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مقدمه
با گسترش رقابت و اشباع شدن بسیاری از بازارها و تغییرات پیوسته در محیط و جمعیت،
شرکتها با این واقعیت روبهرو گردیدهاند که امروز دیگر همانند گذشته با یک نظام اقتصادی
رو به رشد و بازارهای در حال رشد روبهرو نیستند .امروزه هر مشتری ارزش ویژه خود را دارد و
شرکتها برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کنند.

1

صنعت خردهفروشی از جمله مهمترین صنایع تاثیرگذار بر زنجیره تامین هر شرکت صنعتی
و تولیدی به ویژه در حوزهی کاالهای مصرفی میباشد و همچنین مهمترین ویژگیهای کنونی
این صنعت ،رقابت فزایندهای است که هر روز با پیدایش و توسعهی رقبای جدید در این
ً
حوزه مشاهده میگردد .2بر این اساس عمال همهی شرکتهای فعال در این حوزه متمایل به
استفاده از هر وسیلهی ممکن برای افزایش سود نهایی و افزایش سهم خود در بازار هستند.

3

بطور یقین رشد سودآوری در بازار یکی از اهداف اصلی موسسات و بنگاههای اقتصادی
است و یکی از عوامل مهم در ارزیابی میزان رشد و سودآوری این موسسات نیز میزان فروش
آنها است .برای دستیابی به فروش و سهم بیشتر در بازار  ،انطباق مداوم با انتظارات و
نیازهای مشتریان رمز اصلی موفقیت شرکتها است و توفیق در این امر زمانی امکانپذیر است
که اصول و فنون فروش نیز با روشی مناسب از سوی نیروی حرفهای فروش به کار گرفته شود،4
سودآوری به توانایی شرکت در کسب سود اشاره دارد و نتیجهی نهایی همهی برنامهها و
تصمیمات مالی شرکت است .5با این حال باید به این موضوع توجه داشت که افزایش حجم
سرمایهگذاری شرکت ،برخالف آنچه در دیدگاه سنتی رایج است ،به خودی خود باعث بهبود
وضع مالی شرکت [و افزایش سود] نمیشود .6زیرا بطور سنتی ،برنامهریزی فروش ،تولید ،توزیع
و تدارکات به صورت گسسته و بر اساس منطقها و اهداف متفاوت و گاهی متضاد با یکدیگر
صورت میپذیرد .همچنین در شرایطی که محصوالت مختلف ،با اثربخشی هزینهای متفاوت
تولید شده و به مرا کز فروش در مناطق مختلف با قیمتهای متفاوت به فروش میرسند،
 .1غفاری آشتیانی و اسکندری مهرآبادی1390 ،
 .2بهمنی و همکاران1395 ،

3. Sarmah, (2006).
4. Park & Deitz, (2006).
5. Amidu, (2007).

 .6احمدپور و ابراهیمپور1390 ،
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ً
برنامهریزی گسسته معموال به تصمیمات و نتایج غیر بهینه یا بهینگی محلی 1منجر میشود.2
باید به این مهم اشاره داشت که میزان سهم بازار و سود شرکتهای ارائه دهندهی خدمات
[همچون شرکتهای فعال در صنعت خردهفروشی] ارتباط تنگاتنگی با عامل وفاداری دارد.
ّ
علت این امر آن است که وفاداری عملکرد شرکتها را به شدت تحت تاثیر خود قرار میدهد.3
بر این اساس باید به این نکته بسیار توجه داشت که ا گرچه برای حفظ رضایت مشتریان الزم
است زمان تدارک تا حد امکان کوچک باشدّ ،اما کم کردن زمان تدارک مستلزم سرمایهگذاری
هرچه بیشتر برای کاهش آن است و هرچه سرمایهگذاری اولیه برای کاستن زمان تدارک بیشتر
باشد ،هزینهی تولید و در نتیجه قیمت عرضه محصول به مشتری نیز بیشتر خواهد بود .4بدین
روی که در بازار پررقابت کنونی ،موفقیت کسبوکار به عوامل متعدد دیگری نیز بستگی
دارد ،در نتیجه برای پا برجا ماندن در این عرصهی بسیار رقابتی ،شرکتها باید به عواملی
که تصمیم خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار میدهند ،بیش از پیش توجه کنند .5به عبارتی
میتوان چنین بیان نمود که سازمانها باید با در نظر گرفتن تمامی ابعاد و جوانب موجود،
راهبردهای اتخاذی خود را در طی زمان و متناسب با اقتضائات به گونهای جرح و تعدیل
نمایند تا به درجهی تحقق سود باالتری دست یابند .متناسب با این امور در پژوهش حاضر،
به منظور ارتقاء درجه اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی به ارائهی الگویی جامع که
تمامی ابعاد مرتبط با تصمیمگیریهای درون سازمانی و برون سازمانی را در قالب یک سیستم
پویا در نظر میگیرد ،پرداخته شده است .الزم به ذکر است ،الگوی ارائه شده در این پژوهش
بر اساس نظر خبرگان و اطالعات متقن گذشتهنگر پایهریزی شده است.

 .1مبانی نظری پژوهش
در یک زنجیره تامین اتخاذ تصمیماتی هماهنگ و در نظر گرفتن نیازمندیها و ویژگیهای
مراحل مختلف زنجیره اهمیت بسیاری دارد .بطور کل هر زنجیره تامین از سطوح و بخشهای
1. Local Optimization

 .2مدهوشی و همکاران1396 ،
 .4فرخی و راستی برزکی1394 ،
 .5بهمنی و همکاران1395 ،

)3. Segoro, (2013
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مختلفی تشکیل شده است که هر کدام از این سطوح با یکدیگر در تعامل هستند .این تعامل
از نوع تامینکننده -مشتری بوده و در تعامل بین هر دو بخش از زنجیرهی تامین همواره تعیین
مواردی همچون مقدار سفارش ،قیمت پیشنهادی ،سهم و مشارکت در بازاریابی ،قیمت
نهایی و مواردی از این قبیل مورد بررسی قرار میگیرد .هریک از موارد مذکور در راستای تامین
اهداف هریک از طرفین در فرایند چانهزنی مورد مباحثه قرار گرفته و در صورت امکان توافق
نهایی حادث میگردد .بنابراین ایجاد توافق ،همکاری و هماهنگی بین سطوح و اجزای یک
زنجیره تامین به منظور حدا کثرسازی منافع کل زنجیره تامین از اهمیت باالیی برخوردار است.1
در میان عواملی که همواره بهینه بودن زنجیرههای تامین را تحت تاثیر قرار میدهند ،عوامل
مالی از اهمیت باالیی برخوردار هستند .چرا که عالوهبر اثراتی که بر کارایی زنجیره تامین
دارند ،از عواملی هستند که بر اساس آنها یک سازمان از نظر جایگاه اعتباری و تجاری مورد
سنجش قرار میگیرد .همچنین تمامی تصمیمات مرتبط با زنجیره تامین ،متاثر از چگونگی
تخصیص منابع مالی میباشد.2
اختالالت پیشبینی نشده ،از دیگر عوامل بسیار تاثیرگذار در سود زنجیره بشمار میروند.
بهدلیل چنین تاثیر مهمی ،مدیریت اختالل یکی از ارکانهای بسیار مهم مدیریت زنجیره
تامین تلقی میشود .پژوهشهای صورت پذیرفته در این حوزه ،اختالل در زنجیره تامین را در
چهار گروه عمدهی اختالل در تقاضا3و ،4اختالل در عرضه5و ،6اختالل در هزینهی تولید7و8و
اختالل همزمان در تقاضا و هزینهی تولید 9تقسیم نمودهاند.10
در زمانی که قیمت فعلی بازار محصول با محک شناختی (قیمت مرجع) شکل گرفته توسط
مشتریان متناسب با قیمتهای گذشته تفاوت دارد ،اثر قیمت مرجع بسیار اهمیت مییابد.
باید به این نکته توجه داشت که همواره اثر قیمت مرجع در ارتباط با انحراف تقاضا بهدلیل
)1. Chopra & Meindel, (2007

 .2یوسف و پیشوایی1396 ،

)3. Qi & Yu, (2004
)4. Chen & Zhang, (2011
)5. Hou, (2010
)6. Zhu, (2013
)7. Xiao & Qi, (2008
)8. Xu, (2006
)9. Dongchuan, (2008

 .10ذگردی و ضروری1397 ،
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زیان یا سود ادرا کی مصرفکنندگان حادث میگردد .1بررسی تمامی موارد مذکور به صورت
منفک در پژوهشهای متعددی که در جدول ( )1به اختصار به توصیف آنها پرداخته شده،
صورت پذیرفته است.

