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چکـیده
امروزه لﺰوم ﺑﮑارﮔﯿري داﻧﺶ مدیریت پروژه ﺑه ﻋﻨﻮان ﻋامﻞ اﺻﻠﯽ مﻮفقﯿت در ﺳازمانﻫاي پروژه مﺤﻮر اﺷﮑار اﺳت .ﺑه
ﻫﻤﯿﻦ مﻨﻈﻮر در پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر ،مﻄالﻌه مﻮردي در ﺣﻮزه پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاهﻫاي ﺑرق پراکﻨده مقﯿاس کﻮچک کﺸﻮر
ایران و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻧﺠام مﺼاﺣﺒهﻫاي ﻧﯿﻤه ﺳاﺧﺘار یافﺘه ﺑا مﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﺧﺒرﮔان در زمﯿﻨه ریسکﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاهﻫاي
پراکﻨده پدافﻨد غﯿر ﻋامﻞ در کﺸﻮر قرار ﮔرفﺘه اﺳت .ﺑدیﻦ مﻨﻈﻮر در ﮔام ﻧﺨست ﺑه ﺷﻨاﺳایﯽ و غرﺑال ریسکﻫا ﺑر اﺳاس
ﻧﻈر ﺧﺒرﮔان اﻧﺠام ،ﺳپس ﺑا اﺳﺘفاده از روش تﺤﻠﯿﻞ ﻧسﺒت ارزیاﺑﯽ وزندﻫﯽ تدریﺠﯽ ،وزن مﻌﯿارﻫا ﺑه دﺳت آمد .رتﺒهﺑﻨدي
ﻧهایﯽ ریسکﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي تﻮلﯿد اﻧرژي ،ﺑا در ﻧﻈر ﮔرفﺘﻦ ﻧﺘایج ﮔامﻫاي اولﯿه و ﺑا اﺳﺘفاده از روش ارزیاﺑﯽ
تﻨاﺳب جامع ﺻﻮرت ﮔرفﺘه اﺳت .ﻧﺘایج ﻧﺸان مﯽدﻫد که فقدان ﺷرکتﻫاي پﯿﻤاﻧﮑاري ﺑاتﺠرﺑه و ﺑﻮدجه مﺤدود و ﻋدم
وجﻮد اﺳﻨاد و اطالﻋات ﺑراي فﻦآوريﻫاي جدید از اﻫﻤﯿت ﺑاالیﯽ ﺑرﺧﻮردار ﻫسﺘﻨد .چارچﻮب پﯿﺸﻨهادي مﯽتﻮاﻧد ﺑه ذیﻨفﻌان
پروژه ﻫاي ﻧﯿروﮔاه ﻫاي تﻮلﯿد اﻧرژي در پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ در کﺸﻮرﻫاي درﺣالتﻮﺳﻌه کﻤک کﻨد تا ریسکﻫاي مهم و
کﻠﯿدي ﺷﻨاﺳایﯽ و تﺤﻠﯿﻞ ﻧﻤایﻨد.

واژگـان کلـیدی :اولﻮیت ﺑﻨدي ریسک ،تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاهﻫاي تﻮلﯿد اﻧرژي ،پدافﻨد غﯿرﻋامﻞ ،روش تﺤﻠﯿﻞ ﻧسﺒت ارزیاﺑﯽ
وزن دﻫﯽ تدریﺠﯽ ،روش ارزیاﺑﯽ تﻨاﺳب جامع
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امروزه در کﺸﻮر ایران ،یﮑﯽ از مساﺋﻞ ﺣاﺋﺰ اﻫﻤﯿت ،افﺰایﺶ چﺸﻤﮕﯿر ﺧﻄرات مرﺑﻮط ﺑه تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاهﻫاي مقﯿاس کﻮچک
پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ مﯽﺑاﺷد یا ﺑه ﻋﺒارت دیﮕر درك و ﺷﻨاﺳایﯽ کامﻞ ،مدیریت ریسک و اراﺋه اﺳﺘراتﮋي مﻨاﺳب در ﺑراﺑر ﺧﻄرات
تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي مقﯿاس کﻮچک مﻮجﻮد کﺸﻮر اﺳت .ﺑا تﻮجه ﺑه ایﻨﮑه مدیریت مﻮفﻖ ریسک از درك کامﻞ ﺧﻄرات تﻮﺳﻌه
ﻧﯿروﮔاهﻫاي تﻮلﯿد اﻧرژي جدا ﻧﯿست؛ اﺑﺘدا ﺑاید ﻋﻮامﻞ ﺧﻄرات مﻮجﻮد یا اﺣﺘﻤالﯽ کﺸﻮر ﺑه طﻮر کامﻞ و درﺳت ﺷﻨاﺳایﯽ ﺳپس ﺑه
اراﺋه راﻫﺒرد ﻫایﯽ جهت مدیریت پرداﺧت .در ﻧﺘﯿﺠه ﺑراي دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه مﻮفقﯿت در ﺷﯿﻮه ﻫاي مدیریت ریسک ،الزم اﺳت تا اﺑﻌاد
اﺻﻠﯽ و رواﺑﻂ مﺘقاﺑﻞ آن ﻫا را ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷﻮد .ﺑﺤران اﻧرژي در ﺳالﻫاي اﺧﯿر ،کﺸﻮرﻫاي جهان را ﺑر آن داﺷﺘه که ﺑا مساﺋﻞ مرﺑﻮط
ﺑه اﻧرژي ،ﺑرﺧﻮردي مﺘفاوت ﻧﻤایﻨد (ﻋاﺑدیﻨپﻮر )50۳1 ،که در ایﻦ مﯿان جایﮕﺰیﻨﯽ ﻧﯿروﮔاهﻫاي تﻮلﯿد اﻧرژي ﺑﺰرگ ﺑا ﻧﯿروﮔاه ﻫاي
مقﯿاس کﻮچک ﺑر اﺳاس دﺳﺘﻮرالﻌﻤﻞ پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ ،ﺑه مﻨﻈﻮر کاﻫﺶ و ﺻرفهجﻮیﯽ در مﺼرف اﻧرژي ،کﻨﺘرل ﻋرﺿه و
تقاﺿاي اﻧرژي و کاﻫﺶ اﻧﺘﺸار ﮔازﻫاي آالیﻨده مﻮرد تﻮجه قرار ﮔرفﺘه اﺳت .از ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع مﺨﺘﻠﻒ ﻧﯿروﮔاهﻫاي تﻮلﯿد اﻧرژي ،تﻮﺳﻌه
ﻧﯿروﮔاهﻫاي مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ در ﺳالهاي اﺧﯿر ﺑا رﺷد قاﺑﻞ تﻮجهﯽ روﺑرو ﺷدهاﺳت .اقﺒال و ﮔسﺘرش اﺳﺘفاده از
ایﻦ اﻧرژي ،لﺰوم دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه داﻧﺶ فﻨﯽ تﮑﻨﻮلﻮژیهاي مرتﺒﻂ را ایﺠاب مﯽکﻨد (کاواالرو .)0252 ،از ایﻦ رو ﺑا تﻮجه ﺑه تﻮﺳﻌه مفاﻫﯿم
ﺣﻮزه اﻧرژيﻫاي مقﯿاس کﻮچک ،چالﺶ ﻫاي ﻋﻤﻠﯿاتﯽ و اجرایﯽ در راﻫﺒرد اجراي طرحﻫاي اجرایﯽ ﺑﻮجﻮد اورده اﺳت .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
پرداﺧﺘﻦ ﺑه چالﺶ ﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاهﻫاي پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ ،یﮑﯽ از چالﺶ ﻫاي اﺳاﺳﯽ کﺸﻮرﻫا در ایﻦ ﺣﻄﯿه مﯽ ﺑاﺷد که
مﻄاﺑﻖ ﺑا ﺑررﺳﯽﻫاي اﻧﺠام ﺷده در مرور ادﺑﯿات پﮋوﻫﺸﯽ دریافﺘﯿم ،اکثر پﮋوﻫﺶﻫا چالﺶﻫاي اراﺋه مﻮلفهﻫاي اثر ﺑﺨﺶ در ایﻦ
ﺣﻮزه را ﺑﻌﻨﻮان آیﻨده پﮋوﻫﺸﯽ ﺧﻮد اراﺋه ﻧﻤﻮدﻧد .مدیریت ریسک مﻮلفهﻫاي مﻮثر ﺑر اﻧرژيﻫاي ﻧﯿروﮔاهﻫاي مقﯿاس کﻮچک امري
اﺳﺘراتﮋیک در ﺻﻨﻌت ﻧﯿرو ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد چرا که در چﺸم اﻧداز آیﻨده کﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻨد چﺸم اﻧداز ﺑﯿست ﺳاله ایﻦ مﻮﺿﻮع ﺑه کرات
اﺷاره ﺷده اﺳت .از ایﻦ رو پرداﺧﺘﻦ ﺑه مساله ریسکﻫاي اجرایﯽ ،یﮑﯽ از راﻫﺒردﻫاي ﺑسﯿار از ﺳازمانﻫا و پﮋوﻫﺸﮕران اﺳت که
ﺿرورت پرداﺧﺘﻦ ﺑه ایﻦ مفهﻮم جدید را آﺷﮑار مﯽﺳازد .والﯽپﻮر و ﻫﻤﮑاران ( )0250در مقاله ﺧﻮد ،روﺷﯽ ﺑراي اولﻮیتﺑﻨدي ریسک
در پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه اي زیر ﺳاﺧﺘﯽ ﺑا اﺳﺘفاده از فرآیﻨد تﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑهاي و ﺑا مﻄالﻌه مﻮردي در یک پروژه مﻠّﯽ در کﺸﻮر ایران اراﺋه
ﻧﻤﻮدهاﻧد .اطالﻋات مرﺑﻮط ﺑه ایﻦ پﮋوﻫﺶ از طریﻖ مﻄالﻌه ادﺑﯿات ،مﺼاﺣﺒه و ﺑررﺳﯽ پرﺳﺸﻨامهﻫاي از مﺘﺨﺼﺼان در زمﯿﻨه
پروژهﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ جﻤعآوري ﺷده اﺳت .ﻧﺘایج ﺑه دﺳت آمده از ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﻧﺸان داد که ریسکﻫاي مالﯽ ،ﺣقﻮقﯽ و ﺳﯿاﺳﯽ
مهﻤﺘریﻦ ﮔروه ریسکﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده در پروژه ﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ ﻫسﺘﻨد ،اﮔرچه طراﺣﯽ ﻧامﻨاﺳب ،تﻐﯿﯿر در ارزش زمﯿﻦﻫاي اﻋﻄا
ﺷده و پایان دادن ﺑه امﺘﯿازات ﻧﯿﺰ از درجه اﻫﻤﯿت ﺑاالیﯽ در ﺑﯿﻦ ریسکﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده ﺑرﺧﻮردار ﻫسﺘﻨد (ولﯽپﻮر )0250،ماﻫﯿت
تﻮﺳﻌه زیر ﺳاﺧتﻫاي پدافﻨدي ﻫﻤﻮاره ﺑا مفاﻫﯿم اتﮑایﯽ و تامﻞ پذیري ﻫﻤﭽﻮن پذیرش ریسک ﺳر و کار ﺧﻮاﻫد داﺷت .و ﺑدون
پذیرش ریسک قادر ﺑه ﺳﻮدآوري و رﺷد ﻧﯿسﺘﻨد .ریسک در پروژهﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ پدافﻨدي رویدادﻫا یا وﺿﻌﯿتﻫاي مﻤﮑﻦ الﻮقﻮع
ﻧامﻌﻠﻮمﯽ ﻫسﺘﻨد که درﺻﻮرت وقﻮع ﺑﺼﻮرت پﯿامدﻫاي مﻨفﯽ یا مثﺒت ﺑر اﻫداف پروژه مﻮثر مﯽ ﺑاﺷد ﻫریک ازایﻦ رویدادﻫا یا
وﺿﻌﯿﺘها داراي ﻋﻠﻞ مﺸﺨص و ﻧﺘایج و پﯿامدﻫاي قاﺑﻞ تﺸﺨﯿص ﻫسﺘﻨد .یﮑﯽ از مﺸﮑالت ﺳازمانﻫاي پروژه مﺤﻮر ،ﺷﻨاﺳایﯽ و
ﻧﺤﻮه ﺑرﺧﻮرد ﺑا ریسک در پروژه مﯽﺑاﺷد ،ﺑﻨاﺑرایﻦ فاز ﺷﻨاﺳایﯽ و اولﻮیتﺑﻨدي ریسک ،مسئﻠهاي مهم در مدیریت ریسک اﺳت .در
ایﻦ مقاله ﺑه دﻧﺒال روﺷﯽ مفﯿد ﺑراي تﺼﻤﯿمﮔﯿري و اﻧﺘﺨاب اولﻮیت مﻨاﺳب ریسک و رتﺒهﺑﻨدي آنﻫا در پروژه تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي
مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي ﻫسﺘﯿم تا ﻧﺘایج ایﻦ مﻄالﻌه ،کﻤﮑﯽ ﺑه مدیران و کارﺷﻨاﺳان ﺣﻮزه ﻧﯿرو ﺑاﺷد .الﮕﻮریﺘم ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﺑر مﺒﻨاي
ﺷﻨاﺳایﯽ و اولﻮیتﺑﻨدي ریسکﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي مقﯿاس کﻮچک طراﺣﯽﺷده اﺳت .روش ﺧاص ﺑررﺳﯽ و رتﺒهﺑﻨدي ایﻦ
ریسکﻫا ،مﺘفاوت از مﻄالﻌات ﮔذﺷﺘه مﯽﺑاﺷد و تاکﻨﻮن ﺑراي ریسکﻫاي پروژهﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ اﺳﺘفاده ﻧﺸده اﺳت .در مرﺣﻠه اول
ریسکﻫاي قراردادﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ را از طریﻖ مرور ادﺑﯿات و روش دلفﯽ فازي غﯿرﺑالﮕري ﻧﻤﻮده ﺳپس ﺑا اﺳﺘفاده از مﺼاﺣﺒه ﺑسﺘه
از کارﺷﻨاﺳان ﻧﻈام مهﻨدﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘه مﯽﺷﻮد ریسکﻫاي مؤثر در تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاهﻫاي مقﯿاس کﻮچک ﺑر اﺳاس اﻫﻤﯿت اﻧﺘﺨاب ﺷﻮﻧد
در ادامه ﺑه ﺷﻨاﺳایﯽ مﻌﯿارﻫاي ارزیاﺑﯽ ریسک مﯽپردازیم و ﺑا اﺳﺘفاده از روش  SWARAﺑه ارزیاﺑﯽ وزن ﻫر مﻌﯿار ﺧﻮاﻫﯿم
پرداﺧت ،در اﻧﺘها ﺑراي رتﺒهﺑﻨدي ریسکﻫاي مؤثر ،از روش  COPRASاﺳﺘفاده مﯽکﻨﯿم .ادامه مﻄالب ایﻦ مقاله از مرور مﻄالﻌات
ﮔذﺷﺘه در ارتﺒاط ﺑا ﺷﻨاﺳایﯽ و ارزیاﺑﯽ ریسکﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ آغاز مﯽﮔردد .ﺳپس ﺑه مﻌرفﯽ فرمﻮلﻫا و تﮑﻨﯿکﻫاي ارزیاﺑﯽ
ریسک مﯽپردازد .پسازآن کارﺑرد روشﺷﻨاﺳﯽ پﯿﺸﻨهادي ﻧﺸان داده مﯽﺷﻮد ،ﺳپس ﻧﺘایج و ﺑﺤثﻫاي مرﺑﻮطه ﺑﯿان مﯽﺷﻮﻧد.
ﻧﺘﯿﺠهﮔﯿري و چﺸماﻧدازﻫا در ﺑﺨﺶ آﺧر اراﺋه مﯽﮔردﻧد.

 -2پیشینه تحقیق
که و ﻫﻤﮑاران ( )0252در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑه ﺑررﺳﯽ مسئﻠه تﺨﺼﯿص ریسکﻫاي مﻮجﻮد در جهت پﯿادهﺳازي قراردادﻫاي زیر
ﺳاﺧتﻫاي پدافﻨدي پروژهﻫاي ﺳاﺧت و ﺳاز کﺸﻮر چﯿﻦ ﺑا اﺳﺘفاده از تﮑﻨﯿک دلفﯽ پرداﺧﺘهاﻧد .ﻧﺘایج ﺣاﺻﻞ از ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﻧﺸان داد
که ﺑﺨﺶ دولﺘﯽ تﻨها مسئﻮلﯿت ریسک (ﺳﺒک مالﮑﯿت و ﺑﻮمﯽﺳازي) را ﺑر ﻋهده ﺧﻮاﻫد داﺷت و مسئﻮلﯿت اکثریت ریسکﻫاي
ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده ﺑﻌدي مرﺑﻮط ﺑه مقامات دولﺘﯽ ﺑﻮده و مسﺘﻠﺰم اقدامات آﻧها ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد .ﻋالوه ﺑر ایﻦ ،چهارده ریسک که ﺑﺨﺶﻫاي
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اجرایﯽ و ﻋﻤﻠﯿاتﯽ قادر ﺑه مقاﺑﻠه ﺑا آﻧها ﻧﯿسﺘﻨد ،ﺑاید ﺑه طﻮر مساوي در ﺑﯿﻦ آﻧها ﺑه ﻫﻤاﻫﻨﮕﯽ و یﮑپارچﮕﯽ ایﺠاد ﺷﻮد .ﺑﺨﺶ اجرایﯽ
مسئﻮلﯿت  52ریسﮑﯽ که در ﺳﻄﺢ پروژه قرار دارد را ﺑر ﻋهده داﺷﺘه و ﺑر ایﻦ اﺳاس ﺑاید راﻫﮑارﻫاي اجرایﯽ در راﺳﺘاي ﺑرون رفت از
ریسکﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده پﯿﺸﻨهاد ﻧﻤایﻨد(که .)0252،آلﺒرت و ﻫﻤﮑاران ( )0252در پﮋوﻫﺶ ﺧﻮد ﺑا اﻧﺠام پﯿﻤایﺸﯽ مﻮاﻧع اﺻﻠﯽ
اجراي مﻮفﻖ پروژه زیر ﺳاﺧﺘﯽ در پﮑﻦ و ﻫﻨﮓ کﻨک را ﺑررﺳﯽ کرده و ﺑر ایﻦ اﺳاس ،ﺑه اولﻮیتﺑﻨدي  50ماﻧع ﺑالقﻮه پروژه پدافﻨدي
اﺳﺘﺨراج ﺷده از ادﺑﯿات پﮋوﻫﺸﯽ تﺤقﯿﻖ پرداﺧﺘهاﻧد .ﺑراﺳاس یافﺘهﻫاي ایﻦ تﺤقﯿﻖ ،ﺳه ماﻧع تﺄﺧﯿرات زیاد در روﻧد مذاکرات ،ﻧﺒﻮد
تﺠرﺑه و مهارت کافﯽ و تﺄﺧﯿرات زیاد ﺑه دلﯿﻞ مﻨاقﺸات و مﺒاﺣث ﺳﯿاﺳﯽ در اﻧﻌقاد قراردادﻫاي مﺸارکت ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑه
ترتﯿب ﺑه ﻋﻨﻮان مﻮاﻧع اﺻﻠﯽ تﻮﺳﻌه مﺸارکت در پﮑﻦ ﺑﻮده که مﻮرد اول و ﺳﻮم در ﻫﻨﮓ کﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺻادق ﺑﻮده اﺳت؛ ولﯽ ﻋامﻞ
رﺳﯿدن تﻌداد کﻤﯽ از پروژهﻫا ﺑه مرﺣﻠه ﻋقد قرارداد لﻐﻮ قرارداد پﯿﺶ از اﻧﻌقاد آن( در رتﺒه دوم ﺑه لﺤاظ درجه ماﻧﻌﯿت مﺸارکت ،در
ﻫﻨﮓ کﻨﮓ ارزیاﺑﯽ ﺷده اﺳت(آلﺒرت .)0252 ،آجﯿﻤاﻧﮓ ( )0255در مﻄالﻌه ﺧﻮد ﺑا ﻋﻨﻮان کارایﯽ پروژهﻫاي زیرﺳاﺧﺘﯽ ﺑا
پﯿﻤایﺶﻫاي مﺨﺘﻠﻒ ﺑه ﺑررﺳﯽ ﻋﻮامﻞ مﻮفقﯿت ایﻦ پروژﻫها پرداﺧﺘه اﺳت .ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﺑﯿان مﯽدارد که تﺨﺼﯿص ریسک ﺑاید ﺑه
ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از مﻮﺿﻮﻋات مهم در پروژه ﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ مﻮرد تﻮجه قرار ﺑﮕﯿرد .ﺑﺨﺶ دیﮕر تﺤقﯿﻖ که ﺑه ﺷﻨاﺳایﯽ و رتﺒهﺑﻨدي
مﺸﮑالت و مﺤدودیتﻫاي ایﻦ مﺸارکتﻫا مﯽپردازد ،دﻋاوي ﻋﻤﻮمﯽ و کارﺑرد ﺻرف پروژهﻫاي ﺑﺰرگ در پروژهﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ ﺑه
ﻋﻨﻮان دو مﺸﮑﻞ ﻋﻤده ایﻦ مﺸارکتﻫا ارزیاﺑﯽ ﺷدهاﻧد (آجﯿﻤاﻧﮓ .)0255،والﯽپﻮر و ﻫﻤﮑاران ( )0250در تﺤقﯿﻖ ﺧﻮد اقدام ﺑه اراﺋه
یک رویﮑرد ﺑهﯿﻨهﺳازي چﻨد ﻫدفه ﺑراي تﺨﺼﯿص ریسک در پروژهﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ ﺑا مﻄالﻌه مﻮردي در کﺸﻮر مالﺰي پرداﺧﺘهاﻧد .در
ایﻦ تﺤقﯿﻖ ،ریسکﻫاي مﻮجﻮد در پروژهﻫا از طریﻖ ﺑررﺳﯽ جامع ادﺑﯿات و ﺑررﺳﯽ پرﺳﺸﻨامه ﺣاﺻﻞ از مﺘﺨﺼﺼان درﮔﯿر در
پروژهﻫاي زیر ﺳاﺧﺘﯽ در کﺸﻮر مالﺰي ،مﻮرد ﺷﻨاﺳایﯽ قرار ﮔرفﺘه و ﺳپس تﻮاﺑع ﻫدف ﺑه مﻨﻈﻮر ﺑه ﺣداقﻞ رﺳاﻧدن کﻞ زمان و
ﻫﺰیﻨه پروژه و ﺑه ﺣداکثر رﺳاﻧدن کﯿفﯿت ﺑا رﻋایت مﺤدودیتﻫاي آﺳﺘاﻧه ریسک ،تﻮﺳﻌه یافﺘه اﺳت .ماﻫﯿت ترکﯿﺒﯽ مسئﻠه
تﺨﺼﯿص ریسک ،یک وﺿﻌﯿت چﻨد ﻫدفه را که مﯽتﻮاﻧد ﺑه ﻋﻨﻮان یک مﺸﮑﻞ پﯿﭽﯿده ﺷﺒﯿهﺳازي ﺷﻮد ،تﻮﺻﯿﻒ
مﯽکﻨد(ولﯽپﻮر .)0250،لﯿﻮ و ﻫﻤﮑاران ( )0255در تﺤقﯿﻖ ﺧﻮد ،ﺑه ارزیاﺑﯽ مهﻤﺘریﻦ ﻋﻮامﻞ مؤثر ﺑر اثرﺑﺨﺸﯽ و کارآیﯽ تدارکات در
پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ مﺒﺘﻨﯽ ﺑر روش مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ در کﺸﻮرﻫاي اﺳﺘرالﯿا و چﯿﻦ پرداﺧﺘهاﻧد .در ایﻦ تﺤقﯿﻖ50 ،
ﻋامﻞ ﺑﺤراﻧﯽ در پﯿادهﺳازي تدارکات در پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ تﺤت اثر  7ﻋامﻞ اﺻﻠﯽ تﻮﺳﻌه
کسب و کار ،کﯿفﯿت روﻧد اﻧﺠام کار ،ﻇرفﯿت ﺑﺨﺶ دولﺘﯽ ،ﺳاﺧﺘار دولﺘﯽ ،اثرﺑﺨﺸﯽ ارتﺒاطات ،تﻌادل ﺑﯿﻦ رقاﺑت ارکان پروژه و
ﺷفافﯿت فرایﻨدﻫاي مﻨاقﺼه ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده و ﻧﺘایج تﺠﺰیه و تﺤﻠﯿﻞ مقایسهاي ایﻦ ﻋﻮامﻞ در دو کﺸﻮر مذکﻮر ،ﻧﺸان داد که اﺧﺘالف
آماري مﻌﻨﯽ داري درﺧﺼﻮص مﯿﺰان اﻫﻤﯿت ﻋﻮامﻞ در ﺑﯿﻦ پروژه ﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ دو کﺸﻮر مﻮرد مﻄالﻌه
وجﻮد داﺷﺘه و ﺑا اتﺨاذ اﺳﺘراتﮋيﻫاي تﻮﺻﯿه ﺷده ،ﻫر دو ﺑﺨﺶ دولﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ درﮔﯿر در پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ-
ﺧﺼﻮﺻﯽ در مﻮقﻌﯿت ﺑهﺘري ﺑراي ﺳاﺧت و مدیریت فرایﻨدﻫاي مﻨاقﺼه قرار ﺧﻮاﻫﻨد ﮔرفت(لﯿﻮ .)0255،کﯽیرس و فِﻨِﻤا ( )0252در
تﺤقﯿﻖ دیﮕري ﺑه ﺑررﺳﯽ و ارزیاﺑﯽ ریسک و ﺷﯿﻮهﻫاي مدیریت ریسک در پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ
پرداﺧﺘهاﻧد .ﻧﺘایج ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﻧﺸان داد که ﺳازمانﻫا ﺑا چﻨدیﻦ »ریسک غﯿر قاﺑﻞ جﺒران« مرتﺒﻂ ﺑا مدیریت پروژه و مسئﻮلﯿتﻫاي
مدیریت پروژه مﻮاجه ﻫسﺘﻨد که از جﻤﻠه مهﻤﺘریﻦ آﻧها مﯽتﻮان ﺑه ﻋدم وجﻮد تﻌداد کافﯽ از کارکﻨان واجد ﺷرایﻂ ،ﻋدم وجﻮد یک
تﯿم ﺑا ﺳﯿسﺘم ﻋﻤﻠﮑردي مﺸﺘرك ،ﻋدم اﺧﺘﺼاص ﺷفاف مسئﻮلﯿتﻫا و ﻧﺒﻮد قدرت تﺼﻤﯿمﮔﯿري در پروژه در ﺣﯿﻦ ﺑروز تﻐﯿﯿرات ،ﻋدم
وجﻮد تﻮافﻖ ﺑراي مﺸارکت در ﺑه ﻋهده ﮔرفﺘﻦ تﻐﯿﯿرات مﻮرد ﻧﯿاز در طﻮل پروژه ،ﻧﺒﻮد زمانﺑﻨدي مﺸﺨص ﺑراي ﺷروع مﺸارکت در
پروژه اﺷاره ﻧﻤﻮد(کﯽیرس .)0252،تﺠﺰیه و تﺤﻠﯿﻞ ﻋﻮامﻞ ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده در ایﻦ تﺤقﯿﻖ ﻧﺸان داد که ﻧقﺶ ﺳﻄﻮح مﺨﺘﻠفﯽ از
آﮔاﻫﯽ ریسک و دﺧالت مدیریت ارﺷد در کاﻫﺶ و ﺑرون رفت از ریسکﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده ﺑسﯿار ﺣاﺋﺰ اﻫﻤﯿت مﯽﺑاﺷد .ﻫﻤاﻧﻄﻮر که
از مرور ادﺑﯿات پﮋوﻫﺸﯽ مﺸﺨص ﮔردید ،ﺷﮑاف تﺤقﯿقاتﯽ که در پﮋوﻫﺸهاي پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ وجﻮد دارد
ﻋدم پرداﺧﺘﻦ ﺑه ریسک ﻫاي ارزیاﺑﯽ ﺑر اﺳاس رویﮑرد ﻫاي دقﯿﻖ اﺳت از ایﻦ رو در ایﻦ پﮋوﻫﺶ رویﮑرد ﻫاي جدیدي در ایﻦ ﺣﻮزه
پرداﺧﺘه مﯽ ﺷﻮد.

