
 

 

 

 

 

 

 

کشاور   تولياد و نظاام   یا زنجياره  هاای  طراحی چارچوب ارتباا  اقتصاادی فروشاگاه   

 ای شهروند( های زنجيره مطالعه: فروشگاه)مورد

 ي، تهران، ايرانفاراب سيپرد -دانشگاه تهران ،يو حسابدار تيريدانشكده مدگروه مديريت بازرگاني،  ارياستاد يسلطان يمرتض

 ي، تهران، ايرانفاراب سيپرد -دانشگاه تهران ،يو حسابدار تيريدانشكده مد ي،بازرگان تيريمد يدكتر يدانشجو *راد ديسع ديس

 ي، تهران، ايرانفاراب سيپرد -دانشگاه تهران ،يو حسابدار تيريدانشكده مدگروه مديريت بازرگاني،  ارياستاد يابوالفضل خسرو

 ي، تهران، ايرانفاراب سيپرد -دانشگاه تهران ،يو حسابدار تيريدانشكده مدگروه بازرگاني و اجرايي،  اريستادا يرودپشت يثم شفيعيم

 ريزي، تهران، ايران برنامه و مديريت پژوه  و آموزش عالي استاديار گروه مديريت، مؤسسه گراشي  خادمي مهدي

  

 نوع مقاله: پژوهشي 

 35/80/55پذيرش:  88/82/55دريافت: 

اي كاه در آن   هساتند و نقطاه   ياقتصاد هر كشور ياصل واحدهاياز  ،هاي فعال در حوزه توزي  كاال و خدمات بنگاه: دهيچك

كننده كاال و خدمات باه روناق و    هاي توزي  بنگاه گردند، محلي براي كمك ي مرتبط ميهاي تولید نظام توزي  با بنگاه اجزاي

هاي تولیدي  يكي از نقاط ارتباط بخ  توزي  كاال و خدمات با بنگاه ،اي هاي زنجیره اين راستا فروشگاه جه  تولید است. در

ي عبارت است از درك و ارائه چارچوبي در خصوص روابط هدف از پژوه  حاضر به عنوان يك مطالعه كیف از اين روهستند. 

كااربردي، از نظار شایوه     ،هااي تولیادي. پاژوه  از نظار هادف      با بنگاهدر ارتباط اي  هاي زنجیره و نق  اقتصادي فروشگاه

. جامعه آمااري  باشد يم بنیاد داده روش از استفاده بر يمبتن ي كیفيپژوهششناسي،  توصیفي و از نظر روش ،ها گردآوري داده

هااي پاژوه  از    ده. دااستها  اي و تولیدكنندگان همكار اين فروشگاه هاي زنجیره خبرگان فعال در صنعت فروشگاه ،پژوه 

ايان   باا  همكاار  هاي تولیادي  اي شهروند و مديران عامل مجموعه هاي زنجیره فروشگاهاز مديران  تنق مصاحبه با بیست طري

هاا   هو حجم نمونه بر اساس اشباع نظري تعیین گرديد. دادبود ها، مصاحبه عمیق  دست آمد. ابزار گردآوري داده هب ها فروشگاه

ه شاده  و چارچوب ارائ ادیبن داده هينظرتحلیل شد. براساس پارادايم  ATLAS.tiهاي كیفي  تحلیل داده فزارا با استفاده از نرم

است كه در رابطاه باا    هاي تولیدي بنگاه با يا رهیزنج يها فروشگاه تعامالتي تحقیق محور دهيپدس و كوربین، وتوسط استرا

 باا بررساي ارتبااط    پساسات. سا   ايج و پیامادها مشاخ  گردياده   راهبردهاا )عمال و تعامال(، بافتاار و نتا     آن روابط علّي، 

 شد. مشخ  ياقتصاد میمستق تیماه يدارا لئمسا ،يتولید هاي بنگاه با اي زنجیره يها فروشگاه

 ي شهروندا رهیزنج  بنیاد، فروشگاه اي، بخ  تولید، روش داده رنجیرههاي  فروشگاه، ارتباط اقتصادي: واژگان کليدي

 JEL: C38, D24 ,J42 ,D53 بندي طبقه
 

 

 

 saidrad941@gmail.comمسئول:  *

 125-142 ،((33 پیاپي)1)9 شهري، يتمدير و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

 فصلنامه علمي  2345-2871شاپا: 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -5

اي  ، بخشي از نظام توزي  نقطاه 1يا رهیزنج فروشگاه

كننده كاالها و خدمات با  هاي توزي  است كه در آن، بنگاه

 عباارت تعرياف آن   گردند و هاي تولیدي مرتبط مي بنگاه

 امنا  تحات  كاه  يفروشا  خارده  فروشاگاه  يتعداد: از است

 نناد ك يما  عرضاه  را يكساان ي محصوالت ي،مشابه يتجار

(Nelson, 2006 تا سال .)فروشگاه  9در مجموع  1395

 967تنهايي داراي  شده كشور به اي بیشتر شناخته زنجیره

انااد )بهمنااي و همكاااران،  شااعبه در سااطح كشااور بااوده

(. همچنین، بار اسااس بررساي تارنمااي اتحادياه      1395

بای  از   1399ي كشوري در ساال  ا هاي زنجیره فروشگاه

اي  شعبه فروشاگاه زنجیاره   4711برند و نزديك به  128

 (.www.etkfz.comدر كشور وجود دارند )

ز جملااه مزاياااي اقتصااادي توسااعه و گسااترش   ا

كاااه   عبااارت اساات از:  اي هاااي زنجیااره  فروشااگاه

 ، تحريك تقاضا بادون  گري و داللي در نظام توزي واسطه

، كمك به خروج از ركود، افزاي  قادرت  ها افزاي  قیمت

خريااد جامعااه، افاازاي  ساارعت بازگشاات پااول بااه      

جلوگیري از ورود كاالي قاچاق در ساطح  كنندگان، تولید

(. عالوه بر Liu, 2018)ايجاد درآمدهاي مالیاتي  و عرضه

ت شامل افزاي  سالم ،مزاياي اجتماعي آناين، از جمله 

كنندگان با توجه به تهیه كاالهاي تازه و بهداشتي  مصرف

جويي در وقات و هزيناه،    و نظارت بر تاريخ مصرف، صرفه

امنیاات  يشااهري، ارتقااا كاااه  ساافرهاي زائااد درون 

 & Ghezelbashبیاان گردياده اسات )    اجتمااعي و ... 

Khodadadi, 2017.) 

رغاام همااه مزاياااي اقتصااادي و اجتماااعي     علااي

اي، برخااي  هاااي زنجیااره راي فروشااگاهشااده باا برشاامرده

اي كشاور   هاي زنجیاره  محققان بر اين باورند كه فروشگاه

ايااران، اگرچااه نقاا  بساایار مهمااي در عرضااه كاالهااا و 

خدمات و همچنین تولید دارند، فاقد اثربخشي و كاارايي  

. در اين راستا (1388 و قاسمي، زاده اصغري) اند الزم بوده

 يهااا فروشااگاه ( معتقااد اساات كااه 1377) رمضااانپور 

                                                           
1- Chain Store  

 نظاام  يسااز  نهیبه زمینه در كه تصور نيا ديبا يا رهیزنج

 تیا واقع باه  را دارناد  يماؤثر  نق  كاال و خدمات  يتوز

 ديا با يا رهیا زنج يهاا  فروشاگاه  نیهمچنا  .نناد ك ليتبد

 سارمايه  درگاردش  مناسا   سارعت كننده  تأمین بتوانند

 اقتصاادي و  هيسارما  يارتقاا  باه  و باشاند  دكنندگانیولت

 كنیلا (. Peterson, 2012) نندك كمك جامعه ياجتماع

 بار  كاه  يدیكأت وتولید  تیاهم به توجه با ها نيا بر عالوه

 نظار  باه  ،دارد وجاود  ايران كشوردر  دیتول رونق و جه 

به عناوان   بتوانند ديبا يا رهیزنج يها فروشگاه كه رسد يم

(، Corsten et al., 2018اسط تولیاد و مصارف )  حلقه و

 فاا يا يمثبتا  نقا   ،دیا تول نظاام  باه  كمك در كه را تصور نيا

اين مهم نیازمناد چاارچوبي    و برسانند اثبات به زین را كنند يم

اي  هاي زنجیاره  كن  فروشگاه براي درك عمیق كن  و برهم

 (.Liu, 2018هاي پسین است ) با حلقه

شده، مسئله اصالي كاه    رححال بر اساس موارد مط

اين تحقیق باا آن مواجاه اسات ايان اسات كاه چگوناه        

توانناد باا تأكیاد بار مساائل       اي ماي  هاي زنجیره فروشگاه

هااي تولیادي    مربوط به تولیدكنندگان باه جها  بنگااه   

نفعااان، پايااداري   كمااك كننااد و در افاازاي  رفاااه ذي  

زيست، كیفیت زندگي، كیفیت تولیاد و شاكوفايي    محیط

با توجه باه نقا  مهام و     .جامعه مشاركت كنند عمومي

اي در ارتباط میان عرضاه و   هاي زنجیره ضروري فروشگاه

بررسااي نقاا  اياان  (Corsten et al., 2018) تقاضااا

هااي پساین و پیشاین،     ها در ارتبااط باا بخا     فروشگاه

 باه  كاالن   منظر از اگررسد. همچنین  ضروري به نظر مي

 ها، ارزش ديبا گاه آن ،مينگرب يا رهیزنج ايه فروشگاه نق 

 مقااررات، ي،اجتماااعاقتصااادي،  يهااا برنامااه و اهااداف

 ماورد  ي در چارچوبي جاام  عموم يها برنامه و ها يتحما

بنااابراين در اياان  .(Bolton, 2019) ردیااگ قاارار توجااه

كن  میاان   ترين مسئله، نحوه كن  و برهم تحقیق، مهم

ي است و هدف هاي تولید اي و بنگاههاي زنجیره فروشگاه

 اي زنجیاره  هاي پژوه ، درك و فهم ارتباط بین فروشگاه

، تدوين مدلي در مورد ايان رواباط و تبیاین    تولیدو نظام 

 جايگاه مسائل اقتصادي در اين مدل است.
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نوآوري تحقیق از اين جنبه قابل توجاه اسات كاه    