جدول  -1خالصه پژوهشهای صورت پذیرفته دربارهی معیارهای تاثیرگذار بر سود زنجیره
تامین
عوامل موثر بر سود زنجیره تامین
اختالالت

سایر عوامل
گردش موجودی کاال

قیمت مرجع

بهرهوری

هزینههای تولید

تقاضا



عرضه



سال

نویسندگان





1397

مقدس و همکاران

سلطانی ساوجی
1397
ّ
مدل رگرسیون ،همبستگی پیرسون ،آزمون علی گرانجری و
تحلیل واریانس

















1397

منصوری و عباسنژاد

مدل مبتنی بر رویکرد غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح چند
دورهای
1396

منصوری و همکاران

مدل مبتنی بر رویکرد غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح
1396





روش تحلیل پوششی دادهها

سعیدمحمدی و کاظمی
تئوری باز یها







1394





1394

فرخی و راستی برزکی
مدل استکلبرگ
دهقان و عبدلی بیدهندی
مدل معادالت ساختاری
)1. Zhang, (2014
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عوامل موثر بر سود زنجیره تامین
اختالالت

سایر عوامل
گردش موجودی کاال

قیمت مرجع

بهرهوری

هزینههای تولید

تقاضا

عرضه



2019









2019



2019



کیانفر

ترکیب مدلهای ریاضی و الگوریتم جستجوی هارمونی
بوگرتا و السچ
رویکرد پویاییشناسی سیستمی
وانگ و همکاران
مدل بازی استکلبرگ -نش
2018



هو و همکاران
الگوریتم بهینهسازی

2015



2013





لی و همکاران
رویکرد پویاییشناسی سیستمی





2019

لیو 1و همکاران
مدلهای ریاضی خطی





سال

نویسندگان





کرنگ و وانگ
رویکرد پویاییشناسی سیستمی



1398

پژوهش حاضر
رویکرد پویاییشناسی سیستمی

در مقایسهی پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای صورت پذیرفته در این حوزه متناسب با آنچه
در جدول ( )1ارائه شده است ،مشاهده میگردد که این پژوهش بر خالف سایر پژوهشهای
پیشین تمامی ابعاد مورد بررسی در این پژوهشها را پوشش داده و با ارائهی الگویی پویا به
بررسی زیرمتغیرهای هریک از این عوامل اصلی میپردازد .نکتهی دیگری که در این راستا
باید بدان اشاره نمود آن است که ا گرچه پژوهشهایی همانند پژوهشهای بوگرتا و السچ
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( )2019و کرنگ و وانگ ( )2013با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمی ،به ارائهی
الگویی پویا در این حوزه پرداختهاندّ ،اما در این پژوهش با جرح و تعدیل اجزاء مدلهای
موجود در این زمینه و ساختاربندی مجدد آنها ،به ارائهی یک الگوی بومی پویا به منظور
بررسی و پیشبینی درجهی اقناع تحققپذیری سود در صنعت خردهفروشی کشور پرداخته
شده است .مدل پویای ارائه شده در این راستا بر خالف مدلهای موجود تنها به هریک
از بخشهای توزیعی ،خدماتی و تولیدی در این صنعت نپرداخته ،بلکه هر سه بخش را در
برگرفته است .باید توجه داشت که ا گرچه بسیاری از اجزاء زنجیره تامین در صنعت مذکور در
مدلهای ارائه شدهی بینالمللی یکسان است ولی تفاوتهایی نیز متناسب با شرایط حا کم
بر این صنعت در کشور وجود دارد .بهعنوان نمونه میتوان به عدم توجه فعاالن این حوزه به
موضوعاتی از قبیل پتانسیل بازار نام تجاری1و 2و زنجیره تامین باالدست و پایین دست 3اشاره
نمود.
وجود شکافهای قانونی و عدم وجود ضمانت اجرایی مناسب برای الزام به انجام
تعهدات حادث شده میان اجزاء زنجیرهی تامین در صنعت خردهفروشی یکی از عمده
دالیلی است که موجبات این امر را فراهم میآورد تا فعاالن این حوزه به موارد مذکور توجه
کافی نداشته باشند یا به عبارتی این موارد را نادیده بگیرند .وجود این شکافها زمینهی
این امر را فراهم میآورد که در صورت ایجاد تعهدات دو جانبه یا چند جانبه میان اجزاء
زنجیرهی تامین ،هریک از طرفین بتوانند به دالیل مختلفی چون رویدادهای اقتصادی و
سیاسی ،تعهدات خویش را نادیده گرفته و موجبات اخالل در زنجیرهی تامین را فراهم آورند.
همچنین فعالیت برخی از فعاالن این حوزه در محیط نه چندان رقابتی سبب خواهد شد تا
توجه به پتانسیل بازار نام تجاری به کلی نادیده گرفته شود.

 .2روششناسی پژوهش
بر اساس مبانی فلسفی پژوهش این پژوهش ماهیتی آمیخته یا ترکیبی دارد و همچنین میتوان
پژوهش حاضر را بر اساس اهداف پژوهش ،همزمان دارای اهداف توسعهای و کاربردی قلمداد
1. Brand Market Potential

 .2کرنگ و وانگ2013 ،
 .3بوگرتا و السچ2019 ،
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نمود .چرا که در وهله نخست سعی بر آن است تا الگویی نوین مبتنی بر روششناسیهای
سیستمی چندگانه در جهت تدوین سناریوهای راهبردی ارائه شود و در وهله بعد تالش گردد
تا الگوی معرفی شده ،به منظور بررسی درجه اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی
مورد استفاده قرار گیرد .در راستای الگوسازی به روش پویاییشناسی سیستمی ابتدا به ارائهی
ّ
تصویری غنی که مبنای مدل است ،پرداخته شده و سپس بر این اساس مدلهای علت-
معلولی متناسب با مشاهدات صورت پذیرفته بر روی رفتار سیستم و نیز با الهام از نظریههای
معتبر موجود ،ساختاربندی گردیده است .با توجه به اهمیت موضوع و نیل به هدف اصلی
پژوهش -شبیهسازی و پیشبینی تحققپذیری درجه اقناع سود صنعت خردهفروشی -الگوی
پویاییشناسی سیستمی با استفاده از نرمافزار  DSS Vensimطراحی و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته است .افق زمانی در نظر گرفته شده برای این پژوهش یک بازهی زمانی  11ساله
است که از سال  1390شروع و تا سال  1401ادامه مییابد .به منظور پیشبینی و شبیهسازی
الگوی پویاییشناسی سیستمی در راستای هدف پژوهش ،از دادههای واقعی حسابرسی شده
موجود و گزارشات رسمی و نظرسنجیهای صورت پذیرفته تا سال  1396استفاده شده است.
الزم به ذکر است که گزارشات رسمی مذکور از بانک اطالعات خردهفروشان کشور و بانک
اطالعاتی اتحادیهها استخراج گردیده است .اطالعات مورد استفاده در این راستا مبتنی بر
آمارهای سالیانهی ثبت شده از سوی مراجع ذیصالح مذکور و فعاالن صنعت خردهفروشی
میباشد .نکتهی دیگری که در این راستا باید بدان اشاره نمود این است که برای ورود
اطالعات ناشی از نظرسنجی صورت پذیرفته از جانب خبرگان ،از تابع لوکاپ 1استفاده شده
و این اطالعات نیز بر اساس گامهای زمانی سالیانه ثبت گردیده است .با توجه به 2535726
مورد پروانهی صادر شده و تمدید شده تا پایان سال  1396در این صنعت ( گزارشهای
عملکرد ساالنه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نماگرهای آماری اتاق اصناف ایران ،)2برای
گردآوری دادهها از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شده است .به منظور گردآوری اطالعات
جامع ،در پژوهش حاضر از اطالعات خردهفروشیهایی که دارای بیش از یک شعبه در کشور
بوده و از سال  1390با دارا بودن جواز صنفی همچنان مشغول به فعالیت بودهاند ،استفاده
شده است .بر این اساس از مشترکات موجود میان  175061مورد پروانهی صادر شده و تمدید
1. Lookup

http://www.iranianasnaf.ir/Forms/Public/StatisticsAndReports/Namgar/Ostan.aspx .2
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شده در سال  1390با تعداد  2535726مورد پروانههای موجود تا پایان سال  1396که شرایط
فوق را دارا بودهاند 5183 ،مورد به صورت تصادفی انتخاب گردید ،که تنها از این تعداد 2114
مورد حاضر به ارائهی اطالعات در راستای تحقق اهداف پژوهش حاضر شدند.
ّ
در ذیل این بخش باید به این موضوع اشاره نمود که به علت وجود گامهای متعدد در
راستای انجام پژوهش پیشرو ،به منظور گردآوری دادهها و اطالعات از ابزارها و روشهای
مختلفی استفاده شده است .در مراحل اولیه پژوهش با استفاده از روش مطالعه کتابخانهای،
مرور گزارشات تخصصی مرتبط با موضوع و همچنین از طریق روش میدانی از طریق مصاحبه
با  14نفر از خبرگان و متخصصان حوزهی برنامهریزی و مطالعات راهبردی در صنعت
خردهفروشی ،دادهها و اطالعات مورد نیاز گردآوری گردید .در این مرحله تصویری کلی از
وضعیت سیستم مورد بررسی حادث شد .در ادامه و بر اساس درک ایجاد شده از وضعیت
سیستم و عدم اطمینانهای حا کم بر آن ،پس از مشخص شدن سناریوها ،از ابزار پرسشنامه
برای دریافت نظرات خبرگان این حوزه به منظور انتخاب مناسبترین راهبرد یا سناریو
بهرهگیری شده است .نکتهای که باید در ذیل این بخش بدان اشاره نمود این است که به
منظور احراز صالحیت خبرگی افراد ،ویژگیهایی مد نظر قرار گرفته شده است که از آن جمله
میتوان به مواردی از قبیل حداقل یک دهه فعالیت مستمر در حوزهی برنامهریزی و مطالعات
راهبردی و داشتن تحصیالت آ کادمیک در این حوزه اشاره نمود.
در این راستا به منظور سنجش اعتبار الگوی حاصله از پژوهش ،نتایج شبیهسازی تا سال
 1396با الگوی مستخرجه از دادههای ثبت شدهی صنعت خردهفروشی در سالهای  1390تا
 1396مورد مقایسه قرار گرفته است .در جدول ( ،)2متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش با
در نظر گرفتن هر یک از آنان در ذیل مجموعهی متغیر سطح ،)L( 1متغیر با میزان ثابت،)C( 2
متغیر کمکی )A( 3و متغیر نرخ ( )Rنمایش داده شده است.

