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علی الخصوص اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، اعمال تحریم های 
بین المللی علیه ایران و صنایع زیربنایی کش��ور به ویژه صنعت 
نف��ت و این واقعیت ک��ه در صنعت نف��ت وگاز موضوع ارزیابی 
س��ازندگان داخلی با رویکرد اقتص��اد مقاومتی که بر حمایت و 
توانمندس��ازی آنان، کاهش وابس��تگی به کشورهای خارجی و 
نیل به خودکفایی تأکید دارد، کمتر مورد توجه بوده اس��ت، لذا 

انجام چنین پژوهش هایی ضروری به نظر می رسد.
از طرف��ی با توجه به اینکه نتایج این پژوهش از یک س��و، برای 
کارفرمایان، افزایش قدرت شناس��ایی منابع، ارزیابی، چانه زنی 
و انتخاب تأمین کننده اس��تراتژیک و گسترش زنجیره تأمین و 
از س��وی دیگر، برای سازندگاِن داخلی، افزایش توان شناسایی 
نیازه��ا و معیارهای ارزیابی  کارفرمایان و نیز س��هولت ورود به 
بازار صنعت نفت وگاز و گسترش آن را فراهم می آورد، لذا انجام 

آن حائز اهمیت فراوان می باشد.
این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ سوال "عوامل موثر بر ارزیابی 
س��ازندگان داخلی در صنعت نفت وگاز در راستای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی چیست؟" است تا به روش جامع و کاملی برای 

ارزیابی آنها دست یابد.

1- مبانی نظری پژوهش
انجام هر پژوه��ش نیازمند مطالعه مبانی نظری و پژوهش های 

پیشین مرتبط با آن است.

1-1- خرید سازمانی
خريد سازماني نوعی فرايند تصميم گيري است كه سازمان رسمي 
به كمك آن، ني��از به خريد كاال و خدمات را به وجود آورده و آنگاه 
به تش��خيص، ارزياب��ي و انتخاب بين نام هاي تجاري و فروش��نده 
اق��دام مي كنن��د ]4[. خريداران س��ازماني ش��امل توليدكنندگان، 
عمده فروش��ان، خرده فروش��ان و همچني��ن، س��ازمان هاي دولتي 
هس��تند كه كاالها و خدمات را براي استفاده خود يا فروش مجدد 
خريداري مي نمايند]5[. ش��ش مرحله براي فرايند خريد سازماني 
بيان ش��ده كه شامل تعيين مشخصات، تعيين تأمین كننده، انعقاد 

قرارداد، سفارش، تسريع و ارزيابي است]6[.

1-2- انتخاب تأمین کننده
ب��ه همان مقدار که انتخاب تأمین کنندگان مناس��ب در تقليل 
هزينه ه��ا مؤثر اس��ت و باعث افزايش قدرت رقابت ش��رکت ها 
می ش��ود، انتخاب تأمین کنندگاِن نامناس��ب نيز می تواند باعث 

تنزل موقعيت مالی و عملياتی ش��رکت ها شود]7[. منبع یابی و 
تخصیص سفارش به تأمین کنندگان مناسب، هزینه های تأمین 
را به شکل قابل مالحظه ای  کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان 
را افزایش می دهد]2[. انتخاب تأمین کنندگان یک مسئله مهم 
تصمیم گیری گروهی اس��ت که نیازمن��د به کارگیری گروهی از 

متخصصان می باشد]3[.

1-3- شاخص هاي انتخاب تأمین کننده
 در گذش��ته، پژوهشگران ش��اخص هایی را به شرح جدول-1 

برای انتخاب تأمین کننده شناسایی کرده اند.
 

1-4- ارزیابی تأمین کنندگان 
ارزیابی تأمین کنندگان یکی از اساسی ترین مسائل تصمیم گیري 
اس��ت. یکی از موارد بالقوه ي اس��تفاده از این ارزیابی ها فراهم 
نم��ودن اطالعات الزم به منظور کاهش تع��داد تأمین کنندگان 
می باش��د که این عمل به نوبه خود از طری��ق کاهش هزینه ها، 
باعث افزایش سوددهی و از س��ویی باعث ایجاد ارتباط بهتر با 
تأمین کنندگان می گردد]27[. برخی معیارهاي عمومی و موثر 
در انتخاب یک تأمین کننده را می توان کیفیت، قیمت، تحویل 
و خدمات برش��مرد. این معیارهاي ارزیابی اغلب با یکدیگر در 
تعارض ب��وده و به طورکلی برآورده س��اختن هم��ه معیارهاي 

موردنظر غیرممکن می باشد]28[.