هاااي  تحقیقاات مسااتقل اناادكي درباااره رابطااه فروشااگاه 

 Li etهاي تولیدي صورت گرفته است ) اي و بنگاه ه زنجیر

al., 2018; Mortazavi, 2001    بناابراين انجاام ايان  )

و  تواند به كااه  شاكاف تحقیقااتي موجاود     تحقیق مي

اي و  هااي زنجیاره   ايجاد دركي از پديده تعامال فروشاگاه  

هاي تولیدي كمك كند. همچناین از بعاد ضارورت     بنگاه

ق حاضار در  عملي و كاربردي، ضارورت و اهمیات تحقیا   

، گاذاران  اسات یسهايي است كاه باراي    اطالعات و بین 

آورد.  هاي تولیادي فاراهم ماي    مديران فروشگاهي و بنگاه

از اين اطالعات در راستاي بهبود و ارتقاي  توانند يم ها آن

سااطح تولیااد محصااوالت داخلااي، بهبااود تقاضااا بااراي   

محصوالت و نیز به همین ترتی  بهباود رشاد اقتصاادي    

 گارفتن   یپا  در با حاضر پژوه گیرند. همچنین بهره ب

 كردناد  يسع يستيز طیمح واقتصادي، اجتماعي  كرديرو

 زین نفعان يذ دنكر ریدرگ نظر از. باشد جامعه خدمت در

 تاا  اسات  دهكر يسع ادیبن داده يشناس روش از استفاده با

 باه  نفعاان  يذ يساو  از شاده  هئارا يها داده از استفاده با

 نفعاان  يذ بر يرگذاریثأت نظر از و ردازدبپ موضوع يبررس

 بااا نفعااان يذ دنكاار آشاانا ايباار را تااالش تياانها زیاان

ي، اجتمااعي و  اقتصااد  يارهاا یمع به يمتك كه يدگاهيد

 عمل آورده است. است، به يابيبازار

اين پژوه  در پي پاسخگويي به اين پرس  است 

 اقتصاااادي رواباااط خصاااوص در چاااارچوبي كاااه چاااه

تولیادي   هااي  بنگااه  با ارتباط در اي رهزنجی هاي فروشگاه

 داراي قابل ترسیم است و در اين چارچوب چاه مساائلي  

 هستند؟ اقتصادي مستقیم ماهیت

 

 پيشينه تحقيق -2

 هاي خارجي الف( پژوهش

 اي مطالعاه  ( در2121) 1زاباورك  و هااجوك  ويتك

 و تولیدكنناده  رواباط  در رقابات  و همكاري» عنوان تحت

 باه « وكاار  كسا   مادل  اناداز  شام چ: كلیدي فروش خرده

                                                           
1- Witek-Hajduk and Zaborek 

 اصالي  فروشاان  خارده  و تولیدكنندگان بین روابط مطالعه

 دياد  از لهساتان  دوام باا  مصرفي كاالهاي صنعت در آنها

 بررسااي مطالعااه، اياان هاادف. پرداختنااد تولیدكنناادگان

 اصالي  فاروش  خارده  باه  تولیدكنناده  وابساتگي  چگونگي

 آوري جما   پیمااي   طريق از مطالعه اين هاي داده. است

 زيااد  وابساتگي  كاه  دهاد  ماي  نشاان  هاا  يافته. است شده

 ايجااد  طريق از تواند مي اصلي فروش خرده به تولیدكننده

 باار مثبتااي تااأثیرات همكاااري، ناشااي از بیشااتر مناااف 

 ايان  احتمالي داليل از برخي. باشد داشته تولیدكنندگان

 شابكه  گساترش  دانا ،  انتقاال  شاامل  مثبات   تأثیرات

 پشاتیباني  و خصوصي هاي لیبل تولید دهايقراردا توزي ،

.است اصلي فروش خرده از بازاريابي

 عناوان  تحات  خود مقاله در( 2119) 2و گريفن لي

: كنناده  تاأمین  -فروش خرده روابط در اجتماعي مقايسه»

 انجااام كااه كننااد مااي بیااان «مرجاا  مغااايرت تااأثیرات

 باا  كاه  مختلفاي  كنندگان تأمین بین اجتماعي هاي قیاس

 معضاالت  كنناد،  ماي  همكااري  مشترك فروش ردهخ يك

 باراي . كند مي ايجاد فروش خرده براي را مهمي مديريتي

 باه  منجار  تواناد  مي اصلي كننده تأمین يك مقايسه مثال،

 بااه نساابت انصاااف رعاياات بااه نساابت برداشاات تغییاار

 كنناده  تأمین بین پیوند استحكام به توجه با كننده، تأمین

 ايان  آمادن  وجاود  باه  كاه  جاا آن از. گاردد  فروش خرده و

 رعايات  او باه  نسابت  انصااف  كه كننده تأمین در برداشت

 و فااروش خاارده روابااط باار توانااد مااي اساات نگرديااده

 استفاده نويسندگان باشد، داشته منفي تأثیر كننده تأمین

 را مناسا   زماان  در توضایحات  ارائه و تنگاتن  رابطه از

 كااه   باراي  تواناد  مي فروش خرده كه اقداماتي عنوان به

 نتیجاه . كنناد  ماي  ارائاه  دهاد،  انجام هايي برداشت چنین

 ايجااد  باا  توانناد  ماي  فروشان خرده دهد مي نشان تحقیق

 ارائاه  و منصافانه  هااي  سیاست اعمال و محكم پیوندهاي

 از برداشات  كااه   مخارب  تاأثیرات  فعاالناه،  توضیحات

 .دهند كاه  را توزيعي انصاف

                                                           
2- Lee and Griffith 
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 عنوان تحت خود مقاله در( 2116) 1اشمیت و راف

 باا  «جهااني  اقتصااد  در فروشاان  خرده و تولیدكنندگان»

 باین  واسطه عنوان به كه چندكااليي فروشان خرده بررسي

 ارائاه  مادل  ياك  كنناد  مي عمل مصرف و تولیدكنندگان

 هاي ويژگي عمومي، تعادل مدل از استفاده با آنها. اند داده

 درك منظاور  باه  را تولیدي و فروشي خرده صنعت كلیدي

 باا  رابطه در صنعت دو اين متقابل هاي واكن  و ها كن 

 مطالعه اين. اند كرده بررسي آنها بین كار نیروي تخصی 

 كاالهاااي مجموعااه در افاازاي  كااه دهااد مااي نشااان

 از بساایاري در پرداخاات پاای  افاازاي  فروشااي، خاارده

 از اشاتغال  در شده مشاهده تغییر و فروشي خرده بازارهاي

 جهااني  ادغاام  نتیجاه  است ممكن فروشي خرده به تولید

 تغییار  كاه  دهد مي نشان مطالعه. باشد محصول بازارهاي

 سامت  باه  تولیادي  صاناي   از كاار  نیروي كارگیري به در

 همچناین ايان مطالعاه   . اسات  بوده فروشي خرده صنعت

 را جهااني  باازار  در فاروش  خارده  و تولیدكننده همكاري

 افازاي   از شاي نا جديد مزيت يك ايجاد محرك عنوان به

 .است كرده شناسايي عمودي توزي  زنجیره در كارايي

 عناوان  باا  اي مطالعه در (2116) همكاران و 2بانكن

 ناوآوري : عماودي  اتحادهاي در كارآفرينانه گیري جهت»