 -3روش تحقیق
روش تﺤقﯿﻖ مسئﻠه در ایﻦ پﮋوﻫﺶ ﺑر مﺒﻨاي ﺷﻨاﺳایﯽ و اولﻮیتﺑﻨدي ریسکﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي مقﯿاس کﻮچک پدافﻨد
غﯿر ﻋامﻞ طراﺣﯽﺷده و ﺷامﻞ دو ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﺳت .ﺑﺨﺶ اول ،ریسکﻫاي پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي مقﯿاس کﻮچک از
طریﻖ مﺼاﺣﺒه ﺑسﺘه و دلفﯽ فازي ،از قﺒﯿﻞ مقاالت ﻋﻠﻤﯽ ،مﻨاﺑع ایﻨﺘرﻧﺘﯽ ،کﺘابﻫا و اﺳﻨاد مﻮجﻮد در ﺷرکتﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاﻫﯽ
ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده اﺳت ،ﺳپس ﺑا طراﺣﯽ پرﺳﺸﻨامه از ﺧﺒرﮔان ﺧﻮاﺳﺘه ﺷده تا ریسک ﻫا را ارزش دﻫﯽ کﻨﻨد تا اﻫﻤﯿت ﻫر ریسک
مﺸﺨص ﮔردد ﺳپس غرﺑال ﺳازي ریسکﻫا ﺑا در ﻧﻈر ﮔرفﺘﻦ مﯿاﻧﮕﯿﻦ کﻞ ارزشﻫا اﻧﺠام ﮔرفﺘه اﺳت و ریسکﻫایﯽ که اﻫﻤﯿﺘﺸان
از مﯿاﻧﮕﯿﻦ کﻞ ﺑﯿﺸﺘر ﺑﻮده اﻧﺘﺨاب ﺷدهاﻧد .ﺑﺨﺶ دوم ،ﺑه ﺷﻨاﺳایﯽ مﻌﯿارﻫاي ارزیاﺑﯽ ریسک پرداﺧﺘه و در ادامه ﺑا اﺳﺘفاده از روش
 SWARAوزن ﻫر ﺷاﺧص مﻮرد ارزیاﺑﯽ قرار ﮔرفت.
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روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی)SWARA( 1
روش ( )SWARAیﮑﯽ از روشﻫاي ﻧﻮیﻦ تﺼﻤﯿمﮔﯿري چﻨدمﻌﯿاره اﺳت که در ﺳـال  0252ﺑراي تﻮﺳﻌهي روش تﺤﻠﯿﻞ
اﺧﺘالف مﻌقﻮل ﺑﯿﻦ مﻌﯿارﻫا ﺑه کار ﮔرفﺘه ﺷـد (کرﺳﻮلﯿﻦ SWARA .)0252 ،ﺑر مﺒﻨاي ﻧﻈرات ﺧﺒرﮔان اﺳﺘﻮار اﺳت و یک روش
کامالً قضاوتﯽ مﯽﺑاﺷد .در ایﻦ روش ﺧﺒرﮔان مﯽتﻮاﻧﻨد ﺑا یﮑدیﮕر مﺸﻮرت کﻨﻨد ،ایﻦ مﺸﻮرت ﻧﺘایج ﺣاﺻﻠه را ﻧسﺒت ﺑه دیﮕر
روشﻫاي  MCDMدقﯿﻖتر مﯽکﻨد (دﻫﻨﻮیﯽ .)0251 ،روش  SWARAﺳاده و قاﺑﻞفهم اﺳت و در مقایسه ﺑا روشﻫایﯽ ماﻧﻨد
 AHPو  ANPپﯿﭽﯿدﮔﯽ کﻤﺘري دارد و ﺑهراﺣﺘﯽ ﺑراي تﻌداد زیادي از مساﺋﻞ تﺼﻤﯿمﮔﯿري قاﺑﻞاﺳﺘفاده اﺳت (ذلفاﻧﯽ و ﻫﻤﮑاران،
 .)0252فرآیﻨد رتﺒهﺑﻨدي و وزن دﻫﯽ مﻌﯿارﻫا ﺑا اﺳﺘفاده از روش  SWARAﺑه ﺷرح زیر اﺳت:
فاز اول) رتﺒهﺑﻨدي مﻌﯿارﻫا
در ایﻦ فاز اﺑﺘدا ﺑا اﺳﺘفاده از پرﺳﺸﻨامه از کارﺷﻨاﺳان ﺧﻮاﺳﺘه مﯽﺷﻮد رتﺒه ﻫر مﻌﯿار را مﺸﺨص کﻨﻨد ،ﺑﻄﻮریﮑه مهمتریﻦ
مﻌﯿـار ،رتﺒهي یـک را ﮔرفﺘـه و ﺑـه کماﻫﻤﯿتتریﻦ آنﻫا رتﺒهي آﺧـر تﻌﻠـﻖ ﺧﻮاﻫـد ﮔرفـت ،ﺳپس ﮔامﻫاي زیر اﻧﺠام مﯽﺷﻮد:
(ذلفاﻧﯽ)0252 ،
اﻋداد فازي مثﻠثﯽ
~
ﺑر اﺳاس ﻧﻈریه مﺠﻤﻮﻋه ﻫاي فازي ،یک ﻋدد فازي ،مﺠﻤﻮﻋه فازي ﺧاﺻﯽ ﺑهﺻﻮرت )  A  x  R /  A~ ( xمﯽﺑاﺷد که در
آن x ،مقادیر ﺣقﯿقﯽ ﻋضﻮ مﺠﻤﻮﻋه  Rرا مﯽپذیرد و تاﺑع ﻋضﻮیت آن ﺑهﺻﻮرت )   A~ ( xمﯽﺑاﺷد .یک ﻋدد فازي مثﻠثﯽ  Aﻋددي
ﺑا تاﺑع ﻋضﻮیت تﮑهاي ﺧﻄﯽ  µAﺑهﺻﻮرت راﺑﻄه ( )5تﻌریﻒ مﯽﺷﻮد:
()5
lxm
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xm
m xu
otherwise

)  ( x  l ) /( m  l

1

x( x )  
) ( u  x ) /( u  m

0


 :lکران پایﯿﻦ
 :mمﺤﺘﻤﻞ تریﻦ ﺣالت
 :uکران ﺑاال
که مﯽتﻮاﻧد ﺑهﺻﻮرت ﻋدد فازي مثﻠثﯽ ) (l, m, uﻧﺸان داده ﺷﻮد .ﺷﮑﻞ  ،5ایﻦ تاﺑع ﻋضﻮیت را ﻧﻤایﺶ مﯽدﻫد.
)µx(x
1

x

u

m

l

0

ﺷﮑﻞ  :5ﻋدد فازي مثﻠثﯽ (ﺳاﻋﺘﯽ)5۳72،
پس از ﮔردآوري دادهﻫا ،مﯿاﻧﮕﯿﻦ فازي ﻧﻈرات  nپاﺳخدﻫﻨده ﺑا اﺳﺘفاده از راﺑﻄه ( )0مﺤاﺳﺒه مﯽﺷﻮد .در ادامه کار از رواﺑﻂ (،)0( ،)0
( )1و ( )5جهت فازيزدایﯽ و تﻌﯿﯿﻦ مﯿﺰان اﻫﻤﯿت ﺷاﺧصﻫا اﺳﺘفاده مﯽﺷﻮد و ﺷاﺧصﻫاي داراي ارزش کﻤﺘر از مقدار مﯿاﻧﮕﯿﻦ
ﺣذف مﯽﮔردﻧد.
()0
l1 + l2 + ⋯ + ln m1 + m2 + ⋯ + mn u1 + u2 + ⋯ + un
,
,
⌋
n
n
n

⌊ = FuzzyAverage

 :FuzzyAverageمﯿاﻧﮕﯿﻦ فازي  :nتﻌداد ﺷاﺧصﻫاي مساله
()0

l mu
3

x1max 

Step-wise Weight Assessment Ratio Analysis

0

1

()0

l  4m  u
6

2
xmax


()1

l  2m  u
4

3
xmax


2
3
Crisp Number = max { x1max , xmax
}
, xmax

()5

پس از غرﺑالﮕري ریسک ﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده در ﮔام ﺑﻌدي اولﻮیت ﺑﻨدي مﻌﯿار ﻫاي ارزیاﺑﯽ ریسک ﻫا اﻧﺠام مﯽ ﺷﻮد که روﻧد
اﻧﺠام ﺑه ﺷرح ذیﻞ اﺳت:
مقادیر 𝑘𝑗𝑡 ﺑراي پردازش آماري از طریﻖ مﺼاﺣﺒه
ﺑا پاﺳخدﻫﻨدﮔان ﺑه دﺳت مﯽآیﻨد ،ﺳپس مﯿاﻧﮕﯿﻦ

()2

ﺷﻨاﺳایﯽ وزنﻫا
( 𝑗𝑞)

()۳

مﺤاﺳﺒه
پراکﻨدﮔﯽ
رتﺒهﺑﻨدي
مﻌﯿارﻫا 𝜎 2

طﺒﻖ ﻧﻈر کارﺷﻨاﺳان

()52

تﻌﯿﯿﻦ مقادیر 𝑊

قاﺑﻠﯿت اطﻤﯿﻨان دادهﻫا مﯽتﻮاﻧد ﺑا ﺿریب ﻫﻤﺒسﺘﮕﯽ
(ﺳازﮔاري) ﻧﻈرات پاﺳخدﻫﻨدﮔان از طریﻖ تﻮﺻﯿﻒ
مﯿﺰان ﻧﺰدیﮑﯽ دیدﮔاهﻫاي فردي ﺑﯿان ﺷﻮد.
( 𝑆 مﺠﻤﻮع مرﺑﻌات اﻧﺤراف رتﺒهﺑﻨديﻫاي ﻫر مﻌﯿار
اﺳت  𝑇𝑘 .ﺷاﺧص رتﺒهﻫاي تﮑرار ﺷده در مرتﺒه 𝑟
اﺳت)

()55

تﻌﯿﯿﻦ اﻧﺤراف
رتﺒهﺑﻨدي
مﻌﯿارﻫا

درجه آزادي مﻌﯿارﻫا  𝑣 = 𝑛 − 1اﺳت.

()50

مﺤاﺳﺒه
مقادیر ϰ2

()50

آزمایﺶ > ϰ2
𝑙𝑏𝑡ϰ2

مقدار ویﮋﮔﯽ 𝑗𝑡 مﺤاﺳﺒه مﯽ ﺷﻮد.
( 𝑘𝑗𝑡 رتﺒهﺑﻨدي مﻌﯿار 𝑗 از طریﻖ پاﺳخدﻫﻨده 𝑘
اﺳت و 𝑟 تﻌداد پاﺳخدﻫﻨدﮔان مﯽﺑاﺷد)
وزن مﻌﯿارﻫا ﺑا تقسﯿم مﺠﻤﻮع مﯿاﻧﮕﯿﻦ مقادیر مﻌﯿارﻫا
ﺑر مﯿاﻧﮕﯿﻦ مقدار ﻫر مﻌﯿار مﺤاﺳﺒه مﯽﺷﻮﻧد.
(  nتﻌداد مﻌﯿارﻫاي ارزیاﺑﯽ مﯽﺑاﺷد و مﺠﻤﻮع وزن
مﻌﯿارﻫا ﺑاید مﻌادل ﺑا یک ﺑاﺷد ،که ﺑه مﻌﻨاي
 ∑𝑛𝑗=1 𝑞𝑗 = 1اﺳت )

𝑟

𝑗𝑡
𝑛
𝑗𝑡 ∑𝑗=1

= 𝑗𝑞

𝑟

1
= 𝜎2
∑(𝑡𝑗𝑘 − 𝑡𝑗 )2
𝑟−1
𝑘=1

𝑆12
𝑊 ,
𝑘𝑇 − 𝑛) − 𝑟 ∑𝑟𝑘=1

𝑊
𝑟 2 (𝑛3

=

]∈ [0; 1
𝑆

2

𝑟

𝑛

𝑟
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()7

مﺤاﺳﺒه
مقادیر 𝑘𝑗𝑡

𝑘𝑗𝑡 ∑𝑟𝑘=1

= 𝑗𝑡

𝑛

1
] 𝑘𝑗𝑡 ∑ ∑ = ∑ [∑ 𝑡𝑗𝑘 −
𝑛
𝑗=1 𝑘=1

𝑆12
1
𝑘𝑇 𝑟. 𝑛(𝑛 + 1) − 𝑛 − 1 ∑𝑟𝑘=1

𝑗=1 𝑘=1

2
𝑣𝜘𝛼،
= )= 𝑊. 𝑟. (𝑛 − 1

در ﮔام ﻧهایﯽ چﻨاﻧﭽه مقدار مﺤاﺳﺒهﺷده  ϰ2ﺑﺰرگتر از مقدار ﺑﺤراﻧﯽ جدول 𝑙𝑏𝑡 ϰ2ﺑراي ﺳﻄﺢ از پﯿﺶ
تﻌﯿﯿﻦﺷده مﻌﻨاداري (ﺑراي مثال )α=0.05 ،ﺑاﺷد ،پس فرﺿﯿه درﺑاره تﻮافﻖ "ﻧﻈرات" کارﺷﻨاﺳان مسﺘقﻞ رد
ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،اﮔر

𝑙𝑏𝑡ϰ2

>

𝑣ϰ2𝛼،

 ،مﻌﻨاداري ﺿریب ﻫﻤﺒسﺘﮕﯽ در ﺳﻄﺢ  αوجﻮد دارد؛ تﻮافﻖ ﻋقاید

کارﺷﻨاﺳان رﺿایتﺑﺨﺶ اﺳت و ﻧﻈرات ﮔروه تثﺒﯿت مﯽﺷﻮد.

 .4یافتههای پژوهشی
ﻫرﺳاله پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي ﺑه دلﯿﻞ افﺰایﺶ جﻤﻌﯿت اجرا مﯽﮔردد .ﺑاﮔذﺷت زمان ایﻦ
پروژهﻫا اثرات مﺨرﺑﯽ ﺑر مﺤﯿﻂزیست مﯽﮔذارﻧد درﻧﺘﯿﺠه مدیریت مﻨاﺳب پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ راﻫﮑار مﻨاﺳﺒﯽ ﺑراي کاﻫﺶ ایﻦ
اثرات مﯽﺑاﺷد؛ ﺑﻨاﺑرایﻦ ،الزم اﺳت ارزیاﺑﯽ ریسک ﺑر روي پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاﻫﯽ پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ ﺻﻮرت ﮔﯿرد تا راﻫﮑار
مفﯿدي ﺑراي مدیران ﺑاﺷد.
5

در روش ﻫایﯽ که مﺒﺘﻨﯽ ﺑر ﻧﻈرات ﺧﺒرﮔان اﺳت ،ﺑﯿﺸﺘر ازیﻨﮑه ﺑه تﻌداد ﺧﺒرﮔان اﻫﻤﯿت داده ﺷﻮد ،تﻮان ﻋﻠﻤﯽ و ارتﺒاط داﺷﺘﻦ
داﻧﺶ افراد ﺑا مﻮﺿﻮع اﻫﻤﯿت دارد ،ﺑا تﻮجه ﺑه اﺳﺘفاده از رویﮑرد روش دلفﯽ ،تﻌداد ﺧﺒرﮔان  0±7اﺳت (ﺳﺘﯽ .)5۳77 ،کارﺷﻨاﺳان
تﺤقﯿﻖ ﺷامﻞ افرادي اﺳت که در پروژه مﻮردﻧﻈر درﮔﯿر یا از آن اطالع دارﻧد که ﺷامﻞ  ۳ﻧفر از کارﺷﻨاﺳان پروژه ﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ
مﯽﺑاﺷﻨد
ﮔام اول) ﺷﻨاﺳایﯽ ریسکﻫا :پس از ﺑررﺳﯽﻫاي ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﺑا اﺳﺘفاده از مﻄالﻌات کﺘاﺑﺨاﻧهاي ،مقاالت ،اﺳﻨاد ،پایانﻧامهﻫاي در
دﺳﺘرس در ﺧﺼﻮص ریسکﻫاي پروژهﻫاي مﺸارکتﻫاي ﻋﻤﻮمﯽ -ﺧﺼﻮﺻﯽ ،اطالﻋاتﯽ جﻤعآوريﺷده اﺳت .ﺑرایﻦ اﺳاس10 ،
ریسک تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاﻫﯽ در  50ﮔروه ﺷﻨاﺳایﯽ ﮔردید که در جدول  0ﻧﺸان دادهﺷده اﺳت.
ﮔام دوم) ﺑررﺳﯽ مﯿﺰان اﻫﻤﯿت ریسکﻫا :در ایﻦ ﮔام ﺑراي مﺸﺨص ﻧﻤﻮدن اﻫﻤﯿت ﻫر یک از ریسکﻫاي پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه
ﻧﯿروﮔاه ﻫاي پراکﻨده مقﯿاس کﻮچک پرﺳﺸﻨامهاي طراﺣﯽ مﯽﺷﻮد و ﺑﯿﻦ کارﺷﻨاﺳان تﻮزیع مﯽﮔردد که ﺑهوﺳﯿﻠهي ﻧﻈرﺧﻮاﻫﯽ از
ﺻاﺣبﻧﻈران ،کارآمد ﺑﻮدن و یا ﻧﺒﻮدن ریسکﻫا مﺸﺨص ﺷﻮد .اﮔرچه کارﺷﻨاﺳان از ﺷایسﺘﮕﯽﻫا و تﻮاﻧایﯽﻫاي ذﻫﻨﯽ ﺧﻮد ﺑراي
اﻧﺠام مقایسات اﺳﺘفاده مﯽﻧﻤایﻨد ،ﺑا تﻮجه ﺑه جدول  5مﻌرفﯽ ﺷده از طﯿﻒ فازي روش دلفﯽ .از ﺧﺒرﮔان درﺧﻮاﺳت مﯽ ﺷﻮد تا
ﻧﻈرات ﺧﻮد را در ﺧﺼﻮص غرﺑالﮕري ریسک ﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷده ﺑﯿان ﻧﻤایﻨد.
پس از پاﺳخ دادن پرﺳﺸﻨامه تﻮﺳﻂ کارﺷﻨاﺳان در ﺧﺼﻮص اﻫﻤﯿت ﻫر یک از ریسکﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاﻫﯽ ،پرﺳﺸﻨامه
مﻮردﻧﻈر جﻤعآوريﺷده اﺳت ،در ادامه ﺑراي غرﺑال و تاﺋﯿد ﻧهایﯽ ریسکﻫا ،ﻫر ریسﮑﯽ که ارزﺷﺶ ﺑﯿﺸﺘر مساوي مﯿاﻧﮕﯿﻦ کﻞ
ارزشﻫا ( )02207ﺑﻮد جﺰء ریسکﻫاي کارآمد ﺑهﺣساب مﯽآید ،اﻧﺘﺨاب مﯽﺷﻮد و ﻫر ریسﮑﯽ که ارزﺷﺶ کﻤﺘر از مﯿاﻧﮕﯿﻦ کﻞ
ارزشﻫا ﺑﻮد جﺰء ریسکﻫاي ﻧاکارآمد ﺑهﺣساب مﯽآید و ﺣذف مﯽﺷﻮد.
ﮔام ﺳﻮم) پاالیﺶ و غرﺑال ریسکﻫا :پس از ﺣذف ریسکﻫاي ﻧاکارآمد ﺑا اﺳﺘفاده از رویﮑرد روش دلفﯽ فازي ،ریسکﻫاي
مؤثر ﺑراي پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ ﻧﯿﺰ در جدول  0ﻧﺸان دادهﺷده اﺳت؛ که ﺷامﻞ  05ریسک
مﯽﺑاﺷد که در  ۳ﮔروه طﺒقهﺑﻨديﺷده اﺳت.
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ﮔروه
ﺳاﺧت

اقﺘﺼادي و مالﯽ

مدیریت

طراﺣﯽ

6

جدول  -3ریسکهای ﭘﺮوژههای توسعه نیﺮوگاهی ﭘدافند غیﺮ عامل
مﻨاﺑع
ریسکﻫا
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ پﻮالت و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
ﻋدم رﻋایت اﺳﺘاﻧدارد
(ولﯽ پﻮر و ﻫﻤﮑاران0251 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ )0257 ،
تﺄﺧﯿر در تﺤﻮیﻞ تﺠهﯿﺰات
(ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
تﻮرم
(ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
ﻫﺰیﻨهﻫاي اﺿافﯽ
(ژاﻋﻮ وﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
تﺄثﯿر ﻧﻮﺳاﻧات ﻧرخ ارز
(ژاﻋﻮ وﻫﻤﮑاران0255 ،؛ فرجﯽ اﺻﻞ50۳0 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و
مقاومت از طرف ذیﻨفﻌان ﺑراي
ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ زو و کﻮاﻧﯽ)0250 ،
تﺼﻮیب ایدهﻫا
(ژاﻋﻮ وﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛
پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧادرﺳت تقاﺿاي ﺑازار و
یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
ﻋدم ﺑرآورد دقﯿﻖ
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ژاﻋﻮ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
کﻤﺒﻮد تﺠرﺑه مدیریﺘﯽ
(زو و کﻮاﻧﯽ0250 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
ﻋدم آﮔاﻫﯽ تﮑﻨﻮلﻮژي
(اطﻤﯿﻨاﻧﯽ مقدم5020 ،؛ فرجﯽ اﺻﻞ)50۳0 ،
کﯿفﯿت پایﯿﻦ مﻮاد
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ یاﻧﮓ و زو)0250 ،
ﺑﻮدجه مﺤدود
(یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران)0250 ،
تﺨﺼﯿص ﻧامﺸﺨص ﻧقﺶﻫا
(ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ پﻮالت و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
ﻋدم وجﻮد اﺳﻨاد و اطالﻋات
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
ﻧداﺷﺘﻦ اﻫداف واقعﺑﯿﻨاﻧه
(ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران)0250 ،
کﯿفﯿت طراﺣﯽ ﻧامﻨاﺳب
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛
ﻋدم اطﻤﯿﻨان در ﻋﻤﻠﮑرد مﻮاد و
یاﻧﮓ و زو0250 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
تﺠهﯿﺰات
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
فقدان اطالﻋات  /اﺳﻨاد
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛
فقدان ﺷرکتﻫاي پﯿﻤاﻧﮑاري
یاﻧﮓ و زو0250 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
ﺑاتﺠرﺑه
(فرجﯽ اﺻﻞ50۳0 ،؛ قﺒادي و ﻫﻤﮑاران)50۳5 ،
کﻨﺘرل کﯿفﯿت ﻧامﻨاﺳب
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ چاترجﯽ)0252 ،
دوام مﻮاد (تﮑﻨﻮلﻮژي جدید)
(پﻮالت و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
فﻦآوريﻫاي غﯿرمﺠاز