1-5- اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی اش��اره به س��اختاری نظام مند دارد که در آن، 
تهدیدات به فرصت ها بدل شده و زمینه رشد و توسعه اقتصادی 
و نهایت��اً عدال��ت اجتماعی از دل آن به وقوع خواهد پیوس��ت. 
تحق��ق اقتصاد مقاومتی به مثابه یک هدف مورد نظر اس��ت که 
نتیجه آن، قطع وابس��تگی و جلوگیری از فش��ارهای اقتصادی 
دش��منان خواهد بود. "اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که 
در ش��رایط فش��ار، در شرایط تحریم، در ش��رایط دشمنی ها و 
خصومت های ش��دید می تواند تعیین کننده رش��د و شکوفایی 
کشور باش��د. وظیفه همه ما این است که سعی کنیم کشور را 
مس��تحکم، غیر قابل نفوذ، غیر قابل تأثیر از س��وی دشمن، حفظ 
کنی��م و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائ��ات »اقتصاد مقاومتی« 
است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک رکن اساسی 
و مهم، مقاوم بودن اقتصاد اس��ت. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید 
بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه دشمن 
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قرار بگیرد، مقاومت کند" ]29[.

1-6- سازنده داخلی
منظور از سازنده داخلی مجموعه ای می باشد که حداقل یکی از 

موارد زير را در برگیرد:
1- اقدام به ایجاد کارگاه یا سوله، تجهیز آن و به کارگیری افراد 

متخصص نماید.
2- تولی��د قطعات در داخل مجموعه و مونتاژ و تولید محصول 

 1  شاخص های انتخاب تأمین کننده                

شاخص های انتخاب تأمین کنندهمرجع

]8[

کیفیت، تحویل به موقع، ســوابق اجرایی، برنامه گارانتی و مرجوعی، توانایی تولید، قیمت، توانایی فنی، موقعیت مالی، سیســتم 
شــکایت از مشــکالت، سیستم ارتباطات، شــهرت و اعتبار، میزان عالقه به کســب وکار، مدیریت ســازمان، کنترل های عملکردی، 
خدمات پس از فروش، اخالق و رفتار پرســنل، جایگاه شــرکت، توانایی بســته بندی، روابط کاری پرســنل، موقعیت جغرافیایی، 

میزان کسب وکارهای قبلی، کمک های آموزشی، میزان توافقات دوجانبه

کیفیت، تحویل به موقع، قیمت، توانایی فنی، موقعیت مالی، سوابق کاری تأمین کننده، انعطاف پذیری، خدمات]9[

قیمت، کیفیت، انعطاف پذیري، شهرت، نام تجاري تأمین کننده، هزینه ها، استفاده از مواد دوستدار طبیعت]10[

قیمت، کیفیت، هزینه ها، نام و برند تجاری تأمین کننده، استفاده از مواد دوستدار طبیعت، انعطاف پذیری، شهرت و اعتبار، برند ]11[
تجاری تأمین کننده

قیمت، زمان تحویل، رضایت مشــتری، کیفیت محصول، خدمات پس از فروش، انعطاف پذیری تأمین کننده، فرهنگ و روابط کاری، ]12[
سابقه و تجربه بلندمدت در تأمین

کیفیت، زمان تحویل، هزینه های محصول، رضایت مشتری، هزینه های مدیریت، فرایند حمل و نقل]13[

اعتبار تحویل، انعطاف پذیری و تحویل، زمان پاســخگویی زنجیره تأمین، قیمت، انعطاف محصول، هزینه های حمل و نقل محصول، ]14[
هزینه گارانتی محصول یا هزینه قطعات برگشتی، میزان گردش سرمایه

هزینه، کیفیت، قیمت محصول نهایی، داشــتن سوابق همکاری با تأمین کننده، شایستگی و تجربه تأمین کننده، توانایی و صداقت ]15[
کارکنان فروش

تحویل به موقع، کیفیت محصول، توانایی پاســخ به درخواســت های ضروری، شفافیت حســاب های مالی، توانایی طراحی محصول، ]16[
خدمات پس از فروش، قیمت محصول

قیمت، زمان تحویل، رضایت مشتري، کیفیت محصول، ارائه ي خدمات باال، انعطاف پذیري، فرهنگ، سابقه و تجربه]17[

کیفیــت محصول نهایی، هزینه، زمان تحویــل، اعتماد، انعطاف پذیری و نوآوری، تعاون و همکاری، روابط بلندمدت مابین مشــتری ]18[
و تأمین کننده، پذیرش تکنولوژی جدید توسط تأمین کننده، عملکرد مالی شفاف، توانایی طراحی محصول، کیفیت اجزا محصول