 اياان بااه «متحاادان از يااادگیري و محصااول در مشااترك

 شاركت  ياك  كارآفريناناه  گراي  كه اند پرداخته موضوع

 اتحااد  ياك  در مشترك محصول ارائه و ورينوآ بر چگونه

 كااه   باا  امار  ايان  چگوناه  و گاذارد  ماي  تاأثیر  عمودي

 از دانا   جاذب  باه  و ياباد  مي افزاي  فني اطمینان عدم

 ياك  ايجااد  باا  تحقیق اين. كند مي كمك تجاري شركاي

 171 تعامالت بررسي از استفاده با ساختاري معادله مدل

 نوآوري امكان اري،همك كه دهد مي نشان تولیدي شركت

 دانا   جاذب  تواناايي  نیاز  و دهد مي افزاي  را مشترك

 مشااترك محصااوالت در نااوآوري افاازاي  باعااث شااركا

 تاأثیرات  كاارآفريني،  ب عاد  از گیاري  جهات  ايان . شود مي

 بازرگ  نیاز  و متوساط  و كوچك تولیدكنندگان بر مهمي

                                                           
1- Raff  and Schmitt 

2- Bouncken 

 بااین يعنااي تااأمین، زنجیااره در مااؤثر همكاااري. دارد

 كه آورد مي فراهم را امكان اين فروش ردهخ و تولیدكننده

 ارتقاا  را محصول نوآوري باشند، پويا همكاري اين طرفین

 .آورند دست به رقابتي مزيت و دهند

اي مااروري بااا   ( در مقالااه2115) 3لیتااون و دوان

انااد كااه   اسااتفاده از مطالعااات پیشااین نتیجااه گرفتااه  

 و محایط  باازار،  باه  نسابت  كاالن  ديادگاه  از برخورداري

 هااي  فروشاگاه  نقا   بهتار  تبیاین  باه  تواناد  ماي  اقتصاد

 در واقا ، . بینجاماد  تولید به كمك در تخفیفي اي زنجیره

 ها استراتژي تأثیر بررسي مستلزم موض ، اين به پرداختن

 كالن سطح در جامعه و اقتصاد بر بازاريابي هاي سیاست و

 احصاي راستاي در رويكردي كالن، بازاريابي. است خرد و

 است. سیستمي و كالن ديدگاه اين

 هاي داخلي ب( پژوهش

( در پژوهشاي  1399باشي و همكاران ) رضايان قیه

هااي   كه باه روش ساناريو در خصاوص آيناده فروشاگاه     

هااي   اي در اياران )باا مطالعاه ماوردي فروشاگاه      زنجیره

هاي اصالي و داراي   اند، پیشران اي اتكا( انجام داده زنجیره

اي را  هااي زنجیااره  ر فروشااگاهقطعیات تأثیرگااذار با   عادم 

شناسااايي و شاا  سااناريو درخصااوص آينااده فروشااگاه 

انااد. اياان پااژوه ، رفاااه  اي اتكااا تاادوين كاارده زنجیااره

اقتصادي جامعه را يكي از هشت پیشران مؤثر بار آيناده   

اي شناساايي كارد و ساطح درآماد      هاي زنجیاره  فروشگاه

تغیر مشتريان را كه عاملي اقتصادي است، يكي از چهار م

دهاي باه تحاوالت آيناده فروشاگاه       مهم دخیل در شكل

اي دانسته و نیز وارد شدن به بازار تولید برخاي از   زنجیره

كاالهاي داراي مزيت رقابتي و عرضاه محصاوالت داماي،    

هاي كشاورزي را باه فروشاگاه    گیاهي و برخي از فرآورده

  اي اتكا، پیشنهاد كرده است. زنجیره

ه ئارا در پژوهشي به( 1399) همكاران و نس  زندي

مدلي براي تبیین پیشاايندهاي قصاد خرياد محصاوالت     

كشاورزي ارگانیك با تمركز بر نقا  تصاوير فروشاگاهي    

. پژوه  از نظر هدف، كاربردي و از نظار نحاوه   پرداختند

                                                           
3- Layton and Duan 
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ها، توصیفي است. جامعاه آمااري پاژوه      گردآوري داده

كنناادگان محصااوالت كشاااورزي ارگانیااك  كلیااه مصاارف

هاي بیونشان در شهر تهاران بودناد كاه در دوره     روشگاهف

( از محصاوالت ايان   1398هاا )فاروردين    آوري داده جم 

اند. نتايج پژوه  نشاان داد تصاوير    كرده شركت استفاده 

قیمتااي، تصااوير برنااد و ريسااك درك شااده باار تصااوير  

 يثیر معناادار أفروشگاهي محصوالت كشاورزي ارگانیك ت

شاده  فروشگاهي بر كیفیت درك داشت. همچنین، تصوير

ثیرگذار بود و كیفیت أشده اين محصوالت تو ارزش درك

شاده و قصاد خرياد محصاوالت     شده بر ارزش دركدرك

داشات. در نهايات،    يثیر معناادار أكشاورزي ارگانیاك تا  

شاده بار قصاد خرياد محصاوالت كشاااورزي       ارزش درك

داشاات. بنااابراين، تصااوير    يثیر معنااادارأارگانیااك تاا 

شاده   گاهي و تصوير برناد باا كااه  ريساك درك    فروش

تواند باعث افزاي  سهم بازار شركت شاده و   مشتريان مي

كنندگان را باه سامت ايان     تر مصرف ه قیمت پايینئبا ارا

  .محصوالت سوق دهد

 مزيات  ماورد  در كه تحقیقي در( 1396) مرتضوي

 روش بااه هاايپرمي  اي زنجیاره  هاااي فروشاگاه  در رقاابتي 

 كاه  اسات  گرفتاه  نتیجاه  داده انجام يشيپیما -توصیفي

 امكاان  مصرف، به تولید از و مستقیم توزي  نظام استقرار

 .آورد مي فراهم را بازار در بهتر نفوذ

 تحاات اي مطالعااه در( 1395) همكاااران و بهمنااي

 فروشاااي خااارده صااانعت وضاااعیت بررساااي» عناااوان

(« ايران در اي زنجیره هاي فروشگاه بر تأكید: موردمطالعه)

 باا  اسات  شاده  انجاام  پیمااي   و اي كتابخانه روش با كه

 انداز، چشم ها، مأموريت اهداف، نظیر هايي شاخ  بررسي

 نوع و رقابتي وضعیت جغرافیايي، پراكن  فعالیت، حیطه

 اياران  در فروشي خرده صنعت وضعیت تحلیل به مالكیت،

 در رقابات  افزاي  از حاكي تحقیق اين نتايج. اند پرداخته

 ماديريت  و توزيا   اينكاه  و باشد مي فروشي خرده صنعت

 تاأمین  اي زنجیاره  اصالي  عناصر از يكي توزي ، هاي كانال

 .  است خدماتي و تولیدي صناي  در

 تحاات اي مقالااه در( 1391) زاده اشاارف و آقاجاااني

 سااهم افاازاي  راهكارهاااي معرفااي و شناسااايي» عنااوان

 كاه  دارناد  ماي  بیاان  «كشاور  در اي زنجیره هاي فروشگاه

 از كاااال انتقااال مساایر در آخاار مرحلااه فروشااي، خاارده

 اشااره  تحقیاق  ايان . اسات  كنناده  مصرف به تولیدكننده

 ياك  اقتصااد  در و كااال  توزي  شبكه در آنچه كه كند مي

 و تولیدكنندگان حقوق رعايت است، اهمیت داراي كشور

 ممكان  زماان  كمتارين  در و هزينه ترين كم با كاال انتقال

 اقتصادي عوامل كه است گرفته تیجهن تحقیق، اين. است

فعالیااات  توساااعه در عوامااال تااارين مهااام از ماااالي، و

كرده  پیشنهاد و شود مي اي محسوب زنجیره هاي فروشگاه

 قبیل از اقتصادي  هاي از بخ  برخي براي كه طور همان

 يا معافیت كشاورزي، و معدن صنعت، تولیدي، هاي بخ 

 اسات  بهتر است، شده گرفته نظر در مالیاتي هاي تخفیف

 اي زنجیاره  هااي  فروشاگاه  خدماتي بخ  براي گذار قانون

 .بگیرد نظر در هايي معافیت نیز

 

 مباني نظري -3

كااه   اسات  هااايي  مجماوع فعالیاات  ي، فروش هخرد

هاادف از آنهااا فااروش مسااتقیم كاالهااا و خاادمات بااه   

كنندگان نهايي باراي مصاارف شخصاي و خاانگي      مصرف

تاوان بار اسااس ساطح      را ماي  هاا  فروشاي  خرده باشد. مي

شده  شده توسط فروشگاه، نوع كاالهاي عرضه خدمات ارائه

هاا و ناوع ساازمان و     براي فاروش، ساطح نسابي قیمات    

. (Boo et al., 2009) دكار بنادي   طبقاه  ،گردهمايي آن

هاا را   فروشاي  شاده، خارده   براساس ساطح خادمات ارائاه  

خادمات محادود و   ، سارويس  توان به سه دساته سلف مي

بار اسااس گونااگوني،     .بنادي كارد   خدمات كامل تقسیم

هااي   هااي خااص، فروشاگاه    ها باه فروشگاه فروشاي خرده

ها  هاي محلي و ابرفروشگاه ها، فروشگاه بزرگ، سوپرماركت

براسااااس قیمااات محصاااوالت،   .شاااود تقسااایم ماااي

دار،  هااي تخفیاف   توان باه فروشاگاه  ها را مي فروشي خرده

 هاي فروش با رايج و فروشگاه هاي زير قیمت فروشي خرده

فروشاي را   هااي خارده   بندي كرد. سازمان كاتالوگ تقسیم
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تاوان از نظار ساازمان و مالكیات نیاز باه پانج گاروه          مي

هاي فروشگاهي داوطلا ،   اي، زنجیره هاي زنجیره فروشگاه

ها با حاق نماينادگي و    فروشاي، سازمان هاي خرده تعاوني

 & Berman) دكاارهااااي تجااااري تقسااایم  مجتماا 

Evans, 2013.) 

تارين اناواع    يكاي از مهام   ،اي هاي زنجیاره  گاهشفرو

فروشاي   ها است كه از چندين فروشگاه خرده فروشي خرده

 برخي .شاود تحت مالكیت مشاترك متمركاز تشكیل مي

شود  از آنها فقط از تعداد بسیار كمي فروشگاه تشكیل مي

زاران كاه تعادادي ديگار از آنهاا، صادها ياا هاا       در حاالي 

 ,.Berman et al) فروشگاه را تحت پوش  خاود دارناد  

هااي متعادد،    هاا، شاعبه   ه . ايان نااوع از فروشاگا  (2018

كنناد و   كاالهاي يكسان و با قیمت يكسان را عرضاه ماي  

يااك زنجیااره )خرياد،     هوفاايف و كاركردهاااي عمااد  

( توسط يك واحد فرمانادهي مركازي   ...تبلیغات، اجاره و 

بار ايان اساااس     .شااود  ركزي كنترل مايبا يك قدرت م

فروشاي   اي، شاكلي از خارده   ياك فروشگاه بزرگ زنجیره

و هار شاعبه باه صاورت      ارداست كاه تعادادي شاعبه د   

خودسرويس اسات كااه طیاف وسایعي از محصاوالت و     

ديگااار خااادمات را در زيااار سااااقف يااااك فروشاااگاه 

برخاي  . Caro et al., 2020)) كند فروشي ارائه مي خرده

اي  هااي زنجیاره   فروشاگاه  هشخصات مهام و برجسات  م از

اي معماوالً كاالهااي    يك فروشگاه زنجیاره ( 1ز: عبارتند ا

هاي ( باه فاروش    ها )شعبه يكساان را در تماام فروشگاه

رساند. حجم بسیار باالي خريد، مزاياي رقابتي مهماي   مي

توزي  هار   هكه هزينرا براي  به دنبال دارد  از جمله اين

اي باه   واحادهاي زنجیاره  ( 2. شود  سرشكن ميواحد كاال

)مالي( و سازماندهي متمركزشان،  قدرت اقتصاادي دلیل

فردي در تبلیغات براي محصوالت خاود   فرصت منحصربه

توانناد بااراي ثبات و كنتارل موجاودي و      دارند. آنها مي

از جديادترين تجهیازات اساتفاده     ،تحلیل اقتصاادي و ... 

