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مقدمه
پدیده عدم تقارن اطالعات در بازار واقعیتی است که توسط تئوری سنتی نئوکالسیکها
لحاظ نمیگردد .اساس ایده کارکرد دست نامرئی در بازار رقابت کامل این است که عامالن
بازار دارای اطالعات یکسانی درباره مشخصات کاالی مورد معامله هستند؛ اما هنگامی که
این فرض نقض می شود ،منافع بالقوه در مبادله و در سایه اطالعات اضافی ظاهر میشوند
و این امر ،به موضوعی اساسی و قابل بحث تبدیل میشود.
پیامدهای عدم تقارن اطالعات امروزه در اکثر بازارها قابل مشاهده هستند و در
سالهای اخیر مطالعات گستردهای در زمینه بررسی این پیامدها در بازارهای گوناگون
صورت گرفته است (شاکری ،9336 ،ج ،2ص.)456
عدم تقارن اطالعات موجب تردید درباره تعادل بازار میشود؛ چون فرض تعادل،
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بیانگر این است که افراد در هر لحظه از زمان از سالیق ،میزان موجودی انبار و قیمت بازار
اطالع دارند؛ درحالیک ه اقتصاددانان اذعان دارند که بیشتر بازارها در شرایط رقابتِ ناقص
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به سر میبرند و تعادل والراس ،مبنی بر وجود اطالعات کامل در بازار خیالپردازانه است؛
ازاینرو یافتن راهکارهایی جهت کاهش عدم تقارن اطالعات و نزدیککردن بازار به حالت
تعادل میتواند بازار رقابت ناقص را به بازار رقابت کامل نزدیک کرده و سبب رضایت
شرکتکنندگان در بازار و افزایش کارایی معامالت شود .بررسی متون اسالمی نشان میدهد
برخی از قوانین تجارت در اسالم میتواند در کاهش عدم تقارن اطالعات میان دو طرف
معامله مؤثر باشد.
شواهد تاریخی نیز نشان میدهد که با گذر زمان و بهکارگیری مبانی اسالمی در بازار،
بازاری در تمدن اسالمی شکل گرفت که از نظر فیزیکی مغازهها و محلهای کسب قبله
یکدیگر و روبهروی هم بودند؛ مغازهها کامالً باز و بازارها حرفهای و تعداد خریداران و
فروشندگان بسیار بودند؛ یعنی در کنار احکام و شرایط مربوط به مبادالت در بازار اسالمی،
ساختار فیزیکی حاکم بر بازار و چینش آن بهگونهای بوده که ثمرهاش شفافیت است
(رجایی ،9331 ،ص.)993-13
بسیاری از آموزههای اسالمی در بازار برای کاهش نقایص بازار و افزایش شفافیت و
صداقت در معامله وضع شدهاند .وجود خیارات نیز در کنار این آموزهها میتواند مکمل

فرایند بازار باشد .به این طریق که در صورت نقض قوانین وضعشده از سوی هر یک از
طرفین ،حق فسخ معامله یا گرفتن ارش برای طرف مقابل قرار داده شده که از آن با عنوان
خیار یاد میشود.
بررسی آموزههای اسالمی و ویژگیهای بازار اسالمی میتواند به ارائه الگویی مناسب از
بازار که نقصهای بازار رقابت کامل را نداشته باشد ،کمک نماید؛ ازاینرو در مقاله حاضر
به بررسی تأثیر و نقش خیارات بر کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار پرداختهایم.
در بخش اول مقاله ادبیات موجود در زمینه عدم تقارن اطالعات و پیامدهای آن در بازار
بررسی شده است .پس از مشخصنمودن مفاهیم مربوط به عدم تقارن اطالعات ،در بخش
بعدی ،به معرفی خیارات موجود در اسالم پرداخته و با توجه به نقش و کارکرد هر خیار،
تأثیر یا عدم تأثیر هر یک بر کاهش عدم تقارن اطالعات بررسی میشود و با استفاده از
تحلیل صورتگرفته ،مدل اولیه پژوهش استخراج میگردد .پس از آن جهت افزایش اعتبار
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مدل و آزمون آن و مشخصنمودن اولویت هر یک از خیارات شناساییشده بر اساس میزان
استفاده شده است .روش دلفی فرایندی ساختاریافته برای جمعآوری و طبقهبندی دانش
موجود نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامههایی در بین
این افراد و بازخورد کنترلشده پاسخها و نظرات دریافتی صورت میگیرد و یکی از بهترین
روشهای نظرسنجی از خبرگان است؛ زیرا ابزار ارتباطی سودمندی بین گروهی از خبرگان
است که فرمولهکردن آرای اعضای گروه را آسان میکند و در مواردی که دانش موجود در
زمینه موضوع مورد بررسی کافی نباشد از این روش برای تصمیمگیری و ارائه مدل استفاده
میشود؛ ازاینرو در این پژوهش از روش دلفی فازی برای دریافت نظر خبرگان استفاده
شده است.
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تأثیر بر کاهش عدم تقارن اطالعات ،از روش دلفی فازی جهت دریافت نظر خبرگان

