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 چکیده

ه اقتصادی کشور ایفا کرده و فعالیت آنها در ارزش افزوده بخش صنعت و معدن اصناف نقش کلیدی در چرخ

های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال، خلق ارزش افزوده و بهبود حیاتی است. اهمیت اصناف بعنوان بنگاه

ا آن توزیع کاالها و خدمات در کشور  قابل توجه بوده و لذا ساماندهی و ارائه راهکارهای متناظر ب سیستم

ضروری بنظر می رسد. از این رو، در این تحقیق، راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل مطالعه شده 

از بین   380و این راهکارها برحسب درجه اهمیت رتبه بندی شده است. برای این کار، نمونه ای به حجم 

اده انتخاب شده و پرشسنامه بین کارشناسان، اعضا و خبرگان حوزه اصناف به روش نمونه گیری تصادفی س

آنها توزیع گردید.  روایی پرشسنامه نیز بوسیله کارشناسان این حوزه تایید شده و پایایی پرسشنامه با 

درصد،  5( تایید شده است. براساس نتایج تحقیق، در سطح معناداری 83/1استفاده از ضریب آلفای کرونباخ)

در کشور بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تأثیر معناداری عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب و کار 

درصد می توان تاثیر مثبت و معنادار عوامل اختصاصی  5همچنین در سطح معناداری  دارد.

های استان)نظیرتسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان، اعطای مشوق ها و تخفیف

بواسطه آموزش اصناف در استان،  خصص و مهارت نیروی انسانیافزایش تمالیاتیبرای صنوف و مشاغل، 

نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان و همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله 

شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان صنعت معدن و تجارت ( بر سازماندهی اصناف در استان اردبیل 

ت. عالوه بر این، به منظور تعیین اهمیت راهکارهای موجود برای سازماندهی اصناف در استان اردبیل را پذیرف

از آزمون فریدمن استفاده شده و یکسان بودن میانگین تاثیر راهکارهای ساماندهی اصناف در استان اردبیل 

ت و تأثیرگذاری، بین تاثیر شود. لذا می توان بیان کرد که از بعد اهمیدرصد رد می 95در سطح اطمینان 

  راهکارهای ساماندهی  اصناف در استان اردبیل تفاوت معناداری وجود دارد.

 ساماندهی اصناف، راهکارها، اردبیل، سیستم توزیع. کلمات کلیدی:

 

 

 

 

 

 

 

 



                              

   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اول فصل

 تحقیق کلیات
 



                              

   

3 

 مقدمه و بیان مساله -1-1

هاى موجود بین تولید تا مصرف در نظر گرفته ظام توزیع کاال و خدمات به عنوان مجموعه فرآیندن

شود که از یک طرف کاالها و خدمات را در اختیار مصرف کنندگان قرار داده و از طرف دیگر اطالعات و می

لذا مشتمل بر فرآیندهاى نگهداری کاال، حمل و نقل،  .دهدهای تولیدی ارائه مینقدینگی را به بخش

اهمیت موضوع مورد  .شودده فروشى و مدیریت فرآیندهاى مذکور میفروشى و خربنکداری، پخش، عمده

های نوین نگهداری، چیدمان، حمل اشاره تا جایی است که در اکثر کشورها، گسترش استفاده از ابزار و روش

ونقل، توزیع کاال و خدمات با صرف کمترین هزینه و زمان در فرآیند مربوطه و نیز رعایت استانداردهای 

شود. چرا که های توسعه و پیشرفت در نظر گرفته میا حقوق مصرف کنندگان؛ به عنوان شاخصمرتبط ب

کارآ می باشد. اگر سیستم  های تولیدی در یک اقتصاد پویا، مستلزم وجود نظامِ توزیعرشد و توسعه بخش

ختیار تولیدکننده قرار توزیع کاال از چابکی و شفافیت الزم برخوردار باشد اطالعات بازار به صورت واقعی در ا

خواهد گرفت که این امر به سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی می انجامد. از سوی دیگر مصرف 

کننده نیز قیمت واقعی کاال و خدمات را پرداخت می کند و قدرت مانور دالالن و واسطه ها به حداقل ممکن 

 بخشو وابستگی  مطلوب نبوده ال و خدمات در کشورماناما وضعیت فعلی نظام توزیع کا .کاهش خواهد یافت

زیادی از قیمت کاالها به این بخش و همچنین گالیه مندی تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مویّد وجود 

های شدید ساختار غیرمنطقی و ناکارآیی در نظام فعلى توزیع کشور است که عالوه بر عدم شفافیت و نوسان

های غیررسمی توزیع را موجب شده گیری شبکهمردم، آشفتگی در بازار و شکل کاهش قدرت خرید قیمت،

 .(0387)چراغی، است

در  0در کشور، بایستی نقش و اهمیت اصنافکاال و خدمات  عینظام توزدر کنار کاستی های مربوط به 

شور و از جمله برطرف کردن این کاستی ها را نیز مدنظر قرار داد. اصناف، بزرگترین بخش نظام اقتصادی ک

روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می بنگاه 

همچنین، با توجه به گستره اصناف در کشور، آنها عالوه بر ایفای نقش مؤثر در عرصه  اند.خود اختصاص داده

 ها و قابلیتکنند. بر این اساس، ظرفیت ی ایفا میاقتصادی، در مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز نقش مهم

ها به های مختلف و از همه مهم تر عرصه اقتصادی جامعه دارند، باعث شده تا نگاه  هایی که اصناف در عرصه

سمت این بخش به عنوان بخشی اثرگذار در اقتصاد مقاومتی و همچنین برخورد با کاالی قاچاق در نظام 

درصد تولید ناخالص  35ر بخش صنعت، معدن و تجارت ، که به صورت مجزا بیش از . دتوزیع جلب شود

های  ها و مزیتزند، نقش غالب بر عهده اصناف است؛ بنابراین، با توجه به ظرفیت  داخلی کشور را رقم می

بخش اصناف برای نظام اقتصادی کشور، اگر این بخش مورد توجه و حمایت قرار گیرد و سازوکارهای 
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ای در تواند نقش بسیار کلیدی و تعیین کنندهمتناسب با فعالیت این بخش در نظر گرفته شود، این حوزه می 

رشد تولید ناخالص داخلی داشته باشد. در بحث اشتغال نیز، اصناف نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال پایدار 

های اقتصادی با آن دست به گریبان  شدارند. در شرایط فعلی اقتصادی و  وجود تورم و رکودی که سایر بخ

ای بوده که توانسته سطح اشتغال خود را حفظ کند و نوعاً هستند، شاید بتوان گفت این بخش، تنها حوزه

های پایدار بوده است. در حال حاضر نیز،  کند، از جنس اشتغالهایی که بخش اصناف ایجاد می اشتغال

شود که اگر حتی یک نفر به واسطه هر  کسب واحد صنفی صادر میهزار پروانه  251تا  211ساالنه بین 

پروانه کسب در کشور مشغول به کار شود، سطح باالیی از ایجاد اشتغال را در این بخش شاهد خواهیم بود؛ 

گیرد و تسهیالت خاصی به  گذاری دولتی در این بخش صورت نمیاست که هیچ گونه سرمایه این در حالی

های اقتصادی کوچک و شود. از این رو، باید بپذیریم که اصناف نمونه بارز بنگاه  رائه نمیاین واحدها ا

توانند عالوه بر ایجاد شرایط اشتغال  متوسط در کشور هستند و اگر مورد توجه و حمایت قرار گیرند، می

 ارائه دهند)قلی پور،مناسب در کشور، در تولید نیز موثر باشند و خدمات فنی مناسب و خوبی را در جامعه 

0390.) 

آفرین در زمینه اصالح شبکه توزیع هستند؛ به طوریکه، های نقش اصناف از جمله حوزه همچنین 

های گذشته و در حال حاضر، بر عهده این بخش بوده است. در واقع،  های تنظیم بازار طی سال تمامی برنامه

تی در این بخش برای اداره کردن بازار، این قابلیت و شبکه گسترده اصناف در کشور و وجود ساختار تشکیال

ظرفیت را در اصناف ایجاد کرده تا بتوانند نقش مهمی در تنظیم بازار، حتی در شرایط بد اقتصادی ایفا کنند. 

تاکنون نیز، هر سیاستی را که وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در رابطه با تنظیم 

خاذ یا اجرا کرده و موفقیتی حاصل شده، به دلیل همکاری اصناف با این نهاد بوده است. با این حال، بازار ات

اگرچه در حال حاضر، اصناف در اصالح نظام توزیع یا تقسیم عادالنه سود بین حلقه های مختلف تولید و 

های مؤثر در جهت  آفرین هستند، اما اگر مشکالت این بخش حل شود و اقدامات و حمایتتوزیع نقش 

تقویت اصناف صورت بگیرد، اثرگذاری بهتر و مؤثرتری برای حل مشکالت و اصالح نظام توزیع خواهند 

 (.0390داشت)قلی پور،

مرکز امور اصناف طی چند سال اخیر سعی کرده است تا اقدامات مؤثری در جهت در همین راستا، 

های کشوری  ای و ایجاد اتحادیهسعه فروشگاه های زنجیرهاصالح نظام توزیع انجام دهد که از جمله آنها تو

ها ارتباط مستقیمی بین تولیدکنندگان و  ها بوده است. با توسعه این نوع فروشگاهبرای این نوع فروشگاه 

های پخش و لجستیک از دیگر اقدامات  واردکنندگان با ایستگاه های توزیع شکل گرفته است. ایجاد شرکت

که این موضوع، موجب کاهش رابطه بین تولیدکنندکان و توزیع کنندگان با مردم نسبت به اصناف بوده، 
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های روز در آن در  گذشته شده است. در حال حاضر، توسعه هر چه بیشتر این بخش و استفاده از فناوری

 آفرین باشند.  دستور کار قرار دارد تا بتوانند بیش از پیش در نظام توزیع نقش

رسانی به واحدهای تحت پوشش به منظور ایفای نقش مناسب در نظام  ز اقدامات، خدماتیکی دیگر ا

توزیع بوده است؛ بدین صورت که مراکز اتوماسیونی در سراسر کشور جهت صدور پروانه دایر شده است که بر 

ختیاراتی کنند. یعنی، براساس ا این اساس، واحدهای تحت پوشش، خودشان اقدام به صدور پروانه کسب می

که قانون به بخش خصوصی داده، صدور پروانه از کوچکترین شهرها تا شهرهای بزرگی چون تهران در اختیار 

های صنفی و نظارت بر صدور های مختلفی از جمله نظارت بر سازمان آنهاست و عالوه بر آن، فعالیت 

گیرد و همه این موارد در  ت میهای مرتبط از طریق این بخش صور مجوزهای کسب و کار و سایر فعالیت

 سایت مرکزی آن تحت عنوان ایرانیان اصناف، در دسترس است.

از این رو می توان گفت که اصناف نقش تاثیرگذاری در سیستم توزیع کاالها و خدمات در کشور و در 

ص سیستم توزیع استان اردبیل دارد. از این رو می توان از پتانسیل اصناف برای برطرف کردن مشکالت و نقای

در استان استفاده کرد. برای این کار الزم است تا بحث ساماندهی اصناف و راهکارهای آن در استان اردبیل 

 مدنظر قرار گیرد.

 

 ف انجام طرح اهدا -1-2

 :اهداف اجرای تحقیق عبارتند از

 اهداف اصلی-1-2-1

 ارائه راهکارها و شیوه های ساماندهی اصناف در استان اردبیل -

 الویت بندی راهکارها و شیوه های ساماندهی اصناف استان اردبیل براساس درجه اهمیت آنها -

 بررسی تاثیر عوامل و مولفه های خاص استان اردبیل بر ساماندهی اصناف استان اردبیل -

بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی و محیط کسب و کار در سطح کشور  بر ساماندهی اصناف استان  -

 اردبیل

 اهداف فرعی-1-2-2

 تحلیل نقش اصناف در شبکه توزیع کاالها و خدمات -
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 ضرورت انجام تحقیق  -1-3

اگر اقتصاد مقاومتی را جوشش از درون و صدور کاال و خدمات به برون تعبیر کنیم، اصناف به عنوان 

، به تنهایی های مختلفهای بخش یک پتانسیل بسیار خوب و بدون اتکا به منابع مختلف دولتی و حمایت 

زا باشد و نیازهایش را خودش تأمین کند. حال اگر بستر مناسب و بهتری برای آنها فراهم شود تواند درون می

توانند  های تولیدی در اختیار آن قرار گیرد، می و منابع و امکانات مطلوب برای نوسازی و بازسازی سیستم

لید و همچنین اشتغال، نقش مؤثری در راستای تحقق در عرضه خدمات و کاال در فضای رقابتی بازار، تو

اقتصاد مقاومتی داشته باشند. بنابراین، اصناف با این باور که اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم سازی، بحران زدایی 

های و ترمیم ساختارهای فرسوده و ناکارآمد، مردم محور کردن اقتصاد و سپردن کار به دست مردم و تشکل 

های داخلی و تالش برای خوداتکایی، حذف قوانین و مصوبات دست و پا گیر و  ید روی مزیتاقتصادی، تاک

تسهیل و بهبود محیط کسب و کار، جلوگیری از سوداگری در اقتصاد کشور و داشتن عزم و اراده ملی جهت 

ع بیش از هر چیز تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی مؤثر و کارآمد عمل کند که این موضوبرخورد با قاچاق، می

 نیازمند اصالح قوانین نظام صنفی، تقویت و ساماندهی اصناف کشور است.

های صنفی وجود دارد باعث شده تا اصناف نتوانند نقش و وظایف با این وجود، مشکالتی که در اتحادیه 

ی و منابع مالی خود را در نظام توزیع به خوبی انجام دهند. یکی از این مشکالت، ضعف ساختار نیروی انسات

ها کاهش داده و از  های نظارتی را بر روی اعضای اتحادیه مورد نیاز است که از یک طرف امکان انجام فعالیت

ای آنها را دچار اختالل کرده است. مشکل دیگر، رعایت  های جاری و توسعهسوی دیگر، امکان فعالیت 

قانون نظام  20های صنفی در ماده اعضای اتحادیه باشد. تعداد ها می نکردن حد نصاب اعضای اتحادیه 

شود. که این  ها، به این موضوع توجه نمی صنفی ذکر شده و متأسفانه هنگام تشکیل بسیاری از اتحادیه

موضوع هم بار مالی و هم اقتصادی و اجتماعی برای مردم دارد. یک مشکل دیگر و شاید مهم تر از همه 

ها در رابطه با یک واحد صنفی است که متأسفانه این موضوع بالتکلیفی  اتحادیههای همگن و مشابه  فعالیت

       و سردرگمی واحدهای صنفی را به دنبال دارد و از طرفی، برای رفع تقاضای مردم نیز مشکالتی ایجاد 

 کند. بدین صورت که مثالً، در حوزه کفش چند اتحادیه وجود دارد و اگر یک واحد صنفی در حوزه کفشمی 

ها به فعالیت این  ها را متناسب با تقاضا ارائه کند، هر کدام از اتحادیه کند و انواع مختلفی از کفشفعالیت 

  شوند که فقط باید یک نوع خاص داشته باشد که این با توجه به شرایط بازار  واحد صنفی معترض می

خود را تنها از یک واحد صنفی  دهد با صرف وقت کمتر نیازهای پذیر نیست و مشتری ترجیح میامکان

   تأمین کند نه اینکه برای هر نوع کاالی مربوط به کفش به یک واحد صنفی خاص مراجعه کند. این در

های صنفی در هر شهرستان  های نظارت بر فعالیت قانون نظام صنفی، کمیسیون 09ست که در ماده حالی

ار داده شده است که خود آنها رأساً و یا با هماهنگی اتاق هاست و به آنها این اختی مسئول نظارت بر اتحادیه
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های مورد نیاز اقدام کنند، اما تاکنون هیچ اقدام روشن و  اصناف نسبت به ادغام و یا حتی تجزیه اتحادیه

 بارزی از سوی آنها در این زمینه صورت نگرفته است. 

که بعضا به صورت نامتوازن از نظر  رشد سریع تعداد واحدهای صنفی نسبت به جمعیت کشورهمچنین، 

حوزه کاری، تراکم و الگوی استقرار؛ صورت گرفته است نه تنها باعث شده که بخش غالبی از واحد های 

صنفی کشور، به شکل سنتی اداره شوند و تعداد زیادی از واحدهای صنفی، بدون مجوز پروانه کسب مشغول 

ه مبادله و عدم امکان اجرای روش های مدرن فروش و حسابداری به فعالیت باشند بلکه منجر به افزایش هزین

بنابراین شناسایی وضعیت فعلی و برخی مشکالت در حوزه سالمتی و رفاه مصرف کنندگان نیز شده است. 

فعالیت اصناف در استان اردبیل اهمیت خاصی داشته و می تواند بر متغیرهای کلیدی اقتصادی در استان 

اد و اشتغال در استان تاثیرگذار باشد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می شود که با نظیر سطح درآمد افر

ساماندهی فعالیت اصناف بتوان از مزایا و منافع اصناف در استان اردبیل بیش از پیش استفاده کرد. از این رو 

در استان پژوهش حاضر ضرورت پیدا کرده و بایستی براساس آن راهکارها و شیوه های ساماندهی اصناف 

 اردبیل مطالعه گردد.

 

 فرضیات تحقیق -1-4

 .دارد تاثیر اردبیل استان در و اصالح نظام توزیع کاال اصناف ساماندهی بر اقتصادی کالن عوامل -

 .دارد تاثیر اردبیل استان در و اصالحنظام توزیع کاال اصناف ساماندهی بر استان ویژه عوامل -

و اصالح نظام توزیع کاالها در سطح شهرستان های تابعه  اصناف  ساماندهی بر کار و کسب محیط -

 .دارد تاثیر

تاثیر  اردبیل استان در نظام توزیع کاال بر اصالح و ساماندهی و عوامل ویژه استان کالن عوامل -

 .دارد معنادار

یابی مناسب مشاغل مزاحم بر ساماندهی اصناف و اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در انتقال و مکان -

 استان اردبیل تاثیر دارد.

تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب و نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه  -

 .دارد تاثیر معنادار اردبیل استان در در استان بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

ت بانکی به اصناف، بر های مالیاتی مشاغل و تسریع در اعطای تسهیالاعطای مشوق ها و تخفیف -

 دارد. تاثیر معنادار اردبیل استان در اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات
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 روش تحقیق -1-5

 یفیتوص اطالعات از نوع ینحوه گردآور ثیو از ح یکاربرد یقیهدف تحق ثیحاضر از ح قیتحق

اهمیت اصناف در  در این طرح ضمن بررسی نقش و است که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد. یشیمایپ

اقتصاد، راهکارها و شیوه های ساماندهی اصناف در استان اردبیل ارائه خواهد شد. جامعه آماری پژوهش 

باشد. حاضر شامل کلیه مدیران اصناف، کارشناسان و افراد خبره در زمینه فعالیت اصناف در استان اردبیل می

 گردد.ی ساده استفاده میگیری از جامعه آماری نیز از  روش تصادفبرای نمونه

ساخته استفاده شد. های پژوهش نیز از روش میدانی و ابزار پرسشنامه محققبرای گردآوری داده

بدین ترتیب در این تحقیق، از همچنین از روش کتابخانه ای به منظور تدوین مبانی نظری استفاده گردید. 

نظران گردآوری می شود. حوزه و دیگر صاحبطریق پرسشنامه، نظریات مدیران اصناف، کارشناسان این 

های کمی داده SPSSسپس با استفاده از معیار لیکرت این پرسشنامه ها کمی شده و با استفاده از نرم افزار 

گردد. همچنین براساس آزمون فریدمن، راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی شده تجزیه و تحلیل می

 گردد تا میزان اهمیت این راهکارها نیز مشخص گردد.دی میبناصناف در قالب پرسشنامه الویت

 

 ساختار تحقیق -1-6

این تحقیق در پنج فصل سازماندهی شده است. پس از ذکر اهمیت موضوع و کلیات تحقیق در فصل 

مربوط به اصناف، ساماندهی آنها و نقش اصناف و نظام توزیع در اقتصاد و چارچوب نظری اول، در فصل دوم، 

گیرد. فصل سوم نیز شامل مورد مطالعه قرار می ین مطالعات قبلی انجام شده پیرامون موضوع تحقیقهمچن

های مورد استفاده را ها و اطالعات پرسشنامه و آزمونشناسی و روش تحقیق بوده و نحوه تحلیل دادهروش

-فصل پنجم نیز به نتیجههای تحقیق اختصاص داشته و تحلیل یافتهودهد. فصل چهارم به تجزیهتوضیح می

 پردازد.گیری و ارائه پیشنهادات کاربردی تحقیق در زمینه ساماندهی اصناف می

 

 واژگان کلیدی -1-7

 اصناف -

است که از سوی  انجمنیصنف یا رسته  .بندندها، اصناف، صنوف جمع میواژه صنف را به سه صورت صنف

شود تا از این راه به بهبود کیفیت و باالبردن سطح کیفی تشکیل می پیشهگروهی از افراد دارای یک حرفه و 

رسانی درباره ، در کنار تعیین تدابیری برای مقابله با تخلفات و همچنین انجام وظیفه اطالعواحدهامجموعه 

بازارها، تشکل بازاریان در های اساسی یکی از ویژگی. های مرتبط با حرفه موردنظر، یاری رسانداقات حوزهاتف

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B3%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%B3%D8%A8
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بخشند و دارای ها تشکل میها اصوالً به صاحبان حرفهاست. این انجمنهای صنفی، یعنی اصناف بودهانجمن

 اصنافعهده هایی است که بهترین مسئولیتتوزیع کاالها از جمله اصلی. وظایف اجتماعی وسیعی نیز هستند

 باشد. می

 هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیاراصناف کشور، قانون  3همچنین براساس ماده 

براساس  .می شود باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی شناخته

باشد، یک صنف را  آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع قانون مذکور نیز 0ماده 

به چهار گروه تولیدی، خدمات فنی،  کیل می دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آنهاتش

 .توزیعی یا خدماتی تقسیم می شوند
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 فصل دوم مبانی

ه نظری و پیشین

 تحقیق
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 مقدمه -2-1

چرا که در  .یران داردقدمت زیادی در تاریخ تمدن جهان و ا ،شوندشناخته می آنچه امروز تحت عنوان اصناف

توان که میاصناف و بازار بوده است. بطوری ،یکی از ارکان اصلی آن کسبه ،گیری هر شهریگذشته در شکل

تولیدکننده اصلی کاالها و محصوالت  ،اذعان داشت اصناف در قرون زیادی عالوه بر توزیع کاال و خدمات

در گذشته اصناف رکن اصلی اقتصاد  ،بدین ترتیبصنعتی و فرآوری کننده محصوالت کشاورزی بوده اند. 

های های مختلفی به منظور تسهیل فعالیتبخش در شهرها ،کشورها به خصوص شهرها بوده اند. در آن دوران

ارتباطات و اطالعات تشکیل می شدکه  ،جریان پول، های گوناگون نظیر رساندن کاالحیاتی شهرها در زمینه

بر این اساس بخش عمده اصناف در هر شهری در حوالی یکی از . گرفتانجام میتماماً تحت حاکمیت اصناف 

ت نام بازار تشکیل می شدند. تقسیم بندی فضای داخل بازار نیز به حآمدترین دروازه های شهر تپررفت و

ریک گرفتند و هکننده یک کاال و یا یک خدمت در کنار هم قرار میکننده و عرضهنحوی بود که اصناف تولید

عالوه بر  ،در حال حاضر نیز بسیاری از بازارهای قدیمی شهرهای ایران .دادندرسته ای را به خود اختصاص می

فضای مناسبی برای بازدید گردشگران خارجی و داخلی می  ،اینکه هنوز مرکز اصلی تجارت هستند

 (.090)بهشتی سرشت و همکاران،باشند

نیز شتاب گیری روند جهانی شدن موجب شده است تا جوامع تحوالت پیچیده و سریع چند دهه اخیر و 

گوناگون تالش کنند تا بیش از پیش خود را برای پذیرش تحول آماده کنند. آنچه که تا چند دهه پیش به 

های بزرگ و به تبع شد، عبارت بود از برپایی و فعال نگهداشتن شرکتعنوان یک امتیاز اقتصادی تلقی می

ها و چنین هم استدالل می شد که هرچه این شرکت ها بزرگتر باشند، اقتصاد سازمان آن دولتی شدن اغلب

اگرچه این تفکر طی چندین دهه رونق گرفت و برپایه آن شرکت های غول  .گرددپویاتر و قدرتمندتر می

پیکری هم پدیدار شدند، ولی تحوالت اخیر و به ویژه فشارهای جمعیتی، نوآوری های لحظه به لحظه، 

گیری های آنی موجب به وجود آمدن و نیاز به تصمیم گیریتر شدن فرایندهای مدیریتی و تصمیمپیچیده

به همین جهت امروزه اصالحات  .تغییرات اساسی درساختار این سازمان های غول پیکر گردیده است

ه ویژه کشورهای اندازی بنگاه های کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها باقتصادی از نوع تشکیل و راه

درحال توسعه به عنوان یک رویکرد راهبردی محسوب می شود و لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش 

های مبتنی بر آزادسازی سیاستگذاری غیره سازی وخصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی

از این رو، حمایت  .بخشدضرورت می اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را جهت توسعه فعالیت های اقتصادی

از اصناف و مشاغل کوچک و متوسط برای پیشبرد اهداف کلی اقتصاد به جهت رشد اقتصادی و ایحاد اشتغال 

 و غیره ضرورت پیدا می کند.
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 بندی آناصناف و طبقه -2-2

مان آغاز به جماعات و ای از هر چیز است و در جامعه اسالمی از هصنف در لغت به معنی گونه، نوع و دسته

قانون نظام صنفی واژه  0شده است، مانند صنف صرافان، صنف رنگرزان. ماده ور اطالق میهای پیشهگروه

عبارت است از گروهی از افراد که طبیعت فعالیت آنان . بر این اساس، صنف دهدگونه توضیح میصنف را این

 و توزیعی ،ها به دو گروه تولیدیبه نوع فعالیت آن از یک نوع باشد. صنوف مشمول این قانون، با توجه

هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی "آمده است نیز  2در ماده . شوندخدماتی تقسیم می خدمات فنی و

گذاری کند و های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایهاز فعالیت

حب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا ور و صابه عنوان پیشه

وسیله کسبی فراهم آورده و تمام یا قسمتی از کاال، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

ور، )قانون نظام صنفی کش"شودکننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته میو به صورت کلی یا جزئی به مصرف

صنوف مختلف به چهار گروه عمده به شرح زیر مرکز پژوهش های مجلس(. براساس تقسیم بندی کلی دیگر، 

 .شوندتقسیم می

ها منجر به تغییر فیزیکی و یا های آنو خالقیت صنوف تولیدی آن گروه از صنوفی که فعالیت -

کننده ستقیم در اختیار مصرفشیمیایی مواد اولیه شده و منحصراً تولیدات خود را مستقیم یا غیرم

 .شودنامیده می "صنف تولیدی"دهند،قرار می

ها منجر به رفع عیب و نقص یا مرمت و آن آن دسته از صنوفی که فعالیت صنوف خدمات فنی -

صنف خدمات "باشد، گردد یا اشتغال به آن مستلزم داشتن صالحیت فنی الزم مینگهداری کاال می

 .شودنامیده می "فنی

نوف توزیعی آن دسته از صنوفی که صرفاً نسبت به عرضه کاال از محل واردات یا تولیدات داخلی ص -

 "صنف توزیعی"اند، که در تولید کاال یا تغییر دادن کیفیت آن نقش داشتهبدون آن  ،نماینداقدام می

 .شودنامیده می

ازهای جامعه را تأمین نموده های خود قسمتی از نیصنوف خدماتی آن دسته از صنوفی که با فعالیت -

نامیده  "صنف خدماتی"و این فعالیت در زمینه تبدیل مواد به فرآورده یا خدمات فنی نباشد،

 (.0389لو و ارباب، شود)عیوضمی

 

 کارکردهای گوناگون اصناف -2-3

 : اصناف در اقتصاد کارکردهای مختلفی دارد. این کارکردها عبارتند از
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 کارکرد اقتصادی 

های خود عالوه بر رفع نیاز جامعه با دادن مالیات و انجام وران با فعالیتاظ اقتصادی اصناف و پیشهبه لح

کشیدند، که بنا به هر دلیلی دست از کار میآوردند؛ چنانهای دولت را نیز به گردش در میبیگاری، چرخ

پور و شد )حاجیانالً مختل میمثالً اعتراض به اوضاع سیاسی، مذهبی و اقتصادی، حیات اقتصادی شهر کام

با توجه به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، امروزه سهم اصناف در تولید  (. 0392تاجداری، 

 3درصد است و نیز در سطح کشور حدود  02درصد و سهم آنها را در ایجاد اشتغال بیش از  09ناخالص ملی 

درصد توزیع کاال در  91دهای صنفی کوچک تقریباً نزدیک به کنند و واحمیلیون واحد صنفی فعالیت می

ریزی های مناسب و برنامهگیریاند با تصمیمکشور را بر عهده دارند. این بدان مفهوم است که اصناف توانسته

در مبحث طرح تحول  .الزم به ساماندهی، برطرف کردن موانع و مشکالت و بهبود فضای کسب و کار بپردازند

ها، نقش اصناف در ابعاد مختلف از جمله کمک به ثبات خصوصاً اجرای قانون هدفمندی یارانه اقتصادی

ها در بازار از طریق کاهش سود قانونی خود، همراهی در ایجاد آرامش روانی بازار و پذیرش قیمت

تاثیرگذار و  های تابعه، مهمهای صنفی و نظارت بر مجموعههای بازرسی و تنظیم بازار توسط تشکلمسئولیت

 .است بوده

دهی به حکومت در تعیین قیمت و اجازه تأسیس کسب و کار و پذیرش اعضای جدید، مشورتهمچنین 