کیفیت، پاسخگویی، تحویل به موقع، توانایی مالی، مدیریت، توانایی فنی، امکانات تأمین کننده]19[

قدرت مالی، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، نحوه گردش اطالعات، کیفیت محصول، تحویل به موقع]20[

تحویل به موقع، کیفیت محصول، قیمت محصول، ســطح تکنولوژی و تولید، پاسخگویی به نیازهای مشتری، حرفه ای بودن پرسنل ]21[
فروش، کیفیت روابط

هزینه، رضایت مشتری، کیفیت، توانایی مالی، توانایی فنی، آموزش پرسنل، فرهنگ سازمانی، تحقیق و توسعه، ایمنی]22[

کیفیت، هزینه، تکنولوژی، توانایی تولید، تحقیق و توسعه، تحویل به موقع، خدمات ارائه شده]23[

توانایی تولیدی، مدیریت کیفیت، خدمات قبل و پس از فروش، کیفیت، تحویل به موقع، میزان کنترل سازمان، برنامه کسب وکار، ]24[
ارتباط با مشتری

انعطاف پذیری، کیفیت، قیمت، خدمات، تحویل به موقع]25[

کیفیت، تحویل به موقع، قیمت، توانایی تولید، خدمات، مدیریت، تحقیق و توسعه، توانایی مالی، انعطاف پذیری، شهرت و اعتبار]26[
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نهایی.
3- تهیه قطعات از طریق برون س��پاری از شرکت های داخلی و 
یا تأمین بخشی از آن از خارج و مونتاژ و تولید محصول نهایی.

4- س��اخت قطعات یدکی تجهیزات و ماش��ین آالت مورد نیاز 
صنایع نفت و گاز ]30[.

1-7- ارزیابی سازنده داخلی
فراین��دی اس��ت که باعث می ش��ود ت��ا س��ازندگانی معتبر با 
باالترین قابلیت ها و توانایی ها شناس��ایی ش��وند و در فهرست 

تأمین کنندگان اصلی کارفرمایان قرار گیرند.
 

2- پیشینه پژوهش
حسینی سیاه دش��تی در مقال��ه ای با عنوان "تفکر اس��تراتژیک 
و چالش ه��ای پی��ش روی آن در اج��رای اقتص��اد مقاومتی در 
س��ازمان های ایرانی" که با هدف شناسایی عوامل و ویژگي های 
موردنیاز جهت تحقق تفکر اس��تراتژیک در سازمان هاي ایرانی 
و بررس��ی چالش های پیش روی آن در اجرای اقتصاد مقاومتی 
انج��ام شده اس��ت، به این نتیجه دس��ت یافت  که اس��تراتژیک 
فکرکردن مدیران و اعضای سازمان منجر به برتری سازمان در 
بازار رقابت، تسهیل در راه دستیابی به چشم اندازها و همچنین 
وارد ش��دن ب��ه حوزه های جدی��د و خلق ارزش ه��ای نو برای 

سازمان و ذي نفعان خواهدشد]31[.
بیات و شیروانی ناغانی در مقاله ای با عنوان "توسعه  گزینه های 
راهبردی برای سیاس��ت گذاری در صنعت نفت ایران بر اساس 
آینده نگ��ری راهبردی" که به منظور شناس��ایی و اولویت بندی 
عوام��ل اثرگ��ذار بر صنعت نف��ت از روش دلف��ی دو مرحله ای 
اس��تفاده کردند، ب��ه ای��ن نتیجه دس��ت یافتند ک��ه 40 عامل 
شناسایی ش��ده موثر بر صنعت نفت ایران از منظر مدیران رده 
 عالی در چهار حوزه سیاس��ی، اقتص��ادی، اجتماعی و فناورانه 

دسته بندی می شوند]32[.

