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پرداختن ، نش و درج مطالبیگز يار ماهنامه برایتنها مع

 يارهایت معیرعا، اقتصادي  به موضوعات بازرگانی ـ
به روز و  يها ح و ترجمه درست متنیصح یسینو مقاله
 . ن استیوز

 يها شود مقاله یتقاضا مسندگان و مترجمان یاز نو
. م کنندیتنظ، دیآ یم یکه در پ یرا باتوجه به نکات یارسال

ها  نش مقالهیشود که کار گز ین نکات موجب میتوجه به ا
 يشتریبا سرعت بها  آن ینیچش و حروفیرایز ویو ن

  .ردیانجام گ
  

 13دو ستونی، با فونت میتراي  صورت بهمقاالت  :مقاالت ارائهنحوه 
  .صفحه بوده و فقط از طریق ایمیل مجله ارسال گردد 15حداکثر 
ا ی(سنده ینام کامل نو، در صفحه اول :ینام و نشان، عنوان

ن یآخر، یا علمی یعنوان شغل، )ا مترجمانی(نام کامل مترجم ، )سندگانینو
ربط ذکر  يمؤسسه ذا یکامل دانشگاه  ینام و نشان، یلیمدرك و رشته تحص

در سندگان ینو یکیو پست الکترونکامل و شماره تلفن تماس  ینشان. شود
  .ان مقاله نوشته شودیپا
  .باشد يدیکل يها و واژه نیالت، یده فارسیچک يد دارایمقاله با :دهیچک

ه شود که یا تهیم یترس يرها طوریها و تصو شکل :رهایها و تصو شکل
  .و چاپ باشد يپرداز مناسب نسخه

و ، يگذار شماره، دیآ یکه در متن اثر م یبیها به ترت جدول :ها جدول
در صورت تنوع . د شودیو در سمت چپ آن ق لجدو يها در باال اسیمق
 مأخذ. ربط ذکر شود يستون ذ يدر باالها  آن ک ازیبهتر است هر، ها اسیمق

  .ر آن نوشته شودیجداول حتماً در ز
فقط ، نوشت یدر پ ید و ناآشنا و اسامیو اصطالحات جد یخارج يها معادل

  .رالزم اجتناب شودیغ یخارج يها ه معادلئاز ارا. ک بار آورده شودی
ر اصل یشده به همراه تصو  ترجمه يها مقاله :شده ترجمه  يها مقاله
شماره ، خ انتشاریتار، یاپیشماره پ( مأخذه یبا مشخصات کامل نشر، مقاله

  .شود ارسال) ها صفحه
ش از یپ، ان مقالهیدر پا یاپیپ يها ها با شماره نوشت مقاله یپ :ها نوشت یپ

  .جداگانه نوشته شود، منابع
برداشته و در  یناً از متن اصلیترجمه شده ع يها کتابنامه مقاله :ارجاع

ا یاعم از کتاب ، همه منابع یفیتأل يها در مقاله. مقاله قرارداده شود يانتها
ر یز صورت به ییالفبا یسندگان با فهرستینو ینام خانوادگبرحسب ، مقاله
  .م شودیتنظ

  ها مقاله. 1
  یسیانگل) الف

Boulding, Kenneth E., “Professor Kinght’s Capital Theory: 
A Note in Reply”, Quarterly Jounral of Economics, Vol. 50, 
No. 3, (May 1963). 
Boulding, Kenneth E., “The Economics of the Coming 
Spaceship Earth”, in Henry Jarett (ed.), Environmental 
Quality in A Gorwing Economy, Baltimore: The John 
Hopkins Press, 1966. 

  یفارس) ب
توسعه و رشد در ، ان صادراتیرابطه م یتجرب یبررس«، بهزاد، انییغمای

، ياقتصاد يها سیاستو  ها پژوهش فصلنامه، »در حال توسعه يکشورها
  .1381بهار ، 21شماره 

ومه قرار یعنوان مقاله داخل گ، شود در ارجاع مقاله یچنانچه مالحظه م(
  .)ردیگ یم

  ها کتاب. 2
  یسیانگل) الف

Dornbush, R. and Fischer, S., Macroeconomics, Sixth 
Edition, New York: McGraw Hill, 1994. 

  یفارس) ب
: تهران، انیباغ قره یترجمه مرتض، ين اقتصادیرشد نو، مونیس، کوزنتس

  .1372، رسا یمؤسسه خدمات فرهنگ
  .)شود یم کیتالیعنوان کتاب ا، رجاع به کتابشود در ا یچنانچه مالحظه م(

و در ، ا کتابیسنده مقاله ینو یها ابتدا نام و سپس نام خانوادگ نوشت یدر پ
ه یبق. شود ید میها ق ا صفحهیشماره صفحه ، ان بعد از سال انتشاریپا

ه ئاست که درباره کتابنامه ارا یناً به همان صورتیع یشناخت اطالعات کتاب
 ییراهنما يا ارجاعات برایم و یاالمکان ارجاعات مستق یحت. (شده است

نوشت ذکر شود و  یدر پ، ربط يشتر درباره موضوع ذیخواننده جهت مطالعه ب
  .)ان متن اکتفا نشودیمنابع در پافقط به ذکر 

  .ان مقاله ذکر شودیا ترجمه مقاله در پایف یخ تألیتار :ه مقالهیخ تهیتار
 Barresy.Bazargani@gmail.com آدرس به ها مقاله :ارسال مقاله

  .گردد ارسال
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  فراخوان
  

از  صنعت، معدن و تجارتحمایت وزارت 
  هاي دانشجویان دکتري نامه پایان

  هاي سراسر کشور و کارشناسی ارشد دانشگاه
  

  
مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی در جهـت نیـل بـه    

گیري از توان و  بهرهبه منظور ، اي وزارت بازرگانی اهداف توسعه
هـا و تشـویق دانشـجویان بـه انجـام       ظرفیت بالقوه دانشـگاه 

، هاي کاربردي مورد نیاز بخش بازرگانی کشور تحقیقات و پروژه
هــاي دانشــجویان دکتــري و کارشناســی ارشــد  نامــه از پایــان
مهندسـی و  ، مـدیریت ، هـاي اقتصـاد   هاي مختلف رشته گرایش

ناسایی و استفاده از ظرفیـت و  ش. آورد حقوق حمایت به عمل می
هـدایت و  ، توانمندي اساتید و دانشـجویان مسـتعد و عالقمنـد   

هاي تحصیالت تکمیلی در راستاي  نامه برداري از نتایج پایان بهره
هـا از   نامـه  حل مسائل بخش بازرگانی و ارتقاء اثربخشی پایـان 

  .ین اهداف این طرح استتر مهم
اطالع از شرایط و چگونگی  ند براي کسبتوان میمندان  عالقه

هاي تحصیالت تکمیلـی و نیـز فهرسـتی از     نامه حمایت از پایان
هاي بازرگـانی   هاي پژوهشی موردنظر در حوزه عناوین و اولویت

هـاي مـرتبط بـه آدرس     بازرگانی داخلی و سایر حـوزه ، خارجی
ــانی    ــهاي بازرگـ ــات و پژوهشـ ــه مطالعـ ــی مؤسسـ اینترنتـ

(www.itsr.ir) ــا ــه و ی ــا شــماره تلفــن مراجع  66439210: ب
  .مدیریت ارتباطات پژوهشی و آموزشی تماس حاصل نمایند
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دت و تسـخیر بازارهـاي   در عصر حاضر، رشد و توسعه بلندمـ 
گیـري از   جهانی بیش از آنکه تابع موهبت عوامـل تولیـد و بهـره   

  هـاي نسـبی و طبیعـی باشـد، ناشـی از تحقیـق و توسـعه         مزیت
(R & D) ــوآوري اســت کشــورهاي ژاپــن و کــره جنــوبی . و ن

زمـان، چرخـه عمـر     هـم . هاي بارزي در این زمینـه هسـتند   مثال
از ایـن رو، در  . محصوالت صنعتی به شدت کـاهش یافتـه اسـت   

تـر،    غیاب تحقیـق و توسـعه و معرفـی محصـوالت برتـر و ارزان     
کـامپیوتر   موبایل،. سرعت ازدست خواهند رفت هاي موجود بهبازار

  . هاي خوبی در این زمینه هستند و محصوالت الکترونیکی مثال
عـالوه بـر آثـار مسـتقیم، داراي اثـرات       R & Dهاي  فعالیت

عنوان مثـال، در   به. توانند باشند هاي دیگر نیز می سرریز به بخش
باشـد،   رو مـی  روبـه  عرضه انـرژي بـرق    کشوري که با محدودیت

مصـرف نـه تنهـا بـه      هـاي کـم   نوآوري در تولید و عرضه المـپ 
رسـاند، بلکـه بـا     ها سود می کننده این المپ صرفم تولیدکننده و

هـا بـه دیگـر صـنایع را تسـهیل       کاهش مصرف برق، عرضـه آن 
کاهـد و منـابع    هاي ناشـی از تولیـد بـرق مـی     کند، از آلودگی می

توسط دولت را بـراي اسـتفاده در دیگـر    موردنیاز براي تولید برق 
تحقیـق و   دلیل اثرات جـانبی مثبـت  به . دهد مصارف کاهش می

توسعه، اعطاي یارانه به آن داراي توجیه اقتصـادي اسـت و ایـن    
  . نیز مجاز شمرده شده است WTO رها حتی د قبیل یارانه
کننـده و   آن است که ذخـایر آن تسـهیل   R & Dمهم   ویژگی

هاي بعدي است و بـه کشـورهایی کـه در    R & Dکاهنده هزینه 
کنـد   اند، کمک می هاي خوبی انجام داده گذاري  این زمینه سرمایه

  . تا در این خصوص داراي مزیت رقابتی بیشتري باشند
R & D         یک فرآینـد همـراه بـا عـدم قطعیـت اسـت چراکـه

عـالوه،   بـه . جـود نـدارد  مینی براي یافتن محصول موردنظر وتض
مستلزم آن اسـت کـه حقـوق مالکیـت      R & Dي در گذار سرمایه

اگـر  . هـا مـورد حمایـت قـرار گیـرد      ناشی از اختراعات و نـوآوري 

سـازي شـوند انگیـزه     نتوانند تجـاري  R & Dمحصوالت ناشی از 
  کشـورهاي در . هـا وجـود نخواهـد داشـت     آنچندانی براي انجام 

و صنایع بزرگ داراي بخش تحقیق و توسعه هسـتند   ،یافته توسعه
میان صنعت، دانشگاه و مراکز تحقیـق و توسـعه و نیـز     تطااارتب

 R & Dهـاي   امکان توسعه فعالیت ها، بازارهاي مالی پیشرفته آن
. ورهاي در حال توسعه چنـین نیسـت  در کشاما . سازد را میسر می

هـا در کشـورهاي    و نوآوري ین ترتیب، بخش اعظم اختراعاتبه ا
کانـات و تسـهیالت و مراکـز    نبـود ام . گیـرد  پیشرفته صورت مـی 

تحقیق و توسعه در کشورهاي در حال توسعه، موجب فرار مغزهـا  
  . شود ها در خارج از کشور می و ثبت اختراعات آن

ــعه و     ــال توس ــورهاي در ح ــنایع در کش ــودن ص ــک ب کوچ
در ایـن   R & Dها یکی از دالیل ضعف  محدودیت منابع مالی آن

از این رو، اقداماتی نظیـر پرداخـت یارانـه، معافیـت     . کشورهاست
و  R & Dسازي محصـوالت حاصـل از    مالیاتی، کمک به تجاري

توانـد در   نیز تشویق و توسعه مشترك بین واحدهاي کوچک، مـی 
  . دستور کار دولت قرار گیرد

هاي علمی و مراکز نوآوري و ایجـاد ارتبـاط بـین     ایجاد پارك
ها و جذب نخبگان در این  هاي آن اي صنایع کشور و فعالیتنیازه

تواند به رونق و هدفمندي تحقیق و توسعه در کشور  مراکز نیز می
هـاي صـرف شـده در     با توجه به موارد فـوق، هزینـه  . کمک کند

هـاي جـاري در نظـر     تحقیق و توسعه را نباید بـه عنـوان هزینـه   
در . اي محسوب نمود ایههاي سرم ها را هزینه گرفت، بلکه باید آن
نیز مواردي از قبیل الـزام بـه رعایـت     R & Dبخش تقاضا براي 

شده تجـارت   استانداردهاي جهانی در تولید کاال، بازگشایی کنترل
خارجی و در معرض رقابت خـارجی قـرار دادن تولیـدات داخلـی،     

  .  تواند موجب افزایش تقاضا براي تحقیق و توسعه شود می
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  تجارت الکترونیکی / نقشه راه /پنجره واحد تجاري

  چکیده
ــایر کشــورها در خصــوص    ــازي تجــارب س ــد از مستندس بع

مرکـز تسـهیل تجـاري و    سازي پنجره واحد تجاري توسـط   پیاده
ـ  )سیفکت( سازمان مللتجارت الکترونیکی  ه ، استقرار این مهـم ب

هاي سیفکت مورد توجه جدي قـرار گرفتـه    توصیهعنوان یکی از 
با توجه به ابعاد گسترده و مزایاي انکار ناپذیر مفهوم پنجره . است

مفهوم  معرفیضمن تالش شده است،  واحد تجاري، در این مقاله
 ارائـه پنجره واحد تجاري، نقشه راهی جهت استقرار آن در ایـران  

هاي دیگر اعـم  در جهت رسیدن به این هدف تجارب کشور. شود
از کشورهاي در حـال توسـعه و کشـورهاي توسـعه یافتـه مـورد       

در ایـن مقالـه ضـمن بررسـی تجـارب      . بررسی قرار گرفته اسـت 
 اسـت در چـارچوب  تالش شده اي  هاي منطقه کشورها و سارمان

هاي سیفکت، نقشـه راهـی جهـت اسـتقرار پنجـره واحـد        توصیه
این پروژه در افق زمـانی  شده در  ارائهنقشه راه . شود ارائهتجاري 

یندهاي صادرات و واردات کشور آاز بهبود فراند سه ساله و با چشم

تر پنجره واحد، نقشـه   دقیق سازي جهت مفهوم. طراحی شده است
شـده   ارائـه ) نقشه راه مادر و نقشـه راه تفصـیلی  (راه در دو سطح 

نقشه راه مادر شامل سه فـاز اصـلی ایجـاد مفهـوم اولیـه،      . است
هاي اصلی فوق، باید  در کنار فعالیت. باشد سنجی و اجرا می امکان

استانداردسازي اسناد و اطالعات تجاري نیز انجام گیرد کـه ایـن   
در . فعالیت پشتیبان در مدل لحـاظ شـده اسـت    عنوان بهفعالیت، 

هـاي   سطح نقشه راه تفصیلی، جزئیات مربوط به هر یـک از گـام  
قشه راه، علیرغم اینکـه  با طراحی این ن. فوق مشخص شده است

قدم بسیار کوچکی در این راستا برداشـته شـده اسـت ولـی الزم     
در مرکـز توسـعه تجـارت    تر ایـن نقشـه راه    است با بررسی دقیق

آن همـوارتر   سـازي  ، مسیر اسـتقرار و عملیـاتی  الکترونیکی ایران
  .گردد

  مقدمه
با تمرکز بر کلیات ( 33هاي شماره  توصیه ارائهبا  ]1[ سیفکت

، )سازي و عوامل کلیـدي موفقیـت آن   هاي پیاده پنجره واحد، گام
هاي تجـاري   داده سازي با تمرکز بر استانداردسازي و همگون( 34
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با تمرکز بر مباحث ( 35و ) در راستاي استقرار پنجره واحد تجاري
یکـی از مباحـث مهـم در     این موضوع را به) حقوقی پنجره واحد

هـاي تجـاري    ینـد و تسـهیل فرآ  سعه تجارت الکترونیکیحوزه تو
این شبکه یک محیط استاندارد، پویا و یکپارچه . است کردهتبدیل 

ینـدهاي  در بخشـی از فرآ سازي تجـارت الکترونیکـی    براي پیاده
بر اساس توصـیه شـماره   . فراهم خواهد ساخت تجارت خارجی را

امکـانی کـه بـه    : پنجره واحد بـه شـرح زیـر اسـت    سیفکت،  33
در تجـارت و حمـل و نقـل، اجـازه قـرار دادن       هاي درگیر قسمت

یـک نقطـه    اطالعات و مستندات استاندارد شده را تنها از طریـق 
ورودي واحــد بــراي انجــام تمــام نیازهــاي متــداول مربــوط بــه  

هـاي   کلـی انجـام تـراکنش    طـور  به(جابجایی، واردات و صادرات 
درصورتی کـه اطالعـات الکترونیکـی باشـند     . دهد را می) تجاري

  .باشد گاه تنها نیاز به وارد کردن یکبار اطالعات میآن
با توجه به مزایاي پنجره واحد تجـاري، بسـیاري از کشـورها    

قرار اند بـا اسـت   تالش نموده) اعم از توسعه یافته و در حال توسعه(
ولـی بـا   . مند شـوند  این شبکه بهره پنجره واحد تجاري از مزایاي

توجه به نو بودن مفهوم پنجره واحد تجاري، کشـورهاي مختلـف   
اند و تجارب گذشته  مسیرهاي متفاوتی را در این راستا طی نموده

این کشورها در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی تاثیرات بسـیاري  
در  .در انتخاب مسیر استقرار پنجره واحد تجاري آنان داشته است

این مقاله نیز تالش شده است با نگاهی به تجارب این کشورها و 
شده توسط سیفکت و در چارچوب مدل نقشه راه  ارائههاي  توصیه

پنجره واحد تجاري در ایران  سازي راهی جهت پیاده آلبرایت، نقشه
  .شود ارائه

  ادبیات تحقیق. 1
. باشـد  مـی  الملـل  هدف اصلی سیفکت تسـهیل تجـارت بـین   

، استانداردسـازي و هماهنـگ   سازي ساده تجارت به دنبال لتسهی
از دیـدگاه  . اسـت  الملـل  هاي تجارت بین نمودن اطالعات و رویه

تـرین تعریـف از واژه تسـهیل تجـاري      سیفکت این تعریف دقیق
فرایندها  سازي است و بر اساس آن تسهیل تجارت به دنبال ساده

هـا تـا    ي که این رویها الملل است به گونه هاي تجارت بین و رویه
و  سـازي  نیـاز بـه سـاده   . تـر شـوند   حد امکـان کارآمـدتر و سـاده   

ار و نهادهـاي دولتـی   سازي اطالعات مبادله شده بین تج همگون
تسهیل تجـارت،  براي . یند تسهیل تجاري استبخش کلیدي فرآ

از  .]2[ ها باید در ابتدا جریـان اطالعـات را تسـهیل نماینـد     دولت
اي از  بخـش عمـده   یندهاي تجـاري بخش از فرآاین  آنجایی که،

هاي تجـاري بـه دوش تجـار و نهادهـاي دولتـی تحمیـل        هزینه
یندهاي تجـاري از  این بخش از فرآ سازي کنند، از این رو ساده می

سیفکت در توصیه  ،از این رو. اهمیت بسیار زیادي برخوردار است
واحـد  خود به کشورها توصیه نموده است که از پنجره  33شماره 

تا از این طریق تجـار و نهادهـاي دولتـی    . تجاري استفاده نمایند
. فقط یک بار و در یـک نقطـه اطالعـات تجـاري را وارد نماینـد     

نفـع در   هاي ذي بر اساس این توصیه باید کلیه سازمان ،همچنین
ینـد را در یـک   کت داشته باشند تا بتوانند کل فرآاین پروژه مشار

در مجمـوع  . ]3[ نـد حـد متمرکـز نمای  نقطه تحت عنوان پنجره وا
هـاي   پنجره واحد تجاري محصول تکامل پورتـال  توان گفت، می

ایـن رونـد   . هاي گذشته بـوده اسـت   تسهیل تجارت در طی سال
  .نشان داده شده است )1(تکاملی در جدول 

   ]4[ پنجره واحد تجاري تکاملمراحل  -1 جدول

  مرحله
قلمرو 
  جغرافیایی

  مثال

هاي  پورتال -1مرحله 
) کشور 8(ایی که در ابتدا کشوره  ملی  قبل از پنجره واحد

  نکتاد را مورد پذیرش قرار دادندفرم آتپل

هاي  پورتال -2مرحله 
  ملی  پنجره واحد

 در استرالیا ]5[ تریدگیت

 در آلمان ]6[ داکوزي

 کره ]7[ نت.تی. کی

  آمریکا] 8[ اس.دي.تی.آي
هاي  پورتال -3مرحله 
 ]9[ پنجره واحد آ سه آن  اي منطقه  چندملیتیاي و  منطقه

  پنجره واحد اروپا
هاي  پورتال -4مرحله 

  ]10[ بولرو  جهانی  جهانی

  
سـازي پنجـره واحـد تجـاري، از      براي محاسبه مزایاي پیـاده 

برخـی از  شـود بـه طـور مثـال،      هاي مختلفی اسـتفاده مـی   روش
مبادالت گمرکـی  هاي مرتبط با  اند که هزینه مطالعات ثابت کرده

درصد کل حجم تجارت جهانی است و انحراف معیار  دوود ددر ح
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هـاي   بنابراین، در بـرآورد هزینـه  . درصد است چهاراین برآورد در 
 توان به یک عدد و رقم ثابتی رسـید  الملل چندان نمی بینتجارت 

منتشر شده اسـت از ایـن    SITPROدر گزارشی که توسط  .]11[
هاي تجارت خـارجی کشـور انگلـیس     فرمول جهت برآورد هزینه

پنجـره   سـازي  هاي ناشی از پیاده صرفه جویی. استفاده شده است
با توجه به . ]11[ میلیون پوند برآورد شده است 750واحد تجاري 

سـازي   این که در بسیاري از کشورها براي محاسبه مزایاي پیـاده 
جاري از همین مبنا استفاده شده اسـت و همچنـین   پنجره واحد ت

ـ  به دلیـل سـهولت محاسـباتی ایـن روش،      را نیـز   یچنـین تحلیل
آمارهاي تجـارت خـارجی   . گرفتکار بهتوان در خصوص ایران  می

میلیارد دالر  87حجم صادرات کشورمان ساالنه  دهد که نشان می
ر صـادرات  میلیـارد دال  17میلیارد دالر نفت و گاز و  69(باشد  می

در  کـه ]12[ دالر اسـت میلیـارد   66و حجم واردات نیز ) غیرنفتی
میلیـارد دالر   153مجموع حجم تجـارت خـارجی کشـورمان بـه     

درصـد   دو ،SITPROچارچوب لنینگتون و اگر بر اساس . رسد می
فـرض نمـاییم در ایـن      از کل حجم تجارت خارجی خود را هزینه

ال به رقمـی نزدیـک بـه    ها در کشورمان در س صورت این هزینه
 30میلیارد دالر خواهد رسید کـه بـا ایجـاد صـرفه جـویی       3.06

میلیـون   918تـوان سـاالنه    درصدي از طریق تسهیل تجاري می
  .ها صرفه جویی نمود دالر در این هزینه

  هاي پنجره واحد ترین مدل رایج. 2
. رویکردهاي مختلفی در ایجاد پنجره واحد تجاري وجود دارد

هــا را  الش نمــوده اســت تــا ایــن رویکردهــا و مــدلســیفکت تــ
هـا معرفـی    نماید که در ادامه ایـن مـدل   بندي سازي و جمع مدل
ها، باید به نکات زیـر توجـه    اما قبل از معرفی این مدل. شوند می
  :]4[ نمود

در بسـیاري از   ]13[ تجاريهاي  اگر چه بسیاري از روش •
کشورها یکسان است ولـی بایـد کشـورها بـه الزامـات و      

 .شرایط خاص خود توجه نمایند

پنجره واحد باید نشانگر همـاهنگی و همکـاري نزدیـک     •
 .بین نهادهاي دولتی و جامعه تجاري باشد

هـاي   به مفهوم به کارگیري تکنولـوژي  پنجره واحد الزاماً •

بلکه در برخی . باشد سطح باالي اطالعاتی و ارتباطی نمی
گیري فنـاوري معمـولی   کـار  بهتوانند با  ها می موارد دولت

 .اطالعاتی و ارتباطی نیز به این هدف دست یابند

  :سه مدل مبنایی پنجره واحد به شرح زیر است
در این مدل یک مرجع واحد کلیه  :]14[ واحدمدل مرجع  •

گیــرد و ایــن  را مــی) الکترونیکــی و کاغــذي(اطالعــات 
ــال و    اطال ــه ارس ــی مربوط ــاي دولت ــه نهاده ــات را ب ع

آورد تا کنـدي جریـان    هاي الزم را به عمل می هماهنگی
در کشـور سـوئد از    .کار در زنجیره تامین به حداقل برسد

 .شود این مدل استفاده می

ــع   • ــراي جم ــد ب ــیون واح ــتم اتوماس ــع  سیس آوري و توزی
توسـط  (در این مدل یک سیستم مکانیزه : ]15[ اطالعات

ایـن سیسـتم   . شود ایجاد می) ش خصوصی و یا دولتیبخ
ا در سـازي و توزیـع اطالعـات ر    ي، ذخیرهرآو وظیفه جمع
در  ،به طور مثال. گیرد یند تجارت به عهده میسرتاسر فرآ

ایاالت متحده امریکا سیستمی ایجاد شده است که در آن 
شود و این اطالعات از  اطالعات فقط براي یکبار وارد می

 یشود و در اختیار نهادهای سیستم پردازش می طریق این
ینـدهاي تجـاري بـه    گیرد که در هـر یـک از فرآ   قرار می

هاي مختلفـی   در این مدل حالت. باشند نفع می نحوي ذي
 :وجود دارد که عبارتند از

چـه  ریکپا یدر ایـن حالـت سیسـتم   : سیستم یکپارچه -
شود و اطالعات در این سیسـتم پـردازش و    ایجاد می

 .شود میتوزیع 

در ایـن حالـت یـک اینتـرفیس     : متمرکـز  غیرسیستم  -
ایجــاد شــده و از طریــق ایــن اینتــرفیس اطالعــات  

 .شود دریافت و به مراجع مربوطه ارسال می

الـت  ایـن ح ): یکپارچه و غیرمتمرکز(سیستم ترکیبی  -
 .باشد نیز ترکیبی از دو مورد باال می

دل در ایـن مـ   :]16[ اطالعـات مبادله  اتوماسیونسیستم  •
 تواند اطالعات تجـاري خـود را اظهـار نمـوده و     تاجر می

ـ  ید به مراجع مختلف ارسال جهت پردازش و تای در  .دنمای
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بـه   ،هاي مراجع دولتی از طریق سیستم این مدل، تاییدیه
نمونه ایـن نـوع سیسـتم را    . شود کامپیوتر تاجر ارسال می

در این سیسـتم  . توان در کشور سنگاپور مشاهده نمود می
به صورت اتوماتیک محاسبه شده  غیرهعوارض، مالیات و 

هنگام ایجاد چنـین  . شود و از حساب بانکی تاجر کسر می
ـ . ها استفاده شود هایی باید از مجموعه ابرداده سیستم ن ای
ها متشکل از اطالعات هویتی خاصی هسـتند کـه    ابرداده

نیز از قبل مـورد  ها  آن باید از قبل مشخص شده و اعتبار
 .بررسی قرار گیرد

  بررسی تجارب. 3
بررسی تجارب سایر کشورها در خصوص پنجره واحد تجـاري   
تواند کمک شایانی به توسعه این مفاهیم در کشور و الگوبرداري  می

از این رو، در این بخـش از گـزارش تجـارب    . ان نمایداز تجارب آن
  :شود کشورها در سه بخش متفاوت به شرح زیر تشریح می

در این بخش تجـارب  : تجارب کشورهاي در حال توسعه •
کشورهاي در حال توسعه از جمله چین، تایلند، اندونزي و 

 .مورد بررسی قرار گرفته است... 

ن بخش نیز تجـارب  در ای: یافته تجارب کشورهاي توسعه •
کشورهاي توسعه یافته از جملـه کـره جنـوبی، اسـترالیا،     

 .مورد بررسی قرار گرفته است... آمریکا و 

با توجه به اینکـه  : اي تجارب پنجره واحد در سطح منطقه •
اي نیـز مـورد توجـه     پنجره واحد تجاري در سطح منطقه

اند و بسیاري از کشـورها در قالـب اتحادهـاي     قرار گرفته
اي به دنبال اتصال پنجره واحد خود به هم هستند  منطقه

  .مند شوند اي پنجره واحد نیز بهره تا از مزایایی منطقه
حال در ادامه برخی از تجارب مطالعه شده در ایـن مقالـه بـه    

  .شود صورت مختصر تشریح می

  چین. 3- 1
پـردازش برخـی از    1998چین توانسته اسـت از سـال   دولت 

کنگ عملیـاتی   صورت الکترونیکی در هنگ ا بهود رهاي خ فعالیت
کار خـود را   ]17[ تریدلینکتحت عنوان  در ابتدا این شبکه. نماید

شروع نمود این شـبکه در حـال حاضـر شـبکه حمـل و تجـارت       
  .]19[ نام دارد )DTTN( ]18[ دیجیتالی

پنجره واحد در چین، موارد اجرا شده در  سازي قبل از عملیاتی
کشورهاي سنگاپور، آلمان، ایاالت متحـده آمریکـا و هلنـد مـورد     

یک پروژه پـایلوت اجـرا    2005مطالعه قرار گرفت سپس در سال 
پس از اطمینان از کیفیت انجـام کـار در مرحلـه پـایلوت،     . گردید

یار ایجاد اعتماد در بین تجار و شـبکه لجسـتیکی از اهمیـت بسـ    
اي عمـل شـده    به گونـه  DTTNدر طراحی . زیادي برخوردار بود

حـداقل   ها به هاي داخلی شرکت است که نیاز به تغییر در سیستم
برسد و حتی کاربران بتوانند با استفاده از صفحات گسترده اکسل 
نیز به شبکه متصل شوند و از این طریق نیاز به آموزش در میـان  

ایـن شـبکه از مـدل     در. ]20[ دبرس کاربران نیز به حداقل ممکن
  :اي زیر استفاده شده است سه الیه

  
  واحد پنجره سازي اي پیاده الیه  مدل سه -1 شکل

  مالزي. 2-3
در کشور مالزي شروع شـده   2002پروژه پنجره واحد از سال 

این کشور توسعه پنجره واحد را گام بـه گـام دنبـال کـرده     . است
و تالش نموده تا در هر گـام خـدمات بیشـتري بـه شـبکه       است

در این کشور خدمات متنوعی . ]21[ دایواحد خود اضافه نمپنجره 
قبـل از اجـراي    ].22[ شود می ارائهاین سیستم به تجار  از طریق

  :]21[ مرحله پایلوت اقدامات زیر صورت گرفته است
ایـن  سازي اطالعات کسانی کـه در   استانداردسازي و همگون
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 .اند پروژه مشارکت داشته

 المللی پذیرش استانداردهاي بین •

 توسعه محصول و آزمایش یکپارچگی •

 اجراي پایلوت •

  اندونزي. 3-3
کشور اندونزي از جمله کشورهاي جنوب شرق آسیا است که 
نسبت به سایر کشورهاي منطقه کار استقرار پنجره واحد را بسیار 

 2006کشور در دسامبر سال  با این حال این. دیر آغاز کرده است
پنجره واحد را به شکل پایلوت شروع کرد و به دنبال ایـن اسـت   

در . آن متصـل نمایـد  .سه.آبه پنجره واحد واحد خود را  که پنجره
هـاي دولتـی    پایلوت پنجره واحد با مشارکت سـازمان  ،این کشور

شامل وزارت تجارت، سازمان کنترل غذایی و دارویی و سـازمان  (
صـادرکنندگان، واردکننـدگان و   (و نیز بخـش خصوصـی    )کیفیت
 سـازي  جدول شماره دو مقایسه وضعیت پیاده. پیاده شد) ها واسطه

  .دهد پنجره واحد تجاري در اندونزي و سایر کشورها را نشان می

وضعیت استقرار پنجره واحد در  مقایسه -2جدول 
  ]23[ کشورهاي مختلف

  Q خیر 
R بله  

استرالیا
کانادا  
چین  
اندونزي  

ژاپن  
کره  
تایلند  

آمریکا  
  

رهبري پنجره واحد توسط 
  R R    Q  R  R  R  R  گمرك

تامین مالی ایجاد 
  پنجره واحد

  R  R  R  R  R  R  R  R  دولت
بخش 

خصوصی 
  و دولتی

                

                  سایر

تامین مالی 
نگهداري پنجره 

  واحد

            R  R    دولت
بخش 

خصوصی 
  و دولتی

        R  R    R  

          R        کارمزد
                R  سایر

  

  تایلند. 3- 4
هـاي   تایلند یکی از کشـورهایی اسـت تـاکنون توانسـته گـام     

به طـور  . پنجره واحد تجاري بردارد سازي پیادهمهمی را در جهت 
ایلنـد بـه سـمت الکترونیکـی کـردن      کلی روند حرکـت کشـور ت  

  :توان به پنج مرحله زیر تقسیم کرد یندها تجاري خود را میفرآ
در ایـن مرحلـه کشـور    : 1998قبل از سـال   -اول مرحله •

هاي تجاري خود را به صورت دستی و  تایلند کلیه فعالیت
 .داد سنتی انجام می

هـا   در ایـن سـال  : 2006تا  1998هاي  سال -مرحله دوم •
برخی از خدمات گمرکـی از جملـه مانیفسـت بـر اسـاس      

 .شد مبادله می EDIهاي  سیستم

هـا   در ایـن سـال  : 2008 تا 2006هاي  سال -مرحله سوم •
و  PKIهــاي  تایلنــد توانســته بــا اســتفاده از زیــر ســاخت

ebXML ندازي نماید خدمات کامالً الکترونیکی را راه. 

ها،  در این سال: 2009تا  2008هاي  سال -مرحله چهارم •
اندازي پنجره واحد ملی است تا از ایـن   تایلند به دنبال راه

تی و تجار را از طریـق  هاي دول طریق بتواند کلیه سازمان
 .یک نقطه ورودي به همدیگر متصل نماید

تایلنـد در ایـن   : 2015تـا   2008هاي  سال -مرحله پنجم •
، سایر کشورها به دنبال اتصال پنجره واحد خود به ها سال

  .است ]24[ اپکآن و  .سه.آ

  روش طراحی نقشه راه. 4
باط و شـود اسـتن   راه استفاده مـی  عموماً وقتی که از واژه نقشه

بنابراین در . گیرد هاي متعددي در ذهن محققین شکل می دیدگاه
نقشه راه . شود ارائهابتدا الزم است تعریفی واحد از کلمه نقشه راه 

   ].25[ توان به شرح زیر تعریف کرد را می
  

  
  
  

نقشه راه، توصیفی از محیط آینده و اهدافی است که بایـد  
براي ما توضـیح   اي است که دست یافت و نقشهها  آن به
دهد چگونه می توان بـه ایـن اهـداف در طـی زمـانی       می

 .خاص دست یافت



شـکل  

هاي موجود جهت 
باشـد و عوامـل کششـی نیـز     
باشد کـه مـا را ناچـار بـه     
طـول مسـیر نقشـه راه    

استخراج مراحل الزم جهت استقرار پنجره واحد 

شکل 

هـاي  

شـکل  . ا استخراج کـرده و در کنـار همـدیگر قـرار دهنـد     
  :دهد عناصر و فرایند طراحی نقشه راه نشان می

  

هاي موجود جهت 
باشـد و عوامـل کششـی نیـز     
باشد کـه مـا را ناچـار بـه     
طـول مسـیر نقشـه راه    

استخراج مراحل الزم جهت استقرار پنجره واحد 

شکل ( لبرایتآ ان
  :نقشه راه باید داراي چهار عنصر زیر باشد

هـاي   حال در ادامه، با توجه به تجارب سایر کشورها و توصیه

ا استخراج کـرده و در کنـار همـدیگر قـرار دهنـد     
عناصر و فرایند طراحی نقشه راه نشان می

[   

هاي موجود جهت  عوامل فشاري مربوط به قابلیت
باشـد و عوامـل کششـی نیـز      اجرایی کردن برنامه نقشـه راه مـی  

باشد کـه مـا را ناچـار بـه      مربوط به الزامات و عوامل محرکی می
طـول مسـیر نقشـه راه    در سمت و سوي خاصـی  

استخراج مراحل الزم جهت استقرار پنجره واحد 
 

انشده توسط گروه مشاور
نقشه راه باید داراي چهار عنصر زیر باشد

  

  .اي از برنامه عملیاتی
حال در ادامه، با توجه به تجارب سایر کشورها و توصیه

ا استخراج کـرده و در کنـار همـدیگر قـرار دهنـد     
عناصر و فرایند طراحی نقشه راه نشان می

]23[ الگوي طراحی نقشه راه بر اساس مدل آلبرایت

عوامل فشاري مربوط به قابلیت
اجرایی کردن برنامه نقشـه راه مـی  

مربوط به الزامات و عوامل محرکی می
سمت و سوي خاصـی  

استخراج مراحل الزم جهت استقرار پنجره واحد 
 تجاري و برنامه عملیاتی

شده توسط گروه مشاور ارائهبر اساس مدل 
نقشه راه باید داراي چهار عنصر زیر باشد

  .تعریف و قلمرو نقشه راه
  .ي
  

اي از برنامه عملیاتی
حال در ادامه، با توجه به تجارب سایر کشورها و توصیه

ا استخراج کـرده و در کنـار همـدیگر قـرار دهنـد     به آن ر
عناصر و فرایند طراحی نقشه راه نشان می شماره دو

الگوي طراحی نقشه راه بر اساس مدل آلبرایت

عوامل فشاري مربوط به قابلیت. نیز توجه نمود
اجرایی کردن برنامه نقشـه راه مـی  

مربوط به الزامات و عوامل محرکی می
سمت و سوي خاصـی   حرکت به یک

  .نماید

استخراج مراحل الزم جهت استقرار پنجره واحد . 
تجاري و برنامه عملیاتی

بر اساس مدل 
نقشه راه باید داراي چهار عنصر زیر باشد )شماره دو

تعریف و قلمرو نقشه راه •
يگیر جهت •
  .راه نقشه •
اي از برنامه عملیاتی خالصه •

حال در ادامه، با توجه به تجارب سایر کشورها و توصیه
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این تیم باید طـی یـک   
یند منسجم و سازمان یافته بتوانند نقشه راه و عناصـر مربـوط   

به آن ر
شماره دو

  

الگوي طراحی نقشه راه بر اساس مدل آلبرایت

 بـه منظـور  
طراحی نقشه راه با توجه به چارچوب زمانی باید به چهـار سـوال   

در این بخش باید قلمرو و حـوزه نقشـه راه تعریـف    

با توجـه  
بلنـد مـدت و چنـد سـاله     
ها در چـارچوب زمـانی و بـه    

این سوال نیز روش رسیدن بـه اهـداف تعریـف    

تر جهت رسـیدن  
به اهداف تعریف شـده و منـابع مـالی مـورد نیـاز جهـت       

در پاسخ به سواالت فوق باید به دو عامل فشاري و کششـی  

نیز توجه نمود
اجرایی کردن برنامه نقشـه راه مـی  

مربوط به الزامات و عوامل محرکی می
حرکت به یک

نماید می

5 .
تجاري و برنامه عملیاتی

شماره دو

  

این تیم باید طـی یـک   
یند منسجم و سازمان یافته بتوانند نقشه راه و عناصـر مربـوط   

الگوي طراحی نقشه راه بر اساس مدل آلبرایت

بـه منظـور  شود،  مالحظه می
طراحی نقشه راه با توجه به چارچوب زمانی باید به چهـار سـوال   

در این بخش باید قلمرو و حـوزه نقشـه راه تعریـف    

با توجـه  . شود ها تعریف می
بلنـد مـدت و چنـد سـاله     
ها در چـارچوب زمـانی و بـه    

این سوال نیز روش رسیدن بـه اهـداف تعریـف    

تر جهت رسـیدن  
به اهداف تعریف شـده و منـابع مـالی مـورد نیـاز جهـت       

در پاسخ به سواالت فوق باید به دو عامل فشاري و کششـی  
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این تیم باید طـی یـک   . نقشه راه حاصل یک کار تیمی است
یند منسجم و سازمان یافته بتوانند نقشه راه و عناصـر مربـوط   

الگوي طراحی نقشه راه بر اساس مدل آلبرایت -2شکل 

مالحظه می شماره دو
طراحی نقشه راه با توجه به چارچوب زمانی باید به چهـار سـوال   

در این بخش باید قلمرو و حـوزه نقشـه راه تعریـف    

ها تعریف می در این بخش نیز هدف
بلنـد مـدت و چنـد سـاله     اي  برنامـه 
ها در چـارچوب زمـانی و بـه     باشد از این رو باید هدف

 .تعریف شود) 

این سوال نیز روش رسیدن بـه اهـداف تعریـف    
 .کند شده در بخش فوق را تعریف می

تر جهت رسـیدن   در این بخش نیز برنامه جزئی
به اهداف تعریف شـده و منـابع مـالی مـورد نیـاز جهـت       

 .شود راي برنامه فوق مشخص می

در پاسخ به سواالت فوق باید به دو عامل فشاري و کششـی  

بهمن و اسفند ـ  51شماره   هاي بازرگانی

نقشه راه حاصل یک کار تیمی است
یند منسجم و سازمان یافته بتوانند نقشه راه و عناصـر مربـوط   

شکل 

شماره دوهمانطور که در شکل 
طراحی نقشه راه با توجه به چارچوب زمانی باید به چهـار سـوال   

در این بخش باید قلمرو و حـوزه نقشـه راه تعریـف    

در این بخش نیز هدف
برنامـه به اینکـه نقشـه راه   

باشد از این رو باید هدف
) ساالنه(صورت چندگانه 

این سوال نیز روش رسیدن بـه اهـداف تعریـف    
شده در بخش فوق را تعریف می

در این بخش نیز برنامه جزئی 
به اهداف تعریف شـده و منـابع مـالی مـورد نیـاز جهـت       

راي برنامه فوق مشخص می
در پاسخ به سواالت فوق باید به دو عامل فشاري و کششـی  

هاي بازرگانی بررسی

نقشه راه حاصل یک کار تیمی است
یند منسجم و سازمان یافته بتوانند نقشه راه و عناصـر مربـوط   فرآ

همانطور که در شکل 
طراحی نقشه راه با توجه به چارچوب زمانی باید به چهـار سـوال   

  :زیر پاسخ داد
در این بخش باید قلمرو و حـوزه نقشـه راه تعریـف     -چرا •

 .شود

در این بخش نیز هدف -کجا •
به اینکـه نقشـه راه   

باشد از این رو باید هدف یم
صورت چندگانه 

این سوال نیز روش رسیدن بـه اهـداف تعریـف     -چگونه •
شده در بخش فوق را تعریف می

 -چه کار •
به اهداف تعریف شـده و منـابع مـالی مـورد نیـاز جهـت       

راي برنامه فوق مشخص میاج
در پاسخ به سواالت فوق باید به دو عامل فشاري و کششـی  

بررسی

فرآ

طراحی نقشه راه با توجه به چارچوب زمانی باید به چهـار سـوال   
زیر پاسخ داد
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 هالمللی هـر یـک از عناصـر چهارگانـه نقشـه را      هاي بین سازمان
اما قبل از طراحی نقشه راه الزم است مفروضات . شود تشریح می

ایـن مفروضـات بـه شـرح زیـر      . طراحی این نقشه راه بیان شـود 
  :باشند می

  مفروضات طراحی نقشه راه. 5- 1
از جملـه  (همانطور که در بررسی تجارب سـایر کشـورها    •

اشاره شد، عمده کشـورها در اسـتقرار   ) تجربه کشور چین
در اسـتقرار ایـن    انـد  پنجره واحد تجـاري تـالش نمـوده   
هاي موجود و داخلی  سیستم، تغییرات مورد نیاز در سیستم

ایـن نقشـه    ارائهدر  ،بنابراین .به حداقل ممکن برسانند را
راه نیز تالش شده است تا این اصـل رعایـت شـود زیـرا     

 :رعایت این فرض، مزایاي زیر را به دنبال دارد

 .سازي پنجره واحد هاي پیاده کاهش هزینه -

هـا در   هاي آموزش به کارکنان سازمان کاهش هزینه -
 .خصوص سیستم جدید

سیسـتم  ها در قبـال اجـراي    کاهش مقاومت سازمان -
 .جدید

هاي زیر جهـت   توان از مدل با رعایت فرض اول فقط می •
 :استقرار پنجره واحد استفاده کرد

 .مدل مرجع واحد -

 .سیستم اتوماسیون یکپارچه -

 :هاي فوق به شرح زیر است دالیل پیشنهاد مدل

دهد کـه   تحقیقات انجام شده نشان می از آنجایی که -
ــوغ تجــارت   بســیاري از بنگــاه هــاي اقتصــادي از بل

باشند، از این  الکترونیکی چندان باالیی برخوردار نمی
هـاي مـورد نیـاز در بـین      رو، فراهم کردن زیرساخت

باشـد و   بازیگران تجارت الکترونیکی امري دشوار می
سیسـتم در  هایی که مبتنی بر توسـعه   استفاده از مدل

بــین بــازیگران تجــارت الکترونیکــی اســت، ریســک 
 .دهد موفقیت این سیستم را افزایش می

بازیگرانی که به لحاظ توسعه تجارت الکترونیکـی در   -
توانند به راحتـی از ایـن    باشند، می سطح دسترسی می

نگـاهی بـه تجـارب سـایر     . سیسـتم اسـتفاده نماینـد   
دهد که در  کشورها از جمله کره جنوبی نیز نشان می

این کشور، جهت فراهم کردن امکان استفاده گسترده 
از پنجره واحد توسط بازیگران بخـش تجـاري، ایـن    

ود در کاربران صرفاً با دسترسی به یک اینترفیس موج
یندهاي تجاري خود را بـه  توانند کلیه فرآ اینترنت می

در کشـور چـین نیـز    . صورت الکترونیکی انجام دهند
ي طراحی شده است که کـاربران بـا   ا سیستم به گونه
اي همچـون صـفحات    افزاهـاي سـاده   استفاده از نرم

توانند با این سیسـتم کـار   بنیز  غیرهو  PDFگسترده، 
هاي پیچیـده   کنند و نیازمند طراحی و استقرار سیستم

 .نباشنددر درون سازمان خود 

از بعد اقتصادي نیز ذکر این نکته حائز اهمیت اسـت   -
درصـد اقتصـاد کشـورمان در بخـش      80که بیش از 

هاي کوچـک و متوسـطی قـرار دارد     اصناف و شرکت
ها به لحاظ فرهنگ استفاده از تجارت  که این شرکت

سازمانی جهت   هاي درون الکترونیکی و نیز زیرساخت
تجارت الکترونیکی در سطح مطلوبی قرار  سازي پیاده

یط تواند بـا شـرا   ها بهتر می ندارند از این رو این مدل
 .کاري این بخش از اقتصاد کشورمان سازگار باشد

ــت،    • ــتانداردهاي ادیفاک ــد از اس ــد بتوان ــد بای ــره واح پنج
ebXML ها پشتیبانی نماید و وب سرویس. 

سـیفکت در خصـوص پنجـره واحـد     /تعریف سازمان ملل •
 .باشد مورد پذیرش می

انــدازي پنجــره واحــد بــه عهــده دولــت  تــامین مــالی راه •
هاي پنجـره واحـد    که گفته شد، هزینههمانطور . باشد می

هـاي   بعد اول، هزینه. تجاري از دو بعد قابل بررسی است
ــی  راه ــد م ــره واح ــدازي پنج ــد ان ــه در . باش ــانطور ک هم

هاي قبل اشاره شد، بررسی تجارب سـایر کشـورها    بخش
ها در غالب کشورها  دهد که این بخش از هزینه نشان می

 19اسـت و در  پرداخـت شـده   ) درصـد  62(توسط دولت 
هاي  درصد از کشورهاي مورد مطالعه، این بخش از هزینه

بخـش دوم  . بر اساس مدل مشارکتی تـامین شـده اسـت   
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هـاي   هاي پنجره واحد مربوط به تامین مالی هزینه هزینه
بررسی تجارب . باشد نگهداري و عملیاتی پنجره واحد می

دهد که دولـت نقـش چنـدانی در     سایر کشورها نشان می
هاي ایـن بخـش نداشـته و بعـد از اسـتقرار       ن هزینهتامی

ــوان  پنجــره واحــد مــی ــدهاي آنت ــا اســتفاده از درآم ، ب
. دادرا پوشـش   پنجره واحـد تجـاري  هاي عملیاتی  هزینه

بنابراین، در این مرحله پنجره واحد از جذابیت کافی براي 
تـوان از مـدل    بخش خصوصی برخوردار خواهد بود و می

 .دمشارکتی استفاده کر

حال با توجه به مفروضات فوق، در ادامه هـر یـک از عناصـر    
 :شود نقشه راه تشریح می

  تعریف و قلمرو نقشه راه. 2-5
تعریف و قلمـرو نقشـه    ارائهراه   هاي مهم نقشه از بخش ییک

همانطور که گفته شـد در ایـن بخـش نیـز الزم اسـت      . راه است
. شـود  ارائهقیق تعریفی از قلمرو نقشه راه طراحی شده در این تح

بخش قلمرو زمـانی، مکـانی، سـازمانی و     قلمرو خود داراي چهار
 شـماره سـه  تعریف قلمرو نقشه راه به شرح جـدول  . فضایی است

  :است

  تعریف قلمرو نقشه راه -3جدول 
  تعریف قلمرو  حوزه قلمرو

ساله تعریف   نقشه راه طراحی شده براي قلمرو زمانی سه  زمانی
  .شده است

  مکانی
نقشه راه طراحی شده براي قلمرو کشور ایران تعریف شده 

است و به لحاظ اهداف نیز به دنبال تبدیل شدن به یک هاب 
تجارت الکترونیکی در حوزه کشورهاي حاشیه خلیج فارس 

  .باشد می

  سازمانی

هاي درگیر در  قلمرو سازمانی پنجره واحد شامل کلیه سازمان
  :ها عبارتند از سازمانمهمترین . تجارت خارجی است

 وزارت بازرگانی •
 وزارت راه •
 )ها، بیمه، گمرك شامل بانک(وزارت اقتصاد  •
 بانک مرکزي •
  اتاق بازرگانی •

تمرکز پروژه پنجره واحد بر روي فرایندهاي تجارت خارجی   فضایی
  .باشد  می) صادرات و واردات(

  

  يگیر جهت. 3-5
راه  هـاي نقشـه   هدفبعد از تعریف قلمرو نقشه راه، الزم است 

همانطور که گفته شد، با توجه بـه اینکـه قلمـرو    . نیز تعریف شود
زمانی نقشه راه سه سـاله تعریـف شـده اسـت از ایـن رو اهـداف       
تعریف شده در این نقشه راه نیز در قالب این قلمرو زمانی تعریف 

  :اهداف این نقشه راه به شرح جدول زیر است. شده است

راه پنجره واحد در اهداف نقشه  -4جدول 
  چارچوب زمان

  اهداف  زمان

  سال اول
  تعریف واحد از پنجره واحد ارائه

  انجام مطالعه امکان سنجی
  ها و اسناد داده سازي تعریف پروژه استاندارد

  سال دوم
  ها سازمان  انعقاد تفاهم نامه بین

  ایجاد دیتابیس مرکزي و مرکز بایگانی
  تعیین ساز وکارهاي حقوقی

  ها بر اساس تفاهم نامه ایجاد ساز و کارهاي الزم توسط سازمان  سومسال 
  استفاده عملیاتی از پنجره واحد

  

  نقشه راه. 5- 4
جهت دستیابی به اهداف فوق نقشه راه تعریف شـده در چنـد   

  :شده است ارائهسطح زیر 
  .نقشه راه مادر -سطح یک
 نقشه راه تفصـیلی، در راسـتاي  : نقشه راه تفصیلی -سطح دو

نقشه راه مادر طراحی شده است و جزئیات طی کردن هر یـک از  
 ارائهنقشه راه : کند هاي موجود در نقشه راه مادر را تشریح می گام

  :شده در سطح دوم شامل چند بخش زیر است
 .ایجاد مفهوم اولیه پنجره واحد •

 .مطالعه امکان سنجی •

 .اجرا •

  .ها و اسناد استانداردسازي داده •
شه راه طراحی شده در هر یک از سطوح فوق حال در ادامه نق

  .شود تشریح می

 نقشه راه مادر -سطح یک

ــل  بررســی توصــیه ــازمان مل ــاي س ــارب / ه ــیفکت و تج س
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دهـد کـه    کشورهاي دیگر در زمینه استقرار پنجره واحد نشان می
حرکت به سمت استقرار پنجره واحد باید در سه گـام اصـلی زیـر    

  .انجام شود
 وم اولیه پنجره واحدایجاد مفه -گام اول •

 مطالعه امکان سنجی -گام دوم •

 اجرا -گام سوم •

نیز نشان داده شده اسـت، اسـتقرار    سههمانطور که در شکل 
هاي سه گانه فوق بـه   پنجره واحد تجاري صرفاً با طی کردن گام

رسد، آنچه کـه در کنـار اقـدامات فـوق حـائز اهمیـت        هدف نمی
ــی ــد؛ استاندار م ــازي دادهدباش ــا و  س ــت  ه ــاري اس ــناد تج . اس

ها و اسناد تجاري یک گام خاصـی از پنجـره    استانداردسازي داده
باشد اما اقدامی کلیدي و مهم در استقرار پنجره  واحد تجاري نمی
هـاي   بـه همـین جهـت نیـز یکـی از توصـیه      . واحد تجاري است

سیفکت در خصوص استقرار پنجره واحد تجاري نیز /سازمان ملل
  .افته استبه این امر اختصاص ی

  
  نقشه راه سازي هاي اصلی پیاده گام -3شکل 

حال با توجه به نقشه راه تعریف شده در شکل فوق، در ادامه 
هـاي موجـود در    شرح تفصیلی هر یک از گـام (نقشه راه تفصیلی 

  .شود تشریح می) نقشه راه مادر

  نقشه راه تفصیلی -سطح دو
الزم است که هـر  ) نقشه راه مادر(با توجه به نقش راه اصلی 

  یک از مراحل موجود در نقشه راه مادر تشریح شود؛

  ایجاد مفهوم اولیه پنجره واحد -مرحله اول
سـیفکت ایجـاد   /سـازمان ملـل   33بر اساس توصـیه شـماره   

ترین کارهـا قبـل از    از اساسی مفهوم اولیه براي پنجره واحد یکی
تعریـف   ،تحقیقات باید بر اساساستقرار پنجره واحد این است که 

شود و به صورتی مکتـوب و   ارائهدقیق از پنجره واحد  یو مفهوم
رسیدن به یک تعریف دقیق و روشن از پنجـره  . گردد ارائهمستند 

واحد تجاري مستلزم بررسی علمی و دقیق مفهـوم پنجـره واحـد    
ري، مستندســازي و تصــویب ایــن تعریــف در یــک مرکــز  تجــا

 .گیري قانونی است تصمیم

سـیفکت  /سازمان ملل 33هر چند که بر اساس توصیه شماره 
ایجاد مفهوم اولیه پنجره واحد یک گام ضروري قبـل از اسـتقرار   
پنجره واحد تجاري است ولی نگاهی به تجـارب سـایر کشـورها    

د مطالعه تعریـف سـازمان   دهد که عمده کشورهاي مور نشان می
الزم به ذکـر   .اند سیفکت را در خصوص پنجره واحد پذیرفته/ملل

هـاي مطالعـاتی و    است که با توجه به ایـن کـه تـاکنون فعالیـت    
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اجرایی اولیه در خصوص استقرار پنجـره واحـد تجـاري در مرکـز     
توسعه تجارت الکترونیکی ایران انجـام شـده اسـت بنـابراین بـه      

وان گفت که ایران این مرحله از استقرار پنجره ت صورت نسبی می
  .واحد تجاري را طی کرده است

  مطالعه امکان سنجی -مرحله دوم
سـیفکت، پـس از   /سـازمان ملـل   33بر اساس توصیه شماره 

نفـع   هاي ذي اینکه مفهوم اولیه تعریف شد، الزم است که سازمان
 در جلسـاتی ایـن مفهـوم را بررسـی    ) اعم از دولتی و خصوصـی (

گیري نماینـد تـا    نموده و در خصوص انجام امکان سنجی تصمیم
ــود   ــد بررســی ش ــتقرار پنجــره واح ــف اس ــائل مختل ــراي . مس ب

، الزم است یک گروه مـدیریت  در مورد این موضوعگیري  تصمیم
هاي کلیدي تشکیل شود تا بـه   پروژه با حضور نمایندگان سازمان

. باشـند  طور مستقیم در انجـام امکـان سـنجی مشـارکت داشـته     
همچنین این گروه باید یک تیم کـاري متشـکل از متخصصـین    

امکـان سـنجی در توسـعه    . مدیریتی و فنی را نیز تشـکیل دهـد  
هاي امکان سـنجی بایـد    خروجی. پنجره واحد بسیار کلیدي است

 :عناصر زیر را در برگیرد

 .تعیین قلمرو بالقوه پنجره واحد •

 .سطح و ماهیت تقاضا •

 .اجراهاي مختلف  سناریو •

 .ها و ماهیت اجراي پایلوت پتانسیل •

 .هزینه اجراي هر یک از سناریوها •

 .)غیرهنیروي انسانی، تکنولوژي و (منابع مورد نیاز  •

 .هاي بالقوه منافع و ریسک •

 .چارچوب زمانی اجرا •

 .استراتژي مدیریت و اجرا •

پس از این که گزارش امکان سنجی استخراج شد، باید ایـن  
. وسط تیم مدیریت پروژه بررسی و تایید شودگزارش و نتایج آن ت

باید زمان کافی به این امر اختصاص پیدا کند چرا که رسیدن بـه  
در این مرحله الزم اسـت  . بر است یک توافق در این مرحله زمان

یک سناریو انتخاب شود و بر روي  ،شده ارائهاز میان سناریوهاي 
در سـطحی  همچنـین بایـد ایـن سـناریو     . آن توافق حاصل شود

بـه طـور   . تر به جامعه تجاري و کل دولت اطالع داده شـود  وسیع
توان از طریق برگزاري یک سـمپوزیوم ملـی    کار را می این ،مثال

 .پنجره واحد نیز عملی نمود

  اجرا - مرحله سوم
یـا   به صورت کامل(در این مرحله نیز سناریوي انتخاب شده 

الزم اسـت تـیم    جرا،براي عملیاتی کردن ا. شود اجرا می) پایلوت
نماید تـا   ارائهمدیریت پروژه اطالعات تفصیلی در خصوص پروژه 

  .بتواند پروژه را به نحو موثرتري اجرا، کنترل و ارزیابی نماید
  :در این مرحله باید سه گام اصلی زیر طی شود

در این مرحلـه  : هاي مختلف سازمان نامه بین  انعقاد تفاهم •
پنجره واحد  که در استقرار هاي کلیدي الزم است سازمان

ــا همــدیگر تفــاهم نامــه امضــا نقــش  نمــوده و  دارنــد ب
ها بر اساس ایـن   ها و وظایف هر یک از سازمان مسئولیت

نامه و مدت زمان الزم جهـت انجـام ایـن وظـایف      تفاهم
الزم به ذکر است کـه انعقـاد ایـن تفـاهم     . مشخص شود

تلزم مسـ  هنامـ  و نظارت بر حسن اجراي ایـن تفـاهم   نامه
یارات و قـدرت  وجود یک مرجعیت قانونی است که از اخت

 .یند فوق برخوردار باشدالزم جهت مدیریت فرآ

اسـتقرار  : مرکزي و بایگانی الکترونیکـی  مرکز دادهایجاد  •
هـاي   پنجره واحد مرکزي با استفاده از هـر یـک از مـدل   

سیفکت مستلزم این است /پیشنهادي توسط سازمان ملل
این . نیز ایجاد شود )دیتابیس مرکزي(ه مرکز دادکه یک 

دیتابیس نقش مدیریت و اتوماسیون پنجـره واحـد را بـر    
مسئولیت تامین هزینه این دیتـابیس  . عهده خواهد داشت

مرکزي به عهده سـازمانی خواهـد بـود کـه متـولی امـر       
در ایجـاد ایـن دیتـابیس    . باشـد  استقرار پنجره واحـد مـی  

 :یر رعایت شودشود، استانداردهاي ز توصیه می

یندهاي تجاري و مـدل  مکانیزم استاندارد توصیف فرآ -
  .اطالعاتی مربوطه

ـــره فرآ  - ـــزم ثبــت و ذخی ــا  مکانی ــد تجـــاري و مت ین
هــاي اطالعــاتی بـراي بــه اشــتراك گــذاري و   مـدل 

  .استفاده مجدد
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نفعان تجارت  مکانیزم کشف اطالعات هر یک از ذي -
  : در خصوص

  .کنند مییندهاي تجاري که پشتیبانی فرآ §
در پشـتیبانی  ها  آن هاي سرویس تجاري که رابط §

  .دهند یند تجاري ارائه میاز فرآ
هـاي سـرویس    هاي تجاري که میـان رابـط   پیام §

  .کنند تجاري مخصوص خودشان رد و بدل می
هـاي انتقـال، امنیـت و     پیکربندي فنـی پروتکـل   §

 .شده کدگذاري پشتیبانی

ـ   مکانیزمی براي ثبت اطالعات فوق - ا امکـان  الـذکر ت
 .کشف و بازیابی آن وجود داشته باشد

 .]26[ همکاريمکانیـزم قرارداد پروتکل  -

 .چارچوب سرویس پیام تجاري -

ها بر اساس  هاي مورد نیاز توسط سازمان ایجاد زیر ساخت •
ــاهم ــ  : تف ــز الزم اس ــه نی ــن مرحل ــک از  در ای ــر ی ت ه
ي یند استقرار پنجـره واحـد تجـار   هایی که در فرآ سازمان

نامه نسبت  در تفاهم هدارند، در مهلت تعیین شمشارکت د
هـاي مـورد نیـاز اقـدامات الزم را بـه       ساخت به ایجاد زیر

  .آورند عمل
اي  البته، در کنار اقدامات سه گانه فوق باید اقدامات گسـترده 

نیز در جهت تعیین و حل و فصل مسـائل حقـوقی ایجـاد پنجـره     
ســازمان  35در توصــیه شــماره . واحــد تجــاري برداشــته شــود 

. سیفکت جزئیات مورد نیاز در این جهت مشخص شده است/ملل
سازمان ملل باید ابعاد حقوقی زیـر در   35بر اساس توصیه شماره 

 )5(حوزه پنجره واحد تجاري مورد توجه قـرار گیـرد کـه جـدول     
  :دهد ها را نشان می وضعیت ایران در هر یک از این حوزه

ر یک از ارزیابی وضعیت ایران در ه -5جدول 
هاي حقوقی مرتبط با استقرار پنجره واحد  حوزه

  تجاري
  وضعیت ایران  ها حوزه

مبانی حقوقی استقرار 
  پنجره واحد

تواند مبانی  قانون تجارت الکترونیکی به طور کامل نمی
  .حقوقی مورد نیاز استقرار پنجره واحد را فراهم نماید

ساختار سازمانی پنجره 
  واحد

مسئولیت به عهده وزارت بازرگانی در حال حاضر این 
  .است

شناسایی و تایید 
  هویت

ایران فراهم  CAهاي مورد نیاز از طریق  زیر ساخت
  .شود می

اختیار درخواست 
  .باشد مشخص نمی  اطالعات

اختیار به اشتراك 
  .باشد مشخص نمی  ها گذاري داده

  .باشد مشخص نمی  ها محافظت از داده
  .باشد نمیمشخص   ها کیفیت داده

  .باشد مشخص نمی  مسئولیت قانونی

 بر اساس قانون تجارت الکترونیکی ایران و قانون تجارت  حل اختالفات
  .توان این مقوله را پوشش داد می

  .باشد مشخص نمی  بایگانی الکترونیکی
حق مالکیت معنوي و 
  .باشد مشخص نمی  مالکیت پایگاه داده

  

استانداردسازي اسناد و  -فعالیت پشتیبان. 6
  ها و فراهم کردن زیرساخت اطالعات تجاري

سـازمان   33همانطور که گفته شد، بر اساس توصـیه شـماره   
ردسازي اسناد و اطالعات تجـاري، فعـالیتی   اسیفکت، استاند/ملل

. سازي پنجره واحد تجاري اسـت  کامالً الزم و ضروري براي پیاده
هاي تجاري خود ناچارند حجـم   فعالیتها براي انجام  زیرا، شرکت

عظیمی از اطالعات و اسناد تجاري را در اختیـار متولیـان دولتـی    
خود قرار دهند که بسیاري از این اطالعات تکـراري و نـاهمگون   

یکـی از  . شـود  است و این امر باعـث اتـالف زمـان و منـابع مـی     
ــا    راه ــوان ب ــابع و زمــان ایــن اســت بت هــاي کــاهش اتــالف من

ایجاد یـک نقطـه   ردسازي، همگون کردن این اطالعات و استاندا
براي رسیدن به . یندهاي تجاري کمک کردورودي به تسهیل فرآ

نامه، فرایند همگون کردن اطالعـات در   این هدف، در این توصیه
توصـیه شـده    )آوري، تعریف، تحلیل و تطبیـق  جمع(چهار مرحله 
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. پنجره واحد تجاري مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
هـا بـراي کشـورهاي مختلـف اجبـاري      
هاي تجاري الکترونیکی و 

هاي خاصی همراه 
ها توجه نمود تـا  
از جملـه  
پنجـره واحـد تجـاري    
پنجره واحـد  
هاي مرتبط بـا اجـراي   
هاي مرتبط با پنجره واحد تجـاري بـدون   
تحقیقـاتی کـه سـازمان    
سیفکت بر روي تجارب سایر کشـورها انجـام داده نیـز نشـان     
هـاي  
هاي مـرتبط  
.  