مبانی نظری
عدم تقارن اطالعات
تفاوت در دسترسی به اطالعات مربوط« ،عدم تقارن اطالعات» نامیده میشود؛ برای نمونه
یک کارگر بیش از کارفرمای خود به اینکه چه میزانی در کارش تالش میکند ،آگاهی دارد
و فروشندة اتومبیل دست دوم بیش از خریدار دربارة شرایط اتومبیل میداند.
نکتهای که در اینجا باید تأکید شود این است که معموالً طرف مبادله با اطالعات بیشتر
میخواهد فرد کمتر مطلع را استثمار کند .این رفتار فرصتطلبانه منجر به از بین رفتن
ویژگیهای خوب بازار رقابت کامل و بروز عجز و نقص بازار رقابت ناقص میشود .در
کل میتوان گفت که اطالعات نامتقارن موجب بروز دو نوع رفتار فرصتطلبانه انتخاب
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نامناسب (کژگزینی) ( )Adverse Selectionو مخاطره اخالقی (کژمنشی) ( Moral

 )hazardمیشود .تفاوت میان کژگزینی و کژمنشی به تمایز میان «خصوصیات پنهانشده»

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /صالحنیا ،ابراهیمی ساالری و پویا

و «عمل پنهانشده» برمیگردد (شاکری ،9336 ،ج ،2ص.)451
الف) انتخاب نامناسب
کژگزینی ،انتخاب نامناسب و ضد انتخاب به فرایند بازاری اشاره میکند که در آن بر اثر
نامتقارنبودن اطالعات (دسترسی به اطالعات متفاوت) میان فروشنده و خریدار ،نتایج
اشتباه و نادرستی در بازار به وجود میآید .در این حالت احتمال انتخاب محصوالت و یا
مشتریان بد بیشتر است.
آکرلوف ( )Akerlof, 1970نشان داد که اطالعات نامتقارن میتواند امکان «انتخاب
نامطلوب» را در بازار افزایش دهد .مطالعه آکرلوف در زمینه بازار ماشینهای دست دوم
نشان داد در صورتی که بازارها به صورت تنظیمشده نباشند و خریداران قادر به مشاهده
کیفیت محصول نباشند ،فروشندگان بیوجدان ،محصوالت با کیفیت پایین را در بازار
کاالی با کیفیت خوب ،به فروش خواهند رساند و در عمل ،بازارها به یک بازار واحد
ادغامشده تبدیل خواهند شد و قیمتی واحد برای تمام واحدهای کاال ارائه خواهد شد .اگر
ارزش گذاری فروشنده برای کاالی با کیفیت خوب از میانگین ارزشگذاری مصرفکننده

بیشتر باشد ،فروشندگان کاالی با کیفیت خوب از بازار خارج خواهند شد و فقط گزینه
نامطلوب یعنی کاالهای با کیفیت بد (اتومبیلهای مستعمل) بر جای خواهد ماند.
برای حل مشکل انتخاب نامناسب (کژگزینی) معموالً یا رفتار فرصتطلبانه را محدود
میکنند یا به برابرسازی اطالعات ( )Equalizing Informationمیان طرفهای مبادله اقدام
میکنند .غربالکردن ( )screeningو عالمتدادن ( )signalingدو روش برابرسازی اطالعات
است (شاکری ،9336 ،ج ،2ص .)451در ادامه به معرفی این دو روش میپردازیم.
الف) غربالکردن :غربالکردن اقدامی است که توسط فرد غیر مطلع انجام میشود تا
وی به تمام یا بخشی از اطالعاتی که فرد مطلع دارد ،دست یابد .از این طریق طرفهای
نامطلع کوشش میکنند عدم مزیت اطالعاتی خود را از طریق غربالکردن و جمعآوری
اطالعات در مورد مشخصات مشاهدهنشده افراد مطلع ،از بین ببرند (همان).
خودانتخابی ( )Self-Selectionو مشاهدة رفتار در بازار نیز از دیگر سازوکارهای
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غربالگری است .از طریق مشاهدة رفتار در مکان بازار ،میتوان اطالعات زیادی را
ب) عالمتدادن :عالمتدادن اقدامی است که توسط فرد مطلع انجام میشود تا برای
فرد کمترمطلع در مبادله اطالعات بفرستد تا از این طریق از بروز کژگزینی جلوگیری شود
(شاکری ،9336 ،ج ،2ص.)464
عالمتدهی بدین معناست که شرایط انگیزشی خاصی ایجاد شود تا طرف مبادله،
مجبور شود اطالعات پنهان خود را آشکار کند (طبیبیان ،9333 ،ص.)493
ب) مخاطره اخالقی
مخاطره اخالقی (کژمنشی) نوعی رفتار فرصتطلبانه است که در آن فرد با اطالعات بیشتر
از طریق یک اقدام غیر قابل مشاهده ( )Unobserved actionاز فرد با اطالعات کمتر مزیت
میگیرد .کمکاری کارگران در صورت عدم نظارت کارفرمایان و بیاحتیاطی و
مواظبتنکردن مشتریان بیمهای از موضوعات بیمه و اموال بیمهشده ،نمونهای از کژمنشی
هستند .این نوع کمکاری ـ که موجب کاهش محصول میشود ـ و بیاحتیاطی ـ که موجب
رخداد حوادث زیانآوری میشود ـ موجب نقص بازار و زیان جامعه میشود (شاکری،
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جمعآوری کرد (میرجلیلی ،9336 ،ص.)3