دانشفر و همکاران در مقاله ای با عنوان "تعیین اقدامات اولویت دار 
برای دانش بنیان نمودن صنعت نفت وگاز کش��ور در چارچوب 
اقتصاد مقاومتی" با اس��تفاده از روش های پژوهش اس��نادی و 
تحلیل محتوا شاخص های اقتصاد دانش بنیان بر اساس بندهای 
سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، نظرات خبرگان، وضعیت 
فعلی و مطلوب شاخص های اقتصاد دانش بنیان در صنعت نفت 
را شناسایی و پس از بررسی، در یک دستگاه ماتریس توانمندِی 
اثربخش��ی بر اس��اس نظر خبرگان اولویت گ��ذاری نمودند. در 
نهایت این نتیجه حاصل ش��د که به ترتی��ب تأمین منابع مالی 
و س��رمایه گذاری در توس��عه فناوری صنعت نفت وگاز کش��ور، 
تولید کاالهای اساسی موردنیاز صنعت نفت وگاز کشور، توسعه 
زیرس��اخت های مورد نیاز پژوهش و توس��عه بخش خصوصی 
فع��ال در صنعت نفت، افزایش پژوهش و توس��عه فناوری ها در 
صنعت نفت وگاز کشور، تکمیل قوانین و مقررات در مورد نحوه 
فعالی��ت و مش��ارکت بخش خصوصی در ط��ول زنجیره ارزش 
صنعت نفت وگاز، پشتیبانی از توسعه نوآوری در کسب وکارهای 
 کوچک و متوسط در صنعت نفت وگاز، افزایش تعداد و باالخره، 
تشکیل شرکت های ایرانی با ش��ریک خارجی فعال در صنعت 
نف��ت وگاز، مهم ترین عوامل موثر بر دانش بنیان ش��دن صنعت 

نفت و اقتصاد دانش بنیان در صنعت نفت وگاز می باشند ]33[.
عبدالباسط و همکاران در مقاله ای با عنوان "چارچوب ارزیابی، 
تخمین و مدیریت ریس��ک: اب��زار اقتصادی برای کمی س��ازی 
میزان ریس��ک در زنجی��ره تأمین" که با توجه ب��ه معیارهای 
رضایت مش��تری از قبی��ل تحویل به موقع، تحوی��ل رایگان در 
صورت آس��یب وکسری  کاالی مورد سفارش و تکمیل سفارش 
انجام ش��د، به این نتیجه دست یافتند که رتبه بندی، مهم ترین 
ریس��ک های موثر بر دس��تیابی ب��ه اهداف س��ازمان به ترتیب 
انبارداری و وقفه در تولید، فقدان یکپارچگی با تأمین کنندگان 
ب��رای محصول نهایی، فقدان ش��فافیت اطالعات، آس��یب های 
حین حمل ونقل، فقدان راه حل های جایگزین برای حمل ونقل، 

 2  نتایج پرسش نامه های پانل مرجع                

مخالفموافقمعیارنامکد اختصاری

MManagement & Productivity Ability400توان مدیریت و بهره وری

TTechnical & Engineering Ability400توان فنی و مهندسی

CCommercial & Marketing Ability400توان بازرگانی و بازاریابی

QQuality & Technical Inspection400کیفیت و بازرسی فنی محصوالت
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وقفه ه��ای برنامه ریزی نش��ده خط تولید، خطاه��ای جدی در 
پیش بین��ی، یکپارچگ��ی ضعیف بین تأمین کنن��دگان میانی و 

پراکندگی مشتریان هستند]34[. 
کومار و همکاران در مقاله ای با عنوان "توسعه سیستم پشتیبانی 
تصمیم گی��ری برای انتخ��اب تأمین کنن��دگان الکترونیکی در 
صنایع تولید تجهیزات مکانیکی هندوستان با استفاده از روش 
MDBA " ب��ه انتخاب بهترین آنها پرداختن��د و به این نتیجه 

رس��یدند که مهم ترین معیارهای ارزیابی تأمین کننده به ترتیب  
کیفی��ت، ذخیره س��ازی، هزین��ه، خدمات، س��اخت، مدیریت 
فراساختار محیطی عمومی، قابلیت اطمینان بر اساس عملکرد 

مالی گذشته و مدیریت می باشند ]35[.
اس��تویچ در مقاله ای با عنوان "معیارهای انتخاب تأمین کننده: 
م��روری بر ادبیات" که به بررس��ی 20 معیار اصلی بر اس��اس 
ترکیب رویکردهای مختلف ش��امل مرور ادبیات و مش��اوره با 
مدی��ران و خبرگان  کس��ب وکار صورت گرفت، ب��ه این نتیجه 
دس��ت یافت  که همچن��ان معیارهای س��نتی از قبیل  کیفیت، 
قیم��ت و تحویل نقش مهمی در ارزیابی تأمین کنندگان دارند. 
البته با به روز شدن اهداف مشتریان، نیاز به وجود رویکردهای 
یکپارچ��ه ای  که عوامل بیش��تری را به عنوان معی��ار ارزیابی و 
انتخاب درنظرگیرند احس��اس می ش��ود. از جمله این معیارها 
می توان به سیس��تم ارتباط��ی، روش های پرداخ��ت، ظرفیت 
حمل ونقل، کس��ب وکار پاک و مواردی از این دس��ت اشاره کرد 