پنجره واحد تجاري یکی از مهمترین 
همانطور که گفتـه شـد،   
کت سه مدل اصلی در 

خـود  
است که الزم است در مرحله امکان سنجی با توجـه بـه شـرایط    
ها، ریسک و هزینه اجراي هر یک از سناریوهاي 
باید به این نکته توجه 
ي در مـورد  
بلکـه در ایـن   
پنجـره واحـد   
طراحـی ایـن سـناریو و انتخـاب     
هاي مختلـف  
انجـام  

پنجره واحد تجاري مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
هـا بـراي کشـورهاي مختلـف اجبـاري      
هاي تجاري الکترونیکی و 

هاي خاصی همراه 
ها توجه نمود تـا  

از جملـه  . اجراي پروژه به حداقل ممکـن برسـد  
پنجـره واحـد تجـاري    

پنجره واحـد   سازي
هاي مرتبط بـا اجـراي   
هاي مرتبط با پنجره واحد تجـاري بـدون   
تحقیقـاتی کـه سـازمان    
سیفکت بر روي تجارب سایر کشـورها انجـام داده نیـز نشـان     

هـاي   دهد که این عوامل از مهمترین دالیل در شکسـت پـروژه  
هاي مـرتبط   ازي پنجره واحد تجاري بوده است سایر ریسک

.پنجره واحد تجاري به شرح جدول شماره شش است
پنجره واحد تجاري یکی از مهمترین 
همانطور که گفتـه شـد،   
کت سه مدل اصلی در 

  :خصوص استقرار پنجره واحد وجود دارد که عباتند از

خـود   هاي فوق داراي مزایـا و معایـب خـاص   
است که الزم است در مرحله امکان سنجی با توجـه بـه شـرایط    
ها، ریسک و هزینه اجراي هر یک از سناریوهاي 
باید به این نکته توجه 

ي در مـورد  گیـر 
بلکـه در ایـن   . واحد تجاري نیسـت 
پنجـره واحـد    سـازي 

طراحـی ایـن سـناریو و انتخـاب     
هاي مختلـف   سناریوي بهینه باید با در نظر گرفتن شرایط دستگاه

انجـام  ) پنجره واحـد تجـاري  

پنجره واحد تجاري مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
هـا بـراي کشـورهاي مختلـف اجبـاري      

هاي تجاري الکترونیکی و  باشد اما نقش مهمی در ایجاد هاب
  .یندهاي تجارت خارجی دارند

هاي خاصی همراه  اجراي هر یک از مراحل فوق نیز با ریسک
ها توجه نمود تـا   است که باید هنگام اجراي پروژه به این ریسک

اجراي پروژه به حداقل ممکـن برسـد  
پنجـره واحـد تجـاري     سازي هاي مرتبط با پیاده

سازي توان به فقدان رهبري قوي در فرایند پیاده
هاي مرتبط بـا اجـراي    تگاهتجاري، فقدان روحیه کار تیمی بین دس

هاي مرتبط با پنجره واحد تجـاري بـدون   
تحقیقـاتی کـه سـازمان    . انجام مطالعات امکان سنجی اشـاره کـرد  

سیفکت بر روي تجارب سایر کشـورها انجـام داده نیـز نشـان     
دهد که این عوامل از مهمترین دالیل در شکسـت پـروژه  

ازي پنجره واحد تجاري بوده است سایر ریسک
پنجره واحد تجاري به شرح جدول شماره شش است

پنجره واحد تجاري یکی از مهمترین 
همانطور که گفتـه شـد،   . هاي استقرار پنجره واحد تجاري است
کت سه مدل اصلی در سیف/سازمان ملل

خصوص استقرار پنجره واحد وجود دارد که عباتند از

 . سیستم اتوماسیون مبادله اطالعات

هاي فوق داراي مزایـا و معایـب خـاص   
است که الزم است در مرحله امکان سنجی با توجـه بـه شـرایط    
ها، ریسک و هزینه اجراي هر یک از سناریوهاي 

باید به این نکته توجه فوق مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد، 
گیـر  داشت که هدف از انجام امکان سنجی، تصـمیم 

واحد تجاري نیسـت 
سـازي  مرحله در خصوص نحوه و سـناریوي پیـاده  

طراحـی ایـن سـناریو و انتخـاب     
سناریوي بهینه باید با در نظر گرفتن شرایط دستگاه

پنجره واحـد تجـاري   سازي

پنجره واحد تجاري مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
هـا بـراي کشـورهاي مختلـف اجبـاري       این استانداردها و توصیه

باشد اما نقش مهمی در ایجاد هاب
یندهاي تجارت خارجی دارند

اجراي هر یک از مراحل فوق نیز با ریسک
است که باید هنگام اجراي پروژه به این ریسک

اجراي پروژه به حداقل ممکـن برسـد  
هاي مرتبط با پیاده

توان به فقدان رهبري قوي در فرایند پیاده
تجاري، فقدان روحیه کار تیمی بین دس

هاي مرتبط با پنجره واحد تجـاري بـدون    پنجره واحد و آغاز فعالیت
انجام مطالعات امکان سنجی اشـاره کـرد  

سیفکت بر روي تجارب سایر کشـورها انجـام داده نیـز نشـان     
دهد که این عوامل از مهمترین دالیل در شکسـت پـروژه  

ازي پنجره واحد تجاري بوده است سایر ریسک
پنجره واحد تجاري به شرح جدول شماره شش است

پنجره واحد تجاري یکی از مهمترین  سازي امکان سنجی پیاده
هاي استقرار پنجره واحد تجاري است

سازمان ملل 33بر اساس توصیه شماره 
خصوص استقرار پنجره واحد وجود دارد که عباتند از

 . مدل مرجع واحد

 . مدل اتوماسیون واحد

سیستم اتوماسیون مبادله اطالعات
هاي فوق داراي مزایـا و معایـب خـاص    هر یک از مدل

است که الزم است در مرحله امکان سنجی با توجـه بـه شـرایط    
ها، ریسک و هزینه اجراي هر یک از سناریوهاي 

فوق مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد، 
داشت که هدف از انجام امکان سنجی، تصـمیم 

واحد تجاري نیسـت استقرار یا عدم استقرار پنجره 
مرحله در خصوص نحوه و سـناریوي پیـاده  

طراحـی ایـن سـناریو و انتخـاب     . شـود  گیري مـی 
سناریوي بهینه باید با در نظر گرفتن شرایط دستگاه

سازي هاي مرتبط با پیاده

پنجره واحد تجاري مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت    سازي در پیاده
این استانداردها و توصیه

باشد اما نقش مهمی در ایجاد هاب نمی
یندهاي تجارت خارجی دارندتسهیل فرآ

اجراي هر یک از مراحل فوق نیز با ریسک
است که باید هنگام اجراي پروژه به این ریسک

اجراي پروژه به حداقل ممکـن برسـد   خطرات شکست
هاي مرتبط با پیاده مهمترین ریسک

توان به فقدان رهبري قوي در فرایند پیاده 
تجاري، فقدان روحیه کار تیمی بین دس

پنجره واحد و آغاز فعالیت
انجام مطالعات امکان سنجی اشـاره کـرد  

سیفکت بر روي تجارب سایر کشـورها انجـام داده نیـز نشـان     /ملل
دهد که این عوامل از مهمترین دالیل در شکسـت پـروژه  

ازي پنجره واحد تجاري بوده است سایر ریسکس پیاده
پنجره واحد تجاري به شرح جدول شماره شش است سازي با پیاده

امکان سنجی پیاده
هاي استقرار پنجره واحد تجاري است گام

بر اساس توصیه شماره 
خصوص استقرار پنجره واحد وجود دارد که عباتند از

مدل مرجع واحد •
مدل اتوماسیون واحد •
سیستم اتوماسیون مبادله اطالعات •

هر یک از مدل
است که الزم است در مرحله امکان سنجی با توجـه بـه شـرایط    

ها، ریسک و هزینه اجراي هر یک از سناریوهاي  موجود، پتانسیل
فوق مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد، 

داشت که هدف از انجام امکان سنجی، تصـمیم 
استقرار یا عدم استقرار پنجره 

مرحله در خصوص نحوه و سـناریوي پیـاده  
گیري مـی  تجاري تصمیم

سناریوي بهینه باید با در نظر گرفتن شرایط دستگاه
هاي مرتبط با پیاده وزارتخانه
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یند زیر نیز 

  
هاي 

هـاي قبـل، خالصـه    
6( 

پنجره واحد تجاري در هر مرحله مستلزم اقدامات 
هاي قبل این اقدامات 

هـاي  
موجود در کشورهاي دیگر به صورت فرامرزي تعریف شده اسـت  
اي ایـن اسـت کـه بـه     
کشورهاي مختلف کمک کنند تا با اتصال پنجره واحد کشورهاي 
اي ایجـاد  
هـایی مسـتلزم یکپـارچگی و    
هاي مـورد اسـتفاده در پنجـره    
یند 
پنجــره واحــد تجــاري بــه اســتانداردهاي تجــارت  
بـه  
همــین دلیــل در نقشــه راه طراحــی شــده در ایــن مقالــه،       
 هاي تجاري به عنوان یـک ضـرورت  

در پیاده
این استانداردها و توصیه

نمی
تسهیل فرآ

است که باید هنگام اجراي پروژه به این ریسک
خطرات شکست
مهمترین ریسک

توان به فقدان رهبري قوي در فرایند پیادهمی
تجاري، فقدان روحیه کار تیمی بین دس

پنجره واحد و آغاز فعالیت
انجام مطالعات امکان سنجی اشـاره کـرد  

ملل
دهد که این عوامل از مهمترین دالیل در شکسـت پـروژه   می
پیاده

با پیاده

گام
بر اساس توصیه شماره 

خصوص استقرار پنجره واحد وجود دارد که عباتند از

است که الزم است در مرحله امکان سنجی با توجـه بـه شـرایط    
موجود، پتانسیل

فوق مورد بررسی دقیق و علمی قرار گیرد، 
داشت که هدف از انجام امکان سنجی، تصـمیم 

استقرار یا عدم استقرار پنجره 
مرحله در خصوص نحوه و سـناریوي پیـاده  

تجاري تصمیم
سناریوي بهینه باید با در نظر گرفتن شرایط دستگاه

وزارتخانه(

  

یند زیر نیز ي تجاري، فرآ

هاي  فرایند استانداردسازي اسناد و داده

هـاي قبـل، خالصـه    
6(توان به شرح جـدول  

پنجره واحد تجاري در هر مرحله مستلزم اقدامات 
هاي قبل این اقدامات 

هـاي   ازهانـد  اما باید به این نکته نیز توجـه داشـت کـه چشـم    
موجود در کشورهاي دیگر به صورت فرامرزي تعریف شده اسـت  
اي ایـن اسـت کـه بـه     
کشورهاي مختلف کمک کنند تا با اتصال پنجره واحد کشورهاي 

اي ایجـاد   هاي تجارت الکترونیکی در سطح منطقـه 
هـایی مسـتلزم یکپـارچگی و    
هاي مـورد اسـتفاده در پنجـره    

یند واهد شد که در فرآ
پنجــره واحــد تجــاري بــه اســتانداردهاي تجــارت  

بـه  . سیفکت توجه داشـت 
همــین دلیــل در نقشــه راه طراحــی شــده در ایــن مقالــه،       
هاي تجاري به عنوان یـک ضـرورت  
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ي تجاري، فرآها اسناد و داده

فرایند استانداردسازي اسناد و داده
  تجاري

هـاي قبـل، خالصـه     با توجه به مباحث مطرح شد در بخـش 
توان به شرح جـدول   جره واحد را می

پنجره واحد تجاري در هر مرحله مستلزم اقدامات 
هاي قبل این اقدامات  خاصی است که به شکل عملیاتی در بخش

اما باید به این نکته نیز توجـه داشـت کـه چشـم    
موجود در کشورهاي دیگر به صورت فرامرزي تعریف شده اسـت  

اي ایـن اسـت کـه بـه      هـاي منطقـه  
کشورهاي مختلف کمک کنند تا با اتصال پنجره واحد کشورهاي 

هاي تجارت الکترونیکی در سطح منطقـه 
هـایی مسـتلزم یکپـارچگی و     ازانـد 
هاي مـورد اسـتفاده در پنجـره     ها و تکنولوژي

واهد شد که در فرآجاري است و این امر زمانی میسر خ
پنجــره واحــد تجــاري بــه اســتانداردهاي تجــارت  

سیفکت توجه داشـت /هاي سازمان ملل
همــین دلیــل در نقشــه راه طراحــی شــده در ایــن مقالــه،       
هاي تجاري به عنوان یـک ضـرورت  

کمیته تحلیل 
 و تطبیق
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اسناد و داده سازي جهت استاندارد
  :)4شکل 

فرایند استانداردسازي اسناد و داده
تجاري

  و مالحظات 
با توجه به مباحث مطرح شد در بخـش 

جره واحد را میبرنامه عملیاتی اجراي پن

پنجره واحد تجاري در هر مرحله مستلزم اقدامات 
خاصی است که به شکل عملیاتی در بخش

اما باید به این نکته نیز توجـه داشـت کـه چشـم    
موجود در کشورهاي دیگر به صورت فرامرزي تعریف شده اسـت  

هـاي منطقـه   ازمانو در یکی از اهداف س
کشورهاي مختلف کمک کنند تا با اتصال پنجره واحد کشورهاي 

هاي تجارت الکترونیکی در سطح منطقـه 
انـد  رسیدن به چنـین چشـم  

ها و تکنولوژي سازگاري زیرساخت
جاري است و این امر زمانی میسر خ

پنجــره واحــد تجــاري بــه اســتانداردهاي تجــارت  
هاي سازمان ملل الکترونیکی و توصیه

همــین دلیــل در نقشــه راه طراحــی شــده در ایــن مقالــه،       
هاي تجاري به عنوان یـک ضـرورت   استانداردسازي اسناد و داده

کمیته تحلیل 
و تطبیق

هاي بازرگانی بررسی

جهت استاندارد
شکل ( شود توصیه می

  

فرایند استانداردسازي اسناد و داده - 4شکل 

و مالحظات  گیري نتیجه
با توجه به مباحث مطرح شد در بخـش 

برنامه عملیاتی اجراي پن
  .ترسیم نمود

پنجره واحد تجاري در هر مرحله مستلزم اقدامات  سازي پیاده
خاصی است که به شکل عملیاتی در بخش

  .تشریح شد
اما باید به این نکته نیز توجـه داشـت کـه چشـم    

موجود در کشورهاي دیگر به صورت فرامرزي تعریف شده اسـت  
و در یکی از اهداف س

کشورهاي مختلف کمک کنند تا با اتصال پنجره واحد کشورهاي 
هاي تجارت الکترونیکی در سطح منطقـه  مختلف، هاب

رسیدن به چنـین چشـم  . کنند
سازگاري زیرساخت

جاري است و این امر زمانی میسر خواحد ت
پنجــره واحــد تجــاري بــه اســتانداردهاي تجــارت   ســازي پیــاده

الکترونیکی و توصیه
همــین دلیــل در نقشــه راه طراحــی شــده در ایــن مقالــه،       

استانداردسازي اسناد و داده

بررسی

توصیه می

شکل 

نتیجه

برنامه عملیاتی اجراي پن
ترسیم نمود

خاصی است که به شکل عملیاتی در بخش
تشریح شد

موجود در کشورهاي دیگر به صورت فرامرزي تعریف شده اسـت  
و در یکی از اهداف س

کشورهاي مختلف کمک کنند تا با اتصال پنجره واحد کشورهاي 
مختلف، هاب

کنند
سازگاري زیرساخت

واحد ت
پیــاده

الکترونیکی و توصیه
همــین دلیــل در نقشــه راه طراحــی شــده در ایــن مقالــه،       

استانداردسازي اسناد و داده
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ها به کار جمعی باعث ابتر مانـدن   م پایبندي این دستگاهعد. گیرد
  . مرحله امکان سنجی و شکست این پروژه خواهد شد

هـاي مخـابراتی،    سـازي زیرسـاخت   الزم به ذکر اسـت پیـاده  
کدگــذاري، ایمنــی، پرداخــت  ســازي، سیســتم آمــوزش، فرهنــگ

پنجـره   سـازي  هاي اصـلی پیـاده   شرط پیشالکترونیکی و غیره از 
  .باشد که باید مورد توجه قرار گیرند اري در کشور میواحد تج

 سازي اي از برنامه عملیاتی پیاده خالصه -6جدول 
  پنجره و احد تجاري

فاز اصلی
  

استانداردهاي   فاز فرعی
  ریسک  مورد نیاز

ارائه
 

تعریف
  مطالعه علمی اولیه •  

مستندسازي تعریف پنجره  •
  واحد

  تصویب مفهوم پنجره واحد •

توصیه شماره 
33  

عدم توافق در خصوص 
  تعریف پنجره واحد

تعریفی بسیار  ارائه
گسترده از مفهوم پنجره 

  واحد

مطالعه امکان سنجی
  

قلمرو بالقوه پنجره  تعریف •
 واحد

تعیین سطح و ماهیت  •
 تقاضا

طراحی سناریوهاي مختلف  •
 اجرا

ها و ماهیت  تعیین پتانسیل •
 اجرا

ها و ریسک  تعیین هزینه •
 اجراي هر یک از سناریوها

انتخاب سناریو در کمیته  •
 ملی ادیفاکت

برگزاري سمپوزیوم ملی در  •
  این خصوص

توصیه شماره 
33  

فقدان اراده سیاسی در 
خصوص اجراي پنجره 

  واحد
هاي مربوط  آغاز فعالیت
واحد بدون  به پنجره

  انجام امکان سنجی
  عدم تامین منابع مالی
  فقدان روحیه کار تیمی

اجرا
  

تفاهم نامه بین  انعقاد •
 هاي مختلف سازمان

ایجاد یک دیتابیس مرکزي  •
  الکترونیکی و بایگانی

ایجاد زیرساختهاي مورد  •
توسط سازمانها بر  نیاز

 اساس تفاهم نامه
 تعیین سازو کارهاي •

شناسایی و تایید هویت؛ 
اختیارات دسترسی و به 

ها،  اشتراك گذاري داده
ها و  محافظت از داده
  مسئولیت قانونی

استانداردهاي 
  ادیفاکت

استانداردهاي 
ebXML  

اسناد 
الکترونیکی 
  سازمان ملل

بر بودن امضاء  زمان
  ها سازمان نامه بین تفاهم

 ها عدم پایبندي سازمان
به تعهدات خود در قبال 

  پنجره واحد
  فقدان رهبري قوي

  ها عدم مشارکت سازمان
  هاي قانونی چالش

  عدم توجه به استانداردها

فاز اصلی
  

استانداردهاي   فاز فرعی
  ریسک  مورد نیاز

استاندار
د

سازي داده
 

ها و اسناد تجاري
  

 آوري جمع •
 تعریف •
 تحلیل •
  تطبیق •

اي  مدل داده
سازمان جهانی 

  گمرك
توصیه شماره 

34  
  1توصیه شماره 
  4توصیه شماره 

پیچیدگی کار 
استانداردسازي و فقدان 

تجربه کافی در این 
  خصوص

  فقدان روحیه کار تیمی
  هاي قانونی چالش

  عدم توجه به استانداردها

  نوشت پی
سیفکت یا مرکز تسهیل تجاري و تجارت الکترونیکی سازمان  .1

با هدف تسهیل تجـارت و کمـک بـه    ) UN/CEFACT(ملل 
هاي تجاري بین کشـورهاي مختلـف شـکل     ارتقاي همکاري

گرفته اسـت و از طریـق تحلیـل و بررسـی عناصـر کلیـدي       
هـایی در ایـن    توصـیه  ارائـه و  الملـل  فرایندهاي تجارت بـین 

ی نظیر سـازمان  الملل هاي بین ي سازمانخصوص، و با همکار
هایی در  جهانی گمرك، سازمان تجارت جهانی و غیره توصیه

 ارائـه خصوص تسهیل تجاري و توسعه تجـارت الکترونیکـی   
 .کرده است

2. UN/ECE, 2003.  
3. UN/CEFACT, 2005, p. iv.  
4. McMaster, 2007, p. 7.  
5. Tradegate.  
6. DAKOSY.  
7. KTNET.  
8. ITDS.  
9. ASEAN.  
10. Bolero.net.  
11. Linington, 2005, p. 7.  

  . 70، صفحه 1388بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران،  .12
13. Trade Practice.  
14. Single authority.  
15. A Single Automated System for the Collection 

and Dissemination of Information.  
16. An Automated Information Transaction System.  
17. Trade Link.  
18. Digital Trade and Transportation Network 

(DTTN). 
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زنجیـره عرضـه    /مزیـت رقـابتی   / برنامه ریزي اسـتراتژیک  

   گردشگري

  چکیده
الزم  با توجه به اهمیت صنعت گردشگري و درآمد زایـی آن، 

 ییها کارا مدیریت شود اما به جهت پیچیدگیاي  است که به گونه
ی همـراه  هـای  که این صنعت دارد اغلب اداره کردن آن با دشواري

از این رو، در این مقاله مـدلی جهـت ارزیـابی اسـتراتژیک      .است
با توجه به تئـوري منبـع   ها  آن مقاصد و تعیین نقاط قوت و ضعف

سپس این مدل جهت ارزیـابی موقعیـت    .محوري ارائه شده است
دهـد در   مـی کـه نشـان    استان خراسان رضوي به کارگرفته شده

گردشـگري اسـتان بـه     هاي هنوز از توانمنديها  بسیاري از زمینه
ی هـای  شایسته استفاده نشده است و در برخی موارد ضعفاي  گونه

  . برنامه ریزي کردها  آن باید براي رفع میشود که  میعمده دیده 

  مقدمه 
یک مدل ارزیابی استراتژیک مقصـد گردشـگري بـر مبنـاي     

داخلی و ارتباطی، مقاصد را به عنوان یک سیسـتم   هاي توانمندي
چنانکه  .آورد که توانمندي جذب گردشگر را دارد میباز به حساب 

کنـد کـه جـذب گردشـگر بـه مقاصـد        میبیان ) 2010(لییاسک 
 ،ها شود از این رو تواند باعث ایجاد درآمد هنگفتی براي دولت می

راه دستیابی بـه ایـن   تواند  میمدیریت مناسب مقاصد گردشگري 
اما باید به این مسـئله توجـه کـرد کـه      .]1[درآمد را هموارتر کند

چنانکه بورن . گردشگري حضور دارندذینفعان متعددي در صنعت 
بیان ) 2004(و فاررل و توینگ ) 2010(برن هرست و همکارانش 

پیچیـده و   هـاي  کنندکه مقاصد گردشگري به عنـوان سیسـتم   می
باید به ارزیابی محـیط   میها  آن براي موفقیت انطباقی هستند که

خرد و کالن پرداخت تا بتوان تمامی عوامل موثر بر آن را شناخت 

mailto:frahimnia@hotmail.com
mailto:jaleh.farzaneh3@gmail.com
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اسـتراتژیک  اي  براي بهبود مقاصد برنامهها  آن و جهت استفاده از
کننــد  مــیبیــان ) 2008(ادجلــز و همکــارانش . ]2،3[تهیــه کــرد

سـازي   بـال بهینـه  ک فرآیندي است که به دنریزي استراتژی برنامه
بایـد بـه بررسـی     مـی صنعت گردشگري است و براي این منظور 

... اجتمـاعی و   ،فرهنگـی  ،عوامل محیطی مانند عوامل اقتصـادي 
و ارتباطات این عوامل با یکـدیگر را جهـت   ها  بپردازد و توانمندي

ایجاد هـم افزایـی در صـنعت گردشـگري درك کنـد تـا بتوانـد        
از ایـن رو   .]4[یت مقاصد تهیـه کنـد  مناسب براي موفقاي  برنامه

نیاز بـه گنجانـدن و در    فرآیند مدیریت استراتژیک در گردشگري
   .نظر گرفتن روابط داخلی و ارتباطی در محیط گردشگري دارد

این مقاله یک مدل ارزیابی استراتژیک بـه منظـور    ،از این رو
داخلـی و ارتبـاطی در مقاصـد گردشـگري      هاي ارزیابی توانمندي

کننـد کـه مقصـد     مـی هـاي گونـاگون بیـان     دیدگاه .دهد میارائه 
گردشگري یک سیستم پیچیده اسـت چنانکـه فـاررل و توینـگ     

مقصد گردشگري هسـته اصـلی سیسـتم     "کنند میبیان ) 2004(
گردشگري است اما به طـور واضـح بیـان نشـده اسـت کـه چـه        

شـود و   مـی اعث موفقیـت ایـن سیسـتم    هایی ب و صفتها  ویژگی
بنابرین در این مقاله  .]3[شوند  میچطور اجزاي آن به هم مرتبط 

هاي رقـابتی مقاصـد    ابتدا با ارائه یک مدل کلی عواملی که مزیت
کنـد   مـی گردشگري را بر اساس زنجیره عرضه گردشگري تعیین 

کنیم و بر مبناي ایـن چـارچوب یـک مـاتریس ارزیـابی       میارائه 
داخلی و ارتباطی براي مقاصـد   هاي تراتژیک بر طبق توانمندياس

دهیم که در آن سعی شده است دیدگاه ایسـتا   میگردشگري ارائه 
بر مبناي اطالعات جاري از وضعیت فعلی صـنعت گردشـگري را   

کـه تعیـین   اي  به گونه .با توسعه و حرکت پویاي آن ترکیب کنیم
ري و مزایــا و و خصــایص موجــود در گردشــگهــا  ویژگــی ،کنــد

باال بردن مزیت رقابتی چیسـت تـا بـه    آن به منظور  هاي فرصت
 .ین ترتیب به توان از توان بالقوه مقاصد در حد اعلـی بهـره بـرد   ا

همچنین این مدل موقعیت فعلی مقاصد را بر طبق دیدگاه داخلی 
یـن  کنـد و بـه ا   مـی تعیین  )قابلیت پایداري و انسجام(و ارتباطی 

شود که  میکند و باعث  میاصد را باهم تسهیل ترتیب مقایسه مق
سیستم پیچیده گردشگري قابلیـت انطبـاق خـود را بـا محـیط و      

کنـد کـه    مـی همچنـین بیـان    .عوامل موجود در آن افزایش دهد
 هـاي  آژانـس  ،گردانندگان تـور  ،ها هایی مانند هتل چگونه سازمان

کننـد تـا    مـی دولت و خطوط هوایی بـا هـم همکـاري     ،مسافرتی
ها و نقاط قوت موجود در صنعت گردشـگري تقویـت شـود     مزیت

این مدل همچنین با توجه به تئوري منبع محور بیـان شـده    .]5[
  .است

رقـابتی بـراي    هـاي  تواند در طراحـی اسـتراتژي   میاین مدل 
به کار گرفته ها  آن مقاصد گردشگري و تعیین نقاط قوت و ضعف

بدهـد کـه فرصـتها را    تواند به مقاصـد ایـن امکـان را     میشود و 
 هـاي  رقابتی خود رابا توجه به ویژگی هاي شناسایی کنند و مزیت

   .موجود در زنجیره ارزش گردشگري بهبود دهند

مزیت رقابتی در مقاصد  کننده عوامل تعیین
  گردشگري 

هاي  پویایی صنعت گردشگري به وضوح در ارتباط بین ارگان
بیـان  ) 2010(تجـادا  رومرو و  .شود میموجود در گردشگري دیده 

 هـاي  آژانـس (کنند که محـیط گردشـگري بـه محـیط خـرد       می
 ،اقتصـادي (و محـیط کـالن    )...و هـا   تورگردان ،مسافرتی، هتلها

شود که بـر یکـدیگر    میتقسیم  )...اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
توانند باعث ایجاد مزیت رقابتی براي مقاصد  میگذارند و  میتاثیر 
  . ]7[شوند

کنند که مقاصد گردشگري از انـواع   میبیان ) 2003(پاولویچ 
هایی که مکمل یکدیگر هستند و در عین حال بـا   مختلف سازمان

شود و ساختار عرضه در صـنعت   میهم در رقابت هستند تشکیل 
   .]8[گردشگري بسیار متنوع است

در شــکل ذیــل یــک مــدل کلــی در مــورد زنجیــره عرضــه  
  .گردشگري ارائه شده است
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  ]9[ زنجیره عرضه گردشگري -1شکل 

  مدیریت زنجیره عرضه گردشگري 
بازاریـابی و   ،فرآیندهاي اصلی زنجیره عرضه شامل لجستیک

کند کـه   میبیان ) 2003(پالویچ  .تدارك خدمات گردشگري است
حمل  ،حمل به مقصد ،فرآیندهاي گردشگري هلند شامل ثبت نام

ی بـراي اقامـت و اسـکان و    هـای  محـل  ،و نقل در داخـل مقصـد  
همچنین توسعه روابط بـین شـرکاي    .گردشگري است هاي جاذبه

مزیت رقـابتی در گردشـگري را بهبـود     ،موجود در زنجیره عرضه
عناصــر موجــود در زنجیــره عرضــه  )1(در شــکل  .]8[دهــد مــی

   .دهیم میگردشگري نشان داده شد که هر کدام را توضیح 
خطوط هوایی به طور چشمگیري در طول تاریخ حیـات خـود    .1

ــد تکامــل یافتــه هــا در نتیجــه اتحادهــاي  و ایــن شــرکت ان
به منظور این که بتواننـد   اند استراتژیک مختلفی شکل گرفته

تواننـد   مـی خطوط هوایی . ]10[روبه رو شوندبا رقابت جهانی 
رقابتی براي مقاصد موثر باشـند و امـروز    هاي در ایجاد مزیت

براي  اند که توانسته اند هایی با هزینه پایین ایجاد شده شرکت
  .مقاصد مزیت رقابتی ایجاد کنند

مسـافرتی جـزء شـبکه سـنتی      هـاي  گردانندگان تور و آژانس .2
با افزایش فروش  .]11[تند فروش محصوالت گردشگري هس

در حال تکامل خود هستند و با افـزایش  ها  آنالین این آژانس
تواننـد بـه    مـی شـان   فروش خود و افزایش کارآمدي فعالیـت 

  .موقعیت بازار بهتري دست یابند

و هـا   آن هتلها و اماکن اقامتی با توجـه بـه کیفیـت خـدمات     .3
و  چهـار هاي  شان به خصوص در مورد هتل اي رقابتیه قیمت

هـاي   توانند در جذب گردشگر به ویژه در سـال  میستاره  پنج
سـطح   تغییر ترجیحات گردشـگران و ارتقـاي   اخیر با توجه به

 .]12[زندگی تاثیر بگذارند

در هــر یــک از مقاصــد  :عمــده فروشــان و خــرده فروشــان .4
هـاي   هایی وجـود دارد کـه مکمـل فعالیـت     ها و مکان فعالیت

 .شـوند  مـی و باعث جذب گردشگر  معمول گردشگري هستند
باعث افزایش ارزش افزوده براي صـنعت گردشـگري و   ها  آن

ــره عرضــه آن  ــیزنجی ــروش  م ــز ف  ،شــود کــه شــامل مراک
  .باشد می... ها و مراکز ورزشی و  ورزشگاه ،ها رستوران

محیطی و  ،اجتماعی –فرهنگی  هاي ویژگی
  جغرافیایی 

 ،]13[جغرافیــایی هــاي ویژگــی ،از نظــر برخــی صــاحبنظران
 هـاي  از جمله ویژگـی  ]15[اجتماعی  –و فرهنگی  ]14[محیطی 

در حالی که سایر عوامل ممکن اسـت در   .خاص یک مقصد است
نتیجه اقدامات اصالحی و تقلیـدي در مقاصـد ایجـاد شـوند امـا      

 ،هـا  دریاچـه  ،دریاهـا  ،امـاکن تـاریخی   ،ی مانند طبیعتهای ویژگی
 .خــاص یــک مقصــد اســت هــاي ویژگــی... میــراث فرهنگــی و 

توان بـه   میکه یک مقصد تنوعی از این منابع را داراست  میهنگا
  .]16[جرات گفت که داراي مزیت رقابتی است

  و مدیریت مقاصدها  زیرساخت، خط مشی

  محیطیجغرافیاي شرایط 
 اجتماعی-فرهنگی

  شرکت خدماتی
 )سپاري برون(

  زنجیره عرضه گردشگري
  هاي هواپیمایی شرکت - 
 و اماکن اقامتیها  هتل - 

 فروشان فروشان و عمده خرده - 

 نفعان مشتري و سایر ذي
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  مدیریت و خط مشی عمومی  ،زیر ساخت
. باشد میمدیریت مقاصد نقش بسیار مهمی در توسعه آن دارا 

همچنین امـروزه بـه دلیـل درك تـاثیر گردشـگري روي توسـعه       
ریزي استراتژیک براي مقاصد  اقتصادي عالقه به برنامه ،اجتماعی

افزایش یافته است و این امر نیازمند همکاري بخش خصوصـی و  
دولتی در صنعت گردشگري است و هر چه این همکـاري قـویتر   

  .]17[تواند براي مقاصد ایجاد مزیت رقابتی کند میباشد 

  عملیات برون سپاري خدمات 
ــل خــدماتی هــاي شــرکت ــر هت ــا نظی ــور ،ه ــدگان ت  ،گردانن

ها براي ایـن کـه    این شرکت .باشند می... مسافرتی و  هاي آژانس
بایـد برخـی از    مـی برسـند   وري بهـره بتوانند به بـاالترین میـزان   

خـود را بـا    هـاي  سپاري کنند تا بتواننـد فعالیـت   ها را برون فعالیت
  .هزینه کمتر و با کیفیت باالتر انجام دهند

تهیـه آذوقـه و    ،برون سپاري شده شامل نظافـت  يها فعالیت
 ،بازاریـابی و فـروش   ،مدیریت فـروش  ،تامین امنیت ،مواد غذایی

  . ]18[است... وفاداري و  هاي برنامه ،تحقیقات بازار

  مشتریان 
هنگامی که خدمات ارائه شده منطبق با انتظارات مشتري باشد 

رسـیدن بـه ایـن     ها براي یکی از راه .مشتري وفادار و خشنود است
شود گردشگر با توجـه   میزیرا موجب . بازار است بندي منظور بخش
بنـابراین بـراي    .و ترجیحاتش به مقاصد جذب شودها  به توانمندي

بهتر است به  کسب رضایت و ارائه خدمات مناسب و جذب مشتري
توان تجزیـه و   میبراي این منظور  .بازار هدف بپردازیم بندي بخش

اولــین ســطح شــامل  .را در دو ســطح انجــام دادتحلیــل مشــتري 
گـروه   توان براي هر میگروهبندي مشتریان است که در نتیجه آن 

هدف خاص و استراتژي خاصی در نظر گرفـت ماننـد گردشـگران    
دومین سطح شامل ایجاد تصـویر  ... . گردشگران ورزشکار و  ،جوان

 ،دیگـر از سـویی  .ذهنی مطلوب از مقصد در اذهان گردشگران است
هـاي اخیـر افـزایش یافتـه اسـت و مراکـز        فروش مستقیم در سال
کنند محصوالت خود را از طریق بازاریابی  میاقامتی و مقاصد سعی 

و اي  بازاریــابی رابطــه مســتقیم بفروشــند بنــابراین الزم اســت بــه
 .]19[وفاداري توجه شود هاي استراتژي

  مدل ارزیابی استراتژیک مقاصد گردشگري 
خش یک دیدگاه تئوریـک بـر اسـاس تئـوري منبـع      در این ب

و دیدگاه ارتباطی جهت ارزشیابی اسـتراتژیک مقاصـد    ]16[محور
   .شود میارائه 

  دیدگاه داخلی 
ــه  ــابتی مجموع ــت رق ــه  اي  مزی ــا ارزش اســت ک ــابع ب از من

و عملیـات خـود را بهتـر و بـا     ها  کند فعالیت میها را قادر  سازمان
صنعت گردشگري  ،در یک کشور. دهندهزینه کمتر از رقبا انجام 

توانـد   مـی آیـد کـه    میآن به عنوان یک مزیت رقابتی به حساب 
به ویـژه   ،منبع درآمدي سرشاري براي یک کشور محسوب گردد

غیر قابل تقلید و جـذاب   ،اگر مزایاي گردشگري آن نادر و کمیاب
  .]6[باشند

دیـد   دهد که سازمان را با میتئوري منبع محور این امکان را 
تجزیه و تحلیل داخلی مزیت رقابتی و نقـاط   .داخلی بررسی کنیم

   .کند میقوت و ضعف را شناسایی 

  دیدگاه ارتباطی 
دیدگاه ارتباطی یک بعد جدید به تعریف استراتژي سـازمان بـه   

بـه  اي  کنـد کـه بـه طـور فزاینـده      مـی عنوان مزیت رقابتی اضافه 
برخی از نویسندگان  .ارتباطی و عملیاتی آن وابسته است هاي شبکه

  . کنند میدر این خصوص سه نوع توانمندي متمایز را ذکر 
توانمندي ارتباطی که به معنـی توانـایی شـرکت در انتخـاب      .1

 .شریک مناسب است

توانمندي ترکیبی که به معنی توانایی شرکت در ترکیب منابع  .2
 .استآوردن مزیت رقابتی  دست بهبراي 

ظرفیت جذب یعنی توانایی شرکت در بهبود موقعیت رقابتی و  .3
ــه ــت ب ــا    دس ــارجی ب ــات خ ــق ارتباط ــش از طری آوردن دان

 . ]20[هاي دیگر شرکت

ال توسعه داده شـد  توجه به توضیحات بامدل دیدگاه ارتباطی با 
این سه نوع رابطه از لحاظ میزان  .ارائه شده است )1(که در جدول 

مثال از لحاظ میزان انسـجام نـوع    با هم متفاوتند انسجام و پایداري
 بـاال  دو متوسـط و سـه   ،داراي میزان انسجام در سطح پـایین  یک

  . ]9[ستا
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دیدگاه ارتباطی مطابق سطح پایداري و  -1جدول 
  انسجام

  1نوع 

انسجام و یکپـارچگی بـین منـابع بسـیار پـایین اسـت و هیچکـدام از        
ارتبــاطی توســعه داده نشــده اســت و هنــوز ترکیبــات  هــاي توانمنــدي

 .توانست بـه وجـود آیـد کشـف نشـده اسـت       میگوناگونی از منابع که 
 .بسـیار ضـعیف و در سـطح پـایین اسـت     ها  آن مدیریت منابع و توسعه

بـرداري از منـابع    بهرهمدت است و هدفش افزایش  مدیریت منابع کوتاه
  .موجود به منظور باال بردن عملکرد است

  2نوع 

 هـاي  توسعه توانمندي .انسجام و یکپارچگی در بین منابع متوسط است
تـري را مـد    مدیریت منابع افق زمانی بلندمدت .ارتباطی آغاز شده است

نظر دارد و هدف مدیریت مقاصد استمرار مزیت رقـابتی مقصـد بـدون    
  .توجه به امکان بهبود آن است

  3نوع 
  

ارتبـاطی   هـاي  توانمنـدي  .ستا منابع باالانسجام و یکپارچگی در بین 
مـدت اسـت و هـدف    مدیریت داراي دیـدگاهی بلند  اند توسعه داده شده

  .مدیریت مقاصد استمرار مزیت رقابتی در آینده و بهبود آن است
  

 هاي مدل ارزیابی استراتژیک بر اساس توانمندي
  داخلی و ارتباطی 

ــتراتژیک    ــابی اس ــدل ارزی ــی م ــه معرف ــن بخــش ب و  در ای
این مدل به ارزیابی موقعیـت   .پردازیم میهاي مختلف آن  قسمت

پـردازد و احتمـاالتی را    مـی مقاصد با توجه به اطالعـات موجـود   
ارتبـاطی   هـاي  رقابتی و توسعه توانمنـدي  هاي جهت بهبود مزیت

سازد و برقـراري ارتبـاط بـین عناصـر مقاصـد را       میآن مشخص 
 .شـان داده شـده اسـت   ن )2(این مـدل در شـکل   . کند میبررسی 

 :کنید از سه قسمت تشکیل شـده اسـت   میهمانطور که مالحظه 
   .باال و پایین قطر ،ناحیه قطري

کـه  اي  ناحیه قطري نشان دهنده منطقه متعادل است بـه گونـه  
داخلـی و   هـاي  هر عاملی که در این ناحیه قرار بگیرد از توانمنـدي 

 .فزایی رسـیده اسـت  ارتباطی خود به خوبی استفاده کرده و به هم ا
 Cبخـش   .نشان داده شده اسـت  Cو  A، Bاین نواحی در شکل با 

دهنده عناصـري اسـت کـه داراي ارزش اسـتراتژیک انـدك       نشان
باشـند بنـابراین هـم افزایـی      میهستند و به آسانی قابل جایگزینی 

  . هایی وجود دارد کنند و در آن ضعف میزیادي براي مقاصد ایجاد ن
داراي ارزش اسـتراتژیک متوسـط    Bعناصر موجود در بخش 

 کننـده  کننـد و ارائـه   میباشند و براي مقاصد ایجاد هم افزایی  می
عناصر  .رقابتی مقاصد هستند هاي ی جهت بهبود مزیتهای فرصت

نشان دهنـده مزیـت اصـلی و مهـم رقـابتی       Aموجود در بخش 
قـوت مقاصـد هسـتند کـه غیرقابـل      نقـاط  ها  آن. مقاصد هستند

نادر و کمیـاب هسـتند و در مـدیریت مقاصـد      ،جایگزینی و تقلید
   .توجه زیادي کردها  آن باید به می

سـت کـه هـم    ا ناحیه زیر قطر نشان دهنده ارزش داخلی باال
تواننـد بـه    مـی کنـد و   میافزایی چندانی را با عناصر دیگر ایجاد ن

مقاصـد در نظـر گرفتـه شـوند و      براياي  عنوان نقاط قوت بالقوه
در واقـع در   .باید توسعه داده شود میها  آن ارتباطی هاي توانمندي

پایـدار و بـا ثبـات    اي  این موارد درباره توسعه نقاط قوت به گونـه 
   .تدبیري اندیشیده نشده است

ناحیه باالي قطـر نشـان دهنـده عناصـري اسـت کـه داراي       
اما به عنوان یک نقطه قوت  ویژگی بالقوه ارتباطی باالیی هستند

هـاي خـدماتی    هنوز چندان به آن توجه نشده است مثال شـرکت 
توجه به این  .ها ندارند تمایل زیادي جهت برقراري ارتباط با هتل

تواند باعث ایجاد اتحاد استراتژیک موفق براي مقاصـد   میعوامل 
  .]9[تواند مزیت رقابتی آن را بهبود دهد میشود که 
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  وضعیت گردشگري استان خراسان رضوي
  روش تحقیق

جهت بررسی وضعیت گردشـگري اسـتان خراسـان رضـوي و     
ضعف آن بر اساس مدل ارزیابی اسـتراتژیک  شناسایی نقاط قوت و 

 40سوال به صورت پیمایشی در بـین   21در بردارنده اي  پرسشنامه
مختلـف آن   هـاي  متخصص در صنعت گردشگري در زمینه بخـش 

توزیع گردیـد   )...میراث فرهنگی و ،مسافرتی هاي آژانس ،هتلداري(
نظـر  عامـل در   21براي تعیین وضعیت ها  آن هاي و میانگین پاسخ

 هـاي  طبیعـی، جاذبـه   هـاي  جاذبه :این عوامل عبارتند از. گرفته شد
 ،زیـارتی  هـاي  جاذبـه  ،فرهنگـی و اجتمـاعی   هـاي  تاریخی، جاذبـه 

 اي، وضعیت حمل و نقـل جـاده   ،ها هاي هواپیمایی، فرودگاه شرکت
 ،هـا  هتـل آپارتمـان   ،ستاره 5و  4هاي  هتل ،آهن وضعیت شبکه راه

رفاهی بـین   هاي و مجتمعها  رستوران تر، ستاره و پایین 3 هاي هتل
خـدمات   ،خدمات پزشکی ،مسافرتی هاي آژانس ،ها تورگردان ،راهی

ــداري ــه  ،بانک ــدمات بیم ــگران  ،خ ــناخت از گردش ــزان ش وب  ،می
تحقیقات بازاریـابی در خصـوص مقاصـد و     ،گردشگري هاي سایت

   .ریزي استراتژیک برنامه ،گردشگري

  نتایج تحقیق
دو  )2شـکل  (استراتژیک مقاصد گردشـگري  در مدل ارزیابی

  :دسته عامل در نظر گرفته شد
عوامل ارتبـاطی کـه در بردارنـده دو بعـد ثبـات و پایـداري،        .1

  .انسجام است
عوامل داخلـی کـه در بردارنـده چهـار بعـد اهمیـت، قابلیـت         .2

 . هزینه است/جایگزینی، مزیت رقابتی و سود
عامل از  21صوص از این رو براي محاسبه امتیاز استان در خ

، در خصوص دو بعد ثبات و پایداريها  دید ارتباطی میانگین پاسخ
 انسجام در نظر گرفته شد و براي امتیـاز از دیـد داخلـی میـانگین    

هزینـه  /مزیت رقابتی و سـود  ،قابلیت جایگزینی ،چهار بعد اهمیت
اي  گزینه 7محاسبه گردید براي رتبه دادن به این عوامل مقیاس 

 7شــان دهنــده کمتــرین میــزان و ن 1فتــه شــد کــه در نظــر گر
نتـایج   )2(در جـدول   .اسـت  دهنده بیشترین میزان هر بعـد  نشان

  .محاسبه ارائه شده است

  نتایج تجزیه و تحلیل – 2جدول 

/ اهمیت     
  قوت

قابلیت 
  جایگزینی

/ سود
  هزینه

مزیت 
  رقابتی

میانگین 
ثبات و   انسجام  داخلی

  پایداري
میانگین 
  ارتباطی

  2/5  6  3/4  9/3  4  3/4  5/3  4  طبیعی هاي جاذبه  1
  3/5  6/5  5  43/4  6/4  6/4  5/3  5  تاریخی هاي جاذبه  2
  8/4  5  6/4  8/3  3/5  4  3/1  6/4  فرهنگی و اجتماعی هاي جاذبه  3
  15/6  3/6  6  1/5  7  3/5  1  7  زیارتی هاي جاذبه  4
  6/9  5  6/4  5/4  5  4  3  6  شرکتهاي هواپیمایی  5
  95/4  3/5  6/4  4/4  5  6/3  3  6  ها فرودگاه  6
  8/4  6/4  5  13/4  3/5  6/3  6/3  6/4  اي وضعیت حمل و نقل جاده  7
  4  3  5  5/4  3/5  4  3/3  6/5  آهن وضعیت شبکه راه  8
  15/4  3/4  4  15/4  3/4  6/3  2  5 ستاره 5و  4هاي  هتل  9
  65/4  3/4  5  9/3  6/4  6/3  6/2  3/5 ها هتل آپارتمان  10
  6/4  6/4  6/4  95/3  6/4  3/3  6/3  5 ستاره و پایین تر 3 هاي هتل  11
  6/3  6/3  6/3  7/3  6/3  3/3  3/3  3/4 رفاهی بین راهی هاي و مجتمعها  رستوران  12
  3/3  3/3  3/3  13/3  3/3  2  3/2  6/2  ها تورگردان  13
  8/3  3/3  3/4  08/3  4  3  6/2  4  مسافرتی هاي آژانس  14
  65/4  3/4  5  63/3  6/4  3  6/2  3/4  پزشکی خدمات  15
  8/4  6/4  5  73/3  5  6/3  3  3/4 خدمات بانکداري  16
  8/4  6/4  5  8/3  6/4  3/3  6/2  4  خدمات بیمه  17
  15/4  3/4  4  38/3  3/4  3/3  6/3  3/3  میزان شناخت از گردشگران  18
  15/4  4  3/4  73/3  5  4  6/2  3/3  گردشگري هاي سایت وب  19
  45/4  6/4  3/4  03/4  5  4  5/3  6/3  بازاریابی در خصوص مقاصد و گردشگريتحقیقات   20
 3/4 3/4 3/4  95/3  3/4  6/3  6/3  3/4  ریزي استراتژیک برنامه  21
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  و پیشنهادات  يگیر نتیجه
سـتراتژیک اسـتان   ، مـاتریس ارزیـابی ا  )3(با توجه به جدول 

  .باشد میصورت ذیل  هاي داخلی و ارتباطی به برمبناي توانمندي
  

  
ماتریس ارزیابی استراتژیک استان  – 2شکل 

  خراسان رضوي

نشـان داده شـده اسـت فقـط دو      )2(همانگونه که در شـکل  
ــه(عامــل  ــاریخی هــاي جاذب ــارتی و ت ــام   )زی ــه تم اســت کــه ب

توجه شده است و به عنوان ها  آن داخلی و ارتباطی هاي توانمندي
باید سعی شـود   میآیند و  میاصلی استان بحساب  هاي توانمندي

حفظ گردد و یا در صورت امکان بهبود یابد زیرا ها  آن که موقعیت
هـاي توریسـتی در ایـران گردشـگري      تـرین بخـش   یکی از فعال
دارد و بـه  اي  همچنین تاریخ ایـران قـدمت دیرینـه    .زیارتی است

کرده است نه تنها براي خـود  که در گذشته ایفا  میدلیل سهم مه
اي  کشور بلکه براي سایر کشورهاي جهـان نیـز از اهمیـت ویـژه    

رفاهی بـین   هاي و مجتمعها  رستوران( 12عوامل  .برخوردار است
از نظر ) مسافرتی هاي آژانس( 14و  )تورگردانها( 13عوامل  )راهی

باید  میها  آن هر دو بعد بسیار ضعیف هستند و جهت رفع نواقص
ی در نظر گرفته شود و در واقع آسیب پذیرترین نقاط در های نامهبر

اطالعـات موجـود در زمینـه     .صنعت گردشـگري اسـتان هسـتند   
درصـد واحـدها    سـه دهد کـه   میمیان راهی نشان  هاي رستوران

درصد درجه  60و  2درصد درجه  26 ،درصد درجه یک 11 ،ممتاز
ان اکثریـت ایـن   مازندران و خراسـ  ،تهران هاي استان .هستندسه 

ها را  که اهمیت این استان اند را به خود اختصاص دادهها  رستوران
هـا   بررسـی  .]21[دهـد  مـی به عنوان مقاصد عملکرد کشور نشان 

دهد که توجه اصلی نظارت کنندگان به کنترل وضـعیت   مینشان 
ر مانند محل و تجهیزات آن معطوف است و دها  فیزیکی رستوران

 .، استانداردي اعمال نشـده اسـت  ارائه خدمات زمینه کیفیت غذا و
رفاهی بین راهـی در   هاي در این راستا اجراي طرح ایجاد مجتمع

 ،پمپ بنزین ،کشور که در قالب آن انواع خدمات از قبیل رستوران
ارائـه  ... محل بـرآوردن فـرائض مـذهبی و     ،خدمات فنی اتومبیل
هـا نیـز شـواهد     در مـورد تـورگردان   .رسد میگردد الزامی به نظر 

راهنماي تور به طور غیر  عنوان بهدهد که افراد بسیاري  مینشان 
نبـود اطالعـات ضـروري دربـاره      .رسمی مشغول فعالیت هسـتند 

و رقم باالي افرادي که منتظـر  ها  آن هاي راهنمایان تور و توانایی
عنوان  یی هستند و کسانی که به صورت غیررسمی بهکارت شناسا

دهـد کـه نظـارت     مـی ول فعالیت هستند نشان راهنماي تور مشغ
 و ،ها در ایـن زمینـه وجـود نـدارد    دموثري از نظر اعمال اسـتاندار 

سیستم راهنماي تور در ایران با نیازهاي گردشـگري آن مطـابق   
اطاعات ارائه شده توسط سازمان میـراث فرهنگـی و    ]22[ نیست

نیـز  ها  مسافرتی و تورگردان هاي گردشگري در مورد تعداد آژانس
آژانس مجوز فعالیت دارنـد کـه از    1400دهد که حدود  مینشان 

درصـد   15در تهران، حـدود  ها  آن درصد از 51حدود  ،ها میان آن
بقیه نیـز بـه    .درصد در مازندران قرار دارند 9در استان خراسان و 

تبریـز و بنـدرعباس پراکنـده     ،شـیراز  ،ترتیب اهمیت در اصـفهان 
وجود تعداد زیاد دفاتر خدمات جهـانگردي در  البته با  .]23[هستند

اقدام به تورهاي ) دفتر 20کمتر از (ها  آن ایران فقط تعدادکمی از
مسـافرتی و   هـاي  همچنین بخش آژانس .کنند میخارج به داخل 

و هـا   خدمات گردشگري بدلیل قوانین موجود در تشـکیل انجمـن  
عامل نیمه دچار پراکندگی بوده و تحت سیطره چندین ها  اتحادیه

ـ  دولتی هسـتند کـه از حضـور تورگردانهـا و عـامالن بـین       ی الملل
نمایند و با هر نوع نوآوري مخالفند و قـادر   میجلوگیري اي  حرفه

سـایر عوامـل نیـز در     .]21[به حضور موثر در سطح ملی نیسـتند 
 ،هـاي هواپیمـایی   که عبارتند از شرکت اند میانه شکل قرار گرفته

 ،آهـن  وضـعیت راه  اي، مـل و نقـل جـاده   وضـعیت ح  ،هـا  فرودگاه
سـتاره و   3 هـاي  هتـل  ،هـا  هتل آپارتمان ،ستاره 5و  4هاي  هتل
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خدمات بیمه و تحقیقات بازاریابی در خصوص مقاصـد و   تر، پایین
هـا   آن هاي در خصوص این عوامل از برخی توانمندي .گردشگري

توان  میاستفاده شده و برخی دیگر هنوز به صورت بالقوه است و 
گـذاري در ایـن امـور از ایـن      و سـرمایه هـا   آن با تمرکز بیشتر بر

استفاده کرد و صنعت گردشگري استان را بهبـود داد  ها  توانمندي
زیرا عواملی مانند سیستم حمـل و نقـل در    .و آن را قوت بخشید

زیرا بدون آن . تواند بسیار موثر باشد میتوسعه صنعت گردشگري 
یزه در گردشگر تقریبـا نـاممکن اسـت بـه     امکان سفر و ایجاد انگ

حمل و نقـل بـا کیفیـت و هزینـه      هاي که وجود سیستماي  گونه
تواند در جذب گردشگران داخلی و خارجی بسیار مـوثر   میمناسب 

اما در مورد وضعیت سیستم حمل و نقل استان با توجـه بـه   . باشد
باشـد و از   مـی تـوان گفـت کـه چنـدان مطلـوب ن      مـی  )2(شکل 
ی که در این زمینه در اسـتان وجـود دارد بـه خـوبی     های ديتوانمن

باید اقدام به تهیه طرح جامع  میاز این رو، . استفاده نگردیده است
حمـل و   هـاي  با فعال کردن یکی از سیسـتم  حمل و نقل گردد و

شرایط کامال مطلوبی براي گردشگري  )ریلی ،زمینی ،هوایی(نقل 
 هـاي  و محـل هـا   هتلهمچنین در خصوص وضعیت . فراهم کرد

اسکان گردشگران، زیرا مسافر به هر کجا که برود نیاز به محلـی  
  .استراحت و غذا دارد ،براي خواب

میـزان   ،در خصوص برخی عوامل نیز مانند خدمات پزشـکی  
ریـزي   گردشگري و برنامـه  هاي وب سایت ،شناخت از گردشگران

شده و بـین  توجه ها  آن ارتباطی هاي استراتژیک بیشتر به ویژگی
ارتباطات مناسـبی بـراي ایجـاد    ها  آن شناخته شده هاي توانمندي

هنوز داراي منـابع  ها  آن در حالی که ،افزایی برقرار نشده است هم
توان بـا   میبا ارزشی جهت استفاده و رونق گردشگري هستند که 

رقـابتی جدیـدي بـراي     هاي مزیتها  آن برداري از بهرهشناخت و 
چنانکه به دلیل پایین بـودن   .ان ایجاد کردصنعت گردشگري است

ماننـد خـدمات    ،قیمت برخی کاالها و خـدمات خـاص در ایـران   
باعث جلب افراد خارجی به خصـوص از  ... مواد غذایی و  ،پزشکی

پاکسـتان و   ،عـراق  ،ترکیه ،کشورهاي همسایه مانند آسیاي میانه
کشورهاي حوزه خلیج فارس به داخل کشور شده است کـه ایـن   

ریـزان توسـعه    توانـد فرصـت مناسـبی بـراي برنامـه      مـی مر هم ا
همچنین ایجاد تسهیالت براي بیمـارانی   .گردشگري کشور باشد

شوند تا بتوانند دوران نقاهت پـس   میکه جهت درمان وارد کشور 
از بیماري خود را به گردش در ایران بپردازند نیز ازجمله مـواردي  

هـا   مسئول و ساخت مکان هاي است که نیاز به هماهنگی دستگاه
   .خاص دارد هاي و مجتمع

 هـاي  یونسـکو، ایـران از لحـاظ جاذبـه     بنـدي  بر اسـاس رتبـه  
ست اما در پذیرش گردشـگران  ا گردشگري جزء ده کشور برتر دنیا

 را داراسـت  40کمتـر از  اي  و از نظـر هزینـه رتبـه    60رتبه کمتر از 
 هـاي  از فرصـت تـوان گفـت ایـران نتوانسـته      مـی از این رو،  .]24[

تـوان   مـی براي رفع این ناتوانی  .مند گردد بهرهگردشگري به خوبی 
ی که اکنون در گردشگري بیشتر فعال هستند اسـتفاده  های از بخش
گردشگري ها  آن ترین کرد که یکی از مهمتر  را توانمندها  آن کرد و

هاي دینـی   زیارتی است و دلیل آن هم وجود تعداد بیشمار، زیارتگاه
ذهبی در ایران اسـت و از بـین شـهرهاي ایـران نیـز، مشـهد       م –

همچنـین اسـتان خراسـان     .ترین شهر زیـارتی ایـران اسـت    بزرگ
بسیار غنـی در زمینـه صـنعت     هاي رضوي داراي امکانات و ویژگی

هـاي نـوین جـذب و     کارگیري روش هاز این رو، ب. گردشگري است
کامال ها  آن تعدادنگهداري مشتریان فعلی و در مرحله بعد گسترش 

اطالعـات   آوري هـاي اخیـر فـن    در سـال  .رسـد  مینظر  هضروري ب
هـا و بـه ویـژه در صـنعت      هاي عملی را در تمـامی سـازمان   روش

برداري مناسـب از  الگـو  ،بنـابراین  .گردشگري متحول ساخته اسـت 
کشورهایی که هم اکنون در این صنعت چه از لحاظ تعداد و چـه از  

 ،مناسبی در سطح جهان برخـوردار هسـتند   نديب حیث درآمد از رتبه
تواند مسیر رسیدن به موفقیت را تا حـد امکـان کوتـاه و بهینـه      می
آنچه مهم است توجـه بـه شـرایط    ها  البته در این الگوبرداري .سازد

باشد و عملکرد تطبیقی بایسـتی   میدرونی کشور و قابلیتهاي فعلی 
 هـاي  بـی در چرخـه  باشـد کـه ایـن راهبردهـا تـاثیر مخر     اي  بگونه

  .اقتصادي و فرهنگی کشور به همراه نداشته باشد ،اجتماعی
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نسـبت  / منطقـه جیرفـت   / مزیت نسبی ابراز شـده  /  پرتقال

   هزینه منابع داخلی /هزینه منفعت اجتماعی 

  چکیده
ــت نســبی یکــی از   ــم اقتصــادي جهــت  مزی معیارهــاي مه

معنـاي توانـایی   ریزي تولید، صادرات و واردات اسـت و بـه    برنامه
 .باشـد  مـی  یک کشور یا منطقه در تولید یک کاال با هزینه کمتـر 

هاي بازرگانی  ریزي تعیین مزیت نسبی محصوالت باغی در برنامه
توانـد مـورد    مـی  ي و راهبـردي گیر عنوان ابزار تصمیمه خارجی ب

منطقه جیرفت با دارا بودن رتبه سوم سـطح زیـر   . توجه قرار گیرد
صــول پرتقــال در کشــور از اهمیــت زیــادي کشــت و تولیــد مح

مزیت تعیین  ،تحقیق از انجام بر این اساس هدف. برخوردار است
بــا اســتفاده از منطقــه جیرفــت پرتقــال تولیــد محصــول نســبی 

و تعیــین مزیــت  ]3[ NSPو ] DRC]1[ ،SCB ]2 هــاي شــاخص
بوده ] RCA ]4نسبی صادرات پرتقال ایران با استفاده از شاخص 

از هـا   داده و ستاده مربوط به میزان مصـرف نهـاده   ضرایب. است
و مصاحبه بـا باغـداران   اي  دو مرحلهاي  ي خوشهگیر طریق نمونه

 سطح منطقه جیرفـت طی عملیات میدانی و تکمیل پرسشنامه در 

به دست آمده و بـراي محاسـبه شـاخص     81-82در سال زراعی 
RCA  1970-2002هـاي   آمار سري زمـانی مربـوط بـه سـال    از 

هاي سازمان توسـعه   از سایتنیز داده یکسري  .ستفاده شده استا
 گمـرك سازمان غذا و کشـاورزي، بانـک باغبـانی،    ، تجارت ایران

ــران  ــالمی ای ــوري اس ــاد  جمه ــازمان جه ــانی و س ، وزارت بازرگ
کـه   دادنشـان  مطالعه نتایج  .ه استتهیه گردید منطقهکشاورزي 

هـاي   ایران از سال و صادرات پرتقال منطقه جیرفتپرتقال تولید 
   .استبوده داراي مزیت نسبی  2002الی  1992

  مقدمه 
یکـی از   ،هاي مختلف اقتصـادي  توجه به مزیت نسبی فعالیت

 البتـه مزیـت نسـبی،   . اقتصادي اسـت  ریزي مهم برنامههاي  جنبه
زمان و بـا   طیدر  ممکن استامتیاز دائمی و پایدار نیست و  یک

مناسـبتر، از  هـاي   آمـدن فنـاوري  هاي علمـی و فـراهم    پیشرفت
کشور دیگر و یا در درون  دیگر، از کشوري به به منطقهاي  منطقه

ولی فرآینـد   ،یک بخش، از محصولی به محصول دیگر تغییر یابد
 هـاي مطلـوب   این انتقال تدریجی است و با به کار بستن سیاست

 .را حفظ و یا تقویت کردها  آن توان می

mailto:m_saeey@yahoo.com
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که هر کشور یا منطقه با توجـه بـه   کند  میمزیت نسبی بیان 
وري عوامـل تولیـد بـه     بهرهح واستعدادهاي طبیعی فراوان و سط

چنانچه همه . طور نسبی در تولید بعضی از محصوالت مزیت دارد
آن عمـل   براساسآگاه باشند و ها  مناطق یا کشورها از این مزیت

 ی کامل شـده و الملل و بیناي  تخصیص و تقسیم کار منطقه ،کنند
  . رسد میتولید و تجارت جهانی به اوج رونق خود 

بایسـتی   ،جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی متکی به نفت
نفتی به خصوص محصوالت بـاغی   غیربه صادرات اي  توجه ویژه
ــوف  ــرددمعط ــوالت در     .گ ــن محص ــبی ای ــت نس ــین مزی تعی

ي و گیـر  ابـزار تصـمیم   عنوان بهگانی خارجی رهاي باز ریزي برنامه
هـدف تحقیـق حاضـر     .تواند مورد توجه قـرار گیـرد   میراهبردي 

صـادرات  و پرتقـال منطقـه جیرفـت    تولیـد  مزیت نسـبی   بررسی
و  DRC ،SCB ،NSPهـاي   بـا اسـتفاده از شـاخص   ایران پرتقال 

RCA  بوده است دیگرکبا یها  آن مقایسهو.  