1. Level

2. Constant

3. Auxiliary
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جدول  .2معرفی متغیرهای مورد استفاده الگوی سیستمی پژوهش
ردیف

متغیرها
التین

فارسی

نوع

ردیف

حاشیه سود محصوالت
منبع

منبع
20

1

C Profit Margin
21

تکنولوژی
منبع
2

Internet
Broadband

منبع
22

3

گروبلر و همکاران ()2008
نسبت مشتریان حقوقی

Legal Customers
Ratio

A

Actual Customers
A
نسبت مشتریان حقیقی
Ratio

23

معیار عملکردی

Performance
Criteria

بهرهوری

Efficiency

A
R

متغیرهای محقق ساخته

کیانفر ()2019
ظرفیت مرا کز توزیع
متناسب با مقیاس مرا کز

لی و همکاران ( )2015و گروبلر و همکاران ()2008

C

ظرفیت مرا کز توزیع
منبع

فارسی

کارایی و بهرهوری

دهقانی سریزدی و همکاران ()1387
توسعه پهنای باند

التین

نوع

سهم مشتریان

کیانفر ( ،)2019هو و همکاران ( )2018و گروبلر و
همکاران ()2008

حاشیه سود

متغیرها

منبع
Size

C

24

نسبتهای مالی

محقق ساخته
نسبت گردش داراییها

Sales/Assets

C

موسوی حقیقی و ستوده ( )1392و موسوی حقیقی
منبع
و همکاران ()1395

25

Buy Fulfillment
نرخ کاالی خریداری شده
Rate

R

4

نسبت قیمت به درآمد

P/E

A

26

تغییر در ریسک

Change in Fix
Financial Risk

R

27

نرخ تورم

Inflation Rate

C

5

سود پرداختی

DPS

A
28

بازده حقوق صاحبان
سهام

A Return on Equity

هزینهها
کیانفر ( ،)2019گروبلر و همکاران ( ،)2008سلطانی
منبع ساوجی ( ،)1397منصوری و عباسنژاد (،)1397
فرخی و راستی برزکی ()1394
6

هزینه سربار

R Overhead Cost

29

نرخ سفارش خرید

Buy Order Rate

R
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ردیف

متغیرها

ردیف

متغیرها

فارسی

التین

نوع

7

هزینه ثابت

Fix Cost

R

30

8

هزینه کارکنان رسمی

Labor Cost:
Formal

C

31

نرخ سفارش خرید ابطال
شده

9

هزینه متغیر

R Variable Cost

32

جریان درآمدی

Income Rate

10

هزینه کارکنان غیررسمی

C

33

نرخ بازده واقعی

R Turnover

C

34

بهای تمام شده کاالی
فروش رفته

Cost Of Goods
Sold

L

نسبت ایده عملیاتی به کل Performance
35
Idea/Total Idea
ایدهها

C

Labor Cost:
Informal

خدمات ارائه شده به افراد سازمان
منبع
11

دهقانی سریزدی و همکاران ()1387
میزان آموزش (بر حسب
نفر ساعت)

Learning/H
Labor

C

رضایت
منبع

دهقانی سریزدی و همکاران ()1387

 12شاخص رضایت مشتریان

CSI

A

پاداشهای دریافت شده
منبع
13

دهقانی سریزدی و همکاران ()1387
پاداش کارکنان

Reward

C

Buy Exit

R
C

36

نرخ بهره

Interest Rate

37

نرخ بازده مورد انتظار

Turnover Rate

A

38

نرخ بازده اسمی

N Turnover

C

39

بازده داراییها

C Return on Assets

Research Budget/
نسبت بودجه تحقیقاتی به
Sell Fulfillment
40
نرخ کاالی فروش رفته
Rate

C

گردش موجودی کاال

لیو و همکاران ( ،)2019بوگرت و السچ (،)2019
هو و همکاران ( ،)2018کرنگ و وانگ (،)2013
گروبلر و همکاران ( ،)2008مقدس و همکاران
منبع
منبع
( ،)1397منصوری و عباسنژاد ( ،)1397منصوری
و همکاران ( ،)1396سعیدمحمدی و کاظمی
( ،)1396فرخی و راستی برزکی ()1394
14

دیرش

Duration

A

C

قیمت محصول

قیمت کاال و خدمات

فارسی

التین

نوع

Price

L

41

سلطانی ساوجی ()1397

نرخ بازگشت موجودی کاال

Inventory
Turnover Rate

A

فروشها
منبع
15

گروبلر و همکاران ()2008
نرخ کاالی فروش رفته

Sell
Fulfillment
Rate

42
R

متوسط بازگشت موجودی

Average
Inventory

C
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ردیف

متغیرها
فارسی

التین

نوع

16

نرخ سفارش فروش ابطال
شده

Sell Exit

R

17

نرخ سفارش فروش

Sell Order
Rate

R

ردیف

43

متغیرها
التین

فارسی

نوع

شاخص ریسک

عرضه و تقاضا

منبع

موسوی حقیقی و ستوده ( )1392و موسوی حقیقی و
همکاران ()1395

43

ریسک سیستماتیک

Systematic Risk

C

44

ریسک غیرسیستماتیک

Unsystematic
Risk

C

45

تغییر در ریسک مالی

Change in
Financial Risk

R

46

ریسک مالی

Financial Risk

L

کیانفر ( ،)2019کرنگ و وانگ ( ،)2013گروبلر
و همکاران ( ،)2008مقدس و همکاران (،)1397
منصوری و عباسنژاد ( ،)1397منصوری و
منبع
همکاران ( ،)1396فرخی و راستی برزکی ( )1394و
دهقان و بیدهندی ()1394
18

سطح عرضه

Supply

L

19

سطح تقاضا

Demand

L

علت و معلولی پژوهش
تعریف متغیرهای کلیدی و روابط ّ
با توجه به مبانی نظری و همچنین مطالعات صورت پذیرفته در این حوزه ،عوامل موثر
شناسایی و در فرایند مدلسازی پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهاند .متناسب با اینکه حوزهی
مورد بررسی در ذیل پویاییشناسی سیستمی جای میگیرد ،به بررسی رابطهی میان متغیرها در
ّ
ّ
چارچوب روابط علت -معلولی پرداخته شده است .به علت تعدد حلقههای علت -معلولی
پژوهش ،در ذیل این بخش به توصیف حلقههای اصلی مدل و تشریح هریک از روابط میان
متغیرهای درگیر در این فرایند پرداخته شده است.
الف) حلقههای تعادلی بهای تمام شده کاالی فروش رفته -هزینه ثابت و متغیر (،B1
)B5 ،B4 ،B3 ،B2
حلقههای تعادلی بهای تمام شده کاالی فروش رفته -هزینه ثابت و متغیر نشان داده شده
در شکل ( )1متشکل از پنج حلقهی تعادلی میباشد که در ذیل به توصیف هریک از آنان
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پرداخته شده است .حلقهی تعادلی  B1موید این موضوع است که با افزایش ( کاهش) بهای
تمام شده کاالی فروش رفته ،نرخ سفارش فروش افزایش ( کاهش) یافته و متعاقبا میزان عرضه
افزایش ( کاهش) خواهد یافت .متناسب با افزایش ( کاهش) عرضه ،نرخ کاالی فروش رفته به
کل عرضه ،کاهش (افزایش) یافته و نسبت بودجه پژوهش به نرخ کاالی فروش رفته نیز کاهش
(افزایش) خواهد یافت .در نتیجهی این امور ،هزینههای متغیر کاهش (افزایش) مییابد که
این موضوع نیز به نوبهی خود بهای تمام شدهی کاالی فروش رفته را متاثر نموده و آنرا کاهش
(افزایش) میدهد .در این راستا باید به این نکته اشاره نمود که ،این فرایند از مسیر جایگزین
دیگری که با حلقهی تعادلی  B2نمایش داده شده است نیز به وقوع خواهد پیوست ،بدین گونه
که افزایش ( کاهش) بهای تمام شده کاالی فروش رفته موجبات افزایش ( کاهش) خالص تغییر
قیمت را فراهم آورده و نرخ سفارش فروش نیز هم راستا با این تغییر ،افزایش ( کاهش) خواهد
یافت .تکمیل فرایند متناسب با سیکل توصیف شده در حلقهی تعادلی  B1صورت میپذیرد.
حلقهی تعادلی  B4 ،B3و  B5پس از اینکه عرضه افزایش ( کاهش) یافت ،به موجب
دستیابی به قیمت تعادلی بر اساس اصل عرضه و تقاضا ،خالص تغییر قیمت را کاهش
(افزایش) داده و متعاقب این امر قیمت نیز کاهش (افزایش) خواهد یافت .با کاهش
(افزایش) قیمت تورم کاهش (افزایش) یافته و هزینهی کارکنان غیررسمی ،هزینههای ثابت و
متغیر را تحت تاثیر قرار میدهد .در نهایت این حلقههای تعادلی موجبات کاهش (افزایش)
بهای تمام شدهی کاالی فروش رفته را فراهم میآورند.
+
Net Price Change
B2

+

+
Sell Order Rate

+
+ Cost of Goods
Sold
+

B1

Labor Cost:
Informal
B5

+

Fix Cost
+ B4 Variable Cost
+
+

+
Inflation Rate Research Budget/Sell
Supply
+
Fulfillment Rate
+
Sell Fulfillment
B3
Rate
+
Price