ارزش
02000
02555
02000
02772
02555



02000



02000
0222۳
02557
02115
02115
02557
0
02000
0222۳

ریسکﻫا











02555
02557



02000



02555
02000
0



ﮔروه

زیسﺘﯽ

کﯿفﯿت و
مساﺋﻞ فﻨﯽ

ﺳﯿاﺳﯽ

ﻧﯿروي کار

قاﻧﻮﻧﯽ

اجﺘﻤاﻋﯽ

ایﻤﻨﯽ

ارزش
02000



02000



02772
02772
02557
02000
02000
0222۳
02555
02000
02000
02000
0222۳
02000
0222۳
0222۳
02000
0222۳
02000
0222۳
02000
0222۳
02772
02772
02555
02115
0222۳













02772
02772
02115
02000
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مﻮاد

ریسکﻫا
پﯿﭽﯿدﮔﯽ فﻨﯽ
تﻐﯿﯿر ﺳﯿاﺳتﻫا یا قﻮاﻧﯿﻦ و
مقررات مﺤﻠﯽ
ﻋدم تﻌریﻒ روﺷﻦ از مﻮاد
کﻤﺒﻮد مﺘﺨﺼﺼان ماﻫر
ﻧﺒﻮد تﺠهﯿﺰات ایﻤﻨﯽ
ﻋدم رﻋایت اﺳﺘاﻧدارد
تﺄﺧﯿر در تﺤﻮیﻞ تﺠهﯿﺰات
تﻮرم
ﻫﺰیﻨهﻫاي اﺿافﯽ
تﺄثﯿر ﻧﻮﺳاﻧات ﻧرخ ارز
مقاومت از طرف ذیﻨفﻌان
پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧادرﺳت تقاﺿا
کﻤﺒﻮد تﺠرﺑه مدیریﺘﯽ
ﻋدم آﮔاﻫﯽ تﮑﻨﻮلﻮژي و مﻮاد
کﯿفﯿت پایﯿﻦ مﻮاد و تﺠهﯿﺰات
ﺑﻮدجه مﺤدود
تﺨﺼﯿص ﻧامﺸﺨص ﻧقﺶﻫا
ﻋدم وجﻮد اﺳﻨاد و اطالﻋات
ﻧداﺷﺘﻦ اﻫداف واقعﺑﯿﻨاﻧه
کﯿفﯿت طراﺣﯽ ﻧامﻨاﺳب
ﻋدم اطﻤﯿﻨان در ﻋﻤﻠﮑرد
فقدان اطالﻋات  /اﺳﻨاد
فقدان ﺷرکتﻫاي پﯿﻤاﻧﮑاري
کﻨﺘرل کﯿفﯿت ﻧامﻨاﺳب
دوام مﻮاد (تﮑﻨﻮلﻮژي جدید)
اﺳﺘفاده از فﻦآوري غﯿرمﺠاز
پﯿﭽﯿدﮔﯽ فﻨﯽ
تﻐﯿﯿر ﺳﯿاﺳتﻫا یا قﻮاﻧﯿﻦ و
مقررات مﺤﻠﯽ
ﻋدم تﻌریﻒ روﺷﻦ از مﻮاد
کﻤﺒﻮد مﺘﺨﺼﺼان ماﻫر
ﻧﺒﻮد تﺠهﯿﺰات ایﻤﻨﯽ

مﻨاﺑع
(زو و کﻮاﻧﯽ0250 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛
تالﯿﻦ)0255 ،
(پﻮالت و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ ولﯽ پﻮر )0257 ،
(ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(زو و کﻮاﻧﯽ0250 ،؛ ﺷﯽ و ﻫﻤﮑاران)0250 ،
(زو و کﻮاﻧﯽ0250 ،؛ ولﯽ پﻮر و ﻫﻤﮑاران)0250 ،
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ژاﻋﻮ وﻫﻤﮑاران)0255 ،
(یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ولﯽ پﻮر)0251 ،
(ولﯽ پﻮر و ﻫﻤﮑاران)0251 ،
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(ژاﻋﻮ وﻫﻤﮑاران0255 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(پﻮالت و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ ﻫﻮاﻧﮓ)0257 ،
(ﻫﻮاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(تقﯽ زاده)50۳0 ،
(کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،
(یاﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0255 ،؛ چاترجﯽ)0252 ،
(پاﻧﺘهﯽ و ﻫﻤﮑاران022۳ ،؛ ال ﺳایﻖ)0222 ،
(ﺧاکسر5027 ،؛ فرجﯽ اﺻﻞ)50۳0 ،
(ﺧاکسر5027 ،؛ فرجﯽ اﺻﻞ)50۳0 ،
(ژي5۳۳1 ،؛ لﻮ و یان0250 ،؛ پاﻧﺘهﯽ و ﻫﻤﮑاران،
022۳؛ چاترجﯽ و ﻫﻤﮑاران)0252 ،
(ﻫالیﯿﻨﮓ و ﻫﻤﮑاران0222 ،؛ چاترجﯽ)0252 ،
(اکﺒري50۳0 ،؛ فرجﯽ اﺻﻞ)50۳0 ،
(اکﺒري50۳0 ،؛ کﯿﻦ و ﻫﻤﮑاران)0255 ،

ریسکﻫا



ﮔام چهارم) ﺷﻨاﺳایﯽ مﻌﯿارﻫاي ارزیاﺑﯽ ریسک در پروژهﻫاي تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه ﻫاي مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ :پس از
ﺑررﺳﯽﻫاي ﮔﻮﻧاﮔﻮن ﺑا اﺳﺘفاده از مﻄالﻌات کﺘاﺑﺨاﻧهاي ،مقاالت ،اﺳﻨاد ،پایانﻧامهﻫاي در دﺳﺘرس در مﻮرد مﻮﺿﻮع مرتﺒﻂ ،اطالﻋاتﯽ
در ﺧﺼﻮص مﻌﯿارﻫاي ارزیاﺑﯽ ریسک جﻤعآوريﺷده اﺳت .ﺑرایﻦ اﺳاس  50مﻌﯿار ﺑهمﻨﻈﻮر ارزیاﺑﯽ ریسکﻫاي پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ
ﺷﻨاﺳایﯽ ﮔردید که در جدول  0ﻧﻤایﺶ دادهﺷده اﺳت.
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جدول  -4معیارهای ارزیابی ریسکهای ﭘﺮوژههای توسعه نیﺮوگاهی مقیاس کوچک
ﻫﺰیﻨه/
تﻮﺿﯿﺤات
مﻨاﺑع
مﻌﯿار
ﺳﻮد
(ذﮔردي0250 ،؛ ﺳروري و ﻫﻤﮑاران،
آﺳﯿبپذیري و ﺿﻌﻒ یک دارایﯽ اﺳت که مﯽتﻮاﻧد آن
ﻫﺰیﻨه
آﺳﯿبپذیري
را ﺑه یک رﺧداد تﺒدیﻞ کﻨد.
0250؛ ولﯽ پﻮر و ﻫﻤﮑاران)0251 ،

0

تهدید

0

ﻧﺘﯿﺠه
مﻨﺤﺼرﺑهفرد ﺑﻮدن
ریسک
ﻋدم قﻄﻌﯿت
ریسک

5

مﺠاورت ریسک

7

اتﺼال ریسک

0
1

تهدید ﺑهﻋﻨﻮان یک رویداد ﺑا تﺄثﯿر ﺑالقﻮه ﻧامﻄﻠﻮب که
ﺑر روي اﻫداف پروژه تﻌریﻒ مﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠه یا دﺳت آورد ﺑهﻋﻨﻮان یک رﺧداد یا ﺣادثه
یک ریسک مﻤﮑﻦ اﺳت در ﻫﻨﮕام ﺑرﺧﻮرد ﺑا یک
مﻮﺿﻮع ﺧاص ،تﻮجه ﺧاﺻﯽ را جﻠب کﻨد.
کﻤﺒﻮد اطالﻋات در ﺧﺼﻮص ماﻫﯿت تاﺑع تﻮزیع
اﺣﺘﻤال مﻌﯿارﻫاي ریسک

ﻫﺰیﻨه
ﻫﺰیﻨه
ﻫﺰیﻨه
ﻫﺰیﻨه
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مﺠاورت ریسک فاﺻﻠه ایست که در طﻮل آن اﻧﺘﻈار
مﯽرود ریسک رخ دﻫد
تﺄثﯿري که یک ریسک ﺑر ریسکﻫاي دیﮕر

ﻫﺰیﻨه

2

واکﻨﺶ ﺑه ریسک

قاﺑﻠﯿت پاﺳخ مﻨاﺳب ﺑراي کاﻫﺶ تﺄثﯿر رﺧداد مرﺑﻮطه

ﺳﻮد

۳

پﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ریسک

ایﻦ مﻌﯿار تﻌﯿﯿﻦ مﯽکﻨد که ریسک مﻤﮑﻦ اﺳت چه
زماﻧﯽ و کﺠا در پروژه رخ دﻫد

ﺳﻮد

52

مدیریت ریسک

مﯿﺰان کﻨﺘرل کردن یک ریسک مﻌﯿﻦ

ﺳﻮد

55
50

ﺷﻨاﺳایﯽ
اﺣﺘﻤال

قاﺑﻠﯿت و پﺘاﻧسﯿﻞ ﺷﻨاﺳایﯽ و از ﺑﯿﻦ ﺑردن ﻧقص
مﯿﺰان اﺣﺘﻤالﯽ که ﻫر ریسک رخ ﺧﻮاﻫد داد

ﺳﻮد
ﺳﻮد

ﻫﺰیﻨه

(ﺳروري و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ زرﺑﺨﺶ
ﻧﯿا و ﻫﻤﮑاران)0252 ،
(ولﯽ پﻮر و ﻫﻤﮑاران)0251 ،
(تایالن و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ اﺳالم و
ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(ﺳروري و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ زرﺑﺨﺶ
ﻧﯿا و ﻫﻤﮑاران)0252 ،
(ﻫﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ اﺳالم و
ﻫﻤﮑاران)0257 ،
(زرﺑﺨﺶ ﻧﯿا و ﻫﻤﮑاران)0252 ،
(تایالن و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ ولﯽ پﻮر و
ﻫﻤﮑاران)0251 ،
(اﺳالم و ﻫﻤﮑاران0257 ،؛ زرﺑﺨﺶ ﻧﯿا
و ﻫﻤﮑاران)0252 ،
(ذﮔردي و ﻫﻤﮑاران0250 ،؛ ﺳروري و
ﻫﻤﮑاران)0250 ،
(زرﺑﺨﺶ ﻧﯿا و ﻫﻤﮑاران)0252 ،
(ﻫﻮﻧﮓ و ﻫﻤﮑاران)0250 ،

 -1-4نتایج محاسباتی
ارزیاﺑﯽ وزن مﻌﯿارﻫا ﺑا روش  :SWARAاﺑﺘدا طﯽ پرﺳﺸﻨامه از جامﻌه آماري ﺧﻮاﺳﺘه ﺷد تا مﻌﯿارﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽﺷده در جدول
 0را اولﻮیتﺑﻨدي ﻧﻤایﻨد ،ﺑﻄﻮریﮑه مﻌﯿارﻫاي پراﻫﻤﯿت در ردهﻫاي ﺑاالتر و مﻌﯿارﻫاي کماﻫﻤﯿتتر در ردهﻫاي پایﯿﻦتر قرار ﮔﯿرﻧد.
پس از رتﺒهﺑﻨدي مﻌﯿارﻫا تﻮﺳﻂ کارﺷﻨاﺳان ،فرآیﻨد رتﺒهﺑﻨدي مﻌﯿار ﺑا اﺳﺘفاده از الﮕﻮریﺘم ﮔفﺘهﺷده در  SWARAپﯿادهﺳازي
ﺧﻮاﻫد ﺷد .مﺤاﺳﺒات در جدول  1ﻧﺸان دادهﺷده اﺳت.
پس از اﻧﺠام مﺤاﺳﺒات ،ﻧﺘایج ﻧﺸان داد 𝑙𝑏𝑡 ، ϰ2𝛼،𝑣 = 90.53 > ϰ2درﻧﺘﯿﺠه فرﺿﯿه رﺿایت کارﺷﻨاﺳان در رتﺒهﺑﻨدي
پذیرفﺘهﺷده اﺳت و ﻧﺘایج رتﺒهﺑﻨدي مﻌﯿارﻫا در جدول  1آمده اﺳت .پس از رتﺒهﺑﻨدي مﻌﯿارﻫا ،اﻫﻤﯿت ﻧسﺒﯽ ﻫر یک از مﻌﯿارﻫا
ﺑدیﻦﺻﻮرت مﺤاﺳﺒه مﯽﮔردد :ﺑراي ﺑه دﺳت آوردن اﻫﻤﯿت ﻧسﺒﯽ مﻌﯿارﻫا طﯽ پرﺳﺸﻨامه از جامﻌه آماري ﺧﻮاﺳﺘه ﺷد تا ﺑا در ﻧﻈر
ﮔرفﺘﻦ ﺑازه  ،221ﻫر یک از مﻌﯿارﻫاي اولﻮیتﺑﻨدي ﺷده را ﻧسﺒت ﺑه مﻌﯿار قﺒﻠﯽ مﻮرد ارزیاﺑﯽ قرار دﻫﻨد .ازآﻧﺠاکه تﻤامﯽ مﻌﯿارﻫا از
اﻫﻤﯿت ﺑرﺧﻮردار ﻫسﺘﻨد و ﻧﺒاید در وزن دﻫﯽ تفاوت زیادي ﺑه وجﻮد ﺑﯿاید از ﺑازه  221اﺳﺘفاده مﯽﺷﻮد .مﻌﯿار اول فاقد اﻫﻤﯿت ﻧسﺒﯽ
مﯽﺑاﺷد از مﻌﯿار دوم ﺑه ﺑﻌد ﻫر مﻌﯿار ﺑا مﻌﯿار قﺒﻞ ﺧﻮد ﺳﻨﺠﯿده مﯽﺷﻮد .درﻧهایت ﻧﺘایج ﺣاﺻﻠه از پرﺳﺸﻨامه ﻧﯿﺰ ریک فرم
جﻤعآوري مﯽﺷﻮد و ﺑا تﻮجه ﺑه مﯿاﻧﮕﯿﻦ ﺣاﺻﻠه از مﺠﻤﻮﻋه پرﺳﺸﻨامه ،اﻫﻤﯿت ﻧسﺒﯽ ﻫر مﻌﯿار ﺑه دﺳت مﯽآید .ﺳپس طﺒﻖ رواﺑﻂ
 ،SWARAﺿریب 𝑗𝑘 ،وزن اولﯿه ﺷاﺧصﻫا ) 𝑗𝑞( و وزن ﻧهایﯽ ﻫر مﻌﯿار ) 𝑗𝑤( ﺑه دﺳت مﯽآید که در جدول  5ﻧﺸان دادهﺷده
اﺳت.

8

جدول  -5فﺮآیند محاسبات رتبهبندی معیارها

مﻌﯿار

فرآیﻨد مﺤاﺳﺒه

5

0

0

1

0

5

7

2

۳

52

50

55

70

15

22

00

02

۳5

۳۳

50

57

00

𝑘𝑗𝑡 ∑

52

𝑟=9

۳0

مﺠﻤﻮع رتﺒهﻫا

2255
2
22520
02055

525۳0
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 -5بحث و نتیجهگیری
ﻫدف از تﺤقﯿﻖ ﺣاﺿر ﺷﻨاﺳایﯽ ریسکﻫاي پروژهﻫاي ﻧﯿروﮔاﻫﯽ مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي ،رتﺒهﺑﻨدي ریسکﻫا و تﻌﯿﯿﻦ
مؤثرتریﻦ آنﻫا ﺑﻮده اﺳت ،تﻮجه ﺧاص ﺑه ﺷرایﻂ اقﻠﯿﻤﯽ و امﮑان ﺑهکارﮔﯿري مﻮاد و مﺼالﺢ مﻮجﻮد ﺑازار از مهمتریﻦ ویﮋﮔﯽﻫاي
طرح مذکﻮر اﺳت و روش  SWARAﺑراي ایﻦ ارزیاﺑﯽ مﻄرح ﺷد .در ایﻦ تﺤقﯿﻖ مراﺣﻞ اﻧﺠام کار ﺑه ﺷرح زیر اﺳت:
 طﯽ ایﻦ تﺤقﯿﻖ اﺑﺘدا  10ریسک ﺣﻮزه ﻧﯿروﮔاﻫﯽ پدافﻨدي در  50ﮔروه ﺑا اﺳﺘفاده از مﻄالﻌات کﺘاﺑﺨاﻧهاي ،مقاالت ،اﺳﻨاد،
پایانﻧامهﻫاي در دﺳﺘرس جﻤعآوريﺷده اﺳت که ﻧﺘایج در جدول  0ﻧﺸان دادهﺷده اﺳت.
 از مهﻨدﺳﯿﻦ ﺑاتﺠرﺑه ﻧﻈاممهﻨدﺳﯽ ﺧﻮاﺳﺘهﺷده تا ﺑر اﺳاس طﯿﻒ لﯿﮑرت ریسکﻫاي کارآمد را مﺸﺨص کﻨﻨد که ﻧﺘایج ایﻦ
پرﺳﺸﻨامه در جدول  0آمده اﺳت ،ﺳپس از ﺑﯿﻦ تﻤامﯽ آنﻫا ریسکﻫایﯽ که ارزﺷﺸان از مﯿاﻧﮕﯿﻦ ارزشﻫا ( )0220ﺑﯿﺸﺘر و
مساوي ﺑﻮده اﻧﺘﺨاب ﮔردید که درﻧهایت  05ریسک در  ۳ﮔروه ﺑهﻋﻨﻮان ریسکﻫاي مؤثر ازﻧﻈر کارﺷﻨاﺳان اﻧﺘﺨابﺷدهاﻧد.
 ﺑا اﺳﺘفاده از مﻄالﻌات قﺒﻠﯽ  50مﻌﯿار ﺑهمﻨﻈﻮر ارزیاﺑﯽ ریسک مﺸﺨصﺷدهاﻧد که از  1مﻌﯿار مثﺒت و  7مﻌﯿار مﻨفﯽ تﺸﮑﯿﻞﺷده
اﺳت .مﻌﯿارﻫاي ﺷﻨاﺳایﯽﺷده اﺑﺘدا تﻮﺳﻂ کارﺷﻨاﺳان رتﺒهﺑﻨدي ﺳپس ﺑا الﮕﻮریﺘم رتﺒهﺑﻨدي  SWARAاثﺒات ﮔردیدﻧد ،در
ادامه ﺑا روش  SWARAوزن دﻫﯽ ﺷدﻧد ،اوزان ﺑهدﺳتآمده مﯿان ایﻦ تفاوت افﮑار و اﻧﺘﻈارات تﻌادل ایﺠاد مﯽﻧﻤاید .ﻧﺘایج
ﻧﺸان داده اﺳت مﻌﯿار واکﻨﺶ ﺑه ریسک و اتﺼال ﺑه ریسک ﺑه ترتﯿب ﺑا اوزان  22005و 22250ﺑﯿﺸﺘریﻦ تﺄثﯿر و کﻤﺘریﻦ تﺄثﯿر را
در اﻧﺘﺨاب ﮔﺰیﻨه دارﻧد .ﻧﺘایج ایﻦ پﮋوﻫﺶ ،پﺸﺘﻮاﻧه مﺤﮑمتري ﺑراي ورود ﺳرمایهﮔﺰاران و پﯿﻤاﻧﮑاران ﺑه پروژه تﻮﺳﻌه ﻧﯿروﮔاه
ﻫاي مقﯿاس کﻮچک پدافﻨدي غﯿر ﻋامﻞ ایﺠاد ﺧﻮاﻫد ﻧﻤﻮد و مﻨﺠر ﺑه کاﻫﺶ ﻫﺰیﻨهﻫاي پروژه ﺧﻮاﻫد ﺷد؛ که ایﻦ وﺿﻌﯿت ﻫم
ﺑراي ﺳرمایه ﮔذاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑهﺻرفه ﺧﻮاﻫد ﺑﻮد و ﻫم ارﮔان ﻫاي دولﺘﯽ را ﺑا ﻫﺰیﻨه کﻤﺘر و اطﻤﯿﻨان ﺑﯿﺸﺘر ﺑه ﺧرید
تﺸﻮیﻖ ﺧﻮاﻫد کرد.
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فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال چهارم ،شماره ( 5پیاپی ،)55 :بهار 5011

ارزیابی مالی و اقتصادی سوخترسانی به روستاهای صعبالعبور از
طریق جایگاههای مادر -دختر؛ مطالعه موردی :کشور ایران

روحاله یاراحمدی ،*1رسول

مطهری2

تاریخ دریافت0011/10/01 :
تاریخ پذیرش0011/10/10 :
کد مقاله03002 :

چکـیده
وجود شبکه عظیم خط لوله گاز در اقصی نقاط ایران ،گاز را در اکثر نقاط کشور در دسترس قرار داده است .همچنین
مقایسه قیمتهای میانگین  CNGو بنزین در بازارهای جهانی نشان میدهد که قیمت جهانی گاز یک پنجم قیمت
جهانی بنزین با ارزش حجمی مساوی میباشد و این موضوع به وضوح نشاندهنده ارزانی سوخت  CNGنسبت به
سوخت بنزین میباشد .ولی بسیاری از روستاها و شهرهای کشور از این نعمت محروم میباشند .در نقاطی که از لحاظ
اقتصادی ،شرایط جغرافیای و دور بودن روستا از خط لوله گاز اصلی امکان لولهکشی نباشد از جایگاههای مادر و دختر این
گاز مورد نیاز روستا و شهرها تأمین میگردد .در این مقاله ابتدا تعداد کشنده و کفیهای مورد نیاز با توجه به میزان
تقاضای روستاها ،ظرفیت کفی ،سرعت کشنده و میزان مسافت بین جایگاه ماد و جایگاههای دختر تعیین شده است .سپس
امکان احداث این جایگاهها از لحاظ مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و میزان حساسیت پارامترهای مهم سنجیده
شده است.

