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چکـیده
در شرایط رقابتی بازار امروز بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که مصرف کننده وفادار شرکت
باشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان موثر است
ارزش ویژه نام تجاری شرکت میباشد .از طرفی ،ارزش ویژه برند یا قدرت تاثیرگذاری برند بر مخاطب را نمیتوان بدون
در نظر گرفتن منابع آن ،یعنی عوامل تاثیرگذار در ایجاد و شكلگیری ارزش ویژه برند در ذهن مخاطب ،شناسایی و درك
کرد .با توجه به این مساله ،در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی
 Home Careپرداخته شـده است .روش تحقیق از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر شیـوه گردآوری دادهها توصیفی و از
نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careدر شهر
تهران میباشند که به منظور تعیین تعداد نمونه آماری از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  306نمونه انتخاب گردید.
در این پژوهش از روشهای مختلف آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل دادهها و رگرسیون ساده برای آزمون
فرضیهها استفاده شد .یافتهها میدهد که ،آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت بر کیفیت ادراك شده میباشد .کیفیت
ادراك شده دارای اثر مثبت بر اعتماد و وفاداری به برند میباشد .اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت بر وفاداری به نام
تجاری میباشد .همچنین ،اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت بر ارزش ویژه برند میباشد و وفاداری به برند دارای اثر
مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند محصوالت پزشكی  Home Careمیباشد.

واژگـان کلـیدی :آگاهی ،اعتماد ،کیفیت ادراك شده ،وفاداری ،ارزش ویژه برند.

 -1استادیار بخش مدیریت ،دانشكده مدیریت ،اقتصاد و علوم اجتماعی ،دانشگاه شیراز ،شیراز ،ایرانa.karampour@shirazu.ac.ir:

 -2کارشناس ارشد علوم اجتماعی (گرایش مردمشناسی) ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ،تهران ،ایران
 -3کارشناسی ارشد  -MBAبازاریابی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام ،تهران ،ایران
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با افزایش رقابت جهانی ،شرکتها به دنبال راهكارهایی جهت افزایش سهم بازار خود از طریق ایجاد تمایز در محصوالت و
خدمات و همچنین افزایش قدرت اثرگذاری بر قصد خرید مصرفکنندگان میباشند.یكی از حوزههایی که شرکتها و سازمانها می
توانند محصوالت و خدمات خود را از سایر رقبا متمایز کنند ،حوزه برندینگ است .برند یا عالمت تجاری یكی از مهمترین عناصر
بازاریابی و موفقیت در یك بنگاه اقتصادی میباشد .به عبارت دیگر ،برندها میتوانند از طریق جذب مشتریان جدید و ایجاد وفاداری
در مشتریان فعلی موجب تمایز و سودآوری سازمانها در بلندمدت شوند .هر بنگاه اقتصادی میتواند به وسیله برند خود ،کاالها و
خدماتش را از دیگر رقبای خود متمایز سازد و از برند به عنوان یك دارایی با ارزش و سودآور برای خود یاد کند .ارزش ویژه برند یا
قدرت تاثیرگذاری برند بر مخاطب را نمیتوان بدون در نظر گرفتن منابع آن ،یعنی عوامل تاثیرگذار در ایجاد و شكلگیری ارزش
ویژه برند در ذهن مخاطب ،شناسایی و درك کرد .از دالیل مهم این شهرت ،نقش استراتژیك و مهم ارزش ویژه برند در تصمیمات
مناسب در مورد اثربخشی ارتباطات بازاریابی و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها میباشد .شناخت این نقش ،نیاز سازمانها به
ارزیابی وضعیت برند خود و مقایسه آن با سایر رقبا را تقویت کرده و ضرورت تحقیق در این زمینه را یادآوری میکند .با توجه به
این مساله ،در پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی  Home Careپرداخته شده
است.