های صنفی، تثبیت آن در راستای تنظیم بازار، نظارت بر کیفیت کاالی تولیدی و خدمات صنف، ایجاد شهرک

ای دولت، کمک در تشخیص میزان مالیات و هخروج صنوف آالینده از مناطق مسکونی، اجرای امور و سیاست

های همکاری از جمله تعیین مالیات هر صنف و مذاکره با دستگاه حکومت در موارد اختالف و زمینه

 .های صنفی استکارکردها و وظایف تشکل

 مذهبی -کارکرد اجتماعی 

نقش اجتماعی و مذهبی خود  ها به ایفایی خود را داشتند و در این مکانخانهاصناف، بازار، مسجد و قهوه

(. 0392پور و تاجداری، کردند )حاجیانها در اعیاد و مراسم مذهبی شرکت میپرداختند، همچنین آنمی

فضای بازار تنها به دادوستد و بازرگانی اختصاص نداشت، بلکه به عنوان مهمترین شاهراه حیاتی شهر، برخی 

مذهبی، خانقاه، گرمابه و سایر تأسیسات و فضاهای مهم های از عناصر شهری مانند مسجد جامع، مدرسه

 جهت، همین به. داشت ارتباط حکومتی -داد و در امتداد خود با مراکز اداریشهری را در خود جای می

اجتماعی شهر بود. این محور که بین مراکز مهم سه گانه مذهبی، اقتصادی و سیاسی،  حیات در مهم محوری

های صنفی و روحیه ده بود، توسط عامل چهارم، یعنی نیروی حاصل از تجمع گروهپیوندی استوار ایجاد کر

های آن به کالبد شهر فتوت و اخوت میان آنان به قلب شهر شده بود که جریان اجتماعی از درون کانال

 ها در مراسم اجتماعی پدیداردر چنین شرایطی محیطی فعالیت اجتماعی اصناف، با شرکت آن. شددمیده می
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وران عادت داشتند که در روزهای شادی، برای نشان دادن شرکت خود در سرور و شادمانی، گردید. پیشهمی

 کردند. اسم سوگواری نیز شرکت میها و زیورها را در بازار به تماشا بگذارند، ایشان همچنین در مرزینت

 کارکرد سیاسی 

های سیاسی، ها بارها در هنگام بحراناشد. آنبدر زمینه سیاسی نیز نقش اصناف بارز و مورد توجه می

کارکردهای سیاسی  بارزهای ها گردیدند. از نمونهها و فعالیتهای ناشی از این تالشدستخوش انواع گرفتاری

ها در توان به نقش آن در انقالب مشروطه و روی کار آمدن دکتر مصدق و همچنین نقش مؤثر آناصناف می

. عالوه بر حضور (0392پور و تاجداری، انقالب اسالمی شد، اشاره کرد )حاجیانتظاهراتی که منجر به 

ها در دوران دفاع مقدس نیز نقش مهمی در بازاریان در صحنه، در دوران انقالب، پشتیبانی آنها از جبهه

بسیار نقش کسبه و بازاریان در تأمین امنیت جامعه نیز نقشی  .ها و پیروزی رزمندگان داشته استموفقیت

مهم و حایز اهمیت است. در شرایط حساس کنونی که دشمنان با تحریم علیه نظام اسالمی ایران وارد صحنه 

نقش اصناف و کسبه در کنترل بازار و خنثی کردن توطئه اقتصادی دشمن نقشی مهم و قابل توجه  ،اندشده

ت اصناف و بازاریان از شرایط تحریم است. نظام اسالمی ایران همانند گذشته با هوشیاری مردم و نیز مشارک

 .کندبا موفقیت عبور می

ها سیاسی و اجتماعی از جمله در جریان مشروطه، انقالب اسالمی و هشت سال دفاع مقدس اصناف در بزنگاه

و دیگر نقاط کلیدی و حساس اجتماعی و اقتصادی، نقش غیر قابل انکار و مؤثری ایفا کردند تا جایی که 

ها به عنوان یک نهاد مدنی نقش میانجی بین ترده اصناف سبب شده است که این تشکلکارکردهای گس

ترین تشکل اجتماعی، صنفی و وران مهماصناف و پیشه .دولت و بخش خصوصی را به خوبی ایفا کنند

ت های سیاسی و اجتماعی به صورها هنگام بحرانسیاسی را در گذشته به وجود آورده بودند و در برخی دوره

 شهرهای بازار فعالیت  ها تعطیل کردن بازار بود. بنابراین اگرچهکردند، که یکی از این اقداممتشکل اقدام می

ها و فشارهای منافع اقتصادی و مقاومت در برابر مالیات از دفاع مانند صنفی هایزمینه در بیشتر اسالمی

تیجه اعمال فشار اقتصادی به مردم شد ولی صنوف با تعطیل کردن بازار و در نحکومتی محدود می

 . (0390پور، )قلیکردندهای خود را عملی میخواسته

 

 شهری خدمات و صنایع ساماندهی و یابیمکان زمینه در نظریات -2-4

و  نقل و حمل های محدودیت و طبیعی عوامل اساس بر صنایع گزینی مکان صنعتی، انقالب آغاز در

 قرن از اواسط اروپا، شهرهای در صنعتی توسعه منفی عوارض ظهور با اما شد. می انجام اقتصادی مالحظات

 گردید. آغاز بهداشت شهرها و سالمت حفظ و صنایع توسعه بر نظارت جهت در اقداماتی و هاجنبش نوزدهم،

 ظهور به شهرها در ساماندهی صنایع و فضایی ریزی برنامه زمینه در نظرات نخستین بیستم، قرن اوایل از
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که  مدرن است شهرسازی زمینه در پردازان نظریه نخستین ( از0908-0869فرانسوی) گارنیه تونی .یدرس

 در کل نگر و مدون نظریه اولین صنعتی شهر طرح کرد. منتشر را صنعتی شهر معروف طرح 0907 سال در

 مفاهیم به یشبا گرا صنعتی، بندی منطقه نوعی که است شهری خدمات و صنایع یابیمکان و طراحی زمینه

 صنایعی استقرار و محل شده تقسیم متعدد های گروه به صنایع طرح، این در دهد. می ارائه زیست محیط

 گرفته نظر در شهر از فاصله در دورترین هستند، شدیدی بار زیان اثرات دارای که آهن ذوب های کوره نظیر

 کمتری آلودگی که صنایعی استقرار تمسکونی، جه مناطق به نزدیکتر های قسمت که حالی در بود. شده

 (.0388،  )اعتمادی بود شده داده اختصاص نساجی، نظیر دارند

 گذار بوده تاثیر و اساسی نکته دو دارای گارنیه صنعتی شهر طرح صنایع، مکانیابی به رویکرد نحوه نظر از

 طرحهای جامع ایالگوه در ها بعد که است شهر کارکردی عمده مناطق سازی جدا اندیشه یکی است.

 تماس جلوگیری از منظور به سبز کمربند از استفاده پیشنهاد ، دیگری و گرفت قرار پذیرش مورد شهری

 کرده پیدا صنایع ساماندهی و محیطی ریزی برنامه در استواری جای که است یکدیگر با ناسازگار مناطق

 است.

   بندی منطقه-2-4-1

 و ساختمان ارتفاع کاربرد کنترل و ویژه اهداف برای زمین اختصاص جنبه دو در عمدتا بندی منطقه واژه

 به بندی بنابراین منطقه گردد. می معطوف جمعیت تراکم در نظم به بعدی جنبه یابد. می مفهوم سازی

 برای ویژه نواحی در ساختمان ها تراکم و ارتفاع و ساز و ساخت و زمین استفاده در جهت قانون با نظم عنوان

 کشورهای بیشتر در بندی منطقه .است اجتماع عمومی رفاه و بهداشت سالمت، منیتی،ا هماهنگ اهداف

 بندی منطقه است. شده عملی فرانسه و سوئد ، ژاپن روسیه، آمریکا، انگلستان، غربی، آلمان همانند جهان

 .دارد ریزی شهری برنامه در ای عمده سهم

 هدف در واقع است. بندی منطقه ضوابط شهری، لیتهایفعا برای فضایی ریزی برنامه در مهم ابزارهای از یکی

 بر آور زیان احتماالً تأثیرات که است ناسازگاری فعالیتهای و هاکاربری اختالط از جلوگیری بندی، منطقه از

 از استفاده نحوه حسب مناطق بر به شهری جامعه یک کالبد تقسیم از عبارتست آن مفهوم و دارند یکدیگر

 .عمران اراضی و استفاده هدایت و نظارت منظور به آینده، یا حال در آن اراضی

 و تفریحی اداری تشکیالتی، صنعتی، تجاری، مسکونی، مناطق به شهر معموالً بندی منطقه ضوابط طبق

 در بعد کمی گرفت و شکل متحده ایاالت در ابتدا بیستم، قرن اوایل در بندی منطقه ضوابط شود. می تقسیم

 ، شهری جامع اجرایی طرحهای ابزارهای از یکی عنوان به سپس و گرفت قرار استفاده و وجهت مورد بریتانیا

 .کرد پیدا رواج جهان سراسر سازی شهر در تقریباً
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 بندی  منطقه اهداف  -

 بندی به منطقه آورند. می بدست شهر توسعه و آینده رشد طراحی برای وسیعی فرصت ریزانبرنامه -0

 .رودمی شمار به اهدافشان به نیل برای شهری ریزان هبرنام برای ابزاری عنوان

 ، زهکشی، آب تهیه نقل، و حمل تسهیالت انواع از هماهنگ کردن آماده بندی منطقه های کوشش -2

 .است ... و برق

 ریزی شهری برنامه طرح هر انجام برای شهری ریزان برنامه دست در ابزاری عنوان به بندی منطقه  -3

 .شود می تلقی موفق و کارا

 عمومی رفاه و سالمتی بیشتر ارتقا به نیل -0

 جمعیت بیشتر تمرکز از جلوگیری -5

 بندی منطقه های مزیت -

 .رسد می حداقل به آتش احتمال خطر بندی منطقه در  آتش: خطر   -0

می  فراهم اجتماعی رفاه و درآمده کنترل تحت شهر آتی توسعه بندی منطقه اجرای با  آینده: توسعه  -2

 .گردد

 بازی، سینماها، زمین پارکها، قبیل از عنصری عمومی مطبوعیت برای بندی منطقه عمومی: مطبوعیت  -3

 .می گردد پول و فضا زمان، شدن تلف موجب امر این نماید. می آماده را ... و مدارس خرید، مراکز

 در منطقه شود. می تلقی کلی اصل یک عنوان به جامعه سالمتی بهبود بندی منطقه در جامعه: سالمتی  -0

 ورود بنابراین از شود. جلوگیری مسکونی منطقه در کننده آلوده و مزاحم صنایع استقرار از بایستی بندی

 منطقه در استقرار باد رعایت آید. می عمل به ممانعت مسکونی منطقه محدوده به بدبو و سمی ی گازها

 است ضروری صنعتی

 هر بخشی در جمعیت تمرکز همواره و بخشد می انتظام را جمعیت تراکم بندی منطقه :جمعیت توزیع  -5

 شد نخواهد ایجاد شهر از

 ، دفع فاضالب آب، همانند بهینه خدمات از متنوع اقتصادی استفاده بندی منطقه :عمومی بهینه خدمات-6

 .شمرد می مجاز را...  و تلفن

 بندی  منطقه بر وارد انتقادهای و اشکاالت -

 مخالف بسیار یا و موافق نظرات نیز و گوناگون منفی عوارض و مثبت نتایج با ملع در بندی منطقه ضوابط

 به ایرادات وارده و انتقادات است. گرفته صورت آن در بسیاری تغییرات نیز، دلیل همین به و بوده روبرو

 : است موارد این شامل بندی منطقه
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 تشدید نابرابری باعث زمین ارزش بر گذاری ثرا با بندی منطقه ضوابط اجتماعی: – اقتصادی انتقادات – الف

 .می شود شهر محیط در و سرزندگی تحرک و تنوع کاهش و اجتماعی فاصله افزایش اقتصادی،

 و کردن فعالیتها جدا و مصنوعی تقسیمات ایجاد با بندی منطقه ضوابط فضایی: – کالبدی انتقادات – ب

 . دهد می سوق بصری افت و نواختییک سمت به را شهری سیمای یکدیگر، از شهروندان

 مالی اداری و فساد ، گریزی قانون رشد برای را زمینه بندی منطقه ضوابط مدیریتی: و اجرایی انتقادات  ج

 .سازد می فراهم

 حفظ خود برای ماهیت در بندی منطقه ضوابط چه اگر که است این جهان امروز سازی شهر در رایج رویکرد

 بسیار منفی عوارض خود با سنتی و قدیمی بصورت ضوابط این اما است، الزم هریش توسعه هدایت و سالمت

 ریزی برنامه پیشرفته هایدر نظام دلیل همین به گیرد. قرار تعدیل و اصالح مورد که است الزم و بوده همراه

 شده داعاب بندی منطقه ضوابط و اجرای تدوین برای جدیدی هایو روش معیارها دنیا، در شهری مدیریت و

 .است

چندان  کارکردی، تک ساختمانهای و مناطق که اند رسیده نتیجه این به ریزان برنامه از بسیاری امروزه

 است. اقتصادی تر و تر راحت مفیدتر، فعالیتها دیگر با مسکونی فعالیت ادغام بلکه نیست، شهروندان مطلوب

 چند مختلط، ساختمانهای کاربری دایجا سمت به جدیدی گرایش نوین، شهرسازی در دلیل همین به

 از جدا سنتی مناطق برخالف کارکردی چند منطقه است. شده پیدا کارکردی چند منطقه ویژه به و منظوره

 است. و مسکونی فروشی خرده ، صنعتی تجاری، کاربریهای از ترکیبی شامل ، هم

  صنعتی بندی منطقه مفهوم در تحول-2-4-2

 آن در نقش گسترش و صنایع توسعه نیز و بندی منطقه عام تحوالت همپای صنعتی، بندی منطقه مفهوم

 منطقه و الگوهای روشها پیشینه، با آشنایی منظور به اینجا در .است کرده پیدا تکامل و تطور شهری، حیات

 .شود می اشاره زمینه این در مهم نکات از برخی به صنعتی، بندی

 و کاربری ترین اصلی مسکونی، کاربری بندی منطقه از شکل این در دارنده: باز بندی منطقه – الف

 منطقه یک توانست در می اصلی کاربری نظام، این در .شد می محسوب کاربری نوع ترین فرعی صنعتی،

 کلیه که شد بندی موجب منطقه نوع این .نبود مجاز آن عکس ولی شود، مستقر فرعی کاربری بجای

 وضع و گرفتند تنگنا قرار در صنعتی مناطق نتیجه در و بندیا تجمع صنایع کنار در دیگر، کاربریهای

 .کردند پیدا نامناسبی

 0901 و 0931 دهه طول در صنعتی مناطق در مشکالت تشدید با دارنده: روا بندی منطقه – ب

 منطقه بندی نظام جایگزین رودارنده، بندی منطقه دوره این در آمد. بوجود بندی منطقه نظام در تغییراتی
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 نیز، ماهیتی نظام این اما کرد. می مشخص را محدوده هر در مجاز کاربریهای فهرست که شد ارندهبازد

 . گیرند بر در را هاکاربری انواع صنایع، تا شد موجب و داشت تجمعی

 تری مرحله جدی وارد شهری ریزی برنامه که جهانی دوم جنگ پایان از پس انحصاری: بندی منطقه – ج

 منطقه نام جدیدی به نظام دوره این در کرد. پیدا بیشتری اهمیت نیز صنایع اندهیسام موضوع گردید،

 با نظام این در استوار بود. اصلی کاربریهای تفکیک و سازی جدا اساس بر که آمد وجود به انحصاری بندی

 .شد می گرفته نظر صنایع در توسعه و استقرار برای مناطقی آنها، تجانس درجه و صنایع انواع به توجه

 و مستقل صنعتی مناطق ایجاد شهری، جامع طرحهای در آن کاربرد و اصلی کاربریهای تفکیک اصل قبول با

 کاربریها، دیگر از صنعتی کاربری سازی جدا و لیکن .کرد پیدا رواج شهرها در فرعی مناطق به آنها تقسیم

 غیر و نشده بینی پیش عوارضی یجهنت در و گرفته شکل در عمل کمتر ، ویژه و سنگین صنایع مورد در جز

 در تغییر و بندی منطقه الگوهای و روشها در تحول ضرورت آمدن موضوع، پدید این .آمد بوجود کنترل قابل

 .شد موجب را انحصاری منطقه بندی ضوابط و معیارها

 یصنعتی، رویکرد بندی منطقه جدید مقررات در اجرایی: استانداردهای اساس بر بندی منطقه – د

 طبقه اساس این مقررات، در است. شده مطرح صنایع مکانیابی و ساماندهی برای تری عملی و تر منطقی

 از منظور این برای نوع صنعت. بر تا است استوار صنایع کار طرز و عمل نحوه بر بیشتر صنایع بندی

 فعالیت اثرات کنترل رایب که ضوابطی هستند اجرایی، استانداردهای شود. می استفاده اجرایی استانداردهای

 .شود می تدوین … و رطوبت فاضالب، و آلودگی آب ، تشعشع صدا، غبار، گردو ارتعاش، دود، مثل صنعتی

 در هر صنعت که بیرونی اثرات مجاز میزان حداکثر مجاز، صنایع کردن فهرست فقط جای به رویکرد، این در

 اثرات، این پایین بودن و بودن باال میزان بنابراین شود. می تعیین باشد، داشته تواند می معین ناحیه یک

 روشهای تکامل به این استانداردها بکارگیری و تدوین البته بود. خواهد صنعتی مناطق تعیین برای معیاری

 است. شهری مدیریت امکانات تابع خود نوبه به امر این دارد. نیاز ماهر کارکنان و دقیق ابزارهای گیری، اندازه

 صنعت و شهر متقابل یپیوستگ-2-4-3

 از سوی و مفیدند شهر توسعه و تحرک برای و هستند شهروندان نیاز مورد یکسو از فنی خدمات و صنایع

 شهر و صنعت رابطه بنابراین سازند. می وارد شهروندان و شهر به جدی نسبتا خسارات و صدمات دیگر

 شوند شهر مستقر در توانند می یا و باید صنایعی چه اینکه تعیین و است چندبعدی و پیچیده موضوعی

 بحث ( امری )صنایع غیرمجاز باشند داشته حضور در شهر توانند نمی و نباید صنایعی چه ( و مجاز )صنایع

 دارد وجود شهر در خدمات صنایع و استقرار به نگرش نحوه زمینه در عمده دیدگاه سه کلی بطور است. انگیز

 :است شده خالصه زیر در که
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 به منظور جمعیتی مراکز و شهرها در استقرار و یابی مکان اقتصادی(: صنایع)دیدگاه جذب نظریه - الف

 .هزینه حداقل و سود حداکثر قانون براساس شهری ارزان های زیرساخت از برخورداری

 و مناطق مسکونی از صنعتی فعالیت هرگونه نفع و دفع محیطی(: زیست صنایع)دیدگاه طرد نظریه - ب

 .صنعتی ضدتمدن نظرات با محیطی زیست افراطی مالحظات اساس بر معیتیج مراکز

و  ریزی برنامه براساس صنعت و شهر تلفیق پایدار(: توسعه )دیدگاه صنایع گزینش نظریه- پ

 .جانبه همه و پایدار توسعه راستای در شهر و صنعت میان سازگاری ایجاد منظور به بهینه، ساماندهی

 صرف دیدگاه های توسعه، و ریزی برنامه روشهای و ها نظریه تکامل با همراه معاصر جهان کنونی شرایط در

 به را خود جای مراکز جمعیتی از صنعت سویه یک طرد و نفی یا و صنایع رویه بی رشد و اقتصادی توسعه

 نگرش ینا پایه بر است. شده راستا بسیج این در توسعه المللی بین و ملی مجامع تالش و داده سومی دیدگاه

 بی قبول با نه ، جامعه جانبه همه به نیازهای پاسخگویی و شهر اجتماعی– کالبدی مناسبات به بخشی نظام

 رفاه ، پایدار توسعه به دستیابی برای است. صنعت میسر طرد و نفی با ونه صنعتی توسعه چرای و چون

 آن تحقق برای بهتر های راه جستجوی و شهر و آشتی صنعت جز راهی زندگی کیفیت اعتالی و اجتماعی،

 .ندارد وجود

 که می شود توصیه بیشتر شهر از صنایع جداسازی بر تاکید جای به امروزه ، شهری پایدار توسعه دیدگاه از

 از ، و اجتماعی( )کالبدی شهر محیط و صنعت میان هماهنگی ایجاد برای الزم های شرط پیش و ها زمینه

 افزایش فضایی، و ساماندهی شهری طراحی گسترش کالبدی، هیداتتم توسعه تکنولوژی، تکامل طریق

 نوبه به امر این که گردد و ... فراهم شهری مدیریت و ریزی برنامه تقویت محیطی، زیست نظارت و آگاهی

 و بندی منطقه ضوابط در پویایی و انعطاف پذیری پذیرش و شهرسازی روشهای در بازنگری مستلزم خود

 (.0388است)مهدیزاده، نایعص ساماندهی مقررات

 زایی آسیب نظر از صنایع بندی گروه-2-4-4

 دارد شهر بستگی با آنها از هریک ارتباط نوع به زایی آسیب اساس بر صنعتی های فعالیت انواع بندی دسته

 :شود می تفکیک زیر های گروه صورت به مشترک خصوصیات اساس بر و

 شهروندان مستقیم دسترسی برای نیاز مورد صنایع :1 گروه

 به ساالنه نیاز گاه و ماهیانه هفتگی، ، روزمره نیازهای رفع برای هرشهری شهروندان که صنایع از ای دسته

 و فیلم چاپ ظهور و آهنگری، نجاری، ها، دوزندگی ها، نانوایی قبیل از دارند، را آنها به مستقیم های مراجعه

 محیط برای ندارند. نیاز برای فعالیت بزرگی سطوح به گروه این دارند. قرار گروه این در دیگر اهمیت کم انواع

 برای نقل و حمل باشد. می دسته محدود هر در شاغلین تعداد کنند. نمی ایجاد جدی مخاطرات زیست
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 تامین دیگر صنایع از را اولیه ماده باشد. کم می مصرف جهت شده تولید محصول توزیع یا و اولیه مواد تامین

 به نیز و نیاز مورد صنایع عملکردی ماهیت به لحاظ دارد. محلی مصرف بیشتر تشانمحصوال و کنند می

 حسب بر شهر و مناطق محالت، سطح در واحدها این مردم، توزیع برای آنها بودن مستقیم دسترس در جهت

 هب زیادی مشکالت مسکونی مناطق با صنایع از گروه این همجواری گیرد.می صورت آنها جمعیتی نیازهای

 .نمود برطرف را مشکالت این توان می کمی با تسهیالت و آورد نمی بار

 باال تکنولوژی ثقل با صنایع :2 گروه

 صنایع بزرگی آنها هستند. برخوردار بیشتر استقرار سنگینی از صنایع سایر به نسبت صنایع از دسته این

 در متخصصین بیشتری از ارند.د نیاز خاص تجهیزات و تاسیسات و ویژه ساختمانی سطوح به که هستند

 بافت درون در در آنها تکنولوژی باالی ثقل به توجه با صنایع نوع این استقرار و گیرند می کمک تولید فرایند

 متراکم بافت در صنایع این نوع شهر گسترش علت به که مواردی در مگر است. انتظار از دور مسکونی های

 .باشند گردیده محصور شهر

 باال ایمنی عدم با ایع: صن3 گروه

 در مخاطرات جدی که است ای گونه به صنایع از برخی در تولید فرایند و تولیدی محصول ، مصرفی مواد

 خطرات مهمات سازی، مثل سوزی آتش و انفجار احتمال دلیل به خطرات این کند، می ایجاد اطراف محیط

 استقرار لذا آیند. می بوجود ...و رادیواکتیو مواد و سموم تولید مثل زا بیماری و خطرناک مواد انتشار از ناشی

 .باشد می ممنوع مسکونی های بافت درون در آنها

 محیطی زیست شدید آلودگی با : صنایع4 گروه

کار  به مواد در هایی واکنش و کنش مستلزم دیگر ماده به آن تبدیل و ای ماده در کیفی تغییرات ایجاد

 تولید ضایعات، دوده، و غبار و گرد ذرات انتشار فاضالب، خروج به نجرم عملیات این است. شده گرفته

 محیط تولید، ضمن فرایند گروه این خاطر همین به شود. می ارتعاش و سروصدا ایجاد و زائد مواد بازماندن

 نیاز مورد سطوح موارد بیشتر در .کند می ایجاد آن در جدی تخریب یا و کند می آلوده شدت به را زیست

 ثقل از و بوده سنگین آنها نقل حمل و موارد بعضی در و زیاد بسیار صنایع از گروه این فعالیت ایبر

 از بالعکس یا و باالست بسیار در آنها شده ایجاد اشتغال یا و هستند برخوردار باالیی بسیار تکنولوژیکی

 ر محیط که است این هست که چیزی اما .نیست توجه قابل آنها در اشتغال یا و برخوردارند کمتری سطوح

 ...و پالستیک تصفیه بری، سازی، سنگ صابون سازی، چرم مثل کنند می آلوده شدت ابه

 مسکونی بافت با ناسازگار صنایع : سایر5 گروه

 است. کالبد شهری با صنعت عملکردی های ناسازگاری بررسی گیرد، قرار توجه مورد باید که مواردی از یکی

 تولید، وزن و دارد، حجم نیاز فعالیت ضمن در آن به که سطحی تا صنعتی ساختمان وعن به ناسازگاری این
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 بستگی تولیدی محصول مصرفی و مواد نوع و واحدها آن در شاغل کارمندان تعداد خروجی، و ورودی بار

 .دارد

 

 نقش اصناف در سیستم اقتصادی کشور -2-5

ای در رشد و پویایی صادی و اجتماعی، جایگاه ویژهاصناف به عنوان حلقه ارتباطی در بستر تحوالت اقت

های مختلف به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با آحاد مردم اقتصاد کشور دارند و کارکرد آنان بر حوزه

کند که ارتباط ها این نکته را بیان میمروری بر تاریخ روابط اصناف با دولت .بسیار مهم و چشمگیر است

پذیری آنها بستگی دارد. امروزه اصناف در نتظارات آنان از یکدیگر، میزان استقالل و نقشمیان آنها به نوع ا

فنی در ارتباط با تولید و توزیع کاال و خدمات فعالیت  زیربخش های تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات

آید. از این رو در می ای که بخشی از تولید ناخالص ملی و اشتغال مولد به وسیله آنها به وجوددارند به گونه

صورت آماده شدن فضا و بستر رقابتی در چرخه اقتصادی، فعالیت اصناف باعث افزایش سرعت گردش کاال، 

باید دانست بخش  .شود که این مهم افزایش رشد و توسعه اقتصاد را به دنبال داردخدمات و نقدینگی می

ید، نگهداری، حمل و نقل، فرآوری، عمده فروشی و های اقتصادی در چرخه و زنجیره تولای از فعالیتعمده

)گزارشات شددر نهایت خرده فروشی کاالها و خدمات از گذشته دور، به وسیله واحدهای صنفی انجام می

 (0390اتاق اصناف کشور، 

 نقش اصناف در مبارزه با قاچاق 

دلیل مشکالت و ساختارهای قانونی کی از وظایف اصناف برخورد با پدیده قاچاق در نظام توزیع است اما به ی

ند دایر مگونه باید سیستم پایش واردات، تولید و توزیع کاال به صورت نظامپذیر نیست. بدیناین کار امکان

شود و گردش کاال نیز نظارت مستقیم و مستمری داشته باشد. برای آنکه اصناف بتوانند در برخورد با کاالی 

های بی ایفا کنند، نیازمند اختیارات قانونی هستند و تا زمانی که زیرساختقاچاق در نظام توزیع نقش مناس

زیرا  .های مختلف از جمله اشتغال و تولید اصالح نشود، امکان برخورد جدی با قاچاق وجود نداردبخش

یگر کاالهای قاچاق که بیشتر تقاضای باالیی هم در بازار دارند، اگر در شبکه توزیع رسمی عرضه نشود، از د

 .ها و دیگر مراکز عرضه سازماندهی نشده به مشتریان ارائه خواهد شدراه

  نقش اصناف در تولید و اشتغال 

نقش اصناف در ایجاد ارزش افزوده و تامین بخش مهمی از تولید ناخالص داخلی نقش کلیدی دارند.  

ف تامین می شود. براساس درصد از کل ارزش افزوده بخش بازرگانی از سوی اصنا 80بطوریکه نزدیک به 

سیل ننشان دهنده وجود پتا و این امر میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد 3حدود آمارهای رسمی، 

 پذیری، باید مورد توجه بیشتر قرارگیرد عظیمی است که با توانمندسازی اصناف تولیدی با رویکرد رقابت
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این بخش در بحث اشتغال نیز تاثیرگذار باشد. به  همچنین گستره اصناف در سطح کشور، باعث شده است تا.

نفر در نظر بگیریم، با احتساب واحدهای صنفی بدون  5/2طوریکه، اگر میانگین نیروی کار هر واحد صنفی را 

میلیون نفر اشتغالزایی مستقیم  6تا هفت و نیم میلیون نفر و با احتساب آمار رسمی حدود  7جواز حدود 

یگر، ایجاد هر فرصت شغلی در اصناف به مراتب ارزان تر و سهل تر بوده و این مهم برای وجود دارد. بعبارت د

سازی نظام روستاها از اهمیت بیشتری برخوردار است. اصناف، نقش قابل توجه و اثربخشی در شفاف و روان

تعداد قابل  بر این،های توزیع دارند. عالوه  سازی شبکهگذاری و همچنین اصالح و نوین  توزیع و نظام قیمت

توجهی از اصناف بویژه اصناف تولیدی در زنجیره تامین نیازهای واحدهای صنعتی و برخی واحدهای صنفی 

 دیگر قرار دارند که کارکرد نامناسب آنها می تواند زنجیره های تأمین را دچار اختالل کند.