واحااادهاي (. Fernie & Sparks, 2018) كنناااد

گاااذاري بساایار كالنااي بااراي   بااه سااارمايه ،اي زنجیااره

هاااي جديااد و  جااايي، تجهیاازات، موجااودي شااعبه هجاباا

و در  ناد نیازمند ،هااي موجاود   نگهداري موجاودي شاعبه  

از . توجاه اسات   هاي ثابت آنهاا بسایار قابال    هزينه ،نتیجه

شااهري،  هاااي تااردد درون كاااه  هزينااه ،سااوي ديگاار

زماان خرياد شاهروندان، كااه  حجام      جاويي در   صرفه

زيسات و همچنااین   هاي محیط ترافیاك، كاه  آلودگي

فروشاي،   ساهولت نظاارت دولت بر عملكرد بخا  خارده 

اي در  هاي زنجیاره  فروشگاه هتوسع از داليل حاائزاهمیات

 . (1391)جعفرپور و بهشتي زواره،  ايران بوده است

وشااگاه امااروزه در كشااور ايااران، تعااداد زيااادي فر

اي در زمینااه عرضااه انااواع محصااوالت، فعالیاات  زنجیااره

 بار  يا رهیا زنج فروشگاه يرگذاریتأث نقطه نیاولكنند.  مي

 فروشااگاه در عرضااه بااراي كاالهااا انتخاااب ،دكنناادهیتول

 مهم میتصم نيا از ييباال زانیم ،واق   در. است يا رهیزنج

 توساااط دشااادهیتول محصاااوالت يتماااام نیبااا از كاااه

 در محصااوالت كاادام متعاادد و مختلااف دكنناادگانیتول

 كادام  از محصاوالت  نيا ا و شاوند  عرضه بازار و فروشگاه

 را شاود و تاأمین   هیا ته د،یا تول مبادأ  كدام و دكنندهیتول

 در میتصام  نيا و دكنن يم اتخاذ يا رهیزنج فروشان خرده

 تاأثیر  دنكار  وارد يمعنا  باه  ياديا ز حاد  تا موارد بیشتر

 وارد زیا ن و منتخ  نندگاندكیتول اي دكنندهیتول بر مثبت

 يكااال  كاه  اسات  يدكننادگان یتول بار  يمنف ریثتأ دنكر

 مطالعاات  .اسات  نشده  انتخاب عرضه جهت ها آن يدیتول

 و فاروش  خارده  نیبا  يقاو  رواباط  كاه  اسات  داده نشان

 كاه  حاس  نيا ا شادن  برطارف  باه  اناد تو يم دكنندهیتول

 شاود  يما  لئا قا ضیتبعا  دكننادگان یتول نیب فروش خرده

 نيا ا نیهمچنا  .(Lee & Griffith, 2019) ناد ك كمك

 ناه يهز و مات یق باا  كاالهاا  تاا  دنده يم اجازه ها فروشگاه

 ثاباات يهاا  مااتیق و شاود  ارائاه  يباااالتر باازده  و نيیپاا 

 دكنناده یتول يبارا  ساود  از يياتكا قابل سطح كننده تأمین

تاوان در   است. آن ساوي ايان طیاف تأثیرگاذاري را ماي     

 باه  شاركت  نيا اهده كارد،  مشاا  1مارت هاي وال فروشگاه

 هساتند  اش كنناده  نیتأم كه ييها شركت اتیعمل يژرفا

 دهاد،  يما  رییتغ فروشند يم را آنچه تنها نه و كند يم نفوذ

                                                           
1- Wal Mart 
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 يزنادگ  نحاوه  و محصاوالت  ارائاه  ،يبند بسته نحوه بلكه

تولیااد  را محصااوالت نيااا كااه ييهااا كارخانااه كااارگران

 در يراتا ییتغ يماواقع  در يحت، دهد يم رییتغ را كنند مي

 دارناد  قرار آنجا در ها كارخانه نيا كه ييكشورها تیوضع

 مشااركت (. همچناین  1391د )فیشامن،  آور يم وجود به

 يمثبتا  راتیثتاأ  فروشاگاه،  نیتأم رهیزنج در تولیدكننده

 Emongorدارد ) تولیدكنندگان و كنندگان مصرف براي

& Kirsten, 2009 برخي از مطالعات نشان داده است .)

اي، درآمد تولیدكننادگان   مكاري با فروشگاه زنجیرهكه ه

 (. نظرMattoo & Payton, 2007را افزاي  داده است )

 و ديا خردر مورد محصوالت طي فرايندهاي  كننده مصرف

اخاذ   يمشاتر اي از  توسط فروشگاه زنجیاره  پس از خريد

دسات   ي،ا رهیزنج يها فروشگاه و دكنندگانیتولگردد.  مي

كننده را باه خرياد و    مصرف ندكن يم تالشدر دست هم 

ها تشويق  شده در فروشگاه مصرف كاالهاي تولیدي عرضه

 ماردم  يبرا را جهان ها آن از ياریبسكنند. بدين منظور، 

 در. كشاند  يما  ريتصاو  باه  نعمات  وفاور  يایا دن صورت به

 از متفااوت  ييجا در يدبا  را ازهاین نگرش، نيا در قتیحق

 غاات یتبل و يابيا بازار وهیشا  ،آن و كارد  وجاو  جست افراد

 .است

 

 تحقيق روش -8

رو، تحقیقاي  از منظر ماهیت و هدف، تحقیق پای  

باا توجاه باه اينكاه در ايان پاژوه  از        اسات.  كاربردي

 میاداني  هااي  روش نیاز  و اي كتابخاناه  مطالعه هاي روش

توان بیان كارد كاه    ه است، ميشد مصاحبه استفاده نظیر

هاا، توصایفي    ي دادهاز منظر روش گردآورپژوه  حاضر 

مقطعاي( اسات و محققاان تالشاي      -پیمايشاي پژوه  )

 اند. براي دستكاري محیط تحقیق و متغیرها نكرده

پژوه  كاه باا توجاه باه دارا باودن ابعااد        نيدر ا

واقا    و فناوراناه موضاوع در   ياسیس ،ياجتماع ،ياقتصاد

شده  استفاده  يفیاست، از روش ك يا رشته انیم يكنكاش

از  هاا  دهيا بر فهام پد  شتریب دیكأت زیامر ن نيا لیاست. دل

بار   ياست. پژوه  حاضار مبتنا   يفیك يها ن یب قيطر

 ميكاه در پاارادا   باشاد  يم1ادیبن داده ياستفاده از استراتژ

از روش  يمختلف يها كرديدارد. تاكنون رو يجا يریتفس

 نيشتریب ،كردياست. امروزه سه رو افتهي توسعه ،ادیبن داده

 اياا كیكالساا كاارديرو :رنااد كااه عبارتنااد از  رواج را دا

 كارد يو رو 4ياستراسا  ايا  3مناد  نظاام  كارد ي، رو2يسریگل

البتاه   (Bryant & Charmaz, 2019). 5گارا  سااختن 

ابعااد   لیا و تحل تیموقع لیمانند تحل يگريد يكردهايرو

باه هار حاال    ت. اسا  دهيا گرد بیانمناب  از  يدر برخ زین

شده توسط  هئارا مند نظام كردياساس رورپژوه  حاضر ب

 است. رفتهيصورت پذ نیاستراوس و كورب

پاژوه  از دو منبا     نيمورداستفاده در ا يها داده

هاا   از مصااحبه  هیا اول يهاا  ، دادهاناد  آمده دست مختلف به

هاا، مقااالت و    از كتااب  هيا ثانو يهاا  اند و داده شده حاصل

خبرگان  ي،. جامعه آماراند دهياسناد و مدارك حاصل گرد

كنندگان دیشهروند و تول يا رهیزنج يها ر فروشگاهفعال د

شاوندگان باه    . مصااحبه باشاد  يها ما  فروشگاه نيهمكار ا

اند. از نظار حجام    انتخاب شده ينظر يریگ صورت نمونه

 يحجم نموناه منجار باه اشاباع نظار      وهیاز ش زینمونه ن

مصاحبه با افاراد   ستیب ،استفاده شده است و در مجموع

 . خبره انجام شده است

بنیاد مطاابق فرايناد    در اين تحقیق، استراتژي داده

ارائاه شاده توساط     8وگزينشاي  7، محاوري 6كدگذاري باز

باراي انجاام    استراوس و كوربین به اجارا درآماده اسات.   