  وضعیت تولید و صادرات پرتقال
محصوالت باغی است که بخشی از مهمترین یکی از  پرتقال
و صـادرات آن   به خود اختصـاص داده نفتی کشور را  غیرصادرات 

شــناخت . داراي نوســان بـوده اسـت  همـواره  در سـنوات گذشـته   
در نسبی بالقوه و قدرت رقابت صادراتی پرتقال ایـران  هاي  مزیت

ــاري،  ــه تج ــار عرص ــت  ک ــاورزي را جه ــئوالن بخــش کش مس
ایــن محصــول در عرصــه تجــارت بــراي حضــور  ریــزي برنامــه

شـناخت و تعیـین میـزان    همچنین بـا  . نماید میی آسانتر الملل بین
هـاي تقویـت    توان راه می ،پرتقالمحصول پتانسیل قدرت رقابتی 

را در عرصـه تجـارت    لمزیت نسبی و قدرت رقابتی این محصـو 
، مورد بررسی قرار داده و با تعیین اسـتراتژي بلندمـدت صـادراتی   

  .رات و درآمد صادراتی حاصل از آن را افزایش دادمیزان صاد

وضعیت تولید و تجارت پرتقال ایران در  -1جدول 
  2008سال 
  9  مقام ایران از نظر میزان تولید در جهان

  9  مقام ایران از نظر سطح زیر کشت در جهان
  56  مقام ایران از نظر صادرات در جهان

  150000  )هکتار(سطح زیر کشت 
  2300000  )تن(تولید میزان 

Source: faostat 

و ) بارور و غیر بارور(سطح زیر کشت  -2جدول 
  میزان تولید پرتقال کشور و منطقه جیرفت 

  )تن(میزان تولید   )هکتار(سطح زیر کشت   منطقه  سال

87  
  268314  21544  جیرفت
  2619735  188024  کشور

84  
  259972  20531  جیرفت
  2253209  147647  کشور

83  
  256530  20350  جیرفت
  2129472  143186  کشور

82  
  244925  20200  جیرفت
  1890000  120000  کشور

  بانک باغبانی : ماخذ

  مقدار و ارزش صادرات پرتقال کشور  -3جدول 
  )ریال(ارزش  )دالر(ارزش  )کیلوگرم(وزن  سال
80  6325114  1165106  2044761030  
81  3091463  735690  5353218679  
82  21075149  4855040  38451917523  
83  19591892  9535588  81052506927  
84  20500500  11773777  106819442000  
85  13549007  6411251  58953074000  
86  7232000  3434704  31946008000  
87  2162501  1200749  11589063000  
88  1756712  1113932  11084503000  

  صنایع و معادن تهران وب سایت اتاق بازرگانی و: ماخذ

  مقدار و ارزش واردات پرتقال کشور -4جدول 
  )ریال(ارزش  )دالر(ارزش  )کیلوگرم(وزن  سال
80  0  0  0  
81  0  0  0  
82  0  0  0  
83  0  0  0  
84  41425261  18825567  169967113436  
85  65867719  29651860  272388999000  
86  122521414  49239233  455300629000  
87  84612458  37947373  360937170000  
88  150595923  82911990  821073573000  

  وب سایت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: ماخذ
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مقدار و ارزش صادرات پرتقال استان  -5جدول 
  کرمان 

  )ریال(ارزش  )دالر(ارزش  )کیلوگرم(وزن  سال
83  0  0  0  
84  8400  2016  17918208  
85  33430  15742  143953400  
86  9000  5401  50360400  
87  59900  59900  584265000  
88  47497  31471  314800400  

  سازمان توسعه تجارت ایرانوب سایت : ماخذ

مقدار و ارزش صادرات پرتقال منطقه  -6جدول 
  جیرفت 

  )ریال(ارزش  )دالر(ارزش  )کیلوگرم(وزن  سال
83  0  0  0  
84  6552  5/1572  13976202  
85  26075  12279  112283652  
86  7020  5401  39281112  
87  46722  8/4212  455726700  
88  37048  24547  245544312  

  محاسبات تحقیق: ماخذ

جداول به خـوبی گویـاي ایـن اسـت کـه ایـران علـی رغـم         
برخورداري از جایگاه مناسب در سطح زیر کشت و تولید پرتقـال،  

هـاي   حتی در سـال . باشد میاز نظر صادرات در وضعیت مطلوبی ن
اخیر میزان صادرات این محصول کاهش و واردات آن به کشور با 

  . افزایش قابل توجهی همراه بوده است

  مروري بر مطالعات گذشته
مطالعات بسیاري در زمینـه مزیـت نسـبی در ایـران و سـایر      

بـا  ، )1376(اجی رحیمیحاز جمله . کشورها صورت پذیرفته است
هاي دولت  تعیین میزان تاثیر دخالت نسبی و هاي شناسایی مزیت

 اقتصادي تولید و تجارت محصوالت زراعی اسـتان  هاي در انگیزه
فارس نشان داد که در بین محصوالت عمده زراعی استان، تنهـا  
چعندر قند و لوبیـا، آن هـم در نـرخ ارز بـه دسـت آمـده از روش       

همچنـین  . انـد  مطلق برابري قدرت خرید فاقد مزیت نسبی بـوده 

اقتصـادي تولیـد و تجـارت     هـاي  تاثیر مداخالت دولت در انگیزه
براي محصوالت لوبیا، برنج، سیب زمینی و نخود مثبـت و بـراي   

و  DRC شـاخص  دو در ضـمن . سایر محصوالت منفی بوده است
SCB یکسانی را از محصوالت زراعی، علیرغم استفاده  بندي رتبه
اصـلی در   حال وي تاکیـد با این. دهند مشابه ارائه نمیهاي  از داده
  . دهد قرار می SCBهاي مزیت نسبی را بر شاخص  بندي رتبه

، با استفاده از روش هزینـه  )1379(وکیل پور و صدراالشرافی
منابع داخلی وجود مزیت نسبی در تولید مرکبات استان هرمزگان 

نتـایج نشـان داد کـه    . نددمورد بررسی قرار دا 75-76را در سال 
در سه سناریو داراي مزیت نسبی بوده و توسعه و استان هرمزگان 

  .شود میتولید مرکبات توصیه 
مزیت نسـبی   عدم وجود، وجود یا )1380(سالمی و پیش بهار

بـراي گروهـی از   را  68-78و روند تغییرات آن طی دورة زمـانی  
پسته، بادام، فندق، گردو، سیب، پرتقـال، خرمـا،   (محصوالت باغی

پنبـه، پیـاز، سـیب زمینـی، گوجـه      (راعـی زو  )انجیر، هلو و شلیل
آبمیـوه، انجیـر   (و نیز گروهی از محصوالت فرآوري شـده  )فرنگی

بــا اســتفاده از کشــور  )کشــمش، مــو، پوســت و عســل خشــک،
و مزیت نسبی ابراز شده ) RCA(معیارهاي مزیت نسبی ابراز شده

چگونگی واکنش صادراتی ایران در بررسی و ] RSCA (]5(متقارن
تحلیـل   را تغییرات صادرات جهانی و کشـورهاي خاورمیانـه  برابر 
معیارهاي  براساسدر حالی که  دادنتایج این مطالعه نشان . کردند
RCA  وRSCA،    ایران مزیت نسبی روشن و در خـور تـوجهی در

ــۀ    ــی مجموع ــه دارد، ول ــورد مطالع ــد بیشــتر محصــوالت م تولی
گان و هاي تجـاري کشـور و رفتـار اقتصـادي تولیدکننـد      سیاست

ـ   اي   صادرکنندگان به گونه ه بوده که نتوانسته است بـه واکـنش ب
موقع و مناسب ساختار صادراتی کشور در برابـر تغییـرات سـاختار    

رو موقعیـت   از ایـن . صادراتی کشورهاي منطقه و جهان بیانجامـد 
رقابتی محصوالت کشاورزي ایران در بازارهاي جهانی طـی دورة  

افزون بر این، وجـود نوسـانهاي   . مورد مطالعه تضعیف شده است
ــد شــاخص ــاد در رون ــه،  RSCAو  RCAهــاي  زی در دورة مطالع

هاي کاربردي مشـخص بـراي    راهبرد و برنامه عدم وجودنمایش 
 . استبوده توسعۀ سیستماتیک صادرات غیرنفتی در ایران 

هزینـه   هـاي  به مقایسه شاخص ،)1995( وینترنلسون و مستر
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نه به منفعت اجتماعی پرداختند و نتیجه منابع داخلی و نسبت هزی
بهینـه را کـه متضـمن     بنـدي  رتبه SCBخص اگرفتند که فقط ش

کنــد و  مـی بیشـینه شـدن سـود خـالص اجتمـاعی اسـت تـامین        
بـه طـرف اسـتفاده افراطـی از      DRCشاخص  براساس بندي رتبه
 31 بنـدي  در این مطالعه رتبـه . قابل تجارت اریب است هاي نهاده

در  .محصول کشاورزي کنیا با دو شاخص فوق انجام گرفته است
 براسـاس ، مرکبـات در رتبـه اول و   DRCشـاخص  بـا   بندي رتبه

نخود فرنگی نیز که . در رتبه سوم قرار گرفته است SCBشاخص 
داشـته، بـا معیـار    SCB شاخص براساسرتبه اول مزیت نسبی را 

DRC  گرفته است قراردر رتبه چهارم.  

شامل ها  دو گروه شاخص را با استفاده ازد غالت در چین تولی
شـاخص کـارایی   ، هزینـه منـابع داخلـی و    سود خالص اجتمـاعی 

مورد بررسـی قـرار   مزیت، مقیاس مزیت و شاخص جمعی مزیت 
نتایج به دسـت آمـده، مزیـت نسـبی محصـوالت       براساس. دادند

یکـدیگر  عمده زراعی تولیـد شـده در منـاطق مختلـف چـین بـا       
همچنین پتانسیل زیادي بـراي بهبـود   . داري داشت الف معنیاخت

ـ    تخصـیص مجـدد منـابع در     اتخصیص منابع و افـزایش تولیـد ب
  .داشتها وجود  بخش

مزیـت نسـبی محصـوالت     ،)1373(موسی نـژاد و ضـرغامی  
کـه   دادندنشان  را بررسی و 71زراعی عمده کشور در سال زارعی
و دیـم،   یمحصول گندم آب هفت ضریب هزینه منابع داخلی براي

پنبه آبی، پیاز آبی، لوبیا سـفید و چیتـی کـوچکتر از     اي، ذرت دانه
 و محصوالت سیب زمینی، عدس، لوبیا قرمز، جو آبیبراي  و یک

   .است دیم، چغندرقند و برنج بزرگتر از یک
روش  و 73سال زارعـی   ، با استفاده از آمار)1375( نژاد موسی

هزینه منابع داخلی مشخص کرد که ایران در تولیـد محصـوالت   
گندم، چغندر قند، پنبه، سـیب و خرمـا داراي مزیـت نسـبی و در     

مزیـت   فاقـد تولید محصوالت برنج، لیموشیرین، نارنگی و پرتقال 
   .نسبی است

مزیت نسـبی محصـوالت کشـاورزي    ، )1376( حداد و ربیعی
بررسـی و نشـان   زینه منابع داخلـی  با استفاده از روش هرا ایران 
که محصوالت سیب زمینی، پیاز، ذرت، گندم، جو، سـیب و   دادند

همچنـین هزینـه   . مرکبات داراي مزیت نسـبی در تولیـد هسـتند   

منابع داخلی براي محصوالت لوبیا، چغندرقنـد و سـویا بزرگتـر از    
مزیـت   دارايایـن محصـوالت   تولیـد  دیگر  یک است، به عبارت

   .یستنسبی ن
مزیت نسبی محصوالت زراعی عمده استان ، )1378( رحمانی

خوزستان را با استفاده از دو نوع شـاخص مزیـت نسـبی بررسـی     
ارز به دست اي  نوع اول و با نرخ سایه هاي شاخص براساس. کرد

جـو  و آمده از روش مطلق برابري قدرت خرید، محصوالت گندم 
بی، ذرت دانه ل، بـرنج دانـه کوتـاه،    محصو برنج دانه بلند پر اي، آّ

چغندرقند، هندوانه، خیار و گوجـه فرنگـی داراي مزیـت نسـبی و     
مزیت نسـبی   فاقدمحصوالت گندم و جو دیم، سیب زمینی و پیاز 

نـوع اول و بـا نـرخ ارز بـه      هـاي  شاخص براساس. بودنددر تولید 
دست آمده از روش نسبی برابري قدرت خرید، سیب زمینی داراي 

پیاز در تولید مزیـت   و محصوالت گندم و جو ومزیت نسبی بوده 
نـوع دوم، اسـتان در تولیـد     هـاي  براساس شاخص. ندنسبی نداشت

گندم آبی و دیم مزیت نسبی بیشتر از متوسط کشور و براي سایر 
  .استمحصوالت مزیت نسبی کمتر از متوسط کشور داشته 

مزیت نسبی محصوالت زراعی شهرسـتان  ، )1379( محمدي
نسـبت   هـاي  شـاخص  با اسـتفاده از را مرودشت در استان فارس 

ي و گیـر  انـدازه  داخلـی  هزینه به منفعت اجتماعی و هزینه منـابع 
که در بین محصوالت مورد بررسـی تنهـا چغندرقنـد و     نشان داد

آفتابگردان، آن هم در نـرخ ارز بـه دسـت آمـده از روش مطلـق      
درت خرید، فاقد مزیت نسبی بودند و به ترتیـب اولویـت   برابري ق

  .محصوالت هندوانه، پیاز و لوبیا مزیت نسبی داشتند
 هـاي  مزیت نسبی برنج را در استان، )1380( عزیزي و زیبایی

گیالن، مازندران و فارس با استفاده از سه شاخص منفعت خالص 
اجتمـاعی  اجتماعی، هزینه منابع داخلی و نسبت هزینه به منفعت 

گـیالن و   هـاي  نتایج به دست آمده، استان براساس. تعیین کردند
مازندران در تولید برنج نسبت به کشورهاي سوریه، ترکمنسـتان،  

داشـتند، ولـی نسـبت بـه     تایلند، استرالیا و کویـت مزیـت نسـبی    
مزیت فاقد هند، آذربایجان، ویتنام، پاکستان و اروگوئه  کشورهاي

کشـورهاي  استان فارس نیز تنها نسبت بـه   .در تولید بودندنسبی 
   .بود سوریه، ترکمنستان و تایلند داراي مزیت نسبی
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  شناسی تحقیق روش
  ي مزیت نسبیگیر هاي اندازه روش

هاي کاربردي که در  ي مزیت نسبی از شاخصگیر براي اندازه
  . شده استکار رفته است، استفاده ه مطالعات گذشته ب

  : هایی که بر پایه روش ریکاردو استوار هستند شامل شاخص) الف
شـاخص نسـبت هزینـه     این]: 6[ (DRC)هزینه منابع داخلی  -1

را بـه تفـاوت درآمـدها و    اي  هاي سـایه  منابع داخلی به قیمت
اي  هـاي سـایه   قابل تجارت برحسب قیمـت هاي  هزینه نهاده

  . کند میي گیر اندازه
ر تولید محصول نسـبت  باشد، منطقه د DRC› 1در صورتیکه 

  . به واردات آن مزیت نسبی دارد
 : آید می دست بهچنین  ،DRCمعیار 

 
P S

O :ستاده اي  قیمت سایهO .  

P S
j :نهاده قابل تجارت اي  قیمت سایهj .  

P S
k:  قابل تجارت  غیرنهاده اي  قیمت سایهK .  

αOj : مقدار الزم از نهادهj  ام براي تولید یک واحد ستادهO .  

bOK : مقدار الزم از نهادهK  ام براي تولید یک واحد ستادهO .  
 . ارزاي  نرخ سایه :E و

خـالص ارز استحصـالی بیشـتر از هزینـه      ،باشد DRC<1اگر 
پس تولید در داخـل از واردات آن  . داخلی استهاي  نهادهاي  سایه

 داشـته یـا   دوجـو ارزانتر است و در این حالت صرفه جـویی ارزي  
 .استتولید محصول داراي مزیت نسبی 

خـالص ارز استحصـالی کمتـر از هزینـه      ،باشـد  DRC>1اگر 
سـت و در ایـن   ا داخلی در مورد تولید آن کاالهاي  نهادهاي  سایه

در  ،از تولید آن در داخل استتر  اقتصاديصورت واردات آن کاال 
تولید محصول فاقـد  یا  هتد نداشووججویی ارزي  این حالت صرفه
 .مزیت نسبی است

بـا یـک خواهـد بـود      DRCدر حالت سوم که امکان تساوي 
حالت خنثی است که خالص ارز استحصالی در این حالـت معـادل   

هـاي   یاسـت است و بستگی به س داخلیهاي  نهادهاي  هزینه سایه
ریزان و سیاستگذاران دارد که براي پاسخگویی به تقاضـاي   برنامه

حتی در شرایط وجـود   ،دنداخلی اقدام به تولید یا واردات کاال نمای
تولید یا صادرات به منظـور   دتوان میاستراتژي بلندمدت صادراتی، 

 . ی توصیه گرددالملل دستیابی یا حفظ بازار آن کاال در سطح بین

ایـن شـاخص حاصـل     :]NSP(]7(سودآوري خالص اجتماعی  -2
اسـت و نشـان   اي  از درآمـد سـایه  اي  سـایه هـاي   کسر هزینه

. آیا سودآوري وجود دارد یا خیراي  هاي سایه دهد با قیمت می
 .باشد، تولید و صادرات محصـول سـودآور اسـت    NSP›1اگر 

  :به صورت زیر است NSPفرمول 
 YO)P

S
KbOKP

S
jαOjP

S
O(NSP

S
O

∑−∑−=  

  :در این رابطهکه 

P S
O :ستاده اي  قیمت سایهO .  

P S
j :نهاده قابل تجارت اي  قیمت سایهj .  

P S
k: قابل تجارت  غیرنهاده اي  قیمت سایهK .  

αOj : مقدار الزم از نهادهj  ام براي تولید یک واحد ستادهO .  

bOK : مقدار الزم از نهادهK  ام براي تولید یک واحد ستادهO .  
YO

  . عملکرد در هکتار ستاده: 

P b
O :  معادل قیمت سر مرز سـتادهO  وPb

j     قیمـت سـر مـرز
حمـل و  هـاي   هزینـه برحسب ارز خارجی، در برگیرنده  jنهاده

  .باشد میها  نقل، انبارداري و با در نظر گرفتن اختالف کیفیت
ایـن شـاخص    :]SCB(]8(نسبت هزینه به منفعـت اجتمـاعی    -3

. استاي  بر درآمدهاي سایهاي  سایه هاي حاصل تقسیم هزینه
ــای فعالیــت ــا  آن SCBی کــه ه ــین صــفر و یــک اســت،  ه ب
اقتصـادي کمـک   هاي سودآوري هستند که بـه رشـد    فعالیت

 SCB معیـار . تواند کوچکتر از صفر باشـد نمی SCB. کنندمی
  :تواند به این صورت نشان داده شود مینیز 
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 اي هسای هاي قیمت

نشان دهنـده ارزش حقیقـی یـک عامـل     اي  هاي سایه قیمت
  .باشد میها  تولید یا یک محصول در شرایط تعادل قیمت

  کـه قـبالً توضـیح داده    NSPو DRC،SCBهر چند معیارهـاي  
 ضـعف   ولی نقطه ،نسبی مناسب هستند  گیري مزیت شد، براي اندازه

. در نشان دادن تغییرات مزیـت نسـبی در طـول زمـان اسـت     ها  آن
ــایی پوشــاندن ایــن ضــعف را دارا  RSCA و RCAمعیارهــاي  توان

گردد که از هر پـنج معیـار    لذا، در این پژوهش تالش می. باشند می
فوق استفاده گردد تا ضمن مقایسه نتایج حاصل از این معیارها، دید 

  .جامعتري نسبت به مزیت نسبی محصوالت منتخب ایجاد گردد

 (RCA)شاخص مزیت نسبی آشکار شده 

بار توسط باالسـا در   ینمزیت نسبی که اولیکی از معیارهاي 
جهت برآورد و سـنجش عملکـرد صـادراتی کشـور و      1965سال 

 RCAکاالهاي مختلف ارائه گردید، معیار مزیت نسبی آشکار شده
در واقع بر این تعریف از مزیت نسبی استوار اسـت کـه   و  باشد می

در تولیـد و   ،ی خاص مزیـت نسـبی دارد  یهر کشوري که در کاال
ی یدرات آن کاال تخصص پیدا خواهد کرد و در مقابـل کاالهـا  صا

. کنـد  مـی مزیت نسبی ندارد از سایر کشـورها وارد  ها  آن را که در
تـوان چگـونگی    مـی تغییرات شاخص پیشگفته در طـی زمـان را   

واکنش الگوي صـادراتی یـک کشـور در برابـر تغییـرات الگـوي       
فزایشـی  رونـد ا . صادراتی کل جهـان و یـا یـک منطقـه دانسـت     

دهنـده بهبـود    توان نشان میشاخص یاد شده در طی زمان را نیز 
و اي  موقعیت رقـابتی یـک کـاال در سـطح جهـانی و یـا منطقـه       

هاي مناسب و یـا   هاي انجام شده در راستاي ایجاد فرصت تالش
آمده در سطح جهـانی بـراي    پیشهاي  موقع از فرصته استفاده ب

هاي زیاد این  نوسان ،افزون بر این. کشور مورد نظر به شمار آورد
عـدم  توان به عنـوان معیـاري بـراي     میشاخص را در طی زمان 

شاخص مزیـت  . ثبات در رژیم تجاري یک کشور تلقی کرد وجود
. گیرد مینهایت به خود  بی نسبی آشکار شده مقادیري بین صفر و

دهد که  یک این شاخص براي محصول نشان می مقدار بزرگتر از
در تولید این محصول مزیت نسبی داشته و بـه   کننده درکشور صا

مقادیر کمتر از . سوي تخصصی شدن تولید آن حرکت کرده است

مزیـت نسـبی را در تولیـد     عـدم وجـود   ،یک ایـن شـاخص هـم   
  .سازد می کاالهاي مورد نظر نمایان

  :روابط ریاضی این محاسبات به صورت زیر تعریف شده است 
)5 (  

     
       

       
       

            

X ij   صادرات کـااليi     مربـوط بـه کشـورj ،XTj   کـل
j ،X صادرات کشور ih

XThدر جهان،  iکل صادرات کاالي  
 

XTکل صادرات جهان،
Xکل صادرات،   i

 iصادرات کـاالي  
 hو ) مقطع(دوره mطول هر دوره و  nشماره کشور،  jزمان،  tام، 

 .باشد میصادرات جهان 

عضی از اقتصاد دانان از جمله باالسا از معیار فوق به عنـوان  ب
خود استفاده هاي  یک شاخص مزیت نسبی آشکار شده در تحلیل

 jکشور ) RCA( ریق که مزیت نسبی آشکار شدهبدین ط. اند کرده
براساس سهم آن محصول در صـادرات آن   iدر تجارت محصول 

کشــور نســبت بــه ســهم آن محصــول در کــل تجــارت جهــانی 
Xبه عبارتی اگر. شود میي گیر اندازه ij امـین   iارزش صادرات  

Xو  j محصــول از کشــور iT
کــل صــادرات آن کشــور باشــد،  

  :شاخص مزیت نسبی آشکار شده بصورت زیر تعریف میشود





















=

XTw

Xiw

XTj

Xij

RCA  

 .به کل جهان اشاره دارد wکه در آن اندیس 

  اي ارز نرخ سایه
اي ارز خارجی در محاسـبه مزیـت نسـبی و تعیـین      نرخ سایه

نـرخ،  در واقـع ایـن   . اي دارد هاي حمایت دولت، اهمیت ویژه نرخ
اي قابل قبـول بـراي محصـوالت و     مبناي رسیدن به قیمت سایه

اي ارز از  بـراي تعیـین نـرخ سـایه    . هاي قابل تجارت اسـت  نهاده
  .شود هاي مختلفی استفاده می روش
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  ]PPP( ]8( روش برابري قدرت خرید .الف
از این روش در دو حالت مطلق و نسبی بـراي محاسـبه نـرخ    

  :ست، که در آنا اي ارز استفاده شده سایه

EO
P I

P I .
*

  . )نسبی PPP(اي ارز   نرخ سایه= 

P dg

P Ig  =اي ارز  نرخ سایه)PPP مطلق( .   

PIg :برحسب ریال(قیمت یک اونس طال در بازار داخلی( .   
Pdg :برحسب دالر(قیمت یک اونس طال در بازار جهانی( .  

PI :کننده داخلی شاخص قیمت مصرف .   
PI* :کننده آمریکا شاخص قیمت مصرف .   
Eo :1376( نرخ آزاد ارز در سال مبدأ( .  

  اي به روش فائو محاسبه نرخ ارز سایه .ب
ربـار و کشـاورزي   واامروزه جدیدترین روشـی کـه سـازمان خ   

براي تعیین مزیـت  اي  جهت محاسبه نرخ ارز سایه) FAO( جهان
ـ   مینسبی به محققین کشورهاي در حال توسعه آموزش  ه دهـد ب

  :صورت زیر است

 
OER]10[ :نرخ ارز رسمی .   

M :ارزشCIF کل واردات .   
X : ارزشFOB کل صادرات .  

TM : مالیات(متوسط نرخ تعرفه( .  

TX :متوسط نرخ مالیات بر صادرات .  

CF :ضریب تبدیل .  

SER :اي نرخ ارز سایه .  

 ها داده آوري نحوه جمع

آمارهاي ثبتـی   الزم براي اجراي این تحقیقآمار و اطالعات 
تهیه آمـار و اطالعـات   . اند بودهاي  آمارهاي میدانی و پرسشنامه و

کشاورزي،  جهادثبتی از دفتر آمار وزارت جهاد کشاورزي، سازمان 

بانک مرکزي، وزارت بازرگانی، گمرك، سایت اینترنتـی سـازمان   
گرفـت   صـورت هاي مرتبط  و سایر سازمان) FAO(خواربار جهانی

پس از تلفیق آمار و اطالعات مربوطه و مشورت با کارشناسـان  که 
تالش گردید تا در حد ممکن تناقضـات آمـاري موجـود برطـرف     

بـراي تهیـه آمارهـاي     .شده و آمار واقعیتر مورد استناد قرار گیـرد 
 هاي شهرستانابتدا ، 81-82در سال زراعی برداران  بهرهمیدانی از 

برداران، تعـداد   بهرهبا توجه به واریانس جامعه  و کننده ولیدعمده ت
. برداران نمونه در هر آبادي انتخاب گردیدند بهرهتعداد  وها  آبادي
انجـام  اي  دو مرحلـه اي  خوشـه ي گیـر  نمونهي به روش گیر نمونه

 87یکه جمعـا  طور به بود،کامال تصادفی ها  گرفت و انتخاب نمونه
 RCAبراي محاسبه شاخص . بردار از منطقه انتخاب گردیدند بهره

استفاده  1970-2002هاي  آمار سري زمانی مربوط به سالنیز از 
  .شد

  نتایج
، مطرح شده در قسـمت روش تحقیـق  هاي  توجه به فرمولبا 

صورت زیر   بهو فائو اي ارز از روش برابري قدرت خرید  نرخ سایه
  :گردیدمحاسبه 

5/8314 =  
4/3024399  

  )مطلق PPP(اي ارز  سایهنرخ = 
75/363  

7/8901  =8146 *  
4/200  

  )نسبی PPP(اي ارز  سایهنرخ = 
387/183  

اطالعات مورد نیاز براي محاسبه نرخ  - 7 جدول
  ارز به روش فائواي  سایه

  ارزش  واحد  متغیر

OER  8000  ریال/ دالر  
M  18138  یلیون دالرم  
X  23716  یلیون دالرم  

TM  25/0  درصد  
TX  0  درصد  
CF -  902/0  

SER 73/8866  ریال/ دالر  
OER/SER  -  108/1  

  اطالعات اینترنتی: ماخذ

      
                     X+M                                     OER 
CF =                                              SER =           
    

          M(1+Tm) + X (1+TX)                      CF  
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  هاي قابل تجارت اي نهاده  قیمت سایه
ـ  محصولهاي قابل تجارت که در تولید  نهاده   کـار گرفتـه  ه ب

شــوند انــواع کودهــاي شــیمیایی، انــواع ســموم و بخشــی از  مــی
اي انواع کودهاي  براي محاسبه قیمت سایه. باشند میآالت  ماشین

گرم کـود و        کیلو هر] CIF (]10(شیمیایی و سموم، قیمت وارداتی 
در این مطالعـه در سـه نـرخ ارز    (اي ارز ضرب سایه یا سم در نرخ

از مبـادي  هـا   آن از گرمکیلـو     و هزینه حمل و نقـل هـر   )اي سایه

سـپس  . گردیـد ن اضـافه  ورودي تا مناطق کشت محصـول بـه آ  
کـل   ،پرتقـال در محصول ها  آن براساس مقدار مصرف هر یک از

اي مربـوط بـه کـود شـیمیایی، سـم و یـا بخشـی از         هزینه سایه
  .شدآالت محاسبه  ماشین

اي  قیمــت ســایهمحاسـبه  اطالعــات الزم بــراي ، )8( جـدول 
  .دهد می نشانرا قابل تجارت در سه سناریو نرخ ارز هاي  نهاده

  هاي قابل تجارت اي نهاده قیمت سایه - 8جدول 

  برحسب دالر) CIF(قیمت وارداتی  نهاده
  )ریال(اي  قیمت سایه

E1  E2  E3  

  کود شیمیایی

  8/827  2/773  6/824  093/0  سولفات آمونیوم
  6/1210  8/1130  9/1205  136/0  سوپرفسفات تریپل

  2136  5/1995  2128  240/0  پتاسیم سولفات
  988  9/922  2/984  111/0  )ساري کود( گوگرد کشاورزي پودري
  1219  1139  7/1214  137/0  سولفات آهن
  5127  4789  5107  576/0  سولفات روي
  7/1112  1039  1108  125/0  سولفات منگنز
  5127  4789  5107  576/0  سولفات مس
  5/952  6/889  7/948  107/0  اسید بوریک

  2759  5/2577  7/2748  310/0  بیو فسفات طالیی
  7967  5/7441  7/7935  895/0  کلرید کلسیم

  7/1290  6/1205  7/1285  145/0  اوره

  سم
  83854  6/78325  6/83524  42/9  حشره کش
  5/91687  85639  91327  3/10  علف کش
  58306  54460  58077  55/6  قارچ کش

  محاسبات تحقیق: ماخذ
E1 :اي فائو اي براساس نرخ ارز سایه قیمت سایه .  
E2 :اي برابري قدرت خرید  اي براساس نرخ ارز سایه قیمت سایهPPP مطلق .  
E3 :اي برابري قدرت خرید  اي براساس نرخ ارز سایه قیمت سایهPPP نسبی .  

  تجارت قابل غیرهاي  اي نهاده قیمت سایه
  اي زمین یا باغ قیمت سایه

درصد باالترین قیمت اجاره یکساله باغ، به صورت عـرف   85
  .شدگرفته  اي باغ در نظر محل به عنوان قیمت سایه

  ) زمین(ه باغضاي عر قیمت سایه -9ل جدو

  )ریال) (ه باغضعر(زمیناي  قیمت سایه  نوع محصول

  3500000  پرتقال
  هاي تحقیق  یافته: ماخذ
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  اي آب یمت سایهق
اي آب در مناطق مختلف و با توجه به نیاز  تعیین قیمت سایه 
در منـاطقی کـه آب فـراوان اسـت و معمـوالً      . متفاوت استآبی 

آبیاري باغات با اسـتفاده از آب چشـمه، رودخانـه و غیـره انجـام      
اي براساس باالترین هزینه تمام شده آب که  شود، قیمت سایه می

ي حق آبه، نگهداري و انتقـال آب را شـامل   ها ممکن است هزینه
همچنـین در  .  شـود  درصد محاسبه می 45شود با راندمان آبیاري 

گرانتـرین   ،گـردد  هاي زیرزمینـی اسـتفاده مـی    مناطقی که از آب
شده آب که هزینه حفر چاه، هزینه استحصال، انتقال،   هزینه تمام
شود در نظـر   درصد را شامل می 45آبیاري با راندمان  نگهداري و

  .شود میگرفته 
اي آب، روشـی اسـت کـه     روش دوم براي تعیین قیمت سایه

در نظر گـرفتن   ، استفاده نمودند و آن)1993(گنزالس و همکاران
آب اي  درصد هزینه اجاره آب در منطقه به عنوان هزینه سایه 85

قیمت ، اي باشد نهاده آب به صورت اجاره اگربه این ترتیب . است
کــه در اثــر عرضــه و تقاضــاي آب در منطقــه تعیــین اجــاره آب 

  .گردد اي تلقی می به عنوان قیمت سایه ،گردد می
در این مطالعـه از روش اول و دوم و بـا توجـه بـه مطالعـات      
وزارت نیرو در خصوص هزینه استحصال آب در مناطق مختلـف،  

مقدار آب مصرفی با اسـتفاده   واي نهاده آب مشخص  قیمت سایه
کریدل و هارگریوزـ سامانی محاسبه گردیـد کـه     النیاز فرمول ب

  .آمده است )11(نتایج در جدول 

   اي آب مصرفی قیمت سایه -11جدول 

  محصول
مقدار آب مصرفی در طول یکسال 

  درصد 45با راندمان آبیاري 
اي کل آب  قیمت سایه
  )ریال(مصرفی

  450720  7512  پرتقال
  تحقیقهاي  یافته: ماخذ

  آالت ماشیناي  قیمت سایه
 .اي حالت دوگانـه دارد  آالت تعیین قیمت سایه در مورد ماشین

ــی ــژاد موسـ ــی)1373(نـ ــاجی رحیمـ ــزي و ) 1376(، حـ و عزیـ
ــایی ــین )1380(زیب ــه ماش ــت ، هزین ــبه آالت را در دو حال  محاس
آالت را تحـت عنـوان    درصـد هزینـه ماشـین    36یعنی . اند نموده

د آن را قابل تجـارت  درص 64قابل تجارت و  غیر هاي هزینه نهاده
قـرار   نیـز ایـن روش مـورد اسـتفاده     مطالعهدر این . برآورد کردند
ممکن  پرتقال محصول ه در مورداست ک شایان ذکر. گرفته است

در زمان احداث و یا شـخم پـاي درختـان و همچنـین     فقط است 
هاي باغبانی در  اکثر فعالیت. کنند  آالت استفاده سمپاشی از ماشین

آالت  شود، لذا کاربرد ماشین مکانیزه انجام می غیررت ایران به صو
ـ . بسیار اندك است آالت در  کـارگیري ماشـین  ه بنابراین ساعات ب

 در جـدول ها  اي آن مشخص و هزینه سایه پرتقال تولید محصول
  .آمده است 12

  اي کار ماشین آالت  قیمت سایه -12جدول 

  محصول
گیري کار بهکل ساعات 
  آالت درهکتار ماشین

اي کار  کل قیمت سایه
  آالت ماشین

  250000  5  پرتقال
  تحقیقهاي  یافته: ماخذ

  اي کود دامی قیمت سایه
کود دامی به عنوان یک نهاده در تولید بعضی از محصـوالت  

ترین زمان و  با توجه به ضروري. گیرد می باغی مورد استفاده قرار
عنـوان   آن قیمت را به باالترین قیمت آن براي محصوالت باغی،

محاسـبه بـاالترین    ،روش دیگـر . گیرند  می اي در نظر قیمت سایه
قیمـت   )13(جـدول   .باشـد  ارزش تولید نهایی کود در منطقه مـی 

  .دهد اي کود دامی را نشان می سایه

کود دامی در هکتار براي اي  قیمت سایه -13جدول 
  محصول پرتقال

  محصول
میزان کود دامی مصرفی در 

  )تن(هکتار
اي کل  سایهقیمت 

  کود دامی

  720000  8  پرتقال
  تحقیقهاي  یافته: ماخذ

  بندي نقل و بسته و  اي حمل قیمت سایه
پسـندي   بندي کـه بهتـرین بـازار    هزینه بسته، در این مطالعه
که بهترین شـرایط را   نقلی  باشد و وسیله حمل و  خارجی را داشته

اي حمـل و   جهت حمل محصول دارا باشد به عنوان قیمت سـایه 
  .گرفته شده استبندي در نظر  نقل و بسته
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  هاي مزیت نسبی محاسبه شاخص
یـاد  هـاي   مزیت نسبی محصول پرتقال با استفاده از شـاخص 

، مزیت نسبی )14(براساس نتایج جدول . شده تجزیه و تحلیل شد
تولید پرتقـال منطقـه جیرفـت در مقابـل کشـورهاي ازبکسـتان،       
امارات متحده عربـی، انگلسـتان و ترکیـه و همچنـین میـانگین      

سه شـاخص یـاد شـده وجـود مزیـت      . قیمت جهانی محاسبه شد
نســبی را در مقابــل کشــورهاي پیشــگفته و همچنــین براســاس 

دهند که با توجـه   میکنند و نشان  میمیانگین قیمت جهانی تایید 
به عملکرد در هکتار و قیمت فروش پرتقـال بـه کشـورهاي یـاد     
شده، منفعت خالص اجتماعی باالیی از صادرات این محصول بـه  

  .آید میدست 
 دهد که میمقایسه نتایج حاصل از سه شاخص یاد شده نشان 

شود که با تغییر عملکرد در  مییادآوري . با یکدیگر مشابهندها  آن
در هر سال ممکن ها  قیمت فروش محصول و هزینه نهاده هکتار،

لـذا، بـا افـزایش    . متفاوت محاسبه شود طور بهاست مزیت نسبی 
عملکـرد در هکتــار و قیمـت فــروش محصـول از طریــق بهبــود    

تولید هاي  کیفیت، کاربرد روشهاي نوین بازاریابی و کاهش هزینه
ري فنـاوري  تولیـدي و بـه کـارگی   هـاي   نهـاده  سـازي  از راه بهینه

  .توان مزیت نسبی را افزایش داد می
 ،پرتقـال محصول  RSCAو  RCAمعیارهاي ، )15(در جدول 

المللی به همراه ایـران   براي کشورهاي صاحب نام در تجارت بین
نسبی و قدرت رقابتی   میزان مزیتها  آن محاسبه شد تا با مقایسه

ی بررسـ . هر یک از کشورها در صادرات پرتقـال مشـخص گـردد   
RCA  وRSCA انجــام شــد و  1970ـ   2002هــاي  طــی ســال

کشورهاي ایران، آمریکا، اسـپانیا، ترکیـه، برزیـل و آفریقـا مـورد      
گزارش شده  )15(جدول گرفتند که نتایج در  تجزیه و تحلیل قرار

  . است
صادرات پرتقال ایـران از   RSCAو  RCA براساس معیارهاي

 1995در ابتدا تا سال نسبی پیدا کرده است که   مزیت 1992سال 
مزیـت  . یافته و سپس روند نزولی را در پیش گرفته است  افزایش

بـراي   RSCAو RCA نسبی صادرات پرتقال براساس معیارهـاي 
رونـد نزولـی بـودن    . کشورها نیز رو به کاهش گذاشته است سایر

مزیت نسبی صادرات پرتقال براي همه کشورها مشـهود بـوده و   
فاقد مزیـت   2000 و 1998، 1996 لهايبرزیل در سا کشورحتی 

 میـانگین (بـراي کشـورهاي ایـران     RCAمعیار .است  نسبی بوده
و واریـانس   578/10میـانگین  (، آمریکا )531/3و واریانس 088/1
ــپانیا )126/55 ــانگین(، اس ــانس 527/196می ، )33/34939و واری

ــه  ـــگین (ترکی ـــانس  572/12میـان ـــل )316/109و واری ، برزی
و  729/49میانگین (و آفریـــقا ) 6/7و واریــانس  4/3میـانگین(

  .بوده است )8/1744واریانس

در سه سناریوي  SCB ،NSP ،DRCمزیت نسبی تولید پرتقال منطقه جیرفت براساس معیارهاي  - 14جدول 
  کننده نرخ ارز در مقابل کشورهاي وارد

  کشور

هزینه 
اي  سایه

منابع 
  داخلی

  )ریال(

 هاي نهادهاي  هزینه سایه
 )ریال( قابل تجارت

متوسط 
عملکرد 
  در هکتار

 )کیلوگرم(

 محصولاي  هزینه سایه
  )ریال(

 SCBمعیار  DRCمعیار   )ریال( NSPمعیار 

برحسب 
 E1نرخ 

برحسب 
 E2نرخ 

برحسب 
 E3نرخ 

 بر
حسب 

 E1نرخ 

 بر
حسب 

 E2نرخ 

 بر
حسب 

 E3نرخ 

  برحسب
  E1نرخ 

 

برحسب 
 E2نرخ 

برحسب 
 E3نرخ 

 بر
حسب 

 E1نرخ 

 بر
حسب 

 E2نرخ 

 بر
حسب 

 E3نرخ 

 بر
حسب 

 E1نرخ 

 بر
حسب 

 E2نرخ 

 بر
حسب 

 E3نرخ 

  53/0  55/0  53/0  41/0  44/0  42/0  12204482  10820246  12126632  1620  1513  1614  16031  5137538  4806457  5119202 8658200  ازبکستان
امارات 
متحده 
  عربی

8658200 5119202 4806457 5137538 16031 1578  1480  1584  11549516  10291223  11627366  43/0  46/0  43/0  54/0  57/0  54/0  

  54/0  56/0  54/0  42/0  45/0  42/0  11915924  10547719  11838074  1602  1496 1596 16031 5137538 4806457 5119202 8658200  ترکیه
  64/0  67/0  64/0  53/0  57/0  53/0  7635647  6556000  7573828  1335  1247 1330 16031 5137538 4806457 5119202 8658200  انگلستان
  52/0  55/0  53/0  41/0  44/0  41/0  12493040  11076742  12399159  1638  1529 1631 16031 5137538 4806457 5119202  8658200  جهان

  هاي تحقیق یافته: ماخذ
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  پرتقال در جهان کننده براي کشورهاي عمده صادر RCA مقادیر -15 جدول
 آفریقا برزیل ترکیه اسپانیا آمریکا ایران  سال

1970 0 41/18 71/431 24/23  78/4  3/57 

1971 0 88/16 82/303 8/38  68/5  89/65 

1972 0 68/15 01/316 22/20  46/4  66/54 

1973 0 51/10 87/348 07/13  97/2  83/72 

1974 0 49/18 88/526 46/11  5/6  11/95 

1975 0 86/16 59/396 77/8  04/8  79/76 

1976 0 05/12 92/220 08/12  2/2  93/48 

1977 0 98/9 53/166 9/15  51/1  84/40 

1978 0 47/11 28/240 99/4  76/2  81/62 

1979 0 08/9 96/270 63/7  98/5  51/53 

1980 0 74/28 20/796 54/33  74/11  98/192 

1981 0 61/19 58/378 73/42  73/6  04/115 

1982 0 68/21 1/401 69/23  58/9  57/115 

1983 0 48/24 29/282 12/22  57/4  81/112 

1984 0 86/18 319 01/19  84/3  34/78 

1985 09/0 33/15 41/104 24/12  98/3  28/55 

1986 04/0 36/9 35/104 32/5  48/2  57/28 

1987 06/0 09/7 37/78 97/4  06/2  39/26 

1988 05/0 59/4 76 86/6  64/1  37/26 

1989 01/0 4/3 27/56 02/9  5/1  88/17 

1990 0 36/5 86/63 32/8  85/1  21/21 

1991 95/0 96/2 33/48 56/4  89/1  64/20 

1992 82/2 72/3 87/49 47/2  29/1  02/18 

1993 46/3 31/3 91/33 99/2  16/1  54/12 

1994 87/5 85/3 1/38 22/6  89/1  09/12 

1995 33/6 63/3 21/42 11/5  53/1  4/14 

1996 79/5 81/2 25/35 4  92/0  35/13 

1997 22/2 3/5 05/42 72/3  41/1  15/18 

1998 45/2 13/4 52/26 06/4  63/0  45/15 

1999 72/1 6/2 28/35 94/10  22/1  89/17 

2000 84/1 02/4 04/31 8/6  89/0  72/14 

2001  11/1 65/3 32/23 49/7  13/1  99/14 

2002  21/1 75/3 12/23 32/7  16/1  98/14 

 729/49  4/3  573/12 527/196 578/10 088/1  میانگین

531/3 واریانس  126/55  33/34939 316/109  6/7  82/1744 

  تحقیق هاي یافته: ماخذ
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  بحث
ي سیاسـت جانشـینی   گیـر  براي اندازه SCBو NSPاز دو معیار -1

اختالف درآمد  ند ازاین معیارها عبارت. شود میواردات استفاده 
کل کشت در یک هکتار که همگـی بـه    هاي خالص و هزینه

طبـق ایـن شـاخص یـک     . دنشو میبیان اي  هاي سایه قیمت
تـر از صـفر باشـد داراي     بزرگ NSPفعالیت تولیدي زمانی که
باشـد سـودآور    بین صفر و یک SCBمزیت نسبی است و اگر

کشـت پرتقـال داراي مزیـت نسـبی      منطقه جیرفتدر . است
  .است

باشد، یعنی خالص ارز استحصـالی   تر از یک کوچک DRCاگر -2
داخلـی اسـت، لـذا تولیـد      هـاي  نهـاده اي  بیش از هزینه سایه

ارزانتـر اسـت و در    محصول مورد نظر در داخل از واردات آن
یا به عبارتی در تولیـد   ی ارزي وجود داردیجو این حالت صرفه

در  DRCدر این مطالعـه . محصول داراي مزیت نسبی هستیم
محصـول پرتقـال    تولیـد و  تـر از یـک   کوچک منطقه جیرفت

  .است داراي مزیت نسبی

  یشنهاداتپ
در تولیـد و صـادرات محصـول     منطقه جیرفتاولویت داشتن  -1

پرتقال از نظر اصل مزیت نسبی حاکی از آن اسـت کـه ایـن    
صادرات محصول را با منفعـت خـالص    ه توانائی تولید ومنطق

لــذا بــه . ســایر منــاطق دارد اجتمــاعی بیشــتري نســبت بــه
شـود کـه منـاطق     مـی ریزان بخش کشاورزي توصـیه   برنامه
از . الگوي مزیت نسبی انتخاب کنند براساسکشت را  توصیه

طرفی هر چه مزیت نسبی یک منطقه نسبت به مناطق دیگر 
در تولید یک محصول بیشتر باشـد قـدرت رقـابتی محصـول     

 .تولیدي در عرصه تجارت بیشتر خواهد بود

براي بهبود وضعیت قدرت رقابت صادراتی پرتقال و یـا حتـی    -2
بایسـتی  بلنـد مـدت،    داشتن آن در طی یک برنامه  ثابت نگه

از طریق اصالح سـاختار،  ( هاي تولید هزینهاز عالوه بر اینکه 
در ، کاسـته شـود  ) وري بهـره مکانیزاسیون، بهبـود کیفیـت و   

با تبلیغـات و بازاریـابی مناسـب تقویـت     نیز المللی  عرصه بین

ایجاد نمایشگاه محصـوالت کشـاورزي در کشـورهاي    . دگرد
هـا، اینترنـت،    تر از طریق رسانهی بیشرسان مختلف دنیا، اطالع

ــارت الکترونیکــ  ــاختن    یتج ــنا س ــین آش ــره و همچن و غی
صادرکنندگان پرتقال به علـم نـوین صـادرات دنیـا از جملـه      

دولـت بـا   . اقداماتی است که باید توسط دولـت انجـام گـردد   
، حمایت و ایجاد امنیت بـراي سـرمایه گـذاري در    سازي بستر

صـادرات   ندي را جهت ارتقـاي تواند گام بل میزمینه صادرات 
 . ویژه محصول پرتقال بردارده محصوالت کشاورزي ب

تولید از مهمترین عوامل مـوثر بـر مزیـت نسـبی      هاي هزینه -3
شود که در جهـت کـاهش آن بایـد اوالً     میمحصوالت تلقی 

وري برتـر  را بهینه کرد و در ثانی از فناها  میزان مصرف نهاده
رت رقـابتی محصـول در عرصـه    با ایـن کـار قـد   . گرفت بهره

به . صادراتی و در نتیجه مزیت نسبی آن افزایش خواهد یافت
ـ  وري و  بهـره ، هـا  بهینـه نهـاده  کـارگیري  ه عبارت دیگر، با ب

ی حاصل از هر نهاده افزایش و هزینه هـر واحـد تولیـد    کارای
ـ   در ایـن راسـتا، وزارت جهـاد   . یابـد  میکاهش  ه کشـاورزي ب

محصوالت کشاورزي موظف است عنوان متولی بخش تولید 
وریهـاي روز دنیـا، ماننـد افـزایش بـازدهی      اکارگیري فنه با ب

آبیاري، تولید محصوالت بـا کیفیـت و کمیـت بـاال، کـاهش      
ضایعات محصوالت کشاورزي، افزایش ضریب مکانیزاسـیون  

تبـارات بـه   هـا و تزریـق اع   و همچنین فعـال سـازي تشـکل   
هاي تولید  هزینه داراي مزیت نسبی، سبب کاهشهاي  بخش

  .و افزایش مزیت نسبی شود
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/ رکـود  /بحـران اقتصـادي   / بازار هـدف / استراتژي بازاریابی
   مشتري

  چکیده
ي اقتصـاد  طیشرا از نظر صرفی ابیبازار اصول با وجود اینکه

ـ روامـا   ،ماننـد  مـی بـاقی   رییـ تغ بدون قبل همانندي جار  هـاي  هی
 در. شـوند  دچـار تغییراتـی مـی    ياقتصاد بحران زمان دری ابیبازار

 بودجه هاي بسیاري در شرکت ،فروش و تقاضا کاهش به واکنش
ـ ا. انـد  کرده اعمال راي ریچشمگ کاهش خودبازاریابی  منابع و  نی

ي ازهـا ین مـداوم  رییـ تغ و بـازار  ثبـات  عـدم  همـراه  بـه  ها چالش
 رامناسب ی ابیبازاري استراتژ نوع مورد دري ریگ میتصم ان،یمشتر
  .است ساخته دشوار ابانیبازاري برا

تناسـب یـک اسـتراتژي     بـر عوامل متعددي وجود دارند کـه  
از قبیـل  . گذارنـد  بازاریابی معین براي یک شرکت معین تأثیر می

سطح منابع مالی و انسانی در دسترس بـراي   ،هاي کلی استراتژي
ها، موقعیـت جغرافیـایی در نظـر گرفتـه شـده و       اجراي استراتژي

لـزوم   ،هـا  تمام اسـتراتژي  اما نقطه اشتراك. کشش تقاضا در بازار
بازگشت سرمایه است که هر استراتژي باید راهی را براي تـأمین  

  .بازگشت سرمایه پیدا کند

هاي بازاریـابی مناسـب و    استراتژي با هدف معرفیاین مقاله 
هاي استراتژیک در  به تشریح واکنشمؤثر در زمان رکود و بحران 

هـا   آشنایی شرکت  از این رو .پردازد اقتصادي می هاي برابر بحران
ه را  تواند راه پرتالطم آیند هاي اقتصادي با این مفاهیم می و بنگاه
  .هموار کندها  آن براي

 مقدمه

قتصادهاي ملی ا. استشده رحله جدید اقتصادي جهان وارد م
ی که با تجارت با جریان اطالعات .ا یکدیگر دارندپیوند تنگاتنگی ب

شـود در   منتقـل مـی  اینترنت و تلفن همـراه   از طریقسرعت نور 
در پـایین  را  اي العـاده  مزایاي فـوق  این مرحله جدید. ارتباط است
و  هـا تحویـل کاال  تولیـد و بخشیدن به  ها و سرعت آوردن هزینه

کـه  است ی تاریک داراي نقاطهمچنین اما  .به همراه دارد خدمات
افزایش سطح ریسک و عـدم اطمینـانی اسـت کـه     ها  آن یکی از

 یـک . شـوند  مواجـه مـی  بـا آن  تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
، سـقوط  ها بانک ورشکستگی -رویداد و یا تغییر در شرایط کشور 

 کاهش ارزشترورهاي سیاسی،  ،ستغالتبازار سهام یا امالك و م
 تواند به بسیاري از کشورهاي دیگـر گسـترش   می -ارزهاي معتبر

را بـه  کـل سیسـتم   اي را ایجـاد کنـد و    گسترده آشفتگیو  یافته
  ]1[.سوق دهدبینی  پیشقابل  غیرکامالً نتایج سمت 
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هـا   بانـک  ؛گیرد ها به موقع صورت نمی تحویلاین شرایط  در
 خواســتار و همتوقــف ســاختمشــتریان خــود را  پرداخــت وام بــه

بسـیاري از سـوي    کـارگران  ؛شـوند  مـی ها  آن تر سریع بازپرداخت
آغـاز  حرکـت نزولـی خـود را    و اقتصـاد   اخـراج شـده   کارفرمایان

تـري اتخـاذ    محتاطهاي  ها تصمیم شرکتدر این شرایط . کند می
و بودجـه  را متوقف کرده جدید  تتوسعه محصوالها  آن .کنند می

  .دهند میرا کاهش  خود تبلیغات وبازاریابی 
در کوتـاه مـدت و عـدم     ها، بقا مستلزم کاهش هزینه ،احتیاط

زیرا بنابر اظهـارنظر اقتصـاددان   . مدت است گذاري در بلند سرمایه
بـه   کننده گمراه یدرازمدت راهنمای«]: 2[برجسته جان مینارد کینز

  ]3[».یما مردهمدت، همه ما دراز در. امور جاري است
سـلب   ،هـا  ورشکسـتگی  افزایشاز  پسشرایط در نهایت این 

افـزایش بیکـاري و کـاهش    ، اقامه دعوي به دلیـل ورشکسـتگی  
. هـاي اقتصـادي خواهـد شـد     درآمد منجر به نـابودي زیرسـاخت  

تا حدي آثار  دولت ممکن استات اقدامهرچند نیازهاي اساسی و 
را کاهش دهد و  هاي اقتصادي را تعدیل کرده و آن بار بحران زیان

بـا  هـا   بـدبینی هـا و   به نظـر برسـد وآشـفتگی    کمی بهتروضعیت 
  ]4[.شوند از ثبات و اعتماد تازه جایگزین معیاري 

توسـعه  بـه دنبـال    به امید بهبـود شـرایط  ها  برخی از شرکت
مانند چرخه کسب و  هاینا ههم. هستند گذاري سرمایهو  ها فرصت

یـن معنـی کـه    به ا. است همراهی یفراز و فرودهاکار کالسیک با 
توسعه بیش از حد، توسعه کمتر از حد را قبل از رسیدن به شرایط 

اما حتی زمانی که اقتصاد به حالـت  . عادي به دنبال خواهد داشت
به حالت  یبازار و یا شرکت ،هر صنعت وضعیتگردد،  می عادي بر

رحمانـه   بـی به طور مـداوم و   شدیديرقابت  د وگرد بر نمیعادي 
  ] 5[.ایجاد خواهد شد

تعریف پذیرفته شده در سطح جهانی از یک بحـران اقتصـادي   
ک کشور بـراي  ی ]6[ کاهش تولید ناخالص داخلی«: ست ازا عبارت

در آمریکا تعریف بحران اقتصـادي کمـی   . »مدت حداقل شش ماه
اقتصـادي در تمـام    هـاي  کـاهش عمـده فعالیـت   « :تـر اسـت   ساده

کشـد و معمـوالً    هاي اقتصادي که بیش از چند ماه طول می عرصه
در رشد واقعی تولید ناخالص داخلی، درآمد شخصی واقعی، اشتغال، 

  ] 7[».عمده فروشی و خرده فروشی مشهود است ،تولید صنعتی

تقاضا در تمامی بازارهـا کـاهش    ،اقتصادي  در بحراندر واقع 
هـا بـراي کـاهش     کننـده  روي تـأمین بر پیدا کرده و فشار زیادي 

قیمتها وجود دارد و بازارها بیشتر بر قیمت متمرکز شده و حاشـیه  
ترس از سقوط به عنوان نتیجـه  . سود به شدت کاهش یافته است

 -فشــارهاي رکــود اقتصــادي منجــر بــه کــاهش شــدید بودجــه 
  .خواهد شد -ه بازاریابیمخصوصاً بودج

چرا بازاریابـان تنگنـا را بـا    شود که  حال این سؤال مطرح می
این زمان براي درك  ؟کنند کاهش قدرت خرید مردم احساس می

بسـیار حسـاس   هـا   آن سازي نیازهاي نیازهاي مشتریان و برآورده
با وجود اینکه اکثر کسب و کارها تقریباً نیمـی از مشـتریان    .است

دهند، ولی اندیشیدن درباره  سال یکبار از دست می پنج خود را هر
ثبـاتی اقتصـادي    اینکه صرفاً چه تعدادي از مشتریان در نتیجه بی

  . است کننده نگران ،اند در چند ماه اخیر کاهش یافته
هـایی کـه در بازارهـاي     بخصوص براي شرکت ،این موضوع

در این هاي فعال  شرکت. مشهود است کنند فعالیت می] 8[صنعتی
هاي فعال در بازار مصرفی مشتریان کمتري دارنـد   بازار از شرکت

بخصوص  ،و در حالت کلی تمایل به ایجاد روابط قوي با مشتریان
مشتریان بزرگ  ]9[طبق قانون پارتو. با مشتریان بزرگ خود دارند

دهنـد و از   ها را تشـکیل مـی   درصد کل مشتریان این شرکت 20
هـا مربـوط بـه همـین      این شرکت درصد گردش مالی 80طرفی 

یـک شـرکت فعـال در     ،در یک بحران اقتصادي. مشتریان است
بازار صنعتی به شدت وابسته به همین مشـتریان انـدك ولـی بـا     
ارزش است و اگر هر کدام از این مشتریان ورشکسـته شـوند یـا    

 از این رو. به شدت زیان خواهد دید ،تقاضاي خود را کاهش دهند
ید براي حفظ مشتریان موجود و البته بـراي یـافتن   این شرکتها با

  .مشتریان جدید سخت تالش کنند
وسیله شناسایی و برآورده ساختن نیازهاي مشتریان  ،بازاریابی

به روشی سـودمند اسـت و نقشـی حیـاتی را در حفـظ مشـتریان       
آوردن مشتریان جدید ایفـا   دست بهموجود و همچنین در جذب و 

هــا در بحــران اقتصــادي نوعــاً  کتســودآورترین شــر. کنــد مــی
هـاي بازاریـابی را    هایی هستند که بـا موفقیـت اسـتراتژي    شرکت

اما تعیین اینکه چه استراتژي بازاریابی باید  ؛کنند ترسیم و اجرا می
هـا در   غیر از اینکه شـرکت . اي نیست اتخاذ شود کار چندان ساده
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نند انجام توا شرایط بحران هیچ کاري نکنند، بدترین کاري که می
را سـر لوحـه کـار    ها  شکستن قیمتکاهش و دهند این است که 

از سـایر  هـا   آن تواند باعث غفلت این کار می زیرا. خود قرار دهند
دار کردن تصـویر نـام    عناصر مهم آمیخته بازاریابی و احتماالً لکه

تجاري و دست کـم گـرفتن اهمیـت بـرآورده سـاختن نیازهـاي       
  .شود انمشتری

هاي کسب و کار و  تمرکز استراتژي ،ادي با ثباتشرایط اقتص
هـا   اقتصادهاي قوي بـه اکثـر شـرکت   . کند بازاریابی را بیشتر می

تواننـد علیـرغم    مـی هـا   آن دهد و فرصت ولخرجی در منابع را می
در  عـالوه  بـه  .عملکرد خود به سودآوري قابل قبولی دست یابنـد 

بـه سـطوحی از   ها قادر بـه دسـتیابی    شاید شرکت ،شرایط مساعد
ــی  ــه م ــند ک ــودآوري باش ــد س ــا  آن توان ــه  ه ــاور ک ــن ب ــا ای را ب

 شـاید  ،هایشان ثمربخش است گمراه کند و با وجود این استراتژي
توانستند با اتخاذ استراتژي  میها  آن هرگز متوجه نشوند کهها  آن

  . دیگري سودآورتر نیز باشند
تــرین اشــتباه  کوچــک ،بــه هــر حــال در بحــران اقتصــادي 

تواند علت سریع ورشکسـته شـدن یـک شـرکت      راتژیکی میاست
هـاي بازاریـابی مناسـب ماننـد بیمـه در       استراتژي ،بنابراین. باشد

ها کمتر در برابر  شود شرکت کند و باعث می مقابل خطر عمل می
  .پذیر باشند کسب و کار و موقعیت اقتصادي آسیبشرایط تغییر 

 دانشـگاه هـاروارد   استاد دانشکده بازرگـانی ] 10[ کوئلچ  جان
هاي بازاریابی  هاي موفق استراتژي شرکت«اخیراً بیان کرده ] 11[

را بـا  ها  آن بلکه ،کنند خود را در شرایط بحران اقتصادي رها نمی
  ».دهند شرایط موجود وفق می

هـاي مـؤثر    ایـن مقالـه ترکیـب    توجه به مطالب بیان شده،با 
اقتصـادي جسـتجو   هاي بازاریابی را براي یـک بحـران    استراتژي

  :دهد کند و دو هدف کلیدي را پوشش می می
هاي  ها چگونه با استفاده از استراتژي بررسی اینکه که سازمان .1

انـد بـه فشـارهاي ناشـی از بحـران       کار گرفته هبازاریابی که ب
 .دهند اقتصادي واکنش نشان می

توانند  هاي بازاریابی می تعیین اینکه که کدام یک از استراتژي .2
 .رین اثرگذاري را در بحران اقتصادي داشته باشدبیشت

  یابیبازار هاي ياستراتژ نقش. 1
توانـد   نقطه قوت بازاریابی در یک شرکت این اسـت کـه مـی   

یعنی . ]12[ وجود مشکل را نمایان سازداطالعات حاکی از عالئم 
هاي مالی مشکل سـازمان را اظهـار    قبل از اینکه اسناد و گزارش

تواند براي اتخاذ یک اقدام اصالحی خیلی  میکه این زمان  -کنند
 ،بازاریابـان  .استآن بخش بازاریابی قادر به تشخیص  -دیر باشد

هـا و   توانند نقاط قوت و ضعف، فرصت با کمک تحقیقات بازار می
تهدیدهاي شرکت را قبل از وقوع بحران اقتصادي شناسایی کنند 

پـذیرتر   ویتر ارائه کنـد و رقابـت  خود را ق د تانو شرکت را قادر ساز
را قـادر  هـا   آن هاي بازاریابی را توسعه دهـد کـه   شود و استراتژي