 

 نظام توزیع و انواع آن در ایران و جهان -2-6

ها است که از طریق آن یک محصول یا وکارها یا واسطهای از کسبتوزیع، زنجیرههای پخش و سیستم

های مشتریان و تولیدکنندگان، توزیع مناسب ترین دغدغهرسد. یکی از مهمدست مشتری میخدمات به

 عنوان مزیت رقابتی یک بنگاهتواند بهمحصول به مکان مناسب و مشتریان هدف است. توزیع مناسب کاال می

ترین اقتصادی نسبت به رقبای خود باشد. همچنین، انتخاب کانال توزیع و روش پخش کاال یکی از مهم

های اقتصادی و تولیدکنندگان، باید مدنظر داشته باشند؛ چراکه سیستم هایی است که مدیران بنگاهگزینه

ها و تولیدکنندگان دارد کتتوجهی در دستیابی به اهداف فروش شر توزیع و پخش کاال، نقش برجسته و قابل

درستی که این امر، بهدهد. هنگامیکنندگان قرار میو محصوالت آنها را در معرض دید خریداران و مصرف

و جهان  در ایران وزیع کاالهای پخش و تسیستمترین انجام شود، نتایج مثبتی حاصل خواهد شد. رایج

 :عبارتند از

 فروشیهای توزیع عمدهپخش و توزیع کاال از طریق شبکه-1

کنندگان و تولیدکنندگان خریداری صورت عمده، مقدار زیادی از محصوالت را از توزیعفروشان بهعمده

طورمعمول، خرید با حجم بهبینند. فروشان را به عنوان مشتری اصلی خود میفروشان، خردهکنند. عمدهمی

کنندگان، برای تعداد مشخصی از شود. همچنین، بسیاری از توزیعفروشان میباال باعث افزایش قدرت عمده

های توزیع و پخش شوند. در این نوع سیستم، معموالً هزینهاقالم خریداری شده، تخفیفاتی نیز قائل می

یابد. یکی از معایبی که در این نوع سیستم وجود دارد، هش میی کاال نیز کاشدهتر است و قیمت تمامپایین

شود رسد؛ درنتیجه، این امر باعث میتر از قیمت واقعی به فروش میقیمت فروش کاال است که معموالً پایین

الشعاع قرار گیرد. همچنین یکی دیگر از معایب این سیستم، عدم گذاری کاال در کل بازار، تحتتا قیمت

http://pakhshoghab.com/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/


                              

   

23 

ها است که عمالً از مکانیسم فروشیتوزیع کاال در کل بازار و خرده های تولیدکننده بر شیوهرکتکنترل ش

 .ماننداطالع میتوزیع کاال بی

 های فروش مختلفهای پخش و طراحی شبکهپخش و توزیع کاال از طریق شرکت  -2

فروش و تولیدکننده به خرده های پخش برای انتقال محصوالت ازی توزیع، سیستمی است که شرکتشبکه

سازی حجم فروش های توزیع، بهینهکنند. یکی از وظایف اصلی کانالی نهایی استفاده میکنندهمصرف

های مختلف توزیع، های پخش بر اساس تحقیقات بازار و شبکهمحصوالت است. اساساً، به دلیل اینکه شرکت

تر است و سرعت انتقال پایین (هاول )به نسبت سایر روشکنند، ریسک عدم بازگشت پاقدام به پخش کاال می

عالوه بر این، مشکالتی نظیر تعدد مشتری و سفارشات، پایین  .رودکاال به بازار و مخاطبین هدف، باال می

 .شودآید و سیستم پخش کاال متمرکزتر میمی

 پخش و توزیع مویرگی -3

ها در بازار را حذف کنند و محصوالت تولیدشده را هرچه طهتوانند واسکمک این سیستم میتولیدکنندگان به

ی بین تولیدکنندگان و کندگان نهایی برسانند. پخش و توزیع مویرگی، فاصلهدست مصرفسریعتر به

شود. همچنین، به کمک این ی کاالها میشدهکند و باعث کاهش قیمت تمامکنندگان را کمتر میمصرف

بیشتری را ایجاد کرد؛ چراکه تولیدکنندگان با کمک سیستم پخش و توزیع  توان پوشش بازارسیستم می

 .شوندزمان بیشتری در بازار شناخته میمویرگی کاال، مدت

 پخش و توزیع کاال از طریق توزیع مستقل -4

د، های تولیدی بزرگ که حجم وسیعی از کاال با برندهای معتبر را تولید می کننمعموالً، کارخانجات و شرکت

تری در بازار دارند. همچنین، سود کالنی از محل فروش ی توزیع مستقل هستند و حضور فعالدارای شبکه

های گزافی را برای توزیع محصوالت و کنند و ممکن است هزینهی خود ایجاد میمحصوالت برای کارخانه

داشت در صورتیکه حجم تولید و تنوع  اثبات جایگاه برند خود در بازار بپردازند. البته باید به این نکته توجه

های آن نیز افزایش رود و هزینهبرندهای تولید کننده کم باشد، ریسک پخش کاال و بازگشت پول باال می

های پخش و توزیع مستقل کاال،حضور فعال در یابد. همچنین، هدف تولیدکنندگان از طراحی سیستممی

 .و کنترل وضعیت بازگشت سرمایه استبازار، رساندن محصوالت به مخاطبان نهایی 

 صورت آنالینفروش و توزیع کاال به-5

های اینترنتی، اقدام به خرید محصوالت مورد نوعی از فروش محصوالت است که مشتریان از طریق وبسایت

فروشان، صاحبان برندها و فروشان و خرده، تولیدکنندگان، عمدهکنند. در این نوع سیستمنیاز خود می

کنندگان، گردانندگان اصلی آن هستند. مشتریان )خریداران محصوالت( با مراجعه به وبسایت، کاالی وزیعت

های آن، اقدام به ثبت سفارش آن محصول موردنظر خود را انتخاب کرده و پس از بررسی مشخصات و ویژگی
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شود. ارسال ی ارسال میکنند. این سفارشات، پس از بررسی نهایی توسط مسئوالن مربوطه، برای مشترمی

های این نوع یکی از مزیت .کندمشتری تغییر پیدا  ی کاال و فاصلهکاالها ممکن است با توجه به حجم و اندازه

شود. ی قیمت و کیفیت محصوالت مختلف است که منجر به افزایش رضایت مشتریان میسیستم، مقایسه

 .استکرده رشد است و در سراسر دنیا رواج پیداوبهسرعت رامروزه، فروش و توزیع اینترنتی کاال به

 صورت انتخابیپخش کاال به-6

ی جغرافیایی محدود کرد. یکی از توان، تمرکز فروش محصوالت را به یک منطقهاین سیستم می وسیلهبه

والت، ی جغرافیایی را برای فروش محصتواند بهترین منطقهمزایای این روش این است که تولیدکننده می

 .انتخاب کند و بهترین عملکرد خود را در یک منطقه متمرکز کند

 پخش و توزیع انحصاری-7

کنند. ی جغرافیایی خاص فعالیت میکننده در یک منطقهفروش و توزیعفروش، خردهدر این سیستم عمده

کند، گویا از یک فرم که یک تولیدکننده، محصوالت خود را از طریق یک یا دو بازار عمده، توزیع میهنگامی

برای این  هاییمثال …ها و مشترک توزیع در محصوالت استفاده نموده است. وسایل خانگی بزرگ، اتومبیل

های جدید در فروش محصوالت و نوع سیستم هستند که تولیدکنندگان امید دارند تا با تدوین سیاست

اصطالح، نبض بازار را در با پیشی بگیرند و بهی جغرافیایی، نسبت به رقگذاری رقابتی در یک منطقهقیمت

 .دست بگیرند

 

 در اقتصاد نظام توزیعنقش و کارکرد  -2-7

، نظام یافته از کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافتهای توسعهکشوره کننده متمایز وجوه از یکی

محصوالت در حداقل زمان ممکن  که در کشورهای توسعه یافته کارآمد توزیع کاال و خدمات است. به طوری

یابند. این موضوع موجب کنندگان نهایی انتقال می)داخلی و خارجی( به دست مصرف کنندگاناز دست تولید

چنین این مسأله از جمله عوامل گردد. همافزایش سرعت مبادالت و در نتیجه افزایش مصرف محصوالت می

ای رشد تولیدمحصوالت)کمیت و کیفیت( شده و در نهایت های تولیدی اقتصاد کشورها برمهم تحریک بخش

موجب رشد اقتصادی بیشتر شده است. از زاویه دیگر در این کشورها توزیع صحیح کاالها موجب کاهش 

کنندگان با رعایت استاندارد مطلوب انتقال، نگهداری و کنندگان به مصرفهای انتقال کاال از تولیدهزینه

افزوده بخش ها و دالالن غیرضروری در شبکه توزیع و عمال افزایش ارزشاسطهتوزیع کاالها و کاهش و

 بازرگانی در فرایند چرخه اقتصادی کشور شده است.
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طور فروشی( بهفروشی و خردهافزوده بخش بازرگانی)عمدهیافته سهم ارزشدر نتیجه در کشورهای توسعه

ره تامین و عرضه محصوالت است. قابل ذکر است کم حال توسعه در زنجی یقین بسیار کمتر از کشورهای در

ها و دالالن و همچنین هزینه داللی در شبکه توزیع محصوالت، موجب کاهش زمان شدن تعداد واسطه

نگهداری و انتقال کاال از یک دست به دست دیگر که موجب پایین آمدن صدمات احتمالی کاالها و کمتر 

شود و مهمتر از همه ت تولیدی )یا وارداتی( در فرآیند انتقال میکاهش یافتن کیفیت کاالها یا محصوال

شود. در نتیجه نظام توزیع موجب رسوب مبلغ کمتری از قیمت نهایی محصوالت در بخش بازرگانی می

یافته در جهت رشد و توسعه متوازن اقتصادی این کشورها به خصوص در محصوالت در کشورهای توسعه

گیری وم مردم بعنوان مصرف کنندگان محصوالت در اولویت بعدی حمایت از شکلجهت حمایت بیشتر از عم

نهایت افزایش کارایی در مصرف که باعث افزایش رفاه  تولید محصوالت با کیفیت باالتر و قیمت کمتر، در

 .(0397)عابدینی،باشدعمومی جامعه در بخش مصرف، به معنی افزایش سطح توسعه یافتگی جامعه می

 ختم فوق شده ذکر موارد به یافته،توسعه کشورهای در محصوالت صحیح و آمدکار توزیع شبکه فواید  

جتماعی، بهینه ساختن الگوی مصرف کاالها در ا عدالت بهبود نظیر دیگری فواید به توانمی بلکه گردد،نمی

  نقاط مختلف این کشورها و مسایلی از این قبیل نیز اشاره داشت.

 تنها نه که است شکلی به ایران در خصوصبه و توسعه حال در کشورهای در محصوالت زیعتو نظام اما    

انداردهای الزم در نگهداری، انتقال و است بلکه گیرد،نمی صورت زمان و هزینه ترینکم با محصوالت توزیع

اری گسترده در گذگردد. در این شرایط نظام توزیع جامعه حتی با وجود سرمایهتوزیع کاالها رعایت نمی

صنایع بزرگ برای افزایش تولید کاالها در کشور، بدلیل مشکالت بخش بازرگانی)عدم سیاستگذاری مطلوب و 

مناسب در فضای اقتصادی کشور(، معموالً تولید رقابتی با کیفیت باالتر و قیمت کمتر در بازارهای مختلف 

گذاری صورت گرفته با بدون حمایت مختلف گیرد، در این وضعیت، بعد از مدتی سرمایهکشور شکل نمی

گذاری گسترده در خودرو توان به سرمایهگونه صنایع میباشند. نمونه ایندولت، قادر به ادامه فعالیت نمی

های غیرعلمی و نادرست دولت سازی در ایران اشاره داشت که بعد از نیم قرن، کماکان وابسته به حمایت

کنندگان در خرید م فعالیت این صنایع مجبور به احجاف فراوان به مصرفاست. بطوریکه دولت برای تداو

های مادی و معنوی زیادی به تر و قیمت باالتر است که به تبع آن هر سال هزینهمحصوالت با کیفیت پایین

ال رشد علوم مختلف در جهان و رشد بسیار با شود. بدتر از همه این است که به مرور همراه باکشور وارد می

داشتن این گونه صنایع، کمی و کیفی تولید و عرضه محصوالت مشابه در سایر کشورها، دولت برای سرپا نگه

گیری فضای رقابتی در چرخه علمی بیشتر و بنوعی دوری بیشتر از شکلمجبور به اتخاذ اقدامات غیر

گان محصوالت این صنایع کننداقتصادی تولید و عرضه محصوالت و در نهایت موجب اجحاف بیشتر به مصرف

کیفیت و گران قیمت و توان اذعان داشت که عموم مردم)شامل خریداران محصوالت کمگردد. حتی میمی
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برند. برای نمونه سایر افراد جامعه( بصورت غیرمستقیم از اثر استفاده از محصوالت صنایع ناکارآمد زیان می

وری قدیمی است، موجب اه طراحی و ساخت آنها با فناستفاده از برخی خودروهای تولید صنایع داخلی ک

های مختلف بیشتر همچون آلودگی صدا و یا هوا برای همه مردم شهرها و کشور می شوند. یا ایجاد آلودگی

کنند نیز، در معرض به تبع ایمنی کمتر برخی از این خودروها، حتی افرادی که از این خودروها استفاده نمی

گذاری و اتخاذ های مختلف ناشی از عدم سیاستگیرند. البته زیانن محصوالت قرار میتصادف و زیان از ای

اقدام مناسب در فضا و بستر فرآیندهای مختلف چرخه اقتصادی از جمله بخش بازرگانی داخلی کشور، تنها 

شود و مسائل و مشکالت عدم ای کشور محدود نمیکنندگان و صنایع بزرگ کارخانهبه عموم مصرف

های تولیدی کشور از جمله بخش کشاورزی نیز گیری شبکه توزیع محصوالت بصورت کارآ بر همه بخششکل

 .(0385)چراغی، اثرگذارده است

کنندگان)بصورت توزیع محصوالت)کاالو خدمات( در ایران، رفاه مصرف شبکه از این رو می توان گفت  که

محصوالت و یا افزایش  افزایش غیرواقعی و کاذب قیمتمستقیم و غیرمستقیم( را به دلیل متعددی از جمله 

کنندگان محصوالت در کشور هم به دالیل یابد و همچنین تولیدزمان توزیع و کیفیت محصوالت، کاهش می

  بینند.زیادی که برخی از آنها اشاره گردیسد، از وضعیت شبکه توزیع زیان می

 در باالیی اهمیت و نقش توزیع، شبکه یا داخلی زرگانیبا بخش داشت اذعان توانمی است، مسلم آنچه   

 به اقتصاد هایبخش همه در گذاریسیاست و ریزیبرنامه در دولت و دارد برعهده کشور هر اقتصاد چرخه

شبکه توزیع وظیفه خطیری و مهمی برعهده دارد. در نتیجه الزم است نگاه اشتباه چند سال گذشته  خصوص

مدت، میان مدت و های کوتاهدتا مورد فراموشی قرار گرفته و در اولویت آخر برنامهدولت به این بخش که عم

اش بصورت مستقیم بلندمدت اقتصادی از ابعاد مختلف بوده، بازنگری و به این بخش باتوجه به نقش و اهمیت

ندگان ها اقتصاد به خصوص وضعیت عموم مردم بعنوان مصرف کنو غیرمستقیم در رشد و توسعه همه بخش

 های اقتصادی توجه ویژه شودکاالها و خدمات از یک سو و شاغالن بخش

 

 ایران و جهان ساماندهی مشاغل و فعالیت های صنعتی در تجربیات -2-8

 هایاستفاده دهنده نشان جهان، سطح در شهر درون صنعتی هایفعالیت گیریتصمیم های شیوه بررسی

 از استفاده .است بوده مسکونی کارکردی نواحی بر صنعتی یها فعالیت منفی اثر کاهش جهت گوناگون

 های فعالیت بندی انواع دسته برای مقررات از استفاده و بندی برزن صنایع، آالیندگی کاهش های رهیافت

 به نیز و شهر از محدوده خارج به صنعتی فعالیت جابجایی شهر، در نحوه قرارگیری تعیین و صنعتی

 کشورهای که است هاییجمله رهیافت از صنعتی، متروک هایمحوطه و ها زمین احیای رهیافت کارگیری

 .اند کارگرفته به شهر در صنعتی های فعالیت با مواجهه در مختلف
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 ساماندهی در سانتیاگو( )شهر شیلی کشور تجربه -2-8-1

 ردیده است.گ زیستی محیط مشکالت دچار آالینده صنایع وجود دلیل به شیلی، پایتخت سانتیاگو، شهر

 از صنایع پسماندهای جامد انباشت و صنایع فاضالب ورود دلیل به شهر رودخانه آب آلودگی هوا، آلودگی

 شیلی کشور مواجهه روش .است گردیده ایجاد صنعتی های فعالیت دلیل به شهر این در شده ایجاد مشکالت

 برنامه اجزای است. بوده از آلودگی شگیریپی برنامه اجرای آالینده، صنعتی های فعالیت با سانتیاگو شهر در

 :از بودند عبارت سانتیاگو شهر در صنایع آلودگی از پیشگیری

 آگاهی و آموزش  -

 تولید فرایند آوری فن در تغییر -

 اقتصادی های سیاست تدوین در جدید آوری فن کارگیری به برای ابزارهایی بکارگیری -

ساختار  دهنده ارتباط قوانین تدوین بندی، برزن قرراتم کارگیری )به استانداردها و دولتی قوانین  -

 زیستی( محیط های سیاست و موجود گیریتصمیم

 ساماندهی دالیان( در شهر چین) کشور تجربه -2-8-2

 وجود فعالیت باشد.می چین در سنگین صنایع های قطب از یکی و گردشگری تجارت، مرکز دالیان شهر

 های با فعالیت مواجهه است. گردیده هوا آلودگی مشکل ایجاد موجب مقیاس بزرگ و سنگین صنعتی های

 پذیرفته صورت شهر  از خارج به صنعتی واحد جابجایی طریق از شهر، درون در آالینده صنعتی

 (.0389 نژاد، است)حسینی

 ریزی برنامه در شمالی آمریکای تجربه -2-8-3

 محلی خیلی های طرح باشند، می پیشرفته کشورهای ءجز جهان در ریزی برنامه لحاظ از که کشورها این در

 این حکومتی در مختلف سطوح چرا که است؛ داده نتیجه ای منطقه یا شهری مجموعه های طرح از بهتر

 به توجه ایالت با هر امریکا در دیگر عبارت به ندارند. قرار ای( منطقه یا شهری )مجموعه ها ریزی برنامه

 (0390 کند)مهدیزاده، اقدام شهرسازی های برنامه تهیه به تنسب تواند می جاری قوانین
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 : اقدامات انجام شده در مورد فعالیت های صنعتی در شهرهای آمریکای شمالی1-2 جدول

 اقدامات انجام یافته در مواجهه با فعالیتهای صنعتی شهر

 نیویورک

در درون شهر و تعهد رسمی طراحی برزنهای صنعتی بازرگانی برای بازتاب نواحی صنعتی مولد  -

 اجباری برای عدم برزن بندی دوباره و یا ایجاد کاربردهای مسکونی

 های مجاز برای تغییر ایجاد نواحی میانگیر به دور برزن های صنعتی بازرگانی، با شرایط ویژه -

 های صنعتیواگذاری قطعات صنعتی تحت مالکیت شهر به بازرگان -

 شیکاگو

ئمی صنعتی به عنوان مناطق امن صنعتی )عدم امکان توسعه مسکونی در این ایجاد نواحی دا -

 نواحی(

 تدوین مقررات مکمل مشخص کننده کاربریها و محدودیتها برپایه مورد در نواحی امن صنعتی -

 ونکوور

 تغییر قوانیین برزن بندی شامل: -

 افزایش زیربنای مجاز برای کاربردهای خدمات صنعتی -

 «(صنعت نرم افزار»نین جدید برای صنایع جدید )برای مثال تدوین قوا -

 افزایش میزان فضای اختصاصی به کاربردهای اداری و جانبی -

 در نواحی صنعتی درون شهری به کاربرد صنعتی« تغییر کاربرد»تسهیل  -

 0389ماخذ: حسینی نژاد، 

 

 صنعتی های فعالیت با مواجهه در دهلی( هند)شهر کشور تجربه معرفی -2-8-4

 گوناگون کاربرد مناطق با آنها هماهنگی براساس صنایع بندی طبقه ،0971 سال در هندوستان، کشور در

 برزن از سیاست استفاده با هند کشور شهرهای در صنایع استقرار است. شده تهیه شهری نواحی در زمین

 بندی برزن نوع این کشور، ایشهره در گرفته قرار صنایع نوع به توجه با که است پذیرفته صورت بندی

 این شهرهای در مشاغل و صنایع های ویژگی مهمترین .است متفاوت یکدیگر با مختلف درشهرهای صنایع

 بندی نمود. دسته زیر موارد قابل در توان می را کشور

 صنعتی های مجتمع ایجاد برای ریزی برنامه - 

 یابی مکان یابزارها از گیری بهره و صنایع انواع بندی تقسیم - 

 بزرگ شهرهای در مشاغل و مسکونی بافت اختالط و تاریخی ی سابقه -

 کشور این شهرهای در باال جمعیتی تراکم - 

 محیطی زیست های آلودگی نتیجه در و تولید در پایین فناوری - 

 تهران کالنشهر در مشاغل و صنایع ساماندهی -2-8-5

 رویکردها -

  است، زیر بوده موارد شامل که خود مصوب های ماموریت اساس بر تهران مشاغل و صنایع ساماندهی شرکت
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 .است داده انجام شهر سطح در را ای گسترده اقدامات

مزاحم  مشاغل و صنایع فعالیت استمرار و تأسیس از جلوگیری در نظارت و ریزی، مدیریت برنامه  -

 .تهران شهر در

 55 ماده 21 بند آراء صدور طریق از ندهیساما اجرایی بخش در تهران شهرداری اهداف پیشبرد -

 .تهران شهرداری گانه دو و بیست مناطق در آنها اجرای پیگیری و ها شهرداری قانون

انتقال  جهت شهری برون و شهری درون های مجتمع ایجاد امکان و ساخت زمینه در ریزی برنامه  -

 .ها جتمعم این طراحی و اجرا بر نظارت و آالینده و مزاحم شغلی واحدهای

 .سگ( و )موش شهری مضر جانوران جمعیت کنترل طریق از شهر عمومی بهداشت ارتقاء  -

 .شهر سطح در غیرمجاز های کیوسک آوری جمع و ها کیوسک با مرتبط امور کلیه انجام  -

 تهران شهر کالن در مشاغل صنایع ساماندهی امر در شده بینی پیش اقدامات -

هوشمند،  پایه، دانش شهری به دستیابی بر مبتنی بایستی می ها رنامهب جامع، طرح راهبردهای اساس بر

 .است شده بینی پیش زیر صورت به که باشد جهانی

 پاک  و باال آوری فن با صنایع با بیست بند رای و دارای آالینده موجود صنایع پاالیش  -

 مصوب )خاور هاینامه آئین و فرادست اسناد و مصوبات خدماتی طبق صنفی هایمجتمع و مراکز ایجاد -

 .و...( بهرام تاالب شهر،

 .آوری فن های پارک ایجاد برای بسترسازی و صنعتی و صنفی های خوشه تقویت -

طریق  از اصناف با مرتبط امور در شهرداری های ماموریت اجرای زمینه در ریزی برنامه و هماهنگی -

 معدن هم و صنعت کارگروه نظارت، عالی هیات شهرستان، نظارت های کمیسون) مرتبط قانونی بسترهای

 و قوانین توسعه صنفی، نظام قانون مانند قانونی های ظرفیت از گیری بهره طریق از ها سازمان با افزایی

 .ها مزاحمت و ها آلودگی مبداء از کنترل منظور به اصناف متولیان با تعامل

 جامع  طرح از شده استخراج های برنامه اجرای -

 شهری نامتجانس مشاغل انتقال و ها فعالیت مشاغل، استقرار ساماندهی ملشا - 

 .تفصیلی و جامع های طرح بندی پهنه های پهنه زیر مجاز عملکردهای استقرار ساماندهی - 

 مزاحم مشاغل شهر برای خاور عصر)عج( و ولی های نام با دیگر مجتمع دو ساخت بینیپیش  -

 

 مشهد کالنشهر در اغلمش و صنایع ساماندهی -2-8-6

 رویکردها -

 .شده است تعیین زیر شرح مطلوب، به شرایط به دستیابی برای رویکردها شده، انجام مطالعات براساس
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 انسانی نیروی نظر از ها فعالیت ساماندهی  -

 امر این برای پایدار درآمد منابع بینی پیش - 

 ای خوشه صورت به یکارگاه و تولیدی ی واحدها فعالیت الگوی ساختارسازی  -

 ای خوشه صورت به کارگاهی و تولیدی واحدهای فعالیت های الگو بینی پیش - 

 تشویقی روشهای از گیری بهره - 

 شده انجام اقدامات -

 .زیر است شرح به مشاغل و صنایع ساماندهی برای محورها در ویژه به مشهد در شده انجام اقدامات اهم

نوعی  ایجاد هدف )با قوچان - مشهد محور در سازی قطعه های هوکارگا فلزی صنایع ساماندهی  -

 آوری( فن تغییر در قابلیت و رقابت

 پروژه تدوین و شخصی تهیه نظرات اعمال از دور وبه الزم تحقیقات و مطالعات براساس یابیمکان -

 ها استقرار کارگاه هندسه طراحی هدف با کارگاهی و تولیدی مشاغل ساماندهی

 کانونبی و سیار مشاغل برای ها رچهبازا ایجاد  -

 پروما(– شرق )الماس مرکزی های فروشگاه ایجاد -

 شهرداری( مناطق اساس )بر ای منطقه های تعاونی ایجاد  -

 مشهد کالنشهر در صنعتی و صنفی های مجتمع  -

 مشهد شهر کالن مشاغل و صنایع ساماندهی امر در شده بینی پیش اقدامات-

کارگاهی،  و تولیدی واحدهای ساماندهی زمینه در شده انجام مطالعات اساس بر مشهد، شهر کالن در

 شده و استخراج شناسایی هستند، اهمیت حائز که مواردی اجرایی موانع و مشکالت و موجود وضع شناخت

 :شامل ساماندهی درزمینه شده شناخته ارکان ترین مهم راستا این در .است

 ها  آآلینده با مواجهه مجاز آستانه حد مقادیر استخراج -

 مربع متر حسب بر مختلف مشاغل در مساحت استانداردهای تهیه - 

 نظر نیروی از ها فعالیت ساماندهی و ها کارگاه مناسب انسانی نیروی تامین برای ساختارسازی بینیپیش - 

 انسانی

 پول تعاونی تشکیل طریق از ساماندهی برای پایدار درآمد منابع تامین بینیپیش - 

 اصفهان شهر کالن در مشاغل و صنایع ساماندهی -2-8-7

 رویکردها -

 شهر سطح در شهروندان به سازمان خدمات متعادل توزیع   -

 شهری متوازن فضای توسعه جهت در مشاغل ساماندهی   -
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 نقاط تحلیل شده یاد موارد از هریک برای سازمان که مدیریت های روش بهبود و سازمانی ساختار اصالح  -

 .است های شده فرصت تهدیدو قوت ضعف،

 شده انجام اقدامات -

 بار( تره و میوه بخش جز )به مشاغل و صنایع دربخش پروژه دوازده اجرای بینی پیش -

 فاز سه در مجاز غیر کارگاههای انتقال برای کبیر امیر کارگاهی شهرک احداث -

 مجاز مراکز به آالینده و مجاز غیر واحدهای انتقال بینی پیش  -

 شهر های ورودی در سیار مشاغل ساماندهی -

 شده بینی پیش اقدامات -

 و خدمات ترافیک تمرکز از جلوگیری منظور به اصفهان شرق یا جنوب در کارگاهی صنایع شهرک احداث - 

 کبیر امیر کارگاهی شهرک وجود علت به شمال سمت در

 یندهآالاز  جلوگیری و شهر داخلی نقاط در دامی صوالتمح و دام عرضه اسکان منظور به دام نمایشگاه - 

 دامی محصوالت بهداشتی غیر عرضه از ناشی بهداشتی های

 ساختمانی کارگران ساماندهی طرح اجرای و احداث - 

 ویا مصالح ساختمانی دارای خودروهای استقرار به باتوجه ساختمانی مصالح های خودرو ساماندهی طرح - 

 ها ورودی در ساختمانی های نخاله حمل تجه خالی خودروهای

 .است برداری شده بهره آن اول فاز شهرک این کبیر امیر صنعتی شهرک دوم فاز ساخت عملیات ادامه - 

 هدف ساماندهی با منظوره( دو)نایین  – اصفهان اتوبان حاشیه و رضوان باغ نزدیکی در روز بازار احداث - 

 میوه عرضه به و جمعه، اقدام شنبه پنج روزهای در رضوان باغ به ئرینزا توجه علت به که شخصی های وانت

 ویژه خودروهای استقرار برای روزهای هفته در بازار این همچنین است. شده بینی پیش کنند، می بار تره و

 .گیردقرار می برداری بهره مورد ساختمانی های نخاله و مصالح حمل

 دار، های خانه خانم دستی صنایع بازارماهی، ایجاد جهت همدانیان بانخیا در همدانیان روز بازار احداث - 

 بار  تره و میوه و غذایی مواد بازار پارکینگ کامپیوتر، محصوالت عرضه بازار

 هایبه محل مشاغل این از ناشی شده ایجاد های مزاحمت و معضالت علت به سازان موزاییک انتقال طرح -

 .شد خواهند داده انتقال مناسب

 امیر به شهرک مراکز این مسکونی، منازل کنار در شده ایجاد مزاحمت علت به ها چی اوراق بازار احداث - 

