اجرای امور استفاده کنند. 
مشتریان،  با  مناسب  ارتباط  برای  خود،  کارکنان  گرفتن  درنظر  ضمن  باید  مدیران 
آن ها  نارضایتی  و  شکایت  به  رسیدگی  جهت  را  اطالعاتی  و  ارتباطی  سیستم هایی 
ایجاد کرده و از راه های گوناگون نشان دهند که به راستی مشتاق   خدمت رسانی به 

مشتری هستند.
تحقیقات بیشتری برای شناسایی عوامل تولید ارزش ویژه  برند با نمونه های وسیع  تر  ●

الزم است.
در صورت تمایل به تحقیق در این زمینه از مدل های دیگری نیز استفاده کنند. ●
شناسایی سایر عوامل تأثیرگذار بر عملکرد برند در صنایع غذایی. ●
استفاده از روش هایی نظیر پیمایش که قابلیت تعمیم پذیری بیشتری دارند. ●
و  ● دیگر  صنعتی  بنگاه های  در  برند  عملکرد  با  رابطه  در  برندینگ   زمینه  در  مطالعه 

می تواند  حاضر  تحقیق  با  تحقیقات  دسته  آن  نتایج  قیاس  و  غیرانتفاعی  مؤسسات 
دستاوردهای بیشتری در این زمینه داشته باشد.

محدودیت های پژوهش

معموالً در تمام تحقیقات، محدودیت و تنگناهایی وجود دارد که کار محقق را با مشکالتی 
مواجه می کند. این تحقیق نیز مانند سایر تحقیقات با محدودیت های زیر روبه رو بود:

ارزش ویژه برند با توجه به نظر نظریه پردازان مختلف، مؤلفه های متفاوتی دارد. ●
پایین بودن فرهنگ همکاری با محقق. ●
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محدودیت جامعه آماری، زیرا هرچند داده های ژرفی در مطالعه موردی پیدا می شود  ●
اما در تعمیم پذیری مشکل دارد. 

داده هایی جمع شده از صادرکنندگان ممکن است به  خاطر نظر شخصی پاسخ دهندگان  ●
جهت گیری  با  و  نبوده  بی طرفانه  غذایی،  مواد  شرکت های  با  قبلی  ارتباط  از  ناشی 

همراه باشد.
یافته های این پژوهش از طریق پرسش نامه کسب شده و چنانچه از پرسشنامه استاندارد  ●

دیگر و یا مقیاس دیگر استفاده شود ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید.
زمان انجام پژوهش محدود به سال 95 است و نتایج آن نیز باید در همین محدوده  ●

زمانی تفسیر شود، زیرا با توجه به تحوالت محیطی ممکن است نتایج در زمان های 
دیگر متفاوت باشد.

از دیگر محدودیت هاي این پژوهش، شرایط و قلمرو مکاني پژوهش )شهر اصفهان(  ●
است. احتماالً نتایج این پژوهش قابل تعمیم به سایر شهرها نیست.
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ارائه مدل خرید اقالم امدادی تحت مناقصه معکوس چند شاخصه با 
به کارگیری رویکرد ترکیبی برنامه ریزی فازی چند هدفه
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زنجیره امداد بشر دوستانه / خرید اقالم امدادي / مناقصه معکوس چند شاخصه / محدودیت 

اپسیلون تقویت شده / پرومتي فازي

چکیده
و شدت  تقاضا  قطعیت  به دلیل عدم  بحران  از  در شرایط پس  نیاز  مورد  امدادي  اقالم  تأمین 
تسهیل عملیات خرید  با هدف  مقاله،  این  پیچیده است. در  و  فاجعه، مسأله اي زمان بر  وقوع 
شده  ارائه  مناقصه  بر  مبتني  مدلي  امدادي،  سازمان هاي  و  تأمین کنندگان  میان  هماهنگي  و 
توسط  به ترتیب  که  است  ارزیابي  و  ساخت  فاز  دو  شامل  پیشنهادي  مناقصه  ساختار  است. 
فاز ساخت  در  است.  بررسي شده  )خریدار(  و سازمان امدادي  )فروشندگان(  تأمین کنندگان 
مناقصه، یک مدل برنامه ریزي ریاضي غیر خطي فازي چندهدفه ارائه شده که ریسک اختالل 
مدل  مي گیرد.  نظر  در  را  پارامتر  ها  در  قطعیت  عدم  همچنین  و  توزیع  و  تأمین  مراکز  در 
پیشنهادي با استفاده از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده حل و بسته هاي پیشنهادي بهینه 
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تأمین کنندگان شامل حجم، قیمت و زمان تحویل اقالم امدادي تعیین شده و در فاز ارزیابي 
این  در  است.  شده  استفاده  فازي  پرومتي  روش  از  تأمین کنندگان  رتبه بندي  براي  مناقصه، 
پیشنهادي و سایر معیارهاي  به بسته هاي  با توجه  تأمین کنندگان  از  از مناقصه، هریک  مرحله 
جهت  به  نهایت،  در  مي شود.  مشخص  مناقصه  برنده  و  شده  ارزیابي  خریدار  توسط  کیفي، 
تحلیل شده  مختلف  جنبه هاي  از  و  ارائه  مثال عددي  آن  کاربرد پذیري  و  مدل  اعتبارسنجي 

است. 

H57, H12, D81, D44, C61 :JEL طبقه بندی
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مقدمه

پس از وقوع بحران پاسخ گویي به نیازهاي افراد آسیب دیده از طریق پیش ذخیره سازي اقالم، 
بخش هاي  از  یکي  بحران  از  پس  خرید  مي شود.  انجام  فوري  خرید  و  مردمي  کمک هاي 
بهتري  با سرعت و کارآیي  امدادرساني  منابع است که سبب مي شود عملیات  تأمین  اصلي 
انجام شود. فرآیند خرید در زنجیره امداد انساني شامل برنامه ریزي، پیاده سازي و کنترل مؤثر 
مواد و هزینه ها و ذخیره سازي اقالم امدادي از نقطه مبدأ تا نقطه مصرف، با هدف ارتقای 

سطح رفاه اجتماعي و کاهش اثرات مخرب بر روي افراد آسیب دیده تعریف شده است1.
است2.  پیچیده  فرآیندي  بحران،  پیش بیني  غیرقابل  ماهیت  به دلیل  بحران  از  پس  خرید 
ناشناخته بودن مکان، زمان و شدت وقوع حادثه و همچنین عدم آگاهي دقیق از شمار افراد 
براساس  می شود.  خرید  عملیات  پیچیدگي  موجب  که  است  فاکتورهایي  جمله  از  نیازمند 
برآوردهای انجام شده، 65 درصد کل بودجه زنجیره امداد به خرید اقالم امدادي و تجهیزات 
اختصاص داده شده است3. بنابراین، با توجه به اهمیت موضوع، ارائه مدلي براي خرید اقالم 

امدادي با هدف سرعت بخشیدن و بهبود عملیات امداد رساني بسیار حائز اهمیت است.
هدف اصلي مقاله حاضر، ارائه مدلي براي هماهنگي میان بخش خریدار و فروشنده در 
عملیات خرید زنجیره  امداد  بشردوستانه است. به این  منظور، مناقصه معکوس چندشاخصه4 
به عنوان مکانیزم هماهنگ سازي، در دو فاز ساخت5 و ارزیابي6 مناقصه بررسي شده است. 
فاز ساخت مناقصه در قالب یک مسأله بهینه سازي دو هدفه، فازي، غیر خطي و عدد صحیح 
تأمین کننده  دیدگاه  از  توزیع  و  تأمین  مراکز  در  اختالل  ریسک  نظرگرفتن  در  با  مختلط 
فرموله شده است. مدل ارائه شده فاز ساخت مناقصه، با استفاده از روش محدودیت اپسیلون 
به خریدار )سازمان  تأمین کننده  از طرف  پیشنهادي  بسته  بهترین  تقویت شده7 حل گشته و 
امدادي( پیشنهاد شده است. در فاز ارزیابي مناقصه نیز، تأمین کننده مناسب با در نظر گرفتن 

1. Falasca and Zobel (2011); pp. 151-169.
2. Balcik et al. (2010); pp. 22-34.
3. Schulz (2009).
4. Multi-attribute Reverse Auction.
5. Bid Construction.
6. Bid Evaluation.
7. Augmented ε-constraint Method – Augmecon.
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از  فازي1  پرومتي  چند معیاره  تصمیم گیري  تکنیک  از  استفاده  با  کیفي  و  کّمي  معیار هاي 
دیدگاه خریدار انتخاب مي شود. مدل پیشنهادي به سازمان هاي امدادي کمک مي کند تا در 
انتخاب  را  مناسب  تأمین کننده  بحران،  وقوع  از  اولیه پس  در ساعات  اقالم  صورت کمبود 

کرده و براي خرید اقالم موردنیاز اقدام به سفارش نمایند. 
آنچه مقاله حاضر را از مطالعات پیشین متمایز مي سازد عبارتند از:

1. بهبود مدل فاز ساخت مناقصه براي خرید اقالم امدادي، به عنوان یک مدل برنامه ریزي 
ریاضي غیر خطي دو هدفه فازي.