از . و پیشرفت کنند ماندهخواهد ساخت تا در شرایط نامساعد باقی 
رو بازاریابی نقش حیاتی در ایجاد کامیابی بـراي شـرکت ایفـا     این
  ).1شکل ( کند می

  

  
  ]13[خروجی عالئم شناسی استراتژیک/مدل ورودي -1 شکل

 کامیابی شرکت اثر بازاریابی  ریزي استراتژیک برنامه هاي بازاریابی ورودي
 خروجی بازاریابی

 اجراي استراتژي

 ها شاخص

 عالئم

 قابل کنترلغیر عوامل خارجی
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خروجی عوامل خارجی غیر قابل کنترلـی را  /این مدل ورودي
ریـزي اسـتراتژیک شـرکت را هـدایت      دهد کـه برنامـه   نشان می

هـاي اسـتراتژیک خـود را بـا در نظـر       این برنامه گزینـه  .کنند می
گرفتن شرایط متداول بازاریابی و تمام عوامل تأثیرگـذار خـارجی   

  .کند بازنگري می
راهنماي اقـدامات اصـالحی    ،ها و عالئم اثر بازاریابی شاخص

از قبیـل  ( کننـد  هاي بازاریابی فراهم مـی  ي وروديامورد نیاز را بر
واکـنش  ). فـروش هاي تجـاري و نیـروي    محصوالت شرکت، نام

تواند مشکالت را برطـرف و   ها و عالئم بازار می سریع به شاخص
  .دوام و استحکام شرکت را در شرایط بحرانی تقویت کند

خروجـی بـه   /ریزي استراتژیک در مـدل ورودي  هدایت برنامه
. مدت و بلندمـدت اسـتراتژي بازاریـابی بسـتگی دارد     اهداف کوتاه

ي براي رسـیدن بـه   ا ه عنوان وسیلهتواند ب استراتژي بازاریابی می
ینـد بـه   آبردن یـک فر  هدف، یعنی توانا ساختن بازاریابان در بکار

امـر  ایـن  . منظور دستیابی به یـک نتیجـه سـودآور تعریـف شـود     
  :کند احتماالً یکی از اهداف زیر را دنبال می

براي مثال خنثی کردن کـاهش   ،دور کردن یا کاهش مسائل •
 . رود رقباي جدید به بازارخاص یا وفروش یک محصول 

براي مثال با ارتباطات مؤثرتر بازاریابی یـا   ،تالش براي بهبود •
 . مؤثرتر بندي بسته

براي مثال از طریق ورود به بازار جدیـد   ،ها جستجوي فرصت •
 .یا توسعه محصول جدید

در واقـع بیشـتر   . ممکن است نسبتاً آسان به نظر آیـد امر این 
و نیز  دادهتوانند نقاط ضعف را در یک شرکت تشخیص  مردم می

بـا وجـود اینکـه    . یک راه حل استراتژیک بـالقوه پیشـنهاد کننـد   
هاي شرکت فراوانند، امـا در واقـع تنهـا تعـداد کمـی از       استراتژي
  . رسند ها به نتیجه می استراتژي

هـا   ، شـرکت ]14[ یـو ي آ طبق مطالعه انجام شده توسـط ئـی  
درصـد   60ریزي و اجرا تنهـا بـه    اشتباه در برنامهمعموالً به خاطر 

  ]15[.یابند دست می خودارزش بالقوه استراتژي 
هاي سازمان، اهداف  ها به علت سیاست بسیاري از استراتژي 

هاي مناسب یا شرایط در حـال تغییـر    تعریف نشده، فقدان نظارت
شـوند، بـا شکسـت مواجـه      که همگی منجر به کاهش تمرکز می

مـؤثري   طور بهبنابراین اطمینان از اینکه یک استراتژي  .شوند می
یـک   ،کند قابل اجرا است و بیشترین بازگشت سرمایه را ایجاد می

فعالیت چالش برانگیز است که در زمان بحران اقتصـادي چـالش   
  .شود برانگیزتر هم می

شـرایط اقتصـادي   بـه  هاي بازاریابی تنهـا منحصـر    استراتژي
گـذاري ماننـد    هـاي قیمـت   مثـال اسـتراتژي  براي . متداول نیست

یا پیشنهادهاي خـاص بـراي تشـویق مشـتریان بـه       ها و تخفیف
ـ     ،خرید کـار   ههم در زمانهاي توسعه و هـم در رکـود اقتصـادي ب

ها سه گزینـه   شرکت] 16[طبق نظر مایکل پورتر. شوند گرفته می
و  ]18[؛ رهبري هزینه]17[تمایز: روي خود دارند استراتژیک پیش

  .]19[رکز در برآورده ساختن نیازهاي خاصتم
تواننـد یکـی از    ها می نسوف شرکتبنابر نظر ایگور اَهمچنین 

بازاریابی محصـوالت موجـود   : چهار استراتژي زیر را اتخاذ نمایند
در بازارهــاي موجــود؛ بازاریــابی محصــوالت جدیــد در بازارهــاي 

بازاریابی موجود؛ بازاریابی محصوالت موجود در بازارهاي جدید و 
   ]20[.محصوالت جدید در بازارهاي جدید

تمـام ایـن   . اند نشان داده شده 2این چهار استراتژي در شکل 
   .توانند صرف نظر از شرایط کسب و کار اتخاذ شوند ها می گزینه

  
  ]21[هاي ورود به بازار هدف استراتژي -2شکل

سخت شدن شرایط اقتصادي ممکن است شرایط  ،به هر حال
شـرکتی کـه قـبالً بـه     . ها تغییـر دهـد   کاري را براي اکثر شرکت

ممکـن   ،رساند راحتی محصوالتش را در بازار محلی به فروش می
است ناگهان متوجه شـود در حـال از دسـت دادن بـازار اسـت و      

  
  محصوالت جدید
 بازارهاي موجود

 

  محصوالت موجود
 بازارهاي موجود

  
  محصوالت موجود

 جدیدبازارهاي 
 

  
  محصوالت جدید
 بازارهاي جدید
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هاي دیگـري از مـاتریس    ممکن است مجبور شود به دنبال گزینه
هدف یک شرکت بازرگانی در موقعیت  مثال طور به. نسوف باشدآ

خاصی از یک بازار ممکن است یافتن بازارهایی باشد کـه آشـکار   
نیستند و شاید نیاز داشته باشد تا جاي دیگري به دنبـال مشـتري   

  .خود باشد
به منظور مقابله با هر چالشی که یک شـرکت بـا آن مواجـه    

 بـه جـاي   -از کاهش مشتریان تا کاهش حاشـیه سـود   -شود می
تـر   را راحـت  هـا آن  مدت و ضربتی که اکثر شـرکت  اقدامات کوتاه

بـه یـک اسـتراتژي     ،شوند پندارند و به ندرت در آن موفق می می
   .منسجم نیاز است

هـاي رایـج    العمل شود که عکس این امر منجر به مواردي می
هاي بازاریابی مـؤثري را تشـریح    در برابر بحران مالی و استراتژي

، بلکه کردهنها آثار وخیم بحران اقتصادي را خنثی کند که نه ت می
  . کند از آن سود و منفعت نیز کسب می

 ياقتصاد بحران کی به جیراي ها واکنش. 2

ها در برابر بحران اقتصادي حداقل بـه یکـی از طـرق     شرکت
  :دهند زیر واکنش نشان می

 . )اینرسی/ایستایی(دهند میطبیعی کار خود را ادامه  طور به •

 . دهند میکاهش  هاي خود را قیمت •

   .دهند میکاهش هاي خود را  هزینه •

  )ینرسیا( ییستایا. 2- 1
به روش انفعالی در مقابله که هایی  ملی شرکتسبنابر بر نظر 

هـاي بـازار را    جلـوي چـالش   خواهنـد  نمی ،کنند میبا رکود رفتار 
چنین رویکرد انفعـالی در  . بگیرند و کاري در برابر آن انجام دهند

دهنـده   نشـان  وبرابر فشارهاي بحران اقتصادي خطرنـاك اسـت   
ثبات متشکل از مشتریانی است که به  عالقگی به بازارهاي بی بی

تـر   تـر و جـذاب   احتمال زیاد به سمت رقباي با پیشنهادهاي جالب
  ]22[ .نندک گرایش پیدا می

بل توجه و هم پایدار اسـت  کاهش تقاضا در زمان رکود هم قا
 تواننـد  نمـی ها به راحتـی   ین معناست که بیشتر شرکته او این ب

ها مجبورند به طریقی  رو بیشتر شرکت از این. منتظر طوفان باشند

  . واکنش نشان بدهند
اي در دوران رکـود   قابـل مالحظـه   طـور  بـه فشارهاي رقابتی 

ي افزایش و درآمدها کاهش یافته و هر کس براي حفظ یا اقتصاد
هایی که نتواننـد در   شرکت. افزایش مشتریان خود در تالش است

این دوران به اندازه کافی تالش کنند محکوم به شکست خواهند 
  .بود

  متیق کاهش. 2-2
هـاي قیمتـی    تواند منجر به جنگ افت چشمگیر در تقاضا می

بنـابراین  . شـوند  بازارها بیشتر قیمت محور میدر این دوران  .شود
العمل عـادي بـه فشـارهاي ناشـی از      ها یک عکس کاهش قیمت

به کنندگان مواد اولیه  بحران اقتصادي است، زیرا بسیاري از تأمین
دنبال کمترین تقاضا هستند که این امر منجر بـه کـاهش شـدید    

  .ها خواهد شد قیمت
مـدت بـراي    کوتـاه  تـرین روش در  راحـت  ،هـا  کاهش قیمـت 

 جهشاین امر براي هر . فروش است ي برايآوردن بازار دست به
افـزایش فـروش در طـول     ]23[.سریع در فروش ضـروري اسـت  
همانگونه که در هر زمانی  ،باشد بحران اقتصادي بسیار دشوار می

موضـوع   سخت و دشوار است، اما آنچه که مشخص نیسـت ایـن  
گذاري در بازاریابی  ه فکر سرمایهکه آیا باید در این شرایط ب است

  .افزایش فروشفقط باشیم یا 
ها شـاید بیشـتر یـک تاکتیـک باشـد تـا یـک         کاهش قیمت

مدت است کـه بعـداً    ي، چون بیشتر مواقع یک عمل کوتاهاستراتژ
یابد و این بسیار خطرناك  ترین زمان افزایش می ها در کوتاه قیمت
 طـور  بـه شـان را   قیمتهايهایی که  چون بسیاري از شرکت. است

دهند یک تصـور قبلـی از کشـش قیمتـی      چشمگیري کاهش می
مانند اینکه چقدر بازار نسبت بـه قیمـت حسـاس     ،بازارشان دارند

  ]24[.است
داروي همه دردها نیست، مخصوصاً اگـر یـک    ،کاهش قیمت

یـک پاسـخ    و نـه العمـل بـدون تفکـر و ناخودآگـاه باشـد       عکس
کننـد کـه    هـا فـرض مـی    ین کار شرکتبا ا. استراتژیک بلندمدت

هستند کـه  ) حساس به قیمت( هاي بازارشان خریدار قیمتی بخش
در واقع مشتریان فقط به . باشدها  آن تواند تله خطرناکی براي می
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بلکه بـه خـاطر ارزش درك    کنند، اقدام به خرید نمیخاطر قیمت 
ردن منافع یک کاال یـا  کاز قبیل سبک و سنگین  -شده محصول

  . کنند اقدام به خرید می -مت و قیمتی که براي آن وجود داردخد
پایین آوردن قیمت معموالً یک تالش از روي ناچاري و براي 

امـا بـدون داشـتن اسـتراتژي     . ایجاد فروش و حفظ رقابت اسـت 
گذاري مناسب، کاهش قیمت ممکن است حاشیه سود را تا  قیمت

  .حد مرگباري کاهش دهد

  ها کاهش هزینه. 3-2
ها در زمان رکود حـدود یـک سـوم از حاشـیه      شرکت معموالً

ها حتی بیشـتر از   بسیاري از شرکت. دهند سود خود را از دست می
براي مثال در بحـران  . این مقدار سود خود را از دست خواهند داد

 65 ]26[ و رنـو ] 25[پـول لهـاي ویر  شرکت 1991اقتصادي سال 
ود را از دسـت  درصـد سـود خـ    71] 27[درصد و بانک نات وست

هـا   اکثـر شـرکت   ،در مواجهه با کـاهش حاشـیه سـود    ]28[.دادند
بـه منظـور حفـظ نقـدینگی      هاي خـود را  مجبورند خیلی از هزینه

  .کاهش دهند
ي خود ها کند که هزینه ها را مجبور می فشار اقتصادي شرکت

نه تنها در  که این کاهش هزینه را در سطح وسیعی کاهش دهند
آمـوزش و   ،در موارد ناملموس مانند بازاریـابی  موارد ملموس بلکه
زمـانی کـه اقتصـاد در    . نیز وجود خواهد داشـت  تحقیق و توسعه

هاي  هاي کسب و کار مثل هزینه حالت رکود است خیلی از هزینه
بـه خـاطر    ،یابـد  ترفیع، فروش و تحقیقات بازار سریعاً کاهش می

عـالوه بـر   . دشون منجر به نتایج فوري و ملموس نمیها  آن اینکه
ها بدون در نظـر گـرفتن شـرایط     این در بحران اقتصادي شرکت

هایی را که در کوتـاه مـدت بـه راحتـی      آینده تمایل دارند قسمت
قابل حذف کردن هستند محدود کنند و با این کـار بـر نقـدینگی    

  .خود بیفزایند
توانـد بسـیار    ها در بـازار مـی   این کاهش هزینه ،عالوه بر آن

باشـد، مثـل از بـین رفـتن خـدمات مشـتریان، فقـدان        خطرناك 
خیر در زمان ارسال کاال یـا کـاهش کیفیـت    أنمایندگان فروش، ت

انتظـار مشـتري از    ،ولی با وجود همه این تغییرات. کاال یا خدمت
محصول بایـد بـرآورده شـود و مـدیریت نبایـد تصـویر و هویـت        

  ]29[.محصول را قربانی ارزان کردن محصول خود کند
کـاهش   هـا در  گ معتقدند چالشی که شـرکت رِگروسکی و گ

هاي مازاد و  ها با آن مواجهند مشکل بودن تشخیص هزینه هزینه
ضروري است، مخصوصاً که موارد ناملموس داراي اثـرات نافـذ و   

در حقیقـت  . بالقوه بسیار بلندمـدتی بـر عملکـرد شـرکت هسـتند     
اریـابی کـاهش   همانطور که چرخه کسب و کار ادامه و فعالیت باز

یابد، موقعیت شرکت نیز به تدریج با کاهش فروش و بـه تبـع    می
 ]30[.شود آن از دست رفتن سود متزلزل می

توانـد   ها مـی  ها با هدف کاهش قیمت کاهش هزینه ،بنابراین
هایی که کـاهش   یک اقدام مهلک باشد، مخصوصاً اگر آن هزینه

قدرت و تـوان  هاي ضروري باشد که منجر به کاهش  یافته هزینه
ـ   این نوع واکنش. شرکت شود ه منظـور  هاي آنی و بدون تعمـق ب

زیـرا مـدت زمـانی طـول      ،باشـد  حل مقطعی مشکل صحیح نمی
نیـاز  لـذا  . کشد تا اقتصاد و بازارها از حالت رکود خـارج شـوند   می

هاي بازاریابی فعالی وجود دارد که بتواننـد در   مبرمی به استراتژي
شوند پایدار بمانند و بـه   گیر اقتصاد می نتمام مشکالتی که گریبا

  . نتایج سودآوري داشته باشند ،جاي نتایج زیانبار

  هاي مؤثر بازاریابی در زمان رکود استراتژي. 3
تواند با ایجاد یک برنامه بازاریابی بـا ارزش و   ک شرکت میی

مؤثر در شـرایط بحرانـی پابرجـا مانـده و حتـی در ایـن شـرایط        
: توانـد اینگونـه تعریـف شـود     بازاریابی ارزشی مـی . پیشرفت کند

برآورده ساختن نیازهاي مشتري با فراهم آوردن هـر چـه بیشـتر    
با داشـتن چنـین   . جلب اعتماد و وفاداري مشتري منظور بهارزش 

ثباتی اقتصادي  مشتریان وفاداري یک شرکت باید بتواند دوران بی
 ،اي نیسـت  سـاده هرچند این امر کار چنـدان  . را پشت سر بگذارد

قابـل  ثبـاتی باعـث نوسـان و غیر    چون پدیدار و غالب شـدن بـی  
  .شود هاي مشتري می بینی شدن نیازها و خواسته پیش

را ها  آن بازاریابان به استراتژي بازاریابی نیاز دارند که ،بنابراین
 هـاي  شان فعال بوده و به شرکت قادر سازد تا در فعالیت بازاریابی

هـاي بـازار را    دهد تا پیشتازي تغییـرات و توسـعه  نیز اجازه ها  آن
بلکـه   ،ي که نـه تنهـا از بحـران عبـور کننـد     طور بهحفظ نموده، 

  . پیشرفت نمایند
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  يگذار متیق مؤثري ها ياستراتژ. 3- 1
تـرین و   گـذاري محصـول یکـی از مهـم     تعیین نحـوه قیمـت  

اگـر  . ترین تصمیماتی است که مدیریت بایـد اتخـاذ نمایـد    سخت
ماند و اگر  محصول خیلی باال باشد شرکت از رقابت باز میقیمت 

 پـی قیمت خیلی پایین باشد خطر کاهش سـود مـورد نظـر را در    
خواهد داشت و این احتمال وجود دارد که محصول با قرار گرفتن 

بـدنام شـده و    ،تر از محصوالت رقیـب در بـازار   در سطحی پائین
محصوالت خود را  اگر شرکتی قیمت. ارزش خود را از دست بدهد

گیري کشش تقاضا نسبت به قیمت افزایش یا کاهش  بدون اندازه
کشـش بـه    ،از دیـدگاه بازاریـابی  . دهد بسیار خطرناك خواهد بود

عنوان شاخص مزیت رقابتی یا قـدرت انحصـاري یـک شـرکت،     
چندین عامل باید در  ]31[.محصول یا نام تجاري بسیار مهم است

  :نظر قرار گیردمورد کشش قیمتی تقاضا مد 
در حالـت کلـی و بـر     :بازار در رقابت کامل است یا نـاقص ) الف

هنگامی کـه بـازار در    ،خالف بسیاري از محصوالت مصرفی
رقابت ناقص اسـت کشـش تقاضـا بـراي اکثـر محصـوالت       

انحصار کامل فروش، انحصار چند جانبـه  (صنعتی پایین است
در ایـن  ). فروش، انحصار خرید، انحصـار چنـد جانبـه خریـد    

قیمت یک محصول را افزایش یا  یشرایط اگر قرار بود شرکت
 زیـرا  ،شـد  کاهش دهد تغییـر خاصـی در تقاضـا ایجـاد نمـی     
  .محصول صرفنظر از تغییرات قیمت مورد نیاز است

عامل دیگـري کـه    :اهمیت محصوالت صنعتی براي مشتري) ب
باید در نظر بگیریم اهمیت محصول صـنعتی بـراي مشـتري    

براي محصوالتی که مشتري باور دارد که نه شرکت و . است

نه برند جایگزین مشابهی ندارند و همچنین براي محصوالت 
  .کشش است ضروري تقاضا بی

نشـان   )3( شـکل سایر عوامل مرتبط با اهمیت محصـول در  
حصوالت مختلف بر روي یـک مـاتریس بـر    داده شده که انواع م

هاي خریداري شده رایـج و اهمیـت اسـتراتژیک را     اساس کمیت
  .دهد نمایش می

متفـاوت   ،اي متنـوع محصـوالت  هـ  کشش تقاضا براي گـروه 
که مقادیر زیادي از محصوالت  ولی تقاضا در قسمت راست ؛است

بنابراین کشش تقاضـا  . بیشترین کشش را دارد ،شود میخریداري 
مورد «ست که تحت عنوان ا به احتمال زیاد براي محصوالتی باال

تسهیالت یا بیمه که از نظـر  : از قبیل .اند شده بندي طبقه» انتظار
اســـتراتژیکی مهـــم نیســـتند و احتمـــاالً بـــراي محصـــوالت  

نســبتاً باالســت کــه از اهمیــت اســتراتژیکی ) اساســی(ضــروري
  ).مثل مواد اولیه و ماشین آالت(برخوردارند

ها براي محصوالت داراي ارزش افـزوده در گوشـه    اگر قیمت
باالي سمت چپ نمودار کاهش یابد، آن موقـع شـرکت احتمـاالً    

دهـد   ارزش برند خود را با تنزل قیمت آن چیـزي کـه ارائـه مـی    
ها بـراي محصـوالت    اگر قیمت ،مشابه طور به. دار خواهد کرد لکه
اهمیت از قبیل گیره کاغذ کاهش پیـدا کنـد، بعیـد اسـت کـه       بی

زیرا مشـتریان در بازارهـاي    ،شودفروش شرکت دستخوش تغییر 
بنـابراین،  . کننـد  صنعتی فقط وقتی که نیاز داشته باشند خرید می

این کشش مربوط بـه محصـوالتی اسـت کـه در سـمت راسـت       
ذاري گـ  هـاي قیمـت   گیرند، جایی که اسـتراتژي  ماتریس جاي می

  .بهترین عملکرد را خواهند داشت
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]32[دیک و حجم خریت استراتژیکشش تقاضا با توجه به اهم -3شکل 

کننـد   در اکثر بازارهاي صنعتی بسیاري از خریداران ادعـا مـی  
ال ؤسـ هـا   آن نسبت به قیمت حساسـند و وقتـی کـه از   ها  آن که
دهنـد،   خود را تغییر مـی  کننده از چه مدتی تأمینشود که پس  می

  . دهند به ندرت این کار را انجام میها  آن ست کها واقعیت این
. بزرگی در بین خریداران صنعتی وجـود دارد ) اینرسی(ایستایی

را بـا   کـار  ،کننده تر است که به جاي تغییر تأمین سادهها  آن براي
هـا   ر مـواردي کـه قیمـت   د. قبلی ادامـه دهنـد   کننده همان تأمین
بسـیاري از خریـداران    ،به عنوان یک قانون رایج ،یابد افزایش می

خود کـار خواهنـد کـرد،     کننده در بازارهاي صنعتی با همان تأمین
در زمان  درصد 10 یا( درصد 15گر اینکه تفاوت قیمت فراتر از م

یابد یا در زمـان رکـود،    ها کاهش می زمانی که قیمت. باشد) رکود
بعید است که  زیرا ،کشش است تقاضا مقداري نسبت به قیمت بی

ــرغم کــاهش قیمــت  ــد خــود را علی ــزایش  مشــتریان خری هــا اف
تأثیر مهمی بر روي تئـوري  ) اینرسی(ایستایی ،بنابراین ]33[.دهند

کشش در بازارهاي صنعتی دارد و باید در زمان اتخـاذ اسـتراتژي   
  .ردمناسب براي دوران رکود مد نظر قرار بگی

گـذاري در بازارهـاي    هـاي قیمـت   در زیر تعدادي از استراتژي
ثبات بخصوص جایی که کشش قیمتـی بـاالیی بـراي تقاضـا      بی

  :وندش وجود دارد بیان می

  ها متیق کاهش. 3- 1- 1
ها گزینه کاهش قیمت را به منظور تحریک  بسیاري از شرکت

هش هـا را کـا   فروش و باقی ماندن در رقابتی که رقبا نیز قیمـت 
ولی ضـروري اسـت کـه قیمـت را بـا      . کنند دهند انتخاب می می

ها بدون در  چون اگر قیمت ،کمترین اثر در حاشیه سود پایین آورد
این کـار  نظر گرفتن حاشیه سود کاهش یابد غیر ممکن است که 

براي اکثر بازاریابان فعـال  . مدت یا بلندمدت سودآور باشد در میان
یمـت مناسـب تصـمیمی اسـت کـه      در بازارهاي صنعتی یـافتن ق 

هـا را زیـاد    شوند و معمـوالً قیمـت   بسیاري در آن دچار اشتباه می
متوجـه ارزش واقعـی آنچـه ارائـه     هـا   آن دهنـد، زیـرا   کاهش می

   .دهند نیستند می
هـا در بازارهـایی کـه     همانطور که اشاره شـد کـاهش قیمـت   

بـا  . ها حساس هستند مؤثرترین راهکـار اسـت   مشتریان به قیمت
این حال شاید مشتریان واکنشی به کاهش قیمت نداشته باشـند،  

هایشان را کـاهش   کنندگان قیمت مخصوصاً زمانی که تمام تأمین
ک راه دسترسی بـه  ی .ها نیز خیلی کم باشد دهند و اختالف قیمت

 هـا ایـن   حداقل تأثیر بر روي حاشیه سود در زمان کاهش قیمـت 
کاهش یافته منطبق کنیم ست که محصول ارائه شده را با قیمت ا

 اجـزاي کنـد کـه    در این رابطه هارت پیشـنهاد مـی  . یا بالعکسو 
همراه یک محصول جدا شده تا به شـرکت اجـازه دهـد بـر روي     

  مهم 
  از لحاظ استراتژیک 

  ضروري
 )مواد خام و اولیه(

  مورد انتظار
 )تسهیالت(

  ناچیز و بی اهمیت
 )گیره کاغذ(

  ارزش افزوده
 )خدمات مشاروه(

  اهمیت بی
  از لحاظ استراتژیک  

  حجم خرید پایین  حجم خرید باال

  بی تفاوت به قیمت  حساس به قیمت
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محصول اصلی خود تمرکز کند و به مشتریان نیـز ایـن اجـازه را    
بدهد تا اجزاي بخصوص محصول را بر اساس نیاز خود سـفارش  

ست که این کار بتوانـد بـه شـرکت ایـن     نی مطمئناما وي . دهند
دهد که ارزش افزوده ایجاد کرده و ارزش بیشـتري را از  باجازه را 

خریداران محصوالت جانبی دریافت کند، پـس احتمـال دارد کـه    
ـ    شرکت  یـن وسـیله کسـب    ه اسود مورد انتظـار خـود را نتوانـد ب

  ]34[.کند
مدت یـا بلندمـدت    کاهش قیمت بیش از یک استراتژي میان

ایـن مسـئله مخصوصـاً در مـورد     . مدت اسـت  یک تاکتیک کوتاه
ها باالتر از میانگین هزینـه   است که قیمت اي گذاري حاشیه قیمت

مسلماً این . شوند تر از میانگین کل هزینه تعیین می متغیر و پایین
امر در بلندمدت پاسخگو نیست، بـا ایـن حـال در کوتـاه مـدت و      

اضـافی و جابـه جـا کـردن      هاي مخصوصاً براي پرکردن ظرفیت
ــتت محصــوالت از رده خــارج و ضــایعاتی مــی  ــد موفقی ــز  وان آمی

   ]35[.باشد
کنندگان رایج  به همین نحو تخفیفات، که بیشتر براي مصرف

آمیز  تواند در افزایش فروش موفقیت است تا بازارهاي صنعتی، می
چـون معمـوالً    ،باشند، ولی بیشتر یک تاکتیک است تا اسـتراتژي 

در . هـاي کوتـاه مـدت اسـت     براي مقابله با تهدیدها یـا فرصـت  
حتیاط استفاده شود چون نباید بازارهاي صنعتی از تخفیف باید با ا

انتظـار داشـته باشـد     او اي براي مشتري ایجاد کنـد و  زمینه پیش
هرچنـد وقتـی از آن بـه    . ها در خریدهاي آتی پـایین باشـد   قیمت

گذاري شرکت  کتیکی زیر چتر استراتژي قیمتعنوان یک مانور تا
  . تواند بسیار مؤثر باشد استفاده شود می

  ها متیق شیافزا. 3- 1- 2
دهد که جریان نقدینگی  ها به شرکت اجازه می افزایش قیمت

را بهبود بخشد، ولی اگر هیچ استراتژي منظم و بلندمـدتی بـراي   
اسـت درآمـدها    زیرا ممکن ،این کار وجود ندارد باید احتیاط کنیم

خیلی زود به اتمـام برسـد و در بسـیاري از مواقـع بـا پیامـدهاي       
اي  به عنوان مثال مدیر عامـل مـزدا در دوره  . مهلکی همراه باشد

منجـر بـه    ایـن کـار   درصد افزایش داد کـه  پنجها را  کلیه قیمت
بار دیگر مدیران باید حساسیت . درصدي تقاضا شد بیست کاهش

تواننـد   فهمیدند و اینکه تـا چـه انـدازه مـی     بازارشان را می یقیمت
قیمت را تغییر بدهند تا بدون داشتن تـأثیرات منفـی، درآمدشـان    

  ]36[.افزایش یافته و سودشان به حداکثر ممکن برسد
قابـل توجـه در   ) اینرسی(همانطور که قبالً بحث شد ایستایی

هایی را بـراي افـزایش قیمـت     بعضی از بازارهاي صنعتی فرصت
ضـوع کـه خیلـی از مشـتریان      با توجه به ایـن مـو   .کند میایجاد 

کننده خود را با وجود قیمت بـاالتر تغییـر نخواهنـد     احتماالً تأمین
در هر بخـش صـنعت اکثـر شـرکتها از نقطـه بهینـه قیمـت        . داد

هاي بیشماري را  ین معنی که فرصته اخبرند، ب محصوالتشان بی
هـا و   فـزایش قیمـت  ا. دهند براي کسب درآمد بیشتر از دست می

) که براي بازار قابـل پـذیرش اسـت   (به سطح بهینهها  آن رساندن
هـاي افـزایش جریـان     ترین روش تواند منجر به یکی از سریع می

تا زمانی که حجم ضرر و زیـان بوسـیله افـزایش     ،نقدینگی باشد
بنابراین اگـر مـدیران کشـش    . سود ناشی از هر واحد جبران شود

کـامالً واضـح    طـور  بـه تشـان را نداننـد   قیمتی تقاضاي محصوال
  . اند طالیی براي حداکثر کردن سودشان را از دست داده یفرصت

دهند  خدمات غیر ضروري را ارائه مینیز ها  بسیاري از شرکت
که نه مـورد قبـول اسـت و نـه ارزش آن توسـط مشـتري درك       

. کنـد  شود، یا از همه بدتر مشتري بابت آن پولی پرداخت نمی می
رسـانی بـه مشـتري بـراي      نوان مثال تحویـل کـاال، اطـالع   به ع

تعمیــرات خــارج از گــارانتی تجهیــزات خریــداري شــده، انجــام  
ـ    خیر، همگـی از مـواردي   أسفارشات آخرین لحظـات و کـارمزد ت

عالوه . بدهدها  آن تواند پول بیشتري بابت هستند که مشتري می
توانـد   مـی بر این درآمد بیشتري با افزایش حداقل میزان سفارش 

ایجاد شود که منجر به حاشیه سود بیشتر بـا اسـتفاده از افـزایش    
هـاي مختلـف محصـول، یکـی      سودهاي گوناگون بر روي اندازه

کردن ساختارهاي سفارش مجدد و هزینه بیشتر براي سفارشـات  
  ]37[.شود می خاص

  ها متیق شینما. 3- 1- 3
ارزش مـورد   براي بـه دسـت آوردن   مشتریان در دوران رکود

 .کنند نیـاز بـه اطمینـان مجـدد دارنـد      پولی که خرج میاز انتظار 
تــر کــردن  هــاي جدیــدي بــراي جــذاب بــه روشنیــز شــرکتها 
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گذاري با اسـتفاده از روش هزینـه    قیمت. محصوالتشان نیاز دارند
ندرت براي نشـان دادن عمـر    هاست که ب ابزاري ]38[مالکیتعمر 

دهنـده   پرداخت اولیه فقط نشان است، و آنمحصول استفاده شده 
بنــابراین . درصــد کــوچکی از کــل هزینــه بــراي مشــتري اســت

تواند بـا   توانند قانع شوند که هزینه عمر محصول می مشتریان می
  .خرید یک محصول گرانتر حداقل شود

 دیگر براي حمایـت از افـزایش قیمـت ایـن     جديک بحث ی
را بـه  ست که بازگشت سرمایه صـرف شـده بـر روي محصـول     ا

هایی ارتباط دهیم کـه بایـد نشـان دهنـد محصوالتشـان       شرکت
را هـا   آن کـرده یـا سـرمایه    ثروتتوانند براي مشتریان ایجاد  می

جنــرال  زیســت محیطــیبــه عنــوان مثــال برنامــه  .حفــظ کنــد
که با محیط زیست سازگارند و براي را محصوالتی ] 39[الکتریک

نـه تنهـا بـه    . کنـد  بازاریابی مـی د توسعه داده و هستن جذاب بازار
بلکه به خاطر اینکـه بـه مشـتریان اجـازه      ها، آنخاطر سبز بودن 

 .هاي عملکردي خود را نیز کاهش دهند دهند که هزینه می

بـراي شـفافیت در   مبرمی مخصوصاً در بازارهاي صنعتی نیاز 
خواهند بدانند  مشتریان صنعتی می. شود گذاري احساس می قیمت

کننـد و بـراي همـین تـرجیح      ي پول پرداخـت مـی  براي چه چیز
هـا   آن دهند که محصوالت و خدمات را بصورت مجزا ببینند و می
ارائـه تفکیکـی    ]40[.گذاري شـده باشـند   صورت جداگانه قیمت هب

تواند ارزش پولی را که صـرف شـده بـر     ها به مشتریان می قیمت
بـه شـرطی    ،حسب نمایش اجزاي مختلف محصول آشکار نمایند

گذاري شرکت براي رقبا و مشتریان نامشـهود   ه استراتژي قیمتک
  . دباقی بمان

ها شاید نیاز داشته باشند که شرایط پرداخت  سرانجام، شرکت
گذاري خود را با نیازهاي در حال تغییر مشـتریانی   و ساختار قیمت

هـاي   گزینـه . ند مطابقـت دهنـد  ا هکه با فشارهاي رکود مواجه شد
گـذاري اقسـاطی در مقابـل     از قبیـل قیمـت  گـذاري   دیگر قیمـت 

هاي خاصی از مشتریان  گذاري نقدي به احتمال زیاد بخش قیمت
کند و شاید جلوي از دست رفتن مشـتریان موجـود را    را جذب می

  . بگیرد

 محصوالت و بازار نوع کننده نییتع مؤثري ها ياستراتژ. 2-3
  نسوفآ سیماتر از استفاده با

بـیش از حـد بـر مـدیریت تهدیـدها       مدیران ،در دوران رکود
نادیده گرفته و از دست هاي طالیی را  شوند و فرصت متمرکز می

اي که اخیراً در نشریه فایننشـال تـایمز بـه چـاپ      مقاله. دهند می
ــ  ــر را از خــود ؤارســیده مــدیران را تشــویق کــرد کــه س الت زی

  :]41[بپرسند
آوریـم   دسـت  بـه تـوانیم   هایی که ما می آیا رقبا از آن فرصت •

 کنند؟ عقب نشینی می

آیا ما باید بر بازارهاي در حال رشد تمرکز کنـیم یـا بـه فکـر      •
 استحکام وضعیت موجود خود باشیم؟

آیا مشکالت مشتریان یا رقباي ما بـراي مـا فرصـتی ایجـاد      •
 کند؟ می

تـوانیم از منـابع کلیـدي خـود سـریعتر از رقبـا در        آیا ما مـی  •
 ؟هاي معامالتی استفاده کنیم قیمت

الزم است مدیران تصدیق کنند که امکان دارد بـا اسـتفاده از   
هاي موجود و به حداقل رساندن تهدیدها بهتـرین جایگـاه    فرصت

  . را در وضعیت رکود به تصرف خود درآورند

  موجودي بازارهاي برا موجود محصوالت. 3- 2- 1
اشاره شد حفظ مشتریان موجود بـه منظـور    همانطور که قبالً

. بقا در شرایط رکود از اهمیت باالیی برخـوردار اسـت  اطمینان از 
درصد مشتریان در یک کسب و کار ممکن اسـت تـا    20بیش از 

درصد سود شرکت را ایجاد کنند کـه نیمـی از ایـن سـود بـه       80
درصد از مشتریان غیر سـودآور از بـین    30سانی به ر خاطر خدمت

ه داراي بنابراین الزم است بـر روي مشـتریان کنـونی کـ    . رود می
سـت کـه   ا ین معناه اهستند تمرکز کنیم و این بو ارزش اهمیت 
ها باید بپذیرند بعضی از مشتریان خاص خـود را از دسـت    شرکت
ها باید بپذیرند که رقبا مشتریان را بـا   شرکت ،عالوه بر آن. بدهند

  . ربایند هاي پایینتر می ارائه قیمت
نسبت به سایر ارزش بعضی از مشتریان خاص براي این رقبا 

هـا هزینـه اصـلی     ممکن است آن شـرکت . ها بیشتر است شرکت
ساختار ها  آن اند یا اینکه شاید خدمت به مشتریان را ناچیز پنداشته
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یعنی حتی فروش با حاشـیه   ،اي ثابت باالتري داشته باشند هزینه
تقویت این نوع تفکر . سودآور استها  آن سود خیلی کم نیز براي

تـوان خـدمات بهتـري بـه      تریان غیر سودآور مـی رفتن مش باکه 
تواند براي شرکت بسـیار   می ،مشتریان سودآور و وفادار ارائه نمود

  . مفید باشد
هـایی   تمام بازاریابان باید دقیقاً پیشنهادات خود را براي بخش

 بـه عبـارت دیگـر   . ارزش قائل هسـتند ها  آن ارائه دهند که براي
اشخاص مـورد هدفشـان بخـوبی     بندي و باید درباره بخشها  آن

رنـد  در دوران رکود مطمئناً گروهی از مشتریان وجود دا. فکر کنند
بـا ایـن   . دهنـد  العمل نشان می که نسبت به دیگران بیشتر عکس

بـر   حال تغییر جهت دوباره یک شرکت به یک بخش بـازار زمـان  
  .ها آمادگی الزم را براي این کار ندارند بوده و بسیاري از شرکت

خیلـی دیـر    واقع بسـیاري نسـبت بـه رکـود بـه کنـدي و       در
یا شـدت   گرفتهدیده اع آنرا نوزیرا وق ،دهند العمل نشان می عکس

  . آنرا انکار کرده بودند
وجود  ههاي مؤثر بازاریابی براي دوران رکود بعد از ب استراتژي

هـا قبـل از بـروز     بلکه این استراتژي ،اند آمدن رکود طراحی نشده
  . اند اقتصادي طراحی شدهرکود 

مسئولیت مدیران مقابله با هر گونه ضعف یا تهدید پیش روي 
ثباتی است و اگر این کار را انجام ندهند  شرکت قبل از هر نوع بی

  . سازند پذیر می شرکت را در مقابل فشارهاي ناشی از رکود آسیب
هــا بایــد خــط  عــالوه بــر بررســی پایگــاه مشــتري، شــرکت

یز بررسی نموده و بر روي محصوالت اصلی خود محصولشان را ن
ـ ها از دارا بسیاري از شرکت. تمرکز کنند هـاي باارزشـی مثـل     یی

هـا و هویـت نـام تجـاري تثبیـت شـده        مشتریان ثابـت، مهـارت  
به منظور عبور از بحران اقتصادي از این مـوارد بایـد   . برخوردارند

تـا   را تقویـت نمـود  هـا   آن بخوبی محافظت و همچنین بـازدهی 
  .شرکت بتواند در صحنه رقابت باقی بماند

چاران از تفسیر منطقـی خطـوط محصـول حمایـت کـرده و      
در از بین بردن خطوط محصول و که کند  تشویق میرا ها  شرکت
رحم باشند و  کنند بی هاي بیشماري که ایجاد پیچیدگی می نسخه

درصــد موجـودي انبــار   50کنـد   را کـه بیــان مـی   50/  5قـانون  
در نظر داشته کند  را ایجاد میها  آن درصد درآمد 5ها تنها  شرکت

  ]42[.باشند
هاي ارائـه خـدمات نیـز     همین استدالل براي بعضی از بخش

هـاي   نظر کردن از فعالیت براي مثال با صرف. شود کار برده می هب
از قبیـل مالقـات رو در    .تواننـد آزاد شـوند   منابع می ،ضروريغیر

هـاي کـم    توانـد توسـط راه   روي غیر ضروري با مشتریان که می
  . تري مثل تلفن یا اینترنت انجام شود هزینه

ــر ــتراتژي دیگ ــتفاده از   ياس ــریم اس ــر بگی ــد در نظ ــه بای ک
هایی براي جـذب منـافع بیشـتر از محصـوالت موجـود در       کانال
افت از ایــن یکروســار مضــدر حــال حا. رهــاي موجــود اســتبازا

هـایی بـراي    استراتژي استفاده کرده و در حال بازگشایی فروشگاه
 ]43[.بهبود تجربه خرید کامپیوتر و افزایش درآمدهاي خود اسـت 

توانـد مشـتریان    چـون مـی   ،این استراتژي فواید دیگري هم دارد
توانـد   آن می جدیدي را براي پیشنهاداتش معرفی کند و عالوه بر

 ها فروشگاهرا با محصوالت جدید در این  وجودمشتریان جدید یا م
  .آشنا کند

  دیجدي بازارها در موجود محصوالت. 3- 2- 2
هـا از روي   شرکت ،زمینه یک رکود حاد با در نظر گرفتن پیش

کنند تا موقعیتشـان را حفـظ کـرده و سـهمی از      ناچاري سعی می
راکـد   يمنجر به بـازار  در نهایتآورند که این امر  دست بهبازار را 

ورود به بازارهاي جدیدي که محصوالت موجود بتواننـد  . شود می
هـاي صـنعتی جدیـد یـا منـاطق       بخـش  -در آن بفروش برسـند 

هایی را جهت ایجاد جریان نقدي، سـود   فرصت -جغرافیایی جدید
  . کند و سهم بازار ایجاد می

برخـی از  . افتن مشتریان جدید در بیان آسانتر از عمل اسـت ی
هـاي عـادي نیـز بـه      ال در بازار صـنعتی در زمـان  هاي فع شرکت

یا تکمیل یـا  ها  آن کنند؛ ظرفیت عمل می به کنديمنظور توسعه 
یک شـوك  . دهند بدون تغییر ادامه میها  آن و نسبتاً تکمیل است
ها نگاهشان به  تواند موجب شود که این شرکت ناشی از رکود می

هرچنـد  . کردنـد  سمت بازارهایی برود کـه قـبالً از آن دوري مـی   
نـد بـا   ده ها از تغییر واهمه دارند و تـرجیح مـی   بسیاري از شرکت

به جـاي اینکـه بـه دنبـال      ،همان حالت راکد ولی آشنا ادامه داده
  . هاي چالش برانگیز و پرمخاطره باشند فرصت
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ید کند که فرصتی در أیت) هوش بازار(با این حال، اگر شم بازار
بازگشـت سـرمایه قابـل تـوجهی      انـد تو می ،بازار جدید وجود دارد

البته به شرط آنکه شرکت منابع مورد نیاز براي  .وجود داشته باشد
ورود به بازار جدید و استحکام بخشیدن موقعیت خود را در اختیار 

ام  بی يآ  پذیرفت که شرکت] 44[ول براي مثال هانی. داشته باشد
پـس  تـر از آن اسـت،    در کالن شهرها و شـهرهاي بـزرگ قـوي   

یافتـه پـیش    تر و کمتر توسـعه  سوي شهرهاي کوچک هول ب هانی
تر نفوذ کـرده و سـهم بـازار     توانست راحت رفت، چون در آنجا می

   ]45[.خود را افزایش دهد
تواننـد هـدف قـرار دادن مشـتریان را      ها می بعضی از شرکت

این همان کـاري اسـت   . عالوه بر کسب و کارشان در نظر گیرند
بزرگ قطعات اتومبیل در جهـت   کننده تأمین] 46[ که شرکت دانا

شـرکت متوجـه شـد کـه     ایـن  . افزایش فـروش خـود انجـام داد   
کننـده   تواننـد از مصـرف   هاي انتقال قدرت مـی  سازندگان محرك

چیزي که تولیدکننده قطعـه اصـلی     درصد بیشتر از آن 25نهایی 
کنـد درخواسـت کننـد، زیـرا قطعـه جـایگزین ارزش        دریافت می

سازندگان اصلی کـه آن  نهایی دارد تا  کننده ي براي استفادهبیشتر
  ]47.[بینند از هزینه اتومبیل می یرا به عنوان بخش

  موجودي بازارها در دیجد محصوالت. 3- 2- 3
نیاز به نوآوري براي بقا معموالً تکیه کالم کسانی اسـت کـه   

این است که نوآوري و ماهیـت   آن دلیل. در تجارت موفق هستند
اگر شرکتی پس از گذشـت سـه    .آن انجام کارهایی متفاوت است

همانند حال حاضر انجام دهد به احتمال زیاد پس از را سال کارها 
هر شرکتی براي حفظ مزیت رقابتی . سال از بین خواهد رفت 10

ثبـات و   خود به نوآوري نیاز دارد کـه ایـن امـر در بازارهـاي بـی     
  . طم از اهمیت بیشتري برخوردار استمتال

هـا   کند که در دوران رکود بسـیاري از شـرکت   چاران بیان می
بهبـود محصـوالت موجـود تمرکـز      منظور بهفقط بر روي تحقیق 

ها  شما باید از فرصت«: گوید وي می. کنند که این اشتباه است می
استفاده کنید تا جهش عظیمی را بوسیله تمرکـز بـر محصـوالت    

رقباي شـما در هراسـند، ممکـن اسـت کمبـود      . ایجاد کنید جدید
ایـن  . ترسـند  نقدینگی داشته باشند و شاید از ریسک کـردن مـی  

مجموعه شرایط بسیار خوبی براي شماست تا شرکت خـود را بـه   
اگر شما از این فرصت . یدیها سال معرفی نما عنوان برنده براي ده

رتبـه چهـارم و پـنجم در     توانید در پایان رکود از استفاده کنید می
  ]48[».صنعت به رتبه اول یا دوم برسید

وضعیت مشخص است، توسعه محصوالت باید همیشه انجام 
هاي رکود بیشتر بـه آن   و نباید از آن غفلت شود و در زمان پذیرد

توانـد نقـش سـودمندي در یـافتن      تحقیقات بازار مـی . توجه شود
نتـایج یـک   . محصـوالت جدیـد داشـته باشـد     براي ییها فرصت

هـاي صـنعتی توسـط خـود      درصد نـوآوري  80تحقیق نشان داد 
  ]49[.مشتریان مطرح شده است

هـا در رکـود    درصد شـرکت  75تحقیق دیگري نشان داد که 
بنـدي مشـتریان اسـتفاده کـرده و      از بخش 2001اقتصادي سال 

در  ]50[.نـد توسعه محصوالت جدید را مورد بررسی قـرار داده بود 
بنـدي بـازار بـر اسـاس      ها اهمیـت بخـش   واقع بسیاري از شرکت

بنـدي   بخـش هـا   آن .گیرنـد  نیازهاي مشتریان را دسـت کـم مـی   
هایی مثل بخش صـنعت، موقعیـت    بندي مشتریانشان را به بخش

اگر شرکتی بازار را بر . کنند جغرافیایی یا اندازه مشتري محدود می
تواند با سفارشی ساختن  ه تنها میبندي کند، ن اساس نیازها بخش

هـاي   و کسـب ارزش ( هاي هر بخـش  محصول با توجه به ارزش
خدمت بهتري به مشتریانش ارائه کنـد،  ) ها بیشتري از این بخش

هـایی بـراي محصـوالت جدیـد مطـابق بـا        تواند فرصت بلکه می
  . نیازهاي بازار کشف کند
نی باشـد،  بر و طـوال  تواند فرآیندي هزینه توسعه محصول می

تـري نیـز از قبیـل توسـعه      تـر و سـریع   ولی ابزارهاي کم هزینـه 
محصوالت جدید از طریق محصوالت جایگزین براي دوران رکود 

دهند کـه   ها اجازه می محصوالت جایگزین به شرکت. وجود دارند
کـرده  از موانع ورودي ایجاد شده توسط رهبران پیشین بازار عبور 

تـر و   و سـریع  کننـد تر ایجـاد   استراتژي محصول جدید را آسان و
  .تر آن را در دوران رکود به اجرا بگذارند ارزان

تواند موارد نـاملموس مثـل    هاي محصوالت جدید می فرصت
تـر و در   تواننـد سـریع   خـدمات مـی  . در برگیردنیز ارائه خدمات را 

ـ     بسیاري از موارد ارزان . ازار شـوند تـر از محصـوالت جدیـد وارد ب
تواند تأثیر بیشتري نسـبت بـه    عالوه بر آن یک خدمت جدید می
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محصول جدید بر روي مشـتري داشـته باشـد و جایگـاه ارزشـی      
مشتري را تقویت کنـد، در نتیجـه شـرکت را بـا قـدرت رقـابتی       

  . کند مضاعف براي بقا و کامیابی در زمان رکود تجهیز می

  دیجدي بازارها در دیجد محصوالت. 3- 2- 4
هـا بـه    این آخرین قسمت از ماتریس انسوف است که شرکت

هـاي جدیـدي در کسـب و کارهـاي جدیـد       دنبال یافتن فرصـت 
 بـاالیی ریسـک   داراياین امر مخصوصاً در دوران رکـود  . هستند

است، با توجه به این واقعیت که سرمایه قابل توجهی نیاز است و 
ز دارند و زمان محصوالت جدید به منظور رشد طبیعی به زمان نیا

  . نیز در دوران رکود بسیار حیاتی است
هـایی وجـود دارد کـه ایـن      با این وجود، مثالهایی از شـرکت 
کتر اپرشرکت از قبیل  .کنند استراتژي را در دوران رکود دنبال می

 دسـت  بـه که به تازگی حق امتیاز یک کـارواش را  ] 51[اند گمبل
هاي رشدي بوده  دنبال فرصتست که به ا آورده و این بیانگر این

 شـود  که به هیچ وجه به مدل کسب و کار کنونی آن محدود نمی
فروشــندگان پریشــان بــراي فــروش کــه در زمــان رکــود  .]52[

، هاي باارزش خود با قیمتهاي پـایین تحـت فشـار هسـتند     ییدارا
  .جذاب باشد بسیارتواند  کسب سود می

ي اسـت تـا   تجار تاکتیکهمانطور که کسب سود بیشتر یک 
استراتژي بازاریابی، طراحی اسـتراتژي محصـوالت جدیـد بـراي     

هایی است که بازاریابان  بازارهاي جدید نیز چیزي فراتر از تخفیف
فوري با حـداقل   یاگر یک شرکت به دنبال راه حل. دهند ارائه می

  .دنریسک است از اخذ چنین استراتژي باید اجتناب ک

  شناخت روانشناسی رکود. 4
دروان شکوفایی اقتصادي، ممکن اسـت بازاریابـان از یـاد    در 

و هـا   آن ببرند که افزایش فروش تنها به دلیـل تبلیغـات زیرکانـه   
خریدها به عوامل بسیاري از قبیل . ارائه محصوالت جذاب نیست

نسـبت بـه آینـده،    ها  آن کنندگان، احساس اطمینان درآمد مصرف
همچنـین سـبک    اعتماد به کسـب و کـار و شـرایط اقتصـادي و    

  .کننده مصرف بستگی دارند هاي تشویق زندگی و ارزش
سابقه بوده و مـوج اخبـار    با این وجود رکود حاضر تا کنون بی

کننـدگان و   ادي سبب از بین رفتن اعتماد مصرفکننده اقتص امید نا
را به تنظیم رفتارشـان بـر   ها  آن شده وها  آن کاهش قدرت خرید

  . اي و شاید با ثبات سوق داده است هاي پایه اساس روش
در اروپـا و آمریکـا    ویـژه  بهها هم اکنون در اکثر نقاط دنیا  آن

اند که در طول دو تا سه دهه گذشته کوهی از بـدهی   متوجه شده
هـاي خـود را از    ازها و دارایـی انـد  اند و پس براي خود ایجاد کرده

زنـدگی خـوب از لحـاظ     یـف بازاریابان با ارائـه تعر . اند دست داده
کنندگان را به زندگی فراتر از نیازهایشـان ترغیـب    مادي، مصرف

هـا،   اي از صورتحساب کنندگان با توده در نتیجه مصرف. کردند می
در همـین  . مواجـه شـدند  کسادي و از دست دادن درآمدهایشـان  

هـاي مـالی، بحـران در     هـا، شکسـت   هاي شرکت شرایط رسوایی
هاي سنگین  و همچنین پرداخت مالیات هاي مسکن و بیمه بخش

نسـبت بـه   هـا   آن کنندگان و بـدبینی  اعتمادي مصرف منجر به بی
  .هاي بازاریابان شد پیام

ترکیب این عوامل چالشی عمیق را براي بازاریابان نه فقط در 
اولـین  . بلکه در شرایط بهبود نیز ایجاد کـرده اسـت   ،شرایط رکود

هاي مشـتریان   باید درك بخشگام در پاسخگویی به این شرایط 
بازاریابان معموالً مشتریان را بر اساس  .جدید در دوران رکود باشد

 یـا سـبک زنـدگی   ..) .سن، درآمـد و ( شناختی هاي جمعیت ویژگی
هـایی   بندي چنین بخش. کنند بندي می بخش...) سنتی، مدرن و (

بنـدي   در دوران رکود ممکن است کارایی زیادي نسبت به بخـش 
بـر اسـاس عوامـل روانشناسـی حاصـل از       ]53[اسانه بازارروانشن
کنندگان بـه محـیط اقتصـادي     هاي احساسی مصرف العمل عکس

دسته تقسیم  چهاربر اساس این دیدگاه مشتریان به . نداشته باشد
امـا صـبور؛   -مشتریان ترمز کرده؛ مشتریان آسیب دیده :شوند می

  ]54[.مشتریان آسوده خاطر؛ زندگی کنندگان براي امروز

  ]55[مشتریان ترمز کرده. 4- 1
پذیرند  کنند که بسیار آسیب این گروه از مشتریان احساس می

این گـروه همـه انـواع    . ترین وضعیت مالی قرار دارند و در سخت
طریق حـذف کـردن، بـه تعویـق انـداختن،      هاي خود را از  هزینه

اگرچـه  . دهنـد  خریدها کاهش میکاهش دادن یا جایگزین کردن 
ننـدگان بـا درآمـد پـایین عمومـاً در ایـن بخـش جـاي         ک مصرف
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تواننـد   کنندگان مضطرب با درآمد باال نیز می گیرند، اما مصرف می
در این بخش قـرار گیرنـد، بخصـوص اگـر شـرایط سـالمتی یـا        

   .به وخامت بگذارنددرآمدي رو 

  ]56[اما صبور -مشتریان آسیب دیده. 2-4
بین هستند، امـا از   این گروه از مشتریان نسبت به آینده خوش

مدت کمتر   توانایی خود براي حفظ استانداردهاي زندگی در کوتاه
هـا   هماننـد گـروه قبلـی در همـه زمینـه     هـا   آن .مطمئن هسـتند 

ایـن  . ه و شـدت گـروه قبلـی   کنند ولی نه به انداز جویی می صرفه
دهنـد و شـامل    گروه بزرگترین بخش مشـتریان را تشـکیل مـی   

که کـار خـود را از دسـت     شود می اکثریت زیادي از خانه دارهایی
بـا  . اي هسـتند  اند و به لحاظ درآمدي شامل طیـف گسـترده   نداده
از این گروه به گروه مشتریان  زیاديتر شدن شرایط، جمع  سخت

  .پیوندند ترمز کرده می

 ]57[مشتریان آسوده خاطر. 3-4

کنندگان درباره توانـایی خـود در خـارج شـدن از      این مصرف
همانند ها  آن .هاي اقتصادي کنونی و آینده مطمئن هستند بحران

تر و کمتر تجملی اقدام به  دوران رونق اقتصادي اما کمی گزینشی
درصـد   پـنج این بخش شامل افرادي است که در . نندک خرید می

این گروه همچنین شامل افرادي . باالي درآمدي جامعه قرار دارند
امـا دربـاره ثبـات مـالی      ،است که از ثـروت کمتـري برخوردارنـد   

ــد  ــان خــاطر دارن ــا  . خــویش اطمین ــال بازنشســتگان ی ــراي مث ب
یـا در  انـد   گذارانی کـه کمـی زودتـر از بـازار خـارج شـده       سرمایه

تـوان در   انـد را مـی   گذاري کرده تري سرمایه بخشهاي کم ریسک
  . این گروه قرار داد

  ]58[زندگی کنندگان براي امروز. 4- 4
شوند و در اکثر مواقع نسـبت   این بخش دچار تغییر رفتار نمی

کنندگان این گروه اساساً بـا   مصرف. از کردن بی تفاوتنداند به پس
ي خریـدهاي اساسـی بـه بحـران     توسعه جداول زمانی خـود بـرا  

عموماً شهر نشینان و جوانترها بیشتر . دهند العمل نشان می عکس
درآمد خود را صرف تجربـه  ها  آن .کنند تا خرید اقدام به اجاره می

بـه اســتثناي خریــداران  (هــا کننــد تـا خریــد امــوال و دارائـی   مـی 
عید تغییر رفتار مصرفی این گروه تقریباً ب). محصوالت الکترونیکی

  . رسد، مگر آنکه بیکار شوند به نظر می
کنندگان فارغ از اینکه بـه کـدام گـروه تعلـق دارنـد،       مصرف

  :کنند بندي می مصارف خود را به چهار طبقه تقسیم
محصوالت و خدماتی کـه بـراي بقـا الزم    ]: 59[ضروري •

 .شوند بوده یا محور آسایش تلقی می

قابـل توجیـه   ها  آن مواردي که خرید فوري]: 60[مصرفی •
 .است

 تـوان خریـد   موارد مورد نیازي کـه مـی   ]:61[قابل تعویق •
 .منطقی به تعویق انداخت طور بهرا ها  آن

مواردي که غیر ضروري یـا غیـر   ]: 62[پوشی  قابل چشم •
 ]63. [قابل توجیه هستند

کنندگان بخشی از خوراك، مسکن و پوشـاك را   همه مصرف
حمل و نقل ها  آن ند و اکثرا هاي ضروري پذیرفته عنوان هزینهه ب

  .دهند و مراقبتهاي پزشکی را نیز در همین طبقه قرار می
زنـدگی کننـدگان بـراي    «همه مصرف کنندگان به اسـتثناي  

هاي مصرفی خود را مورد  در دوران رکود و بحران، اولویت» امروز
محصوالت و خدماتی نظیـر  . دهند بازنگري و تجدید نظر قرار می

هاي جدید، اتومبیـل و   ، هنر و سرگرمی، لباسرستوران، مسافرت
توانند به سرعت در اذهـان مشـتریان از    تجهیزات الکترونیکی می

ــه قابــل تعویــق و حتــی   قابــل جایگــاه محصــوالت ضــروري ب
   ]64[.تبدیل شوند پوشی چشم

هـاي مختلـف    رفتارهاي در حـال تغییـر بخـش    )4(در شکل 
و انواع مصارف نشان هاي مشتریان  با توجه به گروه کننده مصرف

  .داده شده است
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]65[کننده هاي مختلف مصرف رفتارهاي در حال تغییر بخش - 4شکل 

  هاي بازاریابی در دوران رکود تاکتیک. 5
در هاي خـود   بازاریابان باید توازنی بین تالش ،در دوران رکود

هاي بلندمـدت بـه    گذاري مدت و سرمایه ها در کوتاه کاهش هزینه
سـازي   بهینـه «. منظور حفظ و تقویت نام تجـاري برقـرار نماینـد   

 تقویـت «و » ]67[بهبود شـرایط ارائـه  «، »]66[سبدهاي محصول
 سه روش مؤثر بـه منظـور تـأمین اهـداف    » ]68[اعتماد مشتریان

نگی بـرآورده سـاختن   به منظور آگاهی از چگـو  ]69[.فوق هستند
  .توجه نمایید )5(هاي مختلف مشتریان به شکل  نیازهاي گروه

در فضاي نسبتاً بحرانی سال  :سازي سبدهاي محصول بهینه) الف

 ققابل تعوی  مصرفی پوشی قابل چشم  ضروري

  کم  زیاد  ریسک کاهش فروش
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  ها هاي بدون تغییر یا با تغییرات اندك براي شرکت فرصت: بازار با ثبات

  ها براي دیگران تر؛ کاهش فرصت هاي بدون تغییر یا با تغییرات اندك براي رقباي قوي فرصت: بازار ترکیبی
  ها ها براي شرکت کاهش چشمگیر فرصت: بازار در حال افول 

ــه  ــا و بـ ــال کاالهـ دنبـ
تـر   برندهاي کـم هزینـه  

هســـتند و مـــواردي از 
قبیـــــل برچســـــبهاي 

هــاي  نــام(خصوصــی 
تجــاري محلــی ارزان  

ــت ــایگزین ) قیمـ را جـ
 .کنند می

خریدهاي خـود را کـه   
در این طبقه قرار دارند 

 .حذف خواهند کرد

به دنبـال تعویـق تمـام    
ــادوام  ــدهاي بــ خریــ

مگـر در مواقــع   ،هسـتند 
مـورد  خدمات  ضروري؛

ــود  ــاز خ ــل  را نی از قبی
ــدمات   ــرات و خـ تعمیـ
دندانپزشکی بـه تعویـق   

 .  د انداختنخواه

ــال    ــه دنب ــدت ب ــه ش ب
کاهش یا حذف برخـی  
رفتارهــا بــوده یــا در   
جسـتجوي جایگزینهـاي   

 .تر هستند کم هزینه

ــتجوي    ــال جس ــه دنب ب
برندهاي مورد عالقه بـا  

تر هسـتند   قیمتهاي پائین
 اما به جایگزینهاي کمتـر 

تـر   مورد عالقـه و ارزان 
 .دهند رضایت می

کاهش و حـذف شـدید   
  زا موارد هزینه

خریدهاي مهم را به تعویق 
از تعمیــر بــه  ؛اندازنــد مــی

جــاي جــایگزینی اســتفاده 
بـه دنبـال ارزش    ؛کنند می

بیشتر و هزینه مالکیت کمتر 
 ؛هستند تا ویژگیهاي بیشـتر 

در محل فروش چانه زنـی  
  .کنند می

میزان و دفعـات خریـد   
 ددهن خود را کاهش می

و بر ارزش کـاال تاکیـد   
 . دارند

خریــد برنــدهاي مــورد 
عالقــه خــود را هماننــد 
قبـــل از دوران رکـــود 

 .دهند انجام می

ندرت خریدها را غیر به 
ـ    داننـد،  یقابل توجیـه م

ولی ممکن است برخـی  
هاي خاص در این  هزینه

 .طبقه را کاهش دهند

دنبـال کیفیـت بهتـر    به 
اي کـــه  بـــراي هزینـــه
کننـــد  پرداخـــت مـــی

در محل فـروش  ؛ هستند
 .کنند زنی می بیشتر چانه

در خریـــد کاالهـــاي  
تر عمـل   لوکس گزینشی

 .کنند می

خریــد برنــدهاي مــورد 
عالقــه خــود را هماننــد 
قبـــل از دوران رکـــود 

 .دهند انجام می

در مــورد اینکــه برخــی 
قابل عادات خرید را غیر 
اعتنـا   توجیه بخوانند بی

ــتند ــت   ؛هس ــن اس ممک
نخواهند انـواع جدیـد   

 .خرید را تجربه کنند

در صورت زیـاد بـودن   
خرید اقـدام بـه خریـد    

ــی ــر   مـ ــد، در غیـ کننـ
ــن ــورت آن ای ــه  ص را ب

 .اندازند تعویق می

خریــد برنــدهاي مــورد 
عالقــه خــود را هماننــد 
قبـــل از دوران رکـــود 

 .دهند انجام می
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بازاریابان توانستند با حداقل تغییرات موقتی در کمیـت   2001
در . ها یا خطوط محصول پرهیز نماینـد  تولید از بازبینی قیمت

توانند به جارو کردن خطوط  هاي شدیدتر بازاریابان می بحران
محصول اقدام نموده و ابتکار عمل را در دست گیرند تا اینکه 

بازاریابان در هنگام مواجهه با کـاهش  . مجبور به تغییر نشوند
تقاضا باید پیچیدگی شدید در خطوط محصـول را کـه داراي   