 ،9336ج ،2ص .)434راهکارهایی برای غلبه بر عدم تقارن اطالعات در این حالت مطرح
شده است که عبارتاند از:
الف) طراحی نهادها :جوزف استیگلیتز راهکارهایی برای غلبه بر عدم تقارن اطالعات
ارائه میدهد که یکی از آنها بر پایه طراحی نهادهاست .استیگلیتز استدالل میکند که نهادها
می توانند در ایجاد و توسعه سیستم انگیزشی برای غلبه بر عدم تقارن اطالعات ،ایفای نقش
کنند (.)Stiglitz, 2002, pp.460-501
ب) نظارت و کنترل بهتر :برای نمونه نصب دوربین ویدئویی در کارگاه برای ضبط
رفتار کارگران .هدف از این کار مچگیری در رفتار غیرمسئوالنه است .هرچند
زیرنظرگرفتن ،عدم تقارن اطالعات را کاهش میدهد ولی معموالً پرهزینه است (میرجلیلی،
 ،9336ص.)3
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ج ) بهبود قرارداد :کارفرمایی که در نظر دارد کارگزارش ،کار را با کیفیت مطلوب انجام
دهد ،در قرارداد این امر را مشخص خواهد کرد و یا وامدهندهای که قصد دارد وام در
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فعالیت های با ریسک باال استفاده نشود ،آن را در قرارداد وام مشخص خواهد کرد .اینگونه
مخاطرههای اخالقی دربارة «اقدامات» با بهبود قرارداد ـ کار و وام ـ کاهش مییابد
(میرجلیلی ،9336 ،ص.)1
بررسی احکام و آموزههای اسالمی نشان میدهد در اسالم نیز عدم تقارن اطالعات میان
طرفین در نظر گرفته شده است و راهکارهایی جهت کاهش این نامتقارنی در نظر گرفته
شده که برخی از آنها در قالب حقوق و مقررات قرارداد و برخی دیگر در قالب آموزههای
اخالقی بیان شده و میتواند تا حد زیادی در کاهش عدم تقارن اطالعات مؤثر واقع شود؛
برای نمونه بلوغ ،عقل ،اختیار و  ...از شرایطی است که هر کدام از طرفین قرارداد برای
صحت عقد باید دارا باشند .عالوه بر این در میان احکام فقهی و حقوقی نیز موارد متعددی
مانند ممنوعیت تدلیس و غش و بهطورکلی هرگونه نیرنگ و فریب و حیله که موجب زیان
طرف مقابل شود ،پرهیز از ممانعت عمدی از افشای اطالعاتی که عقال برای آن در مبادله
نقش قائلاند و پرهیز از ارائه اطالعات نادرست و  ...در زمینه رفع کاستیهای اطالعاتی
وجود دارد (شریفزاده و نادران ،9333 ،ص .)7در کنار این موارد ،برای افزایش کارایی
معامالت مجموعهای از خیارات نیز تعریف شده و در اختیار تاجران قرار گرفته است.

برخی از این خیارات مربوط به بحث اطالعات بوده و جهت مقابله با پنهانکاری اطالعات
دو طرف معامله تدوین شده است .در ادامه به معرفی خیارات معرفیشده در اسالم و
بررسی ارتباط یا عدم ارتباط آن با بحث عدم تقارن اطالعات میپردازیم.