2. در نظر گرفتن ریسک اختالل پس از بحران در مدل فاز ساخت مناقصه.
3. پیاده سازي روش محدودیت اپسیلون تقویت شده براي حل مدل چند هدفه.

انتخاب  جهت  تاپسیس  روش  کمک  با  ساخت  فاز  پارتویي  جواب هاي  رتبه بندي   .4
بهترین بسته پیشنهادي از دیدگاه تأمین کننده.

تأمین کنندگان  رتبه بندي  و  مناقصه  ارزیابي  مدل  در  فازي  پرومتي  روش  از  استفاده   .5
)اعالم برنده مناقصه(.

در ادامه، مقاله به صورت زیر سازمان دهي شده است: پس از مقدمه، پیشینه تحقیق بیان 
در  می شود.  تشریح  مناقصه  ارزیابي  و  ساخت  فاز  مدل سازي  دوم،  بخش  در  است.  شده 
عددي  مثال  یک  چهارم،  بخش  در  و  شده  ارائه  چند هدفه  مدل  رویکرد حل  سوم،  بخش 
حل و نتایج آن تحلیل شده است. و در نهایت، بخش آخر به جمع بندي و پیشنهاداتی براي 

تحقیقات آتي اختصاص یافته است.

1. پیشینه تحقیق

مدل هاي خرید مبتني بر مناقصه شامل دو فاز ساخت و ارزیابي مناقصه هستند که به ترتیب 
مي شوند.  مدیریت  )مناقصه گزار3 (  خریدار  و  )پیشنهاددهندگان2(  تأمین کنندگان  توسط 
علي رغم اهمیت فراوان عملیات خرید در زنجیره امداد بشردوستانه تاکنون تحقیقات اندکي 

مسأله خرید را از دیدگاه خریداران و تأمین کنندگان مورد بررسي قرار داده است. 

1. Fuzzy-Promethee.
2. Bidders.
3. Auctioneer.



مرمده مئک ط  ئ میره ممئمصپ ر م منایاه م یثس رنئ شاطاهااا 193

بررسي  مناقصه گزار  دیدگاه  از  را  خرید  مسأله   2009 سال  در  همکارانش  و  ترستریال 
کرده و براي تحلیل وضعیت مناقصه گزاري بخش کشاورزي ایاالت متحده، مدل ریاضي دو 
مرحله اي را توسعه دادند. تعیین استراتژي بهینه قیمت گذاري و کاهش هزینه هاي کلي از نتایج 
مدل ایشان است1. باگچي و همکارانش نیز براي تأمین مواد غذایي و خدمات حمل  و  نقل، 
مدلي براي بهبود مکانیزم مناقصه ارائه دادند. در مدل ایشان، هماهنگي میان تأمین کنندگان و 
حامالن اقالم امدادي سبب شد تا عالوه بر افزایش مشارکت تأمین کنندگان در مناقصه حجم 
بیشتري از کمک هاي غذایي به مناطق آسیب دیده ارسال شود2. ارتم و همکارانش در سال 
2010 با هدف بهبود کارآیي تخصیص منابع در زنجیره امداد بشردوستانه چارچوبي مبتني بر 
مناقصه براي خرید اقالم امدادي پیشنهاد دادند. در مطالعات ایشان، دو مدل ریاضي طراحي 
شده است: مدل اول از دیدگاه تأمین کنندگان حجم بهینه پیشنهادي را تعیین مي کند و در 
مدل دوم نیز خریداران با بهره گیري از یک مدل ریاضي عدد صحیح، بسته هاي پیشنهادي 
تأمین کنندگان را ارزیابي مي کنند. نتایج پیاده سازي مدل پیشنهادي نشان داد که به کارگیري 
مدل مناقصه در سناریوهاي مختلف مي تواند موجب افزایش کارایي تأمین اقالم مورد نیاز 
سازمان هاي امدادي شود3. در تحقیقي مشابه، ارتم و بویورگان در سال 2011 مدل مناقصه را 
توسعه داده و براي ایجاد هماهنگي مناسب میان تأمین کنندگان و خریدار از یک زیرساخت 
هماهنگ کننده استفاده کردند. زیرساخت پیشنهادي، تقاضا را از سازمان امدادي جمع آوري 
 2012 درسال هاي   همکاران  و  ارتم  مي دهد4.  قرار  تأمین کننده  بخش  اختیار  در  و  کرده 
پیشنهادي  مدل  در  کردند.  بررسي  تأمین کننده  دیدگاه  از  را  مناقصه  ساخت  فاز   2013 و 
ایشان، اگر تأمین کننده اي براي کاالیي موجودي به اندازه کافي نداشته باشد مي تواند با هر 
سطح موجودي در مناقصه شرکت کند )تأمین جزئي( و در صورت عدم موجودي در انبار، 
اقالم با کارکرد مشابه )تأمین جایگزین( را پیشنهاد دهد. نتایج پیاده سازي مدل نشان داد که 
از  بهتر  استفاده  سبب  مناقصه،  ساخت  مدل  به  جایگزین  و  تأمین جزئي  گزینه هاي  افزودن 
نیاز در  امدادي مورد  اقالم  تأمین  برای  ترابي  تأمین  کنندگان شده است5. شکر و  موجودي 

1. Trestrail et al. (2009); pp. 428-441.
2. Bagchi et al. (2011); pp. 238-245.
3. Ertem et al. (2010); pp. 202-227.
4. Ertem and Buyurgan (2011); pp. 170-188.
5. Ertem et al. (2012); pp. 306-314. Ertem and Buyurgan (2013); pp. 111-127.
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پس از بحران مناقصه معکوس را توسعه دادند. در مدل پیشنهادي شان با توجه به عدم قطعیت 
پارامتر هاي ورودي، دو مدل امکاني براي مدل سازي فاز ساخت و ارزیابي مناقصه ارائه شده 
است. مدل مربوط به فاز ساخت تک هدفه بوده و سود حاصل از فروش اقالم را از دیدگاه 
تأمین کننده نشان مي دهد. مدل ارزیابي مناقصه نیز با هدف کاهش هزینه هاي خرید و زمان 

تحویل اقالم امدادي ماهیت انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش دارد1.
مناقصه هاي معکوس در زنجیره تأمین تجاري در دو نوع تک شاخصه و چند شاخصه 
براي کاربرد هاي متنوعي بررسي شده است. بیچلر2 در سال 2000 دو نوع مناقصه معکوس 
تک شاخصه و چندشاخصه را تحلیل کرده و با مقایسه آن ها نشان داد که مناقصه هاي چند 
شاخصه در تجارت الکترونیکی کارایي بهتري دارند. چن ریتزو و همکاران3 در سال 2005 
نیز مدل هاي مناقصه مبتني بر معیار قیمت را با مدل هاي چند شاخصه )شامل کیفیت، زمان 
تحویل و قیمت کاال( بررسي کردند. در مدل پیشنهادي آن ها مشاهده شد که مناقصه هاي 
و  دیوید  دارند.  بهتري  مطلوبیت  تأمین کننده  و  خریدار  طرف  دو  هر  براي  چندشاخصه 
همکارانش4 در سال 2006 مکانیسم مناقصه سنتي را براي خرید و فروش کاالهایي با چند 
ویژگي مختلف در قالب یک مناقصه معکوس چند شاخصه توسعه دادند. ِچنگ5 در سال 
را  چندشاخصه  معکوس  مناقصه  مدل هاي  نیز   2010 سال  در  جزیک6  و  پتریک  و   2008
به کار  مخابراتي  شرکت هاي  معامالت  تسهیل  و  کاالها  الکترونیکي  خرید  براي  به ترتیب 
بردند. برخي محققان مانند کیان و همکاران7 و هوآنگ و همکاران8 بر مسأله تعیین برندگان 
مناقصه متمرکز شده و از الگوریتم هاي فراابتکاري و رویکرد تصمیم گیري چندشاخصه براي 
انتخاب برنده مناقصه استفاده کرده اند. علي رغم کاربرد فراوان مناقصه معکوس چندشاخصه 
در زنجیره تأمین تجاري، این نوع مناقصه در زنجیره امداد بشر دوستانه به ندرت مورد توجه 

قرار گرفته است.