.]36[
لوت��را و هم��کاران در مقاله ای ب��ا عنوان "چارچ��وب یکپارچه 
ارزیابی و انتخاب تأمین کنن��ده پایدار در زنجیره تأمین" که با 
درنظرگرفتن س��ه معیار اصلی اقتص��ادی، محیطی و اجتماعی 
بر اس��اس نظر خب��رگان، برای انتخ��اب تأمین کنن��ده پایدار 
انجام ش��د به این نتیجه دست یافتند  که پنج معیار اول انتخاب 

تأمین کننده، به ترتیب عبارتند از: هزینه های محیطی، کیفیت 
محصوالت، قیمت محصوالت، سیس��تم های ایمنی و س��المت 

شغلی و صالحیت های محیطی ]37[.

3- روش شناسی پژوهش
از آنجايي كه در این پژوهش به شناس��ایی و دسته بندی عوامل 
موثر بر ارزیابی سازندگان داخلی در راستای سیاست های اقتصاد 
مقاومتی با اس��تفاده از نظرات خبرگان پرداخته  شده اس��ت و 
شناسایی شاخص ها در موارد مذکور به صورت خاص در صنعت 
نفت وگاز و شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق انجام گرفته است، 

لذا می توان آن را یک پژوهش اکتشافی ژرفانگر دانست.

3-1- روش نمونه گیری پژوهش
در ای��ن پژوهش از ترکی��ب روش های نمونه گی��ری هدفمند، 
دردس��ترس، شبکه ای و سهمیه ای استفاده شده است که منجر 
به کاهش زمان و هزینه، افزایش سرعت و دقت عمل و در نهایت 

دستیابی به نتایج قابل قبول شد.

3-2- جامعه و نمونه آماری پژوهش
در پژوهش حاضر، کلیه نفرات تأثیرگذار بر رفتار خرید سازمانی 
شامل خبرگان و متخصصان مجرب صنعت نفت وگاز در شرکت 
نفت مناطق مرکزی ایران و ش��رکت های تابعه، به عنوان جامعه 

آماری درنظرگرفته  شده است. 
نمون��ه آم��اری ای��ن پژوه��ش کلی��ه نف��رات تأثیرگ��ذار ب��ر 
رفتارخریدسازمانی شامل 30 نفر از خبرگان صنعت ) پانلیست( 
متشکل از مدیران، رؤسا و کارشناسان ارشد ادارات و واحدهای 
مختلف شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق )از شرکت های تابعه  

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران( می باشد.

 3  نتایج پرسش نامه های پانل 1                

مخالفموافقمعیارنامکد اختصاری

M1سازماندهی و تشکیالت مدیریتی
برنامه راهبردی، تاپ چارت، نرم افزار اتوماسیون اداری، تکنیک ها و نرم افزارهای مدیریتی، 

برنامه و تقویم آموزشی و سازوکار افزایش مهارت، گواهی نامه ها و جوائز مربوط به 
مدیریت کیفیت و ایمنی، نظام پیشنهادات، مشاوران استراتژیک سازمان، مدیریت ریسک

350

M2سیستم مدیریت وکنترل پروژه های ساخت و تولید، سیستم مدیریت و برنامه ریزی تولید سیستم های مدیریتی
350و موجودی

M3HSE-in350بهداشت روانی و صنعتی پرسنل

M4HSE-out350اصول محیط زیست، مدیریت ضایعات و پسماند



مقاالت کاربرد ی

80

3-3- روش های گردآوري داده ها 
در ف��از اول جهت گردآوری داده ه��ا از روش  کتابخانه ای  و در 
فاز دوم از روش میدانی  ش��امل مصاحبه و پرسش نامه استفاده 

شده است.

3-4- روش تجزیه وتحلیل داده های پژوهش
در این پژوهش از روش آینده پژوهی دلفی برای تحلیل داده ها 
استفاده شده است. دلفی یک روش یا تکنیک ارتباطی ساختمند 
اس��ت که در اصل به منظور پیش گویی س��امانمند و تعاملی با 
تکیه بر هم اندیشی خبرگان ابداع شده و توسعه پیدا کرده است. 
این روش که در آینده پژوهی اس��تفاده می شود، عمدتاً اهدافی 
چون کشف ایده های نوآورانه و قابل اطمینان یا تهیه اطالعاتی 
مناس��ب به منظور تصمیم گیری را دنبال می کند. روش دلفی 
فرایندی س��اختار یافته برای جم��ع آوری و طبقه بندی دانش 
موج��ود در نزد گروهی از کارشناس��ان و خبرگان اس��ت که از 
طریق توزی��ع پرس��ش نامه هایی در بین این اف��راد و بازخورد 
کنترل ش��ده پاسخ ها و نظرات دریافتی صورت می گیرد. روش 
دلفی بر اس��اس رویکرد پژوهش جدلی یعنی: نظر یا تز )ایجاد 