 .یافت خواهند انتقال کبیر

 بند اجرای در راستای و خصوصی بخش مشارکت و اتحادیه همکاری با پروژه این سازان مبل بازار احداث - 

 خواهد انجام مزاحم مشاغل انتقال منظور به و پنج و پنجاه ماده بیست
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 ایران در ساماندهی انجام روند و قانونی بسترهای مسائل، : فرایند،2-2نمودار

 

               

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 (0392): عیسی نژاد مآخذ:

 

 

 تنگناهای نظام توزیع در اقتصاد ایران -2-9

ت در کشور به شکل سنتی است که با توجه به اهمیت آن، باید به سمت مدرن بدنه نظام توزیع کاال و خدما

شدن سوق پیدا کند. نظام توزیع کاال و خدمات از بخشهای مهم در اقتصاد کشورها به شمار می رود، چراکه 

ی کنندگان و از طرف دیگر اطالعات و نقدینگی را به بخشهااز یک طرف کاالها و خدمات را در اختیار مصرف

-عالوه بر نقش پراهمیت نظام توزیع مطلوب کاال و خدمات در حمایت از مصرف.تولیدی ارائه می دهد

 .های تولیدی در یک اقتصاد پویا نیز مستلزم وجود نظام توزیع کارآمد استکنندگان، رشد و توسعه بخش

رسمى بودن بخش قابل مواردی چون نبود آمار و اطالعات کافى درخصوص فرآیندهاى توزیع، نامطمئن و غیر

توجهى از حمل و پخش کاال در شبکه توزیع، تعدد واحدهاى صنفى در سطح خرده فروشی، باال بودن هزینه 

کننده و عدم هاى شبکه توزیع کاال، عدم برخوردارى از تشکل هاى غیردولتى حمایت از حقوق مصرف

)قلی مشکالت نظام توزیع در کشور است برخوردارى از نهاد مدون تنظیم کننده بازار از جمله چالش ها و

  (.0390پور،

 تعریف اقدامات ساماندهی

 
 تکمیل سازمان و مقررات ساماندهی

 شناسایی و طبقه بندی مشاغل شهری

 

 شناسایی مشاغل بارز و آالینده و مزاحم

 

 تعریف انواع آلودگی و مزاحمت

 

 تعریف شاخص آلودگی و مزاحمت

 

 فرایند و مراحل ساماندهی مشاغل شهری
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برای تغییر وضعیت در نظام سنتی توزیع، حضور جدی دولت به عنوان سیاستگذار و نظام بانکی ما به عنوان 

برای حضور  .حامی ضروری است و این در درجه اول به اصالح زیرساخت ها و بستر های موجود نیازمند است

اید تجارت الکترونیکی و نظام توزیع الکترونیکی را در کشور فراگیر کنیم و نظام موفق در تجارت جهانی ب

اصالح نظام توزیع سنتی و ایجاد نظام توزیع مدرن از این رو،  .واسطه گری را از جریان توزیع حذف کنیم

افزایش نظام توزیع سنتی یکی از عوامل مهم در . کندها به تسهیل نظام نظارت کمک میضمن کاهش هزینه

قیمت است که باید اصالح شود . ایجاد نظام توزیع مدرن با احداث هر چه بیشتر فروشگاههای بزرگ زنجیره 

ای باعث کاهش قیمت، کاهش هزینه ها و افزایش قدرت خرید مردم می شود و این امر فاصله قیمت کارخانه 

 تسهیل می کند تر رادهد و این نظام نظارت دقیقکننده را کاهش میتا قیمت مصرف

با گسترش شهرنشینی و افزایش تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ بخش توزیع هم به تناسب گسترش پیدا 

 به غیرهکرده و پای بخش های دولتی، خصوصی، تشکل ها، واسطه ها، عمده فروش ها، خرده فروش ها و 

 ریزی، برنامه گذاری،سیاست یلقب از ذیربط امور اجرای خود جایگاه حسب بر کدام هر تا شد باز بخش این

 بر بازار در را خدمات و کاال مستقیم توزیع و کنندگان مصرف و تولیدکنندگان از حمایت نظارت، سازماندهی،

هده بگیرند تا حاصل کار ترکیبی مجموعه فوق در کنار هم به سازماندهی سیستم توزیع کاال و خدمات ع

نونی در کشور، متوجه ناهماهنگی هایی در این بخش می شویم کمک کند، اما با نگاهی به سیستم توزیع ک

 نباشد.که باعث شده این بخش از کارآمدی مناسبی برخوردار 

در شرایط کنونی، ایفا نکردن نقش الزم و کافی از سوی بعضی از بخش های ذیربط در امر توزیع کاال و 

اسب با کاهش نقش بخش های دیگر، نقش خدمات، باعث ورود واسطه ها و دالل ها به این بخش شده و متن

ها دارای مکان مشخصی برای فعالیت واسطه ها و دالل ها بیشتر شده است. از آنجا که واسطه ها و دالل

ها از سوی نهادهای نظارتی سخت بوده و آنها در نبوده و فعالیت های شفافی ندارند، لذا کنترل و رصد آن

خود را در نظر می گیرند و این امر ضمن کاهش کارایی این بخش، خرید و فروش محصوالت، صرفاً منافع 

ها و دالل ها، گرچه کار باعث تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان هم می شود. واسطه

تولیدکنندگان را آسان کرده و کاالها و خدمات آنان را به مصرف کنندگان عرضه می کنند، اما در موارد 

که کاال را با قیمت ناچیزی از تولیدکننده خریداری کرده و با درصد قابل توجهی زیادی مشاهده می شود 

کنند یا آن را احتکار کرده و در زمان الزم به بازار عرضه نمی کنند و با سود به مصرف کننده نهایی عرضه می

به مصرف کاهش عرضه به افزایش قیمت ها دامن زده و در صد قابل توجهی از سود حاصل از فروش کاال 

کننده نهایی را تصاحب و درصد ناچیزی از آن را به تولید کننده در قبال خرید محصول پرداخت می کنند. 

-یعنی محصول را با قیمت ناچیزی از تولیدکننده خریداری کرده و با قیمت های باال و غیرمنطقی به مصرف

 .(0385)چراغی،کنندکننده نهایی تحمیل می
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ها، تشکل ها و سایر نهادهای ذیربط، برعهده گرفتن وظیفه توزیع به جای تولیدکننده واسطه ها و دالل ها با

به تولیدکننده و مصرف کننده ضربه زده و درصد قابل توجهی از سود حاصل از زنجیره تأمین، توزیع و 

 کنند.مصرف را تصاحب می

ار به تولیدکنندگان نکرده و نظرات و کنندگان و بازها احساس مسئولیتی در قبال انتقال بازخورد مصرفدالل

کنند، لذا این نظرات در تولیدات جدید اعمال نمی شود و سالیق مصرف کننده را به تولیدکننده منتقل نمی

در نتیجه هر روز شاهد کاالهایی در بازار هستیم که مطلوبیت و رضایت مصرف کننده را تأمین نکرده و 

-دارند و به نوعی به عدم رضایت از کاالهای داخلی نزد مصرفقیمت و کیفیت محصول تناسبی با هم ن

کنندگان منجر شده است که این امر، کاهش تقاضا و رکود را به دنبال داشته و روز به روز شاهد حضور 

 کاالهای خارجی در بازار هستیم. 

ها و دالل سطههمچنین خارج شدن بخش عمده نظام توزیع از دست نهادهای ذیربط و افتادن آن به دست وا

ها، موجب عدم اطالع رسانی الزم در خصوص نیازمندی های عرضه و تقاضای کاال در بازار به تولید کنندگان 

هایی با اثربخشی پایین هستیم و این باعث و تصمیم گیران شده به گونه ای که بعضاً شاهد اتخاذ سیاست

لید بیشتر یا کمتر از نیاز بازار و عدم امکان های تولیدی به ویژه کشاورزی، با توشده در بعضی از بخش

صادرات یا واردات به موقع، شاهد عرضه و تقاضای نامتوازن باشیم. چنین مشکالتی باعث تشکیل سیستم 

توزیع نامناسبی در کشور شده و ضمن تضییع حقوق مصرف کنندگان و تولیدگان، باعث جلوگیری از رشد و 

 توسعه بازارهای داخلی شده است.

پذیری کاالها و خدمات کشور در سطح بازارهای های الزم برای تحقق رقابتاز آنجا که فراهم کردن زمینه

های اقتصادی کشور است، لذا افزایش کارآمدی و قدرت رقابت پذیری بخش داخلی و خارجی یکی از اولویت

ند به تحقق اهداف کالن توزیع کاال و خدمات هم به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور می توا

 اقتصادی کمک کند.

مناسب سازی شبکه توزیع کاال و خدمات یکی از راه های توسعه بازارهای داخلی بوده که رونق در این راستا، 

کنندگان را در پی داشته و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک های تولیدی و افزایش رفاه مصرفبخش

های مناسب توزیع، نیازمند همکاری عوامل مختلف ذیربط از قبیل نهاد هایکند. پیاده سازی سیستممی

 .(0389است)جالل، غیرهدولتی، تشکل های خصوصی، بازار، اصناف و 

 کیفیت حفظ با همراه زمان، و هزینه حداقل صرف با کاالها انتقال خدمات، و کاال توزیع مناسب نظام یک در 

چنین سیستم توزیعی باید دارای  .است ضروری کنندگانمصرف حقوق رعایت برای محصول سالمت و

خصوصیاتی مانند هزینه های توزیع پایین، دسترسی آسان خریداران به انواع کاالها، ارائه کاالهای با کیفیت و 

بودن فرآیندهای  قیمت مناسب، بهداشتی و سالم بودن کاالها، همسانی قیمت ها در مناطق یکسان، شفاف
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های زمانی خریداران و ترددهای شهری ری، تنوع کاالها و خدمات، کاهش هزینهگذافروش و قیمت

های مناسب بندی مناسب کاالها، رعایت استانداردها، امکان رویت و انتخاب خریداران، مکانغیرضروری، بسته

 .باشد غیرهبرای رفت و آمد و 

ای های زنجیرهت هستند. ایجاد فروشگاهاکثر کشورهای دنیا در حال نوین سازی سیستم توزیع کاالها و خدما

بزرگ به جای واحدهای توزیعی کوچک، یکی از این اقدامات بوده تا مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را از 

ها امکان عرضه انواع مختلف و گسترده کاالها و خدمات فراهم مزایای آن بهره مند سازند. در این فروشگاه

 شود.ب خریداران، موجب افزایش فروش و سود تولیدکنندگان میاست که ضمن افزایش قدرت انتخا

های مواد مصرفی توزیع محصوالت در بازار به شکل های مختلفی مانند فراگیر، انتخابی و انحصاری در حوزه

ای بادوام، در سطوح خرده فروشی و عمده دوام و کاالهای مصرفی و سرمایهروزانه، کاالهای مصرفی کم

ی گیرد. کانال توزیع هر محصولی متناسب با نوع آن اعم از مصرفی، صنعتی و خدماتی فروشی صورت م

متفاوت بوده و یک سری از کاالها مانند کاالهای بادوام به صورت مستقیم و یک سری هم به صورت 

ه غیرمستقیم و بعد از عبور از کانال های توزیع از قبیل واسطه ها، عمده فروش ها، شرکت های پخش و خرد

شوند. کاالهایی هم هستند که با استفاده از هردو روش توزیع می کننده نهایی عرضه میفروشی ها به مصرف

 شوند.

برای فعالیت در نظام توزیع کاال می بایست قوانین و مقررات مربوط به رعایت استانداردهای فرآیند تولید تا 

ها( و در نهایت فضا و ابزارهای الزم سادپذیری آنونقل و نگهداری)با توجه به فبندی، حملمصرف شامل بسته

کنندگان کاالهای سالم و بهداشتی و همچنین قوانین و مقررات صنفی و حقوق مصرف و ضروری برای عرضه

را شناخته و آن را رعایت کرد. هر چقدر کانال توزیع کاالها مستقیم و کوتاه باشد، به تناسب، قیمت ها هم 

هر چقدر تولیدکنندگان بتوانند کنترل خود را بر سیستم توزیع بیشتر کنند به همان  یابد.همچنینکاهش می

 نسبت هم سیستم توزیع کارآمدتر خواهد بود.

کاالهای صنعتی و بادوام معموال دارای کانال توزیع مستقیمی بوده و کاالهای مصرفی به ویژه کاالهای 

. مخصوصاً در مواردی که مناطق جغرافیایی گسترده با مصرفی کم دوام دارای کانال توزیع طویل تری هستند

حجم زیادی از خریداران باشد، این امر باعث افزایش قیمت نهایی محصول و انتقال مقدار قابل توجهی از 

سود حاصل از آن به سمت واسطه های موجود در مسیر کانال توزیع شده و در این بین افزایش قیمت، سبب 

ه می شود و تولیدکننده هم از سود حاصل از این افزایش قیمت بی نصیب می کننداجحاف در حق مصرف

ماند، اما در این بین کاالهایی هم هستند که کانال های توزیع آن ها ویژه است. این کاالها تاریخ مصرف 

ضروری کوتاه و روز شمار داشته، معموالً فساد پذیر بوده و در سبد مصرفی روزانه خانوارها قرار دارند؛ پس 

 است کانال توزیع کوتاه تری داشته باشند.
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هر چقدر فضای توزیع کاال و خدمات در یک کشور به سمت رقابت پذیری کامل پیش برود، به همان نسبت 

از میزان هزینه ها کاسته می شود. کاهش زمان و هزینه انتقال کاال از تولید به مصرف و هزینه دسترسی 

کننده سریعتر به رشد و توسعه نظام توزیع کمک کرده و باعث می شود مصرف مصرف کننده به کاال در بازار

و با صرف هزینه کمتر به کاال دسترسی پیدا کند و از انتقال هزینه های حمل به قیمت نهایی مصرف کننده 

 .(0389)جالل،هم جلوگیری شود

رآمدتر باشد، به همان میزان به هر میزان که مدیریت شبکه توزیع کاال و خدمات در یک کشور کاهمچنین 

هم شبکه توزیع آن مناسب و مطلوب خواهد بود. در ایران سازماندهی و مدیریت شبکه توزیع توسط 

نهادهایی مانند دولت، بازار، اصناف، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون، بخش 

ازمند همکاری و تعامل مؤثر این بخش ها با هم خصوصی و غیره صورت می گیرد و بهبود و توسعه آن نی

 برای فراهم سازی زیرساخت های مورد نیاز است.

 

 ایران در مشاغل و صنایع ساماندهی مشکالت و مسائل -2-11

 بودن سازمانهای بخشی و شهری مدیریت مسائل از متعددی عوامل با ایران در مشاغل و صنایع ساماندهی

 و مسائل زیر در .زند می دامن مسائل این به نیز شهری یکپارچه مدیریت معد عامل و است همراه شهری

 ارائه شده است. خالصه بصورت مشاغل و صنایع ساماندهی مشکالت

 ساختاری مشکالت و مسائل -

 سرزمین آمایش های طرح اجرای عدم -

 شهری توسعه و صنعتی توسعه تعارض -

 خصوصی و عمومی بخش تعارض   -

 شهری یریتمد و ریزی برنامه ضعف  -

 فنی  -علمی مشکالت و مسائل -

 پایه مفاهیم و تعاریف در ابهام  -

 مستمر و علمی های پژوهش کمبود -

 ها شاخص و ضوابط ضعف -

 نظارت و ارزیابی نظام نارسائی  -

 مدیریتی مشکالت و مسائل -

 هماهنگ و یکپارچه ریزی برنامه نبود -

 مسئول نهادهای و قوانین تعدد -
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 قداماتا ناپیگیری و ناهماهنگی  -

 مردمی و عمومی مشارکت ضعف -

 

  ایران در مشاغل و صنایع ساماندهی مشکالت و : مسائل3-2نمودار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشاغل و صنایع ساماندهی سازمان وظایف -2-11

 بندی اصلی دسته وظیفه چند قالب در توان می را مشاغل و صنایع ساماندهی سازمان اختیارات و وظایف

 کرد.

 راهبردی ظایفو -

 فرادست اسناد پیگیری  -

 مختلف های برنامه تدوین -

 کالن ارزیابی و نظارت  -

 تشکیالت و مقررات اصالح  -

 مشارکت و همکاری وظایف -

 شهری مدیریت  -

 صنفی نظام مدیریت  -

 زیست محیط مدیریت -

 مسائل و مشکالت

 ساماندهی صنایع مشاغل در ایران

 نیف -علمی مسائل و مشکالت

 ابهام در تعاریف و مفاهیم پایه 

 های علمی و مستمر کمبود پژوهش 

 ضعف ضوابط و شاخص ها 

 ارسایی نظام ارزیابی و نظارتن 

 

 مسائل و مشکالت ساختاری

 عدم اجرای طرحهای آمایش سرزمین 

 تعارض توسعه صنعتی و توسعه شهری 

 تعارض بخش عمومی و خصوصی 

 ضعف برنامه ریزی و مدیریت شهری 

 مدیریتیل و مشکالت مسائ

 نبود برنامه ریزی یکپارچه و هماهنگ 

 تعدد قوانین و نهادهای مسئول 

 ناهماهنگی و ناپیگیری اقدامات 

 ضعف مشارکت عمومی و مردمی 
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 شهرسازی مدیریت  -

 اقتصادی توسعه مدیریت -

 پژوهشی و علمی وظایف -

 پژوهشی های طرح اجرای  -

 ها شاخص و ها روش میلتک  -

 ساماندهی ترویج و آموزش  -

 وسیع رسانی اطالع  -

 اجرایی وظایف -

 اجرایی های برنامه تدوین  -

 مستمر ارزیابی و نظارت  -

 مشکالت رفع برای اقدام -

 خدماتی -صنعتی های مجتمع ایجاد  -

 خصوصی و عمومی مشارکت جلب  -

 

 مشاغل و صنایع ساماندهی سازمان وظایف :4-2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وظایف سازمان ساماندهی صنایع و مشاغل

 زیرنظرمدیریت شهری                              هماهنگی با نهادهای مرتبط

 ییوظایف اجرا

 تدوین برنامه های اجرایی

 نظارت و ارزیابی مستمر

 اقدام برای رفع مشکالت

 خدماتی -ایجاد مجتمع های صنعتی

 جلب مشارکت عمومی و خصوصی

 وظایف علمی و پژوهشی

 رحهای پژوهشیاجرای ط

 تکمیل روش ها و شاخص ها

 آموزش و ترویج ساماندهی

 اطالع رسانی وسیع

 وظایف همکاری و مشارکت

 مدیریت شهری

 مدیریت نظام صنعتی

 مدیریت محیط زیست

 مدیریت شهرسازی

 مدیریت توسعه اقتصادی

 وظایف راهبردی

 پیگیری اسناد فرادست

 تدوین برنامه های مختلف

 نظارت و ارزیابی کالن

 اصالح مقررات و تشکیالت
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 راهکارها و اقدامات مدنظر برای اصالح نظام توزیع در اقتصاد ایران -2-12

تواند نقش بسزایی را در باشد میکننده و تولیدکننده میدلیل آنکه حلقه واسط مصرفه سیستم توزیع ب

کاال از پویایی و شفافیت الزم برخوردار باشد  بهبود فرآیند و کارایی بازار داشته باشد. اگر سیستم توزیع

اطالعات بازار به صورت واقعی در اختیار تولیدکننده قرار خواهد گرفت که این امر نیز به سرمایه گذاری و 

توسعه فعالیتهای اقتصادی می انجامد. از سویی دیگر مصرف کننده نیز قیمت واقعی کاال و خدمات را 

. دیگر قدرت مانور دالالن و واسطه ها به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت پرداخت می کند. به عبارتی

گردد. اینکه خشی از مشکل باال بودن هزینه ها و قیمت محصوالت به باال بودن هزینه توزیع در کشور بر میب

کننده باال است، منعکس کننده فاصله بین بهای دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی خریدار یا مصرف

همین موضوع است. واقع امر این است که شبکه توزیع مناسب با مقتضیات زمان رشد نکرده است، به طور 

پوشش کافی ندارند، حمل کاال از مبادی تولید تا مراکز مصرف پرهزینه  مثال شرکتهای پخش کاال، تعداد و 

که به دلیل توزیع نامناسب  بایستی با اصالح نظام توزیع آن قسمت از قیمت محصوالت را از این رو، است.

 منجر به باالرفتن قیمت می شود را کاهش داد.

هایی جهت رسد، باید به تدوین برنامهمند ضروری به نظر میدرحالی که نوسازی شبکه توزیع به صورتی نظام

ف(، تقویت مدیریت شبکه توزیع، منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع)کوتاه شدن فاصله تولید تا مصر

های امکان پذیر کردن جریان توزیع کاال در کشور، فراهم کردن زمینهتسهیل نظارت، کنترل و سیاست

جویی ناشی از مقیاس، منطقی کردن حاشیه سود عوامل توزیع، اثر بخشی سیاست های استفاده از صرفه

صالح و بهبود سیستم توزیع توان راهکارهای ا. درحالت کلی میو تسهیل رقابت در بازار پرداخت تنظیم بازار

)گزارشات اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و  کاالها و خدمات در کشور را می توان به شرح زیر ارائه کرد

  (.0395کشاورزی تهران،

  های کشوری اتحادیهایجاد 

ر گیری اتحادیه های کشوری اصناف داز جمله خالء هایی که در بخش توزیع مالحظه می شود، عدم شکل

ایران است. اتحادیه های کشوری اصناف در بسیاری از کشورهای پیشرفته وجود داشته و از طریق این 

اتحادیه ها می توان بسیاری از امور مربوط به نظام توزیع از قبیل تنظیم بازار و سایر نظارت های کمی و 

دید نظام صنفی، توانمندی تشکیل کیفی را به اصناف محول کرده و توان رقابتی آنها را افزایش داد. قانون ج

کند اجرای این طرح در واقع کمک می اتحادیه های کشوری در حوزه اصناف کشور را فراهم کرده است.

وگو و حل مسائل های عملیاتی عملکرد بهتری داشته باشند. اتحادیه کشوری اصناف برای گفتبرخی از حوزه

های تخصصی و هدفمند گذاری منصفانه، برگزاری آموزشیمتاقتصادی مانند توسعه صادرات، برقراری نظام ق
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رسانی اصناف کشور یکی از اقدامات همچنین ایجاد پایگاه اطالع .و ایجاد نهادهای مدنی تاسیس شده است

های مختلف مرتبط با انجام شده در همین مورد می باشد. با این پایگاه امکان شناسایی نیازهای آماری بخش

ده است. همچنین سیستم توزیع هم به شیوه مطلوبی در راستای ایجاد شفافیت اطالعات اصناف فراهم ش

 .شودهای مبادالت کاال و شناسایی واحدهای مرتبط ساماندهی میصنفی و کاهش هزینه

  ایجاد پایگاه اطالع رسانی اصناف و بازرگانان 

های توزیع کاال وخدمات در کشور، بعنوان آخرین حلقه نقایص موجود ضعف جدی در اصناف کشور یکی از

های موجود در حوزه نبود اطالعات کافی مربوط به طبقه بندی فعالیت های صنفی، از هم گسیختگی داده

اصناف، پراکندگی داده ها در اداره های کل استان ها و شهرستان ها، به روز نبودن داده ها و عدم همزمانی 

ید اطالعات و گزارش ها از داده های خام، نبود پایگاه اطالع رسانی اطالعات موجود، ناهمسانی روش های تول

در مورد اصناف و فرصت های تجاری ایران برای خارج از کشور، نبود اطالعات الزم در خصوص اعتبار 

زایی ، تحصیالت و سرمایه اصناف به ها و واحدهای صنفی و نبود اطالعات الزم در خصوص اشتغالسازمان

 وزه را با چالش روبرو کرده است. این محدودیت ها انجام هر نوع برنامه ریزی دراین ح .دمی باش کشور

   کارت اصناف 

دهی رسانی اصناف و بازرگانان، شکلبه منظور ساماندهی آمار و اطالعات واحدهای صنفی در پایگاه اطالع

ی امور مربوط به دریافت و پرداخت نظام توزیع کاالها از طریق واحدهای دارای پروانه کسب معتبر، سامانده

وجوه بین اعضای صنف و موارد دیگر این پروژه به اجرا گذاشته شد. درحال حاضر بانک اطالعات اصناف 

-هزار واحد صنفی پروانه صادر می 05کشور فاقد ساز وکار و بروز رسانی بوده و با توجه هر ماهه برای حدود 

این شرایط پس از حدود پنج سال بانک اطالعات فعلی کامال  قبلی( در شود)پروانه جدید یا تمدید پروانه های

 کشور کاالی توزیع نظام در شدن فعال برای ملی شناسنامه کد فاقد اصناف، اکنون هماعتبار خواهد بود. بی

 .باشند می

   خش کاالپطرح ساماندهی 

هماهنگی، اثربخشی کمتری داشته و در های پخش کاال در گذشته به عللی از جمله نابا توجه به اینکه شرکت

مندی از هزینه با بهرهاند، با ساماندهی نظام پخش کاال عالوه بر توزیع مطمئن و کمحاشیه نظام توزیع بوده

ای که با حذف گونهبه .شودهای نوین، فاصله تولید تا مصرف کاهش و شفافیت در نظام توزیع ایجاد میروش

کننده و هزینه توزیع به حداقل توزیع بین تولیدکننده و مصرف hobایجاد یک بازار سنتی بنکداری ها و 

توانند درخواست ها میکنندهبا عملیاتی شدن این سیستم و ایجاد بانک اطالعاتی جامع، مصرف کاهش یابد.

ست خرید خود را در سیستم وارد نموده و شرکتهای پخش و توزیع کاالی مورد نظر را در حداقل زمان به د

در حال حاضر سیستم مدیریت امور معامالت امالک و مستغالت در کلیه سطوح کاربردی  خریدار برسانند.
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توانند هدایت و کنترل بازار مسکن را در اختیار بگیرند. این پروژه کامال ممکن شده است و متولیان امر می

 .گیردز طریق این سیستم صورت میاجرایی شده و در حال حاضر فعال بوده است و نقل و انتقاالت امالک ا

 طرح ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروشی کاال 

های توزیع دارای کارکردی مستقل است و هر یک در پی به حداکثر رساندن منافع هم اکنون هر یک از حلقه

ای متمرکز ههای زنجیرتامین و توزیع در فروشگاه های متعدد شبکهخود هستند. در این طرح، مدیریت حلقه

شود. این موضوع عالوه بر نظارت ای برقرار میهای زنجیرهفروشی بین فروشگاهو رقابت در سطوح خرده

کنندگان نهایی را به های ناشی از مقیاس به نفع عوامل توزیع و مصرفبیشتر بر شبکه توزیع، صرفه جویی

ن مقیاس فعالیت واحدهای خرده فروشی، تعداد زیاد واحدهای خرده فرشی، کوچک بود. دنبال خواهد داشت

نابرابر بودن قیمت فروش کاالهای یکسان در سطح خرده فروشی، استقالل فعالیت خرده فروشان از سایر 

های خره فروشی کاال در کشور است که هزینه های زیادی را از ویژگی غیرهحلقه های تامین و توزیع کاال و 

گیری محدودیت های موجود درزمینه شکل. کنددگان کاال تحمیل میکننبه شبکه توزیع و در نهایت مصرف

های مذکور در ایران از یک ای و همچنین ناموفق بودن الگوی فروشگاهو توسعه فروشگاه های بزرگ زنجیره

سو و همچنین ضرورت توجه به واحد های صنفی موجود در کشور از سوی دیگر موجب شده تا با مطالعه 

ای خرده فروشی به عنوان الگوی مناسب سایر کشورها، الگوی ایجاد و توسعه شبکه زنجیره تجارب موجود در

 ا در ایران مورد توجه قرار گیرد.برای اجر

 ایجاد نظام کدینگ ملی کاال 

های مختلف کشور فاقد یک نظام های تامین در بخشهای انجام شده زنجیرهبراساس مطالعات و بررسی

ی تبادل اطالعات مربوط به کاالها و خدمات هستند. دستگاه های دولتی، واحدهای منسجم و یکپارچه برا

های خریدار کاال و خدمات از داشتن یک سامانه یکپارچه که کننده تولیدی و توزیعی و دستگاهعرضه

به همین  اطالعات کامل مهندسی شده پاالیش شده و یکپارچه را در اختیار آنها قراردهد، محروم هستند.

دلیل بسیاری از برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی که نیاز به کد کاال وخدمت دارند به طور موثری قابل 

 کاال تا حد زیادی قابل رفع است. استفاده نخواهد بود. این مشکالت با اجرای طرح نظام کدینگ ملی

  طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی 

های فروش اینترنتی به منظور اعتمادسازی و رسمیت دادن به فعالیت ح ساماندهی فعالیت سایتاجرای طر

آنها و کمک به شبکه خرده فروشی و کاهش ترددهای درون شهری و ایجاد رقابت بیشتر در کاهش قیمت ها 

مورد توجه قرار و بهبود کیفیت فروش کاالها و ارایه خدمات به شهروندان درطرح نظام توزیع کاال وخدمات 

است.  شبکه این در فعال های سایت به اعتماد عدم اینترنتی خرید به نسبت مردم های از نگرانی . یکیدارد

مجوز  ا مجوز فعالیت کنند و ازیریزی های انجام شده سایت های تجاری باید شناسایی شوند، براساس برنامه
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استفاده از  توانند باپس ازآن، تمام سایت های فروش اینترتنتی می .برداری کنندسایت خود بهره اعتماد در

ت به فعالیت توزیع بتر نسثبت یک عالمت اعتماد و همچنین استفاده از زیرساخت امنیتی راحت این مجوز و

 ان بیشتر بهنتوانند با اطمیکنندگان نیز میاز سوی دیگر مصرف .و فروش اینترنتی در سطح کشور اقدام کنند

  .خرید از طریق اینترنت اقدام کنند

  توسعه خدمات بازرگانی برای محصوالت کشاورزی 

دار کردن)برند( سازی و نشانبندی و توسعه ظرفیت ذخیرهبر مبنای این طرح برای توسعه صنایع بسته

مورد های بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن و برحسب محصوالت کشاورزی با همکاری وزارتخانه

تواند در این طرح اطالعات و آمار محصوالت قبل از برداشت می وزارتخانه ذیربط برنامه ای تدوین شده است.