1. Shokr and Torabi (2017).
2. Bichler (2000); pp. 249–268.
3. Chen-Ritzo et al. (2005); pp. 1753–1762.
4. David et al. (2006); pp. 527–556.
5. Cheng (2008); pp. 3261-3274.
6. Petric and Jezic (2010); 261-270.
7. Qian et al. (2014); 1917-1921.
8. .Huang et al. (2016); pp. 184-200.
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با مرور ادبیات مشاهده می شود که اغلب مدل هاي خرید مبتني بر مناقصه در فاز ساخت، 
مناقصه  ساختار  در  نمي دهند.  پوشش  را  تأمین کننده  مدنظر  اهداف  تمام  و  بوده  تک هدفه 
پیشنهادي پژوهش حاضر، هر تأمین کننده براي افزایش شانس برنده شدن در مناقصه، عالوه  بر 
هدف افزایش سود حاصل از فروش اقالم امدادي، به دنبال کمینه کردن زمان تحویل پیشنهادي  
خود نسبت به سایر تأمین کنندگان )رقبا( است. الزم به ذکر است پیشنهاد مدت زمان کمتر از 
سوي تأمین کننده، مستلزم استفاده از روش هاي حمل و نقل سریع تر بوده و به طبع آن، هزینه هاي 
ارسال اقالم افزایش یافته و سود تأمین کننده کاهش مي یابد. به این جهت در این مقاله مدل 
ساخت مناقصه پیشنهادي به صورت یک مسأله بهینه سازي دو هدفه غیر خطي فازي ارائه شده 
انبار  از ظرفیت  به علت شدت وقوع حادثه درصدي  بحراني  این، در شرایط  بر  است. عالوه  
تأمین کنندگان و مراکز توزیع از بین رفته و عملیات خرید پس از بحران با نوعي ریسک اختالل 
همراه مي شود. از این رو، افزودن ریسک اختالل در فاز ساخت مناقصه از دیگر نوآوري هاي 
این مقاله است. مدل پیشنهادي فاز ساخت با در نظر گرفتن عدم قطعیت در پارامتر هاي ورودي 
)تقاضا، بودجه، هزینه حمل  و نقل و تخمین تأمین کنندگان از قیمت پیشنهادي رقیب( با استفاده 
از روش محدودیت اپسیلون تقویت شده حل شده است. همچنین، در فاز ارزیابي مناقصه چنین 
مالحظه می شود که بیشتر محققان تنها بر معیار هزینه تمرکز دارند. این در حالي است که به 
هنگام انتخاب تأمین کننده مناسب و خرید اقالم امدادي معیارهایي نظیر زمان تحویل، کیفیت 
اثر مي گذارد و این نکته در مطالعات اخیر  اقالم و سایر معیار هاي کیفي بر تصمیم خریدار 
لحاظ نشده است. از این رو، در پژوهش حاضر، ارزیابي تأمین کنندگان و تعیین برنده مناقصه در 
حضور معیارهاي کّمي و کیفي در قالب یک مسأله تصمیم گیري چندمعیاره فازي بررسي شده 
است. بنابراین، در این تحقیق با توجه به نوآوري هاي ارائه شده، از مکانیزم مناقصه معکوس 
و  امدادي  اقالم  افزایش کارآیي عملیات خرید  به منظور  اختالل  چندشاخصه تحت ریسک 
هماهنگي میان دو بخش خریدار )سازمان امدادي( و فروشنده )تأمین کننده( استفاده شده است.

2. مدل سازي مسأله

در این مقاله مدل سازي عملیات خرید اقالم امدادي در چارچوب مناقصه معکوس چندشاخصه 
بررسي شده است. ساختار مناقصه پیشنهادي شامل یک خریدار و چندین تأمین  کننده است. 
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شکل )1( ساختار مناقصه پیشنهادي را نشان مي دهد. مناقصه معکوس با ایجاد فراخوان مناقصه 
)RFQ1( آغاز مي شود. در RFQ تعاریف کاملي از الزامات خریدار تشریح شده است. همچنین، 
مقدار، زمان تحویل مورد انتظار، مشخصات محصول، درجه کیفیت، شرایط پرداخت، شرایط 
بیمه و غیره از جمله مواردي است که در فراخوان مناقصه مشخص مي شود2. در واقع، سازمان 
 RFQ امدادي پس از وقوع بحران و تخمین تقاضا، اطالعات مربوط به اقالم مورد نیاز را در
اعالم مي کند و در گام بعدي، تأمین کنندگان مقادیر درخواستي سازمان امدادي را با موجودي 
خود مقایسه کرده و مدل ساخت مناقصه را ایجاد می کنند. در این مرحله، بسته هاي پیشنهادي 
تأمین کنندگان شامل حجم، قیمت و زمان تحویل بهینه تعیین شده و در اختیار خریدار قرار 
بسته هاي  چند معیاره  تصمیم گیري  رویکرد  از  استفاده  با  امدادي  سازمان  پایان،  در  مي گیرد. 

پیشنهادي تأمین کنندگان را ارزیابي کرده و برنده مناقصه را تعیین مي کند.

شکل 1ـ ساختار مناقصه پیشنهادي

1. Request for Quotation (RFQ).
2. Cheng (2008); pp. 3261-3274.
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تصمیم گیري  مدل  و  مناقصه(  ساخت  )مدل  تأمین کننده  تصمیم گیري  مدل  ادامه  در 
خریدار )مدل ارزیابي مناقصه( توضیح داده شده است.

2-1.  فاز1: مدل ساخت مناقصه
براي افزایش شانس برنده شدن در مناقصه بهتر است تأمین کنندگان حجم باالتر و قیمت و 
زمان تحویل کمتري را به خریدار پیشنهاد دهند اما از طرفي ممکن است با کاهش قیمت، 
تحویل سبب  زمان  اینکه کاهش مدت  یا  و  تأمین کننده کمتر شده  فروش  از  سود حاصل 
مسأله تصمیم گیري  با یک  تأمین کننده  این رو  از  یابد.  افزایش  اقالم  ارسال  شود هزینه هاي 
چند هدفه با اهدافي متضاد روبه رو است. در ادامه مدل چند هدفه فاز ساخت مناقصه آورده 

شده است.

2-1-1.  مدل سازي چند هدفه فاز ساخت مناقصه
مجموعه ها و شناساگر ها:

i I∈  I : مجموعه مراکز تأمین کننده 
j J∈ J : مجموعه مراکز توزیع محلي 
k K∈ K : مجموعه نقاط آسیب دیده 

c C∈ C : مجموعه اقالم امدادي 
m M∈ M : مجموعه روش هاي حمل و نقل 

 

پارامترهاي قطعي مدل:

  C براي اقالم امدادي J ظرفیت مراکز توزیع محلي : jccap
: حداقل قیمت واحد پیشنهادي براي اقالم امدادي C  که براي تأمین کننده i توجیه پذیر  icπ

است.
C از اقالم امدادي i موجودي تأمین کننده : I ic

i احتمال اختالل در تأمین کننده : iρ

: کسري از عرضه اقالم امدادي C از تأمین کننده  i  که به دلیل اختالل از بین رفته است. icα
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j احتمال اختالل در مراکز توزیع محلي : j

: کسري از عرضه اقالم امدادي C از مراکز توزیع محلي j که به دلیل اختالل از بین  jcβ

رفته است.
: زمان تحویل اقالم امدادي C توسط تأمین کننده i با روش حمل  و نقل m به مراکز  imcjt

 j توزیع محلي
: اگر براي اقالم امدادي C اجازه تأمین جزئي داده شود، 1 و در غیر این صورت 0 cδ

اقالم  موردنیاز  حجم  حداقل  برآوردن  براي  کافي  موجودي   i تأمین کننده  اگر   : icω

امدادي  C را داشته باشد، 0 و در غیر این صورت 1.