+

شکل  .1حلقههای تعادلی بهای تمام شده کاالی فروش رفته -هزینه ثابت و متغیر
منبع :یافتههای پژوهش
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ب) حلقههای تقویتکنندهی نرخ سفارش فروش (.)R1 ,R2 ,R3
حلقههای تقویتکننده نرخ سفارش فروش که در شکل ( )2نشان داده شده است در
برگیرندهی سه حلقهی تقویتکننده  R2 ،R1و  R3میباشد .حلقهی تقویتکنندهی  R1موید
این موضوع است که با افزایش ( کاهش) بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،خالص تغییرات
قیمت و بهتبع آن قیمت نیز افزایش ( کاهش) مییابد .افزایش ( کاهش) قیمت ،نرخ مشتریان
حقوقی را کاهش (افزایش) داده و در نتیجه نرخ سفارش فروش را کاهش (افزایش) میدهد.
ّ
در این راستا به علت ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا ،از میزان عرضه کاسته (افزوده) میشود
و متعاقب آن نرخ کاالی فروش رفته نسبت به عرضهی صورت پذیرفته رو به افزایش ( کاهش)
مینهد .این امر به ترتیب مسبب افزایش ( کاهش) نسبت بودجهی تحقیقاتی به نرخ کاالی
فروش رفته و هزینهی متغیر میشود .در نهایت انتظار میرود که این امور به افزایش ( کاهش)
بهای تمام شده کاالی فروش رفته بیانجامد.
حلقهی تقویتکنندهی  R2و  R3نیز از روندی مشابه حلقهی تقویتکنندهی  R1پیروی
مینماید با این تفاوت که با افزایش ( کاهش) بهای تمام شده کاالی فروش رفته و تاثیر آن بر
افزایش ( کاهش) خالص تغییرات قیمت ،خالص تغییرات قیمت موجبات کاهش (افزایش)
نرخ سفارش خرید را فراهم نموده و این روند با تاثیرگذاری بر میزان تقاضا ،آنرا کاهش
(افزایش) میدهد .کاهش (افزایش) تقاضا نیز زمینهی کاهش (افزایش) نرخ مشتریان حقیقی
یا حقوقی را ایجاد مینماید.
Cost of Goods
"Sold
+ Net Price
Buy Order
"Change
"Rate
+
+
Research Budget/Sell
Price" R2
R1
"Fulfillment Rate
+
+
Legal Customers
"Demand
Sell Fulfillment
+Ratio" +
 "Rate+ Sell Order
"Supply
"Rate
R3
+
+
Variable +
"Cost

Actual Customers
"Ratio

شکل  .2حلقههای تقویتکننده نرخ سفارش فروش
منبع :یافتههای پژوهش
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ج) حلقههای تقویتکننده خالص تغییر قیمت -بهای تمام شده کاالی فروش رفته
(هزینه ثابت-هزینه متغیر) (.)R7 ،R6 ،R5 ،R4
همانطور که در شکل ( )3نشان داده شده است ،در حلقههای تقویتکننده خالص تغییر
قیمت -بهای تمام شده کاالی فروش رفته (هزینه ثابت-هزینه متغیر ) ( )R7 ،R6 ،R5 ،R4با
افزایش ( کاهش) بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،خالص تغییر قیمت نیز افزایش ( کاهش)
یافته و متعاقب آن قیمت افزایش ( کاهش) مییابد .در این راستا تورم همسو با افزایش
ً
( کاهش) قیمت ،افزایش ( کاهش) یافته و مستقیما هزینههای ثابت و متغیر در این صنعت را
افزایش ( کاهش) میدهد .همچنین افزایش ( کاهش) تورم نیز به صورت غیرمستقیم با تحت
تاثیر قرار دادن هزینه کارکنان غیررسمی و هزینه سربار ،موجبات افزایش ( کاهش) هزینه متغیر
را فراهم میآورد .با افزایش ( کاهش) هزینههای ثابت و متغیر صنعت خردهفروشی ،بهای تمام
شده کاالی فروش رفته نیز افزایش ( کاهش) یافته و این سیکل تکرار میگردد.
R7
Net Price Change
Labor Cost:
Informal
+

Price

+

+

+

Cost of Goods
Sold
+
+

R4

+
Inflation Rate

Fix Cost +

+

Variable Cost + R5
+

R6

+

Overhead Cost

شکل  .3حلقههای تقویتکننده خالص تغییر قیمت -بهای تمام شده کاالی فروش رفته
(هزینه ثابت-هزینه متغیر)
منبع :یافتههای پژوهش

د) حلقههای تعادلی نرخ بازگشت موجودی کاال -بهای تمام شده کاالی فروش رفته
(.)B6 ,B7 ,B8 ,B9 ,B10
حلقههـای تعادلـی نـرخ بازگشـت موجـودی کاال -بهـای تمـام شـده کاالی فروش رفته نشـان داده
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شـده در شـکل ( )4در برگیرنـدهی پنـج حلقـهی تعادلـی اسـت کـه در ذیـل بـه شـرح هـر یـک از
آنـان پرداختـه شـده اسـت .حلقههـای تعادلـی  B9 ،B6و  B10مویـد ایـن موضـوع هسـتند کـه
بـا افزایـش ( کاهـش) بهـای تمـام شـده کاالی فـروش رفتـه ،نـرخ کاالی خریـداری شـده کاهـش
(افزایـش) خواهـد یافتـه و ایـن رونـد منجـر بـه کاهـش (افزایش) سـطح تقاضـا و در نتیجه کاهش
ّ
(افزایـش) خالـص تغییـرات قیمـت خواهـد شـد .رابطـهی علـت و معلولـی موجـود میـان حلقـهی
تعادلـی مـورد بررسـی ،پـس از ایـن مرحلـه موجبـات کاهـش (افزایـش) قیمـت و بـه دنبـال آن
کاهـش (افزایـش) تـورم را فراهـم خواهنـد آورد .در نتیجـهی کاهـش (افزایـش) تـورم بالتبـع انتظـار
کاهـش (افزایـش) هزینههـای سـربار  ،هزینههـای ثابـت و هزینههـای متغیـر و سـپس کاهـش
(افزایـش) بهـای تمـام شـده کاالی فـروش رفتـه حـادث میگـردد .از دیگـر انتظـارات موجـود در
حلقههـای تعادلـی مـورد بررسـی ( )B7ایـن اسـت کـه کاهـش (افزایـش) تـورم ناشـی از تغییـرات
قیمـت ،قـادر خواهـد بـود تـا دسـتمزد نیـروی کار غیررسـمی را کاهـش (افزایـش) داده و ایـن
امـر بـه صـورت مسـتقیم اثربخشـی را افزایـش ( کاهـش) میدهـد .در نهایـت آنچـه در راسـتای
تاثیـر افزایـش ( کاهـش) اثربخشـی یـا سـطح بهـرهوری بـر بهـای تمـام شـده کاالی فـروش رفتـه
انتظـار مـیرود ،آن اسـت کـه تغییـرات ناشـی از اثربخشـی و بهـرهوری بـا بهـای تمـام شـدهی
کاالی فـروش رفتـه دارای رابطـهی معکوسـی اسـت .بـه عبـارت دیگـر میتـوان چنیـن بیـان نمـود
کـه بـا افزایـش ( کاهـش) اثربخشـی یـا بهـرهوری ،بهـای تمـام شـدهی کاالی فـروش رفتـه کاهـش
(افزایـش) خواهـد یافـت.
مسیر جایگزین موجود که منجر به نتیجهی مشابهای با حلقههای توصیف شده میگردد،
مسیر حلقهی تعادلی  B8است که با افزایش ( کاهش) بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،آغاز
شده و با تاثیرگذاری معکوس بر روی نرخ بازگشت موجودی کاال موجبات کاهش (افزایش)
آن را فراهم میآورد .در این روند با کاهش (افزایش) نرخ بازگشت موجودی کاال ،نرخ سفارش
خرید نیز کاهش (افزایش) یافته و سپس سطح تقاضا در راستای نرخ سفارش خرید کاهش
(افزایش) مییابد.
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Inventory
'Turnover Rate
+
Buy Order
'Rate

-

B8
Buy- Fulfillment
'Rate
+
Demand' +
+

-+ of Goods
Cost
'Sold

B10

Efficiency
-

B9
+
Variable Cost'..