از طریق این پورتال در اختیار دیگر مراکز توزیع در دیگر استانها و مراکز عمده توزیع قرار گیرد و از انبار 

محصول در نقطه دیگر جلوگیری نماید. شدن مازاد این محصوالت در یک نقطه کشور و کمبود همان 

ع های فعال در شبکه رسمی توزیتوان امکان پرداخت الکترونیکی برای خریدهای بین بنگاههمچنین می

 محصوالت کشاورزی را فراهم کرد.

  ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور 

می شود که زمان و مراحل فرآیند های باعث  "پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشور "اجرای طرح 

صادرات و واردات کاهش چشمگیر یابد و در صورت بروز هرگونه شوک و کمبود یک کاال در بازار داخل 

توان با استقرار این طرح ضمن کاهش هزینه و زمان می. بازرگانان بتوانند کاالی مورد نظر را وارد بازار کنند

بازار)واردات( و خروج کاال از کشور)صادرات( اعمال کرد تا عین آنکه  کنترل بهتری برای ورود کاالها به

های شاهرگ اساسی مدیریت و تنظیم بازار به شکلی غیرمحسوس، اما موثر در اختیار دولت است، بنگاه

این  .اقتصادی و بازرگانان نیز با سرعت عمل بیشتر و هزینه و گرفتاری کمتر اقدام به فعالیت تجاری کنند

اقتصاد ملی و نظارت بیشتر حاکمیت در فرایند های  ه در بسیاری از کشورها موجب بروز آثار موثر درتجرب

 .صادرات و واردات شده است

 تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف کنندگان 

ه ب0907کننده و حقوق مربوط به آن، از زمان تشکیل سازمان جهانی استاندارد در سال حمایت از مصرف

بازار پس از جنگ جهانی دوم  ها درهزینه ایفای این نقش توسط دولت عنوان یک نگرانی جهانی مطرح شد.

های غیرضروری دولت باعث درصد تولید ناخالص ملی رسید و این دخالت 01در برخی کشورها به حدود 

اد تعادل در بازار، دفاع از به منظور ایج .ایجاد اختالل در نظام بازار شد های اضافی تولید وتحمیل هزینه

های غیردولتی کنندگان درقالب سازمانهای مصرفکنندگان و حمایت از آنان در بازار، حرکتحقوق مصرف

 کننده شکل گرفت.مصرف
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 نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهرین آیی -2-13

توانند در یاد و شرایط ناایمن نمیمشاغل و صنوفی که به دلیل آلودگی و مزاحمت زاین آیین نامه شامل 

محدوده شهر فعالیت کنند و مشمول تعطیلی و انتقال قطعی به خارج از شهر یا به شهرک صنعتی، 

ها شهرداری، می گردد. براساس این آیین نامه، باشندهای کشاورزی میهای صنفی مجاز و شهرکمجتمع

متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت موظفند به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم 

شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت از طریق اصالح فرآیند کار، تغییر فعالیت یا 

نوسازی اقدام نمایند. درصورت عدم اجرای حکم شهرداری توسط صاحبان مشاغل یا اصناف مذکور، 

در  .( قانون شهرداری اقدام کند55ماده ) 21طیلی آنها مطابق مفاد بندشهرداری موظف است نسبت به تع

های صنفی موظفند از صدور مجوز جدید و یا تمدید پروانه فعالیت های اجرایی و اتحادیهدستگاهاین راستا، 

ها و شهرداری. همچنین های غیرمجاز خودداری کنندبرای مشاغل و صنوف یادشده برای استقرار در محل

ربط موظفند به منظور استفاده از ابزارهای تشویقی )از جمله تعیین محل جدید های اجرایی ذیتگاهدس

های الزم و فراهم کردن تسهیالت بانکی( برای تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف استقرار، تأمین زیرساخت

صناف مشمول این قانون عبارتند . لیست اریزی و اقدام نمایندموضوع این ماده با رعایت اسناد فرادستی برنامه

  (0396،نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهریآییناز) 

 

 مشاغل و اصناف مزاحم شهری: لیست 1-2 جدول

 عنوان ردیف

 (٭٭( و مواد محترقه )٭خطرناک )بندی و انبار مواد شیمیایی اماکن تولید، بسته 0

 دامداری )سبک و سنگین( 2

 انواع طیور صنعتیمرغداری و پرورش  3

 تولید مصنوعات سیمانی و موزائیک 0

 تولید لوله سیمانی و پله 5

 تولید کاشی و سرامیک 6

 تولید گچ و آهک 7

 سنگبری 8

 سنگ کوبی 9

 آسفالت های تولیدکارگاه 01

 ماسه و تولید شن 00

 سازیچرم 02
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 دباغی 03

 ساالمبورسازی 00

 روده پاک کنی 05

 اه دام و طیورکشتارگ 06

 های بار و انبار موسسات باربریپایانه 07

 گاز در کپسول شارژ 08

 کاری(ها )آبهمه آب فلزکاری 09

 کاری پروفیل آلومینیومی )رنگ کوره ای(رنگ 21

 فوالد، مفرغ و برنز، آلومینیوم و سرب(ها و ذوب فلزات )ازجمله چدن، مس، گریهمه ریخته 20

 ماشین آالت راهسازی، صنعتی و کشاورزیوراق انواع خودرو، موتور سیکلت و بی امراکز بازیا 22

 ها، کاغذ و مقوا، الستیک و پالستیک، پت و ...(قراضهند و ضایعات قابل بازیافت )فلزی، انبار انواع پسما 23

 آالت سنگینتعمیرگاه ماشین 20

 

 ایی و عواملی هستند که موجب تهدید آنی و فوری سالمت و ایمنیشامل مواد شیمی (Dangerous goods) کاالهای خطرناک ٭

گردند شامل مواد منفجره، گازها، مایعات و جامدات قابل اشتعال، اکسید کننده، مواد سمی و عفونت زا، مواد رادیو اکتیو و افراد، تجهیزات و محیط می

 مواد خورنده.

 گردد.یبانی نیروهای مسلح صادر میمجوز فعالیت این واحدها توسط وزارت دفاع و پشت ٭٭

 

 پیشینه تحقیق -2-14

جایگاه بازاریان و اصناف در تحوالت سیاسی  "ای با عنوان( در مقاله0390بهشتی سرشت و همکاران)

اصناف و ( بیان کردند که 0301تا  0299)اقتصادی ایران از کودتای رضاخان تا دهه نخست سلطنت رضاشاه

شاری بودند که با توجه به ماهیت شغلی شان، کارکردهای اقتصادی اجتماعی پررنگی بازاریان از مهم ترین اق

داشتند و به مثابه طبقه ای سیاسی اقتصادی، ایفای نقش کردند. این گروه ها به عنوان بخشی از ساختار 

حیات شهری، با تاثیرپذیری از سیاست های دولتی و اوضاع جهانی، در جریان حوادث مهم کشور قرار 

گرفتند. دولت رضاشاه با اشراف به کارکردهای چندگانه اصناف، در بسیاری از سیاست های داخلی، متوجه 

آنان بوده و با نظارت بر نظام صنفی، درصدد کاهش قدرت آنان بود، لذا، برنامه های عمرانی و اقتصادی 

رح خواسته ها در میان اصناف هایی مانند اعتصاب و تعطیلی بازار، فرستادن عرایض و طدولتی، باعث واکنش

با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای، در . مولفان در این پژوهش، و بازراریان شد

-نتایج پژوهش نشان میمسی بودند. ش 0311پی بررسی وضعیت بازار و اصناف و پیشه وران، در دهه اول 

رد و نقش پررنگی در برنامه های سیاسی و اقتصادی داشتند، ، کارکمسیش 0311دهد که بازاریان در دهه 
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ولی برنامه های دولت رضاشاه، در راستای نوسازی و تاسیس دولت مطلقه و ورود آن به عرصه اقتصاد، قدرت 

 سیاسی و مالی آنان را کاهش داد

 م و آالینده گامیساماندهی اصناف و مشاغل مزاح" ای با عنوان( در مقاله0390تویسرکانیان و همکاران)

هر چند قانون در مورد مشاغل کند که بیان می "مؤثر در پیشبرد اهداف مدیریت وتوسعه پایدار شهری

 ،آوردهایی در مورد تأسیس و تغییر مکان این مشاغل به عمل میاندیشیده است و ممانعت مزاحم تدابیری

آن نیاز به تدوین قوانین دیگری دارد. در این  ولی به نظراجرای این موارد قانونی و تسریع در روند اجرایی

ای دقیق و جامع صورت پذیرد تا انتقال اصناف و گونههریزی انتقال اصناف و صنایع آالینده باید بمیان برنامه

آنها  (با توجه به شدت آالیندگی)ای و به ترتیب تقدم و تاخر آالینده به تفکیک و به صورت مرحله صنایع

شکالت و مسائل آن بررسی شود تا بتوان مشکالت مربوطه را در هنگام اجرای طرح، کاهش یا انجام شود و م

ضمن مطالعه بایدها و نبایدهای حضور صنایع در درون شهرها و اشاره بر وظایف  ،پژوهش این رفع کرد. در

در مورد مشاغل ( شهرداری)ریزی و نظارت بر ساماندهی اصناف و مشاغل شهری، تدابیر قانونمدیریت برنامه

های صنعتی که در طی دوران گسترش و مزاحم و آالینده، به بررسی نقاط قوت و ضعف حضور کارخانه

 .پردازدمی ،اندتوسعه شهری، خواسته یا ناخواسته در وسط شهرها واقع شده

 "اهکارهاو ر لیاصناف بدون پروانه کسب در کشور: دال یسامانده"( در مقاله ای با عنوان0390قلی پور)

عدم  لیدال نیبر مهمتر یموجود، به صورت مختصر ضمن مرور تیاز وضع یکل ییبه نما یابیبه منظور دست

از عدم وجود  یو تبعات ناش امدهایپ یبه اخذ پروانه کسب در کشور به بررس یصنف یواحدها یبرخ شیگرا

کشورها  ریو مطالعه تجارب سا یپرداخته است. سپس ضمن بررس ،یمختلف اقتصاد یپروانه کسب در بخشها

پروانه  تیاز وضع یا سهیمقا لیارتباط، تحل نیبه کار گرفته شده در ا یاستهایس ایراه کارها  نیو مهمتر

که به  ییپرسشنامه ها یبا طراح زیصورت گرفته است. در ادامه ن رانیا تیکشورها با وضع گریکسب در د

 یو خدمات فن یخدمات ،یعیتوز ،یدیتول یها نهیتلف در زماز دو گروه خبرگان و فعاالن اصناف مخ کیتفک

 ای رانهیشگیپ یحاصل از پرسشنامه ها با مطالعه راهکارها جینتا لیو تحل هیضمن تجز ده،یگرد یجمع آور

مصاحبه با خبرگان امر، به ارائه  نیمچناز تجارب کشورها ه یواحدها با بهره مند نیا یریمقابله با شکل گ

شود. به عالوه  یمعضل پرداخته م نیدست کم کاهش ا ایرفع  یمناسب در راستا ییها استیس ایراهکارها 

 جادیبه شناخت علل ا یفیو توص یلیبه روش تحل یاستفاده از منابع کتابخانه ا مطالعه در بخش اول با نیا

 ریسا زیآم تیسوابق موفق یبررس نیآن همچن یها امیو پ رانیاصناف بدون پروانه کسب در ا تیوضع

کوچک و متوسط در  یو مقررات حاکم بر بنگاه ها نیها و قوان استیاقدامات، س ییکشورها به منظور شناسا

پرسشنامه  میداده ها، به تنظ یپروانه کسب خواهد پرداخت و در ادامه به منظور گردآور افتیخصوص در

شده و  میاول و دوم تنظ یشده در گام ها ییپرسشنامه بر اساس عوامل شناسا نیااقدام خواهد شد. 
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 یگردد. پس از طراح یم نیتدو کرتیل ییپنج تا اسیآن در قالب پرسشنامه بسته با مق یپرسشها

مربوطه استفاده شده و سپس به  یآمار یها لیپرسشنامه از تحل ییایو پا ییروا نییپرسشنامه به منظور تع

 گردد.  یم عیفعال توز یصنف یخبرگان و واحدها انیآن م لیمنظور تکم

بررسی تاثیر برندسازی در توسعه واحدهای تولیدی  "ای با عنوان( در مقاله0390ولوی و عباسی فر)

تاثیر برندسازی در توسعه واحدهای تولیدی صنفی استان  "صنفی مورد مطالعه: اصناف استان اصفهان

بوده که در حوزه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل صاحبان واحدهای تولیدی  پرداخته اصفهان

گیری تصادفی ساده استفاده شده گیری در این پژوهش روش نمونهمباحث این پژوهش دخیلند. روش نمونه

شده است. ابزار  نفر برای این جامعه محاسبه 501با استفاده از جدول کرجسی مورگان، حجم نمونه  بوده و

ایایی ابزار پژوهش بوسیله ضریب آلفای کرونباخ پ بوده ومورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد 

نتیجه گرفته شد که ابزار پژوهش از  بود،  90/1 سنجیده شد. از آنجا که این ضریب برای تمام متغیرها 

ها به دو روش آمار توصیفی و استنباطی بوده که بوسیله نرم قابلیت اعتماد خوبی برخوردار است. تحلیل داده

رضایت ، ارزش ادراک شده از برند، که هویت برند . نتایج این کار تحقیقی نشان دادانجام شد SPSS افزار

  وفاداری برند در توسعه واحدهای تولیدی صنفی استان اصفهان تاثیر دارد.و  اعتماد برند، مصرف کننده

ری و نقش سامانه ساماندهی اصناف و مشاغل شه "ای با عنوان( در مقاله0395تویسرکانیان و همکاران)

)سامش( در مدیریت شهری جامعه ایمن مطالعه موردی: حوزه خدمات شهری شهرداری 21کمیسیون بند 

سامش( که در سالهای اخیر )21با بررسی سامانه ساماندهی اصناف و مشاغل شهری و کمیسیون بند "مشهد

ی مشهد راه حوزه معاونت خدمات ومحیط زیست شهری شهردار 55ماده 21توسط دبیرخانه کمیسیون بند 

پرداخته شده است. سامانه مذکور در سیستم شهرسازی دقیقا بر اساس روند اجرایی  ،اندازی گردیده

 آن استو ساماندهی اصناف و مشاغل شهری طراحی گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر  21کمیسیون بند

به شکایات از اصناف و  سازی جوابگویی هرچه سریعترکه با توجه به کارکرد سامانه حاضر، ضمن بهینه

مشاغل، داشتن یک رویه یکسان در رسیدگی به مزاحمت و آالیندگی و ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم و 

آالینده، تسریع در پاسخگویی به استعالمات تجاری در خصوص مشاغل آالینده و مزاحم سطح مناطق در حد 

مشاغل آالینده و مزاحم نیز، با سرعت و دقت قابل توجهی، نظارت و کنترل ویژه بر جلوگیری از گسترش 

 .گرددای امکانپذیر میبیشینه

ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم و آالینده گامی  "ای با عنوان( در مقاله0395تویسرکانیان و همکاران)

ضمن مطالعه بایدها و نبایدهای حضور صنایع در درون شهرها و اشاره بر  " موثردر راستای جامعه ایمن

ریزی و نظارت بر ساماندهی اصناف و مشاغل شهری، تدابیر قانون)شهرداری( در مورد وظایف مدیریت برنامه

مشاغل مزاحم و آالینده، به بررسی نقاط قوت و ضعف حضور کارخانههای صنعتی که در طی دوران گسترش 
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ابعاد ابعاد اقتصادی، اند و نیز تحلیل و توسعه شهری، خواسته یا ناخواسته در وسط شهرها واقع شده

نتایج  است.اجتماعی، زیست محیطی، بهداشتی ایمنی و حفاظت و در نهایت فرهنگی ساماندهی پرداخته 

که در ساماندهی اصناف و مشاغل مزاحم و آالینده برخورد قهری و پلمپ واحدهای  این استبیانگر پژوهش 

وقف صدور مجوز و پروانه کسب در بافت تواند راهکاری مناسب باشد. در وهله اول ضمن تتجاری نمی

در خارج شهرها زمینه انتقال این مشاغل را  غیره توان با ایجاد شهرکهای تخصصی خودرویی ومسکونی، می

های کم بهره و کمک به خرید واحدهای تجاری شهرکهای مذکور، تبلیغ فراهم کرد. در مسیر فوق اعطای وام

کهای تخصصی، ایجاد امکانات رفاهی و مالی در این شهرکها، حذف یا و تشویق شهروندان به مراجعه به شهر

های گونه مشاغل به شهرکتواند در تسریع انتقال اینمی غیره کاهش عوارض سالیانه واحدهای تجاری و

 .تخصصی موثر باشد

اولویت بندی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری با  "( در مقاله ای با عنوان0395شکور و خسروی)

استقرار مشاغل آالینده و مزاحم، بنا به نیاز کند که اشاره می " مطالعه موردی شهر شیراز: ردی نوینرویک

شهروندان در بافت شهری مشکالت بی شماری به همراه دارد که طبعا برای رفع یا کاهش آنها الزم است 

ی مشاغل مزاحم وآالینده اقدامات و مطالعات خاصی انجام پذیرد. هدف از این پژوهش بررسی نحوه سامانده

روش تحقیق تحلیلی و علی است و داده های مورد نیاز به روش در این پژوهش،  بوده است.در شهر شیراز 

 اولویت سنجی ساماندهی، با مقایسه در روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .میدانی گردآوری شده است

(AHP)و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)رم افزارهایو با بهره گیری از ن Expert   Choice و Super 

Decision  تعیین شده است. نتایج پژوهش حاکی بر این است که از نظر انواع آلودگی ها و مزاحمت های

های نتیجه به عنوان اولویت مورد مطالعه، یک سری از واحد های شغلی وضعیت نامساعدتری دارند، در

 .اندنخست طرح ساماندهی مشاغل تعیین شده

  "شناسایی و بررسی عوامل موثر بر کارآیی کانال های توزیع کاال "ای با عنوان( در مقاله0397) عابدینی

در این پژوهش، . باشدمیاسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کارآیی شبکه توزیع کاال در کشور نش بدنبال

های پژوهش، ده شده است. براساس یافتههای مورد نیاز، از مطالعات کتابخانه ای استفابرای گردآوری داده

کوتاه شدن کانال های توزیع، ایجاد زنجیره های بزرگ توزیع کاال، افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی، 

توسعه زیرساخت های توزیع و حمل و نقل کاال و ایجاد برندهای ملی قوی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر 

 .ر کشور دارندبهبود کارایی شبکه توزیع کاال د

راحی و توسعه سامانه ای همراه به منظور جمع آوری ط"( در مقاله ای با عنوان0397) اجاق و همکاران

در بسیاری از بیان می کنند که  "مطالعه موردیمشاغل مزاحم شهر کرمانشاه: اطالعات مشاغل مزاحم شهری

میدانی اطالعات و ذخیره سازی آنها در  پروژه های اجرایی، برطرف نمودن وقفه زمانی بین فرآیند برداشت
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پایگاه داده های مرکزی می تواند به انجام تحلیل های مکانی بالدرنگ و در عین حال بسیار کارآمد بیانجامد. 

اما استفاده از روش های سنتی گردآوری، رقومی سازی، مدیریت و ذخیره سازی اطالعات در بسیاری از 

بل توجهی همانند دشواری حمل فرم های کاغذی، نقشه های کاغذی، پروژه های اجرایی با مشکالت قا

خطاها و اشتباهات اجتناب ناپذیر عوامل انسانی و مهمتر از همه ایجاد فاصله زمانی قابل توجه در فرآیند 

جمع آوری اطالعات تا ذخیره سازی رقومی آنها همراه بوده است. این مطالعه سعی در ارائه سامانه ای همراه 

منظور ایجاد جایگزینی مناسب برای روش های سنتی گردآوری و ذخیره سازی اطالعات مرتبط با مشاغل به 

مزاحم شهر کرمانشاه دارد. در نهایت نیز با انجام آزمون های آماری بهبود عملکرد این سامانه در مقایسه با 

از  درصد 92بر آن، تمایل روش های سنتی در چهار منطقه از شهر مورد مطالعه به اثبات رسید. عالوه 

کاربران به استفاده از این سامانه در مقایسه با روش های سنتی، از دیگر معیار های نشان دهنده موفقیت در 

 .نیل به هدف نهایی این مطالعه است

تحلیل توزیع فضایی مشاغل مزاحم شهری با "ای با عنوان( در مقاله0399) طهماسبی مقدم و همکاران

اولویت بندی نواحی شهر زنجان در جهت ساماندهی و تبیین به  "ندهی مورد شناسی شهر زنجانرویکرد ساما

است. روش پژوهش بر اساس هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و پرداخته توزیع فضایی مشاغل مزاحم شهری 

طالعات ها از طریق متحلیلی است. روش گردآوردی داده-ازلحاظ ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی

نفر از متخصصان امر( است.  51کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از رویکرد کارشناس محور )مصاحبه با 

ترین همسایگی در جهت شناسایی الگوی پراکنش فضایی، از مدل رگرسیون جغرافیایی وزنی شاخص نزدیک

اندهی نواحی شهری استفاده برای تعیین اولویت های سام Topsis جهت نقش تراکم جمعیت و از مدل در

شده است. براساس نتایج تحقیق، الگوی پراکنش مشاغل مزاحم در شهر زنجان، از الگوی خوشه ای تبعیت 

و  2از منطقه  9کرده و تراکم جمعیت در نوع الگوی پراکنش نقشی ایفا کرده که این تمرکز بیشتر در ناحیه 

ه از دالیل عمده آن می توان به عدم جذب ساکنان آن در بیشتر در ناحیه اسالم آباد به صورت خطی است ک

، درآمد کم، مهاجرت از روستا به شهر و سکونت 0391مشاغل رسمی، بیکاری به خصوص بعد از سال 

مهاجران در این ناحیه به علت قیمت ارزان مسکن و بی توجهی جدی مدیریت شهری به تغییر کاربری و 

 .فعالیت ها اشاره کرد
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 مقدمه -3-1

شیوه اجرای یک پژوهش ارتباط زیادی با ماهیت موضوع، نوع پژوهش وهمچنین متغییرهای پژوهش 

دارد. اما باید توجه داشت انچه موجب شده جوهر علمی حیات پیدا کند، وقوف به اکتشافات و نتایج علوم 

هایی که بشر برای پیشرفت علم به کار بسته است.  نیست بلکه شناخت ودرک عمیق روش ها یعنی شیوه

روشها در حقیقت ابزارهای دست یابی به حقیقت هستند.با توجه به اهمیتی که روش شناسی پژوهش دارد 

روش شناسی را فرایند چگونگی گردآوری اطالعات وشواهد وتبدیل به در این فصل به آن پرداخته می شود. 

گردند، ستیابی به دانش دانسته اند. لذا مفاهیمی که در روش شناسی مطرح میآنها به یافته ها به منظور د

باید در برگیرنده این فرایند و هدف آن باشد. به همین جهت در روش شناسی از مفاهیمی چون جامعه 

ای آوری داده ها، روایی وپایایی ابزار، روشهآماری ، نمونه آماری، نمونه گیری، ابزار پژوهش یا ابزار جمع

تجزیه وتحلیل داده ها و متغییرها صحبت می شود که در زیر این موارد در هریک از روش های پژوهش 

کمی وکیفی بررسی شده اند. فصل حاضر به جنبه های روش شناسانه پژوهش اختصاص دارد. بر این اساس، 

فاده توضیح داده در این فصل روش پژوهش، مشخصات جامعه، شیوه نمونه گیری ومشخصات ابزار مورد است

 می شود.

 

 جامعه و نمونه آماری تحقیق -3-2

جامعه آماری عبارتست از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه 

باشند. جامعه نیز به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده های مورد عالقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد 

جامعه آماری جزیی از کل جامعه آماری است و نمونه آماری هم زیر مجموعه ای از اشاره دارد و یک عضو 

های متداولی روش، های علوم رفتاریدر پژوهشنیز گیری رای نمونه(. ب0386جامعه می باشد)دانایی فرد،

ه، یافتگیری تصادفی نظامگیری تصادفی ساده، نمونهنمونهمی توان به وجود دارند که از جمله آنها 

 اشاره کرد. ای گیری چندمرحلهای و نمونهگیری خوشهای، نمونهگیری طبقهنمونه

در این تحقیق، جامعه آماری اعضای فعال در اصناف مختلف استان اردبیل و کارشناسان و خبرگان این 

استاندارد در . برای جمع آوری داده ها و اطالعات نیز، بدلیل نبود پرسشنامه حوزه در استان اردبیل می باشد

سوال می باشد که  20این پرسشنامه شامل این حوزه، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. 

( 0390) از پرسشنامه قلی پور 08و 8( و سواالت 0395از مطالعه تویسرکانیان و همکاران) 07تا  03سواالت 

گیری تصادفی ساده استفاده وش نمونهدر این مطالعه، برای انتخاب نمونه از ر همچنیناقتباس شده است. 

گیری تصادفی ساده، همه اعضای جامعه آماری شانسی برابر برای انتخاب شدن در نمونه در نمونه شده است.
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شود. به این معنی که واریانس گیری باعث کاهش اریبی و سادگی در نتایج حاصله میرا دارند. این گونه نمونه

الزم به ذکر است که برای تواند برآوردگر خوبی برای واریانس جامعه باشد. می یا پراکندگی بین اعضای نمونه

محاسبه حجم نمونه ما احتیاج به اندازه جامعه آماری داریم. از آنجا که اعضای فعال در اصناف مختلف استان 

نفر  380اردبیل و کارشناسان خبرگان این حوزه نامعین است، براساس جدول مورگان ما حجم نمونه را 

ارائه شده  3-0در جدول اردبیل  استان این تعداد از حجم نمونه به تفکیک شهرستان های تعیین می کنیم. 

 است.

 : حجم نمونه به تفکیک شهرستان های استان اردبیل1-3جدول 

 حجم نمونه نام شهرستان

 001 اردبیل

 31 نمین

 31 سرعین

 25 نیر

 00 خلخال

 25 گرمی 

 01 پارس آباد

 21 گیوی

 61 مشگین شهر

 

 روش تحقیق -3-3 

 یشیمایپ یفیتوص اطالعات از نوع ینحوه گردآور ثیو از ح یکاربرد یقیهدف تحق ثیحاضر از ح قیتحق

. اولین مرحله تدوین 0این پژوهش در سه مرحله انجام می گیرد  است که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد.

نظری موضوع و مطالعات انجام شده درباره موضوع تحقیق استفاده می پرسشنامه بوده و برای آن از مبانی 

. در مرحله دوم پرسشنامه تدوین شده بعد از بررسی روایی اولیه نهایی شده و در اختیار نمونه 2شود. 

. 3های پرسشنامه را تعیین کنند. ها خواسته می شود که اهمیت هر یک از آیتمپژوهشی قرار گرفته و از آن

استخراج شده و با مقیاس طیف لیکرت با استفاده از  هایپرسشنامه مربوط به حله آخر اطالعاتدر مر

با توجه به اینکه در مقیاس لیکرت  .گرددتجزیه و تحلیل می ،از روشهای آمار توصیفی و استنباطیاستفاده 

، 3، 2، 0های اعداد گزینه گیری پاسخها به صورت کیفی است، لذا برای تبدیل آنها به پاسخهای کمی ازاندازه

از طیف لیکرت به صورت مقادیر خیلی زیاد، زیاد،  پرسشنامهشود. برای پاسخ به سؤاالت استفاده می 5و  0

پس از به آن ها اختصاص داده شده است.  0تا  5متوسط، کم و خیلی کم استفاده شده که به ترتیب امتیاز 
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تجزیه و تحلیل خواهد   SPSSبا استفاده از نرم افزار آماری  جمع آوری پرسشنامه ها،  داده ها و اطالعات

 شد. 