پارامترهاي فازي مدل:

Cimcj: هزینه حمل و نقل اقالم امدادي  C  از تأمین کننده i به مراکز توزیع محلي j  با 


 m روش حمل و نقل
: تخمین تأمین کننده i از حداکثر قیمت پیشنهادي براي اقالم امدادي  C  توسط دیگر  icu

تأمین کنندگان
K در منطقه آسیب دیده  C  تقاضاي اقالم امدادي : ckD

: بودجه در دسترس براي خرید اقالم امدادي  B

متغیرهاي تصمیم:

  i توسط تأمین کننده  C قیمت پیشنهادي براي اقالم امدادي : pic

: حجم پیشنهادي اقالم امدادي C  توسط تأمین کننده i  براي ارسال به مراکز توزیع  x imcj

m با روش حمل ونقل j محلي
j از روش  C به مراکز توزیع محلي  i براي حمل اقالم امدادي  : اگر تأمین کننده  z imcj

حمل  و نقل m استفاده کند، 1 و در غیر این صورت 0

توابع هدف و محدودیت ها:

 min t =i imcj imcj
m c j

t z∑∑∑  )1
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max  zi ic imcj imcj imcj imcj
c m j m c j

p x x c z= −∑ ∑∑ ∑∑∑   )2
:

 (1- )imcj i ic ic
j m

st
x Iρ α≤∑∑       ,i c∀   )3

imcj ck
j m

x D≥∑∑           , ,i c k∀  )4

ic ijc
j m

p x B≤∑∑          ,i c∀  )5

ic ic icp uπ ≤ ≤       ,i c∀  )6

( )1imcj c ic ic
j m

x I Mδ ω≥ − −∑∑       ,i c∀  )7

(1 )imcj j jc jc
m

x capβ≤ −∑        , j, ci∀  )8

 1imcj
m

z ≥∑       , ,i c j∀  )9

imcj imcjx Mz≤      , , ,i m c j∀  )10

{ }0,1imcjz ∈     , , ,i m c j∀  )11

, 0ic imcjp x ≥      , ,i c j∀  )12

تابع هدف )1( کمینه کردن مدت زمان تحویل اقالم  امدادي و تابع هدف )2( بیشینه کردن 
معنا  این  به   )3( محدودیت  مي دهد.  نشان  را  اقالم  فروش  از  حاصل  تأمین کننده  هر  سود 
کمتر  آن  موجودي  مقدار  از  تأمین کنندگان  از  هریک  از سوي  پیشنهادي  که حجم  است 
باشد. محدودیت )4( بیان مي کند که حجم پیشنهادي تأمین کنندگان باید از مقدار تقاضاي 
سازمان امدادي بیشتر شود. محدودیت )5( نشان می دهد حداکثر درآمد فروش تأمین کننده 
به اندازه بودجه سازمان امدادي است. محدودیت )6( تضمین مي کند که قیمت پیشنهادي 
باشد و در  پیشنهادي رقیب کمتر  از قیمت  بیشتر و  قبول  قابل  از حداقل قیمت  تأمین کننده 
واقع، این محدودیت ضمن توجیه مشارکت تأمین کننده در مناقصه سبب مي شود تأمین کننده 
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با تخمین قیمت پیشنهادي رقیب شانس برنده شدن خود را افزایش دهد. محدودیت )7( به 
تأمین کنندگاني که به اندازه کافي موجودي ندارند، اجازه مي دهد با هر سطحي از موجودي 
براي  محلي  توزیع  مراکز  به ظرفیت  مربوط   )8( کنند. محدودیت  مناقصه شرکت  در  انبار 
تأمین کننده  هر  مي دهد  نشان   )9( است. محدودیت  اقالم خریداري شده  پیش ذخیره سازي 
باید حداقل یکي از  روش هاي حمل هوایي و یا زمیني را براي ارسال اقالم امدادي انتخاب 
تأمین کننده  سوي  از  روش هاي حمل  از  یکي  اگر  که  مي کند  بیان   )10( محدودیت  کند. 
انتخاب شده باشد، آنگاه اقالم امدادي به مراکز توزیع ارسال مي شوند. محدودیت هاي )11( 

و )12( مربوط به صفر و یک بودن و غیر منفي بودن متغیر ها است.

2-1-2. خطي سازي مدل پیشنهادي

باینري  imcjx و همچنین ضرب متغیر  icp و به دلیل ضرب دو متغیر پیوسته  ارائه شده  مدل 
با  پیوسته،  متغیر  براي خطي کردن ضرب دو  imcjx غیرخطي است.  پیوسته متغیر  imcjz در 
icr به صورت زیر تعریف شده است: توجه به مقاله ویدال و گوتس چاالکس1 متغیر جدید 

ic imcj ic
m j

p x r=∑∑        ,i c∀  )13

دو  به   محدودیت  این   ،)6( محدودیت  در   imcj
m j

x∑∑ عبارت ضرب  با  بدین ترتیب 
صورت زیر بازنویسي شده است: 

ic ic imcj
m j

r xπ≥ ∑∑       ,i c∀  )14

ic ic imcj
m j

r u x≤ ∑∑        ,i c∀  )15

متغیر  تغییر  از  گلور2  مقاله  به  توجه  با   ، imcj imcjx z عبارت خطي کردن  براي  همچنین 
imcj استفاده شده و به سبب آن، محدودیت هاي زیر به مدل اصلي اضافه  imcj imcjx z w=

می شود:

imcj imcjw Mz≤         , , ,i m c j∀  )16

1. Vidal and Goetschalckx (2001); pp. 134-158.
2. Glover (1975); pp. 455-460.
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imcj imcjw x≤           , , ,i m c j∀  )17

( )1imcj imcj imcjw x M z≥ + −            , , ,i m c j∀  )18

بنابراین مدل غیر خطي ارائه شده به صورت خطي زیر بازنویسي مي شود:

 min t =i imcj imcj
m c j

t z∑∑∑  )19

max  z

:

i ic imcj imcj
c m c j

r c w

st

= −∑ ∑∑∑   )20

)4(  -)3(  

ic
c

r B≤∑             i∀  )21

)18(-)14(,)12(-)7(  

2-1-3. رتبه بندي جواب هاي پارتویي

بهترین جواب  انتخاب  و  پارتویي مدل چند هدفه  رتبه بندي جواب هاي  براي  این بخش  در 
براي اجراي مراحل بعدي روش حل مسأله، از روش تاپسیس1 استفاده شده است. گام هاي 
رتبه بندي جواب هاي پارتویي مدل چند هدفه با روش تاپسیس به تفصیل در مقاله داناالکشمي 

و همکاران2 آمده است.

2-2.  فاز 2: مدل ارزیابي مناقصه )مدل تصمیم گیري خریدار(
است.  شده  استفاده  فازي  پرومتي  روش  از  تأمین کنندگان  رتبه بندي  برای  بخش  این  در 
خوانندگان محترم براي مطالعه گام هاي روش پرومتي فازي به مقاله اِلِولي3 ارجاع داده مي شوند. 

3. روش حل مدل فازي

براي حل مدل دو هدفه فازي بخش 2-1-1، یک رویکرد حل دو مرحله اي اجرا شده است. 

1. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS).
2. Dhanalakshmi et al. (2011); pp. 992-1002.
3. Elevli (2014); pp. 412-418.
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در مرحله اول با بهره گیري از روش خیمنز مدل غیر قطعي اولیه به یک مدل قطعي معادل 
اپسیلون تقویت شده براي حل مدل  تبدیل شده است. در مرحله دوم از روش محدودیت 

چند هدفه و یافتن جواب هاي پارتویي استفاده شده است. 

3-1. مرحله 1: تبدیل مدل فازي به مدل قطعي
در مرحله اول براي تبدیل مدل غیر قطعي فازي به مدل قطعي از روش خیمنز و همکاران1 
براي  فازي  اعداد  انتظاري  بازه  و  ریاضي  امید  مفهوم  از  روش  این  در  است.  شده  استفاده 
غیرفازي کردن یک مدل امکاني استفاده مي شود. روش مذکور ضمن حفظ خطي پذیري 
کنید  فرض  نمي دهد.  افزایش  را  نامساوي  محدودیت هاي  و  هدف  توابع  تعداد  مدل 
عدد  ریاضي  امید  و  انتظاري  بازه  آن گاه  باشد،  مثلثي  فازي  عدد  یک   (c ,c ,c )p m oc =

c به ترتیب برابر است با: فازي 

1 2
1 1(c) [E ,E ] [ (c c ), (c c )]
2 2

c c p m m oEI = = + +  )22

1 2 2( )
2 4

C C p m oE E c c cEV c + + +
= =  )23

حال مدل برنامه ریزي ریاضي فازي زیر را در نظر بگیرید که پارامتر هاي آن به صورت عدد 
فازي مثلثي تعریف شده اند:

min  Z
:

cx
st

=   )24

i ia x b≥         1,...,i l=  )25

i ia x b=           i = l +1,...,m  )26

0x ≥  )27

به ترتیب  مساوي  و  نامساوي  شکل  به  فازي  محدودیت هاي  براي  خیمنز  روش  به  توجه  با 
خواهیم داشت:

1. Jiménez et al. (2007); pp. 1599-1609.
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( ) ( )2 1 2 11 1i i i ia a b bE E x E Eα α α α − + ≥ + −               1,...,i l=  )28

2 1 2 11 1
2 2 2 2

i i i ia a b bE E x E Eα α α α    − + ≥ + −        
            i = l +1,...,m  )29