. کاهش دهند هاي متفاوتی هستند و ویژگی ها شکلها،  اندازه
خطوط محصول متنـوع در دوران رکـود منجـر بـه ناکـارایی      

ــه ــد     هزین ــت کن ــابع و بازگش ــالف من ــابی و ات ــاي بازاری ه
  . هاي شرکت خواهد شد سرمایه

سازي سبدهاي محصول به معناي نادیـده   با این وجود، بهینه
بهبودهاي نوآورانـه در محصـوالت اصـلی    . گرفتن نوآوري نیست

خود ساخته و انگیـزه خریـد را بخصـوص بـراي      ها را متوجه نگاه
تطابق مجدد با شرایط . دهد کاالها و خدمات مصرفی افزایش می

بینـی مجـدد تقاضـا بـراي هـر مـورد از خـط         مستلزم پیش ،بازار
براي مثال . محصول با توجه به تغییر عادات خرید مشتریان است

ت فارشی بودن محصوالتنوع یا س» ترمز کرده«رف کنندگان مص
در خریـد  . خواهنـد کـرد  ها  آن ضروري را قربانی سادگی و ارزانی

را بـه تعویـق انـداخت،    هـا   آن نتـوا  وامی کـه نمـی  کاالهاي بـاد 
امـا صـبور خریـدهاي خـود را بـه       -کنندگان آسیب دیـده  مصرف

مدلهاي داراي ارزش باال سـوق خواهنـد داد تـا کاالهـاي داراي     
هر دو بخـش از خریـد   کنندگان  در نتیجه مصرف. ویژگیهاي برتر
  ]70[.دوام و پرهزینه اجتناب خواهند کرد کاالهایی بی

ترمز کرده و آسیب دیده بـراي   مشتریان :بهبود شرایط ارائه) ب
تمام کسـب و کارهـا   . کسب بهترین نتیجه خرید خواهندکرد

در شـرایط  . اي رقابت قیمتی خواهند داشت فزاینده طور بهنیز 
تالش کمی از سوي مشـتریان  ی که مستلزم سخت، تخفیفات

گردانـد   برمـی ها  آن است و وجوه نقدي را در محل فروش به
تر از ترفیعاتی از قبیل جوایز و خدمات پستی است که بـا   مؤثر

بازاریابـان بایـد دفعـات و عمـق     . پذیرنـد  تأخیر صـورت مـی  
بایـد  هـا   آن همچنین. ترفیعات قیمتی موقتی را افزایش دهند

از سطوح قیمت معمولی بـه دقـت مـورد    ادراکات مشتریان را 
شـود   ترفیعـات بـیش از انـدازه منجـر مـی     . بررسی قرار دهند

هـا   مصرف کنندگان در انتظارات خود دربـاره کـاهش قیمـت   
تجدید نظر کرده که ایـن امـر سـودآوري شـرکت را تهدیـد      

ها به سـطح عـادي    کند، زیرا مردم تا زمان بازگشت قیمت می
   .مقاومت خواهند کرد ها یش قیمتادر برابر افز

هاي تجاري خـود   توانند نام زمانی که رهبران اصلی بازار نمی
نـام  «تواننـد یـک    هاي پایین بازار سوق دهنـد، مـی   را به قسمت

تـري از نـام    معرفی کنند کـه نسـخه ارزان  » ]71[تجاري جنگنده
تجاري اصلی است که تحت نامی متفاوت و با حداقل تبلیغات به 

شــرکت  1980راي مثــال در بحــران دهــه بــ. رســد فــروش مــی
را بـه عنـوان جـایگزین    » ]72[ بنـر «گمبل نام تجـاري  کترانداپر

پـس از پایـان   . معرفـی نمـود  » ]73[چارمین«تر نام تجاري  ارزان
توانـد بـه آرامـی کنـار      یافتن بحران، نام تجاري جنگنده هم مـی 

گذاشته شود و هم به عنوان یک موجودي با ارزش در کـل خـط   
  ]74[.به کار خود ادامه دهد محصول

حتـی   -کننـدگان نگـران   مصـرف  :تقویت اعتمـاد مشـتریان  ) ج
بـه   -هاي آسوده خاطر و زندگی کنندگان بـراي امـروز   بخش

هاي تجاري آشـنا و مـورد اعتمـاد بـه      دنبال محصوالت و نام
هاي اطمینان  پیام. عنوان یک انتخاب مطمئن و راحت هستند

نام تجاري را تقویـت کـرده و    بخشی که ارتباطات عاطفی با
همانگونـه کـه   . دهند بسیار مهم هسـتند  همدلی را نشان می

ل هـاي گذشـته از    جنگید تا بازاري را که سـال  ]75[شرکت د
هـاي   این شـرکت آگهـی  . آورد  دست بهدست داده بود مجدداً 

هاي متفـاوتی بودنـد بـه چـاپ      چاپی متفاوتی که حاوي پیام
د بـراي همنـوایی بـا هـر یـک از      رسـی  رسانید که به نظر می

  :ن طراحی شده بودآهاي بازار  بخش
مشـتریان ترمـز   (» ]76[ شماحد امکانات خارج از جعبه، در «
ل در زمـان «؛ )کرده هـاي دشـوار اطمینـان     به راه حلهاي ساده د
هاي ایده  لپ تاپ«؛ )اما صبور -مشتریان آسیب دیده(» ]77[کنید

» ]78[کننـد  ط اقتصادي کار میآلی که در هر مکان و در هر شرای
اقتصــاد ضــعیف، شــما را قدرتمنــد «؛ )مشــتریان آســوده خــاطر(

  ]80).[زندگی کنندگان براي امروز(» ]79[سازد می
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  ]81[تاکتیکهاي بازاریابی در دوران رکود -5 شکل

هاي مختلف ترکیب عناصر  تجزیه وتحلیل گزینه. 6
  رکود اقتصاديبازاریابی در شرایط 

انتخاب یک استراتژي بازاریابی به مالحظات چندي از قبیـل  
ریـزي شـده، نـرخ     سهم فعلی بازار شرکت، ظرفیت فعلی و برنامه

مشتري و حساسیت فایده ذهنی،  قیمتیرشد بازار، کشش پذیري 
ها و اقـدامات   رابطه بین سهم بازار و سودآوري و سرانجام واکنش

بایـد   هـا  شـرکت . استراتژي رقبا بسـتگی دارد مبتکرانه احتمالی و 
تأثیر هر استراتژي بازاریابی بر فروش، سـهم بـازار، سـودآوري و    

  ]82[.دنسرمایه گذاري بلندمدت را پیش بینی کن
هـا در   روي شـرکت  پیشهاي استراتژیک  گزینه )1(در جدول 

زمان بحران اقتصادي به همراه دالیل انتخـاب هـر اسـتراتژي و    
  .است  جراي آن نشان داده شدهپیامدهاي ا
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هــاي  تاکیــد بــر قیمــت؛ قیمــت •
 .تر فروشی مناسب خرده

تـر بـا    هـاي کوچـک   ارائه بسـته  •
 .تر قیمت پائین

هــــاي  گســــترش برچســــب •
 .فروشی خصوصی خرده

 .ترویج محصوالت ارزان •
 .معرفی برندهاي جنگنده •

هاي مربوط به انجـام   ارائه گزینه •
 .خود مشتريکارها توسط 

ادامــه تبلیغــات یــادآوري، مــثالّ  •
 .براي تعطیالت آتی

  .هاي تعویقی ارائه برنامه •
هـاي کـم    گـذاري  انجام سرمایه •

  .هزینه
 ترویج معامالت استثنایی •
به چالش کشیدن رفتـار قیمـت   •

ــنجی ــل از(س ــرات قبی ــه  خط ب
تعـــویض  انـــداختن تعویـــق
  .)الستیک

  .ها کوچک کردن اندازه •
  .ها نگهداشتن قیمتپائین  •
هـاي   بسته موضوع که تبلیغ این •

تـر   کوچک براي مشتري مناسب
 .است

  .تر هاي ارزان ارائه گزینه •
  کاهش قیمتهاي خرده فروشی •
ترویج جوایز به منظـور تشـویق    •

 .خرید
تاکید بر روي وابستگی کاالها یا  •

 .خدمات داراي برند

  .تر تر و ارزان هاي ساده ارائه مدل •
هاي با قیمـت تمـام    مدلترویج  •

  .تر شده پائین
 .ترویج خدمات تعمیري •

  
  
 

 ارائه پاداش به مشـتریان وفـادار   •
  .)حتی در صورت کاهش خرید(
 حصوالتم  بخش انگیزه  تبلیغ •
تبلیــغ محصــوالت جــایگزین    •

  .محصوالت گرانتر

پـذیر سـاختن خریـدهایی     امکان •  .ادامه تبلیغات یادآوري •
ــد   ــدرت خری ــا ق ــه ب ــات ک طبق

  .است رایغتر م پائین
تبلیغ منافع خرید به سبک افراد  •

  .متمول

ــال   • ــد در ح ــافع خری ــرویج من ت
  .حاضر

گوشزد کردن ضررهاي ناشی از  •
بــه تعویــق انــداختن خریــد بــه 

 .مشتریان

تاکیــد بــر کیفیــت برجســته     •
  .محصول

تبلیغ محصـول بـه نحـوي کـه      •
مشتري به خـاطر موفـق بـودن    

  .شایسته آن است

  .ادامه تبلیغات یادآوري •
ادآوري این نکته بـه مشـتریان   ی •

کـــه بـــدون محصـــول شـــما 
 .توانند زندگی کنند نمی

ــد و   • ــوالت جدیـ ــه محصـ ارائـ
ــگفت ــن    ش ــرویج ای ــز و ت انگی

موضوع کـه مشـتري بایـد آنـرا     
 .داشته باشد

غ محصوالت به نحـوي کـه   لیتب •
اگر مشتري پولدار شد حتماً باید 

  .را خریداري کند آن

هــاي پرداخــت  پیشــنهاد برنامــه •
  .اقساطی

ترویج مزایاي کیفیت زندگی در  •
 .صورت خرید در حال حاضر

هاي اعتباري خـاص   ارائه کارت •
  .جهت آسایش خریداران

 هــاي اســتثنایی تــرویج فرصــت •
  .خرید

  .ادامه تبلیغات یادآوري •
گـذاري بـر روي بهبـود     سـرمایه 
هاي اصلی محصول کـه   ویژگی

 ري را بـه بازگشت مجـدد مشـت  
  .کند بازار تسهیل و تسریع می
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  ]83[ترکیب عناصر بازاریابی در شرایط رکود اقتصادي -1 جدول
  پیامدها  دلیل  هاي استراتژیک گزینه

حفظ قیمت و سطح برداشت ذهنی نسبت به کیفیت و . 1
  .سهم بازار کمتر؛ کاهش سودآوري  .بسیاروجود مشتري وفادار   .هرس کردن انتخابی مشتریان

ها؛ ارتقاي  افزایش قیمتها براي پوشش هزینه  .ارتقاي قیمت و سطح برداشت ذهنی نسبت به کیفیت
  .سهم بازار کمتر؛ حفظ سودآوري  .کیفیت براي توجیه قیمت باالتر

و ارتقاي  مقرون به صرفه بودن حفظ قیمت  .حفظ قیمت و ارتقاي برداشت ذهنی نسبت به کیفیت
  .کیفیت ذهنی

سهم بازار کمتر؛ کاهش کوتاه مدت سودآوري؛ افزایش 
  .سودآوري در بلندمدت

کاهش بخشی از قیمت و ارتقاي برداشت ذهنی نسبت به 
  .کیفیت

الزام ارائه تخفیف به مشتري و تأکید بر فایده 
  .باالتر

حفظ سهم بازار؛ کاهش کوتاه مدت سودآوري؛ حفظ 
  .تسودآوري در بلندمد

کامل و حفظ برداشت ذهنی نسبت  طور بهکاهش قیمت 
  .مدت سودآوري  حفظ سهم بازار؛ کاهش کوتاه  .پرهیز از رقابت قیمتی  .به کیفیت

حفظ سهم بازار؛ حفظ سودآوري؛ کاهش سودآوري در   .پرهیز از رقابت قیمتی و حفظ سود  .کاهش قیمت و کیفیت ذهنی
  .بلندمدت

هاي بازاریابی براي مقابله با  کاهش هزینه  .ذهنیحفظ قیمت و کاهش کیفیت 
  .هاي رو به افزایش هزینه

سهم بازار کمتر؛ حفظ سودآوري؛ کاهش سودآوري در 
  .بلندمدت

  .مواجهه با خودخوري؛ دستیابی به حجم فروش باالتر  .عرضه چیزي که بازار خواهان آن است  .تر محصول تولید و عرضه مدل ارزان قیمت
  

 يگیر و نتیجه بندي جمع

بحران نظام مالی و پولی جهانی زیر مجموعه بحران جهـانی  
اقتصاد است و به همین دلیل است که بحران مـالی بـه سـرعت    

رویکـرد سیسـتمی در   . تبدیل به یک بحران اقتصادي شده است
هـاي   این بحران الیه بحران جهانی اقتصاد موجب شده که امواج

گذاري، بـورس، بانکـداري، بیمـه،     اقتصادي مانند تجارت، سرمایه
  .خدمات را نیز در برگیرد بازار کاالها و 

روي  پـیش هـاي زیـادي را    وقوع بحران مالی جهـانی چـالش  
هـا   آن تواند تهدیـدي جـدي بـراي    کسب و کارها قرار داده و می

هـا و   اتخاذ سیاستتوجهی و عدم  محسوب شود که در صورت بی
 توانـد  هاي مناسب از سوي صاحبان کسب و کارها مـی  استراتژي

  . را با ناکامی و شکست مواجه سازدها  آن

جدي بودن این تهدید به کسـب و   کردنلذا در جهت گوشزد 
هــاي  کارهــا و یــادآوري نکــاتی در خصــوص اصــالح اســتراتژي

 بازاریـابی  اسـتراتژیهاي ها و  تاکتیکدر این مقاله  ها، آنبازاریابی 
تواننـد در   مـی هـا   آن گوناگونی مورد بررسی قرار گرفت که همـه 

دوران رکود و بحران اقتصادي مؤثر واقع شوند، البته اگر متناسب 
بـراي  ( ها اجـرا شـوند   مناسب توسط شرکت طور بهبا بازار بوده و 

مثال ممکن است شرکتی نیاز به منابع اساسی از قبیل متخصص 
). و توسعه جهت توسعه محصـوالت جدیـد داشـته باشـد    تحقیق 

مورد بحـث قـرار گرفتنـد بـا     در این مقاله استراتژیهاي اصلی که 
توانند همانند شکل توجه با سادگی اجرا و قابلیت ایجاد درآمد می

  .بندي شوندطبقه )6(
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  .گذاري از قبیل پرداخت نقدي و اقساطی هاي قیمت ها و جایگزین قیمتها، کاهش  شامل افزایش قیمت* 

  .هاي صنعتی یا مناطق جغرافیایی جدید با بازارهاي جدید جستجوي مشتریان جدید در بازارهاي موجود، نه بخش** 

  بالقوه هاي اصلی بازاریابی با توجه به راحتی اجرا و درآمد استراتژي - 6 شکل

با در نظر گرفتن اینکه کدام انتخاب اسـتراتژي بایـد دنبـال     
شود، بازاریابان باید تعیین کنند که آیا به یک استراتژي با نتیجـه  

تر نیاز دارند یـا بـه یـک    فوري ولی با قیمت پایینتر و کم ریسک
ولـی   ،اسـت  ري بیشـتر گذا سرمایه نیازمنداستراتژي بلندمدت که 
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عدالت  /عدالت توزیعی /عدالت اطالعاتی /اثربخشی سازمانی

   اي لت رویهعدا /اي مراوده

  چکیده
و فطـري انسـان    یعدالت و اجراي آن یکی از نیازهاي اساس

است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستري مناسـب جهـت   
نظریـات مربـوط بـه     .توسعه جوامع انسانی را فراهم کـرده اسـت  

عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشري تکامل یافتـه  
و دامنه آن از نظریات ادیان و فالسفه به تحقیقات تجربی کشیده 

دهنـد کـه عـدالت     مـی شده نشان  هاي انجام پژوهش .شده است
بسـیاري از متغیرهـاي دیگـر سـازمانی      کننـده  بینی پیشسازمانی 

ـ یدیگر اثربخشی سازمانی را درجـه یـا م   يسواز  .است کـه   یزان
. انـد  دانسته شوند، میهاي مورد نظر خود نایل  ها به هدف سازمان

هـاي   کـه هـدف   یزانیهنگام تعیین اثربخشی سازمانی حدود یا م
سـنجیده یـا    انـد  تـامین شـده  )چه رسمی و چه عملیاتی(ه چندگان
هـدف ایـن    .گیرنـد  مـی و مـورد قضـاوت قـرار     شدهي گیر اندازه

رابطـه بـین عـدالت سـازمانی بـا اثربخشـی، در        یپژوهش بررس
جامعـه آمـاري مـورد    . باشـد  مـی سازمان بازرگانی استان گـیالن  

 وکارکنان سـازمان بازرگـانی اسـتان گـیالن      هیکلّ مطالعه شامل
ـ نفر که در نها 148 حجم نمونه ـ پرسشـنامه در تجز  143ت ی ه و ی

 –روش تحقیـق، توصـیفی   . گرفـت  مـورد اسـتفاده قـرار    لیتحل
 .تحلیلی و ابزار تحقیق پرسشنامه بـا طیـف لیکـرت بـوده اسـت     

 اي، مـراوده  اي، اسـت بـین عـدالت رویـه    تحقیق حـاکی  هاي  یافته
. ی و اطالعاتی با اثربخشی سازمانی ارتباط معناداري وجود داردتوزیع

تـوزیعی و اطالعـاتی در    اي، مـراوده  اي، یعنی هر قدر عـدالت رویـه  
  .سازمان بیشتر باشد اثربخشی سازمانی باالتر است

  مقدمه
ــون  ــان کن ــان یجه ــر از تغ  یجه ــت پ ــاس ــتابان و یی رات ش

که همه  يعصر. جامعه يها انیق در بنیژرف و عمهاي  یدگرگون
ول است و پییز با سرعت شگرف در حال تغیچ يها شرفتیر و تح 

 یکه کمتر شباهت یتی، انسان را با وضعيع در علوم و تکنولوژیسر

mailto:M.Taleghani454@yahoo.com
mailto:Mohammad_feiz@yahoo.com
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ها هر لحظه  ده تا انسانیبا گذشته دارد مواجه ساخته و سبب گرد
 ییهـا  هدیاز پد یکی. جدیدي در زندگی مواجه گردندهاي  دهیبا پد
هـا هسـتند    گردد سازمان میعنوان  يبشرهاي  شرفتیولود پکه م

 یابعـاد زنـدگ   یاجتماع برتمام یرکن اصل عنوان بهکه هم اکنون 
هـا را   می افکـار و افعـال انسـان   ده و تمـا یه گسـتران یها سا انسان
گسـترش رو بـه رشـد    . انـد  الشـعاع خـویش قـرار داده داده    تحت

موجـب   يبشر یزندگهاي  جنبه یها و تسلط آنان بر تمام سازمان
 يهـا کـه سـاخته و پرداختـه دسـت بشـر       ن سازمانیده تا ایگرد

ش فراتـر گذاشـته و   یفه خویگردند امروزه پا را از وظ میمحسوب 
ن یابنابر. ش قرار دهندیر خویتحت تأث یرا به کلّ یانسان يرفتارها

ه به تأثیر عمیق سازمان ها بر ابعاد گوناگون زندگی بشـري   با توج
هـا هـر روز    رت شناسایی و حل مسائل و مشکالت سـازمان ضرو

ایـن موضـوع باعـث گردیـده تـا      . گردد میبیش از پیش احساس 
مدیریت و سازمان پدید آمـده و  هاي  جدیدي از تئوريهاي  شاخه

از  یکــی. در ایــن خصــوص انجــام گیــرداي  تحقیقــات گســترده
ت یریموضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه دانشمندان علم مد

از  ییاست که حجم بـاال ا ه سازمان یقرار گرفته موضوع اثربخش
ـ  .]1[ ات و مطالعات را به خـود اختصـاص داده اسـت   ینظر  یدر پ
، مفهـوم  یو اجتمـاع  يل اقتصـاد ینش بشر در مسایدانش و ب یتعال

رفتـه و  یپذ یج از نظر شکل و محتـوا دگرگـون  یز به تدرین یاثربخش
بسته بـه   یاثربخش. د آمده استیاز آن پد يدیجدهاي  وسته جنبهیپ

ر یگوناگون غ يبه نحو ينوع افراد و در ارتباط با تجربه و دانش بشر
هست مورد استفاده قرار گرفته کـه الزم اسـت در    از آنچه به واقع

 یاثربخشـ  .داده شـود  يشـتر یح بیم و کاربرد آن توضیمورد مفاه
ـ ه از است کـ  یپر محتوا و درخت پرشاخ و برگ یمفهوم ک طـرف  ی
ج مورد نظـر  یانجام شده نتاهاي  زان از تالشیدهد تا چه م می نشان

، که با عملکـرد  یفیاست ک یگر مفهومیرا حاصل نموده و از طرف د
انجـام شـده در ارتبـاط    هاي  ت انسان از تالشیو فراهم آوردن رضا

ش آن ی، که افزایاست جامع و کُلّ یمفهوم یاثربخش. ]2[باشد  می
ت یـ هـا، فعال  انسـان  یزنـدگ  يک ضرورت، جهت ارتقایبه عنوان 
ـ    یها و ساختن اجتماع سازمان همـه   يبـرا  یبهتر کـه هـدف ملّ
دنظر صاحب يکشورها شمندان ینظران و اند جهان است همواره م

ــ ــوده و ب ــه  دو دهــه اســت کــهش از یب ــر از مهــم یکــیب ن دل یت

 یسازمان یاثربخش .استل شده یها تبد ران سازمانیمدهاي  یمشغول
ـ  عنوان بهپر رقابت امروز  يایدر دن ـ ک دی ن هـدف  یتـر  دگاه، مهـم ی

در  یقیبه شکلِ عم مکاتب یدر تمام دهد و میل یتشک ها را سازمان
به طور مثـال متفکـران مکتـب    . گرفته است يجا یات سازمانیادب

ـ د و یـ زان تولیـ همچون حداکثر کـردن م  یک به مسائلیکالس ا ی
جـه داشـتند   یبه عنوان اثربخش نهیکاهش هز نظـران   صـاحب . تو

ز یـ ن ]3[» ویالتـون مـا  «هـا   آن و در رأس یمکتب روابـط انسـان  
ر یسـا . دانسـتند  مـی ت خاطر کارکنـان  یاز رضا یرا ناش یاثربخش

داگـالس  «و  ]4[» آبرام مازلو«، همچون یت علمیریمتفکران مد
به موضوع خـود   تینهادر انسان و  يازهایبه ن ]5[» گوریمک گر
جه داشتند که در نت ییشکوفا هـد و     یتولـق، تع جه بـر احسـاس تع
اثـر   یزان اثربخشیبر م تینها در کارکنان به سازمان و یدلبستگ

ـ  یاثربخشنه یدر زم. ]6[مثبت خواهد داشت   یک توافـق عمـوم  ی
ـ ف آن وجود نـدارد،  یتعر يبرا ـ ن دیاول  ینـه اثربخشـ  یدگاه در زمی

ـ مطـرح گرد  يالدیمـ  1950احتماالً در دهه  را  ید کـه اثربخشـ  ی
که  یزانیا میست از درجه ا عبارت یاثربخش: کند میف ین تعریچن

گـر  یف دیدر تعر. ]7[د یآ میمورد نظر نائل هاي  سازمان به هدف
 یو اساسـ  یح، اصـل یصـح هـاي   بـه هـدف   یابی ، دستیاثربخش

ـ تعر ز معتقدنــد یــشــمندان نیاز اند یبرخـ . ]8[ده اســت یــف گردی
ـ زان یـ ن آن میـی اسـت و هنگـام تع   یک مفهوم کُلّی یاثربخش ا ی
ن یتـأم ) یاتیـ ، چه عملیچه رسم(چندگانه هاي  که هدف يحدود
رنـد  یگ مـی و مـورد قضـاوت قرار   يگیـر  ا اندازهیده ی، سنجاند شده
جه به بازده  یاثربخش یبعبارت ح و مناسب است و یا ستاده صحیتو
ــا ــفیک يمعن ــود دارد  ی ــن خ ــاتز«. ]9[ت را در بط  ]10[» یونی
 ]11[» دلریـ ف«کند و  میف یزان تحقق اهداف تعریرا م یاثربخش
را  یاثر بخش را مطـرح کـرده اسـت، اثربخشـ     يه رهبریکه نظر

ن شده ییش تعیزان کار از پیر با همکاران، میمشتمل بر روابط مد
. دانـد  مـی آورد،  میر از مقام خود به دست یکه مد یزان قدرتیو م

از اي  بـه انـدازه   یمعتقد است که اثربخش ]12 [»نیرد«ن یهمچن
 يازهـا یبا ن ینیج معیران بتوانند به نتایشود که مد میکار اطالق 

او در . ابدیت سازمان دست یق اداره درست در موفقیاز طر یخاص
ر، یت، رفتار و انتظـار مـد  یرا وابسته به شخص ین حال اثربخشیع
 .]13[دانــد  مــیردســتان، همکــاران، هــم قطــاران و ســازمان یز
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، ینـد کـه اثربخشـ   یگو مـی  ]15[» نکسیاسپ«و  ]14 [»کالدول«
و  ]16[» يهـو «. به اهداف برنامه اسـت  یابیا حدود دستیاندازه 

ک یل به یدر جهت ن یف عملیرا توص یاثربخش ]17[» سکلیم«
معتقدنـد   ]20[» لـورش «و  ]19[» لورنس«. ]18[دانند  میهدف 

همـواره درجـه بـاالتري از تلفیـق     تـر   هـاي اثـربخش   که سازمان
هـاي بـا اثربخشـی کمتـر دارا      را در مقایسه با سـازمان ها  فعالیت
هاي  مکانیزمهاي موفق و اثربخش،  معتقدند سازمانها  آن .هستند

براي هماهنگی واحـدهاي مختلـف در جهـت کسـب      تري اثربخش
اثربخشـی   ]22[ "رابینز" .]21 [اند اهداف کلی سازمان تدبیر نموده

دانـد و معتقـد    مـی سازمانی را موضوع اصلی در تئوري سازمان 
صور تئوري سازمانی بدون مفهوم اثربخشـی مشـکل    است که تّ

میالدي ادعا کرد  60در اوایل دهه  ]24 ["برنارد باس". ]23[است 
ارزیابی وري یا سود براي  بهرهسنّتی اثربخشی نظیر هاي  که شاخص

. مؤفقّیت یک سـازمان بـه انـدازه کـافی جـامع و گسـترده نیسـتند       
باید بازتاب ارزشی کـه سـازمان    "باس"اثربخشی سازمان به عقیده 

براي افراد شاغل در آن قایل است و ارزشی که سـازمان و افـراد آن   
معیـار   19 ]26[ "جان کمپل". ]25[براي جامعه قایل هستند باشد 

هـا   آن ی سازمانی مطرح کـرده کـه مهمتـرین   مختلف براي اثربخش
وري، رضایت کارکنان، سود یا نرخ بازگشت سرمایه و  بهرهعبارت از 
ن ید ایآ میف بر ین تعارین آنچه که از ایبنابرا. ]27[باشد  می عملکرد

ـ در تعر ینفکـ ینکته است که مسائل و مشکالت ال و  یف اثربخشـ ی
ان و محققّان یانشگاهگذشته دهاي  سنجش آن وجود دارد و در سال
دهد بـا مشـکالت    میمعنا  یاثربخش در خصوص توافق بر آنچه که

ـ در اها  آن ن وجود همهیبا همه ا. اند مواجه بودهاي  قابل مالحظه ن ی
سازمان است اتفـاق نظـر    يمهم در تئور یموضوع یامر که اثربخش

 کیقت مشکل است که یدر حق. کنند مید ییداشته و صراحتاً آن را تأ
ور شـد    یسازمان را بدون وجود مفهـوم اثربخشـ   يتئور در آن متصـ

سازمانی است هاي  نظریه امروزه اثربخشی مفهومی اساسی در. ]28[
ایـن  . رود مـی و یکی از مالکهاي ارزیابی عملکرد سازمانی به شـمار  

مفهوم به شکل عمیقی در ادبیات سازمانی جاي گرفته و بـه عنـوان   
 سازمانی در نظر گرفتههاي  زیه و تحلیلموضوع اصلی در تمامی تج

ر در یـ که در چند دهـه اخ  يدیاز جمله موضوعات جد. ]29[شود  می

قرار گرفته، نقـش   یابیها مورد مطالعه و ارز ارتباط با عملکرد سازمان
بـه اعتقـاد اُوکـان    . ستا ها سازمان یاثربخش ير عدالت بر رویو تأث

متخصصـان علـوم اجتمـاعی از    ، )1978( ]31[و مور ) 1975( ]30[
اساسـی و ضـروري   اي  ها پیش به اهمیت عدالت به عنوان پایه مدت

 .]32[ انـد  و کارکردهاي سازمانی پـی بـرده  ها  براي اثربخشی کُنش
ر یـ اخ يها د در سالیجد یبه عنوان مفهوم یتوجه به عدالت سازمان

که نیبا ا. داشته است يرینده و چشمگیرشد فزا يکارهاي  طیدر مح
ـ   يالدیم 60ل دهه یمطالعات درباره عدالت در اوا  یانجام گرفتـه ول

انتشـار   90ها، در دهـه   شتر مطالعات معطوف به عدالت در سازمانیب
 یت واژه عدالت سـازمان یریات سازمان و مدیدر ادب. ]33[ افته استی

کـار گرفتـه شـده     هب ]34[ »ن برگیگر« ابتدا توسط 1987در سال 
بـا ادراك کارکنـان از    یعـدالت سـازمان  »ن برگیگر« به نظر. است

ـ ا يو. در سازمان مرتبط اسـت  يانصاف کار  ين اصـطالح را بـرا  ی
ن یگـر . ]35[بـرد   میبه کار  يط کاریر انصاف در محیح و تفسیتشر

 يامـدها یاز پ ياریبسـ  یعدالت سـازمان  یبرگ معتقد است که بررس
ادراك عـدالت  کنـد   مـی عنـوان   يو ]36[ کنـد  می نییرا تب يرفتار

هـا و رضـایت افـراد در سـازمان      سازمانی، براي اثربخشـی سـازمان  
ها باید در جهت تحقق ایـن مهـم،    ضرورتی اساسی است لذا سازمان
ـ  » ن بـرگ یگـر «. ]37[کـار گیرنـد    ههمه تالش و کوشش خود را ب

رند و یگ میده یکه هنجار را ناد ییها افت کرد که سازمانیدر) 1993(
 افـت یاز کارکنـان خـود در   یمنفـ هـاي   واکنش دارندرفتار عادالنه ن

 يهـا، بـر تئـور    ه در مورد عـدالت در سـازمان  یمطالعات اول. کنند می
کـه مطالعـات    یمتمرکز شده بود، هنگـام  ياجهیو عدالت نت يبرابر

بـه   ياجـه یدا کرد، تمرکـز از عـدالت نت  یگسترش پ یعدالت سازمان
شـنهاد  یپ یاز مطالعـات کنـون   یمنتقل شـد و بعضـ   یعدالت اجتماع

ـ   می ، عملکـرد  یعملکـرد اجتمـاع   ،ین عـدالت اجتمـاع  یکنند کـه ب
در . ]38[وجـود دارد   یکـ یکارکنان ارتبـاط نزد  يو رفتارها یتیریمد

ـ به عنـوان   یبه عدالت سازمان ياریر، توجه بسیدهه اخ ک سـاختار  ی
ـ مهم و  / یصـنعت  یقابـل توجـه در روانشناسـ    یقـ ینـه تحق یک زمی
بـه   ]40[» واملـه «و  ]39 [»فرناندس«. معطوف شده است یانسازم

دارند که عدالت سازمانی به رفتارهاي  میبیان  »گرین برگ« نقل از
با کارکنانشان اشاره داشته و معموالً در ها  منصفانه و عادالنه سازمان
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. باشـد  مـی اي  و مـراوده اي  برگیرنده سه جزء عدالت تـوزیعی، رویـه  
قات و مطالعات خود یز با تحقین ]42[ »راندرمن« و ]41[» الکساندر«
ـ و رو یعیتـوز (ند، که احساس عدالت در سازمان ینما مید یتأک ) ياهی

ر گـذار  یو ترك خدمت تـأث  ییجال به جابهیم بر تمایبه صورت مستق
کارکنان، اعتمـاد   یت شغلین احساس بر رضای، اعالوه به. خواهد بود

ها  یابیزان تنش، استرس و ارزی، میزان تعارض سازمانیران، میبه مد
و همکـارش   ]44[» وارنر«. ]43[ر گذار بوده است یاز سرپرستان تأث

در پژوهشی به این نتیجه دسـت یافـت کـه عـدالت      2005در سال 
ـ و در ا رضایت شـغلی اسـت   کننده بهترین پیشگواي  رویه ان یـ ن می

ـ  ین یعیگرچه عدالت توز در  .دارد ير کمتـر یکن تـأث یز مؤثر اسـت، ل
ر یدر خصـوص تـأث   ]45[» ویـ وانیال«ق صورت گرفتـه توسـط   یتحق

ـ یک تحقیبر سالمت کارکنان در  یعدالت سازمان ن یق دو ساله در ب
عدالت  يد که اجرایجه رسین نتیاز کارکنان در فنالند به ا نفر 2969

 يماریبت از کار به علّت بیدر سازمان با سالمت کارکنان و کاهش غ
ن عدالت و یرابطه ب یقیدر تحق ]46[» تامپسون«. باشد میدر ارتباط 

ق عدالت را از سه بعد ین تحقیده است، در ایرا سنج يت مشتریرضا
قرار داده است و به  یمورد بررساي  و مراوده ياهی، رویعیعدالت توز

 کننـده  شـگو ین پیبهتـر  یعیده است که عـدالت تـوز  یجه رسین نتیا
ـ  یـی در تع] 47[» کلنـداور «. باشـد  مـی ت یرضا ن عـدالت  ین رابطـه ب

ـ شـرکت بـه ا   38ر از یمد 128ن یدر ب یتیریو تعهد مد یسازمان ن ی
ران یبـا تعهـد مـد    ید که گرچه تمام ابعاد عدالت سـازمان یجه رسینت

شتر بـوده  یاز همه باي  ر عدالت مراودهیکن تأثیرابطه داشته است و ل
ن نقش ییعبا هدف مطالعه و ت یقیدر تحق ] 48[» لمونز يمر«. است

ــدالت رو ــع ــاي ياهی ــم در ارتق ــر میتص ــوان متغ يگی ــه عن ــب ر یی
ـ ده است که وجود عـدالت رو یجه رسین نتیبه ا کننده ییشگویپ  ياهی

در سـال  . ]49[ر دارد یکارکنان تأث یبر تعهد سازمان يگیر میدر تصم
ج حاصـل از  ینتـا  یو همکارانش بـا برسـ   ] 50[» تیکلکوئ« 2001
ان یسـال  یمقاله منتشـر شـده، در طـ    183 نمونه مستقل که در 242

 يامـدها ین چهار بعد عـدالت و پ یرابطه ب یبه بررس 2001تا  1970
، عملکـرد و  يتمندی، رضاییسازمان همچون جابجا يآن برا يدیکل

دل چهـار بعـد      ین نتیمانند آن پرداختند و ا يجـه را گرفتنـد کـه مـ ،
بر اساس مدل المـاس عـدالت در   . است یار خوبیبس کننده ینیب پیش
ـ ، عـدالت رو یعیم عدالت تـوز یمفاه آمده عمل به بندي میتقس  اي، هی

عـدالت  . ]51[مطرح شده استاي  و عدالت مراوده یعدالت اطالعات
توزیعی به نگرشها و تفکّرات کارکنـان در خصـوص مناسـب بـودن     

رفاًمحدود به عدالت توزیعی ص. یشان اشاره داردها و دریافتیها  ستاده
از اي  نیسـت، بلکـه مجموعـه گسـترده    هـا   عادالنه بـودن پرداخـت  

گیرد، به بیانی دیگر عدالت توزیعی به  میپیامدهاي سازمانی را در بر 
و  و انصاف ادراك شـده دربـاره توزیـع     ها از نگرشاي  طیف گسترده

سـازمان در مقایسـه بـا عملکـرد و     هـاي   تخصیص پیامدها و ستاده
رهیافـت  اي  نظریه عدالت رویه .]52[کارکنان اشاره دارد هاي  آورده

اي  طبق نظریه عـدالت رویـه  .. نسبتاً جدیدي در زمینه انگیزش است
ي در زمینه توزیع درآمدها گیر جاري تصمیمهاي  هنگامیکه افراد رویه

را عادالنه بدانند انگیزه بیشتري براي عملکرد بهتـر خواهنـد داشـت    
بنابراین  .]53[شود  میدشان به دقّت ارزیابی دانند عملکر میچرا که 

جاري هاي  بیانگر برداشت افراد از عادالنه بودن رویهاي  عدالت رویه
عــدالت . ]54[باشــد  مــیي بــراي جبــران خدماتشــان گیــر تصــمیم
د بر ین نوع عدالت تأکیا. استاي  هیافته عدالت رویتوسعه  اي، مراوده
ر اساس صـداقت، بزرگداشـت،   ردستان بیران با زیرفتار مد یچگونگ

عدالت اطالعاتی بـه عادالنـه بـودن    . ]55[نها دارد یاحترام و مانند ا
شود  میسازو کارها و ساختارهاي توزیع اطالعات در سازمان مربوط 

شـتر بـر بیانـات و رفتارهـاي     یب یکُّلی عدالت اطالعات طور به .]56[
متمرکز است تا این کنند  میندگان را ایفا گیر افرادي که نقش تصمیم

و برونـدادها  هـا   که بر ویژگیهاي سیستماتیک و یـا سـاختاري رویـه   
عـالوه بـر چهـارنوع عـدالت فـوق از عـدالت       . ]57 [ متمرکز باشـد 

هـم سـخن   اي  اصالحی، احساسی، زبانشناختی، بازسازنده و مشاهده
هـاي   در دهه .آید که مثل چهار نوع قبلی متداول نیستند می به میان

آهنـگ رو بـه    یقات و مطالعات در حوزه عـدالت سـازمان  یتحقر یاخ
ن عوامـل  یاز مهمتـر  یکـ ی عنوان به و از آن دهد میرا نشان  يرشد
در مورد  یهین توجیچن .گردد می ادی یسازمان یر گذار بر اثربخشیتأث

شود عدالت  می ست چون ادعایمنتظره ن غیر يعدالت در سازمان امر
فقـدان  . شـود  مـی  محسوب یموسسات اجتماع ین عامل سالمتیاول

 یاجتمـاع هـاي   ژه شـکل یبه و( یعدالت سازمان يتوجه به کاربردها
ــدیفرآ یدر طــ) عــدالت ــر میتصــم ن  یممکــن اســت ادراکــات يگی

را رفتار یجاد کند زیا) ردستانیکارکنان، ز(روان یان پیدر م یعدالت بیاز
خود را در هاي  ییکه زمان و توانا یاست که کارکنان يزیمنصفانه چ
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که  ییها لذا سازمان. کنند انتظار دارند می يه گذاریک سازمان سرمای
ندارند اي  عادالنه نداشته و رفتاراي  سازمان توجه ت عدالت دریبه رعا
کنند و به تبع از عامل  می افتیاز کارکنان خود در یمنفهاي  واکنش
بـاالتر   یبه اثربخش یابیدست یاصل ياز ابزارها یکی عنوان به یانسان

وان رمـز بقـا و   عن به ین عدالت سازمانیبنابرا. بهره خواهند بود بی زین
ران در سـازمان اسـت و   یمد يان توسعه مستلزم توجه جدیم جراوتد

توانـد اثـرات    مـی عـدالت   يا اغماض در برقـرار یو  یهرگونه کوتاه
 یهیبـد . را متوجه سـازمان کنـد   يریجبران ناپذ يمخرب و ضررها
بـه   یابیگردد دسـت  میکه به مقوله عدالت توجه  ییاست در سازمانها

 ينـه کمتـر  یبا سـهولت و هز  یسازمان يها و کسب هدف یاثربخش
  .گردد میحاصل 

  فرآیند اجرایی تحقیق
کارمنـد سـازمان بازرگـانی     238جامعه آماري تحقیق شـامل  

جـه بـه   ) اداره تابعه 15مرکز استان و (استان گیالن  بوده که با تو
ف یبا ط(پرسشنامه داراي طیف لیکرت  148جدول مورگان تعداد 

ــنج تــا ــیاز خ ییپ ــا خیــز یل ــا اســتفاده از روش  )کــم یلــیاد ت ب
 145زیع که در نهایـت  ي تصادفی ساده بین کارکنان توگیر نمونه

عـدد آن بـراي تحلیـل مناسـب      143کـه   آوري پرسشنامه جمـع 
جـه بـه اهـداف و      . تشخیص داده شد روش پژوهش حاضـر بـا تو

تحلیلی و از نوع همبسـتگی و داراي ارزش   -ماهیت آن توصیفی
در این تحقیق با استفاده از ضریب همبسـتگی   .باشد می کاربردي

افزار و از نرم رد آزمون قرار گرفتندهاي تحقیق موپیرسون، فرضیه
   .آمد عمل بهجهت تجزیه و تحلیل آماري استفاده  SPSSآماري 

دل     شـده توسـط    ارائـه براي سنجش عـدالت سـازمانی از مـ
عد عدالت توزیعی، عدالت رویـه  "کلکوئیت" عـدالت   اي، با چهار ب

براي سنجش اثربخشی سازمانی و  و عدالت اطالعاتیاي  مراوده
دل از  با ابعـاد سـازگاري، تمامیـت،    . ]58["تالکوت پارسونز"م

تداوم و انسجام و دست یابی به هدف بهره گرفته شـده اسـت   
]59[.  

عد لحاظ شده براي عناصر عدالت سـازمانی   با توجه به چهار ب
توان فرضیات زیر را مطرح نمود تا میزان اثربخشـی سـازمان    می

از ابعاد مـذکور مشـخص   بازرگانی استان گیالن نسبت به هریک 

  :گردد
ـ ن عدالت رویب :لفرضیه او  یسـازمان بازرگـان   یو اثربخشـ اي  هی

  . وجود دارد يالن ارتباط معناداریاستان گ
یسـازمان بازرگـان   یو اثربخشاي  مراودهن عدالت یب: مفرضیه دو 

   .وجود دارد يالن ارتباط معناداریاستان گ
یسـازمان بازرگـان   یو اثربخشـ  یعین عدالت توزیب: مفرضیه سو 
  .وجود دارد يالن ارتباط معناداریاستان گ

 یسازمان بازرگان یو اثربخش ین عدالت اطالعاتیب: فرضیه چهارم
  .وجود دارد يالن ارتباط معناداریاستان گ

سازمان  یو اثربخش ین عدالت سازمانیب: یفرضیه اصل
   .وجود دارد يالن ارتباط معناداریاستان گ یبازرگان

  ل مفهومی تحقیقمد
  

  
Eddy K. Tukamushaba and Moses Acquaah, 2009. 

ق برگرفته از مقاله یتحقمفهومی دل م -1 شکل
و  ی، عدالت سازمانیعامل انسان« یپژوهش -یعلم

در غنا و  یل تجربیتحل: یسازمان یمشاهده اثربخش
   »اوگاندا

ت در ارتبـاط بـا   یریر دانشـمندان علـوم مـد   یـ اخ يها در سال
 یاثربخش يرات آن بر رویوتأث یمختلف عدالت سازمانهاي  جنبه

ــازمان ــا تحق س ــیه ــات مختلف ــازمان یق ــا را در س ــ يه و  یدولت
ج حاصـله نشـان داده   یو نتـا  انـد  انجام داده یخصوص يها شرکت

توانـد   مـی کـار  هـاي   طیدر مح یاست که توجه به عدالت سازمان

اثربخشی 
 سازمانی

 عدالت توزیعی

 اي عدالت رویه
 

 اي عدالت مراوده
 

 عدالت اطالعاتی
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مورد  ها سازمان یش اثربخشیافزا یلاص ياز ابزارها یکی عنوان به
که کارمندان درك کننـد کـه    یهنگام رایتوجه قرار داشته باشد ز

در  يشـتر یزه بیـ با انگها  آن کند، میعادالنه رفتارها  آن سازمان با
ـ حما یسـازمان  یاثربخشـ  شـرکت و از  یسـازمان  يها تیفعال  تی
  ].60[کنند می

  یاستیسهاي  هیو توص بندي جمع
ــاوري باعــث شــکل  ــر گســترش روز افــزون علــم و فن ي گی

ساختارهاي سازمانی متفاوت نسبت به گذشته شـده اسـت و هـر    
کنـد   مـی  یسـع  سازمانی براي هماهنگ شدن بـا ایـن تغییـرات   

ارتباطی درون سازمانی خود را مناسب با این تحـوالت  هاي  کانال
گردند  میقلمداد  موفق ییها در چنین شرایطی سازمان. دهدتغییر 

ابزارهـا و امکانـات    یاز تمـام  یطیط محیکه با درك درست شرا
 یبـه اهـداف سـازمان    یابیخود، جهت دست یانسان يرویخصوصا ن

هـا در   ازمانق سـ یـ توف ين ابزارهـا یاز مهمتـر  یکی .تالش کنند
ـ  میمحسوب  یبنام اثربخش یکسب هدف مفهوم ش یگردند که ب

ران، عالقمنـد بـه   یو مـد  یم قرن است که محقّقان سـازمان یاز ن
د، عصر اطالعات و یورود به عصر جد. ق در مورد آن هستندیتحق

اسـت کـه    یسـازمان  یاثربخشـ  جه رشـد و ارتقـاي  یارتباطات، نت
باتیاز اتوماس شتریبارز آن استفاده بهاي  نمونه ها و  ون و کاربرد ر

ن ینـو  يهـا  سـتم یس ق و توسـعه در کنـار  یتحقهاي  تیانجام فعال
 يهـا  یژگیکه از و یسازمان ین بودن اثربخشییپا. است یتیریمد

 یاز عوامل مختلف یافته است، ناشیکمتر توسعه  يغالب کشورها
اي  هها و پار ن عوامل خارج از کنترل سازمانیاز ا ياست که تعداد

پـر   يایـ در دن یسـازمان  یاثربخشـ  .و کنترل است ییجو قابل چاره
 هـا را  ن هـدف سـازمان  یتـر  دگاه، مهـم یک دی عنوان بهرقابت امروز 

 يهـا  تیـ ه فعالیـ کل يموتـور  عنـوان  بـه تواند  میدهد و  می لیتشک
مستلزم باال بردن  یبه اثربخش یابیدست. سازمان را به حرکت درآورد

، ی، اجتمـاع يق با تحوالت اقتصادیخلق و تطبنش، قدرت یتوان آفر
ن یهـا بـا تـدو    گردد تـا سـازمان   میاست و باعث جهان  یو فن یعلم

. ابنــدیبهتــر عمـل کننــد و بـه آن دســت    یاهـداف درســت و منطقـ  
رف منـابع محسـوب     کننـده  بخش که مصـرف اثر غیر يها سازمان صـ

 يایـ نهـا در چرخـه رقابـت در د    شوند تـا سـازمان   میگردند باعث  می

حرکـت و   ينکـه دورنمـا  یل این سازمانها بـدل یفنا گردند، لذا ا يامروز
ت و فلسـفه  یـ ج ماهیاسـت بتـدر   ینده آنان فاقد اثربخشـ یاز آاند چشم
امروز بـا   گردند می ت مضمحلیخود را از دست داده و در نها يوجود

جه به تحق که در حـوزه سـازمان و   اي  قات و مطالعات گستردهیتو
 یتوان گفت عـدالت سـازمان   میت صورت گرفته به جرأت یریمد
 یسازمان یر گذار بر اثربخشین عوامل تأثیاز مهمتر یکی عنوان به

در مـورد عـدالت در سـازمان     یهین تـوج یچن .گردد میمحسوب 
ـ   می ست چون ادعایمنتظره ن غیر يامر ن عامـل  یشود عـدالت اول

جـه بـه   فقـدان  . شود میمحسوب  یموسسات اجتماع یسالمت تو
) عـدالت  یاجتماعهاي  ژه شکلیبه و( یعدالت سازمان يکاربردها

در  یعـدالت  بیاز یممکن است ادراکات يگیر میند تصمیفرآ یدر ط
را رفتـار منصـفانه   یجاد کند زیا) ردستانیکارکنان، ز(روان یان پیم
ـ خود را در هاي  ییکه زمان و توانا یاست که کارکنان يزیچ ک ی

کـه   ییهـا  لذا سازمان. کنند انتظار دارند می يرگذا هیسازمان سرما
جهیبه رعا اي  نداشـته و رفتـار عادالنـه   اي  ت عدالت درسازمان تو

کننـد و بـه    مـی افت یاز کارکنان خود در یمنفهاي  ندارند واکنش
بـه   یابیدسـت  یاصل ياز ابزارها یکی عنوان به یتبع از عامل انسان

 ین عدالت سـازمان یبنابرا. بودبهره خواهند  بی زیباالتر ن یاثربخش
ـ م جراووان رمز بقـا و تـد  عن هب جـه جـد    ی يان توسـعه مسـتلزم تو 

ـ و  یران در سـازمان اسـت و هرگونـه کوتـاه    یمد ا اغمـاض در  ی
 يریناپذ جبران يتواند اثرات مخرب و ضررها میعدالت  يبرقرار

جه سازمان کند که به مقولـه   ییها است در سازمان یهیبد. را متو
جه يهـا  و کسب هـدف  یبه اثربخش یابیگردد دست می عدالت تو 

وزارت  .گـردد  مـی حاصـل   ينـه کمتـر  یبا سهولت و هز یسازمان
الن با دارا بـودن  یاستان گ یو به تبع آن سازمان بازرگان یبازرگان

ــدها ــازمان يواح ــام یس ــهرها یدر تم ــ يش ــتان گ  16(الن یاس
 یمختلف يها تیف و مأموریوظا جاد تاکنونیاز زمان ا) شهرستان

از دارد تـا بـا اثـربخش نمـودن خـود      یرا بر عهده داشته است و ن
نـه  ین هزیبـا کمتـر   یسازمانهاي  را فراهم کند تا هدف یطیشرا

ـ یت مشـتر یحاصل و رضـا  ـ را کسـب نما  یو خـارج  یان داخل . دی
 دسـت  بـه است که اگر سـازمان آنـرا   اي  مقوله یسازمان یاثربخش
توانـد   مـی به اهداف خود برداشته و  یابیبزرگ در دست یآورد گام

، یی، کـارآ يور بهره، ي، نوآوریرشد، تعهد سازمان يتوأمان هدفها
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ـ ا یان مسـأله اصـل  ین میدر ا. آورد دست بهرا .. .کسب منابع و ن ی
 یسـازمان بازرگـان   یبا اثربخشـ  ین عدالت سازمانیا بیاست که آ
ـ وجـود دارد   یالن ارتبـاط یاستان گ ر؟ و در صـورت وجـود   یـ ا خی

رك و  میچگونه باعث  یرابطه، عدالت سازمان گردد تا سازمان تح
به اهـداف   یابیرا در جهت دست يتر افتهیشتر و سازمان یتالش ب

 یبهبـود اثربخشـ   يبـرا  ییهـا  و چه ساز و کارسازمان دنبال کند 
جه به عدالت سازمانیاز طر یسازمان وجود دارد یق تو.  

دا به توصیف متغیرها پرداخته شد و سـپس  ق ابتیدر این تحق
ق یـ هـاي تحق  با استفاده از ضریب همبسـتگی پیرسـون، فرضـیه   

شاخص آماري که درجه و حدود رابطه بین متغیرها . آزمون شدند
شود، در واقع براي  دهد، ضریب همبستگی نامیده می را نشان می

رابطه  تر و اخذ تصمیم درباره اینکه آیا تر، عینی هاي روشن تحلیل
بـین دو متغیـر وجـود دارد یـا خیـر از ضـریب        يآماري معنـا دار 

نشـان   rاگر ضریب همبسـتگی را بـا   . شود همبستگی استفاده می
  :باشد فرمول آن به شرح زیر می. دهیم
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جه به تجز ب یق آزمون ضـر یل اطالعات از طریه و تحلیبا تو
آزمـون   از معنـی داري  ج حاصـل یرسـون، ذکـر نتـا   یپ یهمبستگ

ـ ات بشرح جـداول ذ یفرض یهمبستگی پیرسون و بررس ل قابـل  ی
  .باشدیان میب

  آزمون همبستگی پیرسون معنی داري -1 جدول
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 یمعن
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ig
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جه
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R  داد
تع

 

  يها شاخص
  آماري
  مقادیر

 محاسبه شده

 عدالت رویه اي 143 8/59 1 0/000

 اي عدالت مراوده 143 3/51 1 0/000

 عدالت توزیعی 143 2/59 1 0/000

 عدالت اطالعاتی 143 5/48 1 0/000

 عدالت سازمانی 143 6/70 1 0/000

  

  تحقیق اتیج آزمون فرضینتا :2جدول
  نتیجه آزمون  tمقدار  انحراف استاندارد  ها فرضیه
  قبول  849/8  506/0  1فرضیه 

 قبول  095/7  525/0  2فرضیه 

 قبول  729/8  270/0  3فرضیه 

 قبول  577/6  546/0  4فرضیه 

 قبول  823/11  116/0  5فرضیه 

  
ابعــاد مختلـف عــدالت   یید شناسـا یــان گردیـ کـه ب یهمانطور

درون و برون هاي  ندیفرآ وها  هیو استقرار آن در تمام رو یسازمان
 یمفهـوم  یعـدالت سـازمان  . ستا يران ضروریمد يبرا یسازمان

عد ثر و چند ب از آن اي  است کـه بـا گـذر زمـان ابعـاد تـازه       يمتکّ
ار دشوار اسـت،  یکردن عدالت بس یاتیاگر چه عمل. شود میان ینما

ــا مــد تواننــد بــا وارد کــردن  مــیان گیــر میران ارشــد و تصــمیام
 ياز خود و تعهد به اجرااند در چشم یعدالت سازمان يها ياستراتژ

ـ تواننـد از طر  مـی  جهیافزوده و در نت یسازمان یآن به اثربخش ق ی
 يها هدف یو اثربخش یی، با حداکثر کارآیتوجه به عدالت سازمان

  .سازمان را تحقق بخشند
عـد   یانگیدهند م میق نشان یتحقّهاي  افتهی ن عدالت در سـه ب
عد اطالعاتاي  و مراودهاي  هی، رویعیتوز شتر از حد یب یکمتر و در ب
ج ید مـدت نتـا  ن امـر ممکـن اسـت در بلنـ    یباشد و ا مین یانگیم

سـال   یش از سـ یب. داشته باشد یسازمان در پ يبرا يندیناخوشا
دهـد افـراد    میها نشان  مبحث عدالت در سازمان يق بر رویتحق

که بـه   ییها هیرو امدها ویص پیت عدالت در تخصینسبت به رعا
ز مـراودات خـود و   یـ وندنـد و ن یپ مـی  به وقـوع ها  امدیموجب آن پ

اس ید و هرگونـه احسـاس ناعادالنـه    . هستندگران، به شدت حس
نش یالت احساسیبودن رفتارها را در قالب تما  يرفتـار هـاي   و کُ

ق نشان از ارتباط معنـادار  یتحقّهاي  هیفرض یبررس. دهندیپاسخ م
 یبـا اثربخشـ   یو اطالعاتاي  مراوده اي، هی، رویعین عدالت توزیب

ر قـدر  ق دارد، یعنـی هـ  یـ تحقهـاي   هیه فرضید کلیو تأئ یسازمان
توزیعی و اطالعاتی در سازمان بیشـتر   اي، مراوده اي، عدالت رویه

گفـت   یسـت ین بایبنـابرا . باشد اثربخشـی سـازمانی بـاالتر اسـت    



   67  1390بهمن و اسفند ـ  51شماره   هاي بازرگانی بررسی

ران سـازمان بـه   یسازمان مستلزم حرکـت و توجـه مـد    یاثربخش
مختلـف عـدالت بـوده و ضـروري اسـت      هـاي   سمت افزایش جنبه

ي هـا  هـا و برنامـه   طـرح  سازي ان سازمان از طریق پیادهگیر تصمیم
مناسب، نظیر آموزش کارکنان و مدیران در زمینه آشنایی با عـدالت  

ــا  هــا ســازمانی و درك درســت از آن، تناســب درســت پرداخــت  ب
تخصص، مهارت، تجربه و سوابق کارکنان، طراخی و اجراي کامـل  
و بدون تبعیض نظام انضباط اداري، طراحی و اجراي منطقی نظـام  

، اسـتخدام افـراد واجدالشـرایط    )تعیـین شایسـتگی  (نانارزیابی کارک
براساس ضوابط قانونی، استقرار نظـام پـاداش، افـزایش مشـارکت     

ی رسـان  کارکنان از طریق اجراي فراگیـر نظـام پیشـنهادات، اطـالع    
مثبـت  (ي سازمانی و نتـایج  ها شفاف در خصوص تصمیمات و رویه

ایجـاد و ارتقـاي    نسبت بـه . ..آن، گردش آزاد اطالعات و ) یا منفی
 هـا  عدالت سازمانی کوشش نموده تا در اثر برقراري فراگردها، رویه

و نتایج منصفانه، مسیر دستیابی به نتایج مطلوب همـوار و مـدیران   
سازمان بجاي تالش براي بکارگیري اقتضـائات پیچیـده از طریـق    

همچنـین  . برخورد عادالنه، اثربخشـی سـازمانی را افـزایش دهنـد    
دهند  میاجزاي عدالت سازمانی نشان  بندي آماري در رتبهي ها داده

بـه ترتیـب   اي  اطالعـاتی و رویـه   اي، ابعاد عدالت تـوزیعی، مـراوده  
بـا توجـه بـه اهمیـت     . انـد  بیشترین رتبه را به خود اختصـاص داده 

توان پیشـنهاداتی بشـرح زیـر     میموضوع و نتایج حاصل از تحقیق، 
  :داد ارائه

یهـا بـراي   گیر یکسان و عادالنـه در تصـمیم   يها رویه ياجرا -1
 .ي کــاري بــراي آنــانهــا کارکنــان و تعیــین و تبیــین رویــه

گردد تا سازمان براي ارتقـاي کارکنـان،    میهمچنین پیشنهاد 
هـاي   روش يریکـارگ  همعیارهاي منطقی در نظر گرفته و از ب

 برقـراري . در ارتقاي افـراد و پرسـنل پرهیـز نمایـد    اي  قهیسل
گـردد تـا افـراد بـه      مـی  ادالنه در سازمان باعـث ي عها رویه

سازمان وفادار بمانند و این احساس را در خود داشـته باشـند   
گیـرد و   مـی که عملکرد آنان بـه دقـت مـورد ارزیـابی قـرار      

لـذا   فعالیتهاي آنان در سرنوشت شغلی شان موثر خواهد بـود 
کنند با تعهد و دلبسـتگی بیشـتر بـراي حصـول بـه       میسعی 

ازمانی که در نهایت اهـداف فـردي آنـان را تـامین     اهداف س
  .خواهد کرد تالش نمایند

یکـدیگر  کارکنان بـه   که یکهطور بهصمیمی  محیطی ایجاد - 2
را نسبت بـه  اي  احترام گذاشته و رفتارهاي منصفانه و عادالنه

و با هم با خوشرویی و صادقانه برخـورد  فته یکدیگر پیش گر
فـراهم نمـودن محـیط صـمیمی و گسـترش منشـور       . نمایند

گردد تـا کارکنـان بـه     میاخالقی در مراودات سازمانی سبب 
التزام بیشتري نشان داده و بـا  اي  ي حرفهها مبانی و چارچوب

اعتقاد باالتري براي ارتقاي عملکرد خود و در نتیجه افـزایش  
  . مانی حرکت کننداثربخشی ساز

و لحاظ  ها در هنگام پرداخت پاداشو انصاف عدالت برقراري  -3
معیارهایی نظیر فشـارکاري، حـس وظیفـه شناسـی، تجربـه،      

همچنـین بایسـتی   . هـاي کارکنـان   پذیري و تالش مسئولیت
حول نمودن کارها به کارکنـان منصـفانه عمـل    سازمان در م

ر توسـط کارکنـان   نموده و براي انجـام وظـایف مـورد انتظـا    
پر واضح . سازمان حاکم سازدشرایط مناسب و مطلوبی را در 

است که این حس قدرشناسـی و اداي احتـرام سـازمان بـه     
گردد تا آنان با انگیـزه بیشـتر بـه انجـام      میکارکنان باعث 

وظایف خود مشغول گردند و با احساس مسئولیت بیشـتر و  
ش اثربخشـی  تعلق خاطر واالتر، شـرایط الزم جهـت افـزای   

   .را فراهم آورند یسازمان
توضـیح  ز یـ ي و نگیر قبل از تصمیم تشریح محتوي اطالعات -4

گـردد   مـی همچنـین پیشـنهاد    .علل تصمیم بـراي کارکنـان  
شـود محتـوي    میي گیر هنگامی که در ارتباط با افراد تصمیم

. اطالعات و دالیل و فلسفه تصمیم براي آنان روشـن گـردد  
با آگاهی و اعتقاد بیشـتر   گردد تا کارکنان میاین عمل باعث 

تصمیمات سازمانی را قبول نموده و نسبت به اجراي آن تعهد 
توجیه کارکنـان نسـبت بـه تصـمیمات     . بیشتري نشان دهند

گــردد تــا از مقاومــت آنــان در اجــراي  مــی ســازمانی ســبب
تصمیمات جدید کاسـته شـده و در نهایـت بـا احترامـی کـه       

ي هـا  گزارند زمینـه  مییمات سازمانی کارکنان نسبت به تصم
ایمان . ي سازمان به شکل درست فراهم گرددها اجراي برنامه

موجـب ارتقـاي    یو اعتقاد قلبی کارکنان به تصمیمات سازمان
و در  .گردد می یافزایش اثربخشی سازمانعملکرد و در نتیجه 

ي انجـام شـده   هـا  ي علمی از جملـه پـژوهش  ها نهایت یافته
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دي کی« و ]61[»آکوآموسس «توسط در  ]62[»توکاموشـابا . ا
در سـئول کـره    ]64[»یـون «و  ]63[»پارك«و  غنا و اوگاندا

و اي  مـراوده  جنوبی مبنی بر وجود ارتباط بین عدالت توزیعی،
ي کلکوئیـت در  ها پژوهش نیز با اثربخشی سازمانی واي  رویه
در خصوص وجود عدالت اطالعاتی در سـازمان و   2001سال 
 و ]65[هاي کلیدي آن همچـون عملکـرد و اثربخشـی    پیامد

وجـود ارتبـاط بـین     گرین برگ نشان از ها و تحقیقات دیدگاه
ي هـا  تاثیر این مهم بـر مؤلفـه   عدالت سازمانی و اثربخشی و

 این بایستی اذعان نمـود بنابر .عملکردي سازمانی داشته است
ها  عدالت به عنوان یک نیاز اساسی براي زندگی جمعی انسان

امروزه با توجه به نقـش   وهمیشه در طول تاریخ مطرح بوده 
هـا   ها در زندگی اجتماعی انسـان  فراگیر و همه جانبه سازمان
. ها بیش از پیش آشکارتر شده است نقش عدالت در ســازمان

هاي امـروزي در واقـع مینیـاتوري از جامعـه بـوده و       سازمان
در سطح جامعه به منزله تحقق عدالت ها  آن تحقق عدالت در

به همین دلیل امروزه عدالت سازمانی بـه ماننـد سـایر    . است
متغیرهاي مهم در رفتار سازمانی منجملـه تعهـد سـازمانی و    
رضایت شغلی جایگاه خاصی را در متون مدیریت پیـدا کـرده   

تحقیقات و مطالعات در این حوزه آهنگ رو به رشـدي  . است
تاوردهاي جدید در دهد و حاصل این تحقیقات دس را نشان می