خیارات و عدم تقارن اطالعات در بازار
یکی از خیارات پذیرفتهشده در اسالم خیار تدلیس است .تدلیس زمانی اتفاق میافتد که
یکی از دو طرف قرارداد ،با هدف بازتوزیع ثروت به نفع خویش طرف مقابل را فریب
دهد .در چنین حالتی فرد مقابل میتواند قرارداد را به صورت یکجانبه فسخ نماید (شهید
اول9497 ،ق ،ص .)273-276یکی دیگر از خیارات که ارتباط روشنی با کاستیهای
اطالعاتی دارد خیار غبن است .منظور از غبن آن است که فرد بر اثر ناآگاهی یا فریب،
کاالیی را به قیمتی متفاوت از قیمت رایج در بازار خریداری نماید .در این صورت اگر
تفاوت قیمت به حدی باشد که در عرف غیر قابل اغماض تلقی شود ،فرد زیاندیده
اسالم چنین قراردادهایی را صحیح میشمارد ،اما به طرف زیاندیده این حق را میدهد تا
در صورت عدم رضایت ،قرارداد را بهطور یکجانبه فسخ نماید (شریفزاده و نادران،
 ،9333ص .)93در ادامه به معرفی بیشتر خیارات و رابطه آن با اطالعات پرداخته میشود.
 خیار غبن :همانطورکه گفتیم در صورتی که خریدار (فروشنده) بدون اطالع ازقیمت واقعی ،کاالیی را با قیمتی بیشتر (کمتر) از قیمت بازار خریداری نماید (بفروشد)
(خمینی ،9366 ،ص )522و به عبارت دیگر معامله در شرایط عدم تقارن اطالعات بین دو
طرف انجام شود ،یکی از طرفین دچار ضرر و زیان شده و کارایی بازار از بین رفته است.
در این صورت در بازار اسالمی طرف مغبون حق فسخ یا اخذ ارش (دریافت مابهالتفاوت
ارزش واقعی با قیمت فروختهشده) دارد؛ ازاینرو طرفین برای جلوگیری از فسخشدن
معامله کوشش در انجام معامله با کمترین پنهانکاری اطالعات را دارند و این امر عدم
تقارن اطالعات در بازار را کاهش میدهد.
 خیار رؤیت :گاهی اوقات ممکن است خریدار کاال را از روی وصف شخص دیگریبدون مشاهده بخرد سپس کاال را خالف وصف مذکور بیابد و یا کاال خالف وصف سابق
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میتواند از حق خیار استفاده و قرارداد را فسخ نماید .بدین ترتیب اگرچه مقررات حقوقی
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باشد (نجفی9492 ،ق ،ج ،23ص)12؛ در این صورت نیز به دلیل صحیح یا کاملنبودن
اطالعات حق فسخ یا اخذ ارش وجود دارد؛ بنابراین بهتر است برای جلوگیری از فسخ
معامله اطالعات ارائهشده صحیح و کامل باشد که این امر میتواند در کاهش عدم تقارن
اطالعات در بازار مؤثر باشد.
 خیار تدلیس  :زمانی که فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاریکند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود ،مشتری در قبولکردن یا فسخ معامله اختیار دارد
(امامی ،9353 ،ص .)594این مورد نیز نوعی فسخ معامله به دلیل پنهانکردن اطالعات یا
ارائه اطالعات نادرست است .پس در صورت وجود چنین اختیاری فروشنده میکوشد
اطالعات درستی ارائه دهد و ازاینرو عدم تقارن اطالعات بین فروشنده و خریدار در مورد
کاال کاهش مییابد.
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 خیار عیب  :اگر خریدار بعد از معامله بفهمد که مورد معامله معیوب بوده ،درقبول کردن جنس ،گرفتن خسارت (ارش) یا فسخ معامله مختار است (نجفی9492 ،ق،
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ج ،23ص .) 236در این مورد اگر خریدار به دلیل نقص اطالعات کاالیی را خریداری کند
و بعد متوجه عیبی در کاال شود حق فسخ معامله را دارد؛ پس بهتر است فروشنده از همان
ابتدا اطالعات مورد نیاز در زمینه کاال را به خریدار ارائه دهد .وجود چنین حقی برای
خریدار نیز میتواند در کاهش عدم تقارن اطالعات مؤثر باشد.
 خیار اشتراط :خیار اشتراط ،تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب تخلفمشروطٌعلیه از شرط است .در این مورد نیز چنانچه هر یک از طرفین خالف آنچه تعهد
کرده عمل نماید اختیار فسخ معامله برای طرف مقابل وجود دارد (مشکینی ،9312 ،ج،9
ص .)231پس وجود چنین حقی میتواند در کاهش پنهانکاری و عدم تقارن اطالعات
مؤثر باشد.
 حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابقبودن تمام مبیع با نمونه :در صورتی کهبیع از روی نمونه انتخاب شود و بعد مشتری متوجه مطابقنبودن تمام بیع با نمونه شود
حق فسخ معامله و یا اخذ ارش را دارد که این امر نیز عالوه بر اینکه در جبران خسارت
ناشی از عدم تقارن اطالعات مؤثر است میتواند در ملزمساختن فروشنده به رعایت
انصاف و صداقت مؤثر باشد.