2 1 2 11 1
2 2 2 2

i i i ia a b bE E x E Eα α α α    + − ≤ − +        
             i = l +1,...,m  )30

الزم به ذکر است که α حداقل درجه ارضاي محدودیت هاي امکاني بوده که به ازاي 
مقادیر مختلف آن در بازه )0،1( مي توان جواب هاي مختلفي را تولید کرد. بنابراین، با توجه 

به تعاریف باال مدل فازي به مدل قطعي زیر تبدیل مي شود:

( )min  Z
:

EV c x
st

=   )31

     )28( - )30(  

0x ≥  )32

در ادامه، مطابق گام هاي روش خیمنز و همکاران، مدل قطعي معادل مسأله اصلي نشان 
داده شده است:

2
max  z ( )

4

p m o
imcj imcj imcj

i ic imcj
c m c j

c c c
r w

+ +
= −∑ ∑∑∑  )33

معادالت فازي مدل )محدودیت هاي4، 15 و 21( نیز به حالت قطعي تبدیل مي شوند:

(1 )( ) ( )
2 2

p m m o
ck ck ck ck

imcj
j m

D D D Dx α α+ +
≥ − +∑∑  )34

( ) (1 )( )
2 2

p m m o

ic
c

B B B Br α α+ +
≤ + −∑  )35

( ( ) (1 )( ))
2 2

m p p m
ic ic ic ic

ic imcj
m j

u u u ur xα α+ +
≤ + − ∑∑  )36

محدودیت هاي غیرفازي مدل به همان صورت باقي مي مانند.
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3-2. مرحله 2: رویکرد حل برنامه ریزي ریاضي چند هدفه
ضعیف  پارتویي  جواب هاي  تولید  معمولي  اپسیلون  محدودیت  روش  اشکاالت  جمله  از 
است. همچنین، در این روش هیچ گونه تضمیني براي تولید جواب هاي کارا وجود نداشته 
نقاط ضعف  براي پوشش  این رو،  از  منجر شود.  ناکارا  تولید جواب هاي  به  است  و ممکن 
ماوروتاس  توسط  در سال 2009  نخستین بار  تقویت شده  اپسیلون  مذکور روش محدودیت 
باالرفتن  سبب  و  کرده  جلوگیري  ازحد  بیش  تکرارهاي  اجراي  از  روش  این  شد1.  ارائه 
سرعت حل مسأله شده است. روش AUGMECON محدودیت نامساوي روش محدودیت 
اپسیلون معمولي را با افزودن یک متغیر مازاد مثبت به یک محدودیت مساوي تبدیل کرده 
و سپس با اضافه کردن مجموع وزن دار متغیرهاي مازاد به تابع هدف سبب تقویت تابع هدف 

اصلي مي شود2.
گام هاي روش AUGMECON به طور خالصه عبارت است از:

در  بهینه  پارتویي  جواب هاي  تولید  به جهت  گام  این  در  موازنه:  جدول  تشکیل  گام1: 
جدول موازنه از بهینه سازي لکسیکوگرافیک3 استفاده مي شود.

گام2: محاسبه حد پایین تابع هدف: حد پایین توابع با استفاده از جدول موازنه گام قبل 
قابل محاسبه است.

:) kr گام3: تعیین محدوده تابع هدف K ام )

max min
k k kr f f= −             k=2,...,p  )48

max به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار تابع هدف k ام در جدول موازنه است.
kf min و 

kf
                                                                                                                                             : ke kg فاصله مساوي و تعیین مقادیر گام4: تقسیم محدوده هر تابع هدف به 

min k k
k k

k

r ie f
g
×

= +             0,1,...,k ki g=  )49

محدودیت  روش  براساس  تک هدفه  مدل  یک  به  چندهدفه  قطعي  مدل  تبدیل   : گام5 
اپسیلون تقویت شده:

1. Mavrotas (2009); pp. 455-465.
2. Zhang and Reimann (2014); pp. 15-24.
3. Lexicographic Optimization.
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2 متغیر مازاد  3 ps ,s ,...,s 32 محدوده تابع هدف،  pr ,r ,...,r x بردار متغیر هاي تصمیم، 
2 مقادیر سمت راست محدودیت مربوط به تابع هدف و S فضاي  3 pe ,e ,...,e محدودیت، 
شدني مسأله است. همچنین در مدل فوق eps عددي بین 6-10 و 3-10 در نظر گرفته شده 

است. 
هاي مختلف براي تولید جواب هاي پارتویي. ke گام 6: حل مدل به ازاي

الزم به ذکر است در روش محدودیت اپسیلون تقویت شده فقط جواب هاي کارا تولید 
الگوریتم حل متوقف شده و براي   ki مي شود و در صورت نشدني بودن مسأله در تکرار

1ki حل نمي شود. + تکرار 

4. نتایج محاسباتي

در این بخش براي اعتبارسنجي مدل پیشنهادي و عملي بودن آن یک مثال عددي ارائه شده 
است. در مثال  فرض شده است که یک سازمان امدادي نظیر هالل احمر در ساعات اولیه 
پنج  با  مناقصه  برگزاري  از طریق  باید  و  مواجه شده  امدادي  اقالم  با کمبود  بحران  از  پس 
تأمین کننده، اقالم الزم را بخرد. همچنین، در این مسأله فرض بر این است که سازمان امدادي 
اطالعات  مي کند.  اعالم  مناقصه  برنده  به عنوان  و  کرده  انتخاب  را  تأمین کننده  یک  فقط 
مربوط به هریک از تأمین کنندگان شامل سطح موجودي، درصد اختالل، و تخمین قیمت 
از  تأمین کنندگان  پیشنهادي  مناقصه  ساختار  در  است.  شده  داده  نشان   )1( جدول  در  رقبا 
icu به صورت یک  قیمت پیشنهادي رقیب اطالعي نداشته و از این رو در جدول )1( پارامتر
امدادي(  )سازمان  اطالعات بخش خریدار  بر آن،  افزون  است.  بیان شده  مثلثي  فازي  عدد 
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به ترتیب معادل )900،1000،1100( واحد  نیز مقادیر تقاضا و سطح بودجه خرید است که 
و )200،250،270( هزار واحد پولي لحاظ شده و عالوه  بر آن، ظرفیت مراکز توزیع براي 
هر نوع کاال برابر 1500 واحد بوده و درصد اختالل هر یک با استفاده از توزیع یکنواخت 

پیوسته در بازه )0/2، 0/1( تولید شده است.

جدول 1ـ اطالعات تأمین کنندگان

درصد 
اختالل

سطح موجودي 
تخمین قیمت رقباتأمین کننده

کاال4کاال3کاال2کاال1کاال4کاال3کاال2کاال1

تأمین کننده 
10/150020002000450)25،40،65()32،50،82()38،60،98()28،45،73(

تأمین کننده 
20/260015004000500)22،35،57()35،55،90()41،65،106()32،50،82(

تأمین کننده 
30/1570011008000600)30،48،78()34،53،87()43،67،110()27،43،70(

تأمین کننده 
40/250012006000700)23،37،60()36،57،93()35،55،90()35،55،90(

تأمین کننده 
50/2560013005000800)32،50،82()38،60،98()43،68،111()36،56،92(

4-1. نتایج فاز یک مناقصه
و  فروش  از  ناشي  افزایش سود  با هدف  تأمین کنندگان  از  مناقصه هریک  در مدل ساخت 
کاهش مدت زمان تحویل سعي دارند شانس برنده شدن خود را در مناقصه افزایش دهند. 
حجم، قیمت و زمان تحویل از جمله معیارهاي خروجي این فاز است که در قالب بسته هاي 
به  مربوط  مدل  مي گیرد.  قرار  ارزیابي  فرآیند  جهت  امدادي  سازمان  اختیار  در  پیشنهادي 
ساخت مناقصه براي مثال طراحي شده باال با استفاده از نرم افزار GAMS 24/1 روي رایانه اي 

با مشخصات   Core i5 CPU and 4GB RAM اجرا شده است. 
با توجه به گام هاي روش محدودیت اپسیلون تقویت شده، حد پایین و باالي هریک از 
تعیین شده و  تابع هدف اصلي  به عنوان  اول  تابع هدف  ادامه،  توابع محاسبه شده است. در 
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سپس مدل تک هدفه براي هر تأمین کننده با تقسیم محدوده هدف دوم به چهار بازه مساوي 
α=0.5 در جدول )2( ارائه شده است.  حل شده و جواب هاي پارتویي به دست آمده به ازاي
با توجه به این که هدف اول کمینه سازي و هدف دوم بیشینه سازي است، از روند جواب در 

جدول )2( چنین نتیجه مي شود که دو تابع متضاد یکدیگرند.