-2منابع طبیعی
در شرایط رقابتی بازار امروز بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای که مصرف کننده وفادار شرکت
باشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است .این مساله برای شرکتهای تولید کننده محصوالت پزشكی  Home Careاز اهمیت دو
چندانی برخوردار است .ترکیب قیمتی پایینتر ممكن است در کوتاه مدت سود و مزایایی را برای شرکت به ارمغان بیاورد ،اما برای
توس عه کسب و کار در طوالنی مدت سیاست مناسبی نیست .از جمله عواملی که در رسیدن به چنین جایگاهی در ذهن مشتریان
موثر است ارزش ویژه نام تجاری شرکت میباشد (سیمون و سالیوان .)87 :1993 ،1ارزش ویژه نام تجاری مطلوبیت نهایی یا ارزش
افزودهای است که یك محصول به واسطه نام تجاری ،ایجاد میکند .شرکتهای تولید کننده محصوالت پزشكی هومکر 2از قبیل
دستگاه اندازه گیری فشار خون ،دستگاه تست قند خون ،ترمومتر ،تشكچه برقی ،ترازو ،نبوالیزرو ،بخور و  ،...به دلیل محدودیت
منابع و سرمایه به شدت تحت تاثیر تغییرات محیطی قرار دارد و نیازمند ایجاد ارزش ویژه به نام و نشان تجاری برای مشتریان می-
باشد.
به عقیده گیل )2007( 3ارزش ویژه نام و نشان تجاری ،ارزشی است که یك نام تجاری به محصول اضافه میکند .به طور
کلی ارزش ویژه نام تجاری ،ادراك مصرف کننده از تمامی برتری و مزیتی است که یك نام و نشان تجاری در مقایسه با دیگر نام-
های تجاری رقیب به همراه دارد (لورا و همكاران .)173 :2016 ،4ارزش ویژه نام تجاری همانند یك دارایی برای شرکت محسوب
میگردد که گردش وجوه کسب و کار را افزایش میدهد (چی چن و همكاران .)234 :2012 ،5طبق نظر دیوید آکر )1991( 6ارزش
ویژة برند باعث افزایش کارایی برنامههای بازاریابی و وفاداری مشتریان به برند میشود ،هزینه فعالیتهای ترفیعی را کاهش می-
دهد و از طریق گسترش برند ،سكویی برای رشد و توسعۀ آن ایجاد میکند .بنابراین ارزش ویژة برند باعث سودآوری میشود و
برای شرکتها جریان نقدی ایجاد میکند .برند قوی میتواند با ارزشترین دارایی مؤسسۀ تجاری محسوب شود؛ زیرا باعث میشود
سازمان بتواند حاشیۀ سود بیشتر ،کانالهای همكاری بهتر و همچنین مزایای دیگر را به دست آورد (اولسان .)42 :2008 ،7آکر
( )1991برای اولین بار ابعاد ارزش ویژه برند را معرفی کرد و در تحقیقات تكمیلی بعدی به خصوص توسط یو )2001( 8این
تحقیقات کامل تر شد و در نهایت چهار بعد آگاهی از نام تجاری ،کیفیت ادراك شده ،اعتماد به نام تجاری و وفاداری به نام تجاری
را به عنوان ابعاد ارزش ویژه برند معرفی کردند.
آگاهی از نام تجاری؛ آگاهی از برند به توانایی خریدار در تشخیص یا به خاطر آوری یك برند در یك گروه محصول اشاره دارد
(آکر.)197 :1991 ،