B6

'Fix Cost

+

+

+
Labor Cost:
Informal' B7 Overhead
'Cost
+
+

'Inflation Rate
Net Price
+
Change''.
'Price' +

شکل  .4حلقههای تعادلی نرخ بازگشت موجودی کاال -بهای تمام شده کاالی فروش رفته
منبع :یافتههای پژوهش

الگوی کلی شبیهسازی و تعیین وضعیت متغیرهای نر خ و حالت
در شکل ( )5وضعیت هر متغیر در نمودار پویایی سیستمی نشان داده شده است .الگوی
شبیهسازی شدهی پژوهش از سه زیرالگوی هزینهها ،عرضه و تقاضای کل تشکیل گردیده
است ،که هریک از این زیرالگوها از طریق متغیر بهای تمام شدهی کاالی فروش رفته با
یکدیگر در ارتباط هستند .الزم به ذکر است که متغیرهای مورد استفاده در الگوی شبیهسازی
پژوهش به چهار دسته تقسیم میگردند که عبارتند از :
1 .1متغیرهای حالت :این متغیرها نشاندهندهی انباشت در یک دورهی زمانی هستند و در
طول زمان بر اساس متغیر نرخ ،افزایش و یا کاهش مییابند.
2 .2متغیرهای نرخ :این متغیرها تعیین کنندهی متغیرهای حالت در سیستم هستند.
3 .3متغیرهای کمکی :این متغیرها توابعی از متغیرهای حالت و مقادیر ثابت و برونزا هستند.
4 .4متغیر با میزان ثابت :متغیرهای حالتی هستند که تغییرات آنان در طی دورهی مورد بررسی
به قدری کند است که نیازی به مدل کردن صریح آنها نیست.
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<Inflation
Rate>
Sell Exit'

<Duration>
Overhead Cost

Labor Cost:
Informal

Supply
Sell Fulfillment
Sell Order Rate
Rate
Legal Shareholder Ratio
<Demand>
<Demand>
Performance
Actual Shareholder Ratio
CSI
Variable Cost
Idea/Total Idea
<Cost Of Goods Sold>
Research Budget/Sell
Fulfillment Rate
Price
Cost Of Goods
Net Price Change
Sold
Fix Cost
Efficiency
N
Internet
Turnover
Inflation
Rate
P/E Ratio
Broadband
Size
Learning/H
<Inflation
Labor Cost:
<Supply>
Labor
Rate>
Formal
<Supply>
<Net Price
R
Change>
Turnover
Reward

<Price>
Income Rate

Duration
Interest
Rate

<R Turnover> Performance
Criteria
Change in
Financial Risk
Systematic Risk

Buy Fulfillment
Rate
<Cost Of Goods
Sold>

Financial Risk
Unsystematic
Risk

Demand

DPS
Buy Order Rate

Buy Exit

Inventory
Turnover Rate

<Cost Of Goods
Sold>

<Duration>
Return on Equity

Average
Inventory

Sales/Assets Ratio
Profit Margin
Return on Assets

 جریان پژوهش- نمودار حالت.5 شکل
 یافتههای پژوهش:منبع

آزمون رفتار مجدد

1

به منظور مقایسه نتایج حاصل از شبیهسازی مدل حاصل از پژوهش با دادههای موجود بر
مبنای دیدگاه گذشتهنگر از آزمون رفتار مجدد استفاده میگردد تا اطمینان از صحت عملکرد
) موید این موضوع است2( ) و1(  نتایج حاصله از نمودارهای. حادث گردد،الگوی ارائه شده
که اطالعات واقعی و نتایج حاصل از شبیهسازی متغیر عرضه و تقاضا در دورهی شش سالهی
 از روند مشابهی پیروی میکنند و در نتیجه میتوان چنین بیان،)1396  تا1390( مورد بررسی
. رفتار متغیرهای مورد بررسی را به خوبی شبیهسازی نموده است،نمود که مدل شبیهساز شده
 موید،2 موید رفتار شبیهسازی شده و مقادیر متداول،در نمودارهای زیر مقادیر عرضه و تقاضا
.رفتار واقعی برای متغیر مورد نظر میباشند

1. Behaviour Reproduction Test
2. Current
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Supply

0.8
0.6
0.4
0.2
0
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
)Time (Year
Supply : Current
Supply : Supply

نمودار  .1نتایج شبیهسازی و دادههای واقعی برای سطح عرضه
Demand
1
0.75
0.5
0.25
0
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
)Time (Year
Demand : Current
Demand : Demand

نمودار  .2نتایج شبیهسازی و دادههای واقعی برای سطح تقاضا

آزمون محاسبه میزان خطا
عالوهبر بازتولید رفتار الگوی پیشنهادی پژوهش متناسب با آزمون رفتار مجدد که پیش از
این بدان اشاره گردید ،برای کسب اطمینان از نتایج شبیهسازی شده در این مرحله به بررسی
خطای متغیرهای کلیدی پرداخته شده است که محاسبهی آنان نیز بر اساس روشهای زیر
حادث میگردد.
 .1درصد خطای مجذور میانگین مربعات ( :)RMSPE1بر اساس این شاخص هرچه
میزان تفاوت بین دادههای واقعی و شبیهسازی شده کمتر باشد ،به نتایج شبیهسازی بیشتر
میتوان اعتماد کرد .میزان خطا در این روش بر اساس رابطه ( )1محاسبه میگردد.
1. Root Mean Square Percent Error

ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺑﯿﻦ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺷﺪﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ

ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﮐﺮﺩ .ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮ ﺍﺳــﺎﺱ ﺭﺍﺑﻄﻪ  ۱ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﻣﯽ
یسانشییایوپ درکیور زا هدافتسا اب یشورفهدرخ تعنص رد دوس یریذپ ققحت لدم یزاسهیبش

51

ﮔﺮﺩﺩ.

ﺭﺍﺑﻄﻪ )1( ۱

ysT+𝑖𝑖𝑖𝑖 −ya
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� *100
ya
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� RMSPE = � ∑θi=1
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𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+ﻣﻮﯾﺪ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ
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ﺩﺭ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﻓﻮﻕ
ی
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دهند
ن
نشا
در فرمول فوق موید نتایج شبیهسازی متغیر الگو ،موید دادههای واقعی و θ
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ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﯼ ﺗﻌﺪ
ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ
است .بر این اساس هرچه میزان خطای جذر میانگین مربعات به صفر
مشاهدات
تعداد
١
ﻭﺍﻗﻌﯽ،
ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ.
ﮐﻤﺘﺮﺭﺍﺑﻄﻪ ۲
ﺍﺳﺎﺱ
ﮐﻪ ﺑﺮ
UTﺑﻪﺍﺳﺖ
ﺧﻄﺎﻱ
ﻣﻔﻬﻮﻡ
ﯼ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺻﻔﺮ ﻧﺰﺩﯾﮏ
ﻫﺎﯼ ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻌﺎﺕ

نزدیکتر باشد به مفهوم خطای کمتر است.

ﺷﺪﻩ ازﺍﺯ
 -۲ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺭﯾﺸﻪﻫﺎﯼ ﺧﻄﺎ :ﺭﻭﺵ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻨﺠﺶ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻘﺎﺩﯾﺮ ﺷﺒﯿﻪﺳﺎﺯﯼ
ﺭﺍﺑﻄﻪ  .2 ۲شناسایی ریشههای خطا :روش دیگر برای سنجش انحراف مقادیر شبیهسازی شده
𝜃𝜃𝜃𝜃 1
) 𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑖𝑖𝑖𝑖∑ (𝑦𝑦𝑦𝑦 𝑠𝑠𝑠𝑠 −𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝜃𝜃𝜃𝜃 1
𝜃𝜃𝜃𝜃 1
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎 )2
2
𝑦𝑦𝑦𝑦( ∑
𝑖𝑖𝑖𝑖) + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝜃𝜃𝜃𝜃

ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﯼ 1 UT
ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ۲
ﺍﺳﺎﺱ
 UTﮐﻪ
ﺍﺳﺖ
گردد.
ﻣﯽ می
محاسبه
رابطه ()2
اساس
استﺑﺮ که بر
دادههای واقعی ،محاسبهی

١

�=UT

 -۳ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪﯼ ﺭﯾ ﺸﻪﻫﺎﯼ ﺧﻄﺎ :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺧﻄﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻄﺎ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ۲

ﺁﻥ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺍﻟﮕﻮ ﺑ ﺴﯿﺎﺭ
ﺩﺭ ﮐﺎﻫﺶ()2

) 𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑦𝑦𝑦𝑦−

𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑦𝑦𝑦𝑦( 𝜃𝜃𝜃𝜃∑

1

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖𝜃𝜃𝜃𝜃 𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝑇𝑇𝑇𝑇+
Errorﺑﺎ 𝜃𝜃𝜃𝜃 1
ﻫﺎﯼ1
𝜃𝜃𝜃𝜃 Square
𝑎𝑎𝑎𝑎
Root
2
�=UTﺭﺍ
Meanﺧﻄﺎ
2Percentﺭﯾ 𝑠𝑠𝑠𝑠ﺸﻪ
ﺷﺪ.
ﻣﻮﺛﺮ

) 𝑖𝑖𝑖𝑖∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝜃𝜃𝜃𝜃

1.

𝜃𝜃𝜃𝜃

ﺑﻨﺪﯼ
ﻫﺎﯼﻃﺒﻘﻪ
ﺸﻪﺫﯾﻞ
ﺩﺳﺘﻪﺭﯾهﯼ
ﻣﺤﺎ.3ﺳﻪ
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ
ﺧﻄﺎ
بینی،ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﯿﺶشﺑﯿﻨﯽ،
اهمیتﺧﻄﺎ
ﺍﻫﻤﯿﺖ
ﻧﻤﻮﺩ.ﺑﻪ
ﺗﻮﺟﻪ
ﺧﻄﺎ :ﺑﺎ
ﺳﺒﻪﯼ
ﻣﯽ -۳
ﻣﻨﺎﺑﻊ خطا
شناخت منابع
خطاﺩﺭدرﭘ پی
توجه به
خطا :با
های
ریشه
ی
محاسب
ﻫﺎﯼﺷﻨﺪ،
ﺷﺘﻪﻪه ﺑﺎ
ﺷﺪ.ﻧﺪﺍ
ﺳﻨﺨﯿﺖ
ﻫﻢ
نتایجﺑﻫﺎ ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎبه ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻟﮕﻮ
ﺧﺮﻭﺟﯽ
ﺩﺭی ﮐﻪ
ﻣﺎﻧﯽ
ﻣﺒﻨﺎ:
ﺩﺭ -۱
ﺧﻄﺎ را
خطا
های
ریش
موثر
بسیار
الگو
اعتماد
افزایش
تواند در
ﺗﻮﺍﻧﺪ م
کاهش ﺯآن
ﺍﯾﻦﺭﺍ
باشد.ﺭﯾ ﺸ
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ
ﺴﯿﺎﺭ
ﺍﻟﮕﻮ
ﻫﺎﯼﺑﻪ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ
ﺧﻄﺎﯼ ﻣﯽ
ﮐﺎﻫﺶدرﺁﻥ