واژگـان کلـیدی :مادر -دختر ،CNG ،ارزیابی مالی و اقتصادی

 -5کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران( ،نویسنده مسئول) Yarahmadi.ie@gmail.com

 -0کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشگاه علم و صنعت ایران،
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 -1مقدمه
کشور ایران در آینده نزدیک دیگر یک کشور نفتخیز نیست،
اما میزان ذخایر گاز طبیعی در کشور حدود  00٫۶کفیون متر مکعب
بوده که برای مصرف حدود  001ساله جمعیت کنونی کشور کافی
است و از این نظر مقام اول ذخایر گازی دنیا را دارا بوده و چون این
گاز به راحتی قابل پمپاژ کردن است ،خیلی سریع در اختیار
مصرفکننده قرار میگیرد و احتیاج به هزینه حملونقل باالیی
ندارد] .[1شبکه گسترده خط لوله گاز طبیعی در کشور یکی از
مسائلی است که سیاستگذاران بخش انرژی را به استفاده از این
انرژی تشویق میکند .مطابق با آمار شرکت پخش فرآوردههای
نفتی ،تعداد جایگاههای ( CNGتک منظوره و دومنظوره) به شرح
جدول ( )0است.
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جدول ( )1تعداد جایگاههای  CNGدر
کشور ایران
سال

تعداد جایگاه

92

0۶00

21

09۶1

20

02۶1

20

0010

20

00۶0

23

0093

احداث تعداد جایگاهها در سال های اخیر روند نزولی داشته است .علت اصلی این روند نزولی ،نزدیک شدن به پایان طرح
احداث  0۶۶1جایگاه در سطح کشور است .گاز طبیعی سوختی است که عمدتاً به عنوان جایگزینی برای بنزین ،گازوئیل و گاز
مایع به کار میرود و دارای مزایای زیر است:
 گاز طبیعی سوختی با احتراق بهینه و تمیز است که سبب افزایش عمر موتور ماشین و کاهش تعمیرات آن میگردد. در صورت احتراق گاز طبیعی )، (CNGگاز منواکسید کربن در حدود 11درصد و مواد آالینده گازی غیر متانی 92درصد واکسید نیتروژن  91درصد کمتر است.
 از نظر ایمنی ،گاز طبیعی ایمنتر است .زیرا گاز طبیعی برخالف بنزین در زمان وقوع حوادث و تصادفات در هوا نشر وپراکنده میگردد .اما حوضچههای بنزین بر روی زمین ایجاد خطر آتشسوزی میکنند.
 عدد اکتان باال ( )001و افزایش راندمان  03درصدی ].[2در ایستگاه سوخترسانی مادر-دختر ،یک کفی با مخازن تعبیه شده روی آن ،در ایستگاه مادر ،مخازن را از سوخت پر کرده و
به ایستگاه مورد نظر انتقال میدهد .ایستگاه مقصد به ایستگاه دختر مشهور میباشد .در اغلب موارد هزینه این نوع سوخترسانی در
دراز مدت گرانتر از به وجود آوردن شبکه گازرسانی و استقرار ایستگاه دائمی تمام خواهد شد .با وجود این سیستم سوخترسانی در
مواقعی که در یک مکان دور افتاده نیاز فوری به  CNGباشد ،قابل کاربرد است .هنگامیکه  CNGبه مخازن (سیلندرهای) کفی
منتقل شد ،دو روش به منظور استفاده از آن در ایستگاه دختر وجود خواهد داشت .در روش اول CNG ،به یک مخزن ثابت در
ایستگاه دختر تخلیه میگردد و سپس توسط یک کمپرسور به خودروها سوخترسانی میشود .در روش دوم که بهتر میتوان انرژی
را صرفهجویی نمود؛ کامیون ،کفی را در ایستگاه دختر گذاشته و با کفی که تخلیه شده است به ایستگاه مادر باز خواهد گشت .در
هر صورت بهتر است در تخلیه  CNGاز مخازن کفی ،از یک کمپرسور استفاده شود .این امر موجب خواهد شد تا از تمامی ظرفیت
سوخت منتقل شده استفاده شود.
شکل ( )0عمل سوختگیری در ایستگاه مادر و
سوختدهی در ایستگاه دختر را نشان میدهد .در این
روش عالوه بر سوختگیری خودروها در محل
ایستگاه دختر ،با تخلیه گاز و کاهش فشار آن ،از آن
برای مصارف خانگی نیز استفاده میشود ].[3
 دالیل اصلی نیاز به جایگاههای مادر -دختر: صعبالعبور بودن برخی از مسیرها برایلولهگذاری جهت گازرسانی به روستاها
 فاصله زیاد روستاها از خط لوله اصلی گاز نداشتن صرفه اقتصادی لولهگذاریشکل ( )1سوختگیری جایگاههای مادر -دختر

 -2بیان مسئله
هدف کلی از ارائه این مقاله ،تعیین امکان احداث جایگاههای مادر -دختر است .چون زمین احداث جایگاه از سوی شرکت
پخش به صورت رایگان در اختیار جایگاهداران قرار داده میشود ،بنابراین عوامل اصلی و اساسی که بیشترین تأثیر بر روی احداث
جایگاه مادر-دختر دارد شامل هزینههای محوطهسازی ،خرید تجهیزات و محاسبه تعداد کشنده و تعداد کفی بر اساس مسافت بین
جایگاه مادر و جایگاههای دختر است .به همین منظور ابتدا تعداد کشنده و تعداد کفی محاسبه شده است و سپس امکان احداث و
ارزیابی ریسک های مربوط به آن مورد مطالعه قرار گرفته است .به منظور تعیین تعداد کشنده و تعداد کفیها ،ابتدا باید تعداد
سکوهای جایگاههای دختر و مادر مشخص شوند .به منظور تعیین تعداد سکوهای جایگاههای دختر ،باید میزان تقاضا از آن جایگاه
دختر در واحد ساعت معین شود .با تعیین میزان تقاضا و با مشخص بودن ظرفیت کمپرسور خروجی ( 0311مترمکعب بر ساعت)
میتوان تعداد کاهنده فشار در جایگاه دختر را محاسبه نمود .ازآنجاییکه نباید هیچگونه قطعی در خروج گاز صورت گیرد ،به ازای
هر کاهنده فشار  0عدد سکو در نظر گرفته میشود که در یکی از سکوها گاز در حال تخلیه است و در سکوی دیگر ،کفیی به حالت
آماده قرار دارد تا در صورت اتمام گاز ،کفی دیگر به کاهنده متصل شود .در این مدل فرض شده است که به ازای هر جایگاه مادرi ،
جایگاه دختر میتواند به آن تخصیص یابد که در شکل ( )0فقط جایگاه دختر iام نشان داده شده است.

Thabane et al
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در ایران حدود  301شهر و حدود  0101روستا دارای خط لوله اصلی هستند و بیش از  93درصد خطوط ارتباطی کشور خط
لوله گاز میگذرد ] .[3صعبالعبور بودن برخی از مسیرها برای لولهگذاری جهت گازرسانی به روستاها ،طوالنی بودن فاصله روستاها
از خط لوله اصلی گاز و نداشتن صرفه اقتصادی لولهگذاری سبب شده است که گازرسانی به این روستاها یا شهرهای دورافتاده از
خط لوله اصلی گاز از طریق جایگاه مادر-دختر تأمین شود .بنابراین استفاده از گاز طبیعی میتواند اثرات مثبت اقتصادی و
زیستمحیطی چشمگیری را به دنبال داشته باشد .حال اگر سیاست گازسوز کردن خودروها و نیاز مردم به گاز ،سراسری و جامع در
نظر گرفته شود ،در مرحله توسعه شبکه سراسری گاز و در زمانی که هنوز شبکه سراسری به همه مناطق توسعه نیافته باشد و یا در
هنگامیکه محل مورد نظر بهقدری دور افتاده باشد که از لحاظ اقتصادی انتقال گاز از طریق لولهکشی مقرون بهصرفه نباشد،
میتوان از سیستم سوخترسانی مادر-دختر استفاده نمود .مؤسسات ملی انگلیس در بخش تحقیقات بهداشت ،مطالعاتی بر روی
شکافهای بین امکانسنجی و طرح پیادهسازی آزمایشی انجام دادهاند .بر اساس این مطالعات طرح امکانسنجی بر روی موضوع
اینکه کجا طرح میتواند انجام شود تمرکز دارد اما طرح پیادهسازی آمایش به معنای پیادهسازی طرح در ورژن بسیار کوچک است
] .[4در مقالهای تابانه و همکاران 0هدف اصلی مطالعات پیادهسازی آزمایشی را رسیدن به مطالعات امکانسنجی میدانند ].[5
صیادی و همکاران در پژوهشی معدن مس سونگون را مورد ارزیابی قرار دادهاند .در این مطالعه ابتدا مطالعات مالی و اقتصادی
معدن بررسی شده و در نهایت جهت شناسایی ریسکهای طرح از نرمافزارهای کامفار و  @RISKاستفاده نمودهاند ] .[6ابطحی
امکان احداث پروژهها ی معماری اطالعات سازمانی را مورد بررسی قرار داده است و در این مطالعه وی مدل سه وجهی در ابعاد
اقتصادی ،فنی و اجرایی بر اساس مدلهای خط امتیازدهی را پیشنهاد داده است .این مدل پیشنهادی ،در دو پروژه به صورت عملی
به کار گرفته شده است ] .[7روشندل و ستاری در مقالهای به تعیین تعداد کفی و کشنده و هزینههای بین جایگاههای مادر و دختر
پرداختهاند در این بررسی سه سناریوی مختلف برای فواصل  031 ،13و  011کیلومتر در نظر گرفته شده است و در نهایت پس از
محاسبات صورت گرفته ،حداکثر فاصله برای اقتصادی بودن طرح  13کیلومتر محاسبه شده است ] .[8نوبخت و ماریان شهر مشهد
را به  00منطقه و  000ناحیه ترافیکی تقسیم بندی نموده و با استفاده از اطالعات در دسترس و با استفاده از نرمافزارهای Lingo
و  ،GISبهترین نواحی جهت احداث جایگاههای سوخت را مشخص نمودهاند ].[9
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شکل ( )2تعیین تعداد سکو ،کفی و تعداد کشندهها

 -1-2مطالعه موردی
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در این مطالعه سه روستا به عنوان سه دختر در یکی از استانهای کشور در نظر گرفته شده است که میزان تقاضای هر کدام از
این دخترها برابر با جدول ( )0است .سپس به تعیین سایر پارامترها میپردازیم.
محاسبه ظرفیت  PRU1در جایگاه دختر  :iظرفیت کاهنده فشار ( )PRUبرابر با میزان تقاضا در هر ساعت و مطابق با
جدول ( )0است.
تقاضا در هر ساعت به ازای هر دختر = ظرفیت کاهنده دختر i
dpi = Di
i = 1,2, … , I

i

0
0
0

جدول ( )2ظرفیت کاهنده فشار
(مترمکعب بر ساعت) Di
00111
01111
00311

مدت زمان تخلیه در جایگاه دختر  :iهر کفی شامل  0سبد است که هر سبد نیز شامل  10مخزن است .پس تعداد کل
مخازنی که در یک سبد قرار میگیرند برابر با  099مخزن است و ظرفیت هر مخزن  01مترمکعب است .پس کل ظرفیت کفی
برابر با  31۶1مترمکعب است .مدت زمان تخلیه در جدول ( )0نشان داده شده است.
سکوهای جایگاه دختر *

ظرفیت هر کفی
ظرفیت PRU

i = 1,2, … , I

= مدت زمان تخلیه
Tct
∗ npi
Di

=Tdi

جدول ( )3مدت زمان تخلیه
i

(ساعت) Tdi

0

.2۶

0

010۶

0

.9

مدت زمان رفت و برگشت :برابر با دو برابر نسبت مسافت به متوسط سرعت کشنده است که مطابق با جدول ( )0است.

1- Pressure Release Unit

51

مسافت بین مادر و دختر i
( ∗  = 2مدت زمان رفت و برگشت
)
سرعت در واحد مسافت نوع مسیر
DIi
) ( ∗ TGBi = 2
S

i = 1,2, … . , I

i

0
0
0

جدول ( )4مدت زمان رفت و برگشت
(کیلومتر) DIi
(کیلومتر بر ساعت)s
031
۶1
001
۶1
091
۶1

(ساعت) TGBi

3
0
۶

تعداد دفعات رفت و برگشت هر کشنده در طول روز :چون در  00ساعت شبانه روز قرار است به جایگاههای دختر
گازرسانی شود پس تعداد دفعات رفت و برگشت هر کشنده برابر با نسبت  00ساعت به زمان رفت و برگشت هر کشنده است و در
جدول ( )3نشان داده شده است.
24

[ = تعداد دفعات رفت و برگشت هر کشنده در طول روز
]
مدت زمان رفت و برگشت هر کشنده
i = 1,2, … , I

24
]
TGBi

[ = ngbt i

i

ngbt i

0
0
0

0
۶
0

تعداد دفعات رفت و برگشت مورد نیاز جهت برآورد تقاضا :به منظور برآورده شدن تمام تقاضای هر جایگاه دختر
باید تعداد دفعات رفت و برگشت مورد نیاز جهت برآورد تقاضا مورد محاسبه قرار گیرد که از نسبت  00ساعت شبانه روز به مدت
زمان تخلیه هر جایگاه دختر به دست میآید .و در جدول ( )۶نشان داده شده است.
]+1

24

مدت زمان تخلیه

[ = دفعات رفت و برگشت مورد نیاز

i = 1,2, … , I
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جدول ( )5تعداد دفعات رفت و برگشت

24
ngbi = [ ] + 1
Tdi

جدول ( )6دفعات رفت و برگشت مورد نیاز
i

ngbi

0

03

0

00

0

01

تعداد کشنده مورد نیاز بین جایگاه مادر و هر جایگاه دختر :تعداد کشنده مورد بین جایگاه مادر و هر جایگاه دختر از
تقسیم تعداد رفت و برگشت مورد نیاز به تعداد دفعات رفت و برگشت هر کشنده به دست میآید.
تعداد رفت و برگشت مورد نیاز
[ =تعداد کشنده مورد نیاز
]+1
تعداد دفعات رفت و برگشت هر کشنده در طول روز
ngbi
[ = nTi
]+1
ngbt i
میزان تقاضای جایگاه مادر در ساعت برابر با مجموع تقاضای تمام جایگاههای دختر در هر ساعت است و مطابق با جدول ()1
است.
51

جدول ( )7تعداد کشنده مورد نیاز
i

nTi

0

1

0

0

0

9

تعداد سکو در جایگاه مادر :ظرفیت هر کمپرسور جایگاه مادر  0311مترمکعب بر ساعت است.
تقاضای همه دخترها در واحد ساعت
2500

=تسکوی جایگاه مادر

∑ i Di
[=
]+1
2500
36500
[=
] + 1 = 15
2500

ndm
ndm

تعداد سکو به ازای هر کاهنده در جایگاه دختر :i
i = 1,2, … , I

=2تعداد سکو
npi =2
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تعداد کفی مورد نیاز:
نصف تعداد سکوهای جایگاه دختر +سکوهای جایگاه مادر+تعداد کامیون=تعداد کفی مورد نیاز
1
ntr = ∑ nTi + ndm + ∑ npi
2
i

i

ntr =19 + 15 + 1 = 35

میزان مصرف سالیانه گاز:
 ∗ 24 ∗ 365تقاضای جایگاه مادر در ساعت=مصرف سالیانه گاز
D = ∑ Di ∗ 24 ∗ 365
i

مترمکعب D = 36500 ∗ 24 ∗ 365 = 319740000

هزینه خرید کشنده ،کفی ،سبدهای مخازن و متعلقات هر مخزن :هر کفی شامل  0سبد است که هر سبد شامل
 19مخزن است.
=هزینه خرید کشنده ،کفی ،سبد مخازن و متعلقات
**19قیمت هر مخزن*0+قیمت متعلقات هر مخزن
+تعداد کفی*قیمت کفی*0+تعداد کفی
قیمت کشنده*تعداد کشنده

CBH = CRP ∗ 4 + CP ∗ 78 ∗ 4 + Ctr ∗ ntr + CT ∗ nT
CBH = 9225 ∗ 4 + 1200 ∗ 78 ∗ 4 ∗ 35 + 70000000 ∗ 35 + 19 ∗ 350000000
= 9113140900
تومان

هزینه خرید گاز:
قیمت خرید* مصرف سالیانه گاز=هزینه خرید گاز

تومان
01

CBG = D ∗ BP
CBG = 319740000 ∗ 350 = 111909000000

درآمد گاز:
قیمت فروش* میزان مصرف سالیانه گاز=درآمد گاز

تومان

R=D∗P
R = 319740000 ∗ 700 = 223818000000

هزینه حملونقل:
هزینه در واحد زمان*تعداد کشنده*=00*0۶3هزینه حملونقل
تومان

CT = ntr ∗ X ∗ 24 ∗ 365 = 19 ∗ 20000 ∗ 24 ∗ 365 = 3328800000

هزینه گازوئیل:
*مصرف در واحد کیلومتر=هزینه گازوئیل
(مسافت*تعداد کشنده*تعداد دفعات رفت و برگشت)
تومان

CGa = 16 ∗ (25 ∗ 150 + 21 ∗ 120 + 30 ∗ 180) ∗ 310 ∗ 365 = 21127368000

حقوق و دستمزد سالیانه کارکنان :در هر شیفت کاری  9ساعته ،در هر جایگاه دختر  0نفر و در جایگاه مادر  0نفر مورد
نیاز است که متوسط حقوق ماهیانه این افراد در  00ماه ( 0ماه به عنوان عیدی و سنوات) ضرب میشود .همچنین به تعداد
کشندهها نیز راننده مورد نیاز است .همچنین بیمه و مزایای کارکنان نیز باید محاسبه شود.
(افراد جایگاه مادر+تعداد جایگاه دختر * تعداد کارکنان
هزینه ایاب و ذهاب  +حقوق ماهیانه ∗ ∗ 14

هزینه بیمه پرسنل+
هزینه بیمه  .00درصد حقوق پرسنل در نظر گرفته شده است.
)CW = 3 ∗ (∑ nTi + n ∗ y + z) ∗ 14 + A + .23 ∗ (3 ∗ (∑ nTi + n ∗ y + z) ∗ 14
i

= 3 ∗ (19 + 3 ∗ 3 + 4) ∗ 14 ∗ 1500000 + 150000 ∗ 13 ∗ 32 + 680400
= 2079080400
تومان

i

 -2-2ارزیابی مالی و اقتصادی ][10
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+تعداد راننده) ∗ =0هزینه حقوق و دستمزد

هزینه تأمین انرژی
شامل هزینه تأمین آب ،برق ،تلفن و  ..است.
تومان

𝐶𝐸 = 𝑊𝐶 + 𝐸𝐶 + 𝑇𝐶 = 3000000 + 15000000 + 500000 = 18500000

سایر پارامترها
n
تعداد جایگاههای دختر
𝑀𝐿𝐶 هزینه محوطهسازی و تأسیسات جایگاه مادر
𝐷𝐿𝐶 هزینه محوطهسازی و تأسیسات جایگاه دختر
𝐸𝑀𝐶 هزینه خرید تجهیزات جایگاه مادر
𝐸𝐷𝐶 هزینه خرید تجهیزات جایگاه دختر
𝑀𝐶 هزینه خرید مواد اولیه
𝑈𝐵𝐶 هزینههای قبل از بهرهبرداری
هزینه خرید مواد اولیه:

𝑎𝐺𝐶 𝐶𝑀 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝐵𝐻 + 𝐶𝑀𝐸 + 𝑛 ∗ 𝐶𝐷𝐸 +

05

𝐶𝑀 = 111909000000 + 9113140900 + 1200000000 + 3 ∗ 700000000 + 21127368000
= 145449508900
تومان

هزینه نگهداری و تعمیرات سالیانه:
برابر با  3درصد هزینه خرید تجهیزات جایگاه مادر ،جایگاههای دختر و هزینه خرید کفیها ،کشنده و مخازن آن است.
) 𝐸𝐷𝐶 ∗ 𝑛 𝐶𝑃𝑀 = .05 ∗ (𝐶𝐵𝐻 + 𝐶𝑀𝐸 +
𝐶𝑃𝑀 = .05 ∗ (9113140900 + 1200000000 + 3 ∗ 700000000) = 620657045

تومان

هزینه استهالک سالیانه:

) 𝐷𝐿𝐶 ∗ 𝑛 𝐶𝐷𝐸 = .05 ∗ (𝐶𝐵𝐻 + 𝐶𝑀𝐸 + 𝑛 ∗ 𝐶𝐷𝐸 + 𝐶𝐿𝑀 +
𝐶𝐷𝐸 = .05 ∗ (9113140900 + 1200000000 + 3 ∗ 700000000 + 450000000 + 3
∗ 300000000) = 688157045
تومان

سرمایه در گردش:
تومان

1
1
) 𝐸𝐶 (𝐶𝑀 ) + (𝐶𝑊 +
=
12
6
= 12120792408 + 39596733 = 12160389141

𝐶𝑊𝐶
𝐶𝑊𝐶

سرمایه ثابت:
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𝑀𝑃𝐶 𝐶𝐹𝐶 = 𝐶𝐵𝐺 + 𝐶𝐵𝐻 + 𝐶𝑀𝐸 + 𝐶𝐷𝐸 + 𝐶𝐵𝑈 + 𝐶𝐿𝑀 + 𝑛 ∗ 𝐶𝐿𝐷 + 𝐶𝑈𝑃𝐹𝐶 +
𝐶𝐹𝐶 = 145449508900 + 450000000 + 3 ∗ 300000000 + 688157045 + 467995089
+ 620657045 = 148576318079
تومان

هزینههای پیشبینی نشده سرمایه ثابت:
تومان

𝐶𝑈𝑃𝐹𝐶 = .01 ∗ (CM + CLM + n ∗ CLD ) = 10467995089

کل سرمایهگذاری:
تومان

CTC = CFC + CWC
CTC = 148577364879

هزینههای ثابت سالیانه:

CFCO = .8 ∗ CW + .3 ∗ CE + .2 ∗ CPM + CUPFCO + CI + .8 ∗ CT + CDE + CM
CFCO = 198796297234
تومان

هزینههای پیشبینی نشده هزینه ثابت:
تومان

هزینههای متغیر:

ارزش افزوده ناخالص:

00

) CUPFCO = .05 ∗ (.8 ∗ CW + .3 ∗ CE + .2 ∗ CPM
CUPFCO = .05 ∗ (47614848856) = 2380742443

CV = .2 ∗ CW + .7 ∗ CE + .8 ∗ CPM + .2 ∗ CT
CV = 1591051716
تومان

) GV = R − (CPM + CE + CM
GV = 77729334055
تومان

ارزش افزوده خالص:
تومان

NV = GV − CDE
NV = 77041177010

نرخ بازگشت سرمایه:

NV
CTC
ROR = 52%
= ROR

نقطه سربهسر:

CTC
C
1− V
R
BP = 1496247338045
= BP

تومان
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350,000,000.00
300,000,000.00
250,000,000.00
ROR

200,000,000.00

I
C

150,000,000.00

n

100,000,000.00
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تحلیل حساسیت جهت برآورد اثرات احتمالی پارامترهای یک پروژه به کار میرود و طیف تغییرات متغیرها با توجه به مقادیر
حدی شاخصهای ارزیابی پروژه محاسبه میشود .از مهمترین مزایای این روش شناسایی تأثیرگذارترین عوامل بر پروژه بوده و
شناخت این پارامترها به مدیریت این امکان را میدهد که شرایط بدبینانه و خوشبینانه را از قبل پیشبینی کند .به منظور تحلیل
حساسیت ابتدا پارامترهای مهمی مانند نرخ بازگشت سرمایه ( ،)Iدرآمد ( ،)Rهزینههای سالیانه ( ،)Cعمر پروژه ( )nو ارزش اسقاط
( )SVمطابق با شکل ( )0شناسایی میشوند و مورد بررسی قرار میگیرند.

SV
50,000,000.00
0.00

5 0 % 4 0 % 3 0 % 2 0 % 1 0 % 0 % - 1 0 %- 2 0 %- 3 0 %- 4 0 %- 5 0 %

شکل ( )3تحلیل حساسیت پارامترهای مؤثر

با افزایش میزان نرخ بهره ،میزان خالص ارزش فعلی در حال کاهش است .با افزایش میزان درآمد ارزش فعلی نیز افزایش
مییابد .با افزایش میزان هزینهها میزان ارزش فعلی در حال کاهش است .میزان ارزش فعلی نسبت به میزان ارزش اسقاطی در
پایان دوره و عمر پروژه حساسیت بسیار کمی دارد.

 -3نتیجهگیری
با توجه به مطالعات صورت گرفته احداث جایگاههای مادر -دختر در صورتی اقتصادی است که شرکت گاز با تفاوت قیمت گاز
را از شرکت احداثکننده جایگاههای مادر دختر بخرد .همچنین با افزایش طول مسیر بین جایگاههای مادر -دختر تعداد کشنده و
کفیها افزایش مییابد که اقتصادی بودن طرح را کاهش میدهد .با توجه به اینکه هزینههای احداث این طرح بسیار زیاد میباشد

02

بنابراین ریسکهای مالی آن نیز بسیار زیاد است که توصیه میشود جهت کاهش این ریسکها ،در کمترین زمان ممکن جایگاهها
احداث شوند .زیرا احداث این جایگاهها به سیاست دولت و شرکت پخش نیز وابسته است.

منابع
https:// Oil reserves in Iran. Org.
http://trilogy-es.com/cng.
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طریق جایگاه مادر -دختر ،دومین کنفرانس توسعه پایدار در آب ،انرژی و محیطزیست.
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احمدرضا صیادی ،مسعود منجزی ،مهرداد حیدری و مهدی وحیدی ،009۶ ،ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن
سونگون ،نشریه علمی -پژوهشی مهندسی معدن ،دوره دوم ،شماره سوم.
سید ابراهیم ابطحی ،0020 ،مدلی برای اولویتبندی و امکانسنجی گزینههای سامانهای راهحل در تدوین برنامه گذار
پروژههای معماری اطالعات سازمان ،نشریه مهندسی صنایع دانشگاه شریف.
امین روشندل و سورنا ستاری ،009۶ ،مدلسازی مخازن  cngبرای تأمین موقت گاز طبیعی ،مطالعات فصلنامه اقتصاد
انرژی ،شماره .00
شمس نوبخت و امیر مصطفی ماریان ،0092 ،مکانیابی بهینه جایگاههای عرضه سوخت با استفاده از برنامهریزی ریاضی و
سیستم اطالعات جغرافیایی :مطالعه موردی شهر مشهد ،مهندسی حملونقل ،شماره دوم.
10. .Feasibility Study Template, www.Project Management Docs.com

فصلنامه علمی تخصصی پژوهشهای کاربردی مهندسی صنایع
سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1011

مروری بر آموزش سبز ،مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارزیابی عملکرد
در مدیریت زنجیره تأمین سبز

الهام

سلیمانی*1

تاریخ دریافت1911/11/24 :
تاریخ پذیرش1411/11/15 :
کد مقاله14141 :

چکـیده
مدیریت پایدار زنجیره تأمین برای بهبود نتایج پایداری در زنجیرههای تأمین پیشنهاد شده است ،رویکرد مدیریت زنجیره
تأمین سبز به عنوان یک دیدگاه جامع مدیریت محیطی که همه جریانات از تأمینکنندگان به تولیدکنندگان و در نهایت به
مصرفکنندگان را در برمیگیرد؛ موردتوجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .درک و اهمیت مسئله زنجیره تأمین
سبز باعث شده است که رشد مطالعات و پژوهشها در حوزه زنجیره تأمین سبز در طول یک دهه گذشته افزایش یابد و از
توسعههای مفهومی تا مطالعات نظری و تجربی متغیر باشد؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر تحلیل و توصیف مروری بر
مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در زنجیره عرضههای جهانی میباشد .پژوهش حاضر از بعد هدف ،کاربردی و از
لحاظ ماهیت پژوهش ،توصیفی میباشد .در این مقاله به شناسایی ،تجزیه و تحلیل مقاالت منتشر شده در حوزه مدیریت و
گسترش زنجیره تأمین پایدار با استفاده از روش مرور ادبیات سیستماتیک  SLRبین سالهای  2115تا  2121پرداختهشده
است .بررسی مطالعات انجامشده نشان داد که اکثر مطالعات حاضر در زمینه پرداختهاند .در این میان تعداد کمی از
مطالعات ارائه کردهاند.