هااي   افزار تخصصي تحلیل داده فرايند كدگذاري باز از نرم

استفاده شده است  804015ويراي   ATLAS.ti 8كیفي 

افازار در نشااني اينترنتاي     ل در مورد نرمكه اطالعات كام

 ( قابل مشاهده است.https://atlasti.comآن )

 ييايا و پا ييروادر تحلیل  يفیشناسان ك اكثر روش

 ميدر پاارادا  شاه ير ي،فلساف  يكه اساساً و از لحااظ مباان  

                                                           
1- Grounded Theory Method (GTM) 

2- Glaserian GTM 

3- Systematic 

4- Straussian GTM 

5- Constructivist  GTM 

6- Open Coding 

7- Axial Coding 

8- Selective Coding 
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 باراي اعتماد  تیقابل اي يرياعتمادپذ اریدارند، از مع يكم

كنناد.   ي اساتفاده ماي  فیك جينتا تیفیك يابيارجاع به ارز

توان به  يمه است ك يزانیساده، م يانیاعتماد، به ب تیقابل

آن  جيباود و باه نتاا    يمتكا  يفا یك قیتحق كيهاي  افتهي

 اریااشااامل چهااار مع  ،اعتماااد تیااقابل. دكااراعتماااد 

و  نااانیاطم تیاا، قابليريپااذ انتقااال بااودن، قبااول قاباال

بار اسااس آنچاه    . (1391 ،)محمودپور ي استريدپذيیتأ

عناوان   هبا ي، رياز اعتمادپاذ  زیا ن قیتحق نيشد در ا بیان

 يهاا  ياساتراتژ از اساتفاده شاد و    قیا تحق تیفیك اریمع

شاده  استفاده  قیتحقي رياعتمادپذ نیتأم يبرا 1جدول 

 است:

 

 اعتمادپذيري تحقيق -5 جدول

 توضي  اقدام صورت گرفته توضي  معيار

 بودن قبول قابل
هاي تحقیق براي سازندگان  تهآيا برساخ

 واقعیت چندگانه اولیه باورپذير هستند؟

شاده طاي مسایر تحقیاق و در مواقا        هااي اساتنباط   در اين پژوه ، مقوله

بودن آنهاا،   قبول ربط چك و بررسي شد و قابل شوندگان ذي مقتضي با مصاحبه

 احراز گرديد.

 پذيري انتقال
واند ت اي كه نتايج يك مطالعه كیفي مي درجه

به يك محیط متفاوت ديگر نیز منتقل شده و 

 براي يك جمعیت متفاوت به كار رود.

  اشاتغال در حاوزه  ها  سال  سابقهداراي  و يافراد معتبر نیاز بانتخاب خبرگان 

هاي  هاي تولیدي و همكاري نظیر  مديران فروشگاه اي و بنگاه فروشگاه زنجیره

هااي   هاا همكااري باا فروشاگاه     ساال اندركاران تولید كه سابقه  مختلف، دست

 اي دارند. زنجیره

باا   اي كاه پاژوه  در آن انجاام شاده اسات      يك تصوير مفصل از زمینه   هئارا

  كاربردپاذيري   دادن اطالعات كافي باه خوانناده باراي قضااوت دربااره      هدف

طاور كامال    گام و باه  به است. در اين پژوه ، گام هاي ديگر ها در محیط يافته

 انجام پژوه ، شرح داده شده است.  زمینه 

  قابلیت اطمینان

پذير  میزاني كه در آن، فرايند بررسي اطمینان

هاي  است و نیز توانايي شناسايي جايي كه داده

معین از آن آمده، گردآوري شده و   يك مطالعه

 اند. به كار رفته

باا  ها و تصامیمات اتخااذ شاده در پاژوه       ها، روش در اختیار گذاشتن داده

گاران   تحقیاق توساط ديگار پاژوه      موشكافي و بازبیني پذيري هدف امكان

 باشد. مي

 تأيیدپذيري

قابلیت ارزيابي و تأيید چگونگي گردآوري و 

ها توسط محقق است. در اين  تحلیل داده

هاي او  زمینه محقق بايد نشان دهد كه يافته

 ها هستند. عمالً و واقعاً مبتني بر داده

ي ابيا  دسات ها تا  ها و نیز توضیح روند تحلیل داده الت مصاحبهارائه نمونه سؤا

 ها هستند. به نتايج تحقیق كه كامالً مبتني بر داده

  
 (2119) 1در اين تحقیق بر اساس نظرات كرساول 

بااراي تااأمین قابلیاات اعتماااد و روايااي، ضاامن ماارور    

مناد، باراي كسا      هاي قبلاي باه صاورت نظاام     پژوه 

ف الزم در پژوهشااگر، پروتكاال مهاااارت و ايجاااد انعطااا 

مصاااحبه تاادوين شااد و اسااتادان و متخصصااان آن را    

هاا   تحلیال مصااحبه    بازنگري و تأيیاد كردناد. همچناین   

ها و توسط دو نفر )يكي از  بالفاصله پس از انجام مصاحبه

پژوهشگران و همكار( و نظر ياك خباره بیروناي صاورت     

                                                           
1- Creswell 

اي هدفمند ه ها، نمونه گرفت. باراي تأمین اعتبار مصاحبه

و آشنا با موضوع تحقیاق انتخااب شاادند. همچنااین از     

هااي اجتماااعي    ها و موقعیات  ها در زمان انجاام مصاحبه

كننادگان   وسیله مشاركت مختلاف و نیاز چاك كاردن به

هاااي  )ارزيااابي درونااي(، بااراي تأيیااد صااحت برداشااات 

هاي بازخورد از فرد خبره بیروناي  پژوهشاگر و نیاز حلقه

ياابي بیروناي(، باراي نظاارت بار شایوه كُدگااذاري  )ارز

منظور افازاي    استفاده شده است. عالوه بر اين موارد، به

ساازي   ها ضبط و پیااده  پايايي تحقیق نیز تمامي مصاحبه
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شاوندگان   ها با چهار نفر از مصااحبه  گرديد و نتايج تحلیل

 مورد بازبیني قرار گرفت.

 

 هاي تحقيق يافته -1

ها از طريق مصاحبه، مفااهیم   ردآوري دادهپس از گ

كه باا اساتفاده از قواعاد علماي     ها  از مصاحبه ياستخراج

افزار فهرست گرديد و خروجاي   كدگذاري شده بود در نرم

. دسات آماد   آنها در قال  فايال مايكروساافت اكسال باه    

شااده  هااا و مفاااهیم اسااتخراج دادهبخشااي از كدگااذاري 

 ن داده شده است.نشا 2جدول عنوان نمونه در  به

 

 ميمفاه استخراج وها  داده يکدگذار جدول از يبخش -2 جدول

 مفهوم ها نمونه متن مصاحبه رديف

1 

 اي:  مصاحبه با مديران فروشگاه زنجیره

 يرگيماو هاي  بخ  در ناآل است نفعشان به ونقل حمل لحاظ از اوالً

 يباارا يولاا بچرخااد را مغااازه هااا ده ديااببر واناات كياا دياابا

 ،آورد يما  راهاا   جانس  كال  خاور كي يا رهیزنجهاي  فروشگاه

 عاتيضاا  ،اسات  تار  راحات  ونقال  حمل ،است تر كم شان نهيهز

مزاياي  اش همه نهايا .هستند ارتباط در نفر كي با ،است كمتر

 .است دكنندگانیتول براي يا رهیزنج فروشگاه

 هاي تولیدي هبنگا يبرا يا رهیزنج فروشگاه مثبت ثارآ 

 ونقل حمل ستمیس 

 ونقل حمل نهيهز 

 عمده يمشتر يمعدود تعداد با دكنندهیتول بستان بده 

 

 

 

مشاااهده  2جاادول از « مفهااوم»سااتون در  آنچااه

باا   اي هستند كاه  شده فشردهفهومي م يواحدها شود، مي

باا  كه اند  دست آمده يي بهها م از مصاحبهیاستخراج مستق

مقصود موردنظر از اين فرايناد  خبرگان انجام شده است. 

ها اسات. باا ايان     ها با استفاده از داده خلق يا ايجاد مقوله

و  ی تلخاا ،هااا سااطح انتاازاع گاازاره ي افاازا عماال، بااه

تاار  يانتزاعاا مفاااهیمدر قالاا   را آنهااا يساااز فشاارده

پردازيم. شايان يادآوري است كه كدگذاري باز از علوم  مي

درت تخیل و تواناايي  دقیقه نیست و محقق از خالقیت، ق

ها براي يافتن و خلق كدهاي  خود در تعبیر و تفسیر داده

اي از معاني مدنظر  نمونه 3برد. در جدول  درست بهره مي

 گر از هر مفهوم درج گرديده است. تحلیل

 

 مفهوم هر از گر يلتحل مدنظر يمعان از يا نمونه -3 جدول

 معني و منظور مد نظر محققين ترين واحد انتزاع( يمفهوم )ابتداي رديف

 هاي تولیدي بنگاه يبرا يا رهیزنج فروشگاه مثبت آثار 1
اي و  هاي زنجیره ها و نتايج مثبت حاصل از همكاري بین فروشگاه مزيت

 هاي تولیدي تولیدكننده براي بنگاه

 

ساطح   ي افازا ها، نسبت باه   پس از كدگذاري داده

در قالا    آنهاا  يسااز  و فشارده  ی ا و تلخا ه انتزاع گزاره

باه   به اين منظور، مفااهیم، پااالي  و   اقدام شد. ها مقوله

انجام  يساز فشرده ند  يعني قدم به قدممقوالت ختم شد

تار، چناد مفهاوم در زيار ياك چتار        به عبارت ساده. شد

تار باه ناام مقولاه قارار       تر يا درون يك فرف بزرگ بزرگ

مفهااوم   422از مجمااوع  گرفتنااد. در اياان پااژوه ،    

مقوله استخراج شد. براي نمونه، يكاي   45شده،  استخراج

 گاذاري در  ها تحات عناوان قیمات و قیمات     از اين مقوله

 ارائه شده است. 4جدول 
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 هاي فرعي ايجاد شده اي از مقوله نمونه -8 جدول

 مقوله عنوان مفهوم

 آن يگذار متیق در كاال نوع ریثتأ

 گذاري قیمت و قیمت

 متیق يبرا يزن چانه

 متیق سر بر رقابت

 كاالها يگذار متیقهاي  روش

 كاال يرو كننده مصرف متیق درج استیس

 يگذار متیق نیقوان

  فروشگاه زيتما عامل متیق

 يدستور يگذار متیق

 جامعه و هاي تولیدي بنگاه يبرا نيیپا متیق يباال نهيهز

 

 در هاا  مقوله گردد يم مشاهدهدر باال  كه طور همان

 انتازاع  ساطح  و هساتند  تار  يانتزاعا  ،میمفااه باا   سهيمقا

افزار اطلاس. تاي آي    اند. خروجي نرم داده بروز را يباالتر

درج  1در مورد مقوله اصلي مساائل اقتصاادي در شاكل    

 گرديده است.