جدول 2ـ جواب هاي پارتویي مسأله

1ε2ε3ε4ε5ε

1F14/299/299/2852/3462/5تأمین کننده 1

2F01/14985308/15928616/16871924/17815232/187585

تأمین کننده 2
1F56/2187/3815/3455/4338/6

2F19/17186567/17556215/17926063/18295710/186655

1F19/277/2365/3620/491/5تأمین کننده 3

2F59/15141345/1592173/16702115/174825182628

تأمین کننده 4
1F7/121/277/206/467/5

2F62/11922372/13192282/14462192/15732002/170020

تأمین کننده 5
1F7/1347/2993/264/3287/4

2F92/16648635/17050279/17451722/17853365/182548

در این بخش الزم است از میان جواب هاي پارتویي جدول )2( تنها یک جواب به عنوان 
ازاین رو،  شود؛  انتخاب  ارزیابي  فاز  ورودي  به عنوان  تأمین کننده  هر  نهایي  پیشنهادي  بسته 
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برای رتبه بندي جواب هاي پارتویي به دست آمده از روش تاپسیس استفاده شده است. جدول 
پارتویي  بهترین جواب  به  توجه  با  را  تأمین کنندگان  از  پیشنهادي هریک  بسته هاي  نیز   )3(

حاصل از رتبه بندي روش تاپسیس نشان مي دهد. 

جدول 3ـ بسته هاي پیشنهادي تأمین کنندگان

حجم پیشنهادي بهینه 
تأمین کنندگان

قیمت پیشنهادي بهینه 
زمان تحویل تأمین کنندگان

پیشنهادي
کاال4کاال3کاال2کاال1کاال4کاال3کاال2کاال1

4921473147944242/8553/5964/2848/202/14تأمین کننده 1

5821455146848637/558/9369/6353/592/56تأمین کننده 2

6791076147958751/4356/7571/7546/082/16تأمین کننده 3

4861153147967639/6361/0958/9358/931/7تأمین کننده 4

5721000138377953/5964/2872/85601/7تأمین کننده 5

4-2.  نتایج فاز دو مناقصه
روش  از  مناقصه  برنده  تعیین  و  تأمین کنندگان  پیشنهادي  بسته هاي  ارزیابي  براي  بخش  این  در 
پرومتي فازي استفاده شده است. در این مرحله معیار هاي مدل تصمیم گیري خریدار شامل دو 
نوع معیار کّمي و کیفي است که از طریق مرور ادبیات1 و تعامل با خبرگان موضوع استخراج 
شده است. معیار هاي کّمي حجم، قیمت و زمان تحویل پیشنهادي بوده که از فاز ساخت مناقصه 
تعیین شده است )نتایج جدول 3(. معیار هاي کیفي نیز شامل کیفیت، قابلیت فني، قابلیت اطمینان، 
در دسترس بودن و عکس العمل نسبت به تغییر تقاضا است. براي اجراي روش پرومتي فازي و 
رتبه بندي تأمین کنندگان تیم ارزیابي سازمان امدادي از پنج نفر خبره و کارشناس خرید تشکیل 
شده است. هریک از خبرگان براي تعیین اهمیت نسبي معیار ها نسبت به یکدیگر و همچنین میزان 
اولویت تأمین کنندگان نسبت به معیار هاي موجود از متغیر هاي کالمي جدول )4( استفاده مي کنند. 

جدول )5( درجه اهمیت معیار ها و وزن هاي مربوطه را با توجه به نظر خبرگان نشان مي دهد. 

1. Chen et al. (2006); pp. 289-301. Boran et al. (2009); pp. 11363-11368. Chang et al. (2011); pp. 1850-
1858. Chen et al. (2016); pp. 1475-1490. Mukherjee (2016); pp. 356-373.
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جدول 4ـ متغیرهاي کالمي

عدد فازي متناظراولویت معیارهامیزان اهمیت گزینه ها

)VW( خیلي ضعیف)VL( خیلي پایین)0،0،0/15(

)W( ضعیف)L( پایین)0/3، 0،0/15(

 )MW( ضعیف و متوسط)ML( پایین و متوسط)0/5، 0/3، 0/15(

)M( متوسط)M( متوسط)0/65، 0/5، 0/3(

)MH( متوسط و زیاد)MH( متوسط و زیاد)0/8، 0/65، 0/5(

)H( زیاد )H( زیاد)1، 0/8، 0/65(

)VH( خیلي زیاد)VH( خیلي زیاد)1،1، 0/8(

جدول 5- اهمیت معیارها با توجه به نظر خبرگان

معیار

تصمیم گیرنده1

تصمیم گیرنده2

تصمیم گیرنده3

تصمیم گیرنده4

تصمیم گیرنده5

وزن فازي
وزن 

دفازي 
شده

وزن 
نرمال

C1HMMHMM)0/41 ،0/59 ،0/75(0/680/117: قیمت

C2MHMMHMHH)0/49 ،0/65 ،0/81(0/730/126: حجم اقالم

C3VHVHVHVHVH)0/8 ،1 ،1(1/050/182: مدت زمان تحویل

C4MMHHMH)0/48 ،0/65 ،0/82(0/740/127: کیفیت

C5LMMLLM)0/15 ،0/32 ،0/48(0/400/070: قابلیت فني

C6MHMHHMH)0/52 ،0/68 ،0/85(0/760/132: قابلیت اطمینان

C7MHMMHMH)0/45 ،0/74 ،0/78(0/820/142: در دسترس بودن

C8: عکس العمل به تغییر 

MMLMMHMH)0/35 ،0/52 ،0/68(0/60/104تقاضا
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ارائه شده  ادامه، ماتریس تصمیم گیري مسأله در قالب متغیرهاي کالمي در جدول )6(  در 
است.  عناصر موجود در ماتریس تصمیم به صورت فازي بوده و سپس با استفاده از روابط 
مربوط به گام هاي روش پرومتي فازي به یک عدد قطعي تبدیل شده است. دو ستون آخر 
جدول )6( نتایج مربوط به اوزان هر یک از معیار ها را نشان مي دهد. در مراحل پایاني روش 
پرومتي، جریان هاي ورودي، خروجي و خالص مربوط به هر گزینه محاسبه شده و گزینه ها 
نتایج رتبه بندي  نیز  براساس جریان خالص به صورت نزولي رتبه بندي مي شوند. جدول )7( 

تأمین کنندگان را نشان مي دهد.

جدول 6ـ ماتریس تصمیم گیري

گزینهمعیار

تصمیم گیرنده1

تصمیم گیرنده2

تصمیم گیرنده3

تصمیم گیرنده4

تصمیم گیرنده5
مقدار مقدار فازي

قطعي

C4: کیفیت

MWMWMMH)0 ،0/42 ،0/8(0/620تأمین کننده 1

MMMHWM)0 ،0/46 ،0/8(0/660تأمین کننده 2

HMHHMHH)0/5 ،0/74 ،1(0/865تأمین کننده 3

MHHMMHMH)0/3 ،0/65 ،1(0/825تأمین کننده 4

VHHHVHH)0/65 ،0/88 ،1(0/968تأمین کننده 5

C5: قابلیت فني

MWMHMW)0 ،0/39 ،0/8(0/590تأمین کننده 1

HMHMHM)0/3 ،0/65 ،1(0/825تأمین کننده 2

MWHMMW)0 ،0/45 ،1(0/7تأمین کننده 3

VHMWVHHM)0/5 ،0/72 ،1(0/845تأمین کننده 4

MMVHHVH)0/3 ،0/76 ،1(0/935تأمین کننده 5

C6: قابلیت 

اطمینان

WMWMHMMW)0 ،0/38 ،0/8(0/580تأمین کننده 1

MWMMHWM)0 ،0/42 ،0/8(0/620تأمین کننده 2

MHMHMH)0/3 ،0/65 ،1(0/825تأمین کننده 3

HHMMH)0/3 ،0/68 ،1(0/855تأمین کننده 4

HVHHMHH)0/5 ،0/81 ،1(0/935تأمین کننده 5
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گزینهمعیار