واژگـان کلـیدی :آموزش سبز ،ارزیابی عملکرد ،مدیریت زنجیره تأمین سبز

 -1کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور عسلویه ()masih.mirani@gmail.com
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صنعتی شدن جوامع بشری عالوه بر تأمین سعادت ،رفاه و پیشرفت انسانها ،سبب بروز معضالت و مشکالتی در زمینه محیط
زیست ،سالمت انسان ها ،از بین رفتن منابع ،آلودگی محیطی و ناهماهنگی اکولوژی و حوادث ناشی از کار و ایمنی شده است .حاد
بودن این مساله به حدی است که سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده است که  %24از بیماریها در جهان ناشی از آلودگی زیست
محیطی هستند و هر ساله بیش از  19میلیون نفر در جهان بر اثر ابتال به بیماریهای ناشی از عوامل زیست محیطی جان خود را از
دست میدهند .توجه به این مهم باعث شده است دولتها با اهرمهای سیاسی مختلف سعی کنند سازمانها و صنایع خود را به
درونی سازی هزینههای تخریب زیست محیطی ملزم کنند .در این راستا یکی از فرآیندهایی که میتواند در هر سازمانی برای مد
نظر قراردادن این مهم و اعمال آن در کلیه فرآیندهای کاری مؤثر واقع شود ،زنجیره تأمین است(کریمی و همکاران .)1911،در
اقتصاد در حال رشد امروز ،مصرف بیش از حد و تولید بیش از حد ،روند زوال محیط زیست را در سراسر جهان تسریع کرده
است .مصرف کنندگان ،از طریق الگوی مصرف ناپایدار و تولیدکنندگان ،از طریق تولید مبتنی بر روش های سنتی تخلیه منابع ،به
طور قابل توجهی در مشکالت اجتماعی زیست محیطی نقش داشته اند .مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توسط زنجیره های تأمین
مرتبط هستند و از آنجا که پایداری به عنوان راهی برای برگشت تخریب محیط زیست اجتماعی تلقی می شود ،معرفی آن نیز در
تحقیقات مربوط به زنجیره های تأمین آغاز شده است .بدون گسترش زنجیره های تأمین برای حساب کردن رفتار مصرف کنندگان
و تأثیر آنها بر عملکرد کلی سیستم ،نمی توان در مورد پایداری صحبت کرد .اخیراً ،نرخ فزاینده تخریب محیط زیست و کاهش
منابع ناشی از رشد اقتصادی تغییر کرده است تمرکز بر موضوعات اجتماعی-زیست محیطی ،یک زنجیره تأمین پایدار پدید آمده
است .در کل زنجیره ارزش ،مسائل مربوط به شبکه تدارکات برنامه ریزی مبتنی بر ابتکارات سبز ،تولید سبز و مدیریت موجودی،
مدیریت پسماند و طراحی محصوالت زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است(تقیخواه و همکاران .)2111 ،شورای تجارت
جهانی برای توسعه پایدارتأکید کرد که تغییر رفتار مصرف کننده نسبت به خریدهای پایدارتر می تواند در سراسر زنجیره تأمین
محقق شود(مید .)2112،اصطالح زنجیره تأمین ،در ابتدا توسط الیور و وببر ( )1122تعریف شده است ،اشاره به همکاری
سیستماتیک بین افراد ،فرایندها و اطالعات سازمان های مشابه برای ایجاد ملموس (به عنوان مثال محصول) یا ارزش های
نامشهود (یعنی خدمات) و تحویل آنها به مشتریان دارد .در این راستا ،مدیریت زنجیره تأمین فرآیندهای پایان کار با تقاضای بازار را
ارزیابی و همسو می کند(تیسنگ و هانگ .)2114،صنعتی شدن مشکالت اساسی اجتماعی و زیست محیطی را ایجاد و سبب بحث
در موردتوسعه پایدار از دهه  ،1191بهویژه گرم شدن جهانی و در کل مسائل زیست محیطی شده است )موریس و همکاران،
 .)2112با وجود مسائل موجود مانند حفاظت از محیط زیست ،شفافیت شرکت ،مزایای کارکنان و نگرانیهای امنیتی ،شرکتها نیاز
به ایجاد زنجیرههای تأمین زیست محیطی مناسب دارند؛ بنابراین ،شرکتهای پیشرو شیوههای مدیریت زنجیره تأمین پایدار را راه-
اندازی کردهاند (هانگ و همکاران .)2112،افزایش روزافزون رقابت در بین شرکت ها به صورت محلی و همچنین در بازار بین
المللی ،مدیران را به سوی این هدف سوق می دهد که برای ماندن در تجارت ،بر مزیت رقابتی تمرکز کنند .امروزه دستیابی به
اهداف مشتریان و جلب اعتماد مشتریان سخت تر و دشوارتر شده است .به همین دلیل مدیریت زنجیره تأمین به عنوان راه هایی
برای به دست آوردن مزیت رقابتی شناخته شده است (راجا و کوهران .)2112 ،امروزه مدیریت زیست محیطی با تاکید بر حفاظت از
محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل دولت ها و سازمان ها تبدیل شده است .سبز کردن زنجیره تأمین ،فرایند در نظر گرفتن
معیارها با مالحظات زیست محیطی در سرتاسر تأمین است مدیریت زنجیره تأمین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تأمین با
الزامات زیست محیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تأمین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،مدیریت بازیافت و مصرف
مجدد به منظور بیشنه کردن میزان بهره وری منابع همراه با عملکرد کل زنجیره تأمین است (پیامی؛ باریک بین و حامدی و فرجی،
 .)1912در سده های اخیر توسعه صنعتی جای خود را به توسعه پایدار داده است .سازمانهای جهانی همواره به دنبال
دستیابی به مزیت رقابتی از طریق خلق نوآوری و روشهای جدید هستند .برخی از این سازمان ها از طریق بهبود
عملکرد زیست محیطی و با رعایت قوانین و استانداردهای زیست محیطی ،افزایش دانش مشتریان در این خصوص و
کاهش اثرات منفی زیستمحیطی در محصوالت و خدمات خود مزیت رقابتی کسب میکنند (بهنامیان و متقی،
.)1930
در ادبیات زنجیره تأمین ،مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین پایدار و مدیریت زنجیره تأمین سبز معموالً به جای یک دیگر به کار
می روند ،این دو مفهوم کمی با یک دیگر فرق دارند .مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار در برگیرنده ی ابعاد اقتصادی ،پایداری
اجتماعی و زیست محیطی است؛ بنابراین مفهوم مدیریت زنجیره ی تأمین پایدار وسیع تر از مدیریت زنجیره ی تأمین سبز است و
مدیریت زنجیره ی تأمین سبز بخشی از مدیریت زنجیرهی تأمین پایدار می باشد .اگر به پیامدهای زیست محیطی زنجیره تأمین در
صنایع توجه الزم نشود و ملزومات زنجیره تأمین سبز فراهم نگردد ،در آیندهای نهچندان دور باید هزینه های زیادی برای رفع
خسارت و ضایعات ناشی از عدم توجه به این موضوع صرف شود .اقدامات اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز وگسترش آنها در
سراسر زنجیره تأمین ،مستلزم دخالت و حمایت منابع انسانی است که البته پژوهشهای موجود در این زمینه ،تاکنون ارتباط آموزش
سبز و مدیریت زنجیره تأمین سبز را بررسی نکردهاند .در این میان ،توجه به مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدیریت در شرایط بحرانی

و همچنینی آموزش های سبز امری ضروری محسوب میشوند که تاثیر بسزایی را بر جامعه و صنعت میگذارد و از آنجایی که
تاکنون هیچ پژوهشی مساله زنجیره تأمین سبز را در صنعت و مدیریت و آموزش آن به عنوان فرایندی پویا مورد توجه جدی قرار
نداده است ،بنابراین پژوهش حاضر به مروری بر مدیریت و گسترش زنجیره تأمین پایدار در عرضه های جهانی پرداخته است.

 -2مبانی نظری
 -1-2آموزش سبز

 -2-2زنجیره تأمین سبز
سیر صعودی جهانی شدن و افزایش سطح رقابت جهانی در دهه های اخیر تأثیر شگرفی بر صنایع در سراسر جهان داشته
است ،به گونه ای که صاحب نظران علوم مدیریت در طول این دهه ها تالش های خود را حول محور ایجاد ،گسترش و به
کارگیری سازوکار هایی متمرکز کرده اند که به کمک آن ها بتوان در بهبود سطح بهره وری و کیفیت محصول و درنتیجه کاهش
هزینه ها گام برداشت .به باور بسیاری از صاحب نظران ،برای دست یابی به چنین مقاصدی حرکت به سوی پایداری زنجیره تأمین
یکی از الزامات اجتناب ناپذیر و ضروری شرکت ها می باشد .امروزه بسیاری از شرکت های تولیدی پیشرو ،پایداری زنجیره تأمین
را به عنوان یک استراتژی برای افزایش قدرت رقابتی جهانی خود پذیرفته اند .این شرکت ها پیشرفت های قابل مالحظه ای را با
به کارگیری زنجیره تأمین پایدار تجربه کرده اند .تمرکز زنجیره تأمین تنها در جریان محصوالت یا خدمات از تأمین کننده برای
رساندن محصول به مشتری از طریق تمام اشخاص واسطه است ،اما در زنجیره تأمین پایدار تمرکز بر لجستیک معکوس است که
یک چارچوب برای بازیابی مواد در انتهای چرخه محصول وجود دارد؛ که همه بر اهمیت و جایگاه زنجیره تأمین پایدار در توسعه
پایدار تاثیر می گذارد.
زنجیره های تأمین حلقه های کلیدی هستند که ورودی های سازمان را به خروجی های آن متصل می کنند .در واقع زنجیره
تأمین رویکردی میان سازمانی دربردارنده تأمین کننده تأمین کنندگان تا مصرف کننده مصرف کنندگان است .چالش های که این
شبکه با آن مواجه است پیرامون کاهش هزینه ها ،تضمین تحویل به موقع و کاهش زمان حمل ونقل به منظور عکس العمل بهتر
به محیط کسب وکار است؛ اما از طرفی افزایش هزینه های زیست محیطی در این شبکه ها و رشد فشار مصرف کنندگان به منظور
ارائه کاالهایی که ازنظر زیست محیطی استاندارد باشند و از سوی دیگر آگاهی جامعه بیرونی و کارکنان شرکت از مسائل اجتماعی
مرتبط با سازمان ها و ایجاد گروه هایی در حمایت از جامعه و افراد و افزایش مسئولیت اجتماعی سازمان ها و شرکت ها ،موجب
گردیده است که بسیاری از سازمان ها به سمت پایداری در زنجیره تأمین حرکت کرده و معیارهای جدیدی را در عملیات خود
مدنظر قرار دهند(قاسمی و رعیت پیشه .)1914،زنجیره تأمین موجودیتی پویا بوده که جریانهای اطالعات محصوالت و مالی را در
درون خود دارد .فرآیند ارزیابی عملکرد نیز مستلزم پیمودن گام هایی متعدد از قبیل تدوین و یا بررسی اهداف کالن و استراتژیها،
استانداردهای عملکردی ،مقایسه عملکرد واقعی با استانداردهای هر شاخص ،اعالم نتایج و بکارگیری عملیاتاصالحی جهت بهبود
مستمر عملکرد از طریق مکانیسم بازخورد است(جباری؛ مهدوی راد و جباری .)1915،زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر
محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه ،طراحی و ساخت محصول ،فروش محصول و حملونقل ،استفاده از محصول و بازیافت
محصوالت میباشد (نیک نژاد )1911 ،و به مجموعه اقدامات داخلی و خارجی در سراسر زنجیره تأمین که به جلوگیری از ایجاد
آلودگی و بهبود مدیریت زیست محیطی میانجامد (ناصری طاهری )1925 ،اشاره دارد .در واقع هدف زنجیره تأمین سبز محدود
کردن ضایعات در درون سیستم صنعتی بهگونهای است که انرژی حفظ و از انتشار ضایعات مواد مضر محیط جلوگیریشود .در
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زنجیرة تأمین سبز به قابلیت سازمانهای مستقر در یک زنجیرة تأمین برای همکاریهای زیستمحیطی اشاره دارد .پیادهسازی
موفق سری استانداردهای ایزو  ،1411صرفه جویی در مصرف منابع ،جلوگیری از انتشار مواد مضر و آموزش به ذینفعان از جمله
اقداماتی است که میتواند مشترکاً توسط سازمانهای مستقر در آموزش در سازمانها همراه با مزایای زنجیرة تأمین انجام شود(چاینا و
همکاران .)2115،متعددی از جمله سازگاری در عملکردشغلی ،رضایت شغلی بیشتر ،رضایت بیشتر مشتریان و کاهش هزینههای
کسبوکار است (جاوروسکی و همکاران .)2112 ،مدیریت منابع انسانی سبز با ارجاع به شیوههای منابع انسانی) مانند آموزش( و
عوامل انسانی مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته که اساس هر تغییر سازمانی از جمله فرهنگ سازمانی ،کارگروهی و توانمندسازی به
نفع پایداری سازمان را تشکیل میدهند .عالوه بر این ،باید در نظر داشته باشیم که عوامل انسانی اساس مدیریت تحول در خصوص
سبز شدن شرکتها است(دیلی و هوانگ  .)2111آموزشهای سبز ارائه شده به مدیران و کارشناسان متناسب با نوع فعالیتهای آنان،
ارزیابی این آموزشها و همچنین در اختیارگذاشتن فرصت کافی برای استفاده از این آموزشها موجب میشود که مدیران زنجیره تأمین
به منافع اقتصادی حاصل از فعالیتهای زیستمحیطی ،تشخیص نیاز به بهبود در عملکرد زیستمحیطی و افزایش تعامل میان خرید و
محیط زیست آگاهی یافته و شرایط ایجاد زنجیره تأمین سبز را در سازمان تسهیل نمایندکه موجب اجرای الزامات زیست محیطی از
جمله دارا بودن گواهینامه ایزو  1411یا گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ام اس برای تأمین کنندگان و
کنترل کیفیت تأمین کنندگان به لحاظ آلودگی منجر به کارایی هزینه شرکت میگردد(آوخ و فاضل.)1911،
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زنجیره تأمین سبز سعی می شود تا در تصمیمات مدیران زنجیره تأمین عالوه بر هزینههای مشهود ،هزینههای نامشهودی که در
قیمت تمامشده محصول لحاظ نمیشود و بر محیطزیست اثرات منفی و مخرب دارند و به طور غیرمستقیم توسط بنگاه پرداخت می-
شود )هزینههای اجتماعی) حداقل گردد(ایمانی و احمدی.)1922 ،

 -3-2مدل های زنجیره تأمین سبز
گسترش رقابت و ارتباط بین بازارها ،منابع ،عرضه و تقاضا باعث افزایش اهمیت استراتژیک زنجیره تأمین شده است ،به گونه
ای که حفظ و بقای زنجیره تأمین کارا و منعطف برای شرکت ها امری ضروری است .با افزایش پذیرش استانداردهای مختلف
مانند استانداردهای ایزو ،مدیریت زنجیره تأمین در عملکرد محیط زیستی کسب وکارها نیز نقشی برجسته پیدا کرده است .کسب و
کارها به منظور حفظ و تقویت مزیت رقابتی خود در بازارهای مختلف ،نیازمند همسویی و ادغام تمامی عملیات تجاری خود با
ارزیابی مداوم زنجیره تأمین عملیاتشان می باشند .تمرکز بر زنجیره تأمین گامی نو به سوی پذیرش و توسعه بیشتر است ،زیرا
زنجیره تأمین  ،در برگیرنده تمامی فعالیت ها از خرید مواد خام تا رساندن محصول به دست مشتری است .همچنین در زنجیره
تأمین باید موضوعات و فرایندهایی مانند طراحی محصول ،ساخت محصوالت جانبی ،محصوالت جانبی تولید شده طی مصرف
محصو ل ،طول عمر محصول ،انقضای محصول و فرایندهای بازیابی در پایان عمر محصول را که فراتر از هسته عملیات سنتی
تولید هستند ،با یکدیگر یکپارچه سازد .با توجه به نقش قابل توجه زنجیره تأمین در رقابت میان شرکت ها و موفقیت آنها در این
زمینه یکی از موضوعات کلیدی ،ارزیابی مداوم زنجیره تأمین است؛ بنابراین یکی از مسائل اساسی که کسب و کارها در زنجیره
تأمین خود همواره با آن مواجهند ،مدل یا روش و چگونگی ارزیابی عملکرد این زنجیره تأمین می باشد .برای تصمیم گیری درست
در زنجیره تأمین باید اندازگیریهای مناسب در زمان مناسب صورت بگیرد (شهریاری و زارعی .)1912،برای اندازه گیری عملکرد
زنجیره تأمین مدلها و روشهای مختلفی معرفی شده است و مطالعات زیادی صورت گرفته است که استمپ و همکاران ()2111
مدلهای مختلف ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین را در قالب جدول زیر دسته بندی کردهاند:
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جدول  -1مدل های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
ویژگیها/مدلها
منابع
منشاء مدل

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ها
(کاپالن و جانسون:1129 ،کاپالن:1129 ،کامیلیال
وهمکاران)2112 ،
در دهه  1121ایجاد شده است

چارچوب تحقیقات لجستیک
(چو و همکاران)1115 ،
در دهه  1111توسعه یافته است

نوع تحلیل و
بررسی استفاده
شده

تحلیل هزینه ها و حاشیه ها نوع متفاوتی از هزینه ی کامل،
فراتر از محاسبه ی ساده ی بازده سرمایه

وابستگی بین سطح دستاوردهای عملکرد ،ساختار
الجستیک و استراتژی رقابتی را توصیف می کند
بر ماهیت نسبی ارزیابی عملکرد تأکید می کند.

شرایط و
محدودیتها

دانش کامل شرکت در طول فعالیت ها و فرآیند ها

در سطوح سازمانی و استراتژیک بکار برده می شود

درجه مفهوم

داده حسابداری را با مفاهیم فعالیت در هم می آمیزد فعالیت
ها را با منطق فرایندهایشان دسته بندی می کند

وظایف الجستیک به هفت بعد تمرکز ،رسمی سازی،
یکپارچه سازی ،حوزه های کنترل

شاخص های
تأسیس شده

شاخص های رهبری مالی منسجم با استراتژی رویکرد معیار
داخلی بهبود عملکرد

شاخص ها را تعریف نمی کند ،اما معیارهای داخلی را
ایجاد می کند.

منشاء مدل

در دههء  1111توسط دانشگاه میشیگان توسعه داده شد

در سال  2112توسعه داده شده است

نوع تحلیل و
بررسی استفاده
شده

ارزیابی عملکرد سازمان در زمینه ی مدیریت کردن روابط
داخل سازمانی مدل از  22سؤال تشکیل شده است

چارچوب کلی برای انعکاس استراتژیک ارائه می کند
فرایندهای الجستیک مختلف را تعریف می کند اهرم های
عملکرد هر فرایند را شناسایی می کند

شرایط و
محدودیت

در سطح استراتژیک و سازمانی بکار برده می شود

بدون محدودیت

درجهءمفهوم

حول 4ناحیهء شایستگی می چرخد :موضع گیری،
یکپارچگی ،چابکی ،ارزیابی عملکرد

این مدل  2ناحیه را بطور برجسته نشان میدهد :شناسایی
نیازها و هدف گذاری کردن ،طراحی و توسعه ی سیستم
الجستیک ،تولید ،فروش و توزیع ،کنترل و حمایت تدارکات
در فرایند الجستیک جهانی

شاخص
تأسیس شده

درجه ی یکپارچگی ایفا کنندگان نقش را ارزیابی می کند
حدود کنترل بر مفهوم زنجیره ی تأمین را ارزیابی می کند