عقیده یا نظر(، پادنظر یا آنتی تز )نظر و عقیده  مخالف( و نهایتاً 
س��اخت س��نتز )توافق و اجماع جدید( ش��کل  گرفته است  که 
در پی فرایند س��اخت نظریه تازه ای ایجاد می شود. دلفی ابزار 
ارتباطی سودمند بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن 
آرای اعضا ی  گروه را آسان می کند]38[. تعداد شرکت کنندگان 
بس��تگی به چگونگی طراحی پژوهش دارد. در این روش هیئت 
)پانل(هایی از متخصصان تش��کیل می ش��ود که در آن، ارتباط 
میان اعضا، توسط رئیس یا ناظر هیئت انجام می شود. ارتباطات 
داخل��ی ش��رکت کنندگان به صورت ناش��ناس ب��وده و نظرات، 
پیش بینی ها و تمایالت به ارائه دهندگان آنها منتسب نمی شود. 
انتش��ار این اطالعات بدون اعالم هوی��ت ارائه دهندگان صورت 

می گیرد]39[.

4- روش اجرای پژوهش
پس از مصاحبه و برگزاری جلسات توجیهی با مدیران و مسئول 
 کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت بهره برداری نفت وگاز شرق در 
م��ورد موضوع و اهداف پژوه��ش و نیاز به ایج��اد پانل مرجع 
)گروه مرجع خبرگان صنعت( جهت شناس��ایی و دس��ته بندی 

 4  نتایج پرسش نامه های پانل 2                

مخالفموافقمشخصهشاخصکد اختصاری

T1370سابقه ساخت کاالی مشابه در صنعت خود، فرآیند تولید، انحصار در تولیدکاالتولید

T2انعطاف پذیری در تولید، تکنولوژی موجود در فرآیند تولید محصول، توانایی ساخت و مونتاژکاال به تکنولوژی
370روش مهندسی معکوس، انحصار در ارائه خدمات، دانش یا تکنولوژی

T3)R&D( تحقیق و توسعه و به روزسازی سازمان و دانش فنی و مهندسی، توانایی انجام طراحی معکوس و تحقیق و توسعه
370بازطراحی، نوآوری و خالقیت در طراحی و تولید، نرم افزارهای تخصصی مرتبط با فرآیند طراحی

T4)370برنامه جامع و اثر بخش نت، کالیبراسیون دستگاه هاتعمیر و نگهداری )نت

T5370تیم فنی و مهندسی مرتبط، توانایی ارائه پیشنهاد فنی مناسبدانش و تخصص

 5  نتایج پرسش نامه های پانل 3                

مخالفموافقمشخصهشاخصکد اختصاری

C1)CRM( 340مدیریت ارتباط با مشتری، گواهی رضایتمندی مشتریان قبلی، فرآیند روابط عمومی و ارتباطاتمدیریت ارتباط با مشتری

C2340خدمات پس از فروش، گارانتی محصوالت، شرایط ارسال و تحویل کاال، ارائه مستندات محصولشرایط فروش و خدمات

C3340توانایی ارائه پیشنهاد مالی و قیمت رقابتیپیشنهاد مالی

C4340نمایندگی شرکت های غیر، عضویت در شبکه سازندگان و پیمانکارانتعامالت سازمانی

C5340تبلیغات، اقدامات انجام شده در جهت برندسازیتبلیغات و برندسازی

C6340سابقه فعالیت در صنعت نفت وگاز و صنایع مرتبطتجربه
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مهم تری��ن معیارهای ارزیابی با توجه ب��ه حوزه های تخصصی، 
اعضای این پانل از میان مدیران و رؤس��ای ادارات و واحدهای 
مختلف، متش��کل از 10 نفر از خبرگان صنعت با مجموع وزن 

40، انتخاب شدند.
در ادام��ه و پ��س از مصاحب��ه و برگزاری جلس��ات توجیهی، 
پرس��ش نامه هایی که برای شناسایی و دس��ته بندی مهم ترین 
معیارها در اختیار اعضای پانل  مرجع قرارگرفت، توسط ایشان 
پاس��خ داده شد و س��پس، در چند مرحله، بازبینی مجدد انجام 
و اصالحات و تجدیدنظر الزم اعمال ش��د. نهایتاً پاسخ ها توسط 