طبقه
ی
ﺫﯾﻞه
ﯼ دست
سه
در
توان
ﺍﯾﺠﺎﺩم
نمود.ﻣﯽﺷﻮﺩ.
بندیﻧﺎﻣﯿﺪﻩ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺧﻄﺎﯼ
ﺩﺳﺘﻪﮐﻪ
ﺷﻮﺩ
ﺩﺭیﻣﯽ
ﻧﻤﻮﺩ.
ذیلﺑﻨﺪﯼ
ﻃﺒﻘﻪ
ﺳﻪ
ﺧﻄﺎﺗﻮﺍﻥ
ﻣﯽ

نداشته باشند،
سنخیت
ﻭﺍﺭ هم
ﮐﻪها با
الگو با داده
های
خروجی
زمانی ﺯکه
ﻄﺎﯼخطای
 -۲ﺧ 1.1
ﻭﺍﻗﻌﯽاینﻭ
ﯾﺎﻧﺲ
ﻣﺤﻘﻖ
ﮐﻪ ﺍﻣﺮ
مبنا:ﺍﯾﻦ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ:
ﺍﯾﻦ
ﻫﺎﯼ ﺷﻨﺪ،
ﻫﺎﯼﻧﺪﺍﺩﺍﺩﻩﺷﺘﻪ ﺑﺎ
ﺳﻨﺨﯿﺖ
ﮔﺮﺩﺩﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻣﯽ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻟﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﺎﻧﯽﻫﺎﯼ
ﺧﺮﻭﺟﯽ
ﻣﺎﻧﯽ
ﺧﻄﺎﯼ ﻣﺒﻨﺎ :ﺯ
۱
خطا ایجاد میشود که خطای سیستماتیک نامیده میشود.
ﺷﻮﺩ .ﺧﻄﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﯿ ﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﻣﯽﯼ ﺍﯾﻦ
ﺭﯾﺸﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎﻣﯽﻫﻢ
ﺷﺒﯿ
ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺗﻔﺎﻭﺕﺧﻄﺎﯼ
ﺷﻮﺩ ﮐﻪ
ﺧﻄﺎﻪ ﺍﯾﺠﺎﺩ
2.2خطای انحراف :این امر زمانی محقق میگردد که واریانسهای دادههای واقعی

ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺯ ﻣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ ﻭﺍﺭ ﯾﺎﻧﺲ ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻭ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ:
ﯾﺎ  -۲ﺧ ﻄﺎﯼ
و شبیهسازی با هم تفاوت زیادی داشته باشند .ریشهی این خطا نیز ممکن است
ﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪﺍ ﺷﺘﻪ
ﻣﻤﮑﻦ ﻫﻤﺒ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻧﺘﺎﯾﺞﯼﺍﻟﮕﻮ
ﺩﺍﺷﺘﻪﺯﻣﺎﻧﯽ
ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲﻫﺎ:
ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ
ﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﺍﺳﺖ ﺳﯿ
ﺩﺍﺩﻩﻧﯿﺰ
ﺍﯾﻦ ﻭﺧﻄﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﮐﻪﺭﯾﺸﻪ
ﺗﻔﺎﻭﺕﮐﻮﺯﯾﺎﺩﯼ
ﺧﻄﺎﯼ ﻫﻢ
ﺷﺒﯿ۳ﻪ-ﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ
سیستماتیک یا غیرسیستماتیک باشد.

ﺷــﻮﺩ
ﻏﯿﺮﺳــﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ
ﺧﻄﺎﯼ
ﺍﺻــﻄﻼﺣﺎ
نابرابریﮔﺮﺩﺩ ﮐﻪ
ﺣﺎﺩﺙ ﻣﯽ
ﺍﯾﻦ3.ﺧﻄﺎ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻏﯿﺮﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ
ﯾﺎ
ﻣﯽنداشته
همبستگی
نتایج الگو و دادهها با هم
زمانی که
کوواریانسها:
خطای
ﺑﺎﺷــﻨﺪ3 ،

.(۲۰۰۰
)ﺍﺳﺘﺮﻣﻦ،
شود.2
ﻫﻤﺒنامیده
غیرسیستماتیک
ﻫﺎ:یگردد
حادث م
اینﮐﻮخطا
باشند،
ﺷﺘﻪ
ﺴﺘﮕﯽمیﻧﺪﺍ
خطایﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ
اصطالحاﺍﻟﮕﻮ ﻭ
ﺯﻣﺎﻧﯽ کهﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻭﺍﺭﯾﺎﻧﺲ
ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﯼ
ﺧﻄﺎﯼ
-۳
گردد.
ﻣﯽ می
استفاده
ذیل
ﺍﺻــﻄﻼﺣﺎهای
ﻫﺎﯼل
ﻓﺮﻣﻮﻝفرمو
ﮐﻪخطا از
ﻫﺎﯼریشه
ﺧﻄﺎﯼمحاسب
برای
ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺫﯾﻞ
هایﺍﺯ
ﺧﻄﺎ
ﺭﯾﺸﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮﺍﯼ
ﻏﯿﺮﺳــﯿﺴــﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪﻩ ﻣﯽﺷــﻮﺩ
ﺧﻄﺎﯼ
ﮔﺮﺩﺩ
ﺣﺎﺩﺙهیﻣﯽ
ﺑﺎﺷــﻨﺪ ،ﺍﯾﻦ
()3
1
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎
ﺭﺍﺑﻄﻪ )4(۴
𝑖𝑖𝑖𝑖Um=(𝑦𝑦𝑦𝑦�s−𝑦𝑦𝑦𝑦�a)2 /[ ∑𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖− 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
])2
𝜃𝜃𝜃𝜃
ﮔﺮﺩﺩ.
ﻣﯽ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺫﯾﻞ
ﻫﺎﯼ
ﻓﺮﻣﻮﻝ
ﺍﺯ
ﺧﻄﺎ
ﻫﺎﯼ
ﺭﯾﺸﻪ
ﯼ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺑﺮﺍﯼ
1
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎
ﺭﺍﺑﻄﻪ )5(۵
𝑖𝑖𝑖𝑖Us= (SDS − SDA)2/ [ ∑𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖− 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
])2
𝜃𝜃𝜃𝜃
Um+Us+Uc=1

ﺭﺍﺑﻄﻪ
)ﺍﺳﺘﺮﻣﻦ.(۲۰۰۰۳ ،
ﺭﺍﺑﻄﻪ ۳۶
ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ۴۷
ﺭﺍﺑﻄﻪ

()6

()7

ﺭﺍﺑﻄﻪ ۵

Umc +Us+Uc=1
1
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑖𝑖𝑖𝑖U = [2*(1+r)*(SDS*SDA]/ [ ∑𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖− 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
])2
𝜃𝜃𝜃𝜃
1
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎
m
s
a 2
𝜃𝜃𝜃𝜃 1
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎
U
𝑖𝑖𝑖𝑖) /[ ∑𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑖𝑖𝑖𝑖− 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
])2
𝑦𝑦𝑦𝑦s � a−
2
𝑖𝑖𝑖𝑖∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝑦𝑦𝑦𝑦(=�𝑦𝑦𝑦𝑦([
)−𝑦𝑦𝑦𝑦� )2�+(SDS−SDA
[+[2*(1+r)*(SDS*SDA)]]/
𝑖𝑖𝑖𝑖− 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
)2]=1
𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑎𝑎𝑎𝑎
s
𝜃𝜃𝜃𝜃∑ 2 1
2
] ) 𝑖𝑖𝑖𝑖U = (SDS − SDA) / [ 𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+

ﺭﺍﺑﻄﻪ
ﻋﺒﺎﺭﺕ−𝑦𝑦𝑦𝑦�a𝑦𝑦𝑦𝑦�۶
ﺭﺍﺑﻄﻪ ۷

s

𝜃𝜃𝜃𝜃

Uc= [2*(1+r)*(SDS*SDA]/
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳـﻂ −
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷـﺒﯿﻪﺳـﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
1. U-Theil’s
𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑠𝑠𝑠𝑠

𝜃𝜃𝜃𝜃

1

𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
])2

1

𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑖𝑖𝑖𝑖[ ∑𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖=1(𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+
𝜃𝜃𝜃𝜃

𝑦𝑦𝑦𝑦(∑𝑖𝑖𝑖𝑖=1
[[(𝑦𝑦𝑦𝑦� −𝑦𝑦𝑦𝑦� ) +(SDS−SDA) +[2*(1+r)*(SDS*SDA)]]/
 .2استرمن]=1،
٢ 𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑇𝑇𝑇𝑇+𝑖𝑖𝑖𝑖 ) 2000
ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﻮﻕ
ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ.
ﻫﺎﯼ
 𝜃𝜃𝜃𝜃SDSﻭ  SDA ٣ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ
2

2

a 2

s

ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
ﻋﺒﺎﺭﺕ �𝑦𝑦𝑦𝑦 s−𝑦𝑦𝑦𝑦�aﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻔﺎﺿـﻞ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺷـﺒﯿﻪﺳـﺎﺯﯼ ﻭ ﻣﺘﻮﺳـﻂ
1

ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷـــﺪ .ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﻮﻕ  SDS ٢ﻭ  SDA ٣ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ

. U-Theil’s
Standard
Deviation
Simulation
ﻫﺎﯼ
ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
2.
3
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عبارت  saبیانگر تفاضل میان متوسط اطالعات شبیهسازی و متوسط اطالعات واقعی
میباشد .در روابط فوق  SDS1و  SDA2به ترتیب بیانگر انحراف معیار دادههای شبیهسازی
شده و واقعی و  rنیز ضریب همبستگی میان این دو داده میباشد .در جدول ( )3نتایج
محاسبهی هریک از آزمونها محاسبهی خطا به تفکیک متغیرهای کلیدی مورد بررسی در
مدل شبیهسازی ارائه گردیده است .متناسب با نتایج حاصل از آزمون محاسبهی خطاها،
مشاهده میگردد که خطای مجذور میانگین مربعات برای هریک از متغیرهای کلیدی مورد
بررسی نزدیک به صفر بوده و این امر موید این موضوع است که میان دادههای شبیهسازی
شده و دادههای واقعی خطای ّکمی وجود دارد .میزان خطای محاسبه شده برای هریک از
متغیرهای کلیدی سطح بهرهوری ،بهای تمام شده کاالی فروش رفته ،نرخ بهره و عرضه کل به
ترتیب برابر است با  0/13551 ،0/11682 ،0/09380و  .0/09731در نتیجه میتوان چنین بیان
نمود که میزان خطای متغیرهای مورد بررسی در سطح استاندارد قرار دارد.