هـاي   مـع الوصـف مـدیران در سـازمان    . این حوزه بوده است
تفاوت باشـند چـرا    توانند نسبت به این موضع بی میامروزي ن

که عدالت به مانند سایر نیازهاي انسانی به عنوان یـک نیـاز   
هـا بـه دنبـال     چنانچه مـدیران سـازمان  . مطرح بوده و هست

بایستی قادر باشـند درك  پیشرفت و بهبود در سازمان هستند 
  .وجود آورند هوجود عدالت در سازمانشان را در کارکنان ب

  قات آیندهیپیشنهاداتی براي تحق
ق در زمینـه عـدالت   یـ پژوهشگرانی که عالقمند به تحق يبرا

  :شود باشند موارد زیر پیشنهاد می سازمانی می
هـا بـا    هـا و سـازمان   ق در سایر شـرکت یبررسی موضوع تحق -1

  .هاي متفاوت رساختا
عدالت سـازمانی در   يجاد و ارتقایبررسی موانع و تنگناهاي ا -2

  .کشور
یی کـه عـدالت   هـا  بررسی کیفیت ارائـه خـدمات در سـازمان    -3

    .گردد میرعایت  یدر آن به خوب یسازمان
ي دیگر عدالت سازمانی نظیر عدالت احساسی، ها بررسی جنبه -4

  ...عدالت زبانشناختی و
ي همگـن و بشـکل   هـا  سـازمان  دربررسی عدالت سـازمانی   -5

هـاي شـمالی    هـاي بازرگـانی اسـتان    مثال سازمان(اي  منطقه
  ).کشور

هـایی کـه زیـر نظـر یـک       بررسی عدالت سازمانی درسازمان -6
نظیر سازمان امور اقتصـاد و دارایـی،   ( وزارتخانه فعالیت دارند

  ). تملیکی و گمركاداره کل امور مالیاتی، اداره کل اموال و 
هاي تکمیلی نظیر مصـاحبه بـراي    توانند از روش میمحققان  -7

  .دریافت اطالعات استفاده نمایند
تفاوت نظرات زنان و مـردان از لحـاظ ادراك عـدالت     یبررس -8
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B2B
  

  پرهیزگار محمدمهدي
  سازمان مرکزي -دانشگاه پیام نوراستادیار گروه مدیریت 

  اسفنجانی عباسیحسین 
  ي مدیریت بازرگانیاشرقی و دانشجوي دکتر ت علمی دانشگاه پیام نور استان آذربایجانعضو هیأ

H_Abbaasi@yahoo.com  
  اسفیدانیمحمدرحیم 

  عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
  

  چکیده
ي هـا  در حال تغییر روش اینترنتي مبتنی بر ها ایجاد شرکت

ي سنتی را تحت فشار قـرار داده تـا   ها کسب و کار بوده و شرکت
موفقیـت  . ي اقتصـاد دیجیتـالی تطبیـق دهنـد    ها خود را با چالش

کـه در  ي تجارت الکترونیکی به شـرکایی بسـتگی دارد   ها فعالیت
 قادرنـد بـراي   هـا  شرکت. هستند عرضه محصول یا خدمت درگیر

ـ   و تدارکات انجام صـورت الکترونیکـی    هفروش با شرکاي خـود ب
  .ارتباط برقرار کرده یا مدیریت زنجیره تامین را مدیریت نمایند

ــور   ــه منظ ــدي ب ــناخت نیازمن ــا ش ــات ه ــب  و الزام و ترکی
یـک   ،سـازمانی  بـین و  یسـازمان  درونفرایندهاي  سازي هیکپارچ

که با پیشنهاد شده » مدل انتقالی پنج موج«با عنوان مدل تجربی 
 B2Bي مختلف تجـارت الکترونیکـی   ها نشان دادن مراحل و گام

نـدگان  گیر ي هـر مرحلـه، تصـمیم   هـا  به همراه نیازها و مشخصه
در طـول   ها به موازات حرکت سازمان. کند میهمراهی سازمان را 

جدید براي  يها آغاز تدریجی فرصتي تکنولوژیکی شاهد ها موج

و  ها مدل، نیازمندي ضمن ارائه این مقاله. خواهیم بودکسب وکار 
 عرضهي تکنولوژیکی و سازمانی آن را ها زیرساخت ،مدلالزامات 

ي هـا  یی از سـازمان ها مثالاستفاده از با  پیشنهادي مدل. دارد می
  .داده شده است توضیحبزرگ صنعتی  يها در بخشفعال 

  مقدمه
تجــارت  نمــاییبــه رشــد بایســتی در طلــوع هــزاره جدیــد  

 گسـترش و توسـعه  . اعتـراف کـرد  ي اخیر ها سال درالکترونیکی 
ي هـا  تجارت الکترونیکی بر همگان روشن است و حقیقتاً در سال

پنج شرکت بزرگ تحقیقـاتی آمریکـاي   . ]4[یابد میینده سرعت آ
نجـام داده  ا B2Bیی را براي تجارت الکترونیکـی  هابرآوردشمالی 

ا راجع به تجارت الکترونیکی چنـدین تعریـف   ام). 1پیوست(است 
سازمان همکـاري و  . وجود دارد و تفاوت قابل توجهی باهم دارند

به مشکل خود در شـروع برنامـه کـار     )OECD(توسعه اقتصادي 
: تجارت الکترونیکی پرداخته و تعریف زیر را مطـرح کـرده اسـت   

و  ها کی به مبادله تجاري بین سازمانتجارت الکترونی ،کلی طور به

mailto:H_Abbaasi@yahoo.com


           هاي بازرگانی بررسی  1390بهمن و اسفند  ـ 51 شماره  72

کند که مبتنی بر پردازش و انتقـال داده دیجیتـالی    میافراد اشاره 
ي بـاز یـا   هـا  شامل متن، صدا و تصویر است که از طریق شـبکه 

بـاز  هـاي   به شـبکه ارتباطی که داراي شاهراه اي  بستههاي  شبکه
  . ]21[شود میهستند، انجام 

ی ژاپن کـه  الملل اداره صنعت و تجارت بین ي،دیگر تعریفدر 
تجــارت  باشــد، مــیپایــه گــذار قــوي زنجیــره تــامین یکپارچــه 

مات، تبـادل کاالهـا، خـد   (الکترونیکی را هدایت مبادالت تجاري 
کنندگان و گیرنـدگان بـراي انتقـال     اطالعات و یا پول بین تامین

نیکی از طریق واسطه الکترو) تجاري کاالها بین عاملین اقتصادي
  .]20[تعریف نموده است اینترنت مورد استفاده فناوري
تجـارت الکترونیکـی تبـادل اطالعـات را بـا      بدیهی است که 

ــدار  ــط خری ــده عرضــه-توســعه رواب ــوده اســت  کنن . تســهیل نم
شـود نـه رقبـاي     مـی یـک شـریک دیـده     عنـوان  بهکنندگان  تامین
، )Brynjolfsson( و برین جولف سـون ) Bakos(باکوس. ]23[بالقوه

مورد بحث قـرار  را اي  با ارزش افزوده هاي و مشارکتها  همکاري
ظـاهر  اطالعـاتی  جدیـد  هـاي   بـا فنـاوري   همزمـان  کهد نده می
برون سپاري  تواند زمینه میی مشترکهاي  همکاري چنین. اند شده

ایجـاد   از تـامین کننـدگان وفـادار    محـدودي تعـداد   ینبمناسبی 
، در مطالعـه خـود  ) Bechler(چلـر  بـی و) Collins(کـولینز . ]2[نماید
بـه   و تولید ساختدر کنند که برون سپاري  میي گیر نتیجه چنین

یـک  هـا   سـازمان  اکثـر شده و اکنون براي تبدیل یک امر رقابتی 
 به داشـتن نیاز  بر آن، عالوه. ]7[شود میتلقی انتخاب استراتژیک 
 مدیریت کششی با تمرکز بریکپارچه و منعطف  یک زنجیره تامین

) بینـی  پیشمبتنی بر ( مدیریت فشاري به جاي، )مبتنی بر تقاضا(
بلندمـدت میـان   هـاي   مشـارکت داده و همکـاري و   تغییر جهـت 

مبـادالت آزاد و   در مقایسـه بـا  تـامین کننـدگان    کنندگان و تولید
کیفیت، زمان رسیدن به بازار و توسعه محصـول   نظراز اي  جزیره

مـدیریت   ،در حـال حاضـر  . ]11،12،13،14،7[باشـد  می رسودآورت
 شود میاستفاده ها  براي معرفی این فعالیت (SCM)زنجیره تامین 

و تعادل عرضـه و تقاضـا در طـول کـل زنجیـره       ریزي که برنامه
مدیریت زنجیـره تـامین، مشـتریان و    . نماید میتامین را یکپارچه 

هماهنگی یند کسب و کار آکنندگان را با یکدیگر در یک فر نتامی
  .]24[دهد میکه بر مشتري نهایی تمرکز دارد، پیوند 

 -و همکــاران انــواع مختلــف روابــط خریــدار (Cox) کسکــا
را تحلیل کرده و متقاعد شدند که یک خریدار با یک  کننده تامین

تواند و باید از موقعیتش براي سـود در سراسـر    میموقعیت مسلط 
ــود و هزینــه (رابطــه  ) را کــاهش دهــدهــا  یعنــی کیفیــت را بهب

هـاي   ایـن روابـط بـا ایجـاد پلـت فـورم      . ]9[بـرداري نمایـد   بهره
هاي  در حال افزایش است که سازمان) بازارها(الکترونیکی بزرگ 

. قدرت خرید را افزایش دهنـد  ،بزرگ در تالشند با پیوستن به آن
وئینـگ، ریتیـون،   ب( چهار شرکت بزرگ دفـاعی و هـوایی جهـان   

منـابع خـود را بـه    ) ]1[ یـی اي  بـی هـاي   ستمالکهید مارتین و سی
تا بـراي   اند ادغام شده ]2[ کامرس وانشرکت  اشتراك گذاشته و با

. هوایی و خدمات، یک بازار مبتنی بر وب شـکل دهنـد  هاي  بخش
سـاالنه  هاي  میلیارد دالر در هزینه 71 کاهشبه منظور  ،پلت فورم
دور  و تعداد زیادي شرکت هواپیمـایی  کننده تامین 37000تدارکات 

صنعت خودرو در یک جهت مشابهی حرکـت  . هم جمع کرده است
مانند فورد، جنرال موتورز و دایملر کرایسـلر در   ؛را شروع کرده است

یک بازار شناخته شده به همراه تعـدادي اعضـاي جدیـد     2000مه 
ارد سـاالنه  این پلت فورم انتظـار د . رنو، نیسان و تویوتا ایجاد کردند

  .مبادله انجام دهدمیلیارد دالر  300بیش از 
ـارت حاضر،  مقاله  B2Bالکترونیکـی   برخی از کارکردهاي جدید تج

رسد بین تولید کنندگان بوجـود   میکه به نظر ) یندهاي مبادلهآفر(
مورد نیاز جهـت پشـتیبانی کاربردهـاي    هاي  فناوريو نیز بر آید، 

  .قرار خواهد داد تجارت الکترونیکی را مورد توجه

  یندهاي مبادله تجارت الکترونیکیآفر .1
کــه در  B2Bتجــارت الکترونیکــی هــاي  بیشــتر پلــت فــورم

بـر   اند مختلف صنعتی بوجود آمدههاي  گذشته در بخشهاي  سال
بیشتر . اند پیشنهاد تمرکز داشتههاي  و سیستمها  کاتالوگها، مزایده

خبـره و هوشـمند و تبـادل    این بازارها بر توسعه ابزارهـاي فنـی   
کننـد امـا تـاکنون تعـداد خیلـی کمـی        مـی  ریزي گرافیکی برنامه

پلـت  . بـازار پیـدا کننـد    خـود  مـوثري بـراي   طور به استتوانسته 
هـاي   ی همراه با بسیاري از پلت فورمماییپخودرو و هواهاي  فورم

ان جنـرال الکتریـک    پـی  همچون سیستم تـی  خاص هاي شرکت
 E-visهمچـون   دیگري هاي شرکت .هستند هنوز در حال معامله

بـازار پلـت    ی ازهای گوشهدر  ،نوآورهاي  براي برآوردن نیاز شرکت
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این پلت . اند طراحی و مهندسی مشترکی را توسعه دادههاي  فورم
کوچـک   هاي شرکت آینده همانندهاي  پیشرفته در سالهاي  فورم

در  قش مهمـی تکامل خواهند یافت که اغلب ن )SME( و متوسط
  .طراحی یک محصول دارند

اداره صــنعت و تجــارت  توســطیــک مطالعــه تطبیقــی کــه 
اندرسون در ایـاالت متحـده   اي  ی ژاپن و شرکت مشاورهالملل بین

 B2Bاصلی تجارت الکترونیکی یندهاي ، فرآشد میآمریکا هدایت 
که درگیر تجارت الکترونیکی هستند، شناسایی  ییها را در سازمان

نشـان   )1(در شکل که کارکردهاي تجارت الکترونیکی . ]20[کرد
بسـیاري از  . آینـده شـدت خواهـد یافـت    هـاي   در سال ،شده داده

مطالعـه اداره صـنعت و    ازکارکردهاي تجـارت الکترونیکـی کـه    
. تـدارکات محـور هسـتند    ،ی ژاپن انتخاب گردیدالملل تجارت بین

ونیکــی ســایر گزارشــات و مقــاالت در تــدارکات و تجــارت الکتر
آشکارا امر، این . ]26،15[اند هاي مشابهی را شناسایی کرده فعالیت

راجع به کارکردهاي تجارت الکترونیکـی   تر برخی سواالت اساسی
  .سازد میرا مطرح ها  آن پشتیبانیهاي  و فناوري

  
  کارکردهاي تجارت الکترونیکی -1شکل 

  سواالت تحقیق و متدولوژي .2
یی از این ابتکارات منتفع خواهند شد کـه نیازهـا و   ها سازمان

تجارت الکترونیکـی و تغییـرات نهـایی    هاي  الزامات انجام فعالیت
 در این مقاله سعی. هدایت کسب و کار را درك نمایندهاي  روش
  :داده شودبه سواالت زیر پاسخ شود  می

 بـین یندهاي انجـام تجـارت الکترونیکـی در سـازمان     آآیا فر .1
شـرکت   کـارکرد است؟ اگر چنین اسـت کـدام    ]3[ي دکارکر

از تغییـرات  ) فروش، بازاریـابی، تولیـد، طراحـی و ماننـد آن    (
  بیشترین تاثیر را خواهد داشت؟ سازمانی و تکنولوژیکی

براي بهینه کردن جریان و مدیریت اطالعات که کارکردهاي  .2
پشـتیبانی  هـا   تجارت الکترونیکی را در سازمان و بین سازمان

 یی مورد نیاز است؟ها چه فناوري ،کند

شـرکت   چهـار هـاي   فعالیـت فوق به منظور پاسخ به سواالت 
الکتریـک بـه   / تولیدي در صـنعت الکترونیـک   کوچک و متوسط

و یک شرکت بزرگ عام المنفعه بـه  ها  آن همراه مشتریان بزرگ
 طریـق اطالعـات اولیـه از   . گرفتـه اسـت  دقت مورد پایش قـرار  

سپس . آمد دست بهبه تیم مدیریت هر سازمان  ارسالینامه شسپر
نماینـدگان   از بـراي اخـذ اطالعـات    سازمان نیافتـه  هاي مصاحبه

 ثبت سفارش) 1

 انکنندگ ها از تامین برآورد قیمت) 2

 پرداخت وجوه) 9

 هاي تدارکی و مشخصات محصول اطالعات ایتم) 3

 هاي تحویل ماستعال) 4

 اطالعات حمل محصول) 5

 مذاکره قیمت، حجم و غیره) 6

 ها مبادله طراحی و گرافیک) 7

 کننده درخواست ثبت تامین) 8

 سایر) 13

 قراردادهاي اولیه) 12

 مشخصات تفصیلیمطالعه ) 11

 کننده انتخاب تامین) 10
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مکرر به  و مراجعاتها  مالقات. انجام شدصاحبنظران و ها  شرکت
، هـا  اپراتورها تکنسـین ( ما را قادر ساخت تا افراديها  این شرکت

به سواالت خـاص پاسـخ   که  را شناسایی کنیم) ن و غیرهاخریدار
شـده در   آوري و اطالعات جمعها  پرسشنامههاي  و به جواب گفته

بـیش از   تمامی این اقدامات. ودگذاشته شصحه ها  طول مصاحبه
تغییـر  شـاهد  و بـه مـا اجـازه داد تـا      انجامیـد طـول  به سه سال 
منـابع  هـاي   ریـزي  اجراي برنامـه ، ها از ایجاد وب سایت ؛تدریجی
ایـن  . باشـیم ، تـا ایجـاد بازارهـاي الکترونیکـی     (ERP) سازمانی

الزامـــات و مطالعـــات مـــوردي در شـــناخت ظهـــور ماهیـــت 
تکنولـوژیکی مـرتبط بـا کارکردهـا و کاربردهـاي      هاي  نیازمندي

  .بودند کننده تجارت الکترونیکی تعیین
به مـا   فنیپایشی هاي  مطالعات بر روي سایت همراه فعالیت

نشـان   )5(اجازه داد یک مدل موج را فرموله کنیم کـه در شـکل   
مـدل بـراي توصـیف تکامـل تـدریجی       ،در ابتدا. داده شده است

ان را به فرموله کردن یک برنامـه کسـب و   یی که سازمها فناوري
سـپس بـه منظـور    . شـد سـاخت، تهیـه    مـی کار الکترونیکی قادر 

در بیشـتر  . گردیدمختلف ارائه هاي  به سازمان مدل ،گذاري صحه
در حـالی کـه سـعی در    مـدیریت،  هاي  واکنش طبیعی تیم ،موارد

از اي  انتخاب الگو و مقایسه بودند شرکت خودشـان را در مرحلـه  
مربوط به هاي  وضعیت جاري پیشرفت فناوريقرار داده و ها  وجم

 ،براي مـدیریت دیگر جنبه مهم . گرفتند میصنایع خود را در نظر 
 کارکردهـاي تکنولـوژیکی بـراي    هاي انحراف در پیشرفت تعیین

مثـال   ،یک شرکت بزرگ هوایی. مختلف سازمانی شرکتشان بود
مـورد اسـتفاده بـراي    تکنولـوژي  : خوبی براي این موضوع اسـت 

است و جهت  جدیدترین و به روزترین تکنولوژيطراحی،  مقاصد
برقراري ارتباط با تامین کنندگان بـه آسـانی قابـل شـکل دهـی      

سیستم تولید هنوز قدیمی است و مدیریت آن در یـک  اما، . است
ما را بـر آن داشـت   مساله این . محیط زنجیره تامین مشکل است

ارکردهاي سازمانی که بیشـترین تـاثیر را از   تا تالش خود را بر ک
در  ایـن کارکردهـا  . پذیرند، تمرکز نمـاییم  میتجارت الکترونیکی 

ــاربخــش  ــده چه ــایی ش ــد شناس ــل  . ان ــراي درك کام ــپس ب س
ــتنباط ــاوري اس ــاي فن ــا  ه ــاتریس  ه ــک م ــا ی ــن کارکرده در ای
انجـام تجـارت   جـاري  ینـدهاي  آفر بـا کارکرد / موج کیتکنولوژی

/ ی ژاپنالملل اداره صنعت و تجارت بین در گزارش الکترونیکی که
   .]20[ )2بخش(شود میداده نشان  ،اندرسون شناسایی شدند

  هاي زنجیره ارزش فعالیت .3
ــه  ــاوري   1990در ده ــور فن ــا ظه ــون   ب ــایی همچ  ERPه

در یـک سـازمان   اي  هاي زیادي بر کاربردهاي چند وظیفه فعالیت
در حـال   Oracleو  SAPمثـل   ERPامـا طرفـداران   . متمرکز بود

هاي بین سازمانی مانند مدیریت زنجیره تامین یا  حاضر بر فعالیت
تجــارت . تمرکــز دارنــد ســازي پیشــرفته و بهینــه ریــزي برنامــه

صـورت تـدریجی    هها ب اجازه خواهد داد سازمان B2Bالکترونیکی 
اطالعات را بـا تـامین کننـدگان و مشـتریان خـود بـه اشـتراك        

از کجـا  ها  شود این است که شرکت میه مطرح سوالی ک. بگذارند
بایسـتی خودشـان را سـازمان    هـا   آن بایستی شروع کنند و چطور

  دهند؟
و کارکردهاي مهـم یـک   ها  براي توصیف و شناسایی فعالیت

اي  سازمان که به صورت الکترونیکی انجام بگیرد، ادبیات گسترده
توسـط اداره صـنعت و تجـارت     ی کـه یـک گزارشـ  . وجود نـدارد 

هـاي   بخـش تهیـه شـده،    ی و تجارت الکترونیکـی ژاپـن  الملل بین
کـرده   بنـدي  سه دسـته فعالیـت طبقـه    درکسب و کار را  مختلف
لیـات  عم از بخش بسـیار وسـیعی   ،بر طبق این مطالعه. ]19[است

طراحی بازاریابی و فروش،  شامل کسب و کار تجارت الکترونیکی
توان فـرض   می ،این تحقیق بر اساس .استت دارکاو ساخت یا ت

یندهاي انجام تجارت الکترونیکـی بیشـتر محصـول    آکه فر کنیم
یی که اکنـون بوسـیله   ها بخش زیادي از تالش. مدار خواهند بود

یا سـازندگان خـودرو    Dellتامین کنندگان الکترونیکی بزرگ مثل
بانی شـود، پشـتی   مـی و و دایملر کرایسلر هـدایت  .ام.مثل ولوو، بی

مـدنظر  یکپارچه چرخـه عمـر محصـول از طراحـی تـا بازیافـت       
اطالعات زیـادي از   آوري نیازمند جمع هدف، اینتحقق . باشد می

. همه قطعات و اجزاي یک محصول در سراسر عمر مفید آن است
هاي اطالعاتی چرخه  اطالعات بوسیله استفاده از پایگاه آوري جمع

، هـا  کننـده  بین هماهنـگ عمر محصول که همکاري الکترونیکی 
کنـد، امکـان    میتامین کنندگان و مشتریان محصول را پشتیبانی 

ي را و همکـاران سـه حـوزه کـارکرد     (Birou)بیرو. شود میپذیر 
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ظیفه مورد استفاده رویکرد چرخـه  براي نشان دادن ترکیب چند و
هـا و تـدارکات را    ، عملیـات هـا  عمکر محصـول یعنـی لجسـتیک   

  .]3[اند انتخاب کرده
ــارچگی ــرات   یکپ ــد تغیی ــدگان نیازمن ــامین کنن  در اساســیت

ممکـن اسـت   این تغییـرات  یندهاي توسعه محصول است که آفر
 یندهاآبراي تعدیل فر را یک سازمان کلیديکارکردهاي از برخی 

 ]12[ ناو همکـار  (Hand field) هاندفیلـد  .تحت فشار قرار دهـد 
بخـش   مهندسـی ی و کنند که هرچند فازهاي طراحـ  میپیشنهاد 

ـ  ؛دهـد  مـی محصـول را تشـکیل   هـاي   کوچکی از کل هزینـه  ا ام  
. شـود  مـی محصول در آن فازها تعیـین  هاي  کل هزینه درصد 80

همچنین بیان این نکته هم مهم است که مـواد خریـداري شـده    
هزینه کاالهاي فروخته شـده را تشـکیل    درصد 50اغلب بیش از 

در . ]11،12[ رسد مینیز  درصد 80دهد که در برخی صنایع به  می
یند نقش مهمی ایفـا  آدر توسعه محصول و فرکه تدارکات  ،نتیجه
و تامین کنندگان درسـت و نیـز بـاال    ها  شناسایی فناوري ؛کند می

دربـر   بین کـارکردي را هاي  از طریق رهبري تیمها  بردن فرصت
تامین کنندگان اسـتراتژیک   گییکپارچ ،ي مثالابر. ]18[گیرد می

فرایند طراحی بـه توسـعه    ياز ابتدا 777پروژه بوئینگ  درجهانی 
  .]1[منجر شد هواپیماسریع 

یـک   بـه و عملیـاتی  ] 4[ارتجـاعی   کـارکرد تدارکات از یک 
 در سـطح  ویافتـه   تغییر ]5[آینده ساز استراتژیک و  کامالًوظیفه 

مطـرح   ترمشـارکتی بـاال  هـاي   و محـیط اي  اهداف چنـد وظیفـه  
 بـا  ام مبـادالت سـریع و مطمـئن همـراه    کارآیی، انجـ . ]25[است

تغییـر  ، هـا  بینـی و متـدولوژي   پـیش و  ریزي برنامهجدید ابزارهاي 
اسـتراتژیک و داراي   کامالًهاي  از وظایف موجود به فعالیت جهت

 )2(که در شـکل   همانطوري. ]6[ارزش افزوده را اجازه داده است
که در حـال   یتدارکات هاي و شایستگیها  نشان داده شده، فعالیت

تجزیـه و   سـمت بـه تـدریج بـه     ،باشـند  میخرید مرتبط  باحاضر 
و توسـعه   کننـده  استراتژي منبع یـابی، توسـعه تـامین    وها  تحلیل

ماهیتاً استراتژیک  و تمامی آنچه که ]17[ فرایند و محصول جدید
کنـد، تغییـر    مـی ایجاد ها  ع بالقوه مهمی براي سازمانفو منا بوده

  .جهت خواهد داد
  

  
  2شکل 

، تجارت الکترونیکـی انجـام   انجام شدههاي  ر اساس تحلیلب
کارکردهاي مهندسی و طراحـی، فـروش و توزیـع و تـدارکات را     

هنگـام توزیـع   بـه  فرایندهاي فروش و تدارکات . تغییر خواهد داد
 عنـوان  بـه کـه توسـط متخصصـان     خورنـد  میبا هم پیوند  دقیقاً

زمنـد تبـادل   مهمترین فعالیت برون سپاري شناسـایی شـده و نیا  
ینــدهاي انجــام طراحــی و آاجــراي فر. اســتزیــادي اطالعــات 

  .مهندسی منجر به انقالب دوم در تجارت الکترونیکی شده است
تمرکــز اولیــه بــر  خودروســازي، کــانون توجــه ودر صــنعت 

 نهایـت حرکـت   در زنجیره تامین و ریزي تدارکات و سپس برنامه
عرضـه   کوتـاه  یزمـان هـاي   به سمت طراحی مشـترك و چرخـه  

تجـارت الکترونیکـی سـرانجام    . ]8[بـود بازار خواهـد   محصول به
. خواهد کـرد  و تعدیل اصالح ،را تغییر و تولید کارکردهاي ساخت

ها  شرکت نشده وکامپیوتري ] 6[ها  گاهاکثریت کار ،در حال حاضر
و فقـط اطالعـات    نبودهاطالعات تولید  حاضر به اشتراك گذاري

ـ   مهم مـورد نیـاز بـراي    صـورت الکترونیکـی انتقـال     هتـدارکات ب
 زمینـه انتقـال و   ]7[ تولید مـودوالر  پیشرفت و گسترش. یابند می

  .]27[تسهیل و فراهم خواهد نمودگذار به تجارت الکترونیکی را 
  

  
کارکردهاي اصلی زنجیره ارزش متاثر از  -3کل ش

  تجارت الکترونیکی

تحقیق و توسعه
طراحی و مهندسی 

 

تدارکات
ساخت 
 

ن
گهداري

بازاریابی 
توزیع و فروش 

 

بازیابی
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  تجارت الکترونیکیهاي  ارزیابی فناوري .4
 طـور  بـه مفاهیم تجارت الکترونیکی و مدیریت زنجیره تامین 

کـاهش  . یت پیدا کرده اسـت جذابها  سازمان اکثربراي اي  فزاینده
موجودي انبار، کـاهش زمـان توسـعه محصـول، کـاهش زمـان       

 ،نآو ماننـد   رسیدن محصول به بازار، کاهش نیروي کار تدارکات
 جهـت پیشـرفته  هـاي   بزرگ را براي پذیرش فناوريهاي  شرکت

برخـی  . بالقوه تشـویق کـرده اسـت   هاي  دستیابی به صرفه جویی
اي انجـام تجـارت الکترونیکـی نیازمنـد     ینـده آدر فرها  پیچیدگی

تـدریج در یـک محـیط    بـه  ترکیب چندین فناوري است که باید 
/ ي مـا در صـنعت الکتریـک   دمطالعـات مـور  . یکپارچه تکامل یابند

ــا  ایــن امکــان را فــراهم آوردالکترونیــک  ــه ت ــا ارائ یــک مــدل ب
 مـدل . مساعدت شـود کوچک و بزرگ هاي  تکنولوژیکی به شرکت

یک سازمان را از طریـق فازهـاي    »پنج موج« پیشنهادي با عنوان
پشتیبانی پیچیدگی جهت تکنولوژیکی مورد نیاز  یکپارچگیمختلف 

  .کند میفزاینده کاربردهاي تجارت الکترونیکی همراهی 
 سـازهاي تکنولـوژي  لیستی از توانمند (Gartner)گروه گارتنر

 ایشـان  ).1جـدول  (براي مدیریت زنجیره تامین تهیه کرده اسـت 
، میـان  ]8[درون سـازمانی   دسـته را به سه  مذکور هاي تکنولوژي
  .]10[تقسیم کرده است ]10[و سازمان بسط یافته ] 9[سازمانی 

نیز روابط زنجیـره تـامین را در    (Longenwalter)النگن والتر
 احتمــالینمــود کــه تکامــل تــدریجی  بنــدي مرحلــه دســته پــنج

نشان  آن بالقوه یاثربخش در ارتباط بارا زنجیره تامین  یکپارچگی
بـدون درنظـر    توسعه یک زنجیره تـامین . ]16[ )4شکل (دهد می

در بـاالترین سـطح   . به خوبی ارائه شـده اسـت   داشتن تکنولوژي
ــامالً یک  ــامین ک ــره ت ــک زنجی ــهاثربخشــی، ی ــدهاي  پارچ فراین

  .گیرد میگذاري تکنولوژي را دربر  كریزي مشترك و اشترا برنامه
  

  
  روابط زنجیره تامین - 4شکل 

مدیریت زنجیره  بندي موج پیشنهادي از طبقه پنجمدل انتقال 
تامین یا مفاهیم تجارت الکترونیکی، شبیه دو مثـال قبلـی فراتـر    

ایــن مــدل نیازهــا و مشخصــات مختلــف تجــارت . رفتــه اســت
ــه شــرک B2Bالکترونیکــی  در شناســایی هــا  ترا شناســایی، و ب

باالترین . کند میکمک ها  آن ینیازمندهاي تکنولوژیکی و سازمان
سازمان بر محصوالت متمرکز اسـت،  در آن است که ، جایی موج

ی مطـابق اسـت و   الملل بین يبه سهولت با هنجارها و استانداردها
در معامله الکترونیکی بـا تـامین کننـدگان و مشـتریان احسـاس      

را توصیف و بعضـی از  ها  موجیک از هر  ر ادامه،د. ندنک میامنیت 
  .و مسایل سازمانی مرتبط با آنرا نشان خواهیم دادها  تکنولوژي

مختلـف داخـل   هـاي   ترکیبی از یکپارچگی سیستم ،موج اول
اینترنت، مبادله (سازمان با ابزارهاي مختلف ارتباطات الکترونیکی 

مربوطـه  هـاي   سیستم .است )و مانند اینها VPNالکترونیکی داده،
فـاکتور   پـیش ماننـد گـرفتن    ؛سـاده اداري  کارکردهايمعموالً به 

 نظیرتر  مربوط است اما نیز ممکن است با تبادل اطالعات پیچیده
ارتبـاط  ها  این سیستم. تولید مطابق باشند ریزي برنامههاي  یتلفعا

را از طریـق  ) فروش، تدارکات و غیـره (و پیوند مبادالت بازرگانی 
متعددي هاي  مثال. کنند میساده الکترونیکی پشتیبانی هاي  کلین
گستره . معین و مشخص شده استدر موج اول ها  فعالیتانواع از 

 یکپارچگی

اثربخشی
 

  مذاکره تجاري آزاد. 1
 مبتنی بر قیمت -
 تبلیغاتی -

  همکاري . 2
  تامین کنندکان کمتر -
 محتویات بلندمدت -

  هماهنگی یک سطحی. 3
  مبادله الکترونیکی داده -
 VMI -کانبان  -منبع واحد  -

  هماهنگی چند سطحی. 4
  تمرکز بر مشتري نهایی -
 زنجیره تامین چند سطحیاجراي  -

  همکاري مشترك کامل. 5
  ریزي مشترك برنامه -
  گذاري تکنولوژي اشتراك -

100%  

100%  

0  
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مــنظم  ســاختن اســتفاده از اینترنــت بــراي آگــاههــا  ایــن مثــال
 حاصـل از  دتولیـ هاي  کنندگان یا مشتریان از آخرین برنامه تامین

یـک درخواسـت قیمـت     پیشـنهاد بـه   تا ارائه MRPیک سیستم 

)RFQ (هـاي   از طریـق پلـت فـورم   صورت الکترونیکی  هدریافتی ب
 شـــوند مـــی را شـــامل یپیشـــنهاددهی خصوصـــی یـــا عمـــوم

  ).www.tpn.comمثل(

  توانمندسازهاي فناوري -1جدول 
  توانمندسازهاي تکنولوژي  مسائل  مفهوم

  ، داده کاويها داده، انبار نمودن داده آوري ، ابزارهاي جمعERP  کارکردهاي موسسه نیازمند اطالعاتی فراتر از مبادله مبتنی بر داده است   داخل سازمانی

سرویس ، به اشتراك گذاري برنامه زمانبندي، کاربردهاي سلف ها اکسترانت  باشد میتامین کنندگان و مشتریان موفقیت آمیز هاي  نیاز  بین سازمانی
  کننده مشتري و تامین

، ها ، اکسترانتPOS هاي ، دادهCPFR،EDIسیستم پایش زنجیره تامین،  تجاري شرکاهاي  و قابلیتها  توانایی  یافته سازمان بسط
  مدیریت فرصت هاي سیستم

  
براي هماهنگی  شده مدیریت کامپیوتريهاي  پذیرش سیستم

دو . کنـد  مـی مـوج دوم را توصـیف    ،در یـک سـازمان  هـا   فعالیت
هـا   سـازمان  بیشـتر مـورد توجـه   سناریوي تکنولـوژیکی معمـوالً   

  :باشد می
مدیریت مستقل براي شکل دهی بـه  هاي  یکپارچگی سیستم .1

  . و راه حل بهتریک راهکار 
که با یـک نـرم    ERPپذیرش کلی یا جزئی ماژولهاي یک ابزار  .2

 .شود تواند کامل یمافزار کاربردي تخصصی 

هـاي   پـذیرش سیسـتم  به توان  می ،دومموج هاي  مثال عنوان به
ERP یکپـارچگی   داخلـی در هـاي   به منظور مدیریت درست فعالیت

بـراي   MRPدرون یـک سیسـتم    (APS)ریزي یک سیستم برنامه
  .کرد اشارهتولید  ریزي بهینه کردن برنامه

اطالعات تولید شـده   آوري به خودکار نمودن جمع ،موج سوم 
و یکپـارچگی آن در  ) تولید، انبارداري و توزیع(ها در طول عملیات

در ایـن  . تمرکـز دارد ) ERPمثـل  (یک سیستم مدیریت شـرکت  
ــه عملیــات محــور، یــک شــرکت تولیــدي ممکــن اســت    مرحل

را بـا  ) و ماننـد آن  CNCماشـینهاي  (کارگاهی خـود  هاي  فعالیت

ERP یسـتم اجرایـی تولیـد    یـک س  استفاده ازبا  سازمان(MES) 
 .یکپارچه نماید

تعـاریف  در اي  گسـترده  طـور  بـه کـه  همکاري مشـترك   واژه
 مهـم نقطـه   ،شـود  میاستفاده  تجارت الکترونیکی و زنجیره تامین

یکپـارچگی   عنـوان  بـه بـه آن  دهـد کـه    مـی موج چهارم را شکل 
ائـتالف تجـاري و   . شود میخدمت اشاره / زنجیره ارزش محصول

مختلـف از  هـاي   بر همکـاري میـان سـازمان    مشترك،همکاري 
همان بخش تا توسعه محصوالت و خدمات از طریق فرایندها یـا  

در . زنجیره تامین به یک روش مجـازي تمرکـز دارد  هاي  فعالیت
 ،بنابراین .شود میاین مرحله مشتري نیز در زنجیره ارزش ترکیب 

  .شود میسفارشی نمودن محصول یا خدمت تسهیل 
 بـا اسـتفاده از  هـا   سـازمان  ائتالف تجارياز ها  مثاله محدود

بینی  پیشهمکاري مشترك،  ریزي برنامه(] CPRE ]11 يتکنولوژ
آن تـامین  زنجیـره  هـاي   براي پـایش فعالیـت  ) تجدید تدارکاتو 

از مجـازي  اولیـه   مونهن تا طراحی همزمان و مشترك یکها  سازمان
ي یک پیمانکار اولیه و تعداد توسطیندهاي ساخت آمحصول و فر

  .شود میرا شامل کنندگان استراتژیک  تامیناز 
  

http://www.tpn.com


           هاي بازرگانی بررسی  1390بهمن و اسفند  ـ 51 شماره  78

  
CAD : طراحی به کمک کامپیوتر  PDM :ها محصول مدیر داده  MES :سیستم اجرایی تولید  
EDI : مبادله الکترومیکی داده  CALS : کسب مستمر و پشتیبانی چرخه عمر  VPDM :مدیر توسعه محصول مجازي  

LCA : ارزیابی چرخه عمر  ERP :منابع سازمانی  ریزي برنامه  GLL :زیرساخت اطالعات جهانی  
MRP :ریزي منابع مواد برنامه  CPFR :بینی و  ریزي مشترك، پیش برنامه...    

  انتقال موج تکنولوژیکی مدل -5شکل 

محصول مبتنـی  موج پنجم بر استراتژي پشتیبانی چرخه عمر 
طبـق  . کند میچندبخشی تاکید  B2Bهاي  بر یکپارچگی پلت فورم

 را یک موسسه مجازي ي ازتصور موج پنجم،شد،  بیانآنچه قبالً 
 ءپیمانکاران جزاز تعداد زیادي دسترسی به  در آنکند که  می رائها

خـاص  هـاي   باطی مبتنی بـر پروتکـل  ارت هاي از طریق تکنولوژي
مثـل  ( کننـده  تسهیل شده و گواهینامه تامین) XML،STEPمثل(

مـوج  «. مـانعی بـراي ورود بـه پایـه تـامین اسـت      ) 14040ایزو 
یک کنسرسـیوم  زمینه تشکیل  »چرخه عمر محصول سازي بهینه

فراهم و با اتحـاد و ائـتالف   وسسات مستقل را ویژه و موقتی از م
یک محصول  تولیدخاص خود را به منظور هاي  تا شایستگی خود

کمـی  هاي  پروژهاکنون . ترکیب نمایندیا پشتیبانی یک خط تولید 
مثالً توسـعه یـک سیسـتمی کـه تـاثیر       ؛در موج پنجم قرار دارند

بـرداري، و   بهـره محیطی را در طـول فازهـاي طراحـی، سـاخت،     
چنین سیسـتمی در حـال   . کند میبازیافت یک محصول را بهینه 

  .شود میسازي  و شبیه.ام.بی مانندیی ها در شرکت حاضر

مراحل مهم انتقال از موج اول به موج  -2جدول 
  دوم

  مرحله مهم انتقالی  نوع

هاي در حال ظهور در تجارت الکترونیکی مانند  فرصت  بازار
  دمحصوالت یا خدمات جدی

  دومین موجهاي  یا خریدهاي سازمانها  ادغام  سازمانی
  یالملل ارتباط دهی مالی چند کشور یا بین  اقتصادي -سیاسی

  فشارهاي صنعتی یا بخشی  بخشی
 ها هانو ترس از مشکل رای 2000در سال  Y2Kمشکل   تکنولوژیکی

  
. سـت ا هـا  یک جنبه مهم مدل، امکان تکامل از طریـق مـوج  

اغلب  موج دیگرتصمیم یک سازمان براي حرکت از یک موج به 
 .شـوند  میشروع » مرحله مهم انتقال«تحت عنوان یی ها با رویداد
مراحـل  و نوآور یک برنامه اسـتراتژیک بـا    آینده سازهاي  شرکت

 سازي چرخه عمر محصول بهینه هاي تکنولوژیکی موج

یکپارچگی زنجیره ارزش 
  خدمت/ محصول

هاي  یکپارچگی سیستم
  ها مدیریت عملیات

مدیریت هاي  سیستمیکپارچگی 
  داخل موسسه

یکپارچگی مبادالت الکترونیکی 
  در وظایف داخلی

، CALS، 1404ایزو 
 LCAو  GLLابزارهاي 

هاي با کار عادي  پلت فورم
(VPDM,CPFR, Extranet, etc)  

و  ERP, PDMپیوندها میان 
  عملیاتیهاي  سیستم

و ایزو  ERP, PDMاجراي 
 14001و  9001

ه، براي اینترنت، مبادله الکترونیکی داده و غیراستفاده از 
 MRP,CADهاي موجود مثل  برقراري ارتباط با سیستم
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از طریـق فراینـد   هـا   آن روشـنی جهـت راهنمـایی    و انتقالمهم 
 مراحـل مهـم  بـا  هـا   سـازمان بیشتر مواقـع  در اما . خواهند داشت

بـه  تـر   را سـریع ها  آن مواجه هستند کهاي  غیرمنتظره یا ناخواسته
جدید بدون داشتن زمان کـافی بـراي تهیـه    هاي  پذیرش فناوري

بـازار،  ( انتقـالی مرحلـه اصـلی   پـنج   در این مقاله. کنند میمجبور 

شناسـایی  ) اقتصادي، بخشـی و تکنولـوژیکی   -سازمانی، سیاسی
تواند برنامه تکنولوژیکی یک سازمان را تحـت تـاثیر    میکه  شده

انتقـالی کـه توسـط برخـی      مراحـل اصـلی  هـاي   مثال. قرار دهد
به ) ارتباطات ساده الکترونیکی(براي پرش از موج اول ها  سازمان
  .نشان داده شده است 2شده، در جدول  معرفی (ERP) موج دوم

  

  
  وظیفه/ ماتریس فناوري -6شکل

  تعاملیندهاي آفر .5
 برخـی از هـا   تکنولـوژي کند کـه   میتلویحاً فرض  ،مدل موج

پیوند میان ایـن  . قرار خواهد دادسازمانی را تحت تاثیر هاي  فعالیت
چــارچوب  یــکیعنــی تکنولــوژي و کارکردهــاي ســازمانی دو بعــد 

تجــارت هــاي  اســترتژيدهــد کــه در آن  مــیمفهــومی شــکل 
  .یابد توسعهمیتواند  الکترونیکی

یندهاي معامله که براي جریان اطالعـات در  فرآبدیهی است 
. گـردد  مـی حیاتی است، آشـکار  ها  و بین سازمانها  داخل سازمان

 در محـور نج موج تکنولـوژیکی را  پ مفهوم،براي نشان دادن این 

 )6(عمودي در ماتریس شکل  طور به و کارکردهاي انتخابیافقی 
ارزش مـاتریس،   تشریح و اثبـات به منظور . نشان داده شده است

 کـه در ادبیـات موضـوع    تجـارت الکترونیکـی   ییندهاي تعاملآفر
. گردیـد  یکپارچهترکیب و  ،توصیف شد )2(در بخش  و شناسایی

 .انتخاب شـد  یمدل سه فرایند از دوازده فرایند تعامل تشریحبراي 
 در رابطه بـا متفاوت بوده و هنوز  کامالً از همدیگراین سه فرایند 

مکمـل  به صـورت  موردنیاز  تکنولوژيسازمانی مربوطه و  کارکرد
  .کند میعمل 

در ماتریس و تکامل بالقوه  ی راهر تعامل جایگاه زیرهاي  مثال
  .دهد مینشان مختلف هاي  موجحرکت در را از طریق  آن

یکپارچگی مبادالت 
  الکترونیکی

هاي  یکپارچگی سیستم
  سهداخل موس مدیریت

هاي  یکپارچگی سیستم
  ها  با عملیات مدیریت

  یکپارچگی زنجیره 
  خدمت/ارزش محصول

  سازي چرخه  بهینه
  عمر محصول

  تبادل اطالعات حمل محصول) 5
  تحویل هاي استعالم) 4

  از تامین کنندگان تهیه موارد و مشخصات) 3
  پرداخت وجوه) 9
  پیمانکاران اولیه) 12

  مذاکره و بحث در طول انتخاب تامین کننده)  10
  ثبت تامین کننده) 8

  مذاکره، بحث قیمت، جحم و غیره) 6
  تهیه برآورد قیمتها از تامین کنندگان) 2

  ثبت سفارش) 1

 تفصیلیمطالعه و تصمیم مشخصات ) 11

  ها تبادل طراحی و گرافیک) 7

  
و  طراحی

 مهندسی

  
  

 تدارکات

  
  

 توزیع و فروش
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  ي از تامین کنندگاندبرآورهاي  تهیه قیمت. 5- 1
مسـتمر در   طـور  بـه  که شود مین تعامل خریداران را شامل ای

و چهار مـوج تکنولـوژیکی را از    گیرد میانجام تامین هاي  زنجیره
پیچیـدگی متفـاوت بوسـیله    با مورد استفاده  يها زمانی که روش

. هـد  مـی پوشش خدمت / دارکات براي خرید محصولدپارتمان ت
ل سـناریوهاي تکنولـوژیکی   تعریف مختصر ایـن تعامـل در طـو   

  :موارد زیر است لممختلف شا
از طریـق  ) CAD و فایـل ( آوردن یک قیمت دست به :اولین موج
  .اینترنت
 امکان کسب اطالعـات یـک محصـول یـا خـدمت      :دومین موج

و مقایسـه آن بـا   ) یمـت، غیـره  آخرین قارائه پیشنهاد،  تاریخ(
  .رقبا

نیازمند بازخور سـریع   "ساخت یا خرید"تصمیمات  :سومین موج
  .مرکز توزیع استکارگاه یا از 

منظـور   همکاري مشترك در توسعه محصول بـه  :چهارمین موج
بـراي مثـال محصـوالت     تـر،  و دقیقتر  سریعهاي  اخذ قیمت

  .سفارشی و تقاضاهاي خاص

  حویلتهاي  استعالم. 2-5
شود کـه   میاین تعامل جریان کاري فروش و توزیع را شامل 

مختلفـی انجـام   هـاي   تواند بصورت خودکار از طریق سیسـتم  می
  :شود

پسـت   ماننـد بـرداري از ارتباطـات الکترونیکـی     بهره :اولین موج
و خطاها در مقایسه ها  الکترونیکی جهت حداقل کردن هزینه

  .با فاکس یا ارتباطات تلفنی
هـاي   دسترسـی بـه سیسـتم    بـا ها  استعالمپردازش  :موج دومین

بــــدون مداخلــــه انســــانی از ) ERPمثــــل( اطالعــــات
  .سازنده/فروشنده
 اجازه انتقال اطالعات مهم بـه مشـتریان و تـامین   : سومین موج

  :از طریقکنندگان کلیدي 
با یک سیستم ) GPS( پیوند یک سیستم موقعیت یاب جهانی .1

  .ها ی از کامیوناوگانناطالعات براي ردیابی 
تولیدي یک سـازمان بـا کمـک یـک     هاي  پایش فعالیت .2

 در کارگاه سیستم کنترل موجودي

  مطالعه و تصمیم مشخصات تفصیلی. 3-5
 شود میل طراحی و مهندسی را شامهاي  این تعامل، دپارتمان

مسـتمر بـر روي یـک     طـور  بـه است که  جزئیات دقیقمستلزم  و
بـراي  . شـوند  مـی  فهرسـت  اولیـه  هـاي  طـرح  یا سایر CADفایل

همکـاري   ی کـه این فعالیت باید در یک محیطـ  ی بیشتر،اثربخش
  :اجرا شودوجود دارد، واقعی 

مشـترك  هـاي   توسعه محصوالت روي پلت فورم :چهارمین موج
از طریـق همکـاري مهندسـان و متخصصـان     ) VPDMمثل(

  ).مختلفهاي  از سازمان( طراحی
سـهامداران   توسـط شناخت چرخه عمـر محصـول    :پنجمین موج
که ) و غیره کننده ع، توزیکننده طراح، سازنده، بازیافت( مختلف

  .ممکن است توسعه یک محصول را تحت تاثیر قرار دهد

  بندي و مالحظات  جمع
تجـارت الکترونیکـی    آغازین این پروژه تحقیقاتی در روزهاي

یندهاي مبـادالت تجـارت   آشروع شد که در آن فر 1997در سال 
بـرداري   بهـره بزرگ مـورد  هاي  سازمان عمدتاً توسطی الکترونیک

کارکردهاي  به دنبال مطالعهپروژه از این حیث که . گرفت میقرار 
در یـک بخـش خاصـی از فعالیـت صـنعتی      هـا   در شرکت متعدد

نسـبتاً پیشـتاز    تجارت الکترونیکـی  که در استفاده ازشناخته شده 
شـناخت تصـویر   ، این مقالـه  هدف ،اام خیلی گسترده است ،بودند

در حـال  هـاي   کلی تجارت الکترونیکی بـراي شناسـایی فنـاوري   
ارچوب مفهومی بـا اسـتفاده از مـدل انتقـال     اد یک چظهور و ایج

 کـارکرد مدل موج از طریق یـک مـاتریس   . باشد میتکنولوژیکی 
مختلـف و  کـارکردي  یندهاي آشناسایی فرتکنولوژي که در حال 

  .ه استنشان داده شد است،ها  موجروي در ها  آن تکامل
سـازمانی و   کارکردهـاي در آینده امیدواریم مدل را به سـایر  

در  همچنانکــه کارکردهــا  کارکردهــاي تجــارت الکترونیکــی  
هـر  . توسـعه دهـیم   یابند، میسازمانی بیشتر گسترش هاي  محیط

هـاي   طـول زمـان فرصـت    خـود در  تکامـل  بـا ها  چند تکنولوژي
جدید هاي  و مهارتها  نیازمند قابلیتا ام، دارند میعرضه  يجدید
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چارچوب این مفهوم، یک سیستم از باال به پـائین بـا زیـر    در  .7
  .شود میکوچک و نسبتاً مستقل تفکیک  هاي سیستم
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9. Inter- Enterprise.  
10. Extended Enterprise.  
11. Collaborative Planning, Forecasting and 
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  تنظیم بازار / فوالد 

  چکیده
در . تنظیم بازار همواره یکی از وظایف اصلی دولت بوده است

خود را مسئول کنتـرل و ایجـاد    دولت اگر چه 70و  60هاي  دهه
ـ  ثبات در بازار می دلیـل وضـعیت خـاص آن دوره و     هدانست اما ب

اي از اقتصاد، ایجـاد تعـادل در بـازار بـا      دولتی بودن بخش عمده
ـ از ا. رفتیپـذ  میبازاري صورت  غیرهاي  نگرش رو بـازار کـاال    نی

  .یدگرد می صورت دستوري تثبیت  هب
با آغاز برنامه سوم توسعه به تبع تغییر نگرش به تنظیم بـازار،  
ابزارهاي رایج از جمله برقراري نظام تعرفـه، کـاهش دخالـت در    

درایـن میـان   . کار گرفته شد ههاي حمایتی ب بازار و اتخاذ سیاست
سرعت خود را بـا شـرایط جدیـد منطبـق      هکه ب یییکی از بازارها

اسیس بورس فلزات، خروج از سبد حمایتی ت. نمود بازار فوالد بود
  .گذاري گسترده از جمله تغییرات این صنعت بود و سرمایه

ـ هر چند که وجود مشکالت متعدد مانع از ورود فوالد به  ک ی
نمونه دولتی بودن بیشتر کارخانجـات   عنوان به. مدرن گردیدبازار 
ط فوالد خام و محصوالت آن بازار را بـه سـوي شـرای    کننده تولید

همچنـین عـدم بیطرفـی    . انحصاري و عدم رفتار آزادانه سوق داد
اي از  نهادهاي کنترلی در این بازار موجب گردید که بخش عمـده 

عـدم  . باشـند  ناظران بازار فوالد، خود تولیدکننـده ایـن محصـول    

رسانی سالم و بدون ابهام در ایـن   وجود یک نظام آماري و اطالع
ـ   رو لـزوم مطالعـه و    از ایـن . ودصنعت از دیگر معضالت موجـود ب

بـا  شناسایی هر چه بیشتر بازار مذکور موجب گردید که در اینجـا  
هدف ارائه راهکارهاي مناسب جهت تنظیم بازار فـوالد کشـور و   

تولید، مصرف، تجـارت،  شناسایی هر چه بیشتر آن ابتدا چگونگی 
سپس تـاثیر   .قیمت و تحوالت جهانی و داخلی فوالد بررسی شود

تجـاري، ایجـاد    سـازي  هاي اقتصادي در چهار محور آزاد سیاست
مستقیم تولیـدي و توسـعه بخـش     غیرهاي  بورس فلزات، حمایت

خصوصی در راستاي چگونگی تنظیم بازار فوالد ارزیابی گـردد و  
نهایتا راهکارهاي پیشنهادي جهت تنظیم بـازار فـوالد در کشـور    

  . ارائه گردد

 قدمهم

کشـورهاي در حـال توسـعه نشـان      ویـژه  بـه ورها تجربه کش
از جملــه  یلــیزم بــازار بنــا بــه دالیکــه مکــانییدهــد از آنجا مــی

هــا، دوگــانگی فنــی و  ناپــذیري ســاختاري، عــدم تعــادل انعطــاف
در حل ... مدیریتی، کمبود عرضه، نارسایی بازار، نبود اطالعات و 

برخی از مسایل و اختالالت بـازار توفیـق چنـدانی نداشـته و بـه      
. اصطالح بازار شکست خورده لذا مداخله دولت مطرح شده اسـت 

از نگاه اقتصاد خرد، دخالت دولـت بـا هـدف تخصـیص و توزیـع      
و ) مـدیریت و نیـروي انسـانی    ،سـرمایه (یـاب  هدفمند منـابع کم 

mailto:samiragm@yahoo.com
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و رفـاه   کننـده  حاصل جمـع رفـاه مصـرف   (افزایش رفاه اجتماعی 
مداخلــه دولــت تحــت عنــوان . ردیــگ مــیصــورت ) تولیدکننــده

هاي تنظیم بازار و با هدف ایجاد تعادل در بازار به صورت  سیاست
  :باشد ذیل می

، يلیـد هـاي تو  دخالت مسـتقیم از طریـق اعمـال سیاسـت    ) الف
  .... گذاري و  تخصیص منابع، توزیع کاال، قیمت

دخالت غیرمستقیم از طریق اعمال مالیـات، پرداخـت یارانـه،     )ب
  .... و اي  یارانه صادراتی، ایجاد موانع غیرتعرفه

دخالت نابـازاري کـه بـه معنـاي مالکیـت و تولیـد کاالهـاي         )ج
  .خصوصی و عمومی است

اخیــر  يهــا ســال یاز آن اســت کــه طــ یحــاکهــا  یبررســ
مجـزا از  هاي اعمال شده در زمینـه تنظـیم بـازار فـوالد      سیاست

یکدیگر و نه الزاما با دیدگاه سیستمی، یکپارچه، جامع و بلندمدت 
نتیجه آن، عدم توفیق بازار در تامین بـه موقـع   لذا  دهیاعمال گرد

و رفتـار انحصـارگرایانه تولیدکننـدگان و بازارسـازي      نیـاز داخـل  
ـ از ا. به خصوص در جهت تعیین قیمت بوده است ها، واسطه  رو نی

ها واصول حاکم و تعریف شده در یک نظـام   چارچوب سیاست در
ش یش از پیلزوم مطالعه در خصوص بازار فوالد کشور ببازار آزاد 
  .گردد میاحساس 

  د فوالد کشوریتول یبررس
سوم و چهارم توسـعه  هاي  برنامهطی  کشورتولید فوالد بررسی 

برنامه  یانیسال پا 2004د فوالد خام در سال یتولدهد که  مینشان 
 6/42سال پایانی برنامـه دوم   1999در مقایسه با سال  سوم توسعه

ـ اطی برنامه چهـارم نیـز    .درصد رشد یافته است  6/5 د بـا یـ ن تولی

بـه   ،، سال ابتداي برنامه چهارم توسعه2005ش در سال یدرصد افزا
هـر   .میلیـون تـن رسـید    2/10به  2007و در سال  تنیلیون م 6/9

 96/9تولید فوالد خام کـاهش یافـت و بـه     2008چند که در سال 
میزان تولید شمش، بیلـت، بلـوم و    2007در سال. میلیون تن رسید

هزار تـن و   3481 ،هزارتن 2/730هزار تن،  5/272 ترتیب بهاسلب 
 ترتیـب  بـه ها  آن یزان تولیدم 2008هزار تن بود که در سال  5743

بلـوم   ،هـزار تـن   9/877هزار تـن، بیلـت    6/100عبارتند از شمش 
  . هزار تن 4/5836هزار تن و اسلب  3668

 رشـد  از حاکی آند فوالد خام و محصوالت یبررسی روند تول
تولیـد محصـوالت فـوالدي      .باشـد  مـی د از دهه هفتاد یتول شتابان
با رشـد متوسـط   بود  میلیون تن 5/7معادل 2002در سال  کهکشور

افـزایش   میلیـون تـن   7/9بـه   2005درصد در سـال   9/11ساالنه 
 ،درصـد 48تـن معـادل    میلیون 7/4سال ورق گرم با  این در. یافت

 5/1درصـد و تیـرآهن بـا     5/27تـن معـادل    میلیون 7/2میلگرد با 
درصد به ترتیب بیشترین سهم را در تولیـد   6/15 معادلتن  میلیون

 2002- 2005 طی دوره. بخود اختصاص دادندت فوالدي محصوال
درصد و میلگـرد بـا    23گرم با نرخ رشد متوسط سالیانه معادل  قور
 1/5ورق سـرد بـه ترتیـب     ،تیـرآهن  و درصد داراي رشد مثبـت  7

همچنین تولید محصوالت  .اند داشتهرشد منفی  درصد 3/3و  درصد
میلیون تن  2/10درصد به  8/4با نرخ رشد  2006فوالدي در سال 

میلیون تن بـالغ   7/13درصد به  3/34با نرخ رشد  2007و در سال 
بیشترین میزان تولیـد محصـوالت فـوالدي     2007در سال . گشت

میلگـرد   ،هـزار تـن   4/5042مربوط به تولید ورق معـادل   ترتیب به
   ]1[ .هزار تن بود 4/1844ر تن و تیرآهن هزا 1/4611

  1999-2008 طی سالهاي کننده دیمهم تول يران و کشورهایاتولید فوالد خام  -1 جدول
  )میلیون تن: واحد( 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  کشور
  96/9  2/10  8/9  6/9  7/8  9/7  4/7  9/6  6/6  1/6  ایران
  5/500  9/494  7/422  8/355  5/280  4/222  2/182  9/150  2/127  3/124  چین
  7/118  2/120  2/116  5/112  7/112  5/110  7/107  9/102  4/106  2/94  ژاپن
  4/91  1/98  6/98  9/94  7/99  7/93  6/91  1/90  8/101  4/97  امریکا
  5/68  4/72  8/70  1/66  6/65  5/61  8/59  9/58  1/59  5/51  روسیه

  6/53  5/51  5/48  8/47  5/47  3/46  4/45  9/43  1/43  41  کره جنوبی
  1/1329  3/1351  2/1251  6/1139  6/1068  7/969  9/903  4/850  7/847  3/789  جهان

Source: IISI  
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المللی آهـن و   موسسه بین آمارهاي منتشره از سويبر اساس 
ون تـن  یـ لیم 1/1329زان یبه م يالدیم 2008در سال  ]2[ فوالد

این میزان تولید نسـبت بـه   . شده استد یتول در جهان فوالد خام
 8/1میلیون تـن بـود حـدود    1351که در حدود  2007سال  تولید
  . دهد مینشان  کاهشصد در

کلی سهم هر یک از مناطق در تولید فوالد خـام طـی    طور به
ــه 2008ســال  ــ ترتیــب ب ــه )درصــد 58(د از آســیاعبارتن ، اتحادی
، کشـورهاي  )درصـد  4/9(، امریکـاي شـمالی  )درصـد  9/14(اروپا

ــافع  6/3(، امریکــاي جنــوبی)درصــد 6/8(مســتقل مشــترك المن
  . درصد 6/0و اقیانوسیه ) درصد 3/1(، افریقا)درصد

کشـورهاي چـین،    2008و  2007در این میان طی سـالهاي  
تولیدکنندگان عمده فوالد  بیژاپن، امریکا، روسیه، هند و کره جنو

  .درجهان بودند

  مصرف فوالد و محصوالت آن
مصـرف ظـاهري فـوالد خـام     طی برنامه دوم و سوم توسعه 

 6/7از  بـا رونـدي فزاینـده   ، )شمش، اسلب، بیلـت و بلـوم  (کشور

میلیون  1/16سال پایانی برنامه دوم به  1999میلیون تن در سال 
طـی   .افـزایش یافـت   سال پایانی برنامه سـوم  2004تن در سال 

برنامه چهارم روند مصرف ظاهري فوالد بـا افـت و خیـز مواجـه     
مصـرف فـوالد   سال ابتداي برنامه چهـارم   2005در سال  .گشت

در پی نوسانات موجود این میـزان   .میلیون تن رسید 4/17خام به 
درصـد بـه    7/11نرخ منفی نسبت به سال قبل با  2008در سال 

   .میلیون تن رسید 8/15
از سوي دیگر مصرف محصوالت فـوالدي کشـور کـه شـامل     

 پروفیـل  ،ورق گرم و سرد و گالوانیزه، میلگرد ساده و آجدار، تیرآهن
نیـز از رونـدي    1999- 2008هـاي   باشد طـی سـال   می نورد گرم و

 1999سال  میلیون تن در 1/7به طوریکه از . افزایشی برخوردار بود
از آنجاییکـه  . بالغ گشـت  2008میلیون تن در سال  6/15به حدود 

هــاي اخیــر میــزان تقاضــاي داخلــی فــوالد و  همــواره طــی ســال
محصوالت آن بیش از عرضه بوده لذا کمبود موجود نیاز به واردات 

  ]3. [شمش فوالدي را به وجود آورده است ویژه بهفوالد 
  

   1999 -2008هاي  طی سالو محصوالت آن  فوالد خام ظاهري مصرف -2جدول 
  )میلیون تن: واحد( 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  مصرف
  9/197  1/216  7/207  6/181  7/189  8/185  9/176  2/179  6/184  4/173  )کشور 27(اتحادیه اروپا 

  2/57  2/65  1/57  7/48  1/45  2/42  7/39  5/42  5/39  4/29  المنافع مستقل مشترك کشورهاي
  146  3/160  9/176  5/156  1/168  2/146  6/158  153  4/176  9/166  مریکاي شمالیآ
  1/47  3/44  7/38  7/33  7/34  8/28  30  9/30  30  4/26  مریکاي جنوبیآ

  2/30  5/26  6/25  9/23  3/20  7/19  20  2/18  9/15  6/14  افریقا
  3/51  42  4/39  7/37  9/33  4/32  1/27  9/24  1/21  4/18  خاورمیانه
  7/732  1/721  7/654  1/617  2/534  2/486  9/429  5/379  7/351  1/331  آسیا
  6/15  1/16  6/14  6/15  5/14  7/14  3/11  6/10  6/9  1/7  ایران

  8/9  5/9  7/8  8/8  8/8  2/8  1/8  1/7  1/7  5/7  اقیانوسیه
  7/1300  1317  1237  2/1134  2/1060  9/971  9/910  3/855  1/845  3/784  جهان

Source: steel statistical yearbook 2009 

از آن اسـت کـه    یمصرف فوالد خام در جهـان حـاک   یبررس
 روندي فزاینده داشتهپیوسته  2008تا  1999از سالمصرف فوالد 