 مفهوم روایی و پایایی پرسشنامه ها -3-3-1

 پایایی الف(

نمود پیدا می کند.  0زمانی که در تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد، مفهومی بنام روایی و پایایی

های ابزار اندازه گیری )پرسشنامه یا مصاحبه یا سایر  یکی از ویژگی ایائی یا قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیریپ

است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط  (آزمون های علوم اجتماعی

ه یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد. از جمله تعریف هایی که برای قابلیت اعتماد ارائه شد

همبستگی میان یک مجموعه "( اشاره کرد: 0989است می توان به تعریف ارائه شده توسط ایبل و فریسبی )

از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به 

 ".دست آمده است

است. ضریب قابلیت  (+ )ارتباط کامل0تا  (رتباطبا توجه به این امر معموال دامنه ضریب قابلیت از صفر )عدم ا

اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی های متغیر 

تواند از موقعیتی به موقعیت الزم به ذکر است که قابلیت اعتماد در یک آزمون می .و موقتی وی را می سنجد

وهی به گروه دیگر متفاوت باشد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های دیگر و از گر

روش  -اجرای دوباره )روش بازآزمایی(، ب -توان به الفشود. از آن جمله میمختلفی به کار برده می

اشاره  2ی کرونباخو ضریب آلفا ریچاردسون -کودر روش( د ، (دو نیمه کردن)روش تصنیف -، ج (همتا)موازی

 .کرد

منظور از اعتبار یا کرونباخ استفاده می شود.  آلفای ضریب پایایی پرسشنامه از تعیین در این تحقیق جهت

 پایایی پرسش نامه این است که اگر صفت های مورد سنجش با همان وسیله و تحت شرایط مشابه و در زمان

ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش  یکسان حاصله شود. های مختلف مجددا اندازه گیری شوند، نتایج تقریبا

بکار می رود. در واقع می خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت  غیرهها، عقاید و  میزان تک بعدی بودن نگرش

هاست. مقیاس عبارتند از دسته  پاسخگویان از سواالت یکسان بوده است. اساس این ضریب بر پایه مقیاس

یک پیوستار به افراد، اشیا یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیت ها اختصاص  ای از اعداد که بر روی

داده می شود. رایج ترین مقیاس که در تحقیقات اجتماعی بکار می رود مقیاس لیکرت است. در مقیاس 

تا  0زاساس کار بر فرض هم وزن بودن گویه ها استوار است. بدین ترتیب به هر گویه نمراتی )مثال ا 3لیکرت

                                                           
1 Reliability  
2  Alpha-choronbakh  
3 Likret Scale 
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ای( داده می شود که مجموع نمراتی که هر فرد از گویه ها می گیرد نمایانگر گویه 5برای مقیاس لیکرت  5

 :محاسبه می شود روابط  زیر از گرایش او خواهد بود. آلفای کرونباخ بطورکلی با استفاده از یکی

(0-3                            )   

      

(2-3     )                                                                                              

میانگین واریانس مجموع کلی سواالت،  ام،  iواریانس سوال  تعداد سواالت،  kاین روابط   که در

با استفاده از تعریف آلفای کرونباخ می توان . واریانس میانگین سواالت می باشند  کواریانس بین سواالت، و

 که؛ نتیجه گرفت

 هر قدر واریانس میانگین سواالت بیشتر شود آلفای کرونباخ کاهش پیدا خواهد کرد -

میزان آلفای مثبت و یا منفی )بسته به نوع همبستگی بین سواالت( بر  افزایش تعداد سواالت تاثیر -

 .کرونباخ خواهد گذاشت

افزایش حجم نمونه باعث کاهش واریانس میانگین سواالت در نتیجه باعث افزایش آلفای کرونباخ  -

 خواهد شد. 

باشد، همبستگی درونی بین سواالت بیشتر و در  نزدیکتر یک قدر شاخص آلفای کرونباخ به بدیهی است هر

و قابل قبول و  را متوسط 75/1را کم،  05/1  رونباخ ضریب پایاییخواهند بود. ک ها همگن تر نتیجه پرسش

آلفا، بایستی بررسی شود  بدیهی است درصورت پایین بودن مقدار است. را زیاد پیشنهاد کرده 95/1ضریب 

 آن را می توان افزایش داد.  ها مقدار که با حذف کدام پرسش

 روایی ب(

دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می به این سوال پاسخ می 0(رواییمفهوم اعتبار )

توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. ابزار سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی

رای اعتبار باشد، در حالی که برای سنجش اندازه گیری ممکن است برای اندازه گیری یک خصیصه ویژه دا

همان خصیصه بر روی جامعه دیگر از هیچ گونه اعتباری برخوردار نباشد. روش های متعددی برای تعیین 

 .اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که در این جا به اختصار در مورد هر یک توضیح داده خواهد شد

 اعبتار محتوا 

تبار است که معموال برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار اعتبار محتوا نوعی اع

شود. به عنوان مثال برای یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید اعتبار محتوای آن را مورد نظر قرار داد. برده می

                                                           
1 Validity 

http://www.spss-iran.com/
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ل های ابزار معرف اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوا

ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن

محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار )مانند طراحی پرسشنامه( چنان عمل 

های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا  کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت

شود. اعتبار محتوای یک آزمون ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می

وا به قضاوت شود. از این رو اعتبار محتمعموال توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می

 داوران بستگی دارد. 

 اعتبار مالکی 

اعتبار مالکی عبارتست از کارآمدی یک ابزار اندازه گیری در پیش بینی رفتار یک فرد در موقعیت های 

شود. به عبارت دیگر اعتبار مالکی خاص. برای این منظور عملکرد هر فرد در آزمون با یک مالک مقایسه می

. و نمره مالک. اعتبار مالکی بر دو نوع است یک ابزار اندازه گیری عبارتست از همبستگی بین نمرات آزمون

 همزمان.  اعتبار و اعتبار پیش بین

تربیتی، اعتبار پیش بین عبارتست از بررسی رابطه نمره های  -اعتبار پیش بین: در اندازه گیری های روانی

تواند به می آزمونی که برخی ویژگی ها را می سنجد و آن چه ادعای پیش بینی آن را دارد. اعتبار پیش بین

با آزمون مالک رفتاری به دست آید. به عبارت دیگر ضریب همبستگی  آزمونوسیله رابطه عملکرد در یک 

 نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های متغیر مالک، نمایانگر اعتبار پیش بین است. 

رود که داده های حاصله از دو اندازه گیری در یک زمان در مواردی به کار می اعتبار همزمان: اعتبار همزمان

گردد. این در دسترس باشد. در این گونه موارد عملکرد در یک آزمون به عملکرد در آزمون دیگر مرتبط می

ردن شود که هدف جانشین کشود. اعتبار همزمان در مواردی محاسبه میفرایند اعتبار همزمان نامیده می

یک ابزار اندازه گیری به جای ابزار دیگری باشد. این امر بیشتر به علت مالحظات مربوط به سهولت اجرای 

آزمون یا جانشین کردن یک آزمون کوتاهتر به جای یک آزمون طویل تر است. در این مورد نیز ضریب 

رای آزمون دیگر یا اندازه های همبستگی بین نمره های حاصل از اجرای آزمون با نمره های بدست آمده از اج

تبار اندازه گیری به کار حاصل از اندازه گیری دیگری که همزمان به عمل آمده است به عنوان میزان اع

 رود.می

 اعتبار سازه 

 ای خصیصه یا سازه یک اندازه چه تا گیری اندازه ابزار که است آن نمایانگر گیری اندازه ابزار یک  اعتبار سازه

 اندازه مفاهیم درباره هایی فرضیه تدوین به باید سازه اعتبار بررسی در. سنجد می دارد نظری  ایمبن که را

 ضریب اگر. پرداخت اولیه گیری اندازه با نتایج همبستگی محاسبه و ها فرضیه این آزمودن شده، گیری

http://www.spss-iran.com/
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توان به نباشد علت را می دار معنی همبستگی اگر ولی یابدمی افزایش سازه اعتبار باشد باال حاصله همبستگی

  .عوامل زیر نسبت داد

 جمع آوری داده ها با اشکال همراه بوده است. -0

 پیش بینی و فرضیه ها غلط بوده است. -2

 کند.ابزار، خصیصه مورد نظر را اندازه گیری نمی -3

تواند اعتبار سازه یک یاگر چه فرایند برقراری اعتبار سازه امر بی انتهایی است ولی محقق یا سازنده آزمون م

 آزمون را در موقعیت های خاص نشان دهد.

 رود موارد زیر است:از جمله شیوه هایی که برای تعیین اعتبار سازه به کار می

اگر نظریه ای تفاوتی را بین گروهها )یا هیچ تفاوتی را( در نمرات آزمون پیش تفاوت های گروهی:  -

شان دهد )یا ندهد( دارای اعتبار سازه است. برای مثال پیش بینی کند، آزمونی که این تفاوت را ن

شود که کودکان و بزرگساالن در بلوغ اجتماعی با هم تفاوت دارند. بنابراین اگر آزمونی که بینی می

برای اندازه گیری خصیصه بلوغ اجتماعی ساخته شده باشد، تفاوت معنی داری را بین کودکان و 

 اعتبار سازه است.بزرگساالن نشان دهد دارای 

 یا زمان تاثیر تحت گیری اندازه مورد خصیصه که کند بینی پیش ای نظریه  چنانچهتغییرات:  -

  .است سازه اعتبار داراری دهد نشان را تاثیر این آزمون نمرات اگر گیرد، می قرار آزمایشی مداخله

سن آزمودنی ها نمرات افزایش  با باید سنجد می را کالمی های مهارت آزمونی اگر مثال برای

افزایش یابد، یا اگر مداخله اجتماعی برای پرورش این مهارت ها صورت گرفته باشد نمرات پیش 

 .د تغییرات معنی داری را نشان دهدآزمون و پس آزمون بای

 )اعتبار همگرا و واگرا )تشخیصی 

تگی بین این اندازه گیری ها هر گاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازه گیری شوند همبس 

دو شاخص مهم اعتبار را فراهم می آورد. اگر همبستگی بین نمرات آزمون هایی که خصیصه واحدی را اندازه 

باشد. چنانچه همبستگی بین آزمون هایی که کند باال باشد، آزمون ها دارای اعتبار همگرا میگیری می

 ایین باشد، آزمون ها دارای اعتبار تشخیصی یا واگرا است.کند پخصیصه های متفاوتی را اندازه گیری می

 اعتبار عاملی 

آید. یک عامل، یک صورتی از اعتبار سازه است که از طریق تحلیل عاملی به دست می عاملیاعتبار 

دهد. هر تغیر تحت تاثیر قرار میمتغیر فرضی )سازه( است که نمرات مشاهده شده را در یک یا چند م

گاه تحلیل عاملی روی یک ماتریس همبستگی صورت گیرد آزمون هایی که تحت تاثیر عوامل خاصی 

 قرار گرفته دارای بار عاملی باال در آن عامل است.
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 1اسمیرنوف-کولموگروفآزمون نرمال بودن  -3-3-2

د. ورت گیرصباید آزمون نرمال بودن  ،گیردها صورت میهبل از هرگونه آزمونی که با فرض نرمال بودن دادق

 .ها اطمینان حاصل گرددتا از نرمال بودن داده پیشنهاد می شود اسمیرنوف-آزمون کولموگروفبرای این کار 

 :شودهای آماری به صورت زیر تنظیم میفرض بودن داده ها برای آزمون نرمال 

0H: متغیرها نرمال است های مربوط به هر یک ازتوزیع داده 

1H:  های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیستتوزیع داده 

این آزمون به عنوان یک آزمون تطابق توزیع برای داده های کمی است. فرض کنید محققی نمونه ای از انداره 

رمال بدست آمده های کمی در اختیار دارد و می خواهد تعیین کند که آیا این نمونه از جامعه ای با توزیع ن

یکی از شایع ترین آزمون ها برای نمونه های کوچک است که  ،است یا خیر؟ آزمون نرمال بودن یک توزیع

از این آزمون برای تطابق چهار توزیع مختلف نرمال،  SPSS محقق به نرمال بودن آن شک دارد. در نرم افزار

بر اختالف بین فراوانی تجمعی نسبی  پواسن، نمایی و یکنواخت استفاده شده است. اساس این روش

مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است. فرض صفر می گوید که نمونه انتخاب شده دارای توزیع 

 های احتمال توزیع، تطابق برای اسمیرونوف -نرمال، )پواسن، نمایی یا یکنواخت( است. آزمون کلموگروف 

های تجمعی همان مقادیر در یک توزیع نظری خاص ن را با احتمالتاهای  داده مجموعه در مقادیر تجمعی

که داده های شما با  کند. اگر اختالف آن به قدر کافی بزرگ باشد، این آزمون نشان خواهد داد مقایسه می

 1015 کمتر از (P-Value)یکی از توزیع های نظری مورد نظر تطابق ندارد. در این آزمون اگر معیار تصمیم 

توانند از یک توزیع خاص مانند نرمال، پواسن، نمایی یا فرض صفر رد می شود یعنی داده ها نمیباشد 

 .یکنواخت باشند

 2آزمون فریدمن -

بندی های مختلف )بیش از دو گروه وابسته( یا اولویتبندی گروهآزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه

ها باید از قبل جور شده باشند. رود. بنابراین گروهه به کار میمتغیرها براساس بیشترین تأثیر بر متغیر وابست

ها کنند. همچنین تعداد آزمودنیهای یکسان )همتا شده( در سه موقعیت یا بیشتر شرکت مییعنی آزمودنی

آید. آزمون فریدمن مشخص ها برابر است که البته از معایب این آزمون به حساب میدر هر یک از گروه

در ؟ تفاوت دارند یا خیر یکدیگر با داری معنی طور به ها های رتبهها یا حاصل جمعآیا میانگین کند کهمی

های پارامتریک تحلیل واریانس دوطرفه یا تحلیل واریانس های الزم برای انجام آزمونصورتی که پیش فرض

                                                           
1 Kolmogorov–Smirnov test 

 

 
2  Friedman Test 
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شود. یعنی آزمون فریدمن استفاده میها های مکرر وجود نداشته باشد، از معادل ناپارامتریک آنگیریبا اندازه

عالوه، تعامل را مورد بررسی به .های مختلف نداردای درباره شباهت توزیع متغیر در ردیفاین روش، مفروضه

متعددی دارد  هایآزمون فریدمن پیش فرض .معنی استهای کمی، تعامل بیدهد، زیرا بدون اندازهقرار نمی

 که عبارتند از

  .ها رعایت نشده باشدها یا نرمال نبودن توزیع دادهکسانی واریانسهای یمفروضه  -

  .ای باشدمقیاس متغیر وابسته حداقل رتبه -

 .حداقل سه گروه وابسته وجود داشته باشد -

 .شوندهای زیر تنظیم میهای صفر و خالف غالباً به صورتدر آزمون فریدمن، فرضیه

0: Hر وابسته تفاوتی وجود نداردرتبه ها در زمینه متغی بین میانگین 

1: H رتبه ها در زمینه متغیر وابسته تفاوتی وجود دارد بین میانگین 

 :ست ازا آماره آزمون فریدمن نیز عبارت

 (3-3)                                         

جمع رتبه ها در ستون حاصل Rj( و تعداد افراد)تعداد سطرها nتعداد گروهها)تعداد ستون ها(،  kکه در آن 

j ام می باشد. درجه آزادی آزمون نیزk-1  .برای تفسیر نتایج آزمون فریدمن دو حالت وجود داردمی باشد. 

از جدول فریدمن =N  2تا 0و = k 0و نیز  =2Nتا  9و =k 3های کوچک یعنی برای در نمونه -

 .شوداستفاده می

دو با درجه باشد، آزمون فریدمن تقریباً دارای توزیعی برابر با خیبزرگتر از مقادیر فوق  N و k وقتی -

 .دو استفاده کردتوان از جدول توزیع خیمی 0H رو برای آزموناست. از این   df= k- 1آزادی 

فرض صفر رد و  ،بحرانی جدول بزرگتر یا مساوی باشد  2χمحاسبه شده از مقدار   2χدر صورتی که مقدار 

توان نتیجه گرفت بین درصد می 95شود. بنابراین در فرضیه بدون جهت با اطمینان د میفرض خالف تأیی

 با داری معنی طور به ها های رتبه های همتا در زمینه متغیر وابسته تفاوت وجود دارد یا حاصل جمعگروه

 .دارند تفاوت یکدیگر

 

 

 

 

 

 

 



                              

   

58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تجزیه  فصل چهارم

و تحلیل آماری 

 های پژوهشیافته
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 مقدمه -4-1

 به از این رو، تحلیل. گیردمی صورت پژوهش مفاهیم و هاواقعیت درک منظور به هاداده لتحلیو تجزیه 

 هایپرسش برای پاسخ یافتن راستای در هاداده کردن خالصه و گزینش پردازش، تنظیم، بندی،طبقه معنای

 است، تفسیر قابل و فهم قابل اطالعات به هاداده تبدیل تحلیل، از هدف. می باشد تحقیق فرضیات و پژوهش

 اینکه از پس. داد قرار مطالعه مورد را پژوهش مسئله با مرتبط گوناگون متغیرهای روابط بتوان که نحوی به

 کارگیریبه و هاداده آوریجمع مناسب ابزار سازیمشخص تحقیق، روش مراحل و شد معین تحقیق مسئله

 هایفرضیه تکلیف تا شده تحلیل و تجزیه شده، یآورجمع هایداده تا رسدمی فرا آن نوبت شد، طی هاآن

 برای گردید، بیان سوم فصل در که همانطور. شود معین بودند، یقینی غیر و احتمالی هایگزاره که پژوهش

 تحلیل و تجزیه جهت. است شده استفاده پرسشنامه ابزار از تحقیق، این نیاز مورد اطالعات آوریجمع

 شده استفاده  SPSSافزاراستنباطی و نرم آمار و توصیفی آمار روش دو هر از شده نیز آوریجمع هایداده

بیان شده  و  شناختی تحقیقجمعیت مولفه های به مربوط توصیفی هاییافته ابتدا، بدین صورت که در. است

ی ارائه شده گردند. در پایان نیز راهکارهاها تحقیق آزمون میدر ادامه با  استفاده از آمار استنباطی، فرضیه

برای ساماندهی اصناف در استان اردبیل که در قالب گزاره در پرسشنامه آورده شده است، با استفاده از آزمون 

 فریدمن رتبه بندی شده و درجه اهمیت هر یک از این راهکارها ارائه و تعیین می گردد.

گیری تصادفی ساده، همه ونهدر نم گیری تصادفی ساده استفاده شده است.در این تحقیق از روش نمونه

اعضای جامعه آماری شانسی برابر برای انتخاب شدن در نمونه را دارند. در این حالت جامعه آماری یکپارچه 

نیز  غیره تایی وهای مختلف نیست. این احتمال حتی برای هر زوج یا هر سهاست و قابل تفکیک به بخش

شود. به این معنی که اریبی و سادگی در نتایج حاصله میگیری باعث کاهش این گونه نمونه .وجود دارد

تواند برآوردگر خوبی برای واریانس جامعه باشد. به این ترتیب واریانس یا پراکندگی بین اعضای نمونه می

برای محاسبه حجم نمونه ما احتیاج به اندازه جامعه آماری  .خطای نتایج از تحلیل آماری قابل محاسبه است

آنجا که اعضای فعال در اصناف مختلف استان اردبیل و کارشناسان خبرگان این حوزه نامعین است، داریم. از 

جدول مورگان روشی ساده برای  نفر تعیین می کنیم.  380براساس جدول مورگان ما حجم نمونه را 

ف محاسبه حجم نمونه زمانی است که حجم جامعه مشخص باشد. جدولی که به نام جدول مورگان معرو

به ازای مقادیر مختلف  . این جدولها برای محاسبه حجم نمونه آماری استاست یکی از پرکاربردترین روش

 .نمونه را برآورد کرده اند فرمول کوکراناز اندازه های جامعه با استفاده از 

 

 

 

https://parsmodir.com/db/research/cochran.php
https://parsmodir.com/db/research/cochran.php
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 غیرهای جمعیت شناسیتوصیفی مت های یافته -4-2

 :مهمترین ویژگی های جمعیت شناختی که در این تحقیق مطالعه می شود عبارتند از 

 سن  -4-2-1

 آماری توصیف متغیر سن نمونه :1-4جدول

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی سن

21-31 070 0/05 0/05 

01-30 081 9/06 3/92 

61-00 31 7/7 011 

 

 0/05سال قرار دارند و  01تا  30شان می دهد که بیشتر پاسخ دهندگان بین سنین ن 0-0نتایج جدول 

درصد افراد نیز بین سنین  7/7سال و  01-30آنها بین سنین   9/06سال،  21-31درصد افراد در بین سنین 

 .سال می باشند 00-61

 وضعیت تحصیالت  -4-2-2

درصد  8/01دیپلم، درصد دارای تحصیالت فوق 6/00درصد از افراد دارای تحصیالت دیپلم،  8/8همچنین 

 درصد افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر می باشند. 2/36دارای تحصیالت لیسانس و 

  

 آماری توصیف وضعیت تحصیالت نمونه: 2-4 جدول

 
 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 5/8 5/8 33 دیپلم

 0/23 6/00 56 فوق دیپلم

 8/63 8/01 057 شناسیکار

 011 2/36 038 کارشناسی ارشد و باالتر

 

 جنسیت -4-2-3

 .درصد افراد نیز زن می باشند 8/05درصد از اعضای نمونه مرد بوده و  2/80در این تحقیق، 
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 اعضای نمونه وضعیت جنسیت :3-4جدول 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل استنباطی تحقیق -4-3

 مفهوم روایی و پایایی پرسشنامه ها -4-3-1

 پایایی -

نمود پیدا می کند. در  0زمانی که در تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می گردد، مفهومی بنام روایی و پایایی

تفاده می شود. ضریب آلفای کرونباخ کرونباخ اس آلفای ضریب پایایی پرسشنامه از تعیین این تحقیق جهت

به دست آمد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای زیربخش های پرسشنامه به  80/1برای کل پرسشنامه 

و عوامل اختصاصی موثر بر سازماندهی اصناف  عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب و کار کشور تفکیک برای

ین امر پایایی پرسشنامه های مذکور را نشان می دهد. . ابدست آمد 87/1و  80/1در استان اردبیل بترتیب 

روایی پرسشنامه نیز بصورت محتوایی تعیین شده و در آن از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه کسب و کار و 

 اقتصاد و مدیریت استفاده شده است. 

کلوموگروف مطالعه  -وفهمچنین در ادامه تحقیق، نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون اسمیرن

 15/1 کمتر از  (P-Value)در این آزمون اگر معیار تصمیم ارائه شده است.  0-0شده و نتایج آن در جدول 

توانند از یک توزیع خاص مانند نرمال، پواسن، نمایی یا فرض صفر رد می شود یعنی داده ها نمی ،باشد

هر کدام از  probهای تحقیق توزیع نرمال دارند. زیرا بر این اساس، در این تحقیق، متغیر .یکنواخت باشند

درصد نمی توان فرضیه صفر نرمال بودن توزیع داده ها را رد  5بوده و در سطح معناداری  1015آنها باالتر از 

 کرد.

 کلموگروف -اسمیرونوفآزمون نتایج  :4-4جدول 

 ان اردبیلاست عوامل اختصاصی عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب و کارکشور 

 380 380 تعداد مشاهدات

 15/0 957/1 کلوموگروف -آماره اسمیرنوف

 22/1 309/1 سطح معناداری)دوطرفه(

                                                           
1 Reliability  

 متغیر

 

 فراوانی تجمعی درصد فراوانی فراوانی

 2/80 2/80 323 مرد

 011 8/05 60 زن
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 0با توجه به نرمال بودن متغیرهای تحقیق و باال بودن حجم نمونه، در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی

دو دسته کلی تقسیم می تحلیل عاملی به  کلیبه طور . گرددها استفاده میبرای سنجش انتخاب صحیح گویه

 . تحلیل عاملی اکتشافی -2 تحلیل عاملی تاییدی -0.شود

اگر تعدادی گویه وجود داشته باشد و بخواهید این گویه ها را در چند عامل  :تحلیل عاملی اکتشافی

شود. برای مثال بعد از یک تحقیق کیفی استفاده می تحلیل عاملی اکتشافیبزرگتر دسته بندی کنید از 

 .کنندبندی میها استخراج شده است را با فاکتور آنالیز اکتشافی خوشههایی که ار مصاحبهگویه

ا در فاکتور آنالیز تائیدی هدف اطمینان از بک ساختار عاملی منظم است. وقتی شم :تحلیل عاملی تاییدی

برای عوامل اصلی تحقیق خود گویه هایی را شناسایی کرده اید برای اطمینان از ساختار عاملی موجود از 

 .تحلیل عاملی تائیدی استفاده می شود

های سنجش یک سازه دهد چه میزان گویهروشی است که نشان می تحلیل عاملی تاییدیمی توان گفت که 

شود آیا سواالتی که در یک پرسشنامه برای این روش مشخص میاند. در واقع در به درستی انتخاب شده

باشد یا خیر. بنابراین تحلیل عاملی تائیدی یک ابزار سنجش سنجش هر عامل انتخاب شده است مناسب می

مهم ترین هدف تحلیل عاملی  .نیز موسوم است گیریدل اندازهماست و به روایی سازه یا  روایی پرسشنامه

تاییدی تعیین میزان توان مدل عامل از قبل تعریف شده با مجموعه ای از داده های مشاهده شده است. به 

عبارتی تحلیل عاملی تاییدی درصدد تعیین این مساله است که آیا تعداد عامل ها و بارهای متغیرهایی که 

ل ها اندازه گیری شده اند با آنچه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار می رفت انطباق دارد. به روی این عام

نوایی بین سازه نظری و سازه تجربی تحقیق می عبارتی، این نوع تحلیل عاملی به آزمون میزان انطباق و هم

 .پردازد. تحلیل عاملی تاییدی خود دو دسته اصلی دارد

 تبه اولتحلیل عاملی تاییدی مر -

 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم -

 2تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول -

ها )متغیرهای ها )متغیرهای پنهان( با گویهرابطه عامل یا عامل تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول یا

ای بین متغیرهای پنهان مورد بررسی گونه رابطهگیرد. در این روش هیچپذیر( مورد سنجش قرار میمشاهده

گیری صرفاً برای اطمینان از آن است که متغیرهای پنهان درست گیرد. این نوع مدل اندازهرار نمیق

 توان رابطه یک عامل با چند گویه یا چندعامل با اند. در فاکتور آنالیز تائیدی مرتبه اول میگیری شدهاندازه

                                                           
1 -Confirmatory Factor Analysis 
2 - first order confirmatory factor analysis 

https://parsmodir.com/db/research/efa.php
https://parsmodir.com/db/research/efa.php
https://parsmodir.com/statistics/measurement-model.php
https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-analyses/confirmatory-factor-analysis/
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 .چند گویه را مورد بررسی قرار داد

 0تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم -

زمانی که یک سازه بزرگ خود از چند متغیر پنهان تشکیل شده باشد،  تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم یا

پذیر با متغیرهای پنهان، رابطه شود. در این روش عالوه بر بررسی رابطه متغیرهای مشاهدهاستفاده می

 .شودمتغیرهای پنهان با سازه اصلی خود نیز بررسی می

استفاده شده است. برای این کار اطالعات پرسشنامه از  SmartPLS3از نرم افزار  ملیتحلیل عابرای انجام 

منتقل شده و بعد از تعریف متغیرها در آن و ترسیم رابطه  SmartPLS3به محیط نرم افزار  spssنرم افزار 

، با نموداری بین متغیر ساماندهی و عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب و کار و عوامل خاص استانی

 مدل تحقیق برآورد شده است. نتایج این سنجش و برآورد به شکل زیر است. Calculate استفاده از دستور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - Second order confirmatory factor analysis 
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 تخمین استاندارد آورد مدل در حالترنتایج ب :1-4 نمودار
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های رسم شده از متغیرهای پنهان )متغیرهای آبی رنگ( به متغیرهای آشکار هریک از اعدادی که بر فلش

باشد. بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار رد رنگ( بدست آمده؛ نشانگر بارهای عاملی می)متغیرهای ز

 0/1شوند که اگر این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار های یک سازه با آن سازه محاسبه میهمبستگی شاخص

گیری آن سازه ازههای آن از واریانس خطای اندشود، مؤید این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص

کته مهم در اینجا این است که اگر محقق . نگیری قابل قبول استبیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازه

مواجه شد، باید آن  0/1 های آن با مقادیری کمتر ازپس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخص

 .مدل تحقیق خود حذف نماید نامه( را اصالح نموده و یا ازها )سؤاالت پرسششاخص

( بین صفر و یک )مقادیرقدرت رابطه بین عامل)متغیر پنهان( و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی بنابراین

. بر این اساس، مشاهده می شود که مقدار بار عاملی گویه های متغیر عوامل کالن عموما شودنشان داده می

بوده و نشانگر این است که سواالت و گویه های این متغیر بدرستی و  5/1سوال( باالتر از  7سوال از  6)برای 

باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته  3/1اگر بار عاملی کمتر از  صحیح انتخاب شده اند. الزم به ذکر است که

 باشد خیلی 6/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  6/1تا  3/1عاملی بین  شود. بارنظر میشده و از آن صرف

اگر بخواهیم براساس بار عاملی و میزان آن سواالت را رتبه بندی کنیم در بین گویه ها و  .مطلوب است

 .بیشترین میزان بار عاملی را دارند بترتیب 2و  5، 0سواالت عوامل کالن اقتصادی و محیطی سواالت 

 

 سطح کشوربار عاملی گویه های مربوط به عوامل کالن و محیط کسب و کار در : 5-4 جدول

 گویه بار عاملی

 حذف قوانین و مصوبات دست و پاگیر و تسهیل و بهبود محیط کسب و کار 809/1

 ایجاد نظام کدینگ ملی کاال 751/1

 اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح کل 735/1

 

های متغیر عوامل برای تمام گویهدهد که نتایج برآورد مدل در حالت معناداری ضرایب نشان می الوه بر این،ع

درصد را نشان می  5بوده و معنادار بودن این ضرایب در سطح معنادری  96/0بزرگتر از  tمقدار آماره  ،کالن

 دهد.

، بار عاملی مربوط به 07توان گفت که بغیر از سوال های مربوط به عوامل خاص استان نیز میدر مورد گویه

رتبه بندی سواالت و گویه ها براساس میزان  می باشند. 0/1قبول بوده و عموما باالتر ازبقیه گویه ها مورد 

بیشترین  03و  21، 05بارعاملی آنها نیز نشان می دهد که در بین گویه های عوامل خاص استانی، سواالت 

ل خاص استانی نیز های مربوط به عوامبرای گویه tمقدار آماره  همچنین میزان بارعاملی را دارا می باشند.