 

 
 

 اي مقوله مسائل اقتصادي لس. تي آي، شكل شبكهافزار اط خروجي نرم -5 شكل
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بنیاااد، كدگااذاري   گااام بعاادي در اسااتراتژي داده 

محوري است. به ايان دلیال باه ايان مرحلاه كدگاذاري       

ها را  گويند كه در آن، پژوهشگر يكي از مقوله محوري مي

كناد و آن را در مركاز    عنوان مقوله محوري انتخاب مي به

بنیااد قارار    كاار روش داده  مدل پاارادايمي ياا چاارچوب   

ها را با آن بررسي و مشخ   دهد و ارتباط ساير مقوله مي

كند. بر اساس مدل پارادايمي يا چارچوب استراوس و  مي

شده در خصوص هر يك از اجازاي   كوربین و تعاريف ارائه

 يا رهیا زنج يهاا  فروشگاه دهيپد يميمدل پاراداچارچوب، 

 آمده است: 2شكل در  دیدر روابط با بخ  تول

 

  هاي توليدي بنگاه با روابط در يا رهيزنج يها فروشگاه يميپارادا مدل -2شكل 
 

 باشد: توضیح مدل به شرح ذيل مي

شرايطي هستند كاه باعاث ايجااد و     شرايط علّي:

 فروشاگاه  نكاه ياشاوند.   گیري پدياده محاوري ماي    شكل

 يدكننادگان یتول باا  ارتبااط  در بتواند و بخواهد يا رهیزنج

جها  كمّاي در بخا      باه  نناد ك يم يهمكار آن با كه

در  باشاد  مناد  عالقاه  دیا تول  بخ  يزندگ تیفیك تولید و 

 ايا  هاا  محارك  ايا  يعلّا  طيشارا  كيا  ازمناد ین اول درجه

 شاده  ييشناساا  ياصال  يعلّ طيشرا. باشد يم ييها شرانیپ

 يمنفا  اي مثبت ياثرگذار زانیم :از عبارتند رابطه نيا در

ي و ا رهیا زنج فروشاگاه  بقاا  و رشاد  ود،سا  بار  دگاهيد نيا

 بار  يمبتنا  كاه  يكوكاار ین و حسنه به يعالقمند زانیم

 نيااا مالكااان يانسااان و يمااذهب و يناايد يهااا ارزش

 كاركنااان و رانيمااد نگاااه يچگااونگ. اساات هااا فروشااگاه

 و تطاابق  زانیا م فروشاگاه،  نیمأتا  رهیا زنج باه  فروشاگاه 

 نيماواز  باا  صانعت  نيا ا در وكاار  كسا   عارف  يخوان هم

 بااه نساابت بااور  و تعهااد زانیاام كاالن،  اخالقاي اقتصاااد  

 زانیا م و رواباط  خچاه يتار شاركت،  ياجتمااع  تیمسئول

 كياا و  فروشااگاه نیباا شااده جاااديا يشخصاا ارتباااط

 كنناده  مصارف  و يمشاتر  دغدغاه  مشاخ ،  دكنندهیتول

 و  يا توز و هاي تولیادي  بنگاه در رونق و جه  به نسبت

 جااد يا وصخصا  نيا ا در مصرف بخ  كه يكشش زانیم

 جااد يا باراي  دكنندهیتول و فروشگاه يسازمانده و دكن يم

 به، ها حل راه تیجذاب زانیم و موضوعات نيا  يپا امكان

 فالن ميیگو يم دكنندهیتول اي فروشگاه به اگر نكهيا يمعن

جاايگزيني   حال  راه آن ماست مدنظر نيمواز خالف ،اقدام

 .رددا تیجذاب چقدر آنها يبرا میده يم هئارا كه

 مجموعااهاساات كااه  ياتفاااق ايااحادثااه  پديققده:

اداره كاردن آن   ايا  هاي متقابل باه كنتارل   ها/كن  كن 
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اساات كااه  يا دهيااپد ي،معطااوف اساات. مقولااه محااور 

 ،گريبه عبارت د  است گر لیو مركز توجه تحل يموردبررس

 گار  لیا ها هستند كه توسط تحل در داده يمركز يها دهيا

مركاز   ي. مقولاه محاور  شاوند  يما  هئا صورت مفهوم ارا به

اسات كاه تعاامالت     نيا پاژوه  ا  نيا موردتوجه ما در ا

هاي تولیدي چگونه شكل  با بنگاه يا رهیزنج يها فروشگاه

بار   يچه عاوامل  دارد، يدر حال حاضر چه وضع رد،یگ يم

 ييامادها یو پ جيو منجار باه چاه نتاا     گذارند يم ریثأآن ت

 ؟گردد يم

 ايا هاا   كن راهبردها،  )عمل و تعامل(: راهبردها

كه براي كنترل، اداره، برخورد  ي هستندهاي متقابل كن 

 قیتحق يها ند. دادهگیر يم صورت يمقوله اصل و پاسخ به

 يها فروشگاهكه  ييراهبردها نيتر كه عمده دهد ينشان م

: عبارتناد از  نناد ك يدنباال ما   ،در حال حاضار  ي،ا رهیزنج

، عرضاه شاده در فروشاگاه    يكاالهاا  يبارا  نيیپاا  متیق

 اي ندهايمستمر فرا يساز نهیبه قياز طر يور بهره  يافزا

فشار و تهااجم   ،يرضروریغ يها نهيو هز ها تیكاه  فعال

 يها استیمناف  و اتخاذ س  يافزا يبرا دكنندگانیبه تول

فروشااان، تنااوع  خاارده ريرقاباات بااا سااا يباارا يتهاااجم

قادرت    يهمكار فروشگاه به منظور افازا  دكنندگانیتول

 رشيو پاذ  يابيوجود آوردن نظام ارز فروشگاه، به يزن چانه

اصااالت و تااوان    یبااا هاادف تشااخ   دكنناادگانیتول

محصااوالت آنهااا و حصااول    تیاافیو ك دكنناادگانیتول

و مقررات، اكتفاا   نیاستانداردها و قوان تياز رعا نانیاطم

از  زیكنندگان و پرهدیو مقررات در روابط با تول نیبه قوان

ورود  يبارا  يقانون و مقررات الزامكه در  يلئورود به مسا

مانناد تجاارت منصافانه،     رد،وجود ندا يا رهیفروشگاه زنج

 دیاارو بااه باااال و مشاااركت در تول  يعمااود يكپااارچگي

 يگر لیتسه .برخوردار است يياز سود باال ي كهمحصوالت

 ،اوقات در امر عرضاه كااال باه باازار     يگاه نكهيا يبه معن

 يدر مورد كاالها شتریب ،دراهبر نيا نند،ك يم يلگریتسه

 ديماورد اساتقبال شاد    ان،یبن بازار، نوآورانه، دان  میتنظ

و  يتيمراكااز حمااا اياادولاات  تياامااورد حما ان،يمشااتر

آنها محادود اسات باه     دكنندگانیكه تعداد تول ييكاالها

 شاتر ینادرت و ب  راهبرد به نيا قيتشو .شود يكار گرفته م

 ايا  يخ  عماوم دولت، ب تيحما يدارا داتیدر مورد تول

 داتیاااز تول ياریدر مااورد بساا دهااد، يماا يهااا رو ساامن

 زیاان آور انيااز اياا نيیسااود پااا هیحاشاا ينوآورانااه، دارا

راي با  رناد، یگ يما   یرا پا  يتفااوت  يها راهبرد ب فروشگاه

در  يشاده باا مشاتقات نفتا     دیا تول يهزاران كااال  مثال،

هاا محصاول نوآوراناه در     ده اي گردد يها عرضه م فروشگاه

 .شود يعرضه نم يا رهیزنج يشگاهفرو

 ریثأكاه بار راهبردهاا تا     يخاصا  طيبه شرا بافتار:

مشاكل   يعلّ طيآنها از شرا زی)تم شود يگفته م گذارد يم

عنوان عوامل مرباوط باه محایط     عوامل بسیاري به است(.

هاا در ايان موضاوع     صنعت يا محیط كاالن و زيرسااخت  

 اقتصااد ت تأثیرگذار هستند  از جمله اين عوامال، وضاعی  

و حاكمیات اسات.    دولات  نق است. عامل بعدي  جامعه

مشي در رابطه با موضوعات مرتبط با  اينكه دولت چه خط

اين بخ  داشته باشد و چگوناه موضاوعات را اجراياي و    

 و دانا  مديريت كناد بار موضاوع، تاأثیر بسازايي دارد.      

نیز بر ايان پدياده و كلیاه عوامال دخیال،       جامعه يآگاه

باعاث آگااهي عماوم جامعاه، بخا        آموزش تأثیر دارد.