 خیار تبعض صفقه :فروشنده یا خریدار می تواند کل عقد را باطل کند؛ به خاطر اینکهبخشی از معامله ،خواه کاال یا بهاى آن ،باطل است (شهید ثانی9112 ،م ،ج ،3ص.)99-541
این مورد نیز ممکن است به خاطر پنهان بودن برخی اطالعات و یا اطالعات نادرست اتفاق
بیفتد .در این صورت برای جلوگیری از مغبون شدن مشتری حق فسخ معامله برای وی
وجود دارد.
عالوه بر موارد باال ،خیارات دیگری نیز در اسالم جهت بهبود شرایط معامالت و
افزایش کارایی معرفی شده است که به نظر میرسد تأثیری بر کاهش عدم تقارن اطالعات
ندارد و مربوط به دیگر شرایط معامله است .در ادامه به معرفی این خیارات پرداخته
میشود.
 خیار مجلس :خیار مجلس پس از تحقق معامله برای هر یک از فروشنده و خریدار تازمانی که از یکدیگر جدا نشده اند ،ثابت است؛ بنابراین حق خیار با انعقاد معامله ،آغاز و با
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جداشدن دو طرف معامله از یکدیگر ،پایان مییابد (نجفی9492 ،ق ،ج ،23ص.)5
آنان بتوانند معامله را به هم بزنند .در واقع ،خیار شرط عبارت است از تسلط دارنده حق
خیار بر فسخ عقد به سبب شرطکردن خیار برای خود در عقد (همان ،ص.)32
 خیار شرکت :خیار شرکت عبارت است از تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقددر صورت کشف شریکبودن فرد ثالث در کاالی فروختهشده یا بهای پرداختی؛ مثل آنکه
فرد ثالث در یکسوم کاالی فروختهشده یا بهای آن به نحو مشاع با فروشنده یا خریدار
شریک باشد .خیار شرکت از مصادیق خیار تبعض صفقه است؛ هرچند برخی ،آن را غیر از
خیار تبعض صفقه دانستهاند.
 خیار تأخیر :خیار تأخیر عبارت است از تسلط فروشنده بر فسخ عقد پس از سه روزدر صورتی که خریدار در این مدت بهای کاال را نپردازد (همان ،ص.)57
 خیار حیوان  :هنگامی که معامله در مورد حیوان باشد صدق میکند و مشتری تا سهروز از هنگام عقد اختیار فسخ معامله را دارد (همان ،ص.)23
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 -خیار شرط :به این معنی که در معامله قرارداد کنند تا مدت معینی هر دو یا یکی از

 خیار تعذر تسلیم :به معنی این است که فروشنده نتواند کاالیی را که فروخته تحویلدهد؛ مثالً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری میتواند معامله را به
هم بزند (شهید ثانی9112 ،م ،ج ،3ص.)594-541
 خیار تفلیس :عبارت است از تسلط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مالخود در اموال مفلس (همان ،ج ،25ص.)216 -215
در شکل زیر به صورت خالصه ،تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطالعات نشان داده
شده است.
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شکل  :9تأثیر خیارات بر کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار

تأیید مدل و اولویتبندی خیارات بر پایه نظر خبرگان
پس از مشخصنمودن مدل اولیه پژوهش و شناسایی خیارات مؤثر بر کاهش عدم تقارن
اطالعات ،جهت بررسی میزان اعتبار مدل و آزمون آن و تعییننمودن میزان اهمیت و تأثیر
هر خیار بر عدم تقارن اطالعات از روش دلفی فازی جهت نظرسنجی از خبرگان استفاده
شد .بالدوین معتقد است که در شرایط نابسندگی دانش موجود نزد تصمیمگیرندگان ،آنان
ناگزیر به تصمیمسازی با اتکای به ادراکات مستقیم خود یا آرای خبرگان هستند (شیعه و
همکاران ،9313 ،ص.)924
ازآنجاکه روش دلفی سنتی همیشه از همگرایی پایین نظرات متخصصان ،هزینه اجرای
باال و احتمال حذف نظرات برخی از افراد رنجبرده است ،در این پژوهش جهت کاهش
هزینه و دادن آزادی عمل به خبرگان جهت ابراز نظر در مورد سؤاالت پرسشنامه ،از روش
دلفی فازی استفاده شده است .در این روش که توسط موری و همکاران ارائه و توسط
آتی کامپیوترها در سازمانها توسعه داده شد ( .)Landeta, 2006, p.85پس از آنها سو و
یانگ عدد فازی مثلثی را برای دربرگرفتن نظرات متخصصان و ایجاد روش دلفی فازی به
کار بردند .مقادیر بیشینه و کمینه نظرات متخصصان به عنوان نقاط مرزی اعداد مثلثی فازی
در نظر گرفته شد و میانگین هندسی به عنوان درجه عضویت اعداد مثلثی فازی و برای
حذف اثر نقاط مرزی به کار برده شد (فتحی واجارگاه .)9314 ،مزیت روش ابداعشده به
وسیله سو و یانگ در سادگی آن میباشد؛ زیرا نظرات متخصصان در یک مرحله جمعآوری
میشوند .برخی دیگر از محققان نیز روش دلفی فازی ذوزنقهای را استفاده کردهاند .در
پژوهش حاضر جهت انجام دلفی فازی پس از طراحی پرسشنامه و اعتبارسنجی آن توسط
خبرگان حوزوی و دانشگاهی ،گروهی از خبرگان بر اساس جامعه آماری و روش
نمونهگیری ،انتخاب گردیدند؛ سپس پرسشنامه در اختیار افراد قرارگرفته و پس از
جمعآوری پرسشنامهها ،دادهها با استفاده از روش فازی ذوزنقهای به اعداد فازی تبدیل
شده و با استفاده از فرمولهای ارائهشده در بخش بعد ،تحلیل شد.
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ایشیکاوا و همکاران توسعه یافت ،الگوریتم یکپارچهسازی فازی برای پیشبینی ضریب نفوذ
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جامعه و نمونه پژوهش
دلفی تمرکز بر استخراج نظرات از متخصصان در زمان کوتاه داشته و نتایج وابسته به
تخصص افراد در دانش مورد نظر ،کیفیت و صحت پاسخها و همکاری و درگیری مداوم
آنها در دوره مطالعه است ( .)Okoli & Pawlowski, 2004, p.20ازآنجاییکه صفت
مشترک جامعه پژوهش در روش دلفی ،دانش و تخصص افراد درباره موضوع پژوهش
است جامعه آماری پژوهش حاضر را متخصصان حوزوی و دانشگاهی اقتصاد اسالمی
تشکیل میدهند.
ازآنجاکه موفقیت دلفی در رابطه با انتخاب نمونههاست (،)McKenna, 2002, p.204
برخی محققان معیارهای مختلفی را در انتخاب نمونهها در این روش ارائه دادهاند؛ اما هیچ
قانون قوی و صریحی در مورد نحوه انتخاب و تعداد متخصصان وجود ندارد و تعداد آنها
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وابسته به فاکتورهای هموژن یا هتروژنبودن نمونه هدف دلفی یا وسعت مشکل ،کیفیت
تصمیم ،توانایی تیم تحقیق در اداره مطالعه ،اعتبار داخلی و خارجی ،زمان جمعآوری
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دادهها و منابع در دسترس ،دامنه مسئله و پذیرش پاسخ است (.)Windle, 2009, p.34
تعداد شرکتکنندگان معموالً کمتر از پنجاه نفر و بیشتر پانزده تا بیست نفر بوده است؛ اما
در گروههای همگن معموالً ده تا پانزده نفر کافی است .در بیشتر موارد ،نمونهگیری مبتنی
بر هدف استفاده شده است (.)Bowles, 1999, p.10
بهطورکلی چهار معیار دانش و تجربه در موضوع ،تمایل به همکاری ،زمان کافی برای
شرکت و مهارتهای ارتباطی مؤثر ( )Beretta, 1996, p.82برای شناسایی متخصصان ،در
دلفی دارای اهمیت هستند؛ هرچند در روش دلفی فازی به جهت ایجاد پانلهای مجازی
وجود معیار چهارم چندان پررنگ نیست.
با توجه به آنچه بیان شد نحوه نمونهگیری در پژوهش حاضر مبتنی بر هدف و بهطور
غیر تصادفی بوده است .در نهایت تیم خبره پژوهش حاضر از سیزده نفر متخصص تشکیل
شد که از این میان پنج نفر دارای تحصیالت حوزوی و دانشگاهی و هشت نفر دارای
تحصیالت دانشگاهی در زمینه اقتصاد و اقتصاد اسالمی بودند.