ایشان بازبینی و تأیید شد.
پس از شناس��ایی و دس��ته بندی مهم تری��ن معیارهای ارزیابی 
از س��وی اعضای پانل مرجع و اجماع نظ��ر، پانل های  تخصصی 
از میان مدیران، رؤس��ا و کارشناسان ارشد ادارات و واحدهای 
مختلف جهت شناسایی و دس��ته بندی مهم ترین شاخص های 

هر معیار انتخاب و تشکیل شد.
پانلیس��ت ها با توجه به حوزه های تخصص، در 4 پانل به ش��رح 

زیر تقسیم شدند:
پان��ل 1: ارزیابی توان مدیریت و بهره وری س��ازندگان داخلی، 

شامل 12 نفر از خبرگان با مجموع وزن 35.
پانل 2: ارزیابی توان فنی و مهندس��ی سازندگان داخلی، شامل 

11 نفر از خبرگان با مجموع وزن 37.
پان��ل 3: ارزیابی توان بازرگانی و بازاریابی س��ازندگان داخلی، 

شامل 13 نفر از خبرگان با مجموع وزن 34.
پان��ل 4: ارزیابی  کیفیت و بازرس��ی فنی محصوالت س��ازندگان 

داخلی، شامل 10 نفر از خبرگان با مجموع وزن 30.
در ادام��ه و پ��س از مصاحب��ه و برگزاری جلس��ات توجیهی، 
پرس��ش نامه هایی که برای شناسایی و دس��ته بندی مهم ترین 
ش��اخص های هر معیار در اختیار اعض��ای پانل های تخصصی 
قرارگرفت، توسط ایشان پاسخ داده شد و سپس در چند مرحله 

بازبینی مجدد انجام و اصالحات و تجدیدنظر الزم اعمال ش��د. 
نهایتاً پاسخ های تاییدش��ده ازسوی پانل های تخصصی، توسط 

پانل مرجع بازبینی و تأیید شد.
وزن ده��ی به نظر پانلیس��ت ها، طب��ق اجماع نظ��رات اعضای 
پانل مرجع و بر اساس س��نوات خدمت، میزان تجربه، سوابق، 
تحصیالت، تخصص، مهارت های خاص، س��مت س��ازمانی و... 

انجام شد.

5- یافته های پژوهش
پس از بازبینی و تأیید نهایی خروجی های پرسش نامه ها،  نتایج 

به شرح جداول 2،3،4،5 و 6 حاصل شد. 
 

بحث و جمع بندي
یافتن مدل��ی برای ارزیابی س��ازندگان داخل��ی در صنعت 
نفت وگاز در راس��تای سیاست های اقتصاد مقاومتی مستلزم 
انج��ام پژوهش های تخصصی با درنظرگرفتن سیاس��ت های 
باالدس��تی و شرایط خاص محیطی، حساس��یت فوق العاده 
صنعت نفت وگاز، نیاز به خودکفایی و کاهش وابس��تگی به 
کشورهای خارجی، توانمندسازی سازندگان داخلی مناسب 
جه��ت ورود به این صنعت می باش��د. هرچند پژوهش های 
متع��ددی در داخ��ل و خ��ارج از کش��ور ب��رای ارزیاب��ی 
تأمین کنندگان در صنایع گوناگون انجام پذیرفته اس��ت، اما 
در هی��چ  یک از آنها رویکرد اقتص��اد مقاومتی درنظرگرفته 

نشده است. 
 ب��ر این اس��اس، پژوهش حاض��ر به دنبال ارائه م��دل جامع و 
کاملی برای ارزیابی س��ازندگان داخلی در صنعت نفت وگاز در 
راستای سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی بوده است. لحاظ کردن 
چارچ��وب اقتص��اد مقاومتی باعث بُروز تفاوت هایی نس��بت به 
معیارهای ارزیابی صالحیت و رتبه بندی سازندگان داخلی کاال 

 6  نتایج پرسش نامه های پانل 3                

مخالفموافقمشخصهشاخصکد اختصاری

Q1300کنترل کیفی محصوالت نهاییمحصول نهایی

Q2300کنترل کیفی مواد اولیهمواد اولیه

Q3300کنترل کیفی مواد و محصوالت در حین ساختحین ساخت

Q4300آشنایی و بکارگیری استانداردهای کیفی در صنعت نفت  وگازاستانداردهای کیفی

Q5300بسته بندی، نگهداری و ردیابی مستندات بازرسی فنی محصوالتبسته بندی و مستندات
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وزارت نفت در زمینه شناس��ایی معیارها و شاخص های ارزیابی 
س��ازندگان داخل��ی می گردد ک��ه یکی از بارزتری��ن تفاوت ها، 
عدم درنظرگرفتن توان مالی س��ازندگان داخلی می باش��د که 
اصلی تری��ن دلیل آن، توجه ویژه به ش��رکت های دانش بنیان و 