شاود، بسایاري از فعااالن     هاي تولیدي ماي  توزي  و بنگاه

بخ  توزي  و تولید از معیارهاي توسعه و مصرف پايادار  

اطاالع هساتند. در ماورد بسایاري از      و بازاريابي كالن بي

الزم وجود ندارد ياا   مقررات و قانونموازين اقتصاد كالن 

، هاا  يفنااور گاردد.   ر دقیق اجرا نماي طو قوانین موجود به

هاااي ارتباطااات،  هاااي تولیااد را بهبااود داده و روش روش

گیري را متحاول   كس  اطالعات، پاي ، ارزيابي و تصمیم

بسایاري از   ،دیا تول مراكاز  باه  يدسترسا كنند. از نظر  مي

اي از ب عد فیزيكي و مسافت ياا ابعااد    هاي زنجیره فروشگاه

الزم را به مراكز تولید ندارناد.  عملیاتي و مناب  دسترسي 

 ماان   و قیا دق زيتماا ايجاد  كه است ذكرشايان  نجايا در

ي، مشكل است لیكن تاالش شاده   علّ طيشرا و بافتار نیب

هااي   تر جزء بافتار و موارد خاص فروشگاه است موارد عام

 ي قرار گیرد.علّ طيشرااي جزء  زنجیره

 هساتند كاه مداخلاه    يطيشرا گر: شرايط مداخله
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اينكااه  .كننااد يمحاادود ماا اياا لیعواماال را تسااه ريسااا

اي چاه ارتبااطي باا تولیدكنناده و      هاي زنجیاره  فروشگاه

 يویا پرتفولمحصوالت آنها دارند باه خاود تولیدكنناده و    

شاود. اينكاه تولیاد كنناده در      نیز مربوط مي دكنندهیتول

خاود چاه دارد و از چاه تاوان،      چنتاه  اي سبدمجموع در 

برخااوردار اساات مهاام اساات. تااوان  مناااب  و جايگاااهي 

او باراي   محصاول  تیجاذاب اقتصادي تولیدكننده، میزان 

ي مورد اساتفاده، باا در نظار گارفتن     فناوركننده،  مصرف

تواناد باعاث    هاي كاارا و بهیناه ماي    اينكه توسعه فناوري

هاشامي و   )زيست گردد  ها در محیط كاه  سطح آالينده

نااوري دوساتدار   ، آياا تولیدكنناده از ف  (1395همكاران، 

آور يا  زيست يا فناوري زيان زيست يا مخرب محیط محیط

كناد،   آور براي كاركنان و افراد جامعه استفاده مي غیرزيان

اساات، اينكااه  انیاابن داناا اينكااه تولیااد تااا چااه حااد  

 ارتباطاات  و هاا  يتوانمناد و  هاا  مهارتتولیدكننده از چه 

ياا   اي و شخصي برخوردار است و اينكاه چاه نهااد    حرفه

نهادهايي حامي يك تولیدكننده خاص هستند و بسیاري 

 دهند.   موارد ديگر پرتفولیوي تولیدكننده را تشكیل مي

هساتند كاه    ييامدهایو پ جينتانتايج و پيامدها:  

. در وضاعیت  ناد يآ يدر اثر اتخاذ راهبردهاا باه وجاود ما    

كنوني، انجام يا انجام نشدن عمل يا تعامالت، خواسته ياا  

، منجر به وضعیت و پیامدهايي گرديده است كه ناخواسته

ترين آنها عبارتناد از اينكاه: آنچاه معیاار و ديادگاه       مهم

هااي   اي را در تعامل باا بنگااه   هاي زنجیره اصلي فروشگاه

 يارهاا یمع تيا محوردهاد، منحصاراً    تولیدي تشكیل مي

ماادت و شخصااي  ي بنگاااه مبنااي و مناااف  كوتاااهاقتصاااد

اي  هااي زنجیاره   است. فروشاگاه  داري وكار فروشگاه كس 

فشار وارد از عوامل محیطي مانند دولت و مشتريان را باه  

 باه  فشاار  نتقاال كنند. ايان ا  هاي تولیدي منتقل مي بنگاه

گاردد   باعث فشردگي در اين بخ  مي هاي تولیدي بنگاه

 حااذفكااه بااه معنااي كاااه  تعااداد تولیدكنناادگان و  

تر ، تمركاااز بیشاااكوچاااك و متوساااط دكننااادگانیتول

وري  هاا و افازاي  بهاره    تولیدكنندگان بر كااه  هزيناه  

با توجه به حركت اقتصاد به سمت نظام بازار است. لیكن 

وري باراي حفاظ قادرت     ي ارتقاي بهرهها ارانهيو كاه  

( 1398زاده تاالر پشتي و همكااران،   پذيري )عباس رقابت

گردد تا بتوانند با  مي ستيز طیمح و  بمنا بر فشارموج  

اده كمتر، ستاده بیشتري حاصل كنند كه اين به معني نه

 به دیتول میمستق يها روش بهتولیدكنندگان  اتكا  يافزا

تواند  است. يكي ديگر از پیامدهاي وض  جاري مي مصرف

 گارفتن  قارار باشاد كاه باه معناي      دكنناده یتول يزيناگز

ي اساات كااه فقااط تیوضااع در بخشااي از تولیدكنناادگان

لي ادامه دهاد تاا ببیناد در آيناده     مجبورند با وضعیت فع

چه اتفاقي خواهد افتاد. البته شايان ذكر است كه گروهي 

از تولیدكنندگان نیز در وضاعیت فعلاي داراي دادوساتد    

اي هساتند و از ساود    هااي زنجیاره   مناسبي باا فروشاگاه  

 باشند. منطقي برخوردار مي

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه -0

 تخفیفي اي زنجیره هاي فروشگاه كن  برهم و  كن 

 مختلف هاي گروه براي نايكساني نتايج تولید، بخ  با

 طیف يك در را تأثیر اين نتايج اگر. دارد تولیدكنندگان

 در و تولیدكننده حذف آن، سوي يك در دهیم قرار

 لیكن. دارد قرار تولیدكننده تعالي و موفقیت ديگر، سوي

 همه ايبر يكسان پیامد يك پديده اين ديگر، منظري از

 همكاري اي زنجیره هاي فروشگاه با كه تولیدكنندگاني

 تغییر، اين مرحله اولین. است تغییر آن و دارد كنند مي

 اي زنجیره هاي فروشگاه در كاال عرضه و ورود مجوز كس 

 مصاحبه در اي زنجیره هاي فروشگاه مسئول يك كه است

 .كند مي ياد «بزرگ زمین در بازي» استعاره با آن از

بااا توجااه بااه مطاارح شاادن مسااائلي نظیاار رشااد  

اقتصاااادي، ساااود، قیمااات، نقااادينگي تولیدكنناااده،   

ي و ... كاه از  گذار هيسرما ات،یمال ،يتجار يها تيمحدود

هاي جهااني اقتصااد هساتند )برقاي اساكويي و       شاخ 

(، ردپاي مسائل اقتصادي در كال مادل،   1398عابدزاده، 

قتصاادي در  قابل مشاهده است. بیشترين نماود مساائل ا  

گااردد. در  جاازء بافتااار از ماادل پااارادايمي مشاااهده مااي

حقیقت، اقتصاد جامعه و دولت، دو عامال بسایار مهام از    
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وكارهاا را تشاكیل    بافتار، زمینه يا محیط فعالیات كسا   

هااي تولیادي    اي و بنگااه  هاي زنجیره دهند و فروشگاه مي

درون اين بافتار، مشغول فعالیت هستند. در جزء شارايط  

علّي از مدل پارادايمي توجه به سود، رشاد و بقااي ياك    

ساز، محرك و انگیزه  مسئله اقتصادي است كه علت زمینه

هااي تولیادي    اي را از تعامال باا بنگااه    فروشگاه زنجیاره 

دهد. در بخا  راهبردهاا از مادل پاارادايمي،      توضیح مي

عامل قیمات پاايین يعناي ارزان و پاايین باودن قیمات       

عناوان   اي باه  ده توسط فروشگاه زنجیاره ش كاالهاي عرضه

آشكارترين مسئله اقتصادي قابل مشاهده اسات. در جازء   

گر، موضاوع تاوان اقتصاادي تولیدكنناده،      شرايط مداخله

صاورت ياك ويژگاي ياا      يك عامل اقتصادي است كه باه 

يابد و بر نحوه تعامل  خصیصه دروني تولیدكننده نمود مي

گذارد. در جزء  ه، تأثیر مياي با تولیدكنند فروشگاه زنجیره

پیامدها از مدل پارادايمي، موضاوع محوريات معیارهااي    

عنوان ياك مسائله اقتصاادي قابال مشااهده       اقتصادي به

است و بادين معناي اسات كاه آنچاه بیشاتر از مساائل        

زيسااتي، سیاسااي، فناورانااه،  اخالقااي، اجتماااعي، محاایط

حاال   شود و در كل و در قانوني و غیره، در نظر گرفته مي

اي و  كاان  بااین فروشااگاه زنجیااره حاضاار، پیامااد باارهم

هاي تولیدي است اين است كه معیارهاي اقتصاادي   بنگاه

 يابد. بر ساير معیارها غلبه مي

 هااي مطالعاه ويتاك    هااي تحقیاق باا يافتاه     يافتاه 

 وابساتگي  كاه  مبني بر اينكه( 2121زابورك ) و هاجوك

 طرياق  از واناد ت مي اصلي فروش خرده به كننده تولید زياد

 بار  مثبتاي  تأثیرات همكاري، از ناشي بیشتر مناف  ايجاد

راساتا اسات. همچناین     باشاد، هام   داشته تولیدكنندگان

طاور كاه    دهد كه همان اهمیت مسائل اقتصادي نشان مي

اي مسائل اقتصادي مهم است، براي  براي فروشگاه زنجیره

و تولیدكنندگان همكار نیز مسائل اقتصادي اهمیات دارد  

تولیدكنناادگان رفتااار اقتصااادي فروشااگاه را بااا خااود و  

همتايااان خااود زياار نظاار دارنااد و مبناااي مقايسااه قاارار 

 گاريفن  و راستا با مطالعاه لاي   دهند و اين موضوع هم مي

 و نساا  هاااي زناادي اساات. همچنااین بااا يافتااه (2119)