جدول  .3آزمون محاسبه میزان خطا
عرضه کل

نرخ بهره

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

سطح بهرهوری

متغیرها
آزمون

0/09731

0/13551

0/11682

0/09380

RMSPE

0/00971

0/04985

0/04716

0/06071

UT

0/12419

0/16801

0/13691

0/14831

Um

0/27152

0/20853

0/28763

0/21371

Us

0/60431

0/62351

0/57548

0/63799

Uc

1

1

1

1

Um+ Us+ Uc

منبع :یافتههای پژوهش

آزمون تحلیل حساسیت
به منظور بررسی این موضوع که تا چه میزان متغیرهای کلیدی پژوهش نسبت به پارامترهای مورد
1. Standard Deviation Simulation
2. Standard Deviation Actual

یسانشییایوپ درکیور زا هدافتسا اب یشورفهدرخ تعنص رد دوس یریذپ ققحت لدم یزاسهیبش

53

بررسی در پژوهش حساسیت دارند از آزمون تحلیل حساسیت استفاده میشود .بدین منظور
پارامترهای منتخبی که به صورت مستقیم بر روی متغیرها تاثیرگذار بوده را به نسبت معینی در
طیف مشخصی تغییر داده تا اثرات آنان بر روی متغیرها بررسی شود .الزم به ذکر است که
طیف انتخاب شده به منظور بررسی تاثیر تغییر پارامتر انتخابی بر سایر متغیرهای مرتبط به
صورت متقارن در نظر گرفته شده است .در این راستا حساسیت سطح عرضه و تقاضای کل
در صنعت خردهفروشی نسبت به تغییرات بازده داراییها مورد بررسی قرار گرفته است .بر این
اساس پارامتر مذکور را به میزان  ±20درصد تغییر داده و تاثیر آن را بر عرضه و تقاضای کل
مورد بررسی قرار دادهایم .همانطور که در نمودار ( )3و ( )4مشاهده میشود ،نتایج حاصل
از تحلیل حساسیت موید این موضوع است که تغییر  20درصدی در بازده داراییها مسبب
این امر خواهد شد که عرضه و تقاضای کل با احتمال  95 ،75 ،50و  100درصد به ترتیب در
حوزهی زرد ،سبز  ،آبی و خا کستری رنگ قرار گیرد.
95%

100%

Supply
50%

75%

Supply
0.8

0.6

0.4

0.2

1401

1398

1396
)Time (Year

0
1390

1393

نمودار  .3تغییرات عرضه کل نسبت به تغییرات بازده داراییها
95%

100%

75%

Supply
50%
Demand
2

1.5

1

0.5

1401

1398

1396
)Time (Year

1393

0
1390

نمودار  .4تغییرات تقاضا کل نسبت به تغییرات بازده داراییها
منبع :یافتههای پژوهش
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سیاستگذاری برای بهینهسازی متغیرهای کلیدی الگو
در پژوهش حاضر سیاستگذاری در دو سطح صورت میپذیرد که این سطوح عبارتند از )1
سیاستگذاری پایهای (در نظر گرفتن نتایج حاصل از یک تغییر واحد) و  )2سیاستگذاری
ترکیبی (در نظر گرفتن اثرات ترکیبی تغییرات محتمل).

سیاستگذاری پایهای
سناریو  :1پیشبینی کاهش  4/5درصدی میزان سفارش خرید ابطال شده برای سالهای آتی
و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی.
همانطور که در نمودار ( )5نشان داده شده است ،بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی،
پیادهسازی کاهش  4/5درصدی میزان سفارش خرید ابطال شده موجبات ارتقاء درجه
اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی به صورت متوسط به میزان  3/31درصد در طی
سالهای  1396تا  1401را فراهم مینماید .الزم به ذکر است که در نمودارهای ارائه شده در این
بخش ،خط قرمز موید پیادهسازی سناریوهای مورد بررسی میباشد.
سال

مقادیر پایه

سناریو 1

1396

0/4286

0/4437

1397

0/5305

0/5510

1398

0/5857

0/6125

0
1390

1399

0/6117

0/6458

Supply : Supply
Supply : policy 1

1400

0/6209

0/6631

1401

0/6206

0/6715

Supply
0.8
0.6
0.4
0.2

1401

1400

1399

1398

1397

1395 1396
)Time (Year

1394

1393

1392

1391

نمودار  .5تاثیر کاهش  4/5درصدی میزان سفارش خرید ابطال شده بر درجه اقناع
تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی
منبع :یافتههای پژوهش
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سناریو  :2پیشبینی کاهش  13درصدی خالص تغییرات قیمت برای سالهای آتی و تاثیر آن
بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی.
همانطور که در نمودار  6نشان داده شده است ،بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی،
پیادهسازی کاهش  13درصدی خالص تغییرات قیمت موجبات ارتقاء درجه اقناع
تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی به صورت متوسط به میزان  5/83درصد در طی
سالهای  1396تا  1401را فراهم میآورد.
سال

مقادیر پایه سناریو 2

1396

0/4286

0/4629

0.4

1397

0/5305

0/5775

0.2

1398

0/5857

0/6432

1399

0/6117

0/6788

1400

0/6209

0/6974

1401

0/6206

0/7065

Supply
0.8
0.6

1401

1400

1399

1398

1397

1395 1396
)Time (Year

1394

1393

1392

1391

0
1390

Supply : Supply
Supply : policy 2

نمودار  .6تاثیر کاهش  13درصدی خالص تغییرات قیمت بر درجه اقناع تحققپذیری سود
صنعت خردهفروشی
منبع :یافتههای پژوهش

سـناریو  :3پیشبینـی افزایـش نسـبت گـردش داراییهـا بـه میـزان  14درصـد بـه صـورت تدریجـی
در طـی سـالهای  1396تـا  1401و تاثیـر آن بـر درجـهی اقنـاع تحققپذیـری سـود صنعـت
خرد هفروشـی.
همانطور که در نمودار ( )7نشان داده شده است ،بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی،
پیادهسازی افزایش  14درصدی نسبت گردش داراییها ،موجبات ارتقاء درجه اقناع
تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی به صورت متوسط به میزان  7/53درصد در طی
سالهای  1396تا  1401را فراهم میآورد.
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سال

Supply
0.8

1396

0/4286

0/4778

0.4

1397

0/5305

0/5965

0.2

1398

0/5857

0/6643

1399

0/6117

0/7009

1400

0/6209

0/7198

1401

0/6206

0/7288

0.6

1401

1400

1399

1398

1397

1395 1396
)Time (Year

1394

1393

1392

1391

مقادیر پایه سناریو 3

0
1390

Supply : Supply
Supply : policy 3

نمودار  .7تاثیر افزایش نسبت گردش داراییها به میزان  14درصد به صورت تدریجی در
طی سالهای  1396تا  1401و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی
منبع :یافتههای پژوهش

سناریو  :4پیشبینی افزایش نسبت بازده داراییها به میزان  2درصد به صورت تدریجی در
طی سالهای  1396تا  1401و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی.
همانطور که در نمودار ( )8نشان داده شده است ،بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی،
پیادهسازی افزایش  2درصدی نسبت بازده داراییها ،موجبات ارتقاء درجهی اقناع
تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی به صورت متوسط به میزان  8/24درصد در طی
سالهای  1396تا  1401را فراهم میآورد.
سال

Supply
0.8

1396

0/4286

0/4817

0.4

1397

0/5305

0/6016

0.2

1398

0/5857

0/6699

1399

0/6117

0/7067

1400

0/6209

0/7257

1401

0/6206

0/7647

0.6

1401

مقادیر پایه سناریو 4

0
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400
)Time (Year
Supply : Supply
Supply : policy 4