تصمیم گیرنده1

تصمیم گیرنده2

تصمیم گیرنده3

تصمیم گیرنده4

تصمیم گیرنده5

مقدار مقدار فازي
قطعي

C7: در دسترس 

بودن

MHWMMHM)0 ،0/49 ،0/8(0/69تأمین کننده 1

MHMWHMMH)0/15 ،0/68 ،1(0/893تأمین کننده 2

HMMHM)0/3 ،0/62 ،1(0/795تأمین کننده 3

HHVHMM)0/3 ،0/72 ،1(0/895تأمین کننده 4

VHMHHHH)0/5 ،0/81 ،1(0/935تأمین کننده 5

 :C8

عکس العمل به 
تغییر تقاضا

HMMWMHM)0/15 ،0/55 ،1(0/763تأمین کننده 1

MMHMMMW)0/15 ،0/49 ،0/8(0/653تأمین کننده 2

MHHMHMHH)0/5 ،0/71 ،1(0/835تأمین کننده 3

VHHHMHM)0/3 ،0/75 ،1(0/925تأمین کننده 4

MHVHVHHH)0/5 ،0/85 ،1(0/975تأمین کننده 5

جدول 7- نتایج رتبه بندي روش پرومتي فازي

تأمین کننده 
1

تأمین کننده 
2

تأمین کننده 
3

تأمین کننده 
4

تأمین کننده 
5

)ϕ+ 1/420/2260/1470/0241/02-میزان خروجي مثبت )

)ϕ− 1/02-0/023-0/147-0/22-1/42 میزان ورودي منفي )

) netϕ 2/840/450/290/0472/04- جریان خالص )

52341رتبه بندي

4-3. تحلیل حساسیت
در این قسمت، تحلیل حساسیت بر پارامترهاي اصلي مدل انجام شده است. در ابتدا تغییرات 
تابع هدف 1 و 2 در مقایسه با تغییرات بودجه خرید بررسي شد. همان طورکه در شکل )2( 
امدادي شده است. در  اقالم  بودجه موجب کاهش زمان تحویل  افزایش  مشاهده مي شود، 
افزایش  تأمین کنندگان  سود  امدادي،  سازمان  خرید  بودجه  سطح  افزایش  با  نیز   )3( شکل 
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مي یابد. بنابراین، با افزایش سطح بودجه خرید از سوي سازمان امدادي، سود زیاد و مدت 
زمان تحویل کاهش یافته و هریک از تأمین کنندگان شانس بیشتري براي برنده شدن خواهند 

داشت.

شکل 2ـ  تغییرات زمان تحویل تأمین کننده نسبت به تغییرات بودجه

شکل 3ـ تغییرات سود تأمین کننده نسبت به تغییرات بودجه

اختالل  درصد  تغییرات  به  نسبت  به دست آمده  رتبه هاي  حساسیت  تحلیل  ادامه،  در 
با  انجام شده است. همان طور که در شکل )4( مشاهده مي شود  تأمین کننده و وزن معیارها 
افزایش درصد اختالل، رتبه هاي اول و پنجم تغییر نکرده و یا به عبارت دیگر، جایگاه بهترین 
و بدترین رتبه به ازاي درصد اختالل هاي مختلف ثابت مانده است. اما با تغییر میزان اختالل 
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در مراکز تأمین مشاهده می شود که جایگاه تأمین کنندگان شماره دو، سه و چهار در یکي 
از رتبه هاي دوم، سوم و چهارم نوسان داشته است.

شکل 4ـ تغییرات رتبه نسبت به تغییرات درصد اختالل تأمین کننده

جدول )8( ترکیبات مختلفي از وزن معیارها را در سه سناریو نشان مي دهد. 

جدول 8ـ وزن معیار ها در سناریو هاي مختلف

C1C2C3C4C5C6C7C8

0/1170/1260/1820/1270/070/1320/1420/104وزن هاي جاري

0/1250/1250/1250/1250/1250/1250/1250/125سناریو 1

0/250/250/250/050/050/050/050/05سناریو 2

0/06670/30/30/06670/06670/06670/06670/0667سناریو 3

تمام  وزن  که  شرایطي  در  و   1 سناریو  در  مي شود  مشاهده   )5( شکل  در  همان طورکه 
معیارها یکسان فرض شده، نتایج رتبه هاي تأمین کننده 2 و 4 نسبت به وضعیت جاري جابه جا 
شده و مابقي رتبه ها ثابت مانده است. در سناریو 2 نیز، سه معیار قیمت، حجم اقالم و زمان 
به عنوان  تأمین کننده 2  این حالت،  لحاظ شده که در  معیارها مهم تر  به سایر  نسبت  تحویل 
برنده مناقصه انتخاب شده است. در سناریو 3، حجم اقالم و مدت زمان تحویل هرکدام با 
وزن 0/3 مهم ترین معیار در نظر گرفته شده که در این شرایط تأمین کننده 2 و 4 به ترتیب در 

رتبه هاي اول و پنجم قرار دارد.
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شکل 5ـ تحلیل حساسیت رتبه ها نسبت به تغییرات وزن معیار ها

جمع بندي و مالحظات

از  بهره گیري  با  بحران،  از  براي شرایط پس  امدادي  اقالم  نوشتار مدل سازي خرید  این  در 
مکانیزم مناقصه معکوس چندشاخصه انجام شده است. مناقصه مورد بررسي دو فاز ساخت و 
ارزیابي دارد که به ترتیب از دیدگاه تأمین کنندگان )فروشندگان( و سازمان امدادي )خریدار( 
تحلیل شده است. مدل مربوط به فاز ساخت مناقصه با درنظرگرفتن ریسک اختالل پس از 
بحران، در قالب یک مدل دو هدفه فازي فرموله شده است. اهداف مدل شامل بیشینه کردن 
سود حاصل از فروش اقالم و کمینه کردن مدت زمان تحویل اقالم امدادي است. همچنین، 
هر تأمین کننده با توجه به تقاضاي اقالم امدادي و سطح موجودي، مدل مربوط به فاز ساخت 
امدادي  اقالم  تحویل  زمان  و  قیمت  بهینه شامل حجم،  پیشنهادي  بسته هاي  و  را حل کرده 
را در اختیار خریدار قرار مي دهد. افزون بر آن، مدل ارزیابي مناقصه به صورت یک مسأله 

تصمیم گیري چند معیاره در نظر گرفته شده است. 
کرده  بررسي  را  دریافتي  پیشنهادي  بسته هاي  امدادي  سازمان  مناقصه،  ارزیابي  فاز  در 
و برنده مناقصه را اعالم مي کند. در این مرحله از مناقصه، مسأله تصمیم گیري خریدار در 
حضور معیارهاي کّمي و کیفي با استفاده از روش پرومتي فازي انجام شده است. معیارهاي 
پیشنهادي و معیارهاي کیفي مسأله کیفیت،  بسته هاي  به  از: اطالعات مربوط  کّمي عبارتند 
قابلیت فني، قابلیت اطمینان، در دسترس بودن و عکس العمل نسبت به تغییر تقاضا. همچنین، 
قابلیت  می دهد  نشان  آن  نتایج  و  شده  حل  عددي  مثال  یک  براي  پیشنهادي  مناقصه  مدل 
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پیاده سازي در مسایل واقعي را دارد و مي تواند به سازمان هاي امدادي به تصمیم گیري خرید 
اقالم امدادي کمک کند. 

پیاده سازي   )1 از:  عبارتند  مي شود  پیشنهاد  آتي  مطالعات  براي  که  مواردي  آخر،  در 
رویکرد پیشنهادي در یک مطالعه موردي واقعي؛ 2( در نظر گرفتن تخفیف تأمین کننده در 
مدل ساخت مناقصه؛ 3( مدل سازي فاز ساخت مناقصه در شرایط عدم قطعیت با استفاده از 
رویکرد بهینه سازي استوار؛ 4( به کارگیري سایر تکنیک هاي تصمیم گیري چندمعیاره در فاز 

ارزیابي مناقصه و مقایسه نتایج رتبه بندي روش ها.
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Presenting the Relief Items Procurement Model under  

Multi-attribute Reverse Auction Using a Fuzzy Multi-objective 

Programming Approach 

Maziar Khoshsirat, MSc. 
Rahim Dabbagh, Ph.D.      Ali Bozorgi-Amiri, Ph.D.

Humanitarian Relief Supply Chains / Relief Items Procurement / Multi-Attribute 

Reverse Auction / Augmented E-constraint Method / Fuzzy-PROMETHEE

Providing required relief items in the condition of post-disaster is a time-consuming 
and complex problem because of demands uncertainty and the severity of the disas-
ter. This paper presents a model based on auction with the aim to facilitate purchase 
activities and to make coordination between suppliers and relief organizations. The 
structure of the proposed auction includes construction and evaluation phases which 
are managed by the suppliers (sellers) and relief organizations (customer) respective-
ly. In the bid construction phase, a fuzzy multi-objective non-linear mathematical 
programming model is presented that addresses disruption risk in both distribution 
centers and suppliers and uncertainty among parameters. The proposed model is 

including price, delivery time and quantity of relief items is determined. In the bid 
evaluation phase, in order to rank the suppliers fuzzy promethee technique was used.  
In this stage of the bid, each supplier will be assessed by customers regarding pro-
posed packages and other qualitative criteria and the winner of the bid will be deter-
mined. To illustrate the validity and applicability of the proposed model, a numerical 
example is provided, and it has been analyzed from various aspects.