 اي زنجیاره  مبناي بار اينكاه فروشاگاه     (1398همكاران )

 باه  نسبت كنندگان مصرف شدهاكادر بر كیفیت تواند مي

 راستا است. بر بخ  تولید تأثیر بگذارد، هم محصوالت

هاي  بر اين باور است كه فروشگاه (1391) 1فیشمن

 كاه  ييهاا  شاركت  اتیا عمل يژرفاا  باه اي، امروزه   زنجیره

هااي   لایكن داده  دنا كن يما  نفوذ هستند اش كننده نیتأم

، بیاانگر ايان   هاي انجام شده با خبرگان حاصل از مصاحبه

اي، نفوذ زيادي  هاي زنجیره است كه در كشور ما فروشگاه

در بخ  عملیاتي تولیدكنندگان ندارند و در ايان ماورد،   

بیشااتر بااه قااوانین و مقااررات، اسااتانداردها و وجااود     

هاي تأيید صالحیت تولیدكننادگان و كیفیات    نامه گواهي

 2كنناد. از طرفاي، رياردون و گاوالتي     تولیدات اكتفا ماي 

اناااد كاااه  ( در تحقیاااق خاااود نتیجاااه گرفتاااه2118)

سنتي و تولیدكننادگان خارد، باه دلیال      ها يفروش خرده

را  ياديز يفشارهاي بزرگ، ها سوپرماركتتأثیرات منفي 

مجباور باه تارك باازار      تيا نها درگردناد و   متحمل ماي 

هاي انجاام   خواهند شد. در تحقیق حاضر نیز در مصاحبه

اين موضوع اشاره شده است كاه  شده با خبرگان، بارها به 

هااي   در كشور ما نیز بخا  زياادي از توساعه فروشاگاه    

فروشاي   اي از محال گارفتن ساهم باازار از خارده      زنجیره

سنتي بوده و خواهد بود. نتايج تحقیق حاضر نیز گويااي  

 عوامل از وارد فشاراي،  هاي زنجیره اين است كه فروشگاه

 هااي تولیادي   بنگاه به را انيمشتر و دولت مانند يطیمح

 .ندكن يم منتقل

( در تحقیق خود چناین  2117و همكاران ) 3كلین

 هام  ي،مذهب زهیانگ يدارا يها شركتاند كه  نتیجه گرفته

 ياجتماااع يهااا شاابكه خاادمت در هاام و دهنااده بازتاااب

هاي تحقیق حاضر، پس از معیارهااي   . بنا بر يافتههستند

هااي ديناي و    زهها و از جملاه انگیا   اقتصادي، ساير انگیزه

تواناد يكاي از عوامال علّاي حركات       مذهبي و انساني مي

هااي تولیادي در مسایر     اي و بنگااه  هاي زنجیره فروشگاه

 رونق تولید باشد.  

                                                           
1- Fishman 

2- Reardon and Gulati 

3- Klein 
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هاي تحقیق در مورد كیفیات   بر اساس تحلیل داده

هااي   اناد كاه فروشاگاه    تولید، اكثر پاسخگويان بیان كرده

شاده   پذيرفتاه  اي براي بررساي كیفیات تولیادات    زنجیره

داراي دواير و كارشناسان و سیستم بازديد از محل تولیاد  

و كنترل مستمر كیفیت محصوالت هساتند. لایكن ايان    

ها تا حد زياادي محادود باه بررساي مجوزهااي       سیستم

هاا و مراكازي كاه فاصاله      تولید است و در مورد كارخاناه 

اي دارند محدوديت  مكاني زيادي با دفاتر فروشگاه زنجیره

هااي تحقیاق،    سترسي وجود دارد. بر اساس تحلیل دادهد

زيساتي   اي، رعايت معیارهاي محایط  هاي زنجیره فروشگاه

را در تولید كاالها و عرضه كاالها منحصار باه دارا باودن    

اناد.   زيسات كارده   هااي متاولي محایط    مجوز از ساازمان 

هااي   هاي تحقیق، فروشگاه همچنین براساس تحلیل داده

سیستمي نسبت به مسائل اقتصااد كاالن   اي نگاه  زنجیره

جامعه ندارند و فقط گاهي ممكن است در حاد ماديريت   

زنجیره تأمین و مسئولیت اجتماعي فروشاگاه نسابت باه    

موضوع، حساسیت داشته باشند و حساسیتي نسابت باه   

هااي تولیادي    موضوع ضاعف منااب  اقتصاادي در بنگااه    

اي باا   زنجیرههاي از همكاري فروشگاه  ندارند. البته نمونه

 تولیدكنندگان كشاورزي و روستايي وجود دارد.

هااي   داشاتن قیمات   اي با نگاه  هاي زنجیره فروشگاه

خود زير قیمت بازار، باا عرضاه متناوع كاالهاا در طیاف      

كیفي و قیمتي متنوع و با ايجاد ناوآوري در محصاوالت،   

بناادي، تبلیغااات، خاادمات و شاایوه عرضااه و بااا    بسااته

نسبت به برخورد با مشاتريان، برتاري    پذيري زياد انعطاف

هاااي عرضااه كاااال حفااظ  رقاابتي خااود را از ساااير شاایوه 

ها با كنترل كیفي دقیق بار كااال و    كنند. اين فروشگاه مي

اي به نام اطمیناان از   افزودهارائه خدمات مرجوعي، ارزش

هاي خرياد   زني در میان قفسه كنند. پرسه خريد ايجاد مي

كنناده و جاذاب اسات و     ي، سرگرما هاي زنجیره فروشگاه

هاا را   ها، خانواده محیط سالم حاكم بر فضاي اين فروشگاه

كناد و از نظار    به رجوع خاانوادگي باه آنهاا ترغیا  ماي     

هاا باا باه     اقتصادي، ايجادكننده ارزش است. اين فروشگاه

حداقل رساندن حاشیه سود براي خود و تولیدكننادگان،  

ند و با ايجاد ثباات در  ده ارزندگي محصول را افزاي  مي

بیني بازار توساط تولیدكننادگان را    ها، امكان پی  قیمت

 دهد. افزاي  مي

 و اجابت يها نهيهز ،فروشان خرده يبرا يكل طور هب

 نیبا  ياعتماد بي و ستین زیناچ و يجزئ ،دولت از اطاعت

 زیاان (Little et al., 2009) فروشااان خاارده و دولاات

 مطارح  ماا  كشاور  و هاكشاور  ريسا در كه است يموضوع

طور سااالنه   وكارها به ها و كس  در كشور ما شركت .است

ي يا سود و زيان اقتصاد سود يسنت شاخ تنها براساس 

شوند و بر اين اساس نسابت باه تعیاین     مالي ارزيابي مي

 گردد.   میزان مالیات اقدام مي

شود كاه   پیشنهاد ميهاي پژوه   با توجه به يافته

وكارهاا باه كاار     یز براي ارزيابي كس معیارهاي ديگري ن

بار   راتیثأتا توانناد میازان    گرفته شود، اين معیارهاا ماي  

اقتصاد كالن و تأثیرات و رونق تولید باشاد. همچناین باا    

هااي   توجه به اهمیات مساائل اقتصاادي باراي فروشاگاه     

 شود كه ضمن توجه اي و بخ  تولید پیشنهاد مي زنجیره

 هااي  فروشاگاه  توسعه ويكردر در پايدار تولید محوريت به

كشااور و تشااويق همكاااري بااین بخاا  تولیااد و      در

هااا بااه بخاا  تولیااد، از  هااا و كمااك فروشااگاه فروشااگاه

ي اقتصادي استفاده شود و به اين امر  ها راهكارها و مشوق

صرفاً به صورت بخشي از مسئولیت اجتماعي فروشگاه ياا  

نیااات خیرخواهانااه نگريسااته نشااود  زياارا باادون وجااود 

هاي اقتصادي، پیشرفت چناداني در ايان كاار باه      محرك

هاا نیار    وجود نخواهد آمد. همچنین به مديران فروشاگاه 

گردد به همكاري با تولیدكنندگان به صورت  پیشنهاد مي

تواند مناف  اقتصادي براي هار   موضوعي نگاه كنند كه مي

دو طرف داشته باشد و به اين امر به صورت ياك فرايناد   

تصاادي اجتمااعي بلندمادت نگريساته شاود.      برد اق -برد

 در موجاود  تجربیاات  بهتارين  گساترش  و عاالوه رواج  به

 باه  تولیاد  بخا   به اي زنجیره هاي فروشگاه كمك زمینه

ضاعیف   و نوپاا  متوساط،  و كوچك تولیدكنندگان به ويژه

 تاوان  ماي  آينده تحقیقات . همچنین درگردد پیشنهاد مي

 باا  رابطاه  در اي رهزنجیا  هااي  فروشاگاه  تاأثیر  و نقا   به
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 نیز ها و فروشگاه اين با مرتبط نفعان ذي مختلف قشرهاي

 باه  كمك در اي زنجیره هاي فروشگاه تأثیر و نق  موضوع

 منصافانه  جامعه و تجارت از فقرزدايي و پذير آسی  اقشار

 هاااي فروشااگاه نقاا  اي و زنجیااره هاااي فروشااگاه در

 باه  آن نمشاتريا  و نفعاان  ذي بیشاتر  توجه در اي زنجیره

 .پرداخت زيست محیط

 

 منابع -8

 معرفي و شناسايي(. 1391. )ماندانا زاده،اشرف زهرا  آقاجاني،

 و باازرگ هااايفروشااگاه سااهم افاازاي  راهكارهاااي

 زنجیااره و لجسااتیك كنفاارانس. كشااور در ايزنجیااره

 .تأمین

(. 1398. )يا رهیااااااهاااااااي زنج فروشااااااگاه هياااااااتحاد
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