 50بـا وجـود مـازاد تولیـد معـادل       2002این روند از سال . است

؛ به طوري کـه  گرفتمیلیون تن در سال، شتاب بیشتري به خود 
 2002نسبت بـه سـال    2003میزان مصرف فوالد جهان در سال 

هاي  مصرف سال همچنین رشد. یافتدرصد افزایش  6/6بیش از 
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یکی از دالیـل   .بوددرصد  5و  6 معادلبه ترتیب  2005و  2004
بـراي   شتاب روزافزون تقاضـا  عمده افزایش مصرف فوالد جهان

سـاالنه   ،1995که به طور متوسط از سـال  بودفوالد چین  مصرف
هاي  این در حالی است که در فاصله سال .داشتدرصد رشد  5/2

میزان تقاضاي فوالد سایر کشورهاي جهان ساالنه  2000-1995
  .یافتدرصد کاهش  2/4

بـا   2006در سـال   مصرف ظاهري فوالد در جهـان  همچنین
 1237، بـه رقمـی معـادل    قبـل درصد رشد نسبت بـه سـال    1/9

 1317درصـد بـه   5/6نـرخ رشـد    بـا  2007در سال و میلیون تن 
 2/1بـا نـرخ منفـی     2008هر چند که در سال  .دیمیلیون تن رس

رشـد پـر   . میلیـون تـن رسـید    7/1300درصد کاهش یافت و به 
 2008اهري فـوالد در منطقـه آسـیا طـی سـال      شتاب مصرف ظ

اگر چه علت اصلی افزایش مصرف ظاهري . همچنان ادامه داشت
درصـدي مصـرف فـوالد     14فوالد در این منطقه به واسطه رشد 

هـاي   بخـش  درگـذاري هنـد    افـزایش سـرمایه  چین بـود، لـیکن   
صرف ظـاهري فـوالد در   نیز بر م ساختارهاي بنیاديساختمانی و 

  .تاثیر بسزایی داشتمنطقه این 
اتحادیـه اروپـا در سـال     کشـورهاي  مصرف فوالد در اگر چه

از رشـد قابـل   با پیشرو بودن صنایع مهندسی و ساختمانی  2007
 4/8با نرخ منفـی   2008لیکن در سال اي برخوردار بود،  مالحظه

   .میلیون تن کاهش یافت 9/197درصد به 
یـزان مصـرف   نـرخ بهـره بـاال و گرانـی انـرژي در م     اگر چه 

تاثیر گذار  2007و اوایل سال  2006ظاهري فوالد در اواخر سال 
 خـام موجـب  تقاضاي باال براي منابع طبیعی از جملـه آهـن    بود،

درصــدي میــزان مصــرف ظــاهري فــوالد در نــواحی  5/14رشــد 
فوالد خـام در   يکه مصرف ظاهراي  بگونه، شدآمریکاي جنوبی 

میلیـون   3/44بـه   2006میلیون تن در سال  7/38ن منطقه از یا

 2008میلیـون تـن در سـال     1/47و همچنین  2007تن در سال 
  .رسید

، 2015تـا   2010از سـال   انجـام شـده  هاي  بینی پیشمطابق 
در  .در جهان رشد خواهـد یافـت   درصد مصرف فوالد 2/4ساالنه 

درصـد در سـال    7/7 و 2/6 ترتیـب  بهو هند  این میان سهم چین
بـه رشـد   بـا توجـه   شـود   بینـی مـی   پیش زدر ایران نی .هد بودخوا

و سازهاي آینـده مصـرف داخلـی     اقتصادي، جمعیت، نوع ساخت 
 36برنامه پـنجم و حـدود    پایانمیلیون تن در  25حدود  درفوالد 

  ] 4[ .بودمیلیون تن در انتهاي برنامه ششم خواهد 
یکــی از  عنــوان بــهمیــزان مصــرف ســرانه فــوالد  از طرفــی

در . شـود  هاي توسعه وپیشرفت اقتصـادي محسـوب مـی    شاخص
 میــانگین مصــرف ســرانه فــوالد در جهــان 2008و  2007ســال 

این رقم در ژاپـن  . گردیدکیلوگرم برآورد  7/211و  217 ترتیب به
 ،کیلـوگرم  8/557کیلوگرم، آلمان  2/653کیلوگرم، ایتالیا  3/671

کیلوگرم، برزیـل   1/321ن کیلوگرم، چی 9/372در ایاالت متحده 
ـ در ا. بودکیلوگرم  1/47کیلوگرم و هند  128 ن یشـتر یان بیـ ن می

زان مصرف سرانه فوالد مربوط بـه امـارات متحـده عربـی بـا      یم
بررسی معامالت . بودکیلوگرم  2/936کیلوگرم و تایوان  6/1648

مصرف در بازارهاي اروپا و آمریکـاي   دهد که اي نشان می منطقه
اقیانوس به بازارهاي اروپاي مرکزي و شرقی،آسیاـ  شمالی نسبت

  . است بودهو آمریکاي التین از رشد بسیار کمتري برخوردار آرام
کشور در  زان مصرف ظاهري سرانه فوالد خامیان مین میدر ا

درصدي نسبت بـه سـال قبـل معـادل      21با کاهش  2008سال 
ــوگرم ک 9/269 ــدیل ــ. گردی ــ 1999-2008دوره  یط ــغ هب ر از ی

هـا همـواره رونـد     ه سـال یدر بق2008و  2006و  2004 يها سال
  .بوده است یشیمصرف سرانه فوالد در کشور افزا
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   1999-2008هاي  رانه فوالد خام طی سالمصرف ظاهري س -3 جدول
  )کیلوگرم: واحد( 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  منطقه
  8/402  4/440  5/425  4/370  4/388  381  7/363  8/368  7/385  4/358  )کشور 27( اتحادیه اروپا

  3/223  8/253  8/221  5/188  1/174  2/162  2/152  3/162  5/150  5/111  المنافع کشورهاي مستقل مشترك
  1/286  4/317  354  4/316  4/343  7/301  7/330  6/322  376  9/359  امریکاي شمالی
  9/121  2/116  7/102  8/90  6/94  6/79  1/84  88  4/86  2/77  امریکاي جنوبی

  9/48  7/43  1/43  1841  6/35  2/35  5/36  34  2/30  3/28  افریقا
  3/368  4/326  9/278  6/271  6/247  3/245  9/207  5/193  7/166  148  خاورمیانه
  203  1/201  1/185  3/176  3/154  142  9/126  3/113  3/106  5/101  آسیا
  9/269  341  8/240  5/258  6/241  5/246  7/188  170  7/162  6/120  ایران

  2/382  3/378  3/350  1/357  5/362  4/341  1/337  6/302  9/308  6/328  اقیانوسیه
  7/211  217  1/205  190  5/179  3/166  6/157  6/149  6/149  4/140  جهان

Source: steel statistical yearbook 2009 

  فوالد ياز عرضه و تقاضااند چشم
شوراي اقتصاد، افزایش ظرفیـت   10/8/1384در جلسه مورخ 

 9/28اسمی تولید فوالد خام بررسی و رسـیدن بـه سـقف تولیـد     
. میلیون تن در پایان برنامه چهارم توسعه مورد تایید قـرار گرفـت  

بر اساس برآورد انجام شده میزان تقاضاي کشور در پایان برنامـه  
همچنـین بـه   . واهد بـود میلیون تن خ 1/22چهارم توسعه معادل 

منظور استفاده بهینه از منابع گاز جنوب کشور و با هـدف توسـعه   
صنایع انـرژي   عنوان بهمیلیون تن نیز  8/6صادرات، رقمی معادل 

اضافه شده  1388بر به میزان فوالد خام مورد نیاز کشور در سال 
در همین راستا در مصوبه شوراي اقتصاد ظرفیـت جدیـدي   . است

میلیون تن براي دوره برنامه چهارم توسعه تصـویب   1/17معادل 
  . شده است

هاي اول و دوم برنامـه جهـت دسـتیابی بـه اهـداف       در سال
برنامه، عالوه بر شروع عملیات اجرایی فوالد هرمزگان به ظرفیت 

میلیـون تـن فـوالد خـام در قالـب       4/6میلیون تن، معـادل   5/1
کشور و ظرفیت هریک  استان 8هاي تولید فوالد استانی در  طرح
همچنـین در راسـتاي اسـتفاده از    . هزار تن آغاز شده اسـت  800

 5/3هاي تولیدکننده فوالد ظرفیتی معـادل   ظرفیت موجود شرکت
هـاي فـوالد    هاي توسعه بـراي شـرکت   میلیون تن در قالب طرح

  ]5[ .تصویب کردندمبارکه، فوالد خوزستان و فوالد صبا 

   1400برآورد تولید فوالد خام کشور تا سال  -4 جدول
  )میلیون تن:واحد( 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 1389 1388 سال

 54.6 50.7 47.6 43.6 40.6 38.3 35.3 31.6 29.7 27.6 25.5 23.9 22.1 تولید

 صنایع و معدن وزارت: ماخذ

با توجه به رشد اقتصادي، (هاي انجام شده  بینی براساس پیش
مصـرف داخلـی   ...) و سازهاي آینده کشور و  جمعیت، نوع ساخت 

میلیـون در  18به حـدود   1384میلیون تن در سال 6/15فوالد از 
 25رسد و سپس به حـدود   می) 1388سال (انتهاي برنامه چهارم 

میلیـون تـن در    36میلیون تن در انتهاي برنامـه پـنجم و حـدود    
 41برابر   تقریباً 1400انتهاي برنامه ششم افزایش یافته و در سال 

  ]6[ .میلیون تن خواهد شد
کیلـوگرم   8/90سرانه فوالد خام از  همچنین مصرف ظاهري

کیلوگرم در سال ابتدایی برنامه چهـارم   6/241به  1374در سال 
در  77در واقع طی ده سال اخیر بجز در سال . توسعه رسیده است

ها مصـرف ظـاهري سـرانه فـوالد خـام و محصـوالت        بقیه سال
   .فوالدي روندي افزایشی داشته است
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برنامه پـنج سـاله چهـارم     چنانچه رشد مصرف فوالد درطول
 257 کیلوگرم بـه  162تحقق یابد سرانه مصرف فوالد ساالنه از 

میزان تقاضاي کل فوالد  89یعنی در سال  .کیلوگرم خواهد رسید
  . رسد میلیون تن می 9/18از  به بیش) مصرف ظاهري(

، میزان آهن و فوالد یالملل نیسازمان ب يها بینی پیش مطابق
درصـد افـزایش نسـبت بـه      5/3با  ،2020سال تقاضاي فوالد در 

 میلیون تن خواهد بود کـه از  1730میالدي، بالغ بر  2003سال 

میلیـون تـن    564میلیون تن متعلـق بـه چـین،     547این میزان، 
میلیون تن مربوط بـه   620توسعه و  متعلق به کشورهاي در حال

مـار  آ با مقایسه ایـن ارقـام بـا   . خواهد بودکشورهاي توسعه یافته 
میزان رشد تقاضاي فوالد در کشـورهاي در   در واقع، 2003سال 

کشورهاي توسعه یافته،  براي ودرصد  5/5شامل چین  حال توسعه
سـهم  شـود   مـی  ینـ یب پـیش  به این ترتیب. درصد خواهد بود5/1

در سـال  کـه   کشورهاي در حال توسعه در تقاضاي جهانی فوالد
  .رسدب درصد 65به  ،2020درصد بوده در سال  51 معادل 2003
درصـد رشـد اقتصـادي بـه ازاي      85/0ک جهانی نسـبت  بان 
درصد افزایش مصرف فوالد در جهان را به عنوان یک نسبت  یک

بـر ایـن    .اعـالم کـرده اسـت    2050طالیی تثبیت شده تا سـال  
درصـد   9/4، سـاالنه  2010 اساس، مصرف فوالد جهان تا سـال 

 4/8چین و هند در این دوره زمانی به ترتیـب  . رشد خواهد داشت
ــد   درصــد 7و  ــاالنه خواهن ــد س ــوالد در . داشــترش مصــرف ف

 درشـد خواهـ   درصـد در سـال   4کشورها نیز به طور متوسط سایر
  .نمود

مصرف فـوالد  ، 2010-2015 طی سالهايشود  بینی می پیش
کـه در ایـن میـان     افزایش یابـد  درصد 2/4ساالنه  رشد جهان با

  .درصد در سال خواهد بود 7/7درصد و سهم هند  2/6سهم چین 

  2010-2015 يها سال یفوالد ط یواقع يتقاضا ینیب پیش- 5 جدول

  2010روند تا   منطقه
  )درصد/سال(

2010  
  )میلیون تن(

  2015تا  2010روند 
  )درصد/ سال(

  7/1  183  5/2  )کشور 27( اتحادیه اروپا
  4  57  5  کشورهاي مستقل مشترك المنافع

  4/2  160  9/1  نفتا
  7/3  40  9/3  مریکاي جنوبیآ

  - 1/0  83  4/0  ژاپن
  7/7  54  7  هند
  2/6  489  4/8  چین

  9/1  78  1/3  کره جنوبی و تایوان
  4  177  4  سایر
  2/4  1321  9/4  جهان

Source: IISI 

 صادرات فوالد

صادرات فوالد خام و محصوالت فـوالدى در ایـران از سـال    
تا پیش از آن به دلیل پایین بودن سطح تولیدات . آغاز شد 1992

از سوى دیگـر افـزایش    .گرفت داخلى عمال صادرات صورت نمى
ـ موجـب گرد واردات به دلیل کاهش قیمت جهانى فـوالد    هد کـ ی

رکت فـوالد  نخستین بارش .ندیاقدام به صادرات نما تولیدکنندگان
شرکت فوالد مبارکـه محصـوالت خـود را     و پس از آن خوزستان

  .صادر نمودند

براساس اطالعات سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان 
کشور ایران رتبه پنجـاهمین صـادرکننده    151ملل متحد در بین 

همــانطور کــه در  .ص داده اســتآهـن و فــوالد را بخــود اختصــا 
نشان داده شده، میزان صادرات فوالد خام کشـور طـی   ) 6(جدول

 يسالها یسالهاي ابتدایی برنامه سوم روندي کاهشی و سپس ط
 .افته استیروندي افزایشی داشته و سپس کاهش  2005-2003

فـوالد و محصـوالت آن از ایـران     کننده مهمترین کشورهاي وارد
  ]7[ .، هندوستان، بلژیک، عراق و اسپانیاعبارتند از کویت
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   1999-2008طی سالهايآن و محصوالت  میزان صادرات فوالد خام -6جدول 
  )میلیون تن: واحد(

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  سال
  5/0  6/0  2  5/1  4/1  2/1  6/0  55/0  5/0  4/0  ایران
  6/158  6/161  3/155  1/141  6/144  4/131  2/127  5/124  3/127  8/116  )کشور 27(اتحادیه اروپا 

  5/63  4/66  4/67  3/63  4/64  9/59  1/58  9/54  6/54  9/50  المنافع  کشورهاي مستقل مشترك
  8/25  8/22  9/21  1/22  20  1/19  9/16  3/15  3/17  1/16  مریکاي شمالیآ
  8/11  8/13  1/16  4/17  16  1/17  17  5/13  4/13  5/13  مریکاي جنوبیآ

  8/3  9/4  1/6  9/6  8/6  7  8/5  6/5  6/5  2/5  افریقا
  4/2  4/1  2/3  6/2  5/2  4/2  8/1  9/1  8/1  7/1  خاورمیانه
  3/143  5/150  5/133  7/100  5/94  9/80  4/77  4/70  1/74  1/63  آسیا

  8/1  5/1  4/1  9/0  9/0  1/1  2/1  9/0  1/2  2/3  اقیانوسیه
  3/434  5/435  3/418  3/371  2/366  9/332  1/313  4/300  5/306  8/280  جهان

Source: steel statistical yearbook 2009 

فـوالدي کشـور طـی    صـادرات انـواع محصـوالت    همچنین 
اي  بگونه. هاي مذکور از روندي افزایشی برخوردار بوده است سال

تـن در سـال    میلیون 6/1به  1999تن درسال  میلیون 4/0که از 
در  .افتیتن کاهش  میلیون 7/0به  2007د و در سال یرس 2006

لگـرد و  یان عمده محصوالت صادر شده عبارتند از ورق، مین میا
اخیـر بـدین شـرح    چند سال  یطها  آن رآهن که روند صادراتیت

  :باشد می
و  یکاهشـ  2005-2007 يها سال یرآهن طیروند صادرات ت

صـادرات   .رسـیده اسـت  هـزار تـن    3/24هزار تن بـه   8/183از 
هزار تن در  8/58به  2005هزار تن در سال  3/222ز از یلگرد نیم

هزار تن به  1035ز از یافت و صادرات ورق نیکاهش  2007سال 
  . یدهزار تن رس 611

   2005-2007هاي طی سالر صادرات محصوالت فوالدي کشو میزان - 7 جدول
  )هزار تن: واحد(

  درصد تغییر  2007  2006  2005  محصول
  -83  3/24  5/141  8/183  تیرآهن
  -63  8/58  7/157  3/222  میلگرد

  -5/52  9/611  1289  5/1045  ورق
  -2/56  695  2/1588  6/1451  جمع

 رانیا یاسالم يگمرك جمهور: ماخذ

شـود اتحادیـه اروپـا     مشـاهده مـی  ) 6(همانطور که در جدول 
بیشترین سهم صادرات فوالد خام و محصوالت فـوالدي را طـی   

اي که سهم آن  بگونه. خود اختصاص داده استه هاي اخیر ب سال
و  1/37 ترتیـب  به 2008و  2007هاي  از صادرات جهانی در سال

 6/34پس از آن منطقه آسیا بـا سـهمی معـادل     .بودد درص 5/36
رتبـه دوم را   2008درصـد در سـال    33و  2007درصد در سـال  

المنـافع   همچنین کشورهاي مستقل مشترك. بخود اختصاص داد
  . کسب نمودنددرصد رتبه سوم را  6/14با سهمی بالغ بر 

طـی  رونق تقاضاي جهانی، موجـب افـزایش تجـارت فـوالد     
 2008و  2007 هــاي طــی ســال. ردیــده اســتاخیرگهــاي  ســال

میلیـون تـن محصـوالت     3/434و  5/435میـزان  بـه   ترتیـب  به
ن بـا صـادرات   یکه در ایـن میـان چـ    شدفوالدي در جهان صادر 

درصـد سـهم صـادرات جهـانی را بخـود       13 ،میلیون تـن  3/56
 9/36بـا صـادراتی معـادل    ژاپـن   2008سال  طی. داداختصاص 

 6/28آلمان و اوکراین با صـادراتی معـادل   دوم ومیلیون تن رتبه 
  . ندسوم را بخود اختصاص دادرتبه  میلیون تن
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   1999-2008اي ه صادرکنندگان عمده محصوالت فوالدي طی سال - 8 جدول
  )میلیون تن: واحد( 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  کشور

  3/56  4/66  7/51  4/27  1/20  2/8 6/6  3/7  2/11  7/5  چین
  9/36  6/35  6/34  32  8/34  7/33  2/35  5/29  5/28  1/26  ژاپن
  6/28  9/29  2/29  26  3/27  7/24  7/24  9/23  6/24  9/20  آلمان
  4/28  4/29  5/31  9/30  4/30  2/28  6/27  6/25  5/27  5/27  روسیه
  6/28  3/30  6/30  3/27  2/28  6/26  9/25  4/24  3/22  9/18  اوکراین

  7/19  3/18  18  1/16  15  1/14  9/12  1/14  8/13  7/13  کره جنوبی
  5/18  9/6  2/9  3/12  2/13  1/11  1/5  6/10  5/7  6/7  ترکیه
  2/9  4/10  6/12  5/12  12  9/12  7/11  3/9  6/9  10  برزیل
  10  1/11  6/10  2/9  4/9  7/9  9/8  9/7  3/8  7/7  تایوان

  12  8/9  6/9  4/9  8/7  7/7  7/5  8/5  2/6  2/5  ایاالت متحده
  5/7  6/6  9/6  6  5/5  1/5  6/3  2/3  2/3  3/2  هند
  4/7  8/6  1/6  9/5  4/5  5/5  6/5  6/4  5  8/4  کانادا

Source: World Steel in Figure 2009 

 واردات فوالد

مناطق مختلف در سطح جهان حاکی از فوالد بررسی واردات 
آن است که اتحادیه اروپا بیشترین سهم مصـرف انـواع فـوالد را    

ایـی کـه سـهم واردات آن در     بگونـه . بخود اختصاص داده اسـت 
 درصـد  2/40 ترتیب به 2008و  2007هاي  سطح جهان طی سال

 4/26معـادل  یسهم بابود، پس از آن منطقه آسیا  درصد 5/37و 
 هـاي اخیرافـزایش   همچنین طـی سـال   .قرار دارد 8/26و  درصد

مصرف فوالد در منطقه خاورمیانه موجبات افزایش واردات فـوالد  
در  .فراهم نموده استخام و محصوالت فوالدي را به این منطقه 

میلیون تن انـواع فـوالد در سـال     2/12این میان ایران با واردات 
ن امارات متحده با پس از آ. بودمنطقه  کننده نخستین وارد 2007

میلیون  9/4با واردات  يمیلیون تن و عربستان سعود 7/6واردات 
  .بعدي قرار دارندهاي  تن انواع فوالد در رتبه

   1999-2008هاي  ل واردات فوالد خام و محصوالت فوالدي طی سا -9 جدول
  )میلیون تن: واحد( 

  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  منطقه
  1/159  2/171  1/156  6/127  5/131  2/119  1/115  9/114  6/116  6/106  )کشور 27(اتحادیه اروپا

  5/15  8/16  13  9/1/10  8/7  7/4  4/5  4/5  5  4/7  المنافع  کشورهاي مشترك
  4/42  6/45  8/64  1/49  5/50  6/36  2/46  8/41  4/51  7/43  مریکاي شمالیآ
  1/11  1/9  6/8  9/5  6/4  4/5  5/4  8/5  2/5  1/4  مریکاي جنوبیآ

  6/18  2/14  15  6/14  5/12  9/11  5/11  10  8/8  8  افریقا
  2/39  4/32  2/27  7/24  5/21  2/21  3/17  6/16  2/12  2/10  خاورمیانه
  6/113  5/112  103  9/111  116  7/114  100  3/85  5/85  8/76  آسیا

  6/3  8/2  8/2  9/2  7/2  4/2  9/1  7/1  6/1  7/1  اقیانوسیه
  9/7  2/12  6/7  4/8  9/7  7/8  1/5  7/4  9/3  8/1  ایران
  9/423  3/426  1/409  5/363  5/362  5/332  1/313  9/292  4/299  6/265  جهان

Source: steel statistical yearbook2008 
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  مت فوالد و محصوالت آن یق یبررس 
طی چند سال اخیر تحوالت بسیاري در اقتصاد جهـان اتفـاق   

قیمـت فـوالد و دیگـر     بـازار، افتاد که در این میان تغییر وضعیت 
افــزایش تقاضــا در  علــت بــه .بــودفلــزات پایــه بســیار چشــمگیر 

 کشورهاي پرمصرف چین و هنـد و تحـوالت سیاسـی در جهـان    
یدکه در قیمت محصوالت فوالدي با نوسانات بسیاري مواجه گرد

ازي بورس فلزات تهران دامنـه ایـن تحـوالت از اواخـر     اند راه پی
  . یافتدر بازار داخلی نیز انعکاس  1382سال 

حـذف موانـع   هـاي تسـهیل تجـاري و    در پی اتخـاذ سیاسـت  
از بســیاري از در کشــور بــاالتر  هــاي تعرفــه نــرخ اي، تعرفــه غیــر

مارهـاي  بـر اسـاس آ  . تعیین گردیـد فوالد  کننده کشورهاي تولید
هـاي پایـانی    موجود قیمت فوالد و محصوالت فوالدي طـی مـاه  

افزایش چشمگیري داشت کـه   1385و سه ماهه اول  1384سال 
از دالیل عمده آن از بعد جهانی، افـزایش شـدید قیمـت انـرژي،     

اي در کشـورهاي   توسـعه بخصوص براي مصـارف  (تقاضاي زیاد 
م اقتصـاد جهـانی و   ، افزایش نرخ بهره جهانی، رشد مداو)خیز نفت

عملیات سوداگرانه و از بعد داخلی افزایش مصارف عمرانی دولـت  
از جملـه   یر عـوامل یز بازار فوالد تحـت تـاث  ین 1386در سال . بود

نامشـخص   ،مت آن در سـطح جهـان  یفوالد و ق يش تقاضایافزا
 و یو بـانک  یبه خصـوص مسـائل پـول    یداخلهاي  استیس بودن

در ایـن  . قـرار داشـت   یعمرانهاي  محدود شدن اعتبارات و طرح
 يسـرما  وجـود و  افزایش عـوارض صـادراتی چـین    علت بهسال 
حمـل و   که موجب متوقف شـدن ا و اروپایآس ،ایسابقه در استرال بی

هـا کـاهش    مـت ید قیگردساخته شده هاي  ه و فوالدینقل مواد اول
هـا   قیمـت  1386و در بازار داخلـی نیـزدر نیمـه دوم سـال      افتین

   .ودي یافتروندي صع
دالر  140مت نفت تا سطح یبا جهش ق 1387سال  يدر ابتدا

افزایش یافت هر چند کـه   شدت بهقیمت فوالد و محصوالت آن 
مالیات بر ارزش افـزوده   سیاست اجراي علت بهدوم سال مه یدر ن

قیمـت آن در  و همزمان با آن تشدید افت قیمـت جهـانی فـوالد    
تـداوم رکـود در    به تبع 1388سالدر  همچنین. فتکاهش یابازار

 سـال  يهـا  شتر مـاه یب یبازار داخل يریر پذیو تاث یجهان يبازارها
ان سال تـداوم  ین رکود تا پایگرچه ا با رکود مواجه بود بازار فوالد

موجـب افـزایش قیمـت     يبه صورت صـعود  يروند کندو  افتین
  .فوالد و محصوالت آن گردید

  فروشی تیرآهن و میلگرد  انه قیمت جهانی، بورس فلزات و خردههآمار ما -10جدول 
  )ریال/کیلوگرم:واحد( 

  قیمت میلگرد  قیمت تیرآهن  کاال

  فروشی خردهمتوسط قیمت   متوسط قیمت بورس  قیمت جهانی  فروشی متوسط قیمت خرده  متوسط قیمت بورس  قیمت جهانی  ماه  سال

1383  

  4700  4425  4707  4263  4185  4769  فروردین 
  4369  4349  4705  4032  4118  4794  اردیبهشت
  3968  4172  4219  3797  3940  4808  خرداد
  4239  3994  4190  3915  3939  4836  تیر
  4523  4315  4560  4009  4069  4872  مرداد
  4697  4463  4762  3986  4017  4882  شهریور
  4595  4527  4752  3945  3966  4880  مهر
  4591  4465  4595  3896  3605  4891  آبان
  4393  4378  4506  3819  3606  4899  آذر
  4268  4227  4475  3843  3606  4905  دي
  4136  4334  4503  3855  3755  4799  بهمن
  4075  4251  4526  3842  3725  4775  اسفند
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  قیمت میلگرد  قیمت تیرآهن  کاال

  فروشی خردهمتوسط قیمت   متوسط قیمت بورس  قیمت جهانی  فروشی متوسط قیمت خرده  متوسط قیمت بورس  قیمت جهانی  ماه  سال

1384  

  4108  4142  4685  3884  3750  4852  فروردین 
  3967  4079  4475  3788  3750  4857  اردیبهشت
  3939  4035  4324  3805  3750  4889  خرداد
  3795  3857  3873  3817  3766  4313  تیر
  3554  3713  4004  3777  3670  4319  مرداد
  3699  3670  4279  3788  3673  4324  شهریور
  3648  3632  4304  3912  3689  4331  مهر
  3682  3635  4197  4120  3747  4342  آبان
  3699  3646  4203  4349  3943  4349  آذر
  3769  3607  4224  4410  3859  4761  دي
  3668  3623  4307  4446  3946  5093  بهمن
  3855  3693  4497  4523  4032  5101  اسفند

1385  

  4650  4097  4649  5099  4366  5555  فروردین
  4618  4323  4898  6161  4545  5559  اردیبهشت
  5343  4846  5197  7244  5485  5933  خرداد
  5607  5425  5277  7373  5562  5941  تیر
  5675  5397  5133  7161  5717  6128  مرداد
  6182  5780  5281  8325  6904  6648  شهریور
  6073  5727  5550  7962  6755  6754  مهر
  6670  5900  5663  7694  6837  6850  آبان
  6603  6200  5662  7260  6556  6895  آذر
  6412  6100  5712  7661  6581  7038  دي
  6566  6150  5854  8293  6850  7458  بهمن
  6569  6176  6644  8541  7635  7788  اسفند

1386  

  7275  6698  6646  9189  8102  7975  فروردین
  6517  6629  6512  8283  7561  7889  اردیبهشت
  6478  6206  6382  7952  7416  7714  خرداد
  6384  6131  6325  7706  7507  7679  تیر
  6243  6061  6399  7450  7467  7644  مرداد
  6335  6068  6465  7329  7129  7470  شهریور
  7196  6370  6321  7806  7480  7757  مهر
  7607  6999  6601  8230  8134  7943  آبان
  7374  7313  6610  7862  7828  8234  آذر
  7361  7356  7568  7832  7715  8355  دي
  8476  7746  8338  8166  7916  8747  بهمن
  8704  7999  8489  8790  7993  8749  اسفند

  . 1387ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري،  دفتر معاونت برنامه: ماخذ
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  م بازار فوالدکشوریتنظ يها استیس یبررس
توان در  میهاي تنظیم بازار فوالد و محصوالت آن را  سیاست

در دوره . مورد بررسـی قـرار داد   1382قبل و بعد از سال دو دوره 
کننده و تنظیم  ها معطوف به حمایت از مصرف اول تمرکز سیاست

بازار از طریق مداخله مستقیم و غیرمستقیم و توسعه مالکیت ملی 
آزادسازي اقتصادي و شناورسـازي نـرخ    علت بهدر این دوره . بود

فزایش شدید قیمت کاالهـا،  ارز در برنامه اول توسعه که موجب ا
خدمات و ارز گردید، دولت با اتخاذ سیاسـت کنتـرل مسـتقیم بـا     

تعداد زیـادي ازکاالهـا از    1373تشکیل ستاد تنظیم بازار در سال 
  .آالت را مشمول کاالهاي طرح تنظیم بازار گردانید جمله آهن

بـه بعـد از    1382هاي  هاي تنظیم بازار فوالد در سال سیاست
بـه   70و حتـی   60الت مستقیم و نابـازاري در دهـه   شکل مداخ

وظیفـه   بـه بعـد،   1381از سـال  . یافـت تغییـر   سمت اقتصاد بازار
از جمله محصـوالت فـوالدي بـه     تنظیم بازار محصوالت اساسی

بنا  1381این کمیسیون از سال . کمیسیون تنظیم بازار واگذار شد
مه سوم توسـعه  به پیشنهاد وزارت بازرگانی و بر اساس قانون برنا

ریزي، پشتیبانی و ایجاد هماهنگی الزم در تامین  به منظور برنامه
به تبع چنـین  . و توزیع کاالهاي اساسی و ضروري تشکیل گردید

هاي تنظیم بازار نیز تغییر نمود و به جـاي   تغییري ابزار و سیاست
هـاي آمرانـه از ابزارهـاي     استفاده از ابزارهاي دستوري و سیاست

و اصول رایج در اقتصاد آزاد جهت کنترل و تنظیم بـازار  اقتصادي 
دولت از مداخلـه مسـتقیم در زمینـه واردات مـواد     . استفاده گردید

محصول و توزیع کاال خودداري نمود و در مهمترین اقـدام،   ،اولیه
با تشکیل بورس فلزات تهران محصـوالت   1382ازشهریور سال 

 اي کـه  بگونـه . گردید خارج کننده فوالدي از سبد حمایتی مصرف
ــا صــادر کنــد توانســت مــیشــرایط تولیدکننــده  ر ایــند ــا  و ی ی

   .نمایدمحصوالت خود را در داخل کشور عرضه 
هاي اعمـال شـده در    هاي اخیر سیاست سال کلی طی طور به

زمینه تنظیم بـازار فـوالد در راسـتاي چهـار محـور ذیـل اعمـال        
  .ه استگردید
  .آزادسازي تجاري -الف

در جهت اصالح سـاختار و  (هاي غیرمستقیم تولیدي  تحمای -ب

اي که موجب کـاهش   هاي مستقیم یارانه نه به صورت کمک
  .)گردد قیمت تمام شده می

نیزم عرضه و تقاضـا در  ایجاد مکا با هدفایجاد بورس فلزات  -ج
  .تعیین قیمت

توسعه بخش خصوصی و نیز تغییر مالکیت از طریق واگذاري  -د 
  .الد مبارکه در بورس اوراق بهادارهایی مانند فو سهام شرکت

  بازار فوالد کشور يها چالش
  ]8[ تولید 

مشکالت تولید فوالد کشـور  آمده  عمل بههاي  مطابق بررسی
  :باشد میبشرح ذیل 

که اکتشاف و استخراج سنگ آهن و معادن آن کاري  از آنجایی -
، فعالیـت  شدبا میبازده، دیربازده و پر ریسک  بسیار دشوار، کم

بخش خصوصی معطوف به نورد و صـنایع تبـدیلی گشـته و    
  .گیرد تولید فوالد خام عمدتا توسط بخش دولتی صورت می

پدیده انحصار در تولیدات کارخانجات دولتی فـوالد بـه حـدي     -
نمونه تنها دو تولیدکننده دولتی، ذوب آهن  عنوان بهاست که 

اصفهان و گروه ملـی صـنعتی فـوالد ایـران تیـرآهن تولیـد       
درصـد   75در این میان ذوب آهن اصفهان بـیش از  . کنند می

همچنـین  . تولید این محصول را بخود اختصـاص داده اسـت  
هاي  درصد تولید ورق 100و  83شرکت فوالد مبارکه بیش از 

  .صوالت آن را در اختیار داردمحو  گرم و سرد
طی چند سال اخیر بازار محصوالت فـوالدي بـه جهـت رشـد      -

بازارها و اقتصاد کشورهاي همسـایه،   شرایطاقتصادي کشور، 
از جانب تقاضا مشکلی نداشته بلکه این کمبود عرضـه بـوده   

طبیعـی  . رو ساخته اسـت  هکه بعضا بازار داخل را با نوسان روب
امکان کمبـود وجـود دارد و یـا سـاختار     است در شرایطی که 

هـا و   هاي بزرگ اسـت بنگـاه   تولید، متمرکز و در اختیار بنگاه
  . توانند رقابتی عمل نمایند ها نمی واسطه

بخـش   به ویـژه در (باال بودن ظرفیت نوردي در صنعت فوالد   -
از دیگــر  نســبت بــه میــزان مــواد خــام تولیــدي) خصوصــی

 .باشد مشکالت موجود می

کننـده در   گـذار و تولیـد   ترین سـرمایه  هاي گذشته عمده دهه در -
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بخش خصوصی تنهـا از سـال   . بخش فوالد دولت بوده است
میلگـرد و   ویـژه  بـه آن هم در تولید محصوالت نوردي  1378

حمایت نشدن از سوي دولـت در   علت بهکه  شدهنبشی فعال 
حوزه استخراج سنگ آهن و ذوب فلـزات شـدیدا بـه واردات    

عـالوه بـر بخـش خصوصـی در     . باشـد  میخام وابسته  فوالد
بخــش دولتــی نیــز واحــدهایی از جملــه گــروه ملــی، فــوالد 
ــواز و برخــی    ــه اه ــورد و لول ــوالد خراســان، ن آذربایجــان، ف

  .باشند کارخانجات دیگر با مشکل تامین فوالد خام مواجه می

  ]9[ مصرف فوالد کشور
از آنجایی که در کشور تقاضاي محصوالت فوالدي همواره از 
عرضه آن بیشتر بوده است بخشی از نیازهاي موجـود بخصـوص   

در این میـان  . تیرآهن و میلگرد از طریق واردات تامین شده است
هاي عمرانی و دولتی بـوده   بیشترین تقاضا معموال از جهت پروژه

ازرگـانی در مراحـل   ، صنعت و ب)ساخت و ساز(و بخش ساختمان 
  . بعدي تقاضا بوده است

  قیمت
یکی از مسایل عمده بازار فوالد افزایش قیمت جهانی انرژي 

چرا که حداقل . و مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت بازار داخلی است
شـود و   درصد از نیاز بازار داخل از طریـق واردات تـامین مـی    36

واردات ، تولیـد بواسطه رشـد بـاالتر تقاضـاي داخلـی نسـبت بـه       
زایش قیمـت فـوالد خـام وارداتـی در     اف رو نیاز ا. یابد میافزایش 

ـ   ي برايبازار جهانی تهدید بـه خصـوص بـراي     یتولیـدات داخل
  .باشد میبخش خصوصی که بیشتر به صورت نوردي بوده 

  بورس 
بـراي   1382انـدازي در شـهریور    بورس فلزات از ابتـداي راه 
زوکار عرضه و تقاضا با مشـکالت  تعیین قیمت فلزات از طریق سا

از یـک سـو پیشـی گـرفتن میـزان      . اي مواجه بوده اسـت  عدیده
تقاضاي محصوالت فوالدي از میزان عرضه آن در بورس فلـزات  
و از سوي دیگر ایفاي نقش مدیریت از سوي سـهامداران اصـلی   

باشند شرایط رقـابتی   می کننده بورس که عمدتا کارخانجات تولید
این در حالی است که بـرغم  . را مخدوش نموده استبازار فلزات 

هاي وزارت بازرگانی، وزارت اقتصـاد و دارایـی، صـنایع و     پیگیري
معادن و شوراي بورس اوراق بهادار هنـوز تغییـرات کلیـدي کـه     

  . تر شدن بازار بورس فلزات شود ایجاد نشده است موجب رقابتی
صـوالت  از آنجایی که در بورس فلزات معمـوال تقاضـاي مح  

فوالدي از عرضه آن بیشتر اسـت لـذا موجـب افـزایش شـاخص      
از طرفـی  . شود هاي بازار آزاد می قیمت بورس و به تبع آن قیمت

بورس فلزات با انجام معامالت توسـط خـود کـارگزاران، عرضـه     
قطره چکانی، معامالت مچینگ و عدم معامله کـل محصـول در   

  .هاي جدي مواجه است با چالش ،بورس
بورس فلزات، مبتنی بر رفتار انحصارگرایانه تولیدکننـدگان  در 

که با  شود میایجاد این امکان  بورسبزرگ فوالد و یا کارگزاران 
  .یابدها افزایش  محدود کردن و کنترل سطح عرضه، سطح قیمت
هــاي تولیــدي،  اطالعــات بهنگــام و دقیقــی از تولیــد بنگــاه

به صورت هفتـه و  .. .اي فروش، موجودي انبار فلزات و ه سیاست
کننـده   نامتقارن بین مصرف ماه وجود ندارد و اطالعات به صورت

کننـدگان   عموما عرضه شود به طوري که کننده توزیع می و عرضه
   ]10[ .در خصوص بازار اطالعات بیشتري دارند

  سرمایه گذاري 
بـراي کارخانجـات    1385ظرفیت تولید فوالد کشور در سال 

میلیون تن از برنامه سوم به  9/2ن بوده که میلیون ت 8/10دولتی 
ریـزي شـده    میزان ظرفیت برنامه. برنامه چهارم منتقل شده است

در برنامه چهارم براي بخش دولتی نیـز ده میلیـون تـن و بـراي     
 میلیون تـن در نظـر گرفتـه شـده     4/5دولتی  -بخش خصوصی 

ـ  ظرفیـت نهـایی  گردیـده کـه   بینی  پیشهمچنین  .است ن ادر پای
 از اینـرو  .بـالغ گـردد  میلیون تـن   15/29امه چهارم توسعه به برن

هاي اقتصادي، صنعتی و تجاري  ها و برنامه ستاضرورت دارد سی
به صورت یکپارچه و هماهنگ در جهت حمایت از صنعت فـوالد  

سـی،  او صنایع پایین دستی آن اصالح شده و با ایجـاد ثبـات سی  
ی و ارائـه تسـهیالت   لاهاي ارزي و ری اقتصادي و تجاري، حمایت

تی بـراي  ابلندمدت و ارزان قیمـت بـانکی، اعمـال معافیـت مالیـ     
هاي معدنی به  گذاري در بخش اکتشاف و استخراج سنگ سرمایه

گـذاري   ریسـک سـرمایه   )تولید فوالد خـام (خصوص سنگ آهن 
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  . بداکاهش ی

فوالد  کننده ظرفیت واحدهاي تولید -11 جدول
  )هزار تن:واحد( کشور

  محصوالت  فوالد خام  واحد

واحدهاي داراي 
  کوره ذوب فلزات

  4000  4200  فوالد مبارکه
  3700  2200  ذوب آهن اصفهان
  -  2400  فوالد خوزستان

  1000  440  گروه ملی صنعتی فوالد
  620  550  فوالد خراسان
  220  200  فوالد آلیاژي

واحدهاي فاقد 
  کوره ذوب فلزات

  700  750  )خصوصی(فوالد سبا
  550  -  فوالد آذربایجان
  1000  200  بخش خصوصی

  11790  10940  مجموع
  ع و معادنیوزارت صنا: ماخذ

  واردات
اگر چه تولید فوالد خام و محصوالت فوالدي در کشور طـی  

، لیکن از آنجایی که داشتههاي اخیر همواره روندي صعودي  سال
 نیافتـه تولید فوالد خام همپاي تولید محصـوالت فـوالدي رشـد    

 ویـژه  بـه  ،جهت تامین فوالد خام مـورد نیـاز واحـدهاي تولیـدي    
اي جز واردات حجم قابل  واحدهاي نوردي بخش خصوصی، چاره

  . وجود نداشته است )اسلب، بیلت و بلوم(اي فوالد خام  مالحظه
بـودن تعرفـه    پـایین  موجـود یکـی از معضـالت   در این میان 

چرا که در این شـرایط  . بوده استواردات فوالد و محصوالت آن 
امکان رقابت کمتري با محصوالت وارداتـی   یتولیدکنندگان داخل

  .گردند را داشته و ناگزیر به کاهش تولید خود می
به علت ضعف سیستم کنترلی گمرك به خصـوص در مـورد   
ــگ    ــوگیري از دامپین ــی و جل ــرل قیمــت محصــوالت واردات کنت

در زمینه  کننده رلصادرکنندگان و نیز ضعف قوانین و مقررات کنت
استاندارد با قیمت پـایین، ضـررهایی را بـه     غیراستاندارد، واردات 

  .صنایع داخلی از جمله فوالد وارد نموده است
پرداخت مالیات بر ارزش افزوده توسـط تولیدکننـدگان بـراي    

  . واردات مواد اولیه از دیگر معضالت این بخش است
دکننـدگان  یت تولمشـکال دیگـر  ه از لیواردات شمش و مواداو

عـدم تـأمین نقـدینگی موردنیـاز      از یکسو . رود فوالد به شمار می
و از سـوي دیگـر    واحدهاي تولیدي فوالد بـراي واردات شـمش  

تقاضاي فروشـندگان خـارجی بـراي تأییـد اعتبـارات داخلـی در        
هاي خارجی و عدم تأمین مالی واردات محصوالت فـوالدي   بانک

ف مشکالت فراوانـی  هاي متعار با نرخالمللی  هاي بین توسط بانک
  .را ایجاد نموده است

  ] 11[ صادرات
  :مشکالت موجود در رابطه با صادرات عبارتند از

به خـارج  ...) اسلب، بیلت، و( صادرات بخشی از مواد اولیه داخلی- 
 خـارجی، تقاضاي بازار  صادراتی،برخورداري از جوایز  به دلیل

توسـط برخـی از واحـدهاي     انجام تعهـد قـرارداد بـاي بـک    
بودن هزینه و قیمـت تمـام شـده     پایین م وموادخا کننده تولید

هـاي جهـانی بـه     مواد اولیه تولیدي در داخل نسبت به قیمت
اي و نیـروي کـار    واسطه برخورداري از سوخت وانرژِي یارانه

  .تر ارزان
کاهش فاصله بهاي تمام شده محصول با شمش به دلیل اخـذ    -

  .درات فوالد خام توسط سایر کشورهاعوارض از صا

  راهکارهاي پیشنهادي جهت تنظیم بازار فوالد
 ،محصـوالت فـوالدي  مـدیریت و افـزایش عرضـه     به منظور .1

وزارت صنایع و معـادن بـا همکـاري بانـک     شود  میپیشنهاد 
گذاري و واردات مـواد اولیـه    نیاز ارزي جهت سرمایه ،مرکزي

فعـال اعـم از    گذاران و واحدهاي جدیـد التاسـیس   به سرمایه
در ایـن   .دننمای تخصیصخصوصی داراي صالحیت،  دولتی و

هـاي   شود بانـک مرکـزي و سـایر دسـتگاه     میراستا پیشنهاد 
با پشتیبانی موثر در گشایش اعتبار، حمل و ترخیص از مرتبط 

هاي مورد استفاده در صنعت فوالد حمایت  واردکنندگان نهاده
براي رفع مشکل دریافـت اعتبـارات، ایجـاد صـندوق     . دننمای

  .ضروري است ضمانت براي این واحدها
شود با ایجاد یک مرکز مدیریت واحـد اقـدام بـه     میپیشنهاد  .2

خـالی  هـاي   استفاده از ظرفیتواردات شمش مورد نیاز جهت 
 . گردد
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 از جملـه  یـی اتخاذ شـده توسـط مسـئوالن اجرا    يها سیاست .3
 شـامل و انـرژى ارزان  ) آهـن  سـنگ (از مواداولیه ي برخوردار

  .نیز گردد یبخش خصوص
اري در گـذ  بالقوه براي سـرمایه هاي  با توجه به وجود پتانسیل .4

دولتـی و بـزرگ   هـاي   گـذاري  این صنعت از گسترش سرمایه
و بـا   آیـد  عمـل  بـه جلوگیري شدن ابعاد دولت در این بخش 
گـذاري بخـش    سـرمایه  جهـت انجام اقـدامات الزم، شـرایط   

  .گرددخصوصی و جذب سرمایه خارجی در این بخش فراهم 
تعیین اي  به منظور حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات بگونه .5

 .آیداز ورود کاالهاى فاقد کیفیت جلوگیرى به عمل گردد که 
ضروري است کمیسیون تنظیم بـازار   جهت نیل به این هدف

ي کارشناسـی از وزارت صـنایع و معـادن بـه      به همراه کمیته
هـاي متفـاوت و بـه تفکیـک      طور مسـتمر بـا اعمـال تعرفـه    

یـا بـه تفکیـک    ، میلگـرد و   تیرآهن مانند يفوالد محصوالت
کشورها یا تولیدکنندگان مختلف، این سیاست صـادرکنندگان  

هـاي   استا ضروري است میزان تعرفهدر این ر. را خنثی سازند
جبرانی و ضد دامپینگ هر یک از اقـالم فـوالدي، حتـی بـه     
صورت اعشاري، و با توجه به بررسی دقیق قیمت تمام شـده  

هـاي صـادراتی    فوالد داخلی، قیمت بازارهاي جهانی، قیمـت 
هـاي جهـانی قیمـت     کشورهاي عمده صادرکننده و شـاخص 

هـاي   عادل درآوردن قیمتمحصوالت فوالدي و با هدف به ت
فروش محصوالت وارداتی به کشور تعیین و به گمرك اعالم 

  . شود
ــریع  .6 ــور تس ــه منظ ــمیم  ب ــت در تص ــري و دق ــاذ  گی در اتخ

رت صـنایع و  شـود وزا  مـی پیشـنهاد   هاي تنظیم بازار سیاست
در راسـتاي نظـام    رای بـورس  رسـان  معادن نظام جامع اطالع

 .دهد بازرگانی تغییری رسان جامع اطالع

به منظور جلوگیري از معامالت صوري، معامالت توسط خود  .7
شود با نظارت و کنتـرل   میدر بورس پیشنهاد ... کارگزاران و 

. دگیر کارگزاران سیستم بورس بر اساس عرضه و تقاضا شکل
در این راستا شرایط مناسب براي ورود بیشـتر تولیدکننـدگان   

کـارگزاري   خارجی به بـورس فـراهم شـود و اجـازه تاسـیس     

 .هاي مذکور در بورس داده شود توسط شرکت

هاي جهانی فـوالد بـر بـازار     به منظور کاهش نوسانات قیمت .8
شود سازمان بورس نسـبت بـه طراحـی و     میداخلی پیشنهاد 

در خصـوص محصـوالت    ]12[ اندازي شیوه معامالتی آتی راه
 .فوالدي اقدام نماید

فوالد، عوارض ویژه شود به منظور تامین تقاضاي  میپیشنهاد  .9
بر صادرات مواد اولیه مـازاد بـر تعهـدات صـادراتی در قالـب      

 .قراردادهاي باي بک با توجه به نیاز داخل وضع گردد

  نوشت پی
  .1387 ،ریزي و نظارت راهبردي دفتر معاونت برنامه .1

2. IISI (International Iron and Steel Institute). 

  .1389شات بازار، شرکت بورس کاالي ایران، مجموعه گزار .3
  .مطالعات طرح جامع فوالد ایران .4
  .1385هاي توسعه فوالد در برنامه چهارم،  بررسی طرح .5
  .مطالعات طرح جامع فوالد ایران، پیشین .6
  .رانسایت مرکز خدمات فوالد ای .7
  .وضعیت تولید فوالد در ایران، تاالر بورس کاال .8
  .1386، ه بورس کاالنشری .9

  .سایت بازار فلزات ایران .10
 .1387دفتر معاونت برنامه ربزي و نظارت راهبردي، پیشین،  .11

12. Future. 

  منابع
ــرات و نوســانات قیمــت محصــوالت فــوالدي، خبرگــزاري   تغیی

  .1385آبان  21اقتصادي ایران، 
توسـعه فـوالد در    يهـا  طـرح  یبررسـ "، ییر بنایدفتر مطالعات ز

  . 1385، "برنامه چهارم توسعه کشور
و نظارت راهبـردي ریاسـت جمهـوري،    ریزي  دفتر معاونت برنامه

، "1387درصدي محصوالت فـوالدي در سـال    5/10رشد "
1387.  

بررســی ، کننــدگان و تولیدکننــدگان ســازمان حمایــت از مصــرف
 اي ت کاالیی سـرمایه در کشور، معاونهاي فوالد  تحلیلی طرح
  . 1384، بناییو خدمات زیر
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  .مختلفهاي  ا سال.ا.سالنامه آماري واردات گمرك ج
  .سایت انجمن آهن و فوالد ایران

  .سایت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
  .سایت شرکت فوالد خوزستان

  .سایت شرکت فوالد مبارکه 
  .سایت شرکت ملی فوالد ایران

  .سایت فوالد ایران
  .سایت مرکز خدمات فوالد ایران

  .سایت وزارت صنایع و معادن
 .ت تهرانسایتهاي بورس اوراق بهادار و بورس فلزا

شرکت بورس کاالي ایران، مجموعه گزارشـهاي بـازار، معاونـت    
  .1387امور اقتصادي و پشتیبانی، 

گزارش مرحله چهارم، پـنجم   "ران، یمطالعات طرح جامع فوالد ا
  .رانیفوالد ا یشرکت مل ،"و دهم

نشریه بورس کاال، گزارش تحلیلی از سیر تحوالت صنعت فـوالد  
 .86معادن، اسفند ایران، وزارت صنایع و 

International Iron and Steel (IISI). 
Stainless Steel Review, Meps. 2009. 
Steel Statistical Yearbook 2009. 
World Steel in Figures 2004-2009. 
World Steel Review: Iron and Steel Statistics 

Bureau, 2009. 
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صـنایع  / هاي دولـت   حمایت/ وسط مت هاي کوچک و شرکت

  کارآفرینی/ غذایی 

  چکیده 
 هـاي  حمایـت  بنـدي  تحقیق حاضر به آسیب شناسی و اولویت

تحقیــق . پــردازد مــیکوچــک و متوســط  هــاي دولــت از شــرکت
در . کاربردي است که به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی است

ــع   ــراي جم ــق ب ــات تحقی ــش ادبی ــات از روش  آوري بخ اطالع
و در بخش میدانی تحقیق از پرسشنامه استفاده شـده  اي  کتابخانه

کوچـک و  هـاي   کلیه مدیران شرکت جامعه آماري تحقیق،. است
در زمینه صنایع غـذایی در محـدوده   ) شرکت 1284(متوسط فعال
نمونه مورد بررسـی   88درصد،  5در خطاي .باشد میاستان تهران 

پرسشـنامه   135قرار گرفت، که براي دستیابی به این تعداد نمونه 
 که داراي دو بخش اسـت،  طراحی شداي  پرسشنامه. توزیع گردید

) هـا  مدیران شرکت( دهندگان پاسخبخش اول آن، میزان رضایت 
 بنـدي  سنجد و بخش دوم آن به رتبـه  میدولت  هاي را از حمایت

 دهنـدگان  از دیدگاه پاسخها  آن با توجه به درجه اهمیتها  حمایت

براي سنجش میزان رضایت از . اختصاص دارد )ها مدیران شرکت(
از آزمـون فریـدمن   هـا   حمایـت  بنـدي  و براي رتبه عالمتآزمون 

 .تفاده گردیداس

دولـت در پـنج    هـاي  براساس الگوي نظري تحقیق، حمایـت 
هاي زیرساختاري، مالی و اعتباري، آموزشی و فنـی،   گروه حمایت

شـده   بندي و ترویجی، بازاریابی و تحقیقات بازار دستهاي  مشاوره
فرضیه اسـت، کـه فرضـیه اول رد     ششاین تحقیق داراي . است

بـه ایـن   . تأییـد قـرار گرفتنـد   شد و فرضیات دوم تا ششم مـورد  
ــخ   ــدگاه پاس ــه از دی ــورت ک ــدگان ص ــت  دهن ــط حمای ــاي فق  ه

در ســـطح مطلـــوبی قـــرار دارد، و ) فرضـــیه اول(زیرســـاختاري
فرضـیه  (، آموزشی و فنی)فرضیه دوم(هاي مالی و اعتباري حمایت
ــارم(و ترویجــی اي  ، مشــاوره)ســوم ــابی و  )فرضــیه چه و بازاری

فرضـیه  . در سطح ضعیفی قرار دارد) فرضیه پنجم( تحقیقات بازار
شـود کـه ترتیـب     مـی مربـوط  هـا   حمایـت  بندي ششم به اولویت

به شرح ذیـل   دهندگان به لحاظ اهمیت از دیدگاه پاسخها  حمایت
هاي بازاریـابی   حمایت -2هاي مالی و اعتباري،  حمایت -1: است

mailto:vahidnasehifar@yahoo.com
mailto:myarahmadi61@yahoo.com
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هاي  حمایت -4هاي آموزشی و فنی،  حمایت -3و تحقیقات بازار، 
نتایج آزمون . و ترویجی اي هاي مشاوره حمایت -5و  ختاريزیرسا

  .فرضیات و پیشنهادات کاربردي در انتهاي مقاله آورده شده است

  مقدمه 
هاي اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در  در سال

کشورهاي صنعتی و کشورهاي در حال توسعه رو به افزایش بوده 
جدیـد در تولیـد و    هـاي  ريدر دو دهه گذشته با ظهور فناو. است

هـاي   هاي واحدهاي صـنعتی، روش  ارتباطات، تحوالتی در قابلیت
ها پدید آمده که عموماًً بر  تولید و توزیع و ساختار تشکیالتی بنگاه

افزایش رقابت و . اهمیت واحدهاي کوچک و متوسط افزوده است
هاي محوري، موجب تفکیک عمـودي   ها بر فعالیت تمرکز شرکت

کننـدگان قطعـات و    ش روابط پیمانکاري با تأمینگستر ها، شرکت
همـه ایـن    .مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است

تحوالت بر اهمیـت واحـدهاي کوچـک افـزوده اسـت البتـه نـه        
واحدهاي کوچک مجزا، بلکـه واحـدهاي کـوچکی کـه جزئـی از      

هاي تولید بوده و فناوري، نیروي کار متخصص و  شبکه و زنجیره
به عالوه چون فرآیند . اند دیریت پیشرفته را در خود فراهم کردهم

یادگیري در صـنایع کوچـک و متوسـط موجـب تربیـت مـدیران       
شود و خارج شدن این صنایع از صـحنه رقابـت زیـان     توانمند می

کند، لذا صنایع کوچک و متوسـط   کمتري را بر جامعه تحمیل می
رقابت پـذیر و توانمنـد   به عنوان بستر مناسبی براي ایجاد صنایع 

محسوب شده و در اکثر کشورها بر سیاست گذاري مناسب بـراي  
  . این صنایع تأکید شده است

  بیان مسأله و اهمیت تحقیق .1
هاي کوچک و متوسـط در توسـعه    اهمیت استراتژیک شرکت

اقتصادي ملل، توسط بسیاري از کشورهاي توسعه یافته و در حال 
واحـدهاي تولیـدي کوچـک و    . اسـت توسعه تشخیص داده شده 

ینـدهاي  آهایی همچون نوآوري در محصول و فر متوسط از مزیت
پذیري زیاد در تامین نیاز بازار در حال تغییر،  تولید، قابلیت انعطاف

هـاي مشـتریان در مقایسـه بـا      و پاسخگویی سـریع بـه خواسـته   
هـاي   واحدهاي تولیـدي بـزرگ برخوردارنـد، و در تحقـق هـدف     

تولید بـا مقیـاس   . اند یافته اي قتصاد، نقش و اهمیت ویژهبنیادین ا
اقتصادي و سود حاصل از تولید در حجم زیـاد در شـرایط حاضـر    
. نسبت به گذشته کم رنگ شـده یـا ابعـاد جدیـدي یافتـه اسـت      

هـاي   هـاي برتـر فعالیـت    کارآفرینی و نوآوري به عنوان مشخصه
با برخـورداري  ، و صنایع کوچک و متوسط اند تولیدي شناخته شده

ها به عنـوان نیـروي محرکـه اقتصـادهاي نـوین در       از این مزیت
ي کـه سـهم هـر نفـر از     طـور  به اند نمود یافته 90و 80هاي  دهه

هـاي   هاي جدیـد و نـوآوري   کارکنان صنایع کوچک در خلق ایده
 .]1[ برابر کارکنان صنایع بزرگ گزارش شـده اسـت   5/2صنعتی 

تون فقـرات اقتصـادهاي   هـاي کوچـک ومتوسـط سـ     بخش بنگاه
که حدوداً (در اتحادیه اروپا . باشد توسعه یافته در سراسر جهان می

ــت دارد  300 ــر جمعی ــون نف ــا،  8/99)میلی درصــد کســب و کاره
متوسـط بـراي    طـور  بـه باشـند و   هاي کوچک و متوسط می بنگاه
درصـد نیـروي کـار در ایـن      66.بنگاه وجـود دارد  52نفر1000هر

اروپا این رقم حتی اي  درکشورهاي مدیترانه( بخش شاغل هستند
هاي کوچـک و متوسـط    و در مجموع بنگاه) رسد درصد می 80به 

وري و  بهـره  هاي بزرگ که صرفاً در صدد ارتقاي بیشتر از شرکت
استخدام کارگر کمتر به دلیل جهانی شدن هسـتند شـغل ایجـاد    

هـاي کوچـک و متوسـط از     متوسط سـهم بنگـاه   طور به. کنند می
درصـد اسـت هرچنـد کـه در برخـی کشـورها مثـل        11صادرات 

لوکزامبورگ، سوئد، فنالند و ایرلند سهم صادراتی آنان به ترتیـب  
از نظـر  . شود درصد می25درصد و 26درصد، 34درصد،  40بالغ بر
هـاي اجتمـاعی،    هاي مسـتقیم و غیرمسـتقیم و مشـارکت    مالیات
سهم . کند ن میدرصد اروپا را تأمی44هاي کوچک و متوسط  بنگاه
هاي کوچک و متوسط از ارزش افـزوده در اقتصـاد اروپـا در     بنگاه
 77درصد است و سهم سود ناخـالص عملیـاتی بـالغ بـر     70حدود

هـاي بـزرگ ارقـام     در حالیکه براي بخش شرکت شود، درصد می
  . ]2[ درصد است 23درصد و  30مذکور به ترتیب عبارت از

مهـم در سـاختار    صنایع کوچـک و متوسـط یکـی از ارکـان    
کارگاه صنعتی  364000در حال حاضر . صنعتی کشور ایران است

درصد از کل صنعت کشـور را  96کوچک در کشور وجود دارد که 
با توجه بـه موقعیـت کنـونی کشـور و فقـدان      . ]3[شود شامل می

انگیزه کافی براي سرمایه گذاري براي ایجاد صنایع بزرگ توسط 
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هاي کـاهش تصـدي دولـت در     بخش خصوصی از یکسو، و طرح
رسد که کمک بـه ادامـه    میامور اقتصادي از سوي دیگر، به نظر 

حیات واحدهاي تولیدي کوچک و متوسط موجود و ایجاد شـرایط  
ازي واحدهاي جدید توسط کارآفرینان بـالقوه،  اند مناسب براي راه

هاي مولـد،   هاي موثر براي تحرك بخشیدن به فعالیت از جمله راه
شی از نیازهاي جامعه، حضور بیشتر در بازارهاي جهانی تامین بخ

. باشد میو کاهش مشکالت ناشی از نرخ باالي بیکاري در کشور 
رغم کمک دولت به ایـن صـنایع،    هاي فوق و علی با وجود مزیت

واحدهاي تولیدي کوچک و متوسط در ایفاي نقش مورد انتظار در 
ج و صـنایع بـزرگ   اقتصاد کشور، رقابت با صنایع مشـابه در خـار  

داخل، و نیز کسب مزیـت رقـابتی کـه الزمـه حضـور جـدي در       
، شـواهد  عـالوه  به. ه هستندبازارهاي جهانی است با مشکل مواج

موجود حاکی از نرخ باالي شکست این واحدها و پایین بودن نرخ 
  .]4[ ازي واحدهاي کوچک و متوسط جدید استاند راه

هـاي مـورد نیـاز     حمایـت تواند ماهیـت   مینتایج این تحقیق 
ازي صنایع کوچک و متوسـط  اند نوآوران و کارآفرینان متقاضی راه

و نیز واحدهاي تولیدي فعال کشور را آشکار کـرده، و بـه برنامـه    
هـاي ایـن    ریزان و مدیران کشور کمک کند تا با استفاده از یافته

هـاي   تحقیق و تحقیقات مشابه به طراحی، تدوین و اجراي برنامه
  .تی معقول، هدفمند و پویا نایل آیندحمای

  مبانی نظري و پیشینه تحقیق .2
هـاي متفـاوت در یـک     ملل مختلف و بعضی اوقات وزارتخانه

هـاي کوچـک و    کشور، اغلب داراي تعـاریف متفـاوتی از شـرکت   
صنایع آمریکاي شـمالی   بندي سیستم طبقه. ]5[ باشند میمتوسط 

کل گردش مالی، بسته بـه   از معیارهایی از قبیل شمار کارکنان و
یک استاندارد جهـانی بـراي تعریـف    . ]6[ کند میصنعت استفاده 

هاي کوچک و متوسـط وجـود نـدارد، امـا اتحادیـه اروپـا        شرکت
  : خـرد  :تعاریف زیر را با توجه به تعداد کارکنان ارائـه کـرده اسـت   

 ].7[ نفــر 100-499 :نفــر و متوســط 19-99 :نفر،کوچــک 19-0
ــاخص ــلی   ش ــاي اص ــداز  ه ــک عبارتن ــنایع کوچ ــف ص   : در تعری

ــتغال،  -1 ــرمایه،   -2اش ــم س ــد،   -3حج ــم تولی ــوع  -4حج ن
کشورهاي مختلف با . صادراتی بودن تولیدات واحد -5تکنولوژي، 

ی کرده انتخاب یک یا دو شاخص فوق، صنایع کوچک خود را کم
و حمایـت از ایـن گونـه     ریزي و تعریف مشخصی را مبناي برنامه

صنایع کوچک حداقل از چهارجنبه به اقتصـاد  . اند واحدها قرارداده
   :کنند جهانی کمک می

ک به رشد روحیه کارآفرینی صنایع کوچک با کم: کار آفرینی -1
نقش به عنوان عامل تغییردر اقتصاد مدرن، بـه رشـد    و ایفاي

  .کنند اقتصادي کمک می
ش مهمی در فرآیند تغییـر فنـاوري   صنایع کوچک نق: نوآوري -2

هاي نوآوري  منبع قابل توجهی از فعالیتها  آن .به عهده دارند
  .هستند

صنایع کوچک نقش مهمی در فرآینـد تحـول   : پویایی صنعت -3
  .صنعت به عهده دارند

هـاي اخیـر    صنایع کوچک در سـال : هاي شغلی ایجاد فرصت -4
  .]8[ اند د داشتههاي جدی در ایجاد شغلاي  سهم قابل مالحظه
توسـعه و  سـازمان  هـاي کشـورهاي عضـو     در بیشتر سازمان

 96-99هـاي کوچـک و متوسـط     هاي اقتصادي شرکت همکاري
همچنین دو سوم ها  آن .دهد میدرصد از کل مؤسسات را تشکیل 

و بین  اند کل تولیدات و نیروي کار فعال را به خود اختصاص داده
 دهنـد  مـی ات جهان را انجـام  یک چهارم تا دو پنجم از کل صادر

هـاي   کسب و کارهاي کوچک و متوسط در کـانون سیاسـت   ].9[
درصد اشتغال در کشورهاي عضـو   70الی  60قرار دارند و  میعمو

 .]10[ تعلق داردها  آن هاي اقتصادي به توسعه و همکاريسازمان 
هــاي کوچــک و متوســط از نظــر اداري و ســازمانی داراي  بنگــاه
غالبا مالکیت و اداره مستقلی دارند، توسط : هستندهاي زیر  ویژگی

کارفرمایانی که معموالً عملکرد سرمایه را نیز در دست دارند اداره 
هـاي عمـده در دسـت مـدیران      يگیر شوند، و کارکرد تصمیم می

در صنایع کوچک اعمـال مـدیریت تخصصـی و    . ها قراردارد بنگاه
قابل تحقق خواهـد   رابطه نزدیک میان مدیر و کارکنان به راحتی

تواند بـه فعالیـت خـاص     به طورمتمرکز میاي  بود و هر مجموعه
سازمان کوچک تجاري اتحاد مسـتحکم بـین   . خود مشغول گردد

کارمندان باید تشویق به درك اهداف . افراد و تشکیالت آن است
هاي کوچک نسـبت بـه    سازمان و تالش در راه آن شوند، سازمان

. انـد  تر به روحیـه کارمنـدي وابسـته   هاي بزرگ خیلی بیش شرکت
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تشکیالت ساده یک شرکت کوچک به شرط آنکـه کارمنـدان آن   
ارتباط خوبی باهم داشته باشند فوراً بـه هـدف خـود دسـت پیـدا      

هـاي   کند به همـین دلیـل تأکیـد زیـادي بـه اهمیـت شـبکه        می
اکثریـت واحـدهاي   . ]11[ اطالعاتی انسان با انسـان شـده اسـت   

 3/99واحدهاي کوچک و متوسط بوده و حـدود  تولیدي در ایران 
) نفـر  49تـا 1(کسب و کارهاي کوچک و متوسـط  ها  آن درصد از

درصد کل نیروي کار بخش صنعت در ایـن   60بیش از. باشند می
درصد  34در ارزش افزوده بالغ برها  آن کنند و سهم صنایع کار می

هـاي   توان موانـع توسـعه بنگـاه    میخالصه  طور به. ]12[ باشد می
  :نمود بندي کوچک و متوسط در ایران را به پنج دسته تقسیم

هاي بازار مثـل قراردادهـا،    موانع بازار، در ارتباط با محدودیت -1
  کنترل قیمت و غیره،

موانع مالی، مربوط به موانع مختلف مالی که صنایع کوچک و  -2
  متوسط با آن روبروهستند مانند فقدان خدمات بانکی مناسب،

  هاي نامناسب دولت، نع ناشی از دخالتموا -3
موانع ناشی از عدم دسترسی به اطالعـات مـورد نیازمـدیران     -4

  بنگاههاي کوچک و متوسط، و
  .]13[ هاي کوچک و متوسط موانع قانونی توسعه بنگاه -5

هاي کوچک و متوسـط در شـناخت و تعیـین     صاحبان شرکت
رسد ایـن   ر میهاي مورد نیاز خود نیز مشکل دارند و به نظ کمک

هـا   آن هاي سازمانی پـیش روي  مشکل به دلیل پیچیدگی چالش
هـاي   هاي مـورد نیـاز شـرکت    موارد زیر بعضی از کمک. باشد می

ارائه اعتبار و یارانه، آموزش مربوط بـه  : باشد کوچک و متوسط می
هـاي   زمینه فعالیت، فراهم کردن مواد خـام و تجهیـزات بـا نـرخ    

هـاي دولتـی،    ه بـانکی و دیگـر مالیـات   کاهش نرخ بهـر  تر، ارزان
معرفی فناوري تولید جدید به کارآفرینان، قوانین کـار و مقـررات   

هاي  بعضی از حمایت. ]14[اي  حمایتی، و گسترش خدمات توسعه
ایجـاد  : هاي کوچـک عبارتنـد از   دولت روسیه براي توسعه شرکت

زمینه جهت یک کسب و کـار مطلـوب، حـذف موانـع سـازمانی،      
هاي کوچک جهت دستیابی  و قانونی، کمک به کسب و کاراداري 

هـا، توسـعه    به منابع مالی، توسـعه لیزینـگ تجهیـزات و فنـاوري    
هـاي یکپارچـه مـالی،     هاي زیرساختاري جهت ارائه کمک سیستم

  . ]15[ تامین مواد، اطالعات و مشاوره سازمانی

مهمترین اهداف بر اساس برنامه پـنج سـاله سـوم کشـور در     
وري و کـارآیی   بهـره  ارتقـاي )الـف : خش صنعت عبارتنـداز د بمور

و همچنین سـطح  اي  دانش فنی و حرفه ارتقاي) ب منابع انسانی،
کــاهش انحصـارات دولتـی و افــزایش   ) مهـارت نیـروي کـار، پ   

ارائه تسهیالت به سرمایه گـذاران  ) هاي اقتصاد رقابتی ت فعالیت
خـدمات   حمایت از رشد صـادرات غیرنفتـی و  ) صنایع کوچک، ث
تقویت صنایع الکتریکی از طریـق همـاهنگی   ) فنی مهندسی و ج

هـا و   براي نیل به این اهـداف، دولـت سیاسـت   . ها سرمایه گذاري
  :هاي زیر را طراحی کرده است دستورالعمل

سازماندهی مجدد تربیت نیروي کار به منظور افـزایش سـطوح    -
  وري و کارآیی، بهره و ارتقايها  آن و فنیاي  حرفه

هـاي جدیـد صـنعتی     تأمین تسهیالت الزم براي ایجاد ظرفیت -
براي صنایع کوچک و متوسطی که در مناطق محروم  ویژه به

کنند و فراهم نمودن امکـان   و با مواد اولیه محدود فعالیت می
دسترسی به کاالهاي واسطه باهـدف اشـتغالزایی در منـاطق    

 توسعه نیافته، 

معدن، به منظور توانمندسازي  تأمین منابع مالی بانک صنعت و -
هـاي کوچـک و    آن جهت افزایش سطوح اعتباري براي بنگاه

 متوسط،

معافیــت مالیــاتی در منــاطق کمتــر توســعه یافتــه بــه منظــور  -
 اشتغالزایی 

هـا و سـایر عـوارض بـراي      هاي گمرکی، مالیـات  تعدیل تعرفه -
 .]16[ تشویق صادرات غیرنفتی

 منظـور  بهصنعتی ایران  هاي سازمان صنایع کوچک و شهرك
چـک بخـش   افزایش اشتغال صـنعتی و حمایـت از واحـدهاي کو   

دولتی در جهت توسعه مناطق کمتر توسعه یافتـه و همچنـین   غیر
هاي الزم از صنایع کوچک تشکیل  سیاستگذاري و تنظیم حمایت

ـ    . شده است صـورت   هسازمان داراي شخصـیت حقـوقی بـوده و ب
ت صـنایع و معـادن و براسـاس    دولتی وابسته بـه وزار اي  مؤسسه

خالصـه اهـداف    طـور  بـه . ]17[ شـود  مـی مقررات اساسنامه اداره 
 "در چـارچوب اساسـنامه  "کلیدي سازمان صنایع کوچـک ایـران   

  :حول دو محور اساسی زیر است
 دهاي کوچـک صـنعتی موجـود جهـت ارتقـا     کمک بـه واحـ   -1
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هـا   آنتـر   بخشیدن به کمیت و کیفیت تولیدات و حضور فعال
  بازارهاي داخلی و خارجی، در

کمک به جوانان و نیروهاي فعال عالقمند به ایجاد و توسـعه   -2
 واحدهاي جدید کوچک صنعتی اشتغالزا در مجـاورت شـهرها  

]18[.  