JEL: C61, D44, D81, H12, H57
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Analysis of Effective Factors on the Brand Performance  

in Food Industry Factories

Reza Rasooli, MSc. 
Iman Esfandyarpour, MSc.

Market Orientation / Food Industry / Performance / Capabilities / Brand Management

Maintaining and developing market share is the result of the brand in highly com-
petitive environments of Food industry. Identifying the effective factors on the per-
formance of brand is a main subject in strategic decisions of marketing. The study 
was done by the using an analytical-descriptive research design and correlation type. 
Data were collected in the Isfahan city through a questionnaire of 35 questions from 
56 managers of food industry factories. Based on the literature, a model was tested to 
show the impact of intangible assets on management capabilities and the impact of 
customer and internal marketing on market orientation over design of brand perfor-
mance and using the software PLS. Based on the results of the analysis of question-
naire data, it was found that human capital, information capital has positive effect on 
the management  capabilities and communication capital and organizational  capital 
dose not have management capabilities. Customer and internal marketing has a posi-
tive impact on market orientation. Finally, brand management capabilities and market 
orientation has a positive impact on brand performance.

JEL: L66t, Q18t, H11
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Identification and Prioritizing the Solutions of Reverse Logistics 

Applying Using a Hybrid Approach of Fuzzy AHP and Fuzzy 

TOPSIS  (Case Study: Isfahan’s Mobarakeh Steel Company) 

Vida Vahidian, M.A. 
Sayyed Mohammad Reza Davoodi, Ph. D.

Reverse Logistics / Fuzzy AHP / Fuzzy TOPSIS / Mobarakeh Steel Company

Reverse logistics is one of the most challenging issues in the supply chain. Proper 
implementation of reverse logistics in organizations increases revenue, reduces op-
erating costs, reduces costs of faulty products and reduces environmental pollution. 
There are barriers in implementation of reverse logistics in organizations that these 
barriers challenge managers and policy makers of the industry. This study aimed to 
identify and prioritize the solutions of reverse logistics applying to overcome its bar-
riers in Isfahan’s Mobarakeh Steel Company. The study population will comprise 30 
reverse logistics experts of Mobarakeh Steel Company. To collect data, while using 
the literature in this area, interviews with experts with carried in Mobarakeh Steel 
Company, and finally 51 barriers (sub criteria) were recognized in ten categories: 
managerial, strategic, organizational, economic, legal, technological, infrastructure, 
related to knowledge, related to policy and related to market and 30 reverse logistics 
solution for the reception was also identified in the company. Also, the question-
naire was used to compare pairs. Then, a framework based on fuzzy AHP is used to 
weighting barriers and fuzzy TOPSIS is used to prioritize the solutions. The results 
indicate that the solution to "allocate adequate financial" in the first place and then 
the solutions "aligned policies and processes" "and "perceive recycling products as 
perishable goods" ranked second and third respectively. Solution "enforce environ-
mental legislation, regulations and directives" is in the last place. 

JEL: M11, C44
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false expectations technological needs of the industry of international oil companies 
and ineffectiveness of IPC in the promotion of domestic manufacturers of equip-
ment. Other required indicators such as the taken legal indicators on the basis of legal 
considerations is also facing problems in IPC. For example lack of comprehensive 
support of the governing law in the contracts of domestic production. 

JEL: Q49, O14, K30, L51
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Economic and Legal Considerations of Oil Equipment Production 

Used in Upstream Sector in Iran with Emphasis on Technology 

Transfer in IPC

Atefeh Taklif, Ph.D. 
Ali Faridzad, Ph.D.       Alireza Ghafari, Ph. D. Student

Legal and Economic Indices of Construction Equipment / Upstream Oil Industries /

Technology Transfer /Iran Oil Contract

The country’s upstream oil industry manufacturing sector is one of the most important 
sectors of the industry which is still remarkably dependent to foreign countries. There 
are several reasons to convince us that the production of oil industry equipments  
inside the country is consequential, among them; the national security reinforcement, 
technology transfer and improvement, endogenous growth of national economy and 
expansion of export markets. After all, the improvement of upstream oil equipment 
production industry is in accordance with Iran’s principal policies. From studying the 
oil legal resources, we will find that from the beginning of concession contracts with 
IOC, the necessity of enforcement and applying internal workforce, and maximum 
supplying of oil industry equipment by related sectors inside the country, has been 
of high importance for oil authorities and also emphasized by lawmakers. In this 
survey we have used the economic and legal considerations as the frame work to 
study Iran’s new oil contract known as IPC. The basis for scientific commentary on 
the IPC is the Government's approval on Iran's upstream oil contracts. Assessment of 
these contracts in the mentioned framework shows that transfer of technology with-
in the framework of economic and legal considerations and empowering domestic 
manufactures to achieve economic principles have not been possible for the sake 
of supplying our technological needs in the industry of oil equipment production in 
new oil contracts and is facing with unsolvable problems. Some of the problems are: 
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Studying the Effects of Celebrities’ Endorsement on Shopping 

Malls Success through Brand Credibility
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The effect of supporter celebrity credibility on mall success will be discussed through 
mediator role of the brand credibility. This study is an applied research from the pur-
pose perspective and is descriptive based on its data collection method. To assess the 
validity of the questionnaire, the diagnostic validity (DV) using an average variance 
extracted (AVE) and to determine the reliability of the questionnaire Cronbach's Al-
pha were used. In addition to completely browsing the literature and by selecting the 
statistical sample members using of available sample method, researchers have eval-
uated the research hypotheses by using of structural equation modeling (SEM) and 
regression methods. The sample members are selected among Almas Mall customers 
and clients in Tehran that identify this mall by Ali Daei. The results showed that sup-
porter celebrities’ credibility has a significant positive effect on the mall success and 
credibility of malls. Brand credibility also has a positive significant effect on mall 
success. Finally the findings showed that brand credibility has a positive mediator 
role in the relationship between supporter celebrity credibility and mall success.

JEL: M30, M31, M37
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The Role of Corruption in Regional Export

(Case Study: ECO Countries)

Vahid Shaghaghi Shahri, Ph.D.
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In the recent years, corruption has been introduced as an obstacle and deterrent factor 
against increasing trade and has slowed the economic growth. The present article is 
organized for answering to this key question “Do corruption affect the bilateral ex-
port between ECO members?” Therefor, after an historical reviewing on theoretical 
and experimental literature, the paper develops a theoretical model of corruption in 
regional trade and derives a gravity equation that relates bilateral exports to the de-
gree of control of corruption in the importing countries as well as other factors that 
determine trade flows between countries. A panel data set of exports of ECO coun-
tries during 2000-2014 to the other trade partner countries together with a corruption 
index is utilized to estimate the gravity model.

According to the results, ECO countries membership in world trade organization 

and increase in market size has a direct and significant relationship on the ECO coun-

tries' exports, whereas bilateral distance has a statistically significant and negative 

impact on value of mutual exports. Also the results indicate that an increase in the 

control of corruption index of the importing countries has ambiguoius effect on ECO 

countries' exports and the cofficient signs on the control of corruption variable is 

different for the countries membership, as an increase in corruption of the importing 

ECO countries has a positive impact on rising exports of Turkey, Azerbaijan, Tajiki-

stan and Afghanistan, whereas it decrease exports for Kazakshtan, Turkmenistan and 

Kyrgyzstan. Also increaing in corruption of the importing countries has not had a 

statistically significant for exports in Iran, Pakistan and Uzbekistan.  

JEL: F1, O17
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The companies have to utilize available capacities in start-ups especially those active in 
E-commerce because of the necessity of aligning with other countries and accessing suc-
cess in domestic and global markets. However, creation of investing relationship between 
corporate venture capital and start-ups, requires utilizing strong and correct management. 
The previous research and models on process VC/CVC investment partly have promoted 
main factors affecting the formation process of venturing and until now less attention 
has been paid to present a comprehensive model with whole effective aspects on core 
investment phenomenon, especially in the developing countries like Iran. So, this paper 
uses a grounded theory approach and also semi-structured interviews with 13 experts and 
managers in CVC/VC firms, in order to identify factors influencing on formation process 
SBV investment in Iran. The obtained findings of the data analysis from interviews are 
shown by 18 factors classified within six categories including the core phenomenon re-
lates to formation process of SBV investment, causal conditions, contextual and interven-
ing conditions, and consequences. The results of this study totally help active members 
in ecosystem to create appropriate conditions for correct measurement in VC firms at 
E-commerce field.  

JEL: G11, G24, L26, L81, M13
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