ابزار گردآوری دادهها
در بخش کمّ ی جهت دریافت نظرات خبرگان ،قضایای استخراجشده از مدل اولیه به
صورت جمالتی در پرسشنامه تنظیم شد و برای بررسی قدرت تأثیر از طیف لیکرت
سهتایی (کم ،متوسط ،زیاد) استفاده شد .در کنار طیف لیکرت برای بررسی میزان تأثیر ،یک
ستون با عنوان «اثر ندارد» نیز افزوده شد تا برای تکمیل مدل و افزایش اعتبار آن استفاده
شود.

تحلیل دادهها
در این مرحله برای اصالح و تأیید اثر خیارات بر عدم تقارن اطالعات ،دادههای
جمعآوریشده از طریق پرسشنامه از خبرگان منتخب ،به صورت اعداد فازی ذوزنقهای
شکل زیر تعریف شد ()Chang, 1998؛ کم ( ،)4،4،2،4متوسط ( ،)3،4،6،7زیاد
(.)6،3،94،94

پس از آنکه از خبرگان خواسته شد میزان تأثیرگذاربودن هر یک از مؤلفهها بر کاهش
عدم تقارن اطالعات را به صورت گزینههای کم ،زیاد ،متوسط انتخاب نمایند ،میانگین
میزان تأثیرگذاربودن هر یک از مؤلفهها بر کاهش عدم تقارن اطالعات طبق روابط زیر
محاسبه شد ( .)Cheng & Lin, 2002, p.147در تمامی روابط زیر  aپاسخهای مربوط به
سؤاالت ،اندیس  iمربوط به خبره iام و  mمربوط به هر یک از گویههای پرسشنامه
میباشد.
)9

i  1,2,3,..., n





Ai   a1i , a2i , a3i , a4i ,
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شکل :2تابع عضویت متغیرهای زبانی
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  n  a , 1n  a , 1n  a , 1n  a  

)2

i
4

i
2
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3



Am  ami 1 , ami 2 , ami 3 , ami 4  1

i

1

در مرحله بعد نیز اختالفنظر هر یک از خبرگان طبق روابط زیر محاسبه شد.
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n
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mean  1 1  a1i   a1i  1  a2i   a2i  1  a3i   a3i  1  a4i   a4i
4 n
n
n
n

با استفاده از رابطه سه و چهار اختالف نظرات خبرگان محاسبه شده و ازآنجاکه
اختالف محاسبهشده از  4/2کمتر بود ،فرایند دلفی فازی متوقف شد.
نتایج گویای آن است که از بین خیارات یادشده در بخش مبانی نظری ،خیار حیوان،
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خیار شرکت ،خیار تفلیس ،خیار تعذر تسلیم ،خیار شرط و خیار تأخیر ،اثری بر کاهش
عدم تقارن اطالعات در بازار کاال نداشته و دادههای مربوط به موارد مؤثر بر عدم تقارن

میزان اثر
ردیف

کم

متوسط

زیاد

آموزههای اسالمی

اختالف نظر
(رابطه )4

فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسالمی /صالحنیا ،ابراهیمی ساالری و پویا

اطالعات به شرح جدول زیر است:

جدول  :9نتایج حاصل از اجرای دلفی فازی

9

خیار غبن

-

9

92

[]5777،7761،1761،1777

4799

2

خیار رؤیت

-

2

99

[]5754،7733،1733،1754

472

3

خیار تدلیس

-

9

92

5777،7761،1761،1777

4799

4

خیار اشتراط

-

2

99

[]5754،7733،1733،1754

472

5

خیار عیب

-

-

93

میانگین

[]6،3،94،94

4744

حق فسخ یا اخذ ارش در
6

صورت نامطابقبودن تمام

-

-

93

[]6،3،94،94

4744

مبیع با نمونه
7

خیار تبعض صفقه

9

-

92

[]5754،7733،1733،1754

472

از نظر میزان اثرگذاری خیارات مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطالعات زیر میتوان
رتبهبندی زیر را با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمون فریدمن ارائه نمود:
جدول  :2رتبهبندی آموزههای مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار کاال
رتبه
اول

رتبه

آموزههای اسالمی

میانگین

خیار عیب :حق فسخ یا اخذ ارش در مواردی که مشتری در کاال عیبی بیابد.
حق فسخ یا اخذ ارش در صورت نامطابقبودن تمام مبیع با نمونه