رویکرد ارزیابی عملکرد الجستیک را بر اساس اهرم ها و
شاخص های عملکرد طرح ریزی می کند
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طی دو دهه گذشته ،عرضه مدیریت زنجیره ی پایدارکه مربوط به ادغام است اهداف زیست محیطی ،اجتماعی و اقتصادی در
سراسر یک شرکت کانونی فرآیندهای زنجیره تأمین ،به عنوان رویکردی برای شرکتها ظاهر شده است(کوبرگ و لوگنی .)2111،با
این حال ،مدیریت پایداری در زنجیره تأمین جهانی همچنان ادامه دارد و میتواند چالش برانگیز باشد .زنجیره های تأمین جهانی
زنجیره تأمین هستند که فراتر از مرزهای یک کشور واحد هستند(کانیتو و همکاران .)2119 ،سیورینگ و مولر (" )2112مدیریت
زنجیره تأمین پایدار" را به شکل ،همکاری شرکتهای دخیل در طول زنجیره تأمین ،برای مدیریت جریان مواد و اطالعات جهت
دستیابی به توسعه پایدار در هر سه جنبه اقتصادی ،محیطی و اجتماعی ،تعریف میکنند .هسینی و همکاران( )2112مدیریت زنجیره
تأمین پایدار را شامل؛ مدیریت عملیات ،منابع ،اطالعات و سرمایه زنجیره تأمین به منظور حداکثر نمودن سودآوری و رفاه اجتماعی
و در عین حال حداقل نمودن تأثیرات محیطی ناشی از زنجیره تأمین ،میدانند .در دنیای رقابتی امروز ،شیوههای مدیریت تولید
گذشته که یکپارچگی کمتری را در فرآیندهایشان داشتند ،کارایی خود را از دست دادهاند .زنجیره تأمین پایدار را میتوان ابزار
عملیای دانست که قادر است عملکرد قابل قبولی را با درگیری گسترده پایداری در کسبوکار ایجاد کند (عبداللهی و
همکاران .)1912،مدیریت زنجیره تأمین مدیریت ارتباط باالدست با تأمین کنندگان و پایین دست با مشتریان به منظور افزایش
خلق ارزش برای مشتری و کاهش هزینه در طول زنجیره تأمین است (کریستوفر )2112 ،کاهش کل هزینه های زنجیره تأمین
بهره برداری ،افزایش درآمد کل و از بین بردن دارایی قرار گرفتن در معرض خطر برخی از نمونه های زنجیره تأمین اهداف مالی
است(گتسچالک و همکاران .)2112،وظیفه مهم مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه کردن واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و
هماهنگ کردن جریان های مالی ،اطالعات و مواد به منظور برآورده کردن نیازهای مشتریان و بهبود رقابت پذیری زنجیره تأمین
بصورت یک کل است(استادتلر .)2115،برای تصمیمگیری درست در زنجیره تأمین باید اندازگیری های مناسب در زمان مناسب
صورت بگیرد .برای اندازهگیری عملکرد زنجیره تأمین معیارها و شاخصهای مختلفی معرفی شده است و مطالعات زیادی صورت
گرفته است .امروزه کسب و کارها بدلیل جهانیسازی ،برونسپاری ،تکنولوژی اطالعات و نیاز به یکپارچهسازی ،مرزهای کمتری
دارند(دیوید و شاله .)2114 ،با توجه به تغییرات کسب و کارها برای ارزیابی کارامد زنجیره تأمین باید از شاخص ها و معیارهای
مختلف و کافی استفاده کنیم .از دهه 1121مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان رکن اساسی برای افزایش عملکرد کلی سازمان کارهایی
انجام داده است(تیاگی و همکاران .)2115 ،بسیاری از سازمانها مدیریت زنجیره تأمین را عامل کلیدی ایجاد مزیت رقابتی پایدار
برای محصوالت و خدمات خود در بازارهایی که تقاضا در آنها در حال افزایش است می دانند .مفهوم مدیریت زنجیره تأمین از
دیدگاه های مختلف در بدنههای مختلف ادبیات مانند :مدیریت خرید و تأمین ،تدارکات و حمل و نقل ،بازاریابی ،مدیریت سیستم
های اطالعات بررسی شده است(سوهانگ و همکاران .)2114 ،مدیریت زنجیره تأمین به موضوع داغی تبدیل شده است که پیدا
کردن مجله ماهانه ای با موضوع تولید ،توزیع ،بازاریابی ،مدیریت مشتری و حمل و نقل بدون مقاله ای با موضوع مدیریت زنجیره
تأمین یا یک موضوع وابسته به مدیریت زنجیره تأمین سخت است (روس  .)1112مدیریت زنجیره تأمین کاربرد گسترده ای در
بسیاری از سازمانها داشته است بنابراین بررسی جامعی برای منعکس کردن عملکرد مدیریت زنجیره تأمین در محیطهای سازمانی
جدید الزم است (بالفاگی و همکاران  .)2115وقتی که چندین سازمان با هم ترکیب میگردند و باهم همکاری میکنند و همچنین
در زنجیرههای تأمین ساختار مییابند ،افراد بیشتری با آنها مرتبط خواهند بود ،روابط انسانی پیچیده تر خواهد شد و در نتیجه
مسائل رفتاری قابل توجه تر میگردند (جابور و جابور)2112 ،
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در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تأمین دارای اهمیت بسزایی است .مدیریت زنجیره تأمین سبز به عنوان
یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به
شمار می رود .هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تأمین سبز و تاثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین
گردید(آوخ دارستانی؛ فاضل .)1911،مدیریت زمان ،یک عنصر مهم در بهره وری عملکرد و یک منبع از مزیت رقابتی بود .یک
زنجیره تأمین به دنبال استراتژی مبتنی بر زمان ،فن آوری های جدید ،مبتنی بر سیستم های بسیار خودکار و مسیرهای ارتباطی
پرسرعت برای کوتاه شدن زمان تحویل سفارشات ایجاد شده است ( .)Christopher, 2016تالش برای گنجاندن مسائل
پایداری به مدیریت زنجیره تأمین به شکلهای مختلف انجام شدهاستکه مهمترین آنها زنجیره تأمین سبز و زنجیره تأمین پایدار
است که به دنبال درنظرگرفتن مسائل زیست محیطی در مدیریت زنجیره تأمین است .در مطالعات پیشین عمدتاً به طراحی و
پیکرهبندی زنجیره تأمین سبز با هدف کاهش ضایعات و انتشار کربن پرداخته شده است؛ این در حالی است که مسائل پایداری و
زیست محیطی در مدل های کنترل موجودی نیز تأثیرگذار بوده و در قالب کاهش دی اکسید کربن و با توجه به میزان موجودی و
زمان سفارش دهی موردبررسی قرار گرفته است .جنبههای پایداری نیز با توجه به دو سؤال اساسی مدیریت موجودی یعنی "چه
هنگام و چه مقدار سفارش داده شود" ،در نظر گرفته میشود .در واقع موجودی پایدار چشم اندازی جامع از مدیریت موجودی است
که فراتر از تمرکز بر تحویل کاال ،نگهداری و دیدگاههای سنتی هزینه گام برمیدارد(زادجعفر و غالمیان .)1919،مدیریت زنجیره
تأمین مدیریت شبکه ای از مشاغل و سازمان ها است تا محصوالت و خدمات را بر اساس نیاز مشتری با توجه به ارزش ،هزینه و
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زمان ارائه دهد .یک زنجیره تأمین شامل کلیه فعالیت ها در راستای تحقق درخواست های و تقاضاهای مشتریان است ،مدیریت
زنجیره تأمین برنامهریزی و مدیریت کلیه فعالیتهای مربوط به ایجاد منابع و خرید محصوالت ،مدیریت فعالیت های تبدیل و
لجستیک آنها است .مدیریت زنجیره تأمین شامل هماهنگی و همکاری بین شرکای تجاری است ،به عنوان تأمین کننده
محصوالت ،کانال های میانی ،ارائه دهندگان خدمات و مشتریان به منظور ادغام و دستیابی به یک مدیریت کارآمد عرضه و تقاضا
در زنجیره تأمین است .امروزه شرکت ها بر فعالیتهای اصلی خود ،روی نقاط قوت خود تمرکز می کنند ،به طوری که بسیاری از
فعالیت های زنجیره تأمین به سازمان های مختلفی ارائه میشود که در زمینه فعالیتهای مورد نیاز تخصص و مهارت بیشتری
دارند(سلیمی زاویه .)1919،رید و سندرز ( )2119زنجیره تأمین را بهعنوان "شبکه ای از فعالیت ها که محصوالت یا خدمات نهایی
را به مشتریان تحویل می دهند" تعریف می کنند .مدیریت زنجیره تأمین به فلسفه یکپارچه مدیریت جریان کلی کانال توزیع از
تأمین کننده تا کاربر نهایی اشاره میکند(کوپر و همکاران .)1119 ،وظیفه مهم مدیریت زنجیره تأمین یکپارچه کردن واحدهای
سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ کردن جریان های مالی ،اطالعات و مواد به منظور برآورده کردن نیازهای مشتریان و
بهبود رقابت پذیری زنجیره تأمین بصورت یک کل است(استادتلر )2115،مفهوم مدیریت زنجیره تأمین به این معنی است که
تعدادی از سازمان های مستقل برای سازماندهی جریان اطالعات و محصوالت بین خود به تفاهم می رسند(وردجیک و همکاران،
.)2111
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در این مقاله از روش مرور ادبیات سیستماتیک استفاده شده است ،مرور ادبیات سیستماتیک( )SLRعبارتست از جستجو و
یافتن مطالعات مربوطه ،ارزیابی آنها براساس معیارهای مشخص ،تلفیق نتایج و ارائه یافته به طور موجز و واضح .هدف از
مرورادبیات سیستماتیک ،خالصه سازی و نتیجه گیری از تعداد زیادی مطالعات مداخله ای و کمک به تصمیم گیریاست .در این
مقاله اطالعات موردنیاز پژوهش از طریق مطالعات دقیق کتابخانه ای و بررسی مقاالت مختلف با محوریت مدیریت زنجیره تأمین
سبز ،مدیریت بحران ،زنجیره تأمین سبز ،ارزیابی عملکرد در مدیریت زنجیره تأمین سبز ،از پایگاه های معتبر داخلی و خارجی نظیر
کتب و منابع دیگر استخراج شده است .در زیر مروری بر تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه مدیریت ،آموزش سبز و ارزیابی
عملکرد در مدیریت زنجیره تأمین سبز خواهیم داشت.
با بررسی پژوهش های مرتبط به راحتی مشاهده میشود موضوعاتی که بهطور مکرر در مطالعات مدیریت زنجیره تأمین سبز به
آنها پرداخته شده است ،شامل موارد زیر است .1 :اثربخشی مدیریت زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمانی(زیست محیطی،
عملیاتی ،اقتصادی) .2 ،معیارهای انتخاب عرضه کنندگان در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز و  .9تجزیه و تحلیل فشارها و موانع
بر سر راه اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز است اما موانع سازمانی و انسانی از جمله فقدان آموزش ،عدم مشارکت مدیریت ارشد در
اتخاذ مدیریت زنجیره تأمین سبز و عدم همکاری و ارتباط متقابل بررسی نشده است .مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره
تأمین سبز را باید به شیوه مرتبطی تحلیل کرد چون سازمانها و در نتیجه مدیریت عملیات ،از مردم تأثیر میپذیرند(گویندان و
همکاران .)2114،برخی مطالعات دیگر هم رابطه پارامترهای مختلف سازمانی را با زنجیره تأمین سبز مورد مطالعه و بررسی قرار
داده اند؛ برای نمونه معزز و عزیزی ( )1915مدل ارتباط اقدامات زنجیره تأمین سبز و رقابت پذیری در شرکت سینره ،دیانتیدیلمی و
غفاریان قدیم ( )1915رابطه سبز بودن زنجیره تأمین با ارزش شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
چینیفروش و شیخزاده ( )1921رابطه عملکرد سازمانی و زنجیره و همکاران ( )2115تاثیر اقدامات مدیریت زنجیره تأمین سبز بر
عملگرهای مالی شرکتهای تأمین سبز در پتروشیمی کشور ،ونگ و همکاران ( )2111ارتباط بین سبزکردن تأمینکننده و نوآوری
سبز بر عملکرد زیست محیطی و مزیت الکترونیکی تایلندی و چیو رقابتی در صنعت حمل ونقل تایوان را مورد پژوهش و مطالعه
قرار دادهاند.
سعادتی ،محمد و گائینی ،احمد ،1911،به بررسی عوامل موثر بر پذیرش زنجیره تأمین سبز با استفاده از رگرسیون خطی،
پرداختند .طبق نتایج ضریب تاثیر قوانین زیست محیطی برابر  15159می باشد؛ که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر
تقاضای مصرف کنندگان برابر  15251میباشدکه در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر آلودگی محیط زیست برابر 15229
میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر تصویر برند برابر  15915میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود.
ضریب تاثیر مشارکت برای برد –برد برابر  15492میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .فشار رقبا ،بازارهای جدید و نوآوری
نتوانستند تغییرات پذیرش زنجیره تأمین سبز را پیش بینی کنند.
آوخ و فاضل( )1911بیان کردند که آموزش سبز یک منبع و مزیت رقابتی برای شرکتها میتواند باشد .در صورت تمرکز
برآموزش سبز ،شرکتها باید در محتوای بخشهای آموزشی ،تجزیه تحلیل شکافها و نیازهای آموزشی و ایجاد فرصت برای
کارمندان برای استفاده از دانش سبز سرمایه گذاری کنند .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به بهبود
عملکرد سازمان به لحاظ کارایی ،اثربخشی و تمایز محیطی در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار میگردد .بررسی فرضیات پژوهش با
استفاده از مدل معادالت ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان  %12نشان داد آموزش سبزاز طریق نقش میانجی مدیریت

زنجیره تأمین سبز بر عملکرد سازمان تأثیرگذار است و آموزش سبز یک منبع و مزیت رقابتی برای شرکتها میتواند باشد .همچنین
مدیریت زنجیره تأمین سبز منجر به بهبود عملکرد سازمان به لحاظ کارایی ،اثربخشی و تمایز محیطی در دستیابی به مزیت رقابتی
پایدار میگردد.
موسوی؛ چلبی( )1911بیان کردند که نتایج حاصل از بکارگیری مدلسازی معادالت ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل،
بیانگر تاثیر مثبت و معنادار مدیریت زنجیره تامین سبز و ابعاد آن به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق نقش میانجی تاثیرات
زیست محیطی) بود.
نتایج آزمون فرضیات پژوهش سعادتی؛ گائینی( )1911نشان داد که ضریب تاثیر قوانین زیست محیطی برابر  15159می باشد؛
که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر تقاضای مصرف کنندگان برابر  15251میباشدکه در سطح خطای  1515معنادار
بود .ضریب تاثیر آلودگی محیط زیست برابر  15229میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر تصویر برند برابر
 15915میباشد که در سطح خطای  1515معنادار بود .ضریب تاثیر مشارکت برای برد –برد برابر  15492میباشد که در سطح خطای
 1515معنادار بود .فشار رقبا ،بازارهای جدید و نوآوری نتوانستند تغییرات پذیرش زنجیره تامین سبز را پیش بینی کنند.
امینی کرج و همکاران( )1911نتایج به دست آمده نشان میدهد که از  1عامل استخراج شده ،عوامل رقابتی ،بهبود کیفیت
خدمات و ویژگی عرضه کنندگان تاثیر بیشتری در این حوزه دارند و در نتیجه با توجه بیشتر به این عوامل ،میتوان گامی اساسی در
جهت بهبود مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت گردشگری پایدار برداشت.

 -4روش پژوهش

 -5نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی مجموعهای از ادبیات مدیریت زنجیره تأمین سبز ،مدیریت بحران و آموزش سبز نگارش شده است
و مفاهیم ،دیدگاه های مربوط به آنها را به روش سیستماتیک مرور می کند .امروزه مدیریت محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط
زیست به یکی از مهم ترین مسائل مشتریان ،سهامداران ،دولتها ،کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی ،سازمان ها را
ملزم به رعایت انجام خدمت همگام با توجه به محیط زیست کرده است(پژوهنده؛ محمدی خشوئی .)1911،مدیریت زنجیره تأمین
در شیوه پایدار به نگرانی فزاینده شرکتها در هر اندازه و طیف گستردهای از صنایع تبدیل شده است .استانداردهای زیست محیطی
و اجتماعی در طول تمام مراحل زنجیره تأمین تضمین میکند که شرکتها به حداقل عملکرد پایداری برسند(پیله وری و اله
یاری .)1912،مدیریت یکپارچه زنجیره تأمین پایدار ،به طور مشترک شامل مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زنجیره تأمین سبز،
تالشها با عملکرد مالی شرکتها اندازه گیری میشود که با بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام اندازه گیری میشود و اثرات
مثبت میتوانند حداقل دو سال تأخیر داشته باشند .سازمانها ممکن است بخواهند مدیریت زنجیره تأمین اجتماعی و زیست
محیطی را همزمان به دست آورند تا بیشترین سود را ببرند و مدیران باید در مورد بهره مندی از این ابتکارات صبور باشند .نوآوری
موجب بهبود مدیریت زنجیره تأمین پایدار میشود .در نگرش زنجیره تأمین سبز تمام حلقه هایی که برای ارائه محصول و یا خدمت
به مشتری کنار هم قرار دارند ،موردتوجه قرارگرفته است و سعی میشود تصمیمات استراتژیک و عملیاتی به گونه ای اتخاذ شود که
کارایی و اثربخشی کل زنجیره افزایش یابد و در ضمن آن اثرات زیست محیطی نیز کمتر شود .فاصله بین یک شرکت کانونی و
تأمین کنندگان آن بیشتر است ،همانطور که تعداد طبقات در زنجیره تأمین است .اغلب ،شرکت های کانونی در زنجیره های تأمین
جهانی ،سازمان های بزرگ و شناخته شده ای هستند که پایداری آنها توسط ذینفعان مورد بررسی قرار می گیرد و مصرف کنندگان
نهایی آن قابل مشاهده هستند(ولف .)2114 ،مدیریت زنجیره تأمین برای ادغام نگرانی های سهامداران در مورد تأثیر شرکت داخلی
و عملیات مدیریت تأمین در محیط زیست و اجتماعی سیستم ها پیشنهاد شده است (پاگل و شوچنکو .)2114 ،ازجمله موضوعات
اصلی در مدیریت زنجیره تأمین ،برنامه ریزی یکپارچه تولید و توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه های زنجیره بر عهده
دارد .عالوه بر این ،انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می تواند دست یابی به این هدف را تسهیل کند .از سوی دیگر ،قوانین و
مقررات زیست محیطی که توسط دولت ها مصوب شده است ،محدودیت هایی را برای فعالیت های تولید و توزیع ایجاد کرده و
اتخاذ رویکرد زنجیره تأمین سبز را بیش از پیش ضروری ساخته است .رویکردهای موثر برای تسهیم اطالعات در پیکره زنجیره
تأمین نیازمند گسترش هستند و پژوهشگران باید از مزیت آموزش سبز برای مدیریت و مشارکت موثرتر بهره جویند .در سال های
گذشته مقاالت زیادی حول موضوع زنجیره تأمین سبز ،آموزش سبز و مدیریت آن منتشر شده است .نتایج پژوهشهای پیشین
نشان که برای کاهش موانع زنجیره تأمین سبز به ارائه آموزشهای سبز برای مدیران و کارشناسان اقدام کنند .این آموزشها باید
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پروژه حاضردر زمره تحقیقات تحلیلی و توصیفی قرار می گیرد و نگارش کاربردی دارد .گردآوری داده ها از این طریق برای
تحلیل های مربوط به اطالعات زیر بنایی نیاز است که این اطالعات به طور گسترده از مقاالت ،کتب و مجالت علمی التین و
فارسی ،پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری معتبر در سایتها و کتابخانه ها ،ژورنالهای اینترنتی داخلی و خارجی ،روشهای
معمول فیش برداری و منابع اطالعاتی موجود جمع آوری شد.
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متناسب با فعالیت مدیران مربوطه و همچنین از طریق شناسایی شکاف بین آموزش و نیازها ارائه گردد .تغییر بینش ،منجر به تغییر
رفتار میشود .آموزشهای مرتبط برای مدیران ارشد و کارکنان درباره روشن شدن ضرورت موضوعات زیستمحیطی میتواند در
بلندمدت کارآمد باشد .آگاه سازی مدیران از طریق کالسهای آموزشی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست ،دانشگاه یا سازمان
برگزار میشود ،در جهت ایجاد حساسیت در زمینه محیط زیست موثر میباشد .آموزش سبز بایدکوتاه ،ساده ،مرتبط و غیررسمی
باشد و همه کارکنان بخشها و سازمان را در برگیرد .کارکنان باید در برنامهریزی و اجرای آموزشهای سبز مشارکت داده شوند.
آموزش سبز بر خرید سبز دارای تاثیر باالیی میباشد سه شیوه آموزش سبز(مطرح شدن آموزش سبز از طریق شناسایی شکاف بین
آموزش و نیازها ،ارتباط داشتن مباحث مطرح شده در دورههای آموزش سبز با فعالیتهای کارکنان سازمان و در اختیار داشتن
فرصت کافی برای استفاده از آموزش سبز در فعالیتهای کارکنان) دارای اهمیت باالتری نسبت به شیوه های دیگر می باشد(آوخ و
همکاران .)1911،مؤلفه آموزش به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه های زنجیره تامین میتواند به طور غیرمستقیم ،مدیریت
زنجیره تأمین سبز را از طریق نوآوری تحت تأثیر قرار دهد .در میان مطالعاتی که در زمینه مدیریت زنجیره تأمین سبز وجود دارد،
اکثر مقاالت فقط به بحث و گفتگو در مورد فواید ،لزوم ایجاد و طراحی شبکه زنجیره تأمین ،کارکردهای زنجیره تامین ،طراحی
شبکه زنجیره تامین سبز ،پذیرش زنجیره تامین سبز پرداخته اند .علیرغم افزایش درکمیت پژوهشهای صورت گرفته پروژه ها و
اقدامات به کاررفته همچنان با سطح مورد انتظار فاصله دارد .در این میان ،تعدادی از مطالعات نیز در راستای ارائه یک مدل برای
زنجیره تأمین سبز انجام شده است .ما امیدواریم که پژوهش حاضر بتواند به زنجیره های تأمین سبز کمک کند .تنها پرداختن به
نظریات و مطالب تئوریک در استراتژیهای کسب وکار در بستر مدیریت زنجیره تأمین سبز و آموزش سبز کافی نخواهد بود و تغییر
رویکردهای صرفا تحلیلی ،به سمت و سوی مطالعات تجربی با نتایج ملموس تر و کاربردیتر چاره ساز خواهد بود؛ که خود مستلزم
آموزش کافی و مشارکت مدیران حوزه زنجیره تأمین سبز میباشد .مطالعات آینده می تواند ابزارها و مدل هایی برای مقابله با
دشواری پیش بینی و عدم اطمینان زیاد در رفتار ایجاد کند .برای پرداختن به پایداری در تحقیقات آینده در مورد آموزش ،مدیریت و
گسترش زنجیره تأمین سبز پیشنهاد میکنیم که برای رسیدن به پایداری در مدیریت زنجیره تأمین ،باید آموزش ها ارتقاء یابد و
مدیران نیز تحت آموزش قرار بگیرند این کار می تواند تأثیرات مثبت در سایر جنبههای عملکرد سازمان و صنعت داشته باشد.
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تاثیر شوک ارز در بروز ناهنجاری در بورس اوراق بهادار کشورها
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چکـیده
به عقیده بسیاري از اقتصاددانان ،یکی از عمدهترین مسائل اقتصادي کشورهاي درحالتوسعه ،کمبود سرمایهگذاري که
موتور اصلی رشد اقتصادي است ،میباشد .افزایش کارایی بازارهاي مالی و توسعه مالی میتواند تا حدودي این معضل را
کاهش دهد .بازار سرمایه از طریق ابزارها و نهادهاي مالی خود قادراست تا منابع پساندازي راکد را گردآوري و از طریق
یک سازوکار مالی کارآمد در دسترس متقاضیان سرمایه قرار دهد .با این توضیح ،بازار سرمایه را میتوان به عنوان بازار
تأمینکننده ،یکی از مهمترین عوامل تولید (سرمایه) و آنچه به عنوان موتور رشد اقتصادي از آن یاد میشود ،تعریف کرد.
در این مطالعه ،به بررسی این موضوع میپردازیم که چگونه نوسان نرخ ارز در کشورها بر کشیدگی و چولگی بازده سهام
تأثیر میگذارد .در انواع آزمونها که ساختار بازار مالی را ثابت حفظ مینمایند ،ما نشان میدهیم که نوسان نرخ ارز مرتبط
با کشیدگی بیشتر و چولگی منفیتر میباشد .ما از پیادهسازي خارج از نمونه یورو به عنوان استراتژي شناسایی به منظور
نتیجهگیريهاي سببی قويتر استفاده مینمائیم .پیادهسازي یورو منجر به ثبات در نرخ ارز نهتنها در منطقه یورو بلکه
همچنین در دیگر بخشهاي جهان میگردد .ما برخی شواهد مییابیم که تصویب یورو منجر به کاهش سطح کشیدگی و
افزایش چولگی بازده سهام میگردد.