  پیشینه تحقیق. 2- 1

  تحقیقات مشابه در خارج کشور. 2- 1- 1
در تحقیقی که توسط عبدالجمات مهاجر و جاسـمانی بنتـی   ) الف

هاي حمایت از صادرات  م شد اثربخشی برنامهمهد یونس انجا
جهـت  . هاي کوچک و متوسط مالزي بررسـی شـد   در شرکت

هاي حمایت از صادرات، ایـن مطالعـه    تعیین اثربخشی برنامه
  :بر موارد زیر متمرکز شد

هـاي حمایـت از صـادرات در میـان      سطح آگاهی از برنامه) 1
  . اي کوچک و متوسطه شرکت

هاي  حمایت از صادرات در میان شرکت هاي برنامهاهمیت ) 2
  . کوچک و متوسط

هاي حمایـت از صـادرات در میـان     برنامه سطح استفاده از) 3
  . هاي کوچک و متوسط شرکت

هاي کوچک و متوسـط،   مزایاي ادراك شده توسط شرکت) 4
  .هاي حمایت از صادرات واسطه استفاده از برنامه هب

  :صورت زیر است هنتایج این تحقیق ب
نخست، در سطح کلی نتایج تحقیق حـاکی از آن اسـت کـه    

ــه  ــاهی از برنام ــطح آگ ــان    س ــادرات در می ــت از ص ــاي حمای ه
هـاي ارائـه    دوم، برنامه. هاي کوچک و متوسط پایین است شرکت

هاي کوچک  هاي مختلف، آنچنان براي شرکت شده توسط آژانس
سوم، برحسـب سـطح اسـتفاده از ایـن     . و متوسط سودمند نیست

هاي پاسـخ دهنـده، نتـایج حـاکی از آن      ها در میان شرکت امهبرن
هاي کوچک و متوسط تا یک حـد معـین از ایـن     است که شرکت

سرانجام، نتایج حـاکی از آن اسـت کـه    . اند ها استفاده کرده برنامه
هــاي ارائــه شــده توســط  از برنامــه کننــده هــاي اســتفاده شــرکت
ز مزایــاي ایــن هــاي مختلــف، داراي ادراکــات متفــاوتی ا آژانــس
  .]19[ ها هستند برنامه

هـاي کوچـک و    جهـانی سـازي شـرکت   "تحقیقی با عنـوان  ) ب
، توســط "متوســط منتخــب در اقتصــادهاي اروپــاي مرکــزي

ایـن تحقیـق بـه    . مرجان اسوتلیچیچ و همکارانش انجام شـد 
گـذاري مسـتقیم خـارجی     هاي سـرمایه  بررسی تفاوت فعالیت

هـاي بـزرگ در    رکتهاي کوچک و متوسط و ش میان شرکت
تـأثیرات انـدازه بـر    . پـردازد  مـی پنج اقتصاد اروپاي مرکـزي  

هاي خـارجی،   گذاري ها، موانع و مزایاي رقابتی سرمایه مشوق
نتایج حاکی از وجود . شرکت مورد بررسی قرار گرفت 180در 

سازي اسـت   هاي جهانیها، در الگو ها، بیشتر از تفاوت تشباه
اي کوچـک و متوسـط ظرفیـت    هـ  و نیز ثابت کرد که شرکت

هـا،   هر دو گروه شرکت. هاي جهانی سازي را دارند استراتژي
هاي کوچـک و   را شناسایی کردند، اما شرکتاي  موانع مشابه

هاي  شرکت. متوسط با مشکالت مالی بیشتري مواجه هستند
هـاي   واسطه برتر بـودن از نظـر بازاریـابی و قابلیـت     هبزرگ ب

فاقد چاالکی الزم جهت ورود سـریع  تولید، خشنود هستند اما 
هـاي کوچـک و    از آنجـا کـه شـرکت   . و کارا به بازار هسـتند 

هـاي خـاص بـازار را هـدف قـرار       وافر، گوشه طور بهمتوسط 
هـاي   فـوت و فـن  هـا   آن هاي رقـابتی اصـلی   دهند مزیت می

پـذیري سـازمانی، و روابـط نزدیـک بـا       تکنولوژیکی، انعطاف
بـه دور از فـوت و   هـا   آن تـر  بـزرگ رقباي . باشد میمشتریان 

هاي ناشی از مقیاس اقتصادي  هاي تکنولوژیکی، بر مزیت فن
هاي کوچک و متوسط  اثرات شرکت. و بازاریابی متکی هستند

. باشد میتر  هاي بزرگ بر اشتغال مثبت بوده و بیشتر از شرکت
هاي شناسایی شده حاکی از آن اسـت کـه در راسـتاي     تفاوت

هـا و   هـاي کوچـک و متوسـط، برنامـه     تجهانی سازي شـرک 
  .]20[ هاي حمایتی باید تعدیل شود سیاست

در تحقیق دیگري که توسط موها اسري عبـداهللا انجـام شـد    ) ج
هاي کوچک و متوسط ایالـت پنانـگ    میزان دسترسی شرکت

در ایـن   .هـاي حمـایتی دولـت بررسـی شـد      مالزي به برنامه
: شد بندي دسته هاي دولت در پنج گروه اصلی تحقیق حمایت

هـاي آموزشـی و فنـی،     هاي مالی و اعتبـاري، حمایـت   کمک
و ترویجی، بازاریابی و تحقیقات بـازار  اي  هاي مشاوره حمایت

 185در ایـن تحقیـق همچنـین    . هاي زیرسـاختاري  و حمایت
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نتـایجی  . شرکت کوچک و متوسط مورد بررسی قـرار گرفـت  
ـ   : اشـد ب مـی صـورت زیـر    هکه از تحقیق مذکور حاصل شـد ب

هـا هیچگونـه حمایـت دولتـی دریافـت       اکثریت این شـرکت 
ها از دو یا بیشتر از دو گروه  که دیگر شرکت ، درحالیاند ننموده

هـا در دسترسـی    دلیـل ایـن تفـاوت   . اند حمایتها استفاده کرده
هاي دولتی نیـز بررسـی شـد کـه نتـایج       ها به حمایت شرکت

متوسـط  هاي کوچک و  تحقیق نشان داد که دسترسی شرکت
هـاي بیشـماري    نکه سیاستهاي حمایتی، با وجود ای به برنامه

ها در مالزي معرفی شده است، هنوز  این شرکت جهت ارتقاي
 .]21[ باشد میمحدود 

  تحقیقات مشابه در داخل کشور .2- 1- 2
ارزشـیابی راهبردهـاي حمایـت از    "تحقیقـی تحـت عنـوان   ) الف

ایـن  . ت، انجـام شـده اسـ   "واحدهاي تولیدي کوچک ایـران 
تحقیق، راهبردها و ساز و کارهاي حمایت از صنایع کوچـک و  

هاي حمـایتی گذشـته را بـه عنـوان      ارزشیابی عملکرد سیاست
ایـن تحقیـق بـا شناسـایی     . چالش اصلی خود برگزیـده اسـت  

هایی که از نگاه نهادهاي دولتی متولی حمایت از صـنایع   زمینه
ي دربـاره  یـر گ کوچک دور مانده است، چارچوبی براي تصـمیم 

هاي آتی دولت در قبـال صـنایع کوچـک کشـور ارائـه       سیاست
هاي حمایت از صنایع داخل و  در این تحقیق تجربه. کرده است

کشور دیگر مورد نقد و بررسی قرار گرفتـه، و بـا اسـتفاده از     8
نتایج مطالعه تطبیقی و پیشینه تحقیق، تهیه چـارچوب نظـري   

هـاي   حاکی از وجود تفاوت نتایج تحقیق. امکان پذیر شده است
هاي تولیدي کوچـک،   هاي مورد انتظار واحد آشکار بین حمایت

آمده توسط نهادهاي دولتی بـوده اسـت،    عمل بههاي  و حمایت
مـورد کمـک مـورد درخواسـت مـدیران       19کـه از  اي  به گونه

صنایع تحت بررسی، تنها در زمینه واگـذاري زمـین و اعطـاي    
ات فیزیکی، حمایت کافی از صـنایع  تسهیالت براي ایجاد امکان

  .]22[ آمده است عمل بهکوچک کشور
هاي کوچـک   هاي مدیریتی شرکت در تحقیق دیگري ویژگی -ب

و با مطالعه نقاط قـوت و ضـعف    و متوسط بررسی شده است
هـاي بـزرگ از نظـر     الذکر با شرکت تفاوت صنایع فوق ها، آن

هــا، تعیــین خــط  میــزان اســتفاده از فنــاوري، سیاســتگذاري
هاي تولیدي، مالی و بازاریابی، نحـوه اسـتفاده از منـابع     مشی

هاي سـاختاري مـورد توجـه قـرار گرفتـه       انسانی و نیز تفاوت
هاي کوچک و متوسـط   عالوه بر آن، مشکالت شرکت. است

از نظر تأمین نیازهاي مالی، مواد اولیه مرغوب، برنامه ریـزي  
ایجـاد نظـام اطالعـاتی    تولید، جذب نیروي انسـانی مـاهر و   

ویژه  هبها  آن کارآمد بررسی شده است و با توجه به نقاط قوت
هـا و تـوان افـزایش     در هزینـه  جـویی  صـرفه پذیري،  انعطاف

هـاي   این نتیجه حاصـل شـده اسـت کـه شـرکت      آوري سود
کوچــک و متوســط ایــران هماننــد اکثــر کشــورهاي جهــان  

قتصـادي  از مطلـوبی بـراي مشـارکت در توسـعه ي ا    اند چشم
  . ]23[ دهند میکشور ارائه 

طراحی الگوي مناسب خـدمات مـورد   "تحقیق دیگري با عنوان - ج
ــادرات     ــعه ص ــراي توس ــران ب ــی ای ــاي دولت ــار از نهاده انتظ

در این تحقیق از دو . ، انجام شد"هاي کوچک و متوسط شرکت
  .استفاده گردید) یابی زمینه(ي تطبیقی و پیمایشی  روش مطالعه

تطبیقی شش کشور آسـیایی کـه داراي رشـد     در تحقیق -1
: باالیی در صادرات بودند انتخاب گردیدند که عبارتنـد از 

کشورهاي . ژاپن، چین، مالزي، تایلند، کره جنوبی و ترکیه
هـاي   مذکور از لحاظ نوع خدمات ارائه شـده بـه شـرکت   

 .کوچک و متوسط خود مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفتنـد 
ــا   ســپس کشــور ایــران مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ب

  .هاي مذکور مورد مقایسه قرار گرفت کشور
جامعـه آمـاري انتخـاب    ) زمینه یـابی (در تحقیق پیمایشی -2

هـاي کوچـک و متوسـط     شده عبارت بود از کلیه شرکت
شکالت، که از این جامعه نمونـه در دسـترس    کننده تولید

سپس . شرکت بود 40انتخاب گردید و حجم نمونه شامل 
هـاي ارائـه دهنـده خـدمات دربـاره       مدیر در سـازمان  15

هاي مذکور مـورد پرسـش قـرار     خدمات مورد نیاز شرکت
نهایتاً الگویی ارائه گردید که از نکـات عمـده آن   . گرفتند

ارائه گـروه خـدمات تأسـیس مراکـز نظرسـنجی و ارائـه       
مــالی، بازاریـابی، اطالعـاتی، فنــی و   (خـدمات تخصصـی  

هاي آموزشی، پـژوهش   د هسته، ایجا)مدیریتی -آموزشی
و مشاوره در این مرکز جهت ارائه خـدمات مـورد انتظـار    

 .]24[ باشد میتولیدکنندگان شکالت 
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  الگوي نظري تحقیق. 3

  
  
ها و نهادهاي مختلفی  کشورها، سازمان ا توجه به شیوه ادارهب

بنـابراین هـیچ   . براي امور این کشورها تدارك دیـده شـده اسـت   
کشـورها جهـت حمایـت از     روش واحدي وجود ندارد که در همه

هـاي   شـیوه در نهایـت پـس از بررسـی    . کار گرفته شود هصنایع ب
کشور و با توجه به  هاي کوچک و متوسط در چند حمایت از شرکت

تحقیق، الگوي فوق به عنوان الگوي تحقیق در نظر گرفتـه   پیشینه
هاي کوچـک و   هاي دولت از شرکت در این الگو حمایت. شده است

ي هـر گـروه از ایـن    که برا اند شده بندي متوسط در پنج گروه دسته
  : ها تعدادي شاخص در نظر گرفته شده است حمایت

فراهم نمـودن فضـایی مناسـب جهـت     : حمایت زیرساختاري -1
احــداث کارخانــه، ارائــه خــدمات در زمینــه تــأمین آب، ارائــه 
خدمات در زمینه تأمین برق، ارائه خدمات در زمینه ارتباطـات  

گـاز،  (تـأمین سـوخت   ، ارائه خدمات در زمینه)تلفن(از راه دور
  .، ارائه خدمات در زمینه حمل و نقل...)نفت و 

ارائه تسهیالت بـراي تهیـه زمـین و    : حمایت مالی و اعتباري -2
ساختمان، ارائه تسهیالت بـراي خریـد و نوسـازي تجهیـزات     
تولیدي، ارائه تسهیالت در زمینـه تحقیـق و توسـعه، کمـک     

ــا    ــورد نی ــدینگی م ــأمین نق ــراي ت ــا وام ب ــالی ی ــاد م ز، ایج

  .ضمانت هاي صندوق
هـا، سـمینارها و    برگـزاري سـخنرانی  : حمایت آموزشی و فنی -3

 هـاي  هاي آموزشی، اجـراي دوره  ، برگزاري کارگاهها کنفرانس
وري، کمک به استقرار  بهرهکارایی و  ارتقاي منظور بهآموزشی 

و آموزش نظام کنترل کیفیـت، کمـک بـه انتقـال فنـاوري و      
واد اولیـه و مرغـوب،   کمک به تـأمین مـ   دستاوردهاي علمی،

کیفیت محصـوالت تولیـدي، ارائـه خـدمات      کمک به ارتقاي
  .آزمایشگاهی

خـدمات مشـاوره مـدیریتی،    : و ترویجـی اي  حمایت مشـاوره  -4
خدمات مشاوره بازاریابی، خدمات مشاوره مالی و حسـابداري،  

 ی، ارائه اطالعات آمـاري در رسان ارائه مشاوره در زمینه اطالع
  .ارتباط با صنعت، ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه

کمک به منظـور شناسـایی   : حمایت بازاریابی و تحقیقات بازار -5
 هاي بازارهاي داخلی و خارجی، کمک به منظور بهبود قابلیت

 هاي فعالیت يفروش، کمک به منظور ارتقا تبلیغاتی و ارتقاي
بازاریـابی، ارائـه   ارائه خـدمات در زمینـه تحقیقـات     صادراتی،

، ارائـه کمـک بـراي    یخدمات در زمینـه تجـارت الکترونیکـ   
  .هاي داخل و خارج شرکت در نمایشگاه

هاي حمایت از  روش
 متوسط هاي کوچک و شرکت

هاي  حمایت
 آموزشی و فنی

هاي  حمایت
 و اعتباريمالی 

هاي  حمایت
اي و  مشاوره

 ترویجی

هاي  حمایت
بازاریابی و 
 تحقیقات بازار

هاي  حمایت
 زیرساختاري
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  هاي تحقیق فرضیه. 3- 1
هـاي کوچـک و    هاي زیر ساختاري دولـت از شـرکت   حمایت -1

  .باشد میمتوسط در سطح ضعیفی 
هـاي کوچـک و    هاي مالی و اعتباري دولت از شرکت حمایت -2

  .باشد میمتوسط در سطح ضعیفی 
هـاي کوچـک و    هاي آموزشی و فنی دولت از شـرکت  حمایت -3

  .باشد میمتوسط در سطح ضعیفی 
هـاي   و ترویجـی دولـت از شـرکت   اي  هـاي مشـاوره   حمایت -4

  .باشد میکوچک و متوسط در سطح ضعیفی 
 هـاي  هاي بازاریابی و تحقیقات بازار دولـت از شـرکت   حمایت -5

  .باشد میکوچک و متوسط در سطح ضعیفی 
هاي کوچـک و متوسـط از نظـر     هاي دولت از شرکت حمایت -6

  .باشد می بندي رتبهاهمیت داراي 

  ها روش تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده .4
با توجـه بـه هـدف    . باشد میتحقیق توصیفی از نوع کاربردي 
اطالعـات مربـوط بـه     آوري پژوهشگر در طرح تحقیق براي جمع

هـا، مقـاالت، پایـان     پیشینه تحقیق از منابع ثانویـه چـون کتـاب   
هاي اطالعاتی اسـتفاده شـده اسـت و از     ، اینترنت و پایگاهها نامه

اطالعات اسـتفاده   آوري پرسشنامه به عنوان منبع اولیه براي جمع
  . گردیده است

هاي کوچـک و متوسـط    جامعه آماري شرکت مدیران شرکت
در زمینه صنایع غـذایی در محـدوده اسـتان    ) شرکت 1284(فعال

حجم نمونه با استفاده از فرمول زیر تعیین گردیـد و  . تهران است
ــداد پرسشــنامه ــا  تع ــع135ه ــع و جم ــه  آوري توزی ــد ک  88گردی

  .قابل استفاده بود نامهپرسش

2

2 2
1284(1 / 96) (0 / 5)(0 / 5)n 90

(0 / 1) (1283) (1 / 96) (0 / 5)(0 / 5)
= =

+  
N  =حجم جامعه آماري  
n = حجم نمونه  
ε =1/0= مقدار اشتباه مجاز  

2
αZ =      95مقدار متغیر نرمال واحـد متنـاظر بـا سـطح اطمینـان 

  .درصد
P  =5/0= برآورد نسبت صفت متغیر   

ي تصـادفی  گیـر  در این تحقیق اعضاي نمونه از طریق نمونه
اري از دیسـکت آمـاري   اعضـاي نمونـه آمـ   . اند ساده انتخاب شده

با توجـه بـه   . ]25[ مربوط به وزارت صنایع و معادن استخراج شد
هاي زیر  ها و مدل تحقیق از روش ماهیت موضوع تحقیق، فرضیه

   :ها استفاده شده است براي تجزیه و تحلیل داده
-در بررسی نرمال بودن توزیع جوابها از آزمون کولموگـوروف 

قـدار اعتبـار آزمـون در تمـامی     م. اسمیرنوف استفاده شـده اسـت  
متغیرها از پنج درصد بیشتر بود، بنابراین نتیجه این آزمون نرمـال  

هـاي   یت حمایـت براي سنجش مطلوب. ها را تایید کرد بودن جواب
بـراي تعیـین پایـایی     .استفاده شده اسـت  عالمتدولت از آزمون 

پرسشنامه از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شده اسـت ایـن روش   
در این تحقیـق  . رود میبراي محاسبه هماهنگی درونی ابزار بکار 

د که توسـط بسـته نـرم افـزاري     یگرد 88/0مقدار آلفاي کرونباخ 
SPSS  محاسبه گردیده است که مقدار مناسبی جهت تایید پایایی

ي روایـی پرسشـنامه، اعتبـار    گیـر  براي اندازه. باشد پرسشنامه می
شـود، کـه منظـور از آن اسـتفاده از نظـر       مـی ي گیر صوري اندازه

   .باشد میاساتید راهنما و مشاور و متخصصین امور 

  بررسی فرضیات تحقیق .5
فرضیه اول. 5- 1

  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی نمی شرکتحمایت زیر ساختاري دولت از   
0 0

1 1

: 4 :
: 4 :

H med H
H med H

≤ 
≡ 

 f   .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می حمایت زیر ساختاري دولت از شرکت 
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  )88( عالمتنتایج آزمون  -  1جدول 
از تر  پایین

 میانه

برابر 
  میانه

باالتر از 
 میانه

 Z Sigآماره 
نتیجه 
 فرضیه

 5باالتر از  -684/3  24  21  43
 درصد

  شود میرد 

  
نفــر از  43شــود کــه  مــیمشــاهده  )1( بــا توجــه بــه جــدول

با این ادعـا کـه حمایـت زیـر سـاختاري دولـت از        دهندگان پاسخ
، مخـالف  باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می شرکت

نفر از آنان با این ادعا  24نان نظري نداشتند و نفر از آ 21بودند و 
حمایت زیر ساختاري دولت از شرکتهاي کوچک و متوسط در که 

بـراي ایـن    عالمـت آزمـون  . ، موافق بودندباشد سطح ضعیفی می
زیرا . ژوهشگر معنادار نشدفرضیه انجام شد که در نهایت فرضیه پ

در  sigمقـدار  باشد و هم چنـین   می +96/1کمتراز  Zماره مقدار آ
بنــابراین برطبــق نظــر . باشــد مــیســطح پــنج درصــد معنــادار ن

حمایت زیر ساختاري دولت از شـرکتهاي کوچـک و   پاسخگویان 
کـه ایـن بـدان معناسـت کـه       باشد متوسط در سطح ضعیفی نمی

   .گیرد ژوهشگر مورد تایید قرار نمی یه پفرض

  ضیه دومفر. 2-5
  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی نمی حمایت مالی و اعتباري دولت از شرکت
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: 4 :
: 4 :
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 f
 

  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می حمایت مالی و اعتباري دولت از شرکت
  

  )88( عالمتنتایج آزمون  -2جدول 
از تر  پایین

 میانه
  برابر میانه

باالتر از 
 میانه

 Z Sigآماره 
نتیجه 
 فرضیه

  شود میتایید  000/0  087/8  63  13  12

  
نفــر از  12شــود کــه  مــیمشــاهده  )2( بــا توجــه بــه جــدول

با این ادعا که حمایـت مـالی و اعتبـاري دولـت از      دهندگان پاسخ
، مخـالف  باشد میهاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی  شرکت

نفر از آنـان بـا ایـن     63نان نظري نداشتند اما نفر از آ 13بودند و 

حمایت مالی و اعتبـاري دولـت از شـرکتهاي کوچـک و     ادعا که 
 عالمـت آزمـون  . ، موافق بودنـد باشد متوسط در سطح ضعیفی می

پژوهشگر معنادار براي این فرضیه انجام شد که در نهایت فرضیه 
باشـد و هـم چنـین     مـی  +96/1بزرگتـراز   Zماره زیرا مقدار آ. شد

 یهباشـد بنـابراین فرضـ    میدر سطح یک درصد معنادار  sigمقدار 
شـود کـه حمایـت مـالی و اعتبـاري       میشود و نتیجه  میصفر رد 

 باشـد  هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می دولت از شرکت
ژوهشـگر مـورد تاییـد قـرار      ست که فرضیه پا ن معناکه این به آ

   .گیرد می

  فرضیه سوم. 3-5
  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی نمی حمایت آموزشی و فنی دولت از شرکت
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 f
 

  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می حمایت آموزشی و فنی دولت از شرکت
  

  )88( عالمتنتایج آزمون  -3جدول 
از تر  پایین

 میانه
  برابر میانه

باالتر از 
 میانه

 Z Sigآماره 
نتیجه 
 فرضیه

  شود میتایید  000/0  234/11  72  4  12

  
نفــر از  12شــود کــه  مــیمشــاهده  )3(بــا توجــه بــه جــدول 

حمایـت آموزشـی و فنـی دولـت از      با این ادعا که دهندگان پاسخ
، مخـالف  باشـد  شرکتهاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی مـی 

نفر از آنان با این ادعا  72نان نظري نداشتند اما نفر از آ 4بودند و 
هاي کوچک و متوسط  حمایت آموزشی و فنی دولت از شرکتکه 

براي ایـن   عالمتآزمون . ، موافق بودندباشد در سطح ضعیفی می
زیـرا  . پژوهشگر معنادار شدانجام شد که در نهایت فرضیه  فرضیه
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در  sigباشد و هم چنین مقـدار   می +96/1بزرگتراز  Zماره مقدار آ
شود  میصفر رد  یهباشد بنابراین فرض میسطح یک درصد معنادار 

هـاي   شود که حمایت آموزشی و فنی دولت از شرکت میو نتیجه 

ـ   دباش کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می  ن معنـا ه آکه ایـن ب
  .گیرد ژوهشگر مورد تایید قرار می ست که فرضیه پا

  

  فرضیه چهارم. 5- 4
  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی نمی اي و ترویجی دولت از شرکت حمایت مشاوره
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  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می ترویجی دولت از شرکتاي و  حمایت مشاوره
  

  )88( عالمتنتایج آزمون  -4جدول 
از تر  پایین

 میانه
  برابر میانه

باالتر از 
 میانه

 Z Sigآماره 
نتیجه 
 فرضیه

  شود تایید می 000/0  684/8  67  7  14

  
نفــر از  14شــود کــه  مــیمشــاهده  )4( جــدولبــا توجــه بــه 

و ترویجی دولـت  اي  حمایت مشاورهبا این ادعا که  دهندگان پاسخ
باشد مخالف  ضعیفی می هاي کوچک و متوسط در سطح از شرکت
نفر از آنان با این ادعا  67نان نظري نداشتند اما نفر از آ 7بودند و 

چـک و  کو هـاي  و ترویجی دولت از شرکتاي  که حمایت مشاوره
 عالمـت آزمـون  . ، موافق بودنـد باشد متوسط در سطح ضعیفی می

پژوهشگر معنادار براي این فرضیه انجام شد که در نهایت فرضیه 
باشـد و هـم چنـین     مـی  +96/1بزرگتـراز   Zماره زیرا مقدار آ. شد

 یهباشـد بنـابراین فرضـ    میدر سطح یک درصد معنادار  sigمقدار 
و اي  حمایـت مشـاوره  شـود کـه    مـی شـود و نتیجـه    مـی صفر رد 

هاي کوچک و متوسط در سطح ضـعیفی   ترویجی دولت از شرکت
ژوهشگر مورد تاییـد   ست که فرضیه پا ن معناباشد که این به آ می

  .گیرد قرار می

   فرضیه پنجم. 5-5
  .باشد کوچک و متوسط در سطح ضعیفی نمی هاي دولت از شرکت بازاریابی و تحقیقات بازارحمایت 
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  .باشد هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می دولت از شرکت بازاریابی و تحقیقات بازارحمایت 
  

)88( عالمتنتایج آزمون  - 5جدول 
 

  
از تر  پایین

 میانه
  برابر میانه

باالتر از 
 میانه

 Z Sigآماره 
نتیجه 
 فرضیه

  شود میتایید  000/0  902/7  56  9  13

  
نفــر از  13شــود کــه مــیمشــاهده  )5(بــا توجــه بــه جــدول 

با این ادعا که حمایت بازاریـابی و تحقیقـات بـازار     دهندگان پاسخ
 باشد، هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می دولت از شرکت
نفر از آنان بـا   56نان نظري نداشتند اما نفر از آ 9مخالف بودند و 

ــه   ــا ک ــن ادع ــت از  ای ــازار دول ــات ب ــابی و تحقیق ــت بازاری حمای
، موافـق  باشـد  هاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی می شرکت
براي این فرضیه انجام شـد کـه در نهایـت     عالمتآزمون . بودند

از  تـر  بـزرگ  Zمـاره  آ رزیـرا مقـدا  . فرضیه پژوهشگر معنادار شـد 
در سـطح یـک درصـد     sigباشد و هـم چنـین مقـدار     می +96/1

شـود   میشود و نتیجه  میصفر رد  یهباشد بنابراین فرض میمعنادار 
هاي کوچک  که حمایت بازاریابی و تحقیقات بازار دولت از شرکت

سـت کـه   ا ن معناکه این به آ باشد و متوسط در سطح ضعیفی می
  .گیرد مورد تایید قرار میژوهشگر  فرضیه پ
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  فرضیه ششم. 5- 6
  .شدبا مین بندي رتبهوچک و متوسط از نظر اهمیت داراي هاي ک هاي دولت از شرکت حمایت
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  .شدبا می بندي رتبهوچک و متوسط از نظر اهمیت داراي هاي ک هاي دولت از شرکت حمایت
  

هاي دولت از آزمون تجزیه و  انواع حمایت بندي به منظور رتبه
تحلیل واریانس فریدمن بهره جسته شده است که نتایج حاصل از 

  : این آزمون در ذیل آمده است

نتیجه حاصل از آزمون تحلیل واریانس  -6جدول 
  فریدمن

 آماره آزمون درجه آزادي معنی داريعدد 

000/0 4 596/41 

  

انواع  بندي ها و اولویت میانگین رتبه - 7جدول 
  حمایت دولت

 انواع حمایت دولت ها میانگین رتبه اولویت

 حمایت مالی و اعتباري 61/3 اول

 حمایت بازاریابی و تحقیقات بازار 30/3 دوم

 حمایت آموزشی و فنی 04/3 سوم

 حمایت زیر ساختاري 86/2 چهارم

 و ترویجیاي  حمایت مشاوره 20/2 پنجم

  
گـردد عـدد معنـی داري     مشاهده مـی  7همانطور که در جدول 

مربوط به آزمون تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن تقریبـا برابـر بـا    
. باشـد  کمتـر مـی  ) α=05/0(صفر گردیده است که از سطح خطا 

هـاي   توان نتیجه گرفت که تفاوت میان میـانگین رتبـه   میبنابراین 
هـاي کوچـک و متوسـط معنـی دار      انواع حمایت دولت از شـرکت 

. آمـده اسـت   7در جـدول  هـا   آن بنـدي  در نتیجه اولویت. باشند می
مالی و اعتباري دولـت داراي  حمایت گردد  همانطور که مشاهده می

ن رتبه تری داراي پایین و ترویجیاي  باالترین رتبه و حمایت مشاوره
هـاي کوچـک و    هـاي دولـت از شـرکت    بنابراین حمایـت . باشد می

ا ن معنـ شد و ایـن بـه آ  با می بندي رتبهمتوسط از نظر اهمیت داراي 
  .گیرد ژوهشگر مورد تایید قرار می است که فرضیه پ

  هاي حاصل از تحقیق خالصه یافته .6
  اول فرضیه. 6- 1

هاي زیر ساختاري دولت از  حمایتکه  شد بیان اول فرضیه در
 ایـن  .باشـد  مـی شرکتهاي کوچک و متوسط در سـطح ضـعیفی   

 از منظـور  ایـن  گرفت که براي قرار و آزمون بررسی فرضیه مورد

دهـد کـه    آزمون نشان مـی  نتیجه گردید و استفاده عالمتآزمون 
از آنجا که اولـین گـام جهـت    . این فرضیه مورد تائید قرار نگرفت

و تأسیس واحدهاي تولیدي کوچـک و متوسـط فـراهم     ازياند راه
زمین جهـت  ها  آن نمودن الزامات زیرساختاري و بنیادي، از جمله

 ی و حمـل و نقـل  رسـان  احداث کارخانه، آب، برق، تلفن، سـوخت 
ها غافـل   است لذا نباید از اهمیت این دسته از حمایت) لجستیک(

مینـه ارائـه   نتایج این تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه در ز    . ماند
هاي زیرسـاختاري توسـط دولـت، اقـداماتی قابـل قبـولی        حمایت

از آنجا که این فرضیه رد شـده اسـت یعنـی    . صورت گرفته است
ها در حوزه زیرساختاري کافی بوده است بنابراین حفـظ و   حمایت

  . گردد میبهبود وضع موجود پیشنهاد 

  فرضیه دوم. 2-6
مالی و اعتباري دولت هاي  که حمایت شد بیان دوم فرضیه در

 ایـن  .باشـد  میهاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی  از شرکت

از  منظـور  ایـن  گرفت که بـراي  قرار و آزمون بررسی فرضیه مورد
این فرضیه را مـورد  آزمون  نتیجه گردید و استفاده عالمتآزمون 

ازي یک واحـد تولیـدي،   اند رسد پس از راه میبنظر . تائید قرار داد
امات ضروري که باید صورت گیرد، تأمین نقـدینگی و  ازجمله اقد

شـان  های و توسـعه فعالیـت   جهـت بقـا  هـا   آن اعتبارات مورد نیـاز 
از آنجا که اکثر کسب و کارهاي کوچـک و متوسـط بـه    . باشد می

ازي و اند صورت خانوادگی و اغلب توسط یک یا چند کارآفرین راه
بیشـتر  هـا   آن شود مشکالت مربوط بـه تـأمین مـالی در    میاداره 
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نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اقـداماتی  . گردد میمشاهده 
هاي مالی و اعتباري توسط دولت صـورت   که در زمینه ارائه حمایت

گرفته است نتوانسته است راه گشاي مشکالت این دسته از صـنایع  
و نیز تجدید نظر در ها  بنابراین تسهیل و تسریع روند ارائه وام. باشد
جهـت ایجـاد انگیـزه    ها  بهره و مدت زمان بازپرداخت این وام مورد

  .گردد میپیشنهاد ها  براي رشد و توسعه این شرکت

  سوم فرضیه. 3-6
هاي آموزشی و فنی دولت  که حمایت شد بیان سوم فرضیه در

 ایـن . باشـد  میهاي کوچک و متوسط در سطح ضعیفی  از شرکت

 از منظـور  ایـن  بـراي و  گرفـت  قرار آزمون و بررسی فرضیه مورد

این فرضیه را مورد  آزمون نتیجه که گردید استفاده عالمتآزمون 
با توجه به تغییرات سریعی که در زمینه تکنولـوژي  . تائید قرار داد

دهد صنایع کوچک ومتوسط جهت انطباق با این تغییرات  میروي 
باید تجهیزات خود را به روز کرده و نیروي انسـانی متخصـص و   

دیده را جهت کار با این تجهیزات در اختیار داشته باشند،  آموزش
تا بتوانند محصوالت و خدماتی را با قیمت پایین و کیفیت باال به 

نتایج این تحقیق حاکی از آن اسـت کـه   . مشتریان عرضه نمایند
اقداماتی که در زمینه ارائه حمایتهاي آموزشی و فنی توسط دولت 

ت راه گشاي مشکالت این دسته صورت گرفته است نتوانسته اس
که یکی از دالیل عمده آن کمبود نیروي انسـانی  . از صنایع باشد

بنابراین طراحـی و اجـراي مـنظم    . آشنا به فن و متخصص است
هـاي مـدیران و    آموزشی در ارتبـاط بـا بهبـود مهـارت    هاي  دوره

تولیـد، بهبـود مسـتمر کیفیـت و     هـاي   ، کاهش هزینه   سرپرستان
وري و همچنین ایجاد مراکـزي   بهرهارتقاي کارآیی و  کلی طور به

گیري دستاوردهاي علمـی  کار بهدر ها  کمک به این شرکتجهت 
  .گردد مینوین پیشنهاد هاي  و فناوري

  چهارم فرضیه. 6- 4
و اي  هـاي مشـاوره   کـه حمایـت   شـد  بیـان  چهـارم  فرضیه در

هاي کوچک و متوسط در سطح ضـعیفی   ترویجی دولت از شرکت
 این براي و گرفت قرار آزمون و بررسی فرضیه مورد این .باشد می

این فرضیه آزمون  نتیجه و گردید استفاده عالمتآزمون  از منظور
دانشـگاهی و آموزشـی    هاي از آنجا سیستم. را مورد تائید قرار داد

در زمینه تربیت و آموزش مدیران و مشاوران و کارآفرینان اقـدام  
دهد که  میاین امر نوید آن را  اند نمودهبه تدوین واحدهاي درسی 

صنایع کوچـک و متوسـط از خـدمات افـراد متخصـص در امـور       
ریـزي   صورت علمـی و برنامـه   همختلف جهت اداره کسب و کار ب

نتـایج ایـن تحقیـق حـاکی از آن اسـت کـه        .شده استفاده نمایند
ترویجـی   واي  هـاي مشـاوره   اقداماتی که در زمینه ارائـه حمایـت  

نتوانسته است راه گشـاي مشـکالت    توسط دولت صورت گرفته،
که یکی از دالیل عمده آن بی اعتمادي این دسته از صنایع باشد، 

صاحبان صنایع به دانشگاهیان و به طور کلی ارتباط ضعیف بـین  
بنابراین ایجـاد مراکـزي جهـت ارائـه     . باشد میصنعت و دانشگاه 

ریابی، مالی و حسابداري و همچنین خدمات مشاوره مدیریتی، بازا
ی در ارتباط با صنعت در منـاطق مختلـف   رسان ایجاد مراکز اطالع

  .گردد میکشور پیشنهاد 

  پنجم فرضیه. 5-6
هاي بازاریابی و تحقیقات  شد که حمایت پنجم بیان فرضیه در

هاي کوچـک و متوسـط در سـطح ضـعیفی      بازار دولت از شرکت
 ایـن  براي. گرفت قرار آزمون و ررسیب فرضیه مورد این .باشد می

این فرضیه آزمون  نتیجه و گردید استفاده عالمتاز آزمون  منظور
امروزه با توجه به نقـش و اهمیـت صـنایع    . را مورد تائید قرار داد

وامـع، ایـن   کوچک و متوسط در توسعه اقتصـادي و اجتمـاعی ج  
و پیشرفت، نیازمند شناسـایی بازارهـاي    دسته از صنایع جهت بقا
مشتریان و برقراري روابط گسترده و  هاي هدف، آگاهی از اولویت

نتایج این تحقیق حاکی از آن اسـت کـه   . باشند میها  آن دائمی با
هاي بازاریابی و تحقیقات بـازار   اقداماتی که در زمینه ارائه حمایت

ه گشـاي  توسط دولـت صـورت گرفتـه اسـت نتوانسـته اسـت را      
که از دالیل عمـده آن عـدم   مشکالت این دسته از صنایع باشد، 

بنابراین ایجاد . باشد میهاي نوین بازاریابی  با تئوريها  آن آشنایی
مراکزي جهت ارائه مستمر اطالعات مربوط به بازارهاي داخلی و 

ــازار و هــاي  ، حمایــت خــارجی مــالی و تخصصــی از تحقیقــات ب
نـوین  هـاي   ه صـادراتی، آمـوزش روش  شناسایی بازارهـاي بـالقو  

هـاي داخـل و    بازاریابی و فروش و کمک به شرکت در نمایشگاه
 .گردد میخارج کشور پیشنهاد 
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  ششم فرضیه. 6- 6
هاي  هاي دولت از شرکت که حمایت شد ششم بیان فرضیه در

 ایـن  .شـد با می بندي کوچک و متوسط از نظر اهمیت داراي رتبه

 از منظـور  ایـن  بـراي  .گرفـت  قـرار  آزمـون  و بررسی فرضیه مورد
دهـد کـه    آزمون نشان مـی  نتیجه و گردید استفاده آزمون فریدمن

نتایج تحقیق حاکی از آن است . این فرضیه مورد تائید قرار گرفت
ـ  ترتیب اهمیت حمایت صـورت   هها از دیدگاه مدیران این صنایع ب

هـاي   حمایـت  -2هـاي مـالی و اعتبـاري،    حمایـت  -1: زیر اسـت 
   هــاي آموزشــی و فنــی، حمایــت -3یــابی و تحقیقــات بــازار،بازار

و اي  هـاي مشـاوره   حمایـت  -5هاي زیرسـاختاري، و   حمایت -4
دولـت از ایـن   هـاي   بنابراین ضرورت دارد کـه حمایـت  . ترویجی
از دیـدگاه  هـا   با توجه به اولویت و ارجحیت این حمایتها  شرکت

هـا   شمنابع و تـال ذیرد تا از هدر رفتن صورت پها  مدیران شرکت
براي ایـن کـار ایجـاد مراکـزي بـراي گـردآوري       . جلوگیري شود

در هـر  هـا   اطالعات مربوط به نیازهاي اصلی این شرکتاي  دوره
  .گردد میمقطع زمانی پیشنهاد 

  پیشنهادات مبتنی بر نظر محقق
  .تخصصی ویژه مدیریت صنایع کوچک و متوسط هاي ارائه دوره - 
از طریـق حـذف   هـا   مات به ایـن شـرکت  تسهیل روند ارائه خد -

  .گیر قوانین و مقررات اداري دست و پا
الگوبرداري از کشورهاي موفق در زمینه توسعه صنایع کوچـک   -

  .و متوسط
از نهادهـاي  هـا   از آنجا که میزان شناخت مدیران ایـن شـرکت   -

بسـیار ضـعیف   هـا   آن حمـایتی هـاي   حمایتی دولت و برنامـه 
  . ی دقیق در این زمینه باید انجام شودرسان باشد لذا اطالع می

کوچـک و  هـاي   ارائه تسهیالت براي تقویت همکاري شـرکت  -
  . ها و مراکز تحقیقاتی متوسط با دانشگاه

هـاي   هاي ضمانت براي حمایت مالی از شـرکت  ایجاد صندوق -
  . کوچک و متوسط

هاي کوچک و متوسـط جهـت    ارائه تسهیالت بانکی به شرکت -
هـاي تحقیـق و    نوسازي تجهیزات یـا بـراي فعالیـت   خرید و 
 . توسعه

  . ایجاد بانک اطالعاتی مربوط به بازارهاي داخلی و خارجی -
هـاي کوچـک و    هاي خـاص مـدیران شـرکت    برگزاري کارگاه -

  .متوسط براي انتقال اطالعات مورد نیاز این گونه مدیران
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  مهسواالت پرسشنا
میزان رضایت شما از هـر کـدام از مـوارد زیـر چقـدر      -بخش اول
  است؟
اهمیت نسبی هر کدام از موارد زیر براي شـما چقـدر   -بخش دوم
  است؟

  حمایت زیرساختاري .1
فراهم نمودن فضایی مناسب جهـت احـداث کارخانـه، ارائـه     
خدمات در زمینه تأمین آب، ارائه خدمات در زمینـه تـأمین بـرق،    

، ارائه خـدمات در  )تلفن(در زمینه ارتباطات از راه دورارائه خدمات 
، ارائه خدمات در زمینه حمـل  ...)گاز، نفت و (زمینه تأمین سوخت

  .و نقل
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  حمایت مالی و اعتباري .2
ارائه تسهیالت براي تهیه زمین و ساختمان، ارائـه تسـهیالت   
براي خرید و نوسازي تجهیزات تولیدي، ارائه تسهیالت در زمینه 

و توسعه، کمک مالی یا وام براي تـأمین نقـدینگی مـورد    تحقیق 
  .ضمانت هاي نیاز، ایجاد صندوق

  حمایت آموزشی و فنی .3
، برگـزاري  هـا  هـا، سـمینارها و کنفـرانس    برگزاري سـخنرانی 

 ايارتقـ  منظـور  بـه آموزشی  هاي هاي آموزشی، اجراي دوره کارگاه
ل وري، کمـک بـه اسـتقرار و آمـوزش نظـام کنتـر       بهرهکارایی و 

کیفیت، کمک به انتقال فناوري و دستاوردهاي علمی، کمک بـه  
کیفیـت محصـوالت    واد اولیه و مرغوب، کمک به ارتقايتأمین م

  .تولیدي، ارائه خدمات آزمایشگاهی

  و ترویجیاي  حمایت مشاوره .4
خدمات مشاوره مدیریتی، خدمات مشاوره بازاریـابی، خـدمات   

ی، رسـان  در زمینـه اطـالع  مشاوره مالی و حسابداري، ارائه مشاوره 
ارائه اطالعات آماري در ارتباط با صنعت، ایجاد ارتباط بین صنعت 

  .و دانشگاه

  مایت بازاریابی و تحقیقات بازارح .5
کمک به منظور شناسایی بازارهاي داخلی و خارجی، کمک به 

فـروش، کمـک بـه     تبلیغـاتی و ارتقـاي   هاي منظور بهبود قابلیت
صادراتی،ارائه خدمات در زمینه تحقیقات  هاي منظور ارتقاء فعالیت

بازاریابی، ارائه خدمات در زمینه تجارت الکترونیک، ارائـه کمـک   
  .هاي داخل و خارج براي شرکت در نمایشگاه
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  غربی بخش  هاي تجاري کشورهاي اسالمی آسیاي جنوب ظرفیت
High Tech  با تاکید بر ایران  
  دکتر جواد عابدینی : پدیدآورنده

  طاهر برغمدي و حمیدرضا محبی : همکاران
  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی: انتشارات

  
 توسـعه  و سـو  یـک  از کشـور  در فنـاوري  و علـم  پیشـرفت 

 از دیگـر  سـوي  از منطقـه  کشـورهاي  بـا  اقتصادي هاي همکاري

 ایـران  .ا.ج سـاله  20 انـداز  چشم سند تأکید مورد مهم محورهاي

 :باشد می

ساله، ایران کشوري است توسعه یافتـه   20انداز  در چشم... ” 
با جایگاه اول اقتصادي علمی و فناوري در سطح منطقه با هویت 
اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده 

ساله در افـق   20انداز  متن سند چشم“ .الملل نو موثر در روابط بی
1404.  
 فناوري در ممتاز جایگاه کسب و علمی پیشرفت حال، عین در

 میسـر  محـور  علـم  و فنـاور  صنعتی و اقتصاد به اتکا طریق از جز

 کاالهـاي  گـروه  سهم مداوم افزایش به توجه با همچنین، .نیست

 تـوان  مـی  دنیـا،  اقتصاد در باال فناوري با کاالهاي ویژه به صنعتی،

 وي پیوستن گرو در کشور یک اقتصادي باالتر رشد که داشت ابراز

 برخورداري عالوه، به .باشد می کاالها این تولیدکنندگان جرگه به

 در پایـدار  رشد مقیاس، به فزاینده هاي بازدهی از صنایع این شدید

 معمـوالً  و وسـیع  بازارهاي براي انبوه تولید به منوط را صنایع این

 الذکر فوق محور به دستیابی اساس، این بر .است نموده المللی بین

 موفـق  صـادرات  و تولیـد  گـرو  در جـز  ساله 20 انداز چشم سند از

 .شد نخواهد میسر باال فناوري با کاالهاي

 همکــــاري

 بـــا اقتصــادي 

 اسالمی کشورهاي

ــه ــژه ب ــر وی  زی

 آسـیاي  مجموعـه 

 از غربـی  جنـوب 

 اهـداف  و ها برنامه

 ایران .ا.ج درازمدت

 .شـود  مـی  قلمـداد 
 دو ایـن  بـه  توجـه 

 اسـالمی  کشورهاي با ها همکاري توسعه و فناورانه پیشرفت هدف
 هدف دو هدف دو این آیا که سازد می متبادر ذهن در را پرسش این

 بـه  شـوند؟  دنبـال  مستقل طور به بایست می آنکه یا و بوده همسو

 بـا  را کشـور  فناورانـه  و علمـی  پیشرفت توان می آیا دیگر، عبارت

 در اسـالمی  کشورهاي با تجاري و اقتصادي هاي همکاري توسعه

 هـدف  دو ایـن  به دستیابی براي آنکه یا نمود؟ همراه زمینه همین

 داد؟ سازمان را مستقلی هاي برنامه و ها سیاست بایست می

 بازرگـانی  هـاي  پژوهش و مطالعات موسسه رسالت به توجه با

 ایـن  کشـور،  بازرگـانی  هـاي  ظرفیت و ها سیاست بررسی بر مبنی

 گروهـی  درون تجـارت  هـاي  پتانسـیل  برآورد با دارد قصد نوشتار
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 همکـاري  هـاي  ظرفیـت  غربی، جنوب آسیاي اسالمی کشورهاي

 .نماید ارزیابی باال فناوري با صنایع در را کشورها این بین تجاري

 پیرامـون  را روشـنی  انـداز  چشـم  بتواند کتاب این نتایج است امید

 بـا  و بـاال  فنـاوري  بـا  صـنایع  در شـده  اتخاذ تجاري هاي سیاست

 گـذار  سیاسـت  روي پیش غربی جنوب آسیاي اسالمی کشورهاي

  .دهد قرار مند عالقه محققان و کارشناسان محترم،
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در سیاست تجاري  WTOمتناقض با الزامات  اي شناسایی موانع غیرتعرفه
  ها به تعرفه معادل  ایران و پیشنهاد تبدیل آن

  زهرا عباسی : پدیدآورنده
  نشترودي میرهادي عباسی و مریم مجرد: همکاران
  بازرگانیمؤسسه مطالعات و پژوهشهاي : انتشارات

  
  بـه  کشـورمان  الحـاق  فرآینـد ، 1384 سـال  خـرداد  پنجم در

 مسـتلزم  فرآینـد  ایـن  طـی  .شد آغاز رسماً تجارت جهانی سازمان

 کـه  است کاري گروه اعضاي با طوالنی و پیچیده مذاکرات انجام

 پیگیري مسئولیت تجاري االختیار تام نمایندگی دفتر حاضر حال در

 متعـددي  هاي گام مهم این انجام راستاي در و دارد برعهده را آن

  .است برداشته

 در جـدي  مـانعی  عنـوان  بـه  اي غیرتعرفـه  موانع میان این در

 اي غیرتعرفـه  موانـع  .اسـت  تجـارت  جهـانی  سـازمان  به پیوستن

 و هـا  سیاسـت  اقـدامات،  از وسـیعی  طیـف  به که است اصطالحی
 بـه  مقرراتـی  یـا  اقدامات چنین از هریک .شود می اطالق مقررات

 بـا  هـا  دولـت  معمـوالًً  .نماینـد  می محدود را تجارت انحا از نحوي

 برخـی  واردات کننـد  می سعی داخلی تولید از حمایت چون اهدافی

 از غیـر  مختلـف  هاي روش از استفاده با و سازند محدود را کاالها

 مـانع  ایجـاد  موجـب  کـاال  یـک  واردات محدودسازي براي تعرفه

  .گردند می اي غیرتعرفه

 حـذف  بـر  تجـارت  جهـانی  سازمان اندازه از بیش اصرار علت

 بـر  آنهـا  بـار  زیان متعدد اي،آثار غیرتعرفه اقدامات انواع از بسیاري

 بـراي  هزینـه  ایجاد به توان می جمله از که است الملل بین تجارت

 شفافیت فقدان ناکارآمد، اشتغال صادرکنندگان، و کنندگان مصرف

 داخلی بازار به دردسترسی محدودیت ایجاد آمیز، تبعیض ماهیت و

 صادرکنندگان براي

 کـاهش  اي، منطقه

ــادالت حجــم  مب

ــاري، ــاد تج  ایج

 و اداري مقــررات

 رشوه پرداخت زمینه

ــراي ــدازي راه ب  ان

 ویژه به کار و کسب

ــورهاي در  کشـ

 اشاره توسعه درحال

  .کرد

 از جـامع  تعریفـی  و روشـن  تصـویري  وجـود  عدم حال این با

 مـوارد  بسـیاري  در تـا  اسـت  گردیـده  سبب اي غیرتعرفه اقدامات

 موجـب  و شـود  مواجه مشکل با موانع گونه این شناسایی و مطالعه

 مرجع وجود عدم دلیل به گذاران سیاست و پژوهشگران سردرگمی

 و موانـع  انـواع  در تنـوع  کـه  ویـژه  به .گردد مطالعات در مشخص
  .افزاید می مساله صورت تعریف ابهام بر تعرفه مشمول کاالهاي

 به اي غیرتعرفه موانع نظري مبانی بررسی ضمن کنونی مطالعه

 تجـاري  مقـررات  و قـوانین  در موجـود  اي غیرتعرفه موانع بررسی

 بندي دسته و تعریف دوم و اول هاي فصل در .است پرداخته کشور
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 قابل و مشخص چهارچوبی ارائه هدف با اي غیرتعرفه اقدامات انواع

 جهـانی  سـازمان  دیـدگاه  سـوم  فصـل  در .اسـت  شده ارائه استناد

 شـده  بررسـی  اي غیرتعرفـه  موانع انواع از یک هر قبال در تجارت

 شده شناسایی اي غیرتعرفه موانع بیان ضمن چهارم فصل در .است

 پیشـنهادات  و گیـري  نتیجـه  کشـور،  تجـاري  مقررات و قوانین در

  .است شده ارائه نیز مطالعه
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   (WTO)آثار الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت 
  بر صنایع کوچک و متوسط  

  محمد راستی: پدیدآورنده
  محمدرضا سعادت و فرزاد مرادپور : همکاران
  مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی: انتشارات

  
از آنجا که ایران فرایند الحـاق بـه سـازمان جهـانی تجـارت      

)WTO( هـاي   نماید، شناسایی آثـار الحـاق بـر بخـش     را طی می
گذاران برخـوردار   مختلف اقتصادي از اهمیت خاصی براي سیاست

گـردد کـه در فراینـد مـذاکرات      این مهم از آنجا ناشی مـی . است
هـاي تاثیرپـذیري متفـاوت     اري، کشورها بـا توجـه بـه زمینـه    تج

از جمله بخش صـنایع کوچـک و متوسـط و    (هاي مختلف  بخش
، اقدام بـه مـذاکره و اعطـاي امتیـازات تجـاري      )هاي آن زیربخش

هاي مختلف بـا همـدیگر    در واقع فرایند مذاکراتی بخش. نمایند می
مثبـت و منفـی   هـاي تاثیرگـذاري    مرتبط هستند و شناسایی زمینـه 

گـذاران ایـن    هاي صنایع کوچک و متوسـط بـه سیاسـت    زیربخش
عالیم را خواهد داد که کدامیک از آنها در اولویت آزادسازي فراینـد  
مذاکرات الحاق به سازمان جهـانی تجـارت قـرار دارنـد و پـذیرش      

  . آزادسازي در کدام یک از آنها بایستی با احتیاط صورت پذیرد
ت تایید آثار مثبت آزادسازي تجاري بر توسعه در واقع در صور

منظـور   گـذاري بـه   هاي سیاسـت  صنایع کوچک و متوسط، اولویت
بهبود این بخش بایستی مبتنی بر آزادسازي تجاري ایـن بخـش   

ها و ترتیبات تجاري صورت پذیرد و فراتـر از   نامه براساس موافقت
آن آزادسازي تجاري ایـن بخـش در چـارچوب سـازمان جهـانی      

این در حالی است که در صورت اثبات . شود تجارت نیز توصیه می
ــاري،     ــازي تج ــودن و آزادس ــاز ب ــه ب ــزایش درج ــی اف ــار منف آث

گـذاران قبـل    سیاست
هاي  از اعمال سیاست

آزادسازي تجاري این 
ــه در (بخــش  از جمل

چـــارچوب ســـازمان 
بایـد  ) جهانی تجارت

ــراي  ــدامات الزم ب اق
ــن   ــازي ای رقابتمندس

اد را بخش مهم اقتص
در دســتور کــار قــرار 

  . دهند
در این راستا با توجه به اهمیت رو به رشد صـنایع کوچـک و   
متوسط به ویژه آزادسازي این بخش در چارچوب الزامات سازمان 
جهانی تجارت، در این کتاب سعی شده است تا بـه بررسـی آثـار    
الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت بر صنایع کوچک و متوسط 

هاي حاصله از نظـام   براین اساس مهمترین منافع وچالش. دبپرداز
هاي کوچـک و متوسـط مـورد     سازمان جهانی تجارت براي بنگاه

هاي  هاي تاثیرپذیري و اولویت گیرد و سپس زمینه مطالعه قرار می
هاي صنایع کوچک و متوسط  آزادسازي تجاري در میان زیربخش

  . شود مشخص می