 درصد می باشد. 5بوده و نشانگر معنادار بودن بارهای عاملی در سطح معناداری  96/0باالتر از 
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 استان ویژهبار عاملی گویه های مربوط به عوامل : 6-4جدول 

 گویه بار عاملی

 مشاغل مزاحم در استان استقرار و مناسب برای تعیین محل جدید 708/1

 و حداقل کردن آن  مانور دالالن و واسطه ها  قدرتکاهش  668/1

ای و به ترتیب آالینده به تفکیک و به صورت مرحله انتقال اصناف و صنایع 600/1

 ( به مناطق خارج از شهربا توجه به شدت آالیندگی)تقدم و تاخر 
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 در حالت معناداری ضرایبمدل نتایج برآورد  :2-4 نمودار
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برآورد ضرایب مدل و بررسی معنی  یارهای مختلفی وجود دارد. بعبارت دیگربعد ازبرای ارزیابی مدل نیز مع

. از پرداخته شودهای معادالت ساختاری داری آن نوبت آن است که به بررسی درست بودن مدل و پیشفرض

 : توان به موارد زیر اشاره نمودمی SmartPLS3 نرم افزاردر مهم ترین شاخص های نیکویی برازش 

 نیگاری دروساز -

آلفای کرونباخ شاخصی کالسیک برای تحلیل پایایی و نشان دهنده یک سنت قوی در معادالت ساختاری 

دهد و مقدار مناسب برای آن ها ارائه میباشد که برآوردی را برای پایایی براساس همبستگی درونی گویهمی

هایی را نسبت به یز وجود دارد که برتریبه منظور محاسبه پایایی معیار دیگری ن .باشدمی 7/1بزرگتر از 

شود. گفته می (CR) روش سنتی محاسبه آن به وسیله آلفا کرونباخ را به همراه دارد و به آن پایایی ترکیبی

برتری پایایی ترکیبی نسبت به آلفای کرونباخ در این است که پایایی سازه ها نه به صورت مطلق، بلکه با 

های با گردد. همچنین برای محاسبه آن، شاخصشان با یکدیگر محاسبه میهایتوجه به همبستگی سازه

بارعاملی بیشتر اهمیت زیادتری دارند. در نتیجه برای سنجش بهتر پایایی، هر دوی این معیارها استفاده 

 .مناسب گزارش شده است 7/1شوند. برای پایایی مرکب میزان باالی می

 روایی همگرا -

است. این معیار  (AVE)روایی همگرا در سطح سازه، میانگین واریانس استخراج شده سنجه رایج برای ایجاد

شود )مجموع توان دوم به عنوان مقدار میانگین کل توان دوم بارهای معرف متناظر با هر سازه تعریف می

انس ، معادل اشتراک یک سازه است. مقدار میانگین واریAVEها(. بنابراینبارها تقسیم بر تعداد معرف

یا باالتر نشان می دهد که، به طور متوسط، سازه بیش از نیمی از واریانس معرف های  5/1استخراجی برابر 

باشد، نشان دهنده این است که به 5/1کمتر از  AVEمتناظر را تشریح می کند. به طور معکوس، زمانی که 

 .ه وسیله سازه ها باقی می ماندطور میانگین، خطای بیشتری در آیتم ها نسبت به واریانس تشریح شده ب

 پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج شده :7-4جدول 

 (AVEمیانگین واریانس استخراج شده) (CRپایایی ترکیبی) 

 65/1 78/1 استان اردبیل عوامل اختصاصی

 60/1 72/1 عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب و کارکشور

 

 ای پژوهشهتجزیه و تحلیل فرضیه-4-3-2

 استان در اصناف و اصالح نظام توزیع کاال ساماندهی بر اقتصادی کالن عواملفرضیه اول:  -

 .دارد تاثیر اردبیل

 ، 3براساس سواالت شده است. عوامل کالن اقتصادی  ای استفادهتک نمونه tاین فرضیه از آزمون  آزمونبرای 



                              

   

69 

ارائه شده است. با توجه به  8 -0به آن در جدول مربوط   tپرسشنامه سنجیده شده و ضریب و آماره  7و 5

شود. رد می 0Hفرض  95/1با اطمینان  15/1و مقایسه آن با مقدار خطای مجاز  11/1سطح معناداری 

درصد، عوامل کالن اقتصادی کشور بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل  5دیگر، در سطح معناداری عبارتبه

ایجاد نظام کدینگ ن رو می توان گفت که شرایط اقتصادی کشور)رکود یا تورم(، تأثیر معناداری دارد. از ای

توانند بر که می از جمله مواردی هستند ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات کشورو  ملی کاال

 د تورمیه اقتصاد ایران که بیشتر با رکوژشرایط وی زیرا سازماندهی اصناف در استان اردبیل تاثیرگذار باشند.

مواجه است بر فعالیت همه مشاغل و صنوف تاثیر منفی داشته و سطح فعالیت های آنان را کاهش داده است. 

های کالن اقتصادی است که می تواند از جمله سیاست ایجاد پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات همچنین

 بر ساماندهی و اصالح نظام توزیع در سطح کشور و استان موثر باشد.

در استان اردبیل و مقدار  و اصالح نظام توزیع تاثیر عوامل کالن اقتصادی کشور بر ساماندهی اصناف :8-4جدول 

 tآماره 

 ضریب بررسی متغیر مورد
انحراف 

 استاندارد
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

 11/1 382 81/0 68/1 27/3 عوامل کالن اقتصادی کشور

 

 استان در اصناف و اصالح نظام توزیع کاال ساماندهی بر استان ویژه عواملفرضیه دوم:  -

 .دارد تاثیر اردبیل

سنجیده شده و نتایج آن اعم از ضریب و  20و  21، 09، 07، 00، 02، 00 با استفاده از سواالت این عوامل

صد می توان تاثیر در 5و در سطح معناداری نتایج تحقیق ارائه شده است. با توجه به  9-0در جدول  tه آمار

در استان اردبیل را  و اصالح نظام توزیع مثبت و معنادار عوامل اختصاصی استان بر سازماندهی اصناف

های ایجاد زنجیرهتوان بیان کرد میادار نبودن تاثیر آن را رد کرد. از این رو، مبنی بر معن 0Hپذیرفت و فرض 

عدم ، کاهش استانجمعیت در مقایسه با دهای صنفی رشد سریع تعداد واحدر استان،  بزرگ توزیع کاال

و قدرت مانور دالالن و واسطه ها کاالها در استان، کاهش  های شدید قیمتنوسان ممانعت از شفافیت و

همکاری و  و بواسطه آموزش اصناف در استان افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانیحداقل کردن آن  و 

ها، سازمان بازرسی و ... با سازمان صنعت معدن و تجارت جزو رداریمشارکت سایر ارگانها از جمله شه

افزایش تخصص و بعبارت دیگر،  .می باشندمواردی هستند که بر سازماندهی اصناف در استان اردبیل موثر 

بواسطه آموزش اصناف در استان در ساماندهی اصناف در استان اردبیل موثر است زیرا  مهارت نیروی انسانی

آموزش دیده معموال انگیزه کارآفرینی و بینش بهتری در بازه شغل و فعالیت خود داشته و این امر افراد 
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ضمن تاثیر مثبت بر سطح فعالیت اصناف  و کل اقتصاد، بر ساماندهی اصناف نیز تاثیر بسزایی دارد، زیرا 

ود. عالوه بر این و براساس نظارت و ساماندهی اصناف با افراد آموزش دیده بمراتب راحت تر و بهتر خواهد ب

با سازمان  غیرهنتایج این تحقیق، همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و 

 صنعت معدن و تجارت نیز در ساماندهی اصناف تاثیرگذار بوده و آن را تسهیل می کند.

در استان اردبیل و مقدار آماره  الح نظام توزیع کاالو اص استان بر ساماندهی اصناف ویژهتاثیر عوامل  :9-4جدول 

t 

 ضریب متغیر موردبررسی
 انحراف 

 ستانداردا
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

 11/1 382 31/8 92/1 60/7 استان  ویژهعوامل 

 

 

اصناف و اصالح نظام توزیع کاالها در سطح  ساماندهی بر کار و کسب محیط: سومفرضیه  -

 .دارد تان های تابعه تاثیرشهرس

فرضیه از آزمون  آزمونبرای و  6و  0، 2، 0ژوهش برای سنجش متغیر محیط کسب و کار از سواالت در این پ

t 0فرض  تواندرصد می 5براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری  شده است. ای استفادهتک نمونهH 

و اصالح  درصد، محیط کسب و کار کشور بر ساماندهی اصناف 5 دیگر، در سطح معناداریعبارت. بهکردرد را 

محیط کسب و کار در کشور و حذف قوانین و  بنابرایندر استان اردبیل تأثیر معناداری دارد.  نظام توزیع

ایجاد مصوبات دست و پا گیر، اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح کل کشور و 

و توزیع نظام  توانند بر سازماندهی اصنافجزو مواردی هستند که می سانی اصناف و بازرگانانپایگاه اطالع ر

وجود قوانین و مصوبات بیجا و دست و پاگیر، خود عامل زیرا در استان اردبیل تاثیرگذار باشند.  توزیع کاال

ی گردد، اما در عمل بی منفی است که اگر چه با هدف تسهیل و روان سازی فعالیت مشاغل و اصناف اتخاذ م

فایده بوده و حتی بدلیل وجود تداخل و تعارض بین این قوانین، فعالیت اصناف و مشاغل در کشور و استان 

کند. محیط کسب و کار نیز به عنوان بستر اصلی فعالیت اصناف، تاثیر مهم و اردبیل را با مشکل مواجه می

چه این بستر نقش اساسی در تسهیل فعالیت مشاغل و اصناف  معنادار بر فعالیت و ساماندهی آنها دارد. اگر

های فضای کسب و کار، فعالیت اصناف و مشاغل نیز دارد، اما بدلیل مساعد نبودن وضعیت ایران در شاخص

از این ناحیه آسیب می بیند و متاثر می شود. عالوه بر این قوانین صنفی کشور نیز، ضمن رعایت حقوق 

ی در راستای منافع اصناف باشد تا منافع دولت. از این رو اصالح و تقویت این قوانین، کننده،  بایستمصرف

تواند نقش کلیدی در بهبود و ساماندهی وضعیت فعالیت اصناف و مشاغل هم راستا با نتایج این تحقیق، می

 در کشور و استان اردبیل داشته باشد.



                              

   

71 

در استان  و نظام توزیع کاال و خدمات ساماندهی اصناف محیط کسب و کار کشور بر متغیرتاثیر  :11-4جدول 

 tاردبیل و مقدار آماره 

 ضریب بررسی متغیر مورد
انحراف 

 استاندارد
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

 11/1 382 58/7 30/1 58/2 محیط کسب و کار  متغیر

 

 در نظام توزیع کاال اماندهیبر اصالح و س و عوامل ویژه استان کالن عوامل: چهارمفرضیه  -

 .دارد تاثیر معنادار اردبیل استان

گیری می گردد. پرسشنامه اندازه 20و  21، 09، 07، 00، 02، 00،  7، 5، 3سواالت  با استفاده از این عوامل،

بر اصالح  اقتصادی و عوامل ویژه استان کالن درصد، عوامل 5همانند فرضیه اول و دوم و در سطح معناداری 

 می توان( آزمون صفر بوده و prob) زیرا .دندار تاثیر معنادار اردبیل استان در نظام توزیع کاال و ساماندهی

 را رد کرد.  اقتصادی و عوامل ویژه استان  کالن عواملمبنی بر معنادار نبودن تاثیر  0Hفرض 

 

در  اصالح نظام توزیع کاال و خدماتو  بر ساماندهی اصناف و عوامل ویژه استان کالن عواملتاثیر  :11-4جدول 

 tاستان اردبیل و مقدار آماره 

 ضریب بررسی متغیر مورد
انحراف 

 استاندارد
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

و عوامل ویژه  کالن عوامل

 استان
12/0 59/1 80/6 382 11/1 

 

اصناف و اصالح نظام  یابی مناسب مشاغل مزاحم بر ساماندهیانتقال و مکان: پنجمفرضیه  -

 توزیع کاال و خدمات در استان اردبیل تاثیر دارد.

یابی مناسب مشاغل مزاحم بر ساماندهی اصناف و اصالح نظام در این پژوهش برای سنجش انتقال و مکان

ای تک نمونه  t و آزمونپرسشنامه  07و  06، 05، 03 توزیع کاال و خدمات در استان اردبیل از سواالت

آزمون رد شده و  0Hفرض  درصد، 5در سطح معناداری  نتایج برآورد مدل و براساس شده است. دهاستفا

یابی مناسب مشاغل مزاحم بر ساماندهی اصناف و اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در تاثیر انتقال و مکان

ای و به ه صورت مرحلهآالینده به تفکیک و ب انتقال اصناف و صنایعبعبارت دیگر، شود. میاستان پذیرفته 

 و مناسب برای تعیین محل جدید( به مناطق خارج از شهر، با توجه به شدت آالیندگی)ترتیب تقدم و تاخر 

برای انتقال اصناف و مشاغل  )آب، برق، گاز و ...(های الزمتأمین زیرساختمشاغل مزاحم در استان،  استقرار
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مشاغل و اصناف مزاحم مواردی هستند که براساس نتایج و همچنین استفاده از قوه قهریه برای انتقال 

انتقال زیرا تحقیق، تاثیر معنادار بر ساماندهی اصناف و اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در استان دارند. 

با توجه به شدت )ای و به ترتیب تقدم و تاخر آالینده به تفکیک و به صورت مرحله اصناف و صنایع

خارج از شهر نیز نقش کلیدی در ساماندهی اصناف در استان اردبیل دارد. این امر ( به مناطق آالیندگی

در انتقال مشاغل نیز  )آب، برق، گاز و ...(های الزمتأمین زیرساختزمانی بهتر و کاراتر صورت می پذیرد که 

 مدنظر قرار گیرد.

در استان  و نظام توزیع کاال ی اصنافبر ساماندهیابی مناسب مشاغل مزاحم انتقال و مکانتاثیر  :12-4جدول 

 tاردبیل و مقدار آماره 

 ضریب متغیر موردبررسی
انحراف 

 استاندارد
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

یابی مناسب مشاغل انتقال و مکان

 مزاحم
98/0 95/1 18/2 382 10/1 

 

بر فعالیت اصناف و  تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب و نظارت: ششمفرضیه  -

 اردبیل استان در جریمه اصناف فاقد پروانه در استان بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

 .دارد تاثیر معنادار

 تک نمونه ای tپرسشنامه استفاده شده است. براساس نتایج آزمون 08و  8این فرضیه از سواالت  برای آزمون

ور پروانه فعالیت و مجوز کسب و نظارت بر فعالیت اصناف و درصد، تسریع در صد 5و در سطح معناداری 

تاثیر معنادار  اردبیل استان در جریمه اصناف فاقد پروانه در استان بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز می گردد. مبنی بر معنادار نبودن تاثیر آن رد  0Hفرض  داشته و

ن ضمن گسترش شبکه اصناف و مشاغل و افزایش تعداد افراد شاغل در این حوزه ها، سطح کسب در استا

دهد. این امر ساماندهی اصناف در استان فعالیت های غیرقانونی و بدون پروانه و مجوز را در استان کاهش می

ه اصناف فاقد پروانه نظارت بر فعالیت اصناف و جریمهمچنین اردبیل را تسهیل نموده و آن را کاراتر می کند. 

-گردد تا اصناف فعالیتدر استان نیز قطعا بر سطح فعالیت و ساماندهی اصناف تاثیر دارد. نظارت باعث می

 تر و قانونمندتر کنند. این امر ساماندهی اصناف را تسهیل خواهد کرد.  های خود را شفاف
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و نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب تاثیر  :13-4جدول 

 tو مقدار آماره پروانه در استان 

 ضریب متغیر موردبررسی
انحراف 

 استاندارد
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

تسریع در صدور پروانه 

فعالیت و مجوز کسب و 

 نظارت بر فعالیت اصناف 

05/2 78/1 00/3 382 11/1 

 

های مالیاتی مشاغل و تسریع در اعطای تسهیالت بانکی ها و تخفیفعطای مشوقفرضیه هفتم: ا

 دارد. تاثیر معنادار اردبیل استان در به اصناف، بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

تک  t پرسشنامه استفاده شده است. براساس نتایج آزمون 01و  9از سواالت  نیز برای آزمون این فرضیه

های مالیاتی مشاغل و تسریع در اعطای اعطای مشوق ها و تخفیفدرصد،  5سطح معناداری  و در نمونه ای

داشته و بر اردبیل تاثیر معنادار  استان در بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدماتتسهیالت بانکی به اصناف 

های و تخفیفها اعطای مشوق زیرا مبنی بر معنادار نبودن تاثیر آن رد می گردد. 0Hفرض  این اساس

تواند انگیزه اصناف مالیاتی)تخفیف مالیات بر عملکرد( برای صنوف و مشاغل بعنوان یک ابزار تشویقی می

 ربط و نظارتی را ارتقا دهد.های ذیبرای فعالیت را افزایش داده و سطح همکاری آنان با دستگاه

 

و تسریع در اعطای تسهیالت بانکی به اصناف بر های مالیاتی مشاغل ها و تخفیفتاثیر اعطای مشوق :14-4جدول 

 tو مقدار آماره  استان در نظام توزیع کاالها و خدمات

 ضریب متغیر موردبررسی
انحراف 

 استاندارد
 درجه آزادی tمقدار آماره 

سطح 

 معناداری

های ها و تخفیفاعطای مشوق

مالیاتی مشاغل و تسریع در 

 اعطای تسهیالت بانکی

70/0 86/1 98/0 382 15/1 

 

همچنین به منظور تعیین اهمیت و رتبه بندی راهکارهای موجود برای سازماندهی اصناف در استان اردبیل از 

های جدول ، گزارش شده است. با توجه به یافته 05-0آزمون فریدمن استفاده شده و نتایج آن در جدول 

دهی اصناف در استان اردبیل( در سطح )مبنی بر یکسان بودن میانگین تاثیر راهکارهای سامان 0Hفرض 

گیریم که از بعد اهمیت و تأثیرگذاری، بین تاثیر راهکارهای شود و نتیجه میدرصد رد می 95اطمینان 
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(. بدین صورت که مطابق با جدول p=11/1ساماندهی اصناف در استان اردبیل تفاوت معناداری وجود دارد )

(، در رتبه اول، راهکار 90/3الیت و مجوز کسب در استان با میانگین )، راهکار تسریع در صدور پروانه فع0-05

( در رتبه دوم، 89/3اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح کل کشور با میانگین )

کار ( در رتبه سوم، راه80/3راهکار نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان با میانگین )

( 72/3های مالیاتی)تخفیف مالیات بر عملکرد( برای صنوف و مشاغل با میانگین )اعطای مشوق ها و تخفیف

در رتبه چهارم و راهکار همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با 

 ارند.( در رتبه پنجم قرار د50/3میانگین ) با سازمان صنعت معدن و تجارت

بندی راهبردهای سازماندهی ها و اولویتبندینتایج آزمون فریدمن برای تعیین معناداری رتبه :15-4جدول 

 اصناف در استان اردبیل

 میانگین راهکارها

 90/3 تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان

 89/3 شوراصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح کل ک

 80/3 نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان

 72/3 های مالیاتی)تخفیف مالیات بر عملکرد( برای صنوف و مشاغلاعطای مشوق ها و تخفیف

همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان 

 صنعت معدن و تجارت
50/3 

 03/3 حذف قوانین و مصوبات دست و پا گیر و تسهیل و بهبود محیط کسب و کار

 25/3 مشاغل مزاحم در استان استقرار و مناسب برای تعیین محل جدید

با )ای و به ترتیب تقدم و تاخر آالینده به تفکیک و به صورت مرحله انتقال اصناف و صنایع

 از شهر( به مناطق خارج توجه به شدت آالیندگی
00/3 

 96/2 بواسطه آموزش اصناف در استان افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی

 85/2 و حداقل کردن آنقدرت مانور دالالن و واسطه ها کاهش 

380=n 8/030= χ2 8=df 11/1=p 
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 مقدمه -5-1

های اقتصادی کوچک و متوسط به شمار می رین بخش نظام اقتصادی کشور و از جمله بنگاه اصناف، بزرگت

های اصناف از جمله حوزه اند. روند که بخش اعظمی از نظام تولید، توزیع و خدمات را به خود اختصاص داده

های  م بازار طی سالهای تنظی آفرین در زمینه اصالح شبکه توزیع هستند؛ به طوریکه، تمامی برنامهنقش 

های  هایی که اصناف در عرصه ها و قابلیتظرفیت گذشته و در حال حاضر، بر عهده این بخش بوده است. 

ها به سمت این بخش به عنوان مختلف و از همه مهمتر عرصه اقتصادی جامعه دارند، باعث شده تا نگاه 

. در واقع، کاالی قاچاق در نظام توزیع جلب شودبخشی اثرگذار در اقتصاد مقاومتی و همچنین برخورد با 

شبکه گسترده اصناف در کشور و وجود ساختار تشکیالتی در این بخش برای اداره کردن بازار، این قابلیت و 

ظرفیت را در اصناف ایجاد کرده تا بتوانند نقش مهمی در تنظیم بازار، حتی در شرایط بد اقتصادی ایفا کنند. 

یاستی را که وزارت بازرگانی سابق و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی در رابطه با تنظیم تاکنون نیز، هر س

بازار اتخاذ یا اجرا کرده و موفقیتی حاصل شده، به دلیل همکاری اصناف با این نهاد بوده است. در بخش 

زند،  رقم میدرصد تولید ناخالص داخلی کشور را  35صنعت، معدن و تجارت ، که به صورت مجزا بیش از 

های بخش اصناف برای نظام  ها و مزیتنقش غالب بر عهده اصناف است؛ بنابراین، با توجه به ظرفیت 

اقتصادی کشور، اگر این بخش مورد توجه و حمایت قرار گیرد و سازوکارهای متناسب با فعالیت این بخش در 

ای در رشد تولید ناخالص داخلی کننده تواند نقش بسیار کلیدی و تعییننظر گرفته شود، این حوزه می 

 داشته باشد. 

های صنفی وجود دارد باعث شده تا با وجود نقش پررنگ اصناف در اقتصاد کشور، مشکالتی که در اتحادیه 

اصناف نتوانند نقش و وظایف خود را در نظام توزیع به خوبی انجام دهند. یکی از این مشکالت، ضعف ساختار 

های نظارتی را بر روی اعضای  نابع مالی مورد نیاز است که از یک طرف امکان انجام فعالیتنیروی انساتی و م

ای آنها را دچار اختالل کرده  های جاری و توسعهها کاهش داده و از سوی دیگر، امکان فعالیت  اتحادیه

ر و شاید مهم تر از باشد. یک مشکل دیگها می است. مشکل دیگر، رعایت نکردن حد نصاب اعضای اتحادیه 

ها در رابطه با یک واحد صنفی است که متأسفانه این موضوع  های همگن و مشابه اتحادیه همه فعالیت

بالتکلیفی و سردرگمی واحدهای صنفی را به دنبال دارد و از طرفی، برای رفع تقاضای مردم نیز مشکالتی 

نسبت به جمعیت کشور که بعضا به صورت رشد سریع تعداد واحدهای صنفی همچنین، کند. ایجاد می 

نامتوازن از نظر حوزه کاری، تراکم و الگوی استقرار؛ صورت گرفته است نه تنها باعث شده که بخش غالبی از 

واحد های صنفی کشور، به شکل سنتی اداره شوند و تعداد زیادی از واحدهای صنفی، بدون مجوز پروانه 

نجر به افزایش هزینه مبادله و عدم امکان اجرای روش های مدرن کسب مشغول به فعالیت باشند بلکه م

 فروش و حسابداری و برخی مشکالت در حوزه سالمتی و رفاه مصرف کنندگان نیز شده است. 
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بنابراین شناسایی وضعیت فعلی فعالیت اصناف در استان اردبیل اهمیت خاصی داشته و می تواند بر 

نظیر سطح درآمد افراد و اشتغال در استان تاثیرگذار باشد. اهمیت  متغیرهای کلیدی اقتصادی در استان

موضوع زمانی بیشتر می شود که با ساماندهی فعالیت اصناف بتوان از مزایا و منافع اصناف در استان اردبیل 

بیش از پیش استفاده کرد. از این رو پژوهش حاضر درصدد یافتن راهکارها و شیوه های ساماندهی اصناف در 

 ستان اردبیل می باشد.ا

 

 مروری بر خطوط کلی پژوهش -5-2

 یشیمایپ یفیتوص اطالعات از نوع ینحوه گردآور ثیو از ح یکاربرد یقیهدف تحق ثیحاضر از ح قیتحق

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران اصناف،  است که به شیوه مقطعی صورت می پذیرد.

گیری از جامعه آماری باشد. برای نمونهعالیت اصناف در استان اردبیل میکارشناسان و افراد خبره در زمینه ف

گردد. از آنجا که اعضای فعال در اصناف مختلف استان اردبیل و نیز از روش تصادفی ساده استفاده می

 گردد.نفر تعیین می 380کارشناسان خبرگان این حوزه نامعین است، براساس جدول مورگان، حجم نمونه 

این  ساخته استفاده شد.شنامه محققهای پژوهش نیز از روش میدانی و ابزار پرسگردآوری دادهبرای 

( و 0395) از مطالعه تویسرکانیان و همکاران 07تا  03سوال می باشد که سواالت  20پرسشنامه شامل 

ی به منظور همچنین از روش کتابخانه ا ( اقتباس شده است.0390از پرسشنامه قلی پور ) 08و 8 سواالت 

بدین ترتیب در این تحقیق، از طریق پرسشنامه، نظریات مدیران اصناف، تدوین مبانی نظری استفاده گردید. 

نظران گردآوری می شود. سپس با استفاده از معیار لیکرت این کارشناسان این حوزه و دیگر صاحب

ی شده تجزیه و تحلیل گردید. همچنین های کمداده SPSSپرسشنامه ها کمی شده و با استفاده از نرم افزار 

-بندی میبراساس آزمون فریدمن، راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی اصناف در قالب پرسشنامه الویت

 گردد تا میزان اهمیت این راهکارها نیز مشخص گردد.

 

 نتیجه گیری پژوهش -5-3

ب پاسخ دهندگان پرسشنامه بین دست آمده از پرسشنامه های جمع آوری شده، اغله براساس اطالعات ب

آنها نیز بین سنین   9/06سال و  21-31درصد افراد بین سنین  0/05سال قرار داشته و  01تا  30سنین 

درصد دارای تحصیالت  6/00درصد از افراد دارای تحصیالت دیپلم،  8/8همچنین  سال قرار دارند. 30-01

درصد افراد دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و   2/36درصد دارای تحصیالت لیسانس،  8/01دیپلم، فوق
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درصد آنان  8/05درصد پاسخ دهندگان مرد و  2/80باالتر می باشند. الزم به ذکر است که در این تحقیق، 

 نیز زن می باشند. 

کرونباخ استفاده شده و این ضریب برای کل  آلفای ضریب پایایی پرسشنامه از تعیین در این پژوهش، جهت

به دست آمده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای زیربخش های پرسشنامه به  80/1امه پرسشن

و عوامل اختصاصی موثر بر سازماندهی اصناف  عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب و کار کشور تفکیک برای

را نشان می ین امر پایایی پرسشنامه های مذکور بدست آمده است. ا 87/1و  80/1در استان اردبیل بترتیب 

دهد. روایی پرسشنامه نیز بصورت محتوایی تعیین شده و در آن از نظرات اساتید و کارشناسان حوزه کسب و 

کار و اقتصاد و مدیریت استفاده شده است. در ادامه تحقیق، نرمال بودن توزیع متغیرها با استفاده از آزمون 

 تغیرهای تحقیق توزیع نرمال دارند. گیری شد که مکلوموگروف بررسی شده و نتیجه-اسمیرنوف

 0با توجه به نرمال بودن متغیرهای تحقیق و باال بودن حجم نمونه، از تحلیل عاملی تاییدیدر این پژوهش، 

از نرم افزار  تاییدی برای انجام تحلیل عاملیگردید. ها استفاده برای سنجش انتخاب صحیح گویه

SmartPLS3  امه از نرم افزار اطالعات پرسشن واستفاده شدهSPSS  به محیط نرم افزارSmartPLS3 

عد از تعریف متغیرها و ترسیم رابطه نموداری بین متغیر ساماندهی و عوامل کالن منتقل گردید. در پایان و ب

مدل تحقیق برآورد  Calculate اقتصادی و محیط کسب و کار و عوامل خاص استانی، با استفاده از دستور

قابل قبول مشاهده می شود که مقدار بار عاملی گویه های متغیر عوامل کالن ج برآورد مدل، شد. براساس نتای

نشانگر این است که سواالت و گویه های این متغیر بدرستی و  می باشد. این امر 5/1باالتر از  بوده و اغلب

در بین گویه ها اد که نشان دبار عاملی  میزان براساسرتبه بندی سواالت  همچنین،صحیح انتخاب شده اند. 

حذف قوانین و مصوبات دست و پاگیر و تسهیل و ، گویه های و سواالت عوامل کالن اقتصادی و محیطی

و اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی  ایجاد نظام کدینگ ملی کاال بهبود محیط کسب و کار،

الوه بر این، نتایج برآورد مدل در ع دارند.بترتیب بیشترین میزان بار عاملی را کشور  اصناف در سطح کل

 96/0بزرگتر از  tهای متغیر عوامل کالن، مقدار آماره که برای تمام گویه دادحالت معناداری ضرایب نشان 

 درصد را نشان می دهد. 5بوده و معنادار بودن این ضرایب در سطح معنادری 

، بار عاملی مربوط به 07که بغیر از سوال  هده گردیدمشاهای مربوط به عوامل خاص استان نیز در مورد گویه

ها براساس میزان می باشند. رتبه بندی سواالت و گویه 0/1باالتر از اغلبها مورد قبول بوده و بقیه گویه

 و مناسب برای تعیین محل جدیدکه در بین گویه های عوامل خاص استانی،  دادبارعاملی آنها نیز نشان 

انتقال اصناف و و حداقل کردن آن و قدرت مانور دالالن و واسطه ها حم در استان، کاهش مشاغل مزا استقرار

( به با توجه به شدت آالیندگی)ای و به ترتیب تقدم و تاخر آالینده به تفکیک و به صورت مرحله صنایع

                                                           
1 -Confirmatory Factor Analysis 

https://www.statisticssolutions.com/free-resources/directory-of-statistical-analyses/confirmatory-factor-analysis/


                              

   

79 

های رای گویهب tبیشترین میزان بارعاملی را دارا می باشند. همچنین مقدار آماره  مناطق خارج از شهر 

بوده و نشانگر معنادار بودن بارهای عاملی در سطح  96/0مربوط به عوامل خاص استانی نیز باالتر از 

 درصد می باشد. 5معناداری 

و  (CR) پایایی ترکیبیو آلفای کرونباخ یارهایی نظیر از معبرای ارزیابی مدل نیز در این پژوهش،  همچنین

شان داد که میزان آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای متغیرهای کالن و استفاده شد. نتایج این بررسی ن

می باشد. از این رو براساس  7/1محیط کسب و کار در سطح کل کشور و برای عوامل خاص استانی باالتر از 

ز تایید عاملی تاییدی پرسشنامه و مولفه های آن از پایایی برخوردارند. همچنین برای بررسی روایی نیز ا

( نشان داده شد که 5/1استفاده شده و با توجه به مقدار آن)باالتر از  (AVE)میانگین واریانس استخراج شده

 پرسشنامه و مولفه های آن از روایی برخوردارند.