واژگـان کلـیدی :شوک ارزي ،بازار سهام ،بورس و اوراق بهادار
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نقش بازار سهام براي رونق بخشیدن به اقتصاد کشورهایی همچون ایران که از یک سو با حجم عظیم سرمایههاي سرگردان
و از سوي دیگر با کمبود منابع سرمایهگذاري مواجهاند ،قابل توجه است .لذا شناخت عوامل تأثیرگذار بر رفتار بازار سهام میتواند
گام مؤثري در جهتدهی سرمایه در اقتصاد ایران مﺤسوب شود (مﺤبی .)009۱ ،لذا اهمیت آن در اقتصاد کشور روزبهروز بیشتر
شده و ازاینرو مورد توجه مقامات اقتصادي قرار گرفته است .بنابراین تبیین ارتباط بین سیاست هاي پولی و مالی که در توضیح
تﺤوﻻت بازار سهام از اهمیت خاصی برخوردار است(نجف آبادي .)2020 ،از الزامات اساسی کشورها براي پیمودن مسیر توسعه و
نیل به آن دارا بودن بازار متشکل و منظم سرمایه است .تأثیر وجود چنین بازاري بر عملکرد اقتصاد قابل توجه اسـت به طوري که
فقدان آن داراي تأثیر منفی بر عملکرد اقتصاد است(شهرستانی .)2020 ،در چند دهه ي اخیر نیز ضمن تاکید بر تأثیر این بازارها در
توسعه ي اقتصادي ،توجه بیشتري به آن شده است .بﺤران هاي اقتصادي دههي 0900اروپا و آمریکا 099۱ ،کشورهاي جنوب
شرق آسیا و بﺤران اقتصادي جاري در کشورهاي توسعه یافته شواهدي واقعی از تأثیرگذاري متقابل بی ثباتی بازارهاي مالی بر
اقتصاد جهانی و متﻐیرهاي آن بوده است(نوسري .)2009 ،این بﺤرانها مشکﻼتی نظیر بیکاري گسترده ،کاهش سرمایه گذاري،
کسري رشد اقتصادي و بیثباتی در شاخﺺ هاي اقتصادي را بر کشورها تﺤمیل کرده است  .یکی از اجزاي مهم بازارهاي
مالی ،بازار سهام است که این بازار نقش قابل توجهی در رونق یا رکود اقتصادي کشورها داشته است و هرگونه رکود یا رونق در این
بازار با تﻐییرات قابل مﻼحظه اي در متﻐیرها ،سیاستها و تصمیمات اقتصادي همراه بوده و به طور متقابل سیاست گذاري ها و
تصمیمات کﻼن اقتصادي نیز ،به ویژه سیاستهاي پولی و مالی می تواند بر بازار سهام تاثیرگذار باشد .بازار بورس در دهه هاي اخیر
سهم قابل توجهی در رشد و توسعه کشورها داشته است .البته در مواردي نیز همچون ضعف قوانین ،تنظیمات نامناسب ،دخالتهاي
دولتی و سایر عوامل اقتصادي و سیاسی دیگر این بازار به عنوان عامل بدبختی براي تعدادي از جوامع تلقی شده است .لذا از
ویژگیهاي یک حرکت متداول به سوي توسعه اقتصادي پایدار ،بدست آوردن منـابع ﻻزم بـراي مجموعه فعالیتهاي اقتصادي با
تجهیز منابع پس اندازي موجود در اقتصاد ملی مـیباشـد .بازار بورس اوراق بهادار بعنوان یکی از اصلیترین ارکان بازار سرمایه
قادر است ضمن تجهیز و سرازیر کردن پس اندازهاي راکد در کشور و سوق دادن آنها بسوي تولید ،حرکت بسوي رشد و توسعه
اقتصادي را سرعت بخشد.گشورهایی همچون آمریکا ،ژاپن ،انگلیس ،کره جنـوبی ،سـنگاپور و  ...از بازارهاي مالی و مشخصاً بورس
اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادي استفاده هاي فـراوان بـرده انـد(کوسه .)2020 ،رکـود و رونـق بازارهاي بـورس نتنها
اقتصاد ملی ،بلکه اقتصاد جهانی را نیز می تواند تﺤت تأثیر قرار دهد .در بورسهاي معتبر دنیا شاخﺺهاي متنوعی براي بررسـی و
تجزیه و تﺤلیـل عملکـرد ایـن بورس ها مورد مﺤاسبه قرار می گیرند .اولین شاخﺺ استفاده شده در بورس اوراق بهادار ،شـاخﺺ
قیمتی سهام می باشد که نرخ ارز و نرخ تورم همواره از متﻐیرهاي تأثیر گذار بر شاخﺺ قیمت سهام در بورس هاي معتبر دنیا
بودهاند .از آن جایی که تأثیرات این متﻐیر ها می تواند پیامدهایی همچون تﻐییر توزیـع درآمـد و تبعـات رفاهی فراوانـی در هر
جامعه اي داشته باشد ،بررسی و برآورد این تأثیرات حائز اهمیت است .از این رو در این تﺤقیق بررسی و توسعه فرضیه جدید می
پردازیم که نوسان نرخ ارز بر کشیدگی و چولگی بازده سهام تاثیر می گذارد .این فرضیه مبتنی بر ایده ساده می باشد که بی ثباتی
در بازارهاي ارز داراي تاثیر غیر عادي قدرتمند بر سطح عدم قطعیت در اقتصاد می باشد ،که بر توزیع بازده سهام می تواند تاثیر
گذار باشد .این افزایش در سطح عدم قطعیت ممکن است سهام بازان مطلع را کنار بگذارد ،از این رو باعث بشود که قیمت هاي
سهام به سطوح بی نهایت حرکت نمایند .چارچوب نظري براي این احتمال به خوبی در آبرو 0و برونرمیر )2002( 2شرح داده میشود،
پژوهشگرانی که نشان می دهند عدم قطعیت منجر به ریسک ویژه می گردد .نظریه آن ها پیش بینی می نماید که این نوع ریسک
ویژه در نهایت سهام بازي را به تعویق می اندازد .بﻼنچارد و واتسون ( )0992و چن و همکاران ( )2000نشان می دهند که ،در
حضور سهام بازي به تاخیر افتاده ،حباب ها و سقوط ها به احتمال زیاد رخ می دهند ،که همین موضوع به احتمال زیاد منجر به
افزایش کشیدگی و کاهش چولگی بازده سهام می گردد .از طریق این مکانیسم ،عدم قطعیت ایجاد شده توسط نوسان نرخ ارز به
احتمال زیاد غیر عادي بودن را در توزیع بازده  ADRs0شرح می دهد.
استفاده از  ADRsباعث می شود ما بر دو مسئله مهم غلبه نمائیم .ابتدا ،ما باید بر این واقعیت غلبه نمائیم که در داخل
کشورها ،چولگی و کشیدگی نشانگر تنوع سطح مقطع و سري زمانی می باشد در حالی که نوسان نرخ ارز تنها در سرتاسر زمان
تﻐییر می نماید .ما می توانیم چولگی و کشیدگی سهام را در سرتاسر نمونه خارج از کشورها مقایسه نموده و از این رو منجر به تﻐییر
در سرتاسر نرخ هاي ارز بش ویم .با این حال ،مسئله دوم که روبرو هستیم این است که توزیعات بازده غیر عادي به ساختار بازارهاي
مالی در کشور خاص بستگی دارند ،و این ساختار به صورت درونی توسط بی ثباتی بازار ارز تعیین می گردد .استفاده از ADRs
باعث می شود بر این مسائل با حفظ ثبات ساختار بازار غلبه شود در حالی که به بررسی ارتباط موجود بین نوسان نرخ ارز و غیر
عادي بودن توزیع بازده  ADRمی پردازیم .پس از کنترل برخی ویژگیهاي خاص کشور و خاص  ،ADRآزمون هاي چند
متﻐییره ما نشانگر رابطه قوي و مثبت بین نوسان نرخ ارز و کشیدگی در بازده  ADRمی باشند .در میان کنترل هاي خاص
1 Abreu
2 Brunnermeier
3 American DepositaryReceipts
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 ،ADRما معیارهاي نقدینگی ،معیارهاي اندازه ،و شاید مهم تر از همه ،نوسان  ADRرا مدنظر قرار می دهیم .کنترل هاي خاص
کشور عبارتند از سرانه  GDPو نرخ بیکاري .پس از تثبیت این متﻐییرها ،ما درمی یابیم که یک درصد افزایش در نوسان نرخ ارز
مرتبط با افزایش  %02در کشیدگی می باشد .در مجموعه جداگانه آزمون ها ،ما به بررسی کشیدگی ویژه به عنوان معیار استﺤکام
می پردازیم .مجددا ،ما درمی یابیم که یک درصد افزایش در نوسان نرخ ارز مرتبط با افزایش کشیدگی ویژه  06.۱می باشد .مقدار
اقتصادي این برآوردها م شابه به مقدار اقتصادي نتایج اولیه ما می باشد .این یافته ها از فرضیه ما حمایت می نمایند که نوسان نرخ
ارز می تواند به شرح سطح کشیدگی بی نهایت مشاهده شده در بازده سهام بپردازد (کﻼرک09۱0،؛ داموداران099۱،؛ ریچاردسون و
اسمیت0990،؛ توچن و پیتز0990،؛ خیونگ و یزورک .)2000،سپس ،ما به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نوسان نرخ ارز در
کشور خاص به احتمال زیاد منجر به چولگی منفی تر در بازده  ADRمی گردد یا خیر .در آزمون هاي چند متﻐییره که مشابه با این
موارد به کار رفته به هنگام بررسی کشیدگی هستند ،ما درمی یابیم که نوسان نرخ ارز به صورت وارونه مرتبط با چولگی بازده
 ADRمی باشد .پس از تثبیت ویژگیهاي خاص کشور و خاص  ،ADRتﺤلیل ما نشان می دهد که یک درصد افزایش در نوسان
نرخ ارز مرتبط با  %00کاهش در چولگی منفی می باشد .این نتایج از فرضیه ما حمایت می نمایند که نوسان نرخ ارز می تواند منجر
به توزیع بازده گردد که داراي چولگی منفی تر هستند .شایان ذکر است که این آزمون ها همچنین استوار هستند زمانی که ما به
بررسی چولگی ویژه می پردازیم .مقدار اقتصادي این آزمون هاي استﺤکام کاهش می یابد ،اما ما همچنین به رابطه بین نوسان نرخ
ارز و چولگی پی می بریم که از لﺤاظ آماري معنی دار و از لﺤاظ اقتصادي مهم است .به عنوان مثال ،آزمون هاي چند متﻐییره
نشان می دهند که یک درصد افزایش در نوسان نرخ ارز مرتبط با کاهش  %09در چولگی منفی می گردد.
پی بردن به رابطه مثبت بین نوسان نرخ ارز و کشیدگی برابر با این یافته نمی باشد که نوسان نرخ ارز منجر به تﻐییرات در غیر
عادي بودن توزیع بازده می گردد .در حقیقت ،جریان گسترده تﺤقیق نظري و تجربی نشان می دهد که بازار سهام بر بازارهاي
ارزي تاثیر می گذارند (آجاي 0و موگو099.،2؛ گاوین0999،0؛ اسمیت0992،؛ زاپاترو .)0995،0در چارچوب مطالعه ما ،این امر ممکن
است که کشیدگی بزرگ تر یا چولگی منفی تر به صورت مستقیم تر بر سطح نوسان نرخ ارز تاثیر می گذارد .جهت بررسی این
احتمال ،ما به استراتژي شناسایی مناسب به منظور استنتاج سببی قوي تر پی می بریم .هشت کشور نمونه ما با  ADRsیورو را
تصویب می نمایند  .این تﻐییر سیستم بیرونی در بازارهاي ارز نه تنها منجر به ثبات کشورهاي تﺤت تاثیر در منطقه یورو می گردد،
بلکه همچنین منجر به ثبات دیگر کشورها می گردد که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تجارت با کشورهاي تﺤت تاثیر قرار
گرفته می پردازند .بنابراین از پیاده سازي یورو به عنوان آزمایش طبیعی استفاده می نمائیم .فرضیه ما پیش بینی می نمائیم که در
طول دوره پس از یورو ،کشیدگی کاهش می یابد و چولگی افزایش مییابد .از آنجایی که تمامی کشورهاي  ADRدر نمونه ما
توسط تصویب یورو تﺤت تاثیر قرار می گیرند ،شناسایی نمونه آزمایش و نمونه کنترل سهام دشوار است .بنابراین ،روش استاندارد
تفاوت در تفاوت اثربخش نمی باشد .با به رسمیت شناختن این مﺤدودیت ها ،ما تنها به ارائه نتایج می پردازیم که به علت این
آزمون ها اشاره دارند .با این حال ،نتایج نشان می دهند که کشیدگی  ADRدر کل کاهش می یابد .از لﺤاظ اقتصادي ،کشیدگی
در طول سال پس از تصویب یورو به هنگام مقایسه با سال قبل از تصویب یورو بیش از  %0۱کاهش می یابد .نتایج مشابهی یافت
می شوند زمانی که ما به بررسی کشیدگی ویژه می پردازیم اگرچه براساس آزمون هاي غیر پارامتریک توجه می نمائیم که ،کاهش
در کشیدگی ویژ ه متفاوت از صفر نمی باشد .با این حال ،درمی یابیم که کل چولگی و چولگی ویژه در طول دوره پس از یورو
افزایش می یابد .از لﺤاظ اقتصادي ،چولگی پس از یورو تقریبا  %05افزایش می یابد در حالی که چولگی ویژه پس از یورو تقریبا
 %09افزایش می یابد .این افزایش ها از لﺤاظ آماري معنی دار هستند .در کل ،این تﺤقیق به ارائه نتایج مشابه می پردازد زمانی که
کشیدگی و چولگی  ADRsرا با کشورهاي خاص در منطقه یورو بررسی می نمائیم .بنابراین این تﺤقیق قادر به استنتاج این
موضوع می باشد که علت برگرفته از نوسان نرخ ارز تا کشیدگی/چولگی می باشد.
در مجموع ،یافته هاي این مطالعه به پشتیبانی کلی از فرضیه می پردازند که نوسان نرخ ارز بر سطوح کشیدگی و چولگی در
 ADRsتاثیر می گذارند .پیامدهاي یافته هاي ما گسترده هستند .از آنجایی که این لﺤظات توزیع بازده نشانگر احتمال حباب ها و
سقوط بعدي هستند (بﻼنچارد و واتسون0992 ،؛ چن و همکاران2000 ،؛ اوانز099.،5؛ هنگ و استین2000،؛ مک کوئین .و
تورلی0990،۱؛ توچن و پیتز ،)0990،شناسایی عواملی که بر کشیدگی و چولگی تاثیر می گذارند مهم می باشند .یافته هاي این
تﺤقیق نشان می دهند که حباب ها و سقوط ها در  ADRsممکن است مرتبط با بی ثباتی نرخ ارز در کشورهاي متعدد باشد .این
نتایج داراي پیامدهاي عملی مهم هستند .به عنوان مثال ،تصمیم شرکت جهت لیست بندي سهام باید نوسان نرخ ارز را مدنظر قرار
بدهد ،که همین موضوع می تواند پیامدهایی بر ثبات کلی قیمت سهام داشته باشد .با توجه به دیدگاه سیاسی ،یافته هاي این
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تﺤقیق همچنین نشان می دهند که اثرات خارجی مثبت سیستم هاي پایدار نرخ ارز شامل ثبات بسیار در قیمت سهام می باشند.
خروج اخیر از اتﺤادیه اروپا توسط بریتانیاي کبیر ،که منجر به افزایش در نوسان پوند نسبت به یورو می گردد می تواند جنبش هاي
بی نهایتی را در بازده سهام القاء نماید.

 -2پیشینه تحقیق
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در راستاي تجزیه و تﺤلیل و مدیریت ریسک سرمایهگذاري در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار ،خسروزاده و همکاران
( )0099به الگوسازي و تجزیه وتﺤلیل آثار عوامل اقتصاد کﻼن در مدیریت ریسک سرمایه گذاري در بورس تهران پرداختند .به
همین منظور ،از رویکرد حافظه بلندمدت و دادههاي سري زمانی ماهانه در صنعت پتروشیمی فعال در بازار سهام تهران استفاده
نموده و بر پایهي یافتههاي خود بر نقش غیرقابل انکار نرخ ارز و تورم در تبیین رفتار ریسک سرمایه گذاري در این صنعت تأکید
نمودند .در همین راستا ،زارعی و احمدلو ( ،)0099تﺤوﻻت بازار ارز را در تﻐییر ریسک سرمایه گذاري در صنعت پتروشیمی ارزیابی
نموده و نقش معنادار و نامتقارن نرخ ارز در تﻐییر ریسک سرمایهگذاري در این صنعت بورسی مورد تأیید قرار دادند .همچنین ،دولو و
داوري ( )009۱آزمون تﻐییرات پایدار نرخ ارز را به منزله متﻐیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در نظر
گرفته و آثار آن را بر بازدهی سرمایهگذاري در بورس تهران مورد ارزیابی قرار دادند و دریافتند که ریسک نوسانات نرخ ارز در
سرمایهگذاري در بورس تهران و معماي ریسک نوسان نرخ ارز را توضیح داد .در همین راستا ،موﻻیی و همکاران ( )009.به تﺤلیل
رابطه بین بازار ارز و شاخﺺ قیمت بورس اوراق بهادار تهران به کمک رویکرد ناپارامتریک و کاپوﻻ پرداختند .نتایج تجربی این
مطالعه نشان میدهند که بین نرخ ارز و شاخﺺ قیمت بورس تهران رابطهي یکطرفه از نرخ ارز به شاخﺺ قیمت بورس وجود دارد.
در یک نگاه کلیتر ،اربابافضلی و ابراهیمی ( ،)0095گذار نامتقارن نرخ ارز در اقتصاد ایران را در چارچوب یک الگوي خودرگرسیون
برداري مورد کنکاش قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که واکنش متﻐیر نرخ تورم به شوک مثبت نرخ ارز به مراتب بیشتر از شوک
منفی بوده است .وکیلیفرد و علی فري ( )0090نیز تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازدهی شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار
تهران را طی دوره  0090-00۱۱مورد ارزیابی قرار دادند و عدم وجود رابطه بین ریسک و بازده کل سهام و متﻐیر اقتصاد کﻼن در
شرکتهاي پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران را نتیجه گرفتند .در بخش مطالعات بینالمللی نیز مطالعات متعددي در این
حوزه در بورسهاي مختلف انجام شده است که از جمله آنها میتوان به مطالعه ژي و همکاران ( )2020اشاره نمود که با بکارگیري
دادههاي پانل کشورهاي مختلف به بررسی رابطهي میان نرخ ارز و بازدهی سهام پرداختند و رابطه معنادار میان این متﻐیرها مورد
تأیید قرار گرفت .همچنین ،تیم وونگ ( )2020نیز با بکارگیري الگوي پانل ARDL-در کشورهاي کانادا ،چین ،هنگکنگ ،ژاپن،
کره جنوبی ،تایلند ،بریتانیا و نیز کشور آمریکا به عنوان کشور خارجی ،به ارزیابی رابطه میان بازدهی سهام و نامیزانی نرخ ارز در آنها
پرداختند .ایشاان دریافتند که ارزیابی صﺤیح انﺤراف نرخ ارز از میزان تعادلی بنیادین خود ،نقش معناداري در پیشبینی شاخﺺ
قیمت سهام و تولید حقیقی در این کشورها خواهد داشت .در این راستا ،سینگهال و همکاران ( )2009به ارزیابی رابطه میان بازدهی
و نوسانات قیمت جهانی نفت ،طﻼ و نرخ ارز با متﻐیر شاخﺺ قیمت سهام در کشور مکزیک به کمک الگوي  ARDLپرداختند.
همچنین ،آلمیدا مارودین و ساوینو پورتیوگال ( )2009نیز گذار نامتقارن نرخ ارز از نرخ تورم در کشور برزیل را مورد تأیید قرار دادند.

 -3روش تحقیق
در این پژوهش به بررسی این موضوع می پردازیم که آیا نوسان نرخ ارز منجر به سطوح کشیدگی و چولگی در  ADRsدر
مدت  02سال میگردد یا خیر .بدین ترتیب ،این تﺤقیق به داده ها با توجه به منابع متعدد دست می یابیم .براساس مرکز تﺤقیق
قیمتهاي سهام ،به صورت روزانه داده هاي بازده سهام ،حجم ،قیمت هاي نهایی را گردآوري شده است .این تﺤقیق به کنترل
شرایط اقتصاد کﻼن در کشور  ADRمی پردازد .بنابراین ،به اطﻼعات مرتبط با سرانه ساﻻنه  GDPو نرخ بیکاري ساﻻنه با توجه
به بانک جهانی دست می یابیم .براساس بلومبرگ ،0ما نرخ ارز روزانه را براي کشورهاي  ADRگردآوري می نمائیم .پس از
دستیابی به داده هاي سه منبع داده ،داده ها را گردآوري می نمائیم .نمونه نهایی ما شامل  ADRs 09۱و  0522مشاهده ADR
در سال می باشد .با توجه به داده هاي روزانه بازده سهام ،مدل چهار عامل زیر را به منظور دستیابی به بازده باقی مانده برآورد
مینمائیم.
()0

Bloomberg
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متﻐییر وابسته بازده بی نهایت براي هر  ،ADRیا بازده خام  CRSPمی باشد که نسبت به نرخ آزاد داراي ریسک کمتري
است .متﻐییرهاي مستقل شامل سه عامل فاما 0و فرنچ )099.( 2و همچنین عامل تکانه می باشد که براي نخستین بار در کارهارت
( )099۱بررسی شده است MRP :وثیقه ریسک بازار می باشد SMB ،عامل ریسک کوچک منهاي بزرگ است HML ،عامل
ریسک باﻻ منهاي پائین است UMD ،عامل باﻻ منهاي پائین است .پس از برآورد این معادله براي هر  ،ADRما به بازده باقی
مانده برآورد شده 𝑡 𝜀𝑖,دست می یابیم .این برآو رد خاص باعث می شود ما به بررسی کشیدگی و چولگی خاص شرکت یا ویژه
بپردازیم .این تﺤقیق به دو معیار کشیدگی بازده  ADRدست می یابیم .ابتدا ،به برآورد کشیدگی کلی یا کشیدگی بازده خام
 CRSPروزانه می پردازیم .ثانیا ،ما به برآورد کشیدگی ویژه با استفاده از بازده باقی مانده برگرفته از معادله ( )0می پردازیم .جهت
انجام مﺤاسبات ،ما از فرمول زیر استفاده می کنیم.

0

()2

 Kurtکشیدگی کلی است ،جایی که  Rبازده خام  CRSPمی باشد و  σانﺤراف معیار بازده خام می باشد .کشیدگی ویژه
برگرفته از برآورد معادله ( )2می باشد اما از بازده باقی مانده 𝑡 𝜀𝑖,به جاي بازده خام  CRSPاستفاده می شود ،که در معادله ()0
برآورد می شوند .شایان ذکر است که به هنگام مﺤاسبه کشیدگی ویژه،
جهت مﺤاسبه چولگی ،ما از فرمول زیر استفاده می نمائیم.

در معادله ( )2انﺤراف معیار بازده باقی مانده است.

()0
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در گذشته ،زمانی که معادله ( )0را با استفاده از بازده خام برآورد می نمائیم ،نشانگر نتایج به عنوان چولگی کلی هستیم .چولگی
ویژه به هنگام برآورد معادله ( )0با استفاده از بازده باقی مانده حاصل می گردد .شناخت این عوامل دیگر بر این لﺤظات مرتبه باﻻتر
توزیع بازده تاثیر می گذارند ،ما انواع ویژگی هاي خاص  ADRو خاص اقتصاد کﻼن را کنترل می نمائیم MktCap .ویژگی بازار
 ADRدر روز آخر سال می باشد .به طور مشابه Price ،قیمت سهام در روز آخر سال است Turn .گردش سهام است و به عنوان
نسبت حجم به سهام مﺤاسبه می گردد Spread .قسط مناقصه درخواست متوسط روزانه می باشد ،که تمایز بین قیمت نهایی
روزانه و قیمت پیشنهادي روزانه می باشد که توسط نقطه میانی توزیع مقیاس بندي شده است Illiq .معیار عدم نقدینگی آمیهود0
( )2002می باشد ،که متوسط نسبت بازده روزانه به حجم روزانه است Volt .انﺤراف معیار بازده روزانه براي هر  ADRدر هر سال
می باشد NASD .متﻐییر شاخﺺ معادل با وحدت می باشد اگر  ADRخاص در ارز  NASDAQلیست بندي می گردد -در غیر
این صورت برابر با صفر است GDP .سرانه ساﻻنه  GDPکشور خانگی  ADRدر دﻻر ایاﻻت متﺤده سال  2005می باشد در
حالی که  Unempنرخ بیکاري ساﻻنه کشور به درصد است.
در جدول  .0پانل الف آمار خﻼصه را براي معیارهاي کشیدگی و چولگی گزارش می نماید Kurt .کشیدگی بازده روزانه براي
هر  ADRدر طول هر سال می باشد IdioKurt .کشیدگی بازده باقی مانده روزانه است ،جایی که بازده باقی مانده برگرفته از
برآورد مدل چهار عامل روزانه هستند Skew .چولگی بازده سهام براي هر  ADRدر طول هر سال می باشدIdioSkew .
چولگی بازده باقی مانده روزانه است .پانل ب نشانگر آمار خﻼصه براي ویژگی هاي متعدد  ADRمی باشد که کل تﺤلیل را به کار
می برند .این ویژگی ها به شرح زیر هستند MktCap :سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز تجاري آخر سال می باشد؛
 Priceقیمت نهایی براي هر سهام در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می
باشد؛  Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛  Illiqسنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002می باشد ،که مت وسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم معامله می باشد؛ و  NASDمتﻐییر شاخﺺ می باشد که به
بررسی این موضوع می پردازد که ایا  ADRدر  NASDAQلیست بندي می گردد یا خیر -در غیر این صورت با صفر برابر است.
پانل ج نشانگر نتایج توسط کشور خانگی  ADRمی باشد ExRate .نرخ ارز کشور خانه به دﻻر ایاﻻت متﺤده است.
 ExRateVoltنوسان نرخ ارز می باشد ،که انﺤراف معیار نرخ ارز روزانه براي هر کشور خانه در هر سال استGDP/Capita .
سرانه مﺤصول ناخالﺺ براي هر کشور خانه  ADRدر تورم می باشد Unemployment .نرخ بیکاري براي هر کشور خانگی
 ADRاست.
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جدول  .1خالصه وضعیت داده های جمع اوری شده
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جدول  0به گزارش آماري می پردازد که نمونه  ADRsرا جمع بندي می نماید .مجددا ،هدف ما طبقه بندي بازده سهام
خارجی با استفاده از بازده  ADRبوده و توزیع بازده این سهام را بر نوسان نرخ ارز در کشور  ADRمقید می سازد .پانل الف
معیارهاي کشیدگی و چولگی را گزار ش می نماید در حالی که پانل هاي ب و ج نشانگر آمار خﻼصه براي ویژگی هاي  ADRو
ویژگی هاي کشور خانه هستند .در پانل الف ،ما درمی یابیم که  ADRمتوسط داراي کشیدگی بی نهایت در توزیع بازده می باشد
در حالی که میانگین  0699 Kurtاست و میانگین  5605 IdioKurtمی باشد .عﻼوه بر این ،متوسط  ADRداراي چولگی
 ،0600.5و چولگی ویژه  060۱.9است .پانل ب نشان می دهد که متوسط  ADRداراي سرمایه بازار  06۱.میلیارد دﻻر ،قیمت
سهام  296.9دﻻر ،گردش مالی  ،%0۱69توزیع  ،%060عدم نقدینگی  ،069005و نوسان  %269می باشد .ما همچنین درمی یابیم که
 ADRs %2.600در ارز  NASDAQلیست بندي می شوند.
در پانل ج ،ما آمار خﻼصه را براي کشورهاي خانه  ADRگزارش می نمائیم .شایان ذکر است که  ExRateمتوسط نرخ ارز
مستقیم روزانه براي هر کشور  ADRاست .متوسط نرخ ارز  06.۱.0دﻻر است ExRateVolt .نوسان نرخ ارز می باشد و به
عن وان انﺤراف معیار تﻐییرات درصد روزانه در نرخ ارز مستقیم مﺤاسبه می گردد .شایان ذکر است که کشور متوسط داراي نوسان
نرخ ارز روزانه  %0690می باشد .عﻼوه بر این ،کشور متوسط داراي سرانه  2509. GDPدﻻر و نرخ بیکاري  %.6.9است.
در جدول  2همچنین به ارائه برخی اطﻼعات مربوطه با توجه به نمونه  ADRsمی پردازد .در این جدول ،ما متﻐییرهاي
کلیدي متعدد را براي هر کشور  ADRگزارش می نمائیم .ستون  ،0به عنوان مثال ،نشانگر تعدادي از  ADRsبه ازاي هر کشور
می باشد ،در اینجا ،ما مشاهده می نمائیم که بریتانیا و چین داراي بیشترین  ADRsهستند ،در حالی که برخی کشورها تنها داراي
یک  ADRهستند .ما همچنین در ستون  2متوسط نوسان نرخ ارز را در سرتاسر  ADRsگزارش می نمائیم .ونزوئﻼ ،آفریقاي
جنوبی ،و برزیل در میان کشورهایی با باﻻترین نوسان هستند در حالی که هونگ کونگ و چین داراي پائین ترین نوسان نرخ ارز
می باشند .این مورد با توجه به مدنظر قرار دادن عذر و بهانه هاي متعدد پیش بینی می گردد .توجه آزمون هاي ما ،که به بررسی
ارتباط بین نوسان نرخ ارز و لﺤظات باﻻتر توزیع بازده  ADRمی پردازند ،معطوف به نوسان نرخ ارز در دﻻر ایاﻻت متﺤده می
باشد .ما مشخﺺ می نمائیم که برخی ارزهاي کشور ممکن است از نظر دیگر ارزها در نوسان باشند .با این حال ،از آنجایی که ما از
نمونه  ADRsاستفاده می کنیم ،برآورد نوسان نرخ ارز مناسب می باشد .جدول  2همچنین متوسط دیگر ویژگی هاي آماري تﺤلیل
شده در این مقاله را گزارش می نماید .ما درمی یابیم که فیلیپین و ونزوئﻼ داراي  ADRsبا باﻻترین کشیدگی کلی و کشیدگی
ویژه هستند .اتریس و سوئد داراي منفی ترین چولگی در  ADRsمی باشند.

جدول  .2ویژگی های آماری حباب و نوسان نرخ ارز کشورها .ADR

سال چهارم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار 1011

جدول برخی آمار خﻼصه مازاد را با توجه به نوسان نرخ ارز کشور و چهار ویژگی آماري که نشانگر کشیدگی و چولگی براي
 ADRsدر هر کشور هستند گزارش می نماید .ستون  0نشانگر تعداد  ADRsموجود در نمونه می باشد ExRateVolt .نوسان
نرخ ارز می باشد Total Kurtosis .کشیدگی بازده روزانه براي هر  ADRدر طول هر سال می باشدIdiosyncratic .
 Kurtosisکشیدگی بازده باقی مانده روزانه است ،جایی که بازده باقی مانده برگرفته از برآورد مدل چهار عامل روزانه می باشد.
 Total Skewnessچولگی بازده روزانه براي هر  ADRدر طول هر سال می باشد Idiosyncratic Skewness .چولگی
بازده باقی مانده روزانه است.