اول

(در صورتی که بیع از روی نمونه انتخاب شود)

21791
21791

سوم

خیار تدلیس

27761

چهارم

خیار تبعض صفقه

27

پنجم

خیار رؤیت

26739

ششم

خیار اشتراط :تسلط فروشنده یا خریدار بر فسخ عقد به سبب تخلف

مقدار کای اسکوار363/73 :

مشروطٌعلیه از شرط

درجه آزادی49 :

26791

سطح معناداری4/444 :

جمعبندی و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف شناسایی خیارات مؤثر بر کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار کاال
انجام شد .همانطورکه نتایج پژوهش نشان میدهد ،از میان چهارده خیار مورد بررسی ،هفت
مورد خیار غبن ،خیار عیب ،خیار تدلیس ،خیار اشتراط ،خیار تبعض صفقه ،حق فسخ یا اخذ
ارش در صورت نامطابقبودن تمام مبیع با نمونه و خیار رؤیت به عنوان خیارات مؤثر بر
کاهش عدم تقارن اطالعات در بازار کاال شناخته شدند .در صورت رعایت این خیارات در
معامالت ،نقص مربوط به نامتقارنبودن اطالعات تا حدودی برطرف شده و کارایی معامالت
افزایش مییابد.
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دوم

خیار غبن

27739

بنابراین میتوان گفت در بازار اسالمی در کنار احکام و آموزههای توصیهشده ،سازوکار
دیگری تحت عنوان خیارات نیز جهت کاهش عدم تقارن اطالعات اندیشیده شده که در
صورت رعایت این اصول میتوان عدم تقارن اطالعات را کاهش داده و از این طریق
کارایی معامالت را باال برد .خیارات موجود در قراردادهای اسالمی میتواند از بروز
پیامدهای منفی عدم تقارن اطالعات نظیر کژگزینی و کژمنشی در بازار جلوگیری نموده و
سبب افزایش رضایت دو طرف از معامالت گردد .عالوه بر این ازآنجاکه عدم تقارن
اطالعات و نقص قراردادها سبب افزایش هزینه مبادله میشود میتوان با قراردادن خیار در
صورت نقض حقوق مالکیت هر یک از طرفین معامله ،با فسخ قرارداد یا اخذ ارش،
مشکالت ناشی از فقدان اطالعات و نقص قرارداد را تا حدی کاهش داد و از این طریق
هزینه مبادله و در نتیجه ناکارایی بازار را کاهش داد.
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ازآنجاکه یکی از دالیل رعایتنشدن این آموزهها را میتوان عدم آگاهی تاجران از این
آموزهها و نبود فرهنگ مناسب در زمینه پایبندی به این آموزهها و نبود باور عمومی نسبت
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به مؤثربودن آن دانست ،نیاز است در زمینه گسترش فضای اسالمی در بازار و رعایت این
آداب توسط تاجران و کاسبان فرهنگسازی شود و از طریق افزایش آگاهی عامالن بازار
نسبت به این آموزه ها ،زمینه برای رعایت آن توسط افراد فراهم گردد؛ زیرا هرچند برخی از
احکام واجب و حرام است ،اما تعداد زیادی از آنها مستحب یا مکروه بوده و همانطورکه
نظر شهید صدر هم هست ،در زمینه احکام مستحبی و کراهتی باید فرهنگسازی شود.
عالوه بر فرهنگسازی ،دولت باید از طریق سیستمسازی ـ نظیر سیستمهای حمایت از
حقوق مصرفکننده و  ...ـ و وضع قوانین مناسب و احکام حکومتی ،در صورت نیاز موارد
مباح را به الزم تبدیل نموده و ضمانت اجرایی مناسب را برای آن ایجاد نماید .در زمینه
تطبیق و گستردهسازی قوانین اسالمی با قوانین بینالمللی و ترمیم مباحث فقهی مطابق با
شرایط نوین بازارهای جهانی نیز باید اقدامات مناسب صورت گیرد.
از طریق بهبود کیفیت کاالهای تولیدشده و برندسازی نیز میتوان اطالعات درباره
ویژگی ها و خصوصیت کاال را آشکار نمود و تا حدی خریدار را در مورد کیفیت کاالی
مورد نظر مطمئن نمود تا از این طریق بسیاری از کاستیهای اطالعاتی بازار کاهش یابد.

از طرفی میتوان با قراردادن جریمههای سنگین برای متخلفان در بازار ،هزینه فرصت
ازدسترفته طرف مقابل را تأمین نمود .هرچند این موضوع تا حدی توسط خیارهای
ذکرشده در اسالم تأمین شده است.
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