نمودار .8تاثیر افزایش نسبت بازده داراییها به میزان  2درصد به صورت تدریجی در طی
سالهای  1396تا  1401و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی
منبع :یافتههای پژوهش
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سناریوی ترکیبی
سناریو  :5تاثیر کاهش  4/5درصدی میزان سفارش خرید ابطال شده (سناریو  ،)1کاهش 13
درصدی خالص تغییرات قیمت (سناریو  ،)2افزایش نسبت گردش داراییها به میزان 14
درصد (سناریو  )3و افزایش  2درصدی نسبت بازده داراییها به صورت تدریجی در طی
سالهای  1396تا ( 1401سناریو  )4و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت
خردهفروشی.
همانطور که در نمودار ( )9نشان داده شده است ،بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی
مدل ارائه شده در پژوهش حاضر شاهد این امر خواهیم بود که ترکیب سیاستگذار یهای
پیشین در چارچوب یک سناریو ،موجبات ارتقاء درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت
خردهفروشی را بطور متوسط از سال  1396تا سال  1401به میزان  13/58درصد فراهم خواهد آورد.
سال

مقادیر پایه

سناریو 5

1396

0/4286

0/5017

0.5

1397

0/5305

0/6321

0.25

1398

0/5857

0/7136

1399

0/6117

0/7622

1400

0/6209

0/7900

1401

0/6206

0/8051

Supply
1
0.75

0
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401
)Time (Year
Supply : Supply
Supply : policy 5

نمودار  .9تاثیر کاهش  4/5درصدی میزان سفارش خرید ابطال شده (سناریو  ،)1کاهش
 13درصدی خالص تغییرات قیمت (سناریو  ،)2افزایش نسبت گردش داراییها به میزان
 14درصد (سناریو  )3و افزایش نسبت بازده داراییها به صورت تدریجی در طی سالهای
 1396تا ( 1401سناریو  )4تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجهگیری و پیشنهادات
در بازارهای کنونی رقابت در کسب سهم بازار به اندازهای شدید است که موجبات آنرا فراهم
آورده تا سازمانها به سمت آزمون روایی راهبردهای خود گام بردارند و راهبردهای موجود را
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در بدو تدوین در بوتهی آزمایش قرار دهند .از این رو که در رویکرد پویاییشناسی سیستمی
ّ
روابط علت -معلولی میان متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد ،به نظر میرسد مدل ارائه شده
بر این مبنا نسبت به مدلهای مبتنی بر سایر روشهای تک متغیره و ایستا در این حوزه ،از
قدرت تبیینکنندگی باالتری برخوردار باشد .بدین منظور در این مطالعه نیز از رویکرد مذکور
در راستای ارزیابی راهبردهای ارائه شده در صنعت خردهفروشی و ارائهی سناریوهایی برای
مرتفع نمودن شکاف میان وضع موجود و مطلوب در حوزهی سودآوری این صنعت استفاده
شده است.
بر اساس نتایج حاصل از شبیهسازی ،مشاهده گردید که صنعت خردهفروشی متناسب با
راهبردهای ارائه شده برای پنج سال آتی ،تنها قادر خواهد بود به درجهی اقناع تحققپذیری
سود در سطح تقریبی  62درصد دست یابد .به منظور مرتفع نمودن این شکاف و بهبود شرایط
پیش روی این صنعت ،در این پژوهش  5سناریو ارائه گردیده است .از یافتههای حاصل از
پژوهش حاضر میتوان به این موضوع اشاره نمود که کاهش میزان سفارش خرید ابطال شده
و خالص تغییرات قیمت و همچنین افزایش نسبت بازده داراییها و نسبت گردش داراییها
با هدف اصلی صنعت خردهفروشی که افزایش درجهی اقناع تحققپذیری سود میباشد ،در
یک راستا قرار دارند و هر یک از این متغیرها به تنهایی ،تنها قادر خواهند بود تا موجبات
مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش را تا حدا کثر  8/24درصد به صورت میانگین در بازهی
زمانی  1396-1401فراهم آورند .ا گر صنعت مذکور بتواند همزمان تغییراتی را که به صورت
واحد در هر سناریو مورد بررسی قرار گرفته است را در قالب یک سناریو واحد پیادهسازی
نماید ،قادر خواهد بود در بازهی زمانی مشابه بطور متوسط تا حدود  13/58درصد رشد را
نسبت به حاالت پیشین خود در زمینهی تحققپذیری سود بدست آورد .الزم به ذکر است که
نتایج حاصل از این الگوی شبیهسازی شده توسط آزمونهایی از قبیل آزمون رفتار مجدد،
آزمونهای محاسبهی خطا و آزمون تحلیل حساسیت ،مورد بررسی قرار گرفته و اعتبار و صحت
الگوی پژوهش بدین روی تایید شده است.
متناسب با نتایج حاصل از سناریوی ( )1مبنی بر کاهش  4/5درصدی میزان سفارش
خرید ابطال شده برای سالهای آتی و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت
خردهفروشی مالحظه میگردد که پیادهسازی این سناریو ،موجبات تحقق حدود  67درصد
از هدف اصلی این صنعت را در راستای تحقق سود تا سال  1401فراهم خواهد آورد .رشد
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حاصله ناشی از رشد متوسط  3/31درصدی در بازهی زمانی  1396 -1401میباشد .بر اساس
نتایج حاصل از سناریو ( )2مبنی بر کاهش  13درصدی خالص تغییرات قیمت برای سالهای
آتی و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی ،میتوان چنین بیان
نمود که این سناریو میتواند تا پایان دورهی مورد بررسی ،تنها درجه تحقق سودآوری را تا
سطح تقریبی  71درصد ارتقاء بخشد که نسبت به حاالت پایه در سال  ،1401رشد  8درصدی
را نشان میدهد .در این راستا باید به این موضوع اشاره نمود که رشد حاصله در بازهی مورد
بررسی ،بطور متوسط برای هر سال حدود  5/83درصد میباشد .پیادهسازی سناریو ( )3مبنی
بر افزایش نسبت گردش داراییها به میزان  14درصد به صورت تدریجی در طی سالهای
 1396تا  1401و تاثیر آن بر درجهی اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی ،رشد متوسط
ساالنه  7/53درصد را در راستای تحقق سودآوری در بازهی زمانی مورد بررسی برای صنعت
به ارمغان خواهد آورد و سبب میگردد تا صنعت در پایان دورهی مورد بررسی به درجهی
اقناع تحققپذیری سود در سطح  72درصد دست یابد .به عبارتی میتوان چنین بیان نمود
که صنعت خردهفروشی در پایان دوره قادر به دستیابی به رشدی معادل  10درصد نسبت به
مقادیر پایه در سال  1401خواهد بود .سنایوی ( )4مبنی بر افزایش نسبت بازده داراییها
به میزان  2درصد به صورت تدریجی در طی سالهای  1396تا  1401و تاثیر آن بر درجهی
اقناع تحققپذیری سود صنعت خردهفروشی نیز موجبات رشد  76درصدی درجه اقناع
تحققپذیری سود در این حوزه را حادث مینماید .متوسط رشد سالیانه متناسب با سناریو 4
برابر با  8/24درصد میباشد .نتایج حاصل از سناریو ترکیبی (سناریو  )5ارائه شده ،موید این
موضوع است که تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر یک از متغیرهای مورد بررسی در الگوی ارائه
شده ،موجبات این امر را فراهم میآورد تا صنعت مذکور بتواند در پایان دورهی مورد بررسی،
درجهی اقناع تحققپذیری سود خود را تا سطح تقریبی  80درصد ارتقاء بخشد .الزم به ذکر
است که این امر از رشد متوسط ساالنه به میزان  13/58درصد نشات میپذیرد.
از پیشنهادات ارائه شده در راستای پژوهش حاضر میتوان به مواردی از قبیل ،پیشنهاد
به بخش مدیریت مطالعات راهبردی و معاونت طرح و برنامه و بودجه شرکتهای فعال در
صنعت خردهفروشی به منظور بررسی تمامی جوانب راهبردهای اتخاذ شده و نتایج حاصل از
آنان و همچنین بهینه نمودن راهبردهای حاصله با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در
این صنعت متناسب با الگوی پیشنهادی در این پژوهش ،اشاره نمود .همچنین به فعاالن این
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حوزه پیشنهاد میگردد تا به سوی راهبردهایی همچون ادغام رو به جلو و رو به عقب حرکت
نموده و با تمرکز بیشتر بر یکپارچهسازی عوامل موجود در ذیل زنجیرهی تامین باالدست و
پاییندست که هزینههای آنان را کاهش میدهد و موجبات ارتقاء سودآوری آنان میشود،
حرکت نمایند.
پیشنهاد میگردد در پژوهشهای آتی با استفاده از سایر رویکردهای نوین و روششناسیهای
موجود در این حوزه ،به منظور بررسی و مرتفع نمودن شکاف میان وضع موجود و وضع مطلوب
در حوزهی سودآوری سازمانهایی که در صنعت خردهفروشی و یا صنایع وابسته به آن مشغول
به فعالیت هستند ،اهتمام ورزیده شود .همچنین بر این مبنا به ارائهی الگوهایی جامع نوینی
که از قدرت تبیینکنندگی مناسبی برخوردار باشد ،پرداخته شود.
باید در نظر داشت که هر پژوهش متاثر از محدودیتهایی است که ممکن است فرایند
و نتایج حاصل از پژوهش را تا حدی تحت تاثیر خود قرار دهد .بر این اساس باید در نظر
داشت که این پژوهش نیز از این قاعده مستثنی نیست .از جمله محدودیتهای موجود
در این راستا میتوان به مواردی از قبیل عدم وجود الگوی بومی پویا در راستای بررسی و
پیشبینی درجهی اقناع تحققپذیری سود در صنعت خردهفروشی و دسترسی محدود به
بخشی از خبرگان سازمانی به منظور دریافت شهود خبرگی اشاره نمود.
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