 .4یافته های پژوهشی
در این بخش ،به دقت آزمون هاي تجربی را بررسی نموده و نتایج را نشان می دهیم .ابتدا این موضوع را بررسی می نمائیم
که چگونه نوسان نرخ ارز در کشور  ADRبر کشیدگی کلی و کشیدگی ویژه بازده  ADRتاثیر می گذارد .ثانیا ،این پژوهش به
رابطه بین نوسان نرخ ارز و چولگی کلی و چولگی ویژه پی می بریم .شناخت این احتمال که استنتاجات ممکن است نادرست باشند،
سومین مجموعه آزمون هاي ما به استراتژي شناسایی مناسب دست یافته و از پیاده سازي یورو به عنوان آزمایش طبیعی استفاده
می نمائیم تا این موضوع را بررسی نمائیم که ایا کشیدگی و چولگی تﺤت تاثیر این تﻐییر سیستم می باشند یا خیر.
 .1-4کشیدگی و نوسان نرخ ارز
در اینجا ،به تعیین این موضوع می پردازیم که چگونه ارز نوسانی بر سطح کشیدگی تاثیر می گذارد با بررسی این موضوع که
آیا نوسان نرخ ارز در کشور ها به صورت مستقیم بر کشیدگی  ADRsتاثیر می گذارد یا خیر .بدین ترتیب ،این پژوهش به برآورد
معادله زیر با استفاده از منبع داده  ADRدر سال می پردازیم.
()0
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جدول  .3تحلیل رگرسیون پانل -کشیدگی کلی.
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جدول نتایج حاصل از برآورد معادله زیر را با استفاده از منبع داده هاي  ADRدر سال گزارش می نماید.
متﻐییر وابسته کشیدگی کلی براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tمی باشد .ما به شرح زیر داراي متﻐییرهاي مستقل هستیم:
 ExRateVoltنوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tمی باشد؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛ در
 MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر معامله در سال می باشد؛ در  Priceلگاریتم طبیعی
قیمت نهایی براي هر سهم در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛
 Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛ در  Illiqلگاریتم طبیعی معیار عدم
نقدینگی آمیهود ( )2002است ،که متوسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم معامله است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است که
به این موضوع می پردازد که آیا  ADR iدر  NASDAQلیست بندي می گردد یا خیر -در غیر این صورت برابر با صفر است؛
 In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  iدر سال  tمی باشد؛ و  In Unempلگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در
هر کشور  jدر سال  tمی باشد .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات
ثابت سال هستیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .ما همچنین آمار  tرا گزارش می نمائیم که خوشه بندي دو
بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و  0600می باشند.
متﻐییر وابسته یا کشیدگی کلی براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tدر جدول  0یا کشیدگی ویژه در جدول  0می باشد .ما
داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر می باشیم ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tمی باشد؛  Voltانﺤراف
معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛  In MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر معامله
در سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت نهایی براي هر سهم در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله
مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛  Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛
 In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود ( )2002می باشد ،که متوسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم
معامله است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tمی باشد؛ و In
 Unempلگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tمی باشد .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در
طول سال پی می بریم بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال می باشیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نمی باشیم.
همچنین آمار  tرا گزارش می نمائیم که داراي خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند.
در این تﺤقیق نتایج حاصل از برآورد ویژگی هاي مختلف را در جدول  0با توجه به ترکیبات مختلف متﻐییرهاي کنترل گزارش
مینمائیم .به عنوان مثال ،در ستون  ،0ما رگرسیون ساده را برآورد می نمائیم ،که تنها متﻐییر وابسته سود می باشد:
 .ExRateVoltضریب این متﻐییر  06.009است و از لﺤاظ اقتصادي و آماري معنی دار است .افزایش یک درصدي در نوسان نرخ
ارز کشورها است که مرتبط با افزایش کشیدگی کلی  06.0می باشد ،که همین موضوع نشانگر  %0265میانگین کشیدگی کلی در
جدول  0است .در سرتاسر ستون ها ،هر ویژگی نتایجی را در بر دارد که بسیار مشابه هستند در حالی که ضریب ExRateVolt
برگرفته از  065.00در ستون  0تا  06.2.۱در ستون  5می باشد.
با توجه به نتایج موجود در ویژگی کامل در ستون  ،.مجددا درمی یابیم که  ExRateVoltداراي برآورد مثبت می باشد که
به صورت معقولی متفاوت از صفر است .از نظر اقتصادي ،مقدار این ضریب بسیار مشابه به مقدار ضریب مربوطه در رگرسیون ساده

در ستون  0است .همچنین شایان ذکر است که نوسان  ،ADRسرمایه بازار ،عدم نقدینگی آمیهود ( ،)2002و سرانه  GDPبه
صورت مستقیم مرتبط با کشیدگی کلی هستند.
جدول  .4تحلیل رگرسیون پانل -کشیدگی ویژه.
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متﻐییر وابسته کشیدگی ویژه براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tمی باشد .این پژوهش داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر
میباشد ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tاست؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛
 In MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت
نهایی براي هر سهم در پایان هر سال است؛  Turnنسبت حجم کلی معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛ Spread
قسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال است؛  In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tاست؛ و In Unemp
لگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tاست .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال
پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال هستیم .با این حال ،داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .همچنین آمار  tرا گزارش
می نمائیم که خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و  0600می
باشند .با این حال ،گردش مالی سهام و قسط مناقصه درخواست به صورت منفی مرتبط با کشیدگی هستند .پس از تثبیت ویژگی
هاي خاص  ADRو خاص کشور خانه ،نتایج جدول  0نشان می دهند که نوسان نرخ ارز به صورت مستقیم بر کشیدگی بازده
 ADRتاثیر دارد ،که سازگار با انتظار ما است که ارز بی ثبات بر حضور کشیدگی در بازار سهام تاثیر می گذارد.
جدول  0نشانگر نتایج است زمانی که کشیدگی ویژه به عنوان متﻐییر وابسته می باشد .فرمت جدول  0همانند جدول  0است.
مجددا ،ما ویژگی هایی را گزارش می نمائیم که شامل ترکیبات مختلف متﻐییرهاي کنترل جهت نشان دادن استﺤکام نتایج ما
هستند .به عنوان مثال ،ستون  0نشانگر نتایجی با تنها کنترل هایی می باشد که نشانگر معیارهاي نقدینگی در بازار  ADRهستند
در حالی که ستون  5شامل مﺤیط اقتصاد کﻼن کشور خانه  ADRاست .در ستون هاي  2تا  ،.ما داراي نوسان  ADRsبه عنوان
متﻐییر کنترل هستیم .استنتاجات موجود در سرتاسر ستون ها مشابه هستند ،بنابراین ما یافته ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
همانند گذشته ،نوسان  ،ADRسرمایه بازار ،عدم نقدینگی ،و سرانه  GDPبه صورت مستقیم مرتبط با کشیدگی ویژه می
باشد .از طرف دیگر ،گردش مالی سهام و توزیع به صورت وارونه مرتبط با کشیدگی هستند .مجددا ،پس از تثبیت این متﻐییرها و
متﻐییرهاي دیگر ،ما درمی یابیم که نوسان نرخ ارز در کشور  ADRبه صورت مستقیم بر کشیدگی ویژه  ADRsتاثیر می گذارد.
ضریب  ExRateVoltنه تنها از لﺤاظ آماري معنی دار است ،بلکه ضریب همچنین از لﺤاظ اقتصاي مهم می باشد .به عنوان
مثال ،افزایش یک درصدي در  ExRateVoltمرتبط با افزایش  06.۱در کشیدگی ویژه می باشد .این ضریب نشانگر %02
میانگین کشیدگی ویژه گزارش شده در جدول  0است .با توجه به یافته هاي در جدول  ،0این نتایج مجددا نشان می دهند که عدم
ثبات در بازار ارز احتمال کشیدگی بی نهایت را در بازارهاي سهام افزایش می دهد.
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 .2-4چولگی و نوسان نرخ ارز
در این بخش ،ما به چولگی بازده  ADRتوجه می نمائیم .اگر نوسان نرخ ارز بر احتمال مشاهده سقوط در بازار سهام تاثیر
بگذارد ،در این صورت ما باید به مشاهده ارتباط منفی بین نوسان نرخ ارز کشور و چولگی در بازده  ADRبپردازیم .جهت بررسی
این ارتباط ،ما معادله زیر را با استفاده از منبع داده  ADRبرآورد می نمائیم.
جدول  .5تحلیل رگرسیون پانل -چولگی کلی.
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جدول نتایج برگرفته از برآورد معادله زیر را با استفاده از منبع داده  ADRگزارش می نماید.

متﻐییر وابسته چولگی کلی براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tاست.مدل ارائه شده داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر می
باشیم ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tاست؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛ In
 MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت نهایی
براي هر سهم در پایان هر سال است؛  Turnنسبت حجم کلی معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛  Spreadقسط
مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال است؛  In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tاست؛ و In Unemp
لگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tاست .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال
پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال هستیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .ما همچنین آمار  tرا
گزارش می نمائیم که خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و
 0600می باشند.
()5
متﻐییر وابسته یا چولگی کلی در جدول  5است یا چولگی ویژه در جدول  .است .همانند گذشته ،داراي متﻐییرهاي مستقل به
شرح زیر می باشد ExRateVolt :نوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tمی باشد؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر
هر سال است؛  In MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر معامله در سال می باشد؛ In Price
لگاریتم طبیعی قیمت نهایی براي هر سهم در پایان هر سال می باشد؛  Turnنسبت کل حجم معامله مقیاس بندي شده توسط
سهام می باشد؛  Spreadقسط مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال می باشد؛  In Illiqلگاریتم طبیعی
سنجش عدم نقدینگی آمیهود ( )2002می باشد ،که متوسط نسبت روزانه ارزش مطلق بازده به حجم معامله است؛  NASDمتﻐییر
شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tمی باشد؛ و  In Unempلگاریتم طبیعی نرخ بیکاري
به درصد در هر کشور  jدر سال  tمی باشد .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در طول سال پی برده می شود بنابراین
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داراي تاثیرات ثابت سال می باشد .با این حال ،داراي تاثیرات ثابت سهام نمی باشد .همچنین آمار  tرا گزارش می گردد که داراي
خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند.
نتایج جدول  5با فرمتی مشابه در دو جدول قبلی گزارش می شوند .یعنی ،نشانگر نتایج ویژگی هاي مختلف هستند که شامل
ترکیبات متعدد در متﻐییرهاي کنترل هستند .مجددا ،نتایج مهم در تمامی ستون ها مشابه هستند ،بنابراین تنها یافته هاي خود را در
ویژگی کامل در ستون  .بررسی می نمائیم .شایان ذکر است که نوسان  ،ADRسرمایه گذاري بازار ،و سنجش عدم نقدینگی
آمیهود ( )2002ارتباط مثبتی با چولگی  ADRدارند در حالی که قسط مناقصه درخواست به صورت منفی با چولگی در ارتباط
هستند.
جدول  .6تحلیل رگرسیون پانل -چولگی ویژه.

متﻐییر وابسته چولگی ویژه براي  ADR iدر کشور  jدر سال  tاست .داراي متﻐییرهاي مستقل به شرح زیر می باشد:
 ExRateVoltنوسان نرخ ارز در هر کشور  jدر سال  tاست؛  Voltانﺤراف معیار بازده روزانه  ADRدر هر سال است؛ In
 MktCapلگاریتم طبیعی سرمایه گذاري بازار براي هر  ADRدر روز آخر سال می باشد؛  In Priceلگاریتم طبیعی قیمت نهایی
براي هر سهم در پایان هر سال است؛  Turnنسبت حجم کلی معامله مقیاس بندي شده توسط سهام می باشد؛  Spreadقسط
مناقصه درخواست نسبی به درصد براي هر  ADRدر هر سال است؛  In Illiqلگاریتم طبیعی سنجش عدم نقدینگی آمیهود
( )2002است؛  NASDمتﻐییر شاخﺺ است؛  In GDPلگاریتم طبیعی سرانه  GDPدر کشور  jدر سال  tاست؛ و In Unemp
لگاریتم طبیعی نرخ بیکاري به درصد در هر کشور  jدر سال  tاست .آزمون  Hausmanبه تمایزات مشاهده شده در سرتاسر سال
پی می برد بنابراین ما داراي تاثیرات ثابت سال هستیم .با این حال ،ما داراي تاثیرات ثابت سهام نیستیم .ما همچنین آمار  tرا
گزارش می نمائیم که خوشه بندي دو بعدي در پرانتز هستند ** ،*.و *** نشانگر معنی داري آماري در سطوح  0605 ،0600و
 0600می باشند.
پس از تثبیت این متﻐییرها و دیگر متﻐییرهاي مستقل ،درمی یابیم که نوسان نرخ ارز در کشور  ADRبه صورت منفی مرتبط
با چولگی در بازده  ADRاست .ضریب نه تنها از لﺤاظ آماري معنی دار است ،بلکه همچنین از لﺤاظ اقتصادي مهم است .به
عنوان مثال ،افزایش یک درصدي در نوسان نرخ ارز مرتبط با کاهش در چولگی می باشد که نشانگر بیش از  %00میانگین چولگی
کلی گزارش شده در جدول  0است .معنی داري آماري و اقتصادي این ضریب در تمامی شش ستون مشابه هستند .عﻼوه بر این،
این ارتباط منفی نشان می دهد که در حالی که نوسان ارز کشور خاص افزایش می یابد ،توزیع بازده سهام داراي چولگی منفی
است.
سپس ،به بررسی استﺤکام یا عدم استﺤکام نتایج در جدول  5می پردازیم زمانی که داراي چولگی ویژه به عنوان متﻐییر
وابسته می باشیم .جدول  .نشانگر یافته هاي برگرفته از این آزمون ها است .متﻐییرهاي کنترل ضرایبی را ایجاد می نمایند که
داراي مقدار مشابه با ضرایب مربوطه در جدول  5هستند .عﻼوه بر این ،متﻐییر مستقل سود  ExRateVoltداراي برآورد منفی
است که متفاوت از صفر می باشد .مجددا ،این ضریب همچنین از لﺤاظ اقتصادي مهم است در حالی که افزایش یک درصدي در
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جدول نتایج حاصل از برآورد معادله زیر را با استفاده از منبع داده هاي  ADRگزارش می نماید.
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نوسان نرخ ارز مرتبط با  06009کاهش در چولگی می باشد .این یافته ها نشان می دهند که نوسان نرخ ارز در کشور احتمال
مشاهده بازده منفی را در  ADRsافزایش می دهد .با توجه به نتایج جداول  0و  ،0یافته هاي ما در جداول  5و  .داراي این ایده
هستند که عدم ثبات در بازار ارز بر سطح چولگی و کشیدگی بازارهاي سهام تاثیر میگذارد .با توجه به تﺤقیقی که نشان میدهد
چولگی و کشیدگی نشانگر ویژگی هایی است که مشابه با حباب و سقوط بعدي هستند ،نتایج ما نشانگر ارتباط مهم بین ثبات در
بازار ارز خارجی و ثبات بازار سرمایه می باشند.
جدول  .7مطالعه رویداد -ویژگی های آماری مرتبط با پیاده سازی یورو.

پانل الف .آزمون هاي میانگین سطح مقطع -تمامی ADRs
پانل ب .آزمون هاي میانگین سطح مقطع ADRs -که به صورت مستقیم تﺤت تاثیر قرار گرفته اند
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جدول نتایج مطالعه رویداد ساده را گزارش می نماید که به بررسی چهار ویژگی آماري در دوره آغاز پیاده سازي یورو می
پردازد .پانل الف میانگین سطح مقطع  ADRsجهانی را در طول دوره قبل از یورو و دوره پس از یورو گزارش می نماید .پانل ب
نشانگر نتایجی براي  ADRsمی باشد که به صورت مستقیم تﺤت تاثیر پیاده سازي یورو هستند .یعنی ،پانل ب نشانگر نتایجی
براي  ADRsکشورهاي خانه می باشد که بخشی از پیاده سازي اولیه یورو هستند .همچنین تمایز موجود بین ویژگی هاي آماري
را با مقدار  pگزارش می نمائیم که برگرفته از آزمون غیر پارامتریک  Wilcoxon-Mann-Whitneyاست .شایان ذکر است که
مقادیر  pبرگرفته از آزمون هاي دو طرفه هستند.

 .3-4پیاده سازی یورو :آزمایش طبیعی
در حالی که این طرح تﺤقیق به کنترل این احتمال می پردازد که ساختار بازارهاي مالی در کشور خاص به صورت درونی
مرتبط با عدم ثبات در بازارهاي ارز هستند ،ما تشخیﺺ می دهیم که مسیر استنتاجات سببی اشتباه است .به عنوان مثال ،این
احتمال وجود دارد که چولگی و کشیدگی در بازار  ADRممکن است بازارهاي ارز را بی ثبات نماید .در این بخش ،به دنبال
استراتژي شناسایی مناسب به منظور توجه به این احتمال هستیم .از پیاده سازي یورو به عنوان استراتژي شناسایی به دو دلیل
استفاده می نمائیم .ابتدا ،زمانی که یورو توسط هشت کشور در نمونه ما در  00دسامبر  0999تصویب می گردد ،بازارهاي ارز نه تنها
در من طقه یورو تثبیت می شوند ،بلکه همچنین ثبات ارائه شده به بازار ارز همچنین در دیگر بخش هاي جهان توسعه می یابد .به
عنوان مثال ،انﺤراف معیار پوند از  060090تا  0600۱9در طول دوره پس از تصویب یورو کاهش می یابد .به طور مشابه ،انﺤراف
معیار شاخﺺ دﻻر وزنی از  0690به  060۱پس از پیاده سازي یورو کاهش می یابد .دلیل دوم براي استفاده از یورو به عنوان آزمایش
طبیعی این موضوع است که انجام این کار همچنین به ارائه آزمون هاي خارج از نمونه پرداخته و به عنوان معیار استﺤکام در نتایج
گزارش شده قبلی مشاهده می گردد.
در حالی که تصویب یو رو استراتژي شناسایی مناسب می باشد ،برخی مﺤدودیت ها وجود دارند .به عنوان مثال ،بررسی توزیع
بازده  ADRsباعث می شود از روش استاندارد تفاوت در تفاوت استفاده ننمائیم که بدین ترتیب ما نمی توانیم به صورت مناسب
نمونه آزمایش و نمونه کنترل را شناسایی نمائیم .از آنجایی که ارزها در دیگر کشورها همچنین پیاده سازي یورو را تثبیت می
نمایند ،تعریف کشورهاي یورو به عنوان گروه آزمایش و کشورهاي غیر یورو به عنوان گروه کنترل مناسب نمی باشد .بنابراین ،ما
تنها استنتاجات ضعیفی را با توجه به علت ارائه می نمائیم .با توجه به این موضوع که یورو در واقع منجر به ارائه تاثیرات پایدار در
بازارهاي ارز می گردد ،ما باید شاهد کاهش کشیدگی  ADRو افزایش چولگی  ADRباشیم.
جدول  ۱نشانگر برخی آزمون هاي تک متﻐییرهاستاندارد غیر پارامتریک می باشد .پانل الف به گزارش سطوح میانگین
کشیدگی و چولگی در طول دوره پی ش از یورو و دوره پس از یورو می پردازد .آزمون هاي این پانل نخست شامل تمامی  ADRsاز
 0999تا  0999هستند .ما همچنین تمایز موجود در میانگین را با مقادیر  pحاصل از آزمون هاي Wilcoxon-Mann-
 Whitneyگزارش می دهیم .با توجه به ستون  0پانل الف ،ما درمی یابیم که کشیدگی کلی از  5600.0به  0605.9کاهش می
یابد .تمایز موجود بین دوران قبل و پس از رویداد  069595است و از لﺤاظ آماري در سطح  %00معنی دار می باشد .این تمایز
همچنین از لﺤاظ اقتصادي مهم می باشد در حالی که کشیدگی کلی بیش از  %0۱کاهش می یابد .نتایج مشابه در ستون  2یافت

می شوند در حالی که کشیدگی ویژگی بیش از  %09کاهش می یابد .با این حال ،شایان ذکر است که تمایز با توجه به آزمون هاي
غیر پارامتریک متفاوت از صفر نیست .بنابراین ،ما تنها قادر به ارائه برخی شواهد هستیم که کشیدگی در پاسخ به تصویب یورو
کاهش می یابد.
ستون هاي  0و  0نشانگر نتایج براي چولگی کلی و چولگی ویژه هستند .با توجه به پیش بینی ها ،چولگی بازده ADR
افزایش می یابد .به عنوان مثال ،ستون  0نشان می دهد که چولگی کلی از  060.0به  06..9افزایش می یابد ،که نشانگر افزایش
 %05است .تمایز همچنین از لﺤاظ آماري معنی دار است .در حالی که افزایش در چولگی ویژه همچنین از لﺤاظ آماري و اقتصادي
معنی دار است .از لﺤاظ اقتصادي ،تمایز گزارش شده در ستون  0نشانگر افزایش  %09در چولگی ویژه است .این یافته ها نشانگر
احتمال مشاهده چولگی منفی کاهش یافته پس از پیاده سازي یورو می باشند.
پانل ب نشانگر نتایج می باشد زمانی که به بررسی  ADRsکشورهاي خانه می پردازیم که به صورت مستقیم تﺤت تاثیر
پیاده سازي یورو هستند .به خصوص ،با توجه به نمونه  ،ADRsتنها فنﻼند ،فرانسه ،آلمان ،ایرلند ،ایتالیا ،هلند ،پرتﻐال ،و اسپانیا در
میان کشورهایی هستند که یورو را تصویب می نمایند .با توجه به این آزمون ها ،ما به تﻐییرات قابل اعتماد در کشیدگی پی نمی
بریم .با این حال ،تﻐییرات بزرگی در چولگی  ADRsمشاهده می شوند .به عنوان مثال ،ستون  0نشان می دهد که چولگی تقریبا
 %99در پاسخ به تصویب یورو افزایش می یابد .تمایز بین دوران همچنین از لﺤاظ آماري معنی دار است .نتایج موجود در ستون 0
قوي نیستن ،اما با این حال معنی دار می باشند .به عنوان مثال ،چولگی ویژه از  060900به  06500۱افزایش می یابد؛ افزایش تقریبا
 .%05مجددا ،تمایز بین دوران از لﺤاظ آماري در سطح  %5معنی دار است .جدول  ۱به ارائه شواهد جریان سببی از ثبات نرخ ارز تا
چولگی و کشیدگی می پردازد .با توجه به یافته هاي قبلی ،نتایج جدول  ۱از این ایده حمایت می نمایند که ثبات در بازار ارز
مﺤیطی را جهت مشاهده کشیدگی بی نهایت و چولگی منفی تر فراهم می نماید.

این مطالعه به توسعه و بررسی فرضیه اي می پردازد که نوسان در بازار ارز می تواند منجر به کشیدگی و چولگی بسیار در بازده
سهام گردد .فرضیه مبتنی بر این ایده است که عدم ثبات در بازار ارز می تواند نشانگر سطح عدم قطعیت باشد که منجر به سهام
بازي به تاخیر افتاده می گردد .تاخیر در سهام بازي باعث می شود قیمت ها به سطوح بی نهایت در حرکت بوده در توزیع بازده
سهام عدم عادي بودن به وجود بیاید .پیامدهاي این فرضیه در حقیقت گسترده هستند ،همین موضوع باعث می شود نظریه قدیمی
قیمت گذاري دارایی تصور نماید که بازده سهام به صورت عادي توزیع می شوند .غیر عادي بودن در بازده نه تنها به صورت وارونه
بر ارز مدل هاي قیمت گذاري دارایی تاثیر می گذارد ،بلکه همچنین نشانگر احتمال باﻻتر حباب ها و/یا سقوط بعدي در سهام
است .در این پژوهش به بررسی توزیع بازده  ADRsپرداخته و ( )0منجر به تﻐییر سطح مقطع در نرخ ارز شده و ( )2این احتمال را
کنترل می نماید که ساختار بازار مالی کشور از لﺤاظ درونی تعیین می گردد .نتایج نشانگر رابطه مثبت و معنی دار بین کشیدگی
 ADRو نوسان در بازارهاي ارز خارجی هستندو همچنین به رابطه منفی قابل توجه بین چولگی  ADRو نوسان نرخ ارز پی می
بریم .این یافته ها مرتبط با معیارهاي ویژه کشیدگی و چولگی بوده و انواع ویژگی هاي خاص سهام و کشور را کنترل می نمایند.
همچنین در این پژوهش نتیجه گیري شده است که مستند سازي همبستگی منجر به شناسایی علت نمیگردد .بنابراین از
پیاده سازي خارجی یورو به عنوان آزمایش طبیعی استفاده شده است .با توجه اینکه تصویب یورو منجر به تاثیر بر بازار ارز خارجی
میگردد ،این رویداد استراتژي شناسایی مناسب است .در این پژوهش نشان داده شد که کشیدگی در دوره پس از پیاده سازي یورو
کاهش می یابد .عﻼوه بر این ،نتایج نشانگر شواهد قوي هستند که چولگی در طول دوره پس از یورو افزایش می یابد ،این یافته ها
نشان می دهند که جریانات سببی از نوسان نرخ ارز تا کشیدگی /چولگی رخ می دهند .نتایج بدسن امده در این پژوهش نه تنها در
ادبیاتی یافت نمی شوند که عوامل تاثیر گذار بر غیر عادي بودن توزیع بازده را مستند می سازد ،بلکه همچنین در پیامدهاي مطالعه
نشان می دهند که بازار پایدار ارز می تواند منجر به قیمت هاي ثابت تر سهام گردد که کمتر در معرض حباب و سقوط قرار دارند.
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