1 Simon & Sullivan
2 Home Care
3 Gil
4 Laura
5 Chih-Chen et al.
6 Aaker
7 Olson
8 Yoo
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 -3ضرورت انجام تحقیق
در دنیای امروز بازارها به شدت رقابتی شده و مشتریان در کانون توجه شرکتها قرار دارند .در این محیط رقابتی ،اکثر محققین
بر این باورند که برند بخش مهمی از یك کسب و کار و داراییهای یك بنگاه را تشكیل میدهد .امروزه بسیاری از سازمانها به
این باور رسیدهاند که یكی از با ارزشترین داراییهایشان برندهای محصوالت و خدمات آنهاست .بر این اساس ،توانمندیهای
برندها در سادهسازی تصمیم گیری مشتریها ،کاهش ریسك و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است .یكی از ضروریات
مدیریت ارشد هر سازمان ایجاد برندهای قدرتمندی است که ضمن عمل به وعدهها و تعهدات ،قدرت و توانمندیهای خود را در
طول زمان ارتقا دهند (کلر .)497 :1389 ،برندها اعتماد و قدرت مشتریان در تجسم و درك بهتر محصوالت ناملموس را افزایش
میدهند (چیچن و دیگران .)2012 ،همچنین ،برندها با کاهش ریسك ایمنی ،اجتماعی و مالی مشتریان در خرید ،عامل موثری در
ارزیابی محصول قبل از خرید هستند و تجربه واقعی استفاده از یك محصول را بهبود و به ارزش آن میافزایند (شینا:2012 ،3
 .)637از طرف دیگر ،گسترش محصوالت ،جهانی سازی و رقابت فشرده ،بازارها را مجبور میکند که محصوالت خود را از سایر
شرکتها متمایز کرده و برای خریداران خود ایجاد ارزش کنند .در این گونه بازارها که محصوالت و خدمات ،روز به روز بیشتر با
هم تطابق و سازگاری پیدا میکنند ،یك برند قوی ممكن است تنها مشخصهای باشد که محصول یا خدمت عرضه شده را از رقبا
متمایز میسازد (رفیعی و همكاران .)49 :1391 ،در چنین شرایطی ،به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونهای
که مصرف کننده وفادار به شرکت باشد ،از اهمیت بسزایی برخوردار است.
بنابراین ،با توجه به اهمیت ارزش ویژه برند در کسب مزیت رقابتی شرکتها و با نظر به جایگاه شرکتهای تولید کننده
محصوالت پزشكی  Home Careدر بازار فعلی که در مواجهه با رقابت شدید بازارهای بینالمللی میباشند ،انجام چنین پژوهشی
در راستای شناسایی عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی  Home Careاز اهمیت و ضروت ویژهای
برخوردار است.
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کیفیت ادراك شده؛ کیفیت ادراك شده عبارت است از قضاوت و داوری مشتری دربارة برتری محصول در مقایسه با
محصوالت رقبا .در طی فرایند افزایش کیفیت ادراك شده ،مشتری از طریق قیاس آنچه از عملكرد خدمت ادراك کرده و آنچه
انتظار داشته است دربارة کیفیت محصول نتیجهگیری میکند (کایامان و آراسلی.)209 :2007 ،1
اعتماد به نام تجاری؛ اعتماد به نام تجاری به صورت اطمینانی تعریف میشود که فردبه نسبت مطلوب تشخیص میدهد تا
ح التی که نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد .در نتیجه ،یك برند قابل اعتماد برندی است که به صورت ثابت تعهدات خود نسبت به
ارزش را در قبال مصرف کنندگان از طریق روش توسعه ،تولید ،فروش ،ارائه خدمات و تبلیغات مربوط به محصول محقق کند .حتی
در زمانهای نامطلوب و در حالتی که برخی از برندها دچار بحران میشوند نیز موارد یاد شده باید تامین گردد (دلگادو و مانرا،2
.)483 :2005
وفاداری به نام تجاری؛ انجمن بازاریابی آمریكا وفاداری به برند را چنین تعریف میکند :مزیتی که در آن یك مشتری به جای
خریدن یك محصول از چندین عرضه کننده آن را به طور مكرر از یك عرضه کننده خریداری نمایند (وظیفه دوست و همكاران،
.)31 :1389
ارزش ویژه برند به دو صورت محاسبه میشود :در حالت اول مجموعهای از تجزیه و تحلیلهای مالی و تجزیه و تحلیل نقش
نام تجاری در صنعت و رتبه آن نام از لحاظ قدرت در میان رقباست و مجموعهای از این تحلیلها که در نهایت ارزش مالی نام
تجاری را تشكیل می دهد .در حالت دوم ارزیابی ارزش ویژه برند از نظر مصرف کننده است که با استفاده از عوامل مختلف انجام
میگردد (ابراهیمی و همكاران.)78 :1388 ،
بنابر آنچه بیان شد ،مشخص میشود که حفظ و توسعه ارزش ویژه برند اغلب فعالیتی چالش برانگیز و دشوار است؛ بدین
منظور الزم است که چشم انداز گستردهای از نگرشهای مختلف نسبت به عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند اتخاذ شود ،تا بتوان
به صورت صحیح ارزش ویژه برند را توسعه داد .بنابراین ،پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال اساسی است که :عوامل
موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی  Home Careچیست؟

1 Kayaman & Arasli
2 Delgado and Munuera
3 Sheena
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 -4مبانی نظری ،پیشینه و مدل مفهومی تحقیق
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ارزش ویژه برند .آکر ( )1991مفهوم ارزش ویژة برند را با ترکیب جنبههای نگرشی و رفتاری بیان کرده و آن را مجموعه-
ای از داراییها و بدهیهای مرتبط به برند تعریف میکند که موجب افزایش یا کاهش ارزش محصول یا خدمتی برای شرکت یا
برای مشتریان شرکت میشود .آکر داراییهای برند را به  4گروه طبقهبندی میکند که شامل وفاداری به برند ،آگاهی از برند ،ارزش
ادراك شده و اعتماد به برند است (آکر529 :1991 ،؛ داویس .)121 :2007 ،1منظور از ارزش ویژه برند در این تحقیق جنبهی
نگرشی شامل آگاهی از برند ،کیفیت ادراك شده و جنبهی رفتاری شامل وفاداری به برند و اعتماد به برند را شامل میشود که از
طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
آگاهی از نام تجاری .آگاهی از برند یكی از عناصر کلیدی و اصلی ارزش ویژة برند محسوب میشود .آگاهی از برند به
توانایی خریدار در تشخیص یا به خاطر آوری یك برند در یك گروه محصول اشاره دارد (آکر .)309 :1991 ،منظور از آگاهی از نام
تجاری در این تحقیق شامل برخی از ویژگیهای نام تجاری ،مرور آنها در ذهن ،میزان اطالع از نامهای تجاری و  ...میباشد که
از طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
کیفیت ادراک شده .زیتمال ( ،)1989کیفیت درك شده را به عنوان قضاوت ذهنی مشتری نسبت به نحوهی عملكرد یك
محصول میداند .وی کیفیت درك شده را جزئی از ارزش ویژهی برند میداند و اعتقاد دارد که هر چه درك مشتریان از کیفیت
باالتر باشد ،احتمال انتخاب آن برند توسط مشتریان نسبت به سایر مشتریان بیشتر خواهد بود .تجربه استفاده از محصول ،نیازهای
شخصی افراد و موفقعیت مصرف میتواند قضاوت افراد نسبت به کیفیت را تحت تاثیر قرار دهد .کیفیت درك شده از برند به عنوان
قضاوت مصرف کنندگان نسبت به میزان خوب بودن کل آن برند تعریف میگردد (رولی .)238 :1998 ،2منظور از آگاهی از نام
تجاری در این تحقیق شامل برخی ویژگیهای نام تجاری مانند مطلوبیت کیفیت ،دوام و پایداری کیفیت ،قابلیت اطمینان و  ...می-
باشد که از طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
اعتماد به نام تجاری .اعتماد به نام تجاری به صورت اطمینانی تعریف میشود که فرد نسبت مطلوب تشخیص میدهد تا
حالتی که نسبت به آن اطمینانی وجود ندارد .در نتیجه ،یك برند قابل اعتماد برندی است که به صورت ثابت تعهدات خود نسبت به
ارزش را در قبال مصرف کنندگان از طریق روش توسعه ،تولید ،فروش ،ارائه خدمات و تبلیغات مربوط به محصول محقق کند
(دلگادو و مانرا .)194 :2005 ،3منظور از اعتماد به نام تجاری در این تحقیق شامل ویژگیهایی از قبیل میزان انجام تعهدات نام
تجاری و قصد برند میباشد که از طریق پرسشنامه تحقیق سنجیده میشود.
وفاداری به نام تجاری .بهترین تعریف از وفاداری توسط اولیور ( )1999صورت گرفته است .براساس نظر وی ،وفاداری
منعكس کننده یك تعهد پایدار عمیق به خرید مجدد و مشتری همیشگی بودن یك محصول یا خدمت ترجیح داده شده در آینده
است .در تعریفی دیگر ،وفاداری به نام تجاری به معنی تكرار خرید است که دلیل این رفتار ،فرآیندهای روانی است .به عبارت
دیگر ،تكرار خرید صرفاً یك واکنش اختیاری نیست ،بلكه نتیجه عوامل روانی ،احساسی و هنجاری است (دهدشتی شاهرخ و
همكاران .)187 :1391 ،منظور از وفاداری به نام تجاری در این تحقیق شامل ویژگیهایی است که منجر به تكرار خرید از
محصوالت  Home Careمیگردد.
در ادامه به برخی تحقیقات مرتبط در زمینه تحقیق حاضر پرداخته می شود.
حمیدیزاده و همكاران ( )1393در مقالهای به بررسی عوامل موثر بر ارتقای ارزش ویژة برند با تأکید بر ترفیع و تصویر شرکت
پرداختند .سنجش متغیرهای تحقیق با استفاده از پرسشنامه صورت پذیرفت .پس از اطمینان از پایایی و روایی ،پرسشنامه در میان
نمونهای متشكل از  344نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی توزیع شد .روش تحقیق توصیفی و از شاخۀ همبستگی و مبتنی بر
معادالت ساختاری است .این پژوهش نشان داد که تبلیغات و مشوقها بر ارزش ویژة برند تأثیرگذار است .اثر تبلیغات مثبت ولی اثر
مشوقها بر ارزش ویژة برند متفاوت بوده است .اثر مشوقهای پولی بر ارزش ویژه منفی ولی اثر مشوقهای غیر پولی بر ارزش
ویژة برند مثبت بوده است.
طی پژوهشی که توسط آزادی و همكاران ( )1394انجام گردید ،اثرات عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در
صنعت پوشاك ورزشی از دیدگاه دانشجویان و فارغ التحصیالن تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور مورد بررسی قرار گرفت .روش
پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی و مبتنی بر مدل معادالت ساختاری بود .تعداد  805نفر از جامعه مورد مطالعه بر اساس روش
نمونه گیری غیر تصادفی و هدفمند انتخاب گردید .یافتهها نشان داد که ارزش برند به ترتیب از وفاداری به برند ،آگاهی و تداعی
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برند ،رضایتمندی و کیفیت ادراك شده اثر میپذیرد .همچنین مشخص شد تاثیر این ابعاد بر ارزش ویژه برند به ترتیب از طریق
عناصر قیمت ،تصویر فروشگاه ،تبلیغات ،حامیگری ،توزیع و پیشبرد فروش بود.
فیض و دیگران ( )1394در مطالعهای بررسی اثر تمایالت استفاده از شبكههای اجتماعی آنالین بر عملكرد برند با بررسی نقش
واسطهای ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ،پرداختند .محققان بیان میدارند ،استفاده از شبكههای اجتماعی آنالین و جمعآوری
اطالعات از سایتها در رفتار خرید تاثیرگذار میباشد .مصرفکنندگان تصمیمگیریهای خرید دوستانشان را نسبت به نظرات افراد
ناشناس با ارزشتر میدانند و به آن اعتماد میکنند .به منظور جمع آوری اطالعات تعداد  384نفر به صورت تصادفی انتخاب شد .با
استفاده از مدل معادالت ساختاری فرضیات پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین
تمایل استفاده از شبكههای اجتماعی آنالین با ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ،رابطه مثبتی وجود دارد .اما بین تمایل استفاده از
شبكههای اجتماعی آنالین و عملكرد برند در بازار ،رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و
عملكرد برند در بازار ،رابطه مثبتی وجود دارد.
ضیاء ( )1394در پژوهشی به بررسی رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند با توجه به نقش میانجی تعهد برند در حوزه
کارآفرینی پرداخت .روش تحقیق مطالعه حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل کسب و کارهای (کلینیكهای)
فعال حوزه سالمت و زیبایی استان گلستان بوده است .حجم نمونه از بین  260نفر از مشتریان کلینیكهای زیبایی استان گلستان
مطابق فرمول کوکران  152نفربرآوردگردید وگردآوری دادههای کمی پژوهش نیز از طریق توزیع پرسشنامه باروش نمونهگیری
تصادفی ساده صورت گرفت .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روش مدلسازی معادالت ساختاری استفاده شد .یافتههای تحقیق
نشان داد بین اعتمادبرند و رفتار شهروندی برند و همچنین اعتماد برند و تعهد برند رابطه مستقیم و معنادار وجود داشته و تعهد برند
رابطه بین اعتماد برند و رفتار شهروندی برند را میانجیگری مینمایند.
اردوگماس و چیچك )2012( 1تحقیقی با هدف تعیین تاثیر بازاریابی رسانههای اجتماعی در وفاداری به نام تجاری انجام دادند.
جامعه آماری تحقیق شامل مشتریانی است که به دنبال حداقل یك نام تجاری در رسانههای اجتماعی در ترکیه هستند .اطالعات از
طریق پرسشنامه با یك نمونه از  338نفر جمع آوری شد و تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام جهت تحلیل آنها بكار
برده شد .نتایج حاصل نشان داد که وفاداری به نام تجاری تاثیر مثبت دارد ،زمانی که وفاداری )1 :ارائه میدهـد کمپینهای
ســودمند )2 ،ارائه میدهد خدمات مناسب و مرتبط )3 ،ارائه میدهد خدمات محبوب و عمومی.
کارلسون و دناوان )2013( 2با مطالعۀ برندهای انسانی در ورزش ،ورزشكاران را به عنوان برندهای انسانی میبیند که دارای
خصوصیات منحصر به فردی هستند .زمانی که هواداران با ورزشكاران آشنا میشوند ،نسبت به آنها احساس وابستگی پیدا کرده و
تقاضای خرید متعلقات مربوط به آنها و تیم بیشتر میشود و تمایل بیشتری به تماشای بازی نشان میدهند .در واقع تنها دارایی
ارزشمند تیم نتیجۀ بازی نیست .بلكه مهمتر از آن جایگاه برند و ارزش ویژة برند تیم است که باشگاه باید همواره در صدد ارتقای
ارزش ویژة آن باشد تا به فواید باال بودن ارزش ویژة برند دست یابد .این امر اول این که موجب جذب مشتریان جدید میشود و
دیگر این که به عنوان ابزار یادآوری کننده برای مشتریان فعلی است که به یاد شرکت بیفتند.
پژوهشی توسط حسینی و موعظی ( )2015با عنوان بررسی تأثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه
انجام گرفت .هدف از این مطالعه بررسی تاثیر بازاریابی (قیمت ،عكس شرکت ،شدت توزیع ،ترویج و تبلیغ) بر حقوق صاحبان سهام
با نام تجاری در شرکت بیمه آسیا از نظر مشتریان و اولویتبندی این عناصر بر اساس اهمیت اثرات آنها میباشد .جامعه آماری
شامل مشتریان شرکت بیمه آسیا در شیراز ،است .دادهها از طریق پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از روش همبستگی ،رگرسیون و
تجزیه و تحلیل مسیر مورد آزمون قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که تصویر شرکت و تبلیغات تاثیر بیشتر بر روی ارزش ویژه برند
شرکت دارد.
بررسی سابقهی تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع حاضر نشان میدهد ،علیرغم اهمیت ارزش ویژه برند در کسب
مزیت رقابتی شرکتها به ویژه برای محصوالت پزشكی  ،Home Careتاکنون پژوهش مدون و مستقلی پیرامون این موضوع
برای محصوالت پزشكی  Home Careانجام نشده است.
مدل تحقیق رابطه بین طرح نظری و کار جمعآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات میباشد .در واقع مدل دستگاهی متشكل از
مفاهیم ،فرضیهها و شاخصها که کار انتخاب و جمعآوری اطالعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل میکند .با توجه بررسی
ادبیات موضوع و روابط بین متغیرهای تحقیق مدل مفهومی تحقیق حاضر به شكل  1است.

1 Erdoğmuş and Çiçek
2 Carlson & Donavan

5

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش (مأخذ :لورا و همکاران)2016،

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

براساس شكل 1فرضیه های تحقیق بصورت زیر تدوین گردیده است:