استفاده گردید. بدین ترتیب که در  ایتک نمونه tدر این پژوهش، برای آزمون فرضیات تحقیق از آزمون 

پرسشنامه سنجیده شده و در سطح  7و 5، 3وامل کالن اقتصادی براساس سواالت فرضیه اول تحقیق، ع

درصد، تأثیر عوامل کالن اقتصادی کشور بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل معناداری بوده  5معناداری 

احد ایجاد پنجره وو  ایجاد نظام کدینگ ملی کاالاست. از این رو ، شرایط اقتصادی کشور)رکود یا تورم(، 

عواملی می باشند که بر سازماندهی اصناف در استان اردبیل تاثیرگذارند. زیرا  تسهیل صادرات و واردات کشور

شرایط ویژه اقتصاد ایران که بیشتر با رکود تورمی مواجه است بر فعالیت همه مشاغل و صنوف تاثیر منفی 

از  پنجره واحد تسهیل صادرات و واردات ایجاد داشته و سطح فعالیت های آنان را کاهش داده است. همچنین

های کالن اقتصادی است که می تواند بر ساماندهی و اصالح نظام توزیع در سطح کشور و جمله سیاست

 استان موثر باشد.

سنجیده  20و  21، 09، 07، 00، 02، 00با استفاده از سواالت  استان ویژه در فرضیه دوم تحقیق، عوامل

درصد تاثیر مثبت و معنادار بر سازماندهی اصناف و  5یج تحقیق و در سطح معناداری شده و با توجه به نتا

های بزرگ توزیع ایجاد زنجیرهتوان بیان کرد اصالح نظام توزیع در استان اردبیل داشته است. از این رو، می

 افیت وعدم شف، کاهش استانجمعیت در مقایسه با رشد سریع تعداد واحدهای صنفی در استان،  کاال

و حداقل کردن قدرت مانور دالالن و واسطه ها کاالها در استان، کاهش  های شدید قیمتنوسان ممانعت از

بواسطه آموزش اصناف در استان و همکاری و مشارکت سایر  افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانیآن  و 

دن و تجارت جزو مواردی هستند که ها، سازمان بازرسی و ... با سازمان صنعت معارگانها از جمله شهرداری

 افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانیبر سازماندهی اصناف در استان اردبیل موثر می باشند. بعبارت دیگر، 

بواسطه آموزش اصناف در استان در ساماندهی اصناف در استان اردبیل موثر است زیرا افراد آموزش دیده 

در بازه شغل و فعالیت خود داشته و این امر ضمن تاثیر مثبت بر  معموال انگیزه کارآفرینی و بینش بهتری
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سطح فعالیت اصناف  و کل اقتصاد، بر ساماندهی اصناف نیز تاثیر بسزایی دارد، زیرا نظارت و ساماندهی 

اصناف با افراد آموزش دیده بمراتب راحت تر و بهتر خواهد بود. عالوه بر این و براساس نتایج این تحقیق، 

ری و مشارکت سایر ارگانها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و غیره با سازمان صنعت معدن و همکا

 تجارت نیز در ساماندهی اصناف تاثیرگذار بوده و آن را تسهیل می کند.

اصناف و اصالح نظام توزیع کاالها در سطح  ساماندهی بر کار و کسب در فرضیه سوم تحقیق، اثرات محیط

 استفاده 6و  0، 2، 0تابعه مطالعه گردید. برای سنجش متغیر محیط کسب و کار از سواالت  شهرستان های

درصد ، محیط کسب و کار کشور بر ساماندهی  5شده و براساس نتایج برآورد مدل، در سطح معناداری 

کار در کشور  اصناف و اصالح نظام توزیع در استان اردبیل تأثیر معنادار داشته است. بنابراین محیط کسب و

و حذف قوانین و مصوبات دست و پا گیر، اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح 

توانند بر سازماندهی جزو مواردی هستند که می ایجاد پایگاه اطالع رسانی اصناف و بازرگانانکل کشور و 

باشند. زیرا وجود قوانین و مصوبات بیجا و دست و اصناف و توزیع نظام توزیع کاال در استان اردبیل تاثیرگذار 

پاگیر، خود عامل منفی است که اگر چه با هدف تسهیل و روان سازی فعالیت مشاغل و اصناف اتخاذ می 

گردد، اما در عمل بی فایده بوده و حتی بدلیل وجود تداخل و تعارض بین این قوانین، فعالیت اصناف و 

کند. محیط کسب و کار نیز به عنوان بستر اصلی ل را با مشکل مواجه میمشاغل در کشور و استان اردبی

فعالیت اصناف، تاثیر مهم و معنادار بر فعالیت و ساماندهی آنها دارد. اگر چه این بستر نقش اساسی در 

های فضای کسب و تسهیل فعالیت مشاغل و اصناف دارد، اما بدلیل مساعد نبودن وضعیت ایران در شاخص

عالیت اصناف و مشاغل نیز از این ناحیه آسیب می بیند و متاثر می شود. عالوه بر این قوانین صنفی کار، ف

کننده،  بایستی در راستای منافع اصناف باشد تا منافع دولت. از این رو کشور نیز، ضمن رعایت حقوق مصرف

کلیدی در بهبود و ساماندهی تواند نقش اصالح و تقویت این قوانین، هم راستا با نتایج این تحقیق، می

 وضعیت فعالیت اصناف و مشاغل در کشور و استان اردبیل داشته باشد.

 در نظام توزیع کاال بر اصالح و ساماندهی و عوامل ویژه استان کالن در فرضیه چهارم تحقیق، تاثیر عوامل

 کالن درصد، عوامل 5اداری در سطح معنتک نمونه ای و  tبراساس نتایج آزمون  اردبیل مطالعه شده و استان

داشته  تاثیر معنادار اردبیل استان در نظام توزیع کاال بر اصالح و ساماندهی اقتصادی و عوامل ویژه استان

 است

ع کاال یابی مناسب مشاغل مزاحم بر ساماندهی اصناف و اصالح نظام توزیانتقال و مکاندر فرضیه پنجم تاثیر 

پرسشنامه استفاده  07و  06، 05، 03از سواالت  آنبرای سنجش  ه شده و و خدمات در استان اردبیل مطالع

یابی مناسب مشاغل مزاحم بر درصد، انتقال و مکان 5براساس نتایج برآورد مدل و در سطح معناداری  گردید.

 بعبارتتاثیر مثبت و معنادار داشته است. ساماندهی اصناف و اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در استان 
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با توجه به )ای و به ترتیب تقدم و تاخر آالینده به تفکیک و به صورت مرحله انتقال اصناف و صنایعدیگر، 

مشاغل مزاحم در استان،  استقرار و مناسب برای تعیین محل جدید( به مناطق خارج از شهر، شدت آالیندگی

مشاغل و همچنین استفاده از قوه قهریه برای انتقال اصناف و  )آب، برق، گاز و ...(های الزمتأمین زیرساخت

برای انتقال مشاغل و اصناف مزاحم مواردی هستند که براساس نتایج تحقیق، تاثیر معنادار بر ساماندهی 

آالینده به تفکیک و به  انتقال اصناف و صنایعاصناف و اصالح نظام توزیع کاال و خدمات در استان دارند. زیرا 

( به مناطق خارج از شهر نیز نقش با توجه به شدت آالیندگی)تقدم و تاخر  ای و به ترتیبصورت مرحله

تأمین کلیدی در ساماندهی اصناف در استان اردبیل دارد. این امر زمانی بهتر و کاراتر صورت می پذیرد که 

 در انتقال مشاغل نیز مدنظر قرار گیرد. )آب، برق، گاز و ...(های الزمزیرساخت

تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب و نظارت بر فعالیت اصناف و ق، تاثیر در فرضیه ششم تحقی

با استفاده از  اردبیل استان در جریمه اصناف فاقد پروانه در استان بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

درصد،  5ری تک نمونه ای و در سطح معنادا tبراساس نتایج آزمون مطالعه گردید.پرسشنامه  08و  8 سواالت

تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب و نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در 

تسریع در صدور  زیرا .استاردبیل تاثیر معنادار داشته  استان در استان بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

اف و مشاغل و افزایش تعداد افراد شاغل در پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان ضمن گسترش شبکه اصن

دهد. این امر این حوزه ها، سطح فعالیت های غیرقانونی و بدون پروانه و مجوز را در استان کاهش می

ساماندهی اصناف در استان اردبیل را تسهیل نموده و آن را کاراتر می کند. همچنین نظارت بر فعالیت اصناف 

در استان نیز قطعا بر سطح فعالیت و ساماندهی اصناف تاثیر دارد. نظارت باعث و جریمه اصناف فاقد پروانه 

تر و قانونمندتر کنند. این امر ساماندهی اصناف را تسهیل خواهد های خود را شفافگردد تا اصناف فعالیتمی

 کرد.  

سریع در اعطای های مالیاتی مشاغل و تها و تخفیفاعطای مشوق تحقیق، اثرات فرضیه هفتمهمچنین در 

مطالعه گردید. بدین  اردبیل استان در تسهیالت بانکی به اصناف، بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدمات

-درصد، اعطای مشوق ها و تخفیف 5پرسشنامه استفاده شده و در سطح معناداری  01و  9از سواالت منظور 

 در ف بر اصالح نظام توزیع کاالها و خدماتهای مالیاتی مشاغل و تسریع در اعطای تسهیالت بانکی به اصنا

های مالیاتی)تخفیف مالیات بر ها و تخفیفزیرا اعطای مشوقاست. اردبیل تاثیر معنادار داشته  استان

تواند انگیزه اصناف برای فعالیت را افزایش داده و عملکرد( برای صنوف و مشاغل بعنوان یک ابزار تشویقی می

 ربط و نظارتی را ارتقا دهد.های ذیاهسطح همکاری آنان با دستگ

به منظور تعیین اهمیت و رتبه بندی راهکارهای موجود برای سازماندهی اصناف در استان  در ادامه پژوهش،

)مبنی بر یکسان بودن میانگین تاثیر راهکارهای ساماندهی  0Hاردبیل از آزمون فریدمن استفاده شده و فرض 
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درصد رد گردید. براساس نتایج این آزمون، راهکار تسریع در  95طح اطمینان اصناف در استان اردبیل( در س

(، راهکار اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و 90/3صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان با میانگین )

ناف ( ، راهکار نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اص89/3در سطح کل کشور با میانگین ) ساماندهی اصناف

های مالیاتی)تخفیف مالیات بر ( ، راهکار اعطای مشوق ها و تخفیف80/3فاقد پروانه در استان با میانگین )

( و راهکار همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله 72/3عملکرد( برای صنوف و مشاغل با میانگین )

( در الویت های اول تا 50/3میانگین )ا ب شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان صنعت معدن و تجارت

 پنجم قرار دارند.

 

 پیشنهادات پژوهش -5-4

 در پایان تحقیق می توان با استفاده از نتایج تحقیق، پیشنهادات زیر را ارائه نمود

تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان یکی از راهکارهایی است که می تواند در  -

مهمی داشته باشد. از این رو، صدور مجوز فعالیت و تسریع در روند آن  ساماندهی اصناف نقش 

 .پیشنهاد می گردد

اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح کل کشور  نیز یکی از مواردی است  -

ی تواند که می تواند بر ساماندهی اصناف موثر باشد. زیرا نافذ بودن این قوانین و قابل اجرا بودن آن م

 .ر ساماندهی اصناف در کشور و استان اردبیل داشته باشددنقش زیادی 

نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان نیز بر سازماندهی اصناف موثر است.  -

نبود نظارت بر فعالیت اصناف و عدم تناسب جریمه با خالف صورت گرفته فعالیت اصناف را دچار 

ه و ساماندهی آنها را مختل می کند. لذا نظارت قوی و مستمر و متناسب بودن میزان اختالل کرد

 .جریمه با عمل خالف صورت گرفته برای ساماندهی بهتر اصناف در استان پیشنهاد می گردد

های مالیاتی)تخفیف مالیات بر عملکرد( برای صنوف و مشاغل نیز یکی از اعطای مشوق ها و تخفیف -

 .ری است که می تواند بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل موثر باشدموارد مهم دیگ

همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان صنعت معدن  -

و تجارت نیز بر ساماندهی اصناف موثر است. هر اندازه میزان این مشارکت بیشتر باشد، می توان 

یابی مشاغل راحت تر انجام می نظارت بیشتری بر اصناف صورت گرفته و مکانانتظار داشت که 

  .شود. تمامی این موارد باعث بهبود و تسریع در ساماندهی اصناف می گردد

حذف قوانین و مصوبات دست و پا گیر و تسهیل و بهبود محیط کسب و کار نیز بر ساماندهی اصناف  -

ی باشد. مصوبات و قوانین دست و پاگیر و مساعد نبودن محیط در کشور و استان اردبیل تاثیرگذار م
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کسب و کار، ضمن کاهش کارایی قوانین، فعالیت اصناف را مختل کرده و  فرایند ساماندهی اصناف 

را با مشکل مواجه می کند. از این رو، حذف قوانین زاید و بهبود فضای کسب و کار عاملی است که  

 کند. ساماندهی اصناف را تسریع می

مشاغل مزاحم در استان نیز یکی از موارد مهمی است که  استقرار و مناسب برای تعیین محل جدید -

 می تواند بر ساماندهی اصناف موثر باشد و پیشنهاد می گردد.

با توجه به )ای و به ترتیب تقدم و تاخر آالینده به تفکیک و به صورت مرحله انتقال اصناف و صنایع -

مناطق خارج از شهر نیز پیشنهاد دیگری است که می تواند در ساماندهی اصناف  ( بهشدت آالیندگی

 نقش تاثیرگذاری داشته باشد.

بواسطه آموزش اصناف در استان نیز براساس نتایج مطالعه  افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی -

 ی اصناف داشته و پیشنهاد می گردد.تاثیر مثبتی بر سامانده

 سایر پیشنهادات

 از ناشی محیطی زیست های آلودگی کاهش و زیست محیط از حفاظت زمینه در سازی هنگفر -

 .محالت استان سطح در کارشناسی راهکارهای ارائه طریق از اقتصادی های فعالیت

 .شهر محدوده از خارج به مزاحم و آالینده مراکز انتقال -

 مجاز های پهنه به شهری های محدوده از پرخطر مشاغل انتقال -

 ذینفعان مشارکت با صنعتی و تجاری ی فرسوده های بافت نوسازی و بازسازی  -

 زنده و باز احیا و تهدید رفع منظور به فرهنگی و تاریخی بافت در مستقر صنوف و ها فعالیت ساماندهی  -

 آنها سازی

 های در پهنه قتصادیا رونق ایجاد و شهر ساماندهی های هزینه تأمین برای درآمد پایدار منابع بینیپیش  -

 فعالیت و کار

 صنایع زیست بجای محیط با وسازگار پاک و باال فنآوری با کوچک و متوسط صنایع تدریجی جایگزینی -

 مرتبط مقررات و ضوابط رعایت با آالینده و بزرگ

 منطقه در جدید مجاز غیر صنایع و مشاغل گسترش و فعالیت ادامه از جلوگیری -

 آموزش وآگاهی رسانی، اطالع ،ها هزینه کاهش هدف با ساماندهی امر در مردم رکتمشا توسعه و جلب  -

 شهرداری اجرایی دستگاههای طریق از ساماندهی در توانمندسازی و بخشی

 نوسازی بازسازی و برای تسهیالت ، اعطای عوارض معافیت جمله از اقتصادی مشوق اهرمهای از استفاده  -

 یکارگاه و تجاری های فعالیت

 زیستی محیط عوارض کمترین با شهروندان نیاز با متناسب مشاغل مکانی مناسب توزیع -



                              

   

84 

 آنها متوازن توسعه راستای در شهر نیاز مورد دار اولویت مشاغل و صنایع هدایت -

 خدماتی های مجتمع ایجاد و موجود های کاربری تمرکز و تجمیع  -

 تخصصی بازارهای و ها بازارچه شهری، درون مجتمعهای ، پاساژها ایجاد در مدیریت  -

 اهرام و بکارگیری ها، هدایت ممنوعیت و محدودیتها بکارگیری فعالیت، ادامه یا استقرار مقررات اعمال  -

 قانونی های کمیسیون و ها گروه کار ازطریق اجرایی های دستگاه سایر قانونی های

 از اقتصادی اعم هایاهرم بینی پیش جمله از شهری زیست مشکالت کاهنده هایاهرم و ابزارها تعیین - 

 ساخت بمنظور یا سالیانه عوارض پرداخت از معافیت یا خدمات بهای نرخ تعیین همچون ایجابی و سلبی

 مشاغل ساماندهی امر در تسریع و مقررات و ضوابط مؤثر اجرای

 .شهر خدمات الکترونیکی دفاتر طریق از مشاغل و صنایع جامع کنترل هوشمند سامانه اندازی راه و ایجاد -

 .سدمعبر رفع و پیشگیری مدیریت، منظور به کانون بی و سیار مشاغل سازماندهی و ساماندهی -

 صحیح از اجرای پس ساماندهی صالحیت گواهی صدور و صنفی واحدهای اطالعات تکمیل و شناسایی -

  55 ماده بیست استناد بند به محیطی زیست های آلودگی و مزاحمت رفع جهت مقتضی تخصصی تمهیدات

 . هاشهرداری قانون

 آموزشی های دوره برگزاری طریق از جامعه مختلف اقشار مشارکت جلب و توانمندسازی و سازی فرهنگ -

 . مشاغل ساماندهی امر مؤثر اجرای بمنظور

 و شاغلم و صنایع ساماندهی شده تعیین اهداف پیشبرد در آنها تجارب و خارجی های سرمایه جذب -

 ها زیرساخت تأمین

 هدف با ساماندهی و مدیریت در باال به پایین از های گذاری سیاست و مشارکتی فرآیندهای از گیری بهره -

 کار و کسب های فعالیت ارتقای

 زیست محیط حوزه در نظارتی و مدیریتی شبکه تقویت و پیشرفته ارزیابی و نظارت های سیستم ایجاد-

 .منطقه کل سطح در ساماندهی و شهری اقتصاد شهری،
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 .مشهد برنامه ریزی و مدیریت شهری با تاکید بر راهبردهای توسعه شهری،

ارائه مدل مدیریت واحد شهری (. 0393م. )مدی، و اح .ا م. ی،نعمت اله .،جعفری، ب .،حسن پور، م .5

 اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، جهت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری،

 .تهران

استراتژی نظام توزیع کاال و خدمات شهری؛ راهبردی آینده نگرانه برای (. 0391. )حسن زاده، ن .6

مایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ساماندهی مشاغل شهری،ه

 .شیراز ها،

بررسی ضرورت احداث مجتمع های ساماندهی مشاغل  (.0397. )ح. و کوهستانی، ا .آبکار، ا. حمدی، م .7

اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت  )با تکیه برمشاغل مزاحم زرین شهر(، شهری در ایران

 .تبریز ان، معماری و شهرسازی،عمر

روش تحقیق در مدیریت، چاپ دوم، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد  .(0382). . رخاکی، غ .8

 .اسالمی

ی انجام شده در طرح پژوهش. راندر ای اتدماال و خک عوزیت ظامن تیعوض یررسب .(0387). د ،چراغی .9

 .بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشهای

های عرضه مستقیم کاال و حراج مدیریتی برگزاری نمایشگاه – تحلیل اقتصادی(. 0385). داود .چراغی .01

 .در واحدهای صنفی در متون اقتصادی و مدیریتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

ستفروشان برای بررسی ضرورت ساماندهی د(. 0397. )و تاج امیری، ع . ا.عزیزی صدر، ع . ا.،دهنوی، ع .00

جلوگیری از ایجاد آلودگی محیطی از منظر مدیریت شهری،کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری 

 .تهران اقتصاد و بانکداری نوین،
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  .سایت مرکز اصناف و امور بازرگانان ایران .02

 ،بررسی و ساماندهی خدمات و0396شاهرودی، مجید و ادیبی سعدی نژاد، فاطمه و جودکی، حمیدرضا، .03

مشاغل مزاحم شهری موردمطالعه: منطقه یک اسالمشهر،چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های 

 نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی،تهران

اولویت بندی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری با رویکردی نوین  (.0395د. ) و خسروی،. ا ع.شکور،  .00

س ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، پنجمین کنفران )مطالعه موردی: شهر شیراز(،

 .تهران معماری و شهرسازی،

تحلیل دگرگونی سیاست گذاریهای (. 0399ن. )و صادقی، د.  مرادی چادگانی، .،مسعود، م .،صبوحی، ع .05

افقی و عمودی ساماندهی مشاغل شهری در برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و عمرانی ملی ایران 

 .از انقالب اسالمیپس 

،ساماندهی مشاغل غیر رسمی با تاکید بر برنامه ریزی 0390صفری، صدف و باسط قرشی، محمد، .06

،کنفرانس بین المللی عمران ، معماری (ترافیک) مطالعه موردی : خیابان میرزا کوچک خان بندر انزلی 

 .تبریز و زیرساخت های شهری،

  .0392شده مصوب قانون نظام صنفی اصالح .07

 یها یبررس .و راهکارها لیاصناف بدون پروانه کسب در کشور: دال یسامانده(. 0390. )قلی پور، س .08

 .63-35. صص70ی. شمارهبازرگان

 .اتاق بازرگانی . نشریه تحوالت نظام توزیع کاالها و خدمات در سطح جهانی (.0385).  ا محمدی، .09

 23-00. صص2شماره 

 .، تهران: انتشارات کتاب نوSPSS  تفاده ازتحلیل آماری با اس(. 0387). مومنی، م .21

شناسایی صنایع و مشاغل (. 0390) م. ر.، لطفی طلب، ن. ا.، کالنتری، .،حسین زاده، ن .عبدالملکی، م .20

 آالینده در اسالمشهر در راستای ساماندهی آتی آن،دومین کنگره بین المللی جغرافیا و توسعه پایدار،

 .تهران

تحلیل توزیع (. 0399. )و واعظ الیواری، م .احدنژادروشتی، م .،ت .، محیدری .،طهماسبی مقدم، ح .22

 .(فضایی مشاغل مزاحم شهری با رویکرد ساماندهی )مورد شناسی: شهر زنجان
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 بسمه تعالی
 

 پرسشنامه

 
ندهی اصناف در استان اردبیل طراحی شده این پرسشنامه جهت  مطالعه و ارائه راهکارهای الزم برای ساما 

است.  لذا از شما درخواست می گردد تا با تخصیص زمان مناسب، صادقانه به سواالت آن پاسخ دهید. 

اطالعات این پرسشنامه صرفا در جهت اهداف تحقیق استفاده شده و نیازی به ذکر نام نمی باشد. قبال از  

 همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.
 طالعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سواالت پاسخ دهیدا

    61-00  01-30  31-21 سن

  کارشناسی ارشد و باالتر  کارشناسی  فوق دیپلم  دیپلم میزان تحصیالت

  مرد  زن جنسیت

 برای اطالع از نتایج تحقیق) اختیاری( ایمیل

 

ف
دی

ر
 

 عبارات

فم
خال

ال م
کام

 

فم
خال

م
رم 

دا
ی ن

ظر
ن

 

قم
واف

م
قم 
واف

ال م
کام

 
 

0 2 3 0 5 

 عوامل کالن اقتصادی و محیط کسب وکار در کشور 

0 
حذف قوانین و مصوبات دست و پاگیر و تسهیل و بهبود محیط کسب و کار در ساماندهی 

 اصناف در استان اردبیل موثر است. 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

2 
اصالح قوانین نظام صنفی و تقویت و ساماندهی اصناف در سطح کل کشور بر ساماندهی 

 اصناف در استان اردبیل موثر است 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

 یل تاثیر داردشرایط اقتصاد کشور)رکودی یا تورمی( بر ساماندهی اصناف در استان اردب 3
 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

0 
در ساماندهی اصناف در  طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای سایت های فروش اینترنتی

 استان اردبیل موثر است

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

 هی اصناف در استان اردبیل موثر استبر ساماند ایجاد نظام کدینگ ملی کاال 5
 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

6 
بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تاثیر  ایجاد پایگاه اطالع رسانی اصناف و بازرگانان

 دارد

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

 کامال موافقم نظری مخالفم کامالبر ساماندهی اصناف در استان اردبیل  رات و واردات کشورایجاد پنجره واحد تسهیل صاد 7
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 موافقم ندارم مخالفم تاثیر دارد

 عوامل اختصاصی موثر بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل

8 
تسریع در صدور پروانه فعالیت و مجوز کسب در استان بر ساماندهی اصناف در استان 

 یر دارداردبیل تاث

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

9 
های مالیاتی)تخفیف مالیات بر عملکرد( برای صنوف و مشاغل، اعطای مشوق ها و تخفیف

 بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تاثیر دارد. 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

01 
تسهیالت بانکی به اصناف در استان بر ساماندهی اصناف در استان تسریع در اعطای 

 اردبیل تاثیر دارد

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

00 
در استان بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تاثیر  های بزرگ توزیع کاالایجاد زنجیره

 دارد

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

02 
بواسطه آموزش اصناف در استان بر ساماندهی  افزایش تخصص و مهارت نیروی انسانی

 اصناف در استان اردبیل تاثیر دارد

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

03 

با )خر ای و به ترتیب تقدم و تاآالینده به تفکیک و به صورت مرحله انتقال اصناف و صنایع

( به مناطق خارج از شهر، بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل توجه به شدت آالیندگی

 تاثیر دارد.

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

00 
بر ساماندهی اصناف در  استانجمعیت در مقایسه با رشد سریع تعداد واحدهای صنفی 

 استان اردبیل موثر است

 کامال

الفممخ  
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

05 

مشاغل مزاحم در استان، باعث تسهیل در  استقرار و مناسب برای تعیین محل جدید

 انتقال مشاغل و صنوف مزاحم و ساماندهی آنها می گردد

 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

06 

باعث تسهیل در انتقال مشاغل و صنوف  گاز و ...( )آب، برق،های الزمتأمین زیرساخت

 مزاحم و ساماندهی آنها در استان می گردد

 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

07 

استفاده از قوه قهریه برای انتقال مشاغل و اصناف مزاحم باعث تسهیل در انتقال مشاغل و 

 دصنوف مزاحم و ساماندهی آنها می گرد

 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

08 
نظارت بر فعالیت اصناف و جریمه اصناف فاقد پروانه در استان بر ساماندهی اصناف در 

 استان اردبیل تاثیر دارد

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

09 
کاالها در استان  بر ساماندهی  د قیمتهای شدینوسان ممانعت از عدم شفافیت وکاهش 

 اصناف در استان اردبیل تاثیر دارد .

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم

21 

و حداقل کردن آن  بر ساماندهی اصناف در استان قدرت مانور دالالن و واسطه ها کاهش 

 اردبیل تاثیر دارد

 

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
افقممو  

 کامال

 موافقم

20 
همکاری و مشارکت سایر ارگانها از جمله شهرداری ها، سازمان بازرسی و ...  با سازمان 

 صنعت معدن و تجارت بر ساماندهی اصناف در استان اردبیل تاثیر دارد

 کامال

 مخالفم
 مخالفم

 نظری

 ندارم
 موافقم

 کامال

 موافقم
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Abstract 

Guilds have played a key role in the country's economic cycle, and their activities are vital to 

the added value of industry and mining. The importance of guilds as small and medium 

enterprises in creating employment, creating added value and improving the distribution 

system of goods and services in the country is significant and therefore it seems necessary to 

organize and provide appropriate solutions. Therefore, in this research, the strategies for 

organizing guilds in Ardabil province have been studied and these strategies have been ranked 

according to the degree of importance. For this purpose, a sample of 384 experts, members 

and experts in the field of guilds was selected by simple random sampling method and a 

researcher-made questionnaire was distributed among them. The validity of the questionnaire 

was also confirmed by experts in this field and the reliability of the questionnaire was 

confirmed using Cronbach's alpha coefficient (0.83). According to the research results, at a 

significant level of 5%, macroeconomic factors and business environment in the country have 

a significant effect on the organization of guilds in Ardabil province. Also, at a significance 

level of 5%, there can be a positive and significant impact on the specific factors of the 

province (such as accelerating the issuance of activity licenses and business licenses in the 

province, granting tax incentives and discounts for trades and occupations, increasing the 

expertise and skills of manpower through guild training in the province). , Supervised the 

activities of guilds and fines of unlicensed guilds in the province and the cooperation and 

participation of other bodies (including municipalities, inspection organization, etc. with the 

Mining Industry and Trade Organization) on the organization of guilds in Ardabil province. In 

addition, in order to determine the importance of existing strategies for organizing guilds in 

Ardabil province, Friedman test is used and the uniformity of the average effect of guilds 

organizing strategies in Ardabil province is rejected at a 95% confidence level. Therefore, it 

can be said that in terms of importance and effectiveness, there is a significant difference 

between the impacts of guild organizing strategies in Ardabil province 
Keywords: guild organizing, strategies, Ardabil, distribution system 
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