لزوم حمایت و توانمندسازی آنها بوده است.
در این راستا نتایج زیر حاصل شد:

1- "توان مدیریت و بهره وری"، "توان فنی و مهندسی"، "توان 
بازرگان��ی و بازاریابی" و "کیفیت و بازرس��ی فنی محصوالت" 
مهم ترین معیارهای ارزیابی س��ازندگان داخلی هس��تند که در 

شکل-1 نشان داده شده است.
مدیریت��ی"،  تش��کیالت  و  "س��ازماندهی  ش��اخص های   -2
"سیستم های مدیریتی"، "HSE-in" و "HSE-out" مهم ترین 

شاخص های معیار "توان مدیریت و بهره وری" می باشند.

3- ش��اخص های "تولی��د"، "تکنولوژی"، "تحقیق و توس��عه"، 
"تعمیر و نگهداری" و "دانش و تخصص" مهم ترین شاخص های 

معیار "توان فنی و مهندسی" می باشند.
4- ش��اخص های "مدیریت ارتباط با مشتری"، "شرایط فروش 
و خدمات"، "پیش��نهاد مالی"، "تعامالت س��ازمانی"، "تبلیغات 
و برندس��ازی" و "تجربه" مهم ترین ش��اخص های معیار " توان 

بازرگانی و بازاریابی" می باشند.
5- شاخص های "محصول نهایی"، "مواد اولیه"، "حین تولید"، 
"اس��تانداردهای کیفی" و "بسته بندی و مس��تندات" مهم ترین 
ش��اخص های معی��ار "کیفی��ت و بازرس��ی فن��ی محصوالت" 

می باشند.
 

نتیجه گیري
با توجه به اینکه پژوهش حاضر با همکاری شرکت بهره برداری 
نفت وگاز شرق )از شرکت های تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی 
ایران( و با تأکید بر اهداف و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی به 
شناس��ایی عوامل موثر بر ارزیابی سازندگان داخلی در صنعت 
نفت وگاز با اس��تفاده از نظر خبرگان این صنعت و در سه سطح 
هدف، معیار و ش��اخص پرداخته است، از این رو به محققان آتی 

پیشنهاد می شود:
1- از روش ه��ای  کیفی و کمی دیگر MCDM از قبیل AHP و 
ANP برای رتبه بندی نتایج موضوع این پژوهش استفاده کنند.

2- ب��ا در نظرگرفت��ن نتایج این پژوه��ش، آن را تا حداقل دو 
سطح دیگر تعمیق دهند.

3- ب��ا الگوب��رداری از موض��وع ای��ن پژوه��ش و اس��تفاده از 
روش های کیفی وکمی دیگر، پژوهش های مش��ابهی را در سایر 
ش��رکت های تابعه وزارت نفت جمهوری اس��المی ایران، سایر 
بخش ه��ای صنعت نفت وگاز ویا س��ایر صنای��ع از قبیل صنایع 
دفاع، هوافضا، نیروگاهی، تولید انرژی، ماشین سازی، مخابراتی 

و... انجام دهند.
ای��ن مقاله از پایان نامه کارشناس��ی ارش��د مدیری��ت بازرگانی 
گرایش بازاریابی دانش��گاه بین المللی امام رضا )ع( با راهنمایی 

جناب آقای دکتر مرادی استخراج گردیده است.
در پای��ان از حمایت، هم��کاری و مس��اعدت صمیمانه تمامی 
مدیران و پرسنل ش��رکت نفت مناطق مرکزی ایران و شرکت 
بهره برداری نفت و گاز شرق در انجام این پژوهش کمال تشکر 

و قدردانی را داریم.

 1  مهم ترین معیارهای ارزیابی ســازندگان داخلی مدل ارزیابی ســازندگان داخلی 
در صنعــت نفــت وگاز در راســتای سیاســت های اقتصاد مقاومتی در شــکل-2 

نشان داده شده است.
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  يداخلسازندگان  يابيارز يارهايمع نيترمهم -1 شكل

صنعت نفت  يداخل سازندگان  يابيارزمدل  سياست   در  شكل  هاي اقتصاد مقاومتي وگاز در راستاي    2-در 
است.داده شدهنشان

  
  هاي اقتصاد مقاومتيوگاز در راستاي سياستي در صنعت نفتداخل سازندگان يابيارزمدل  -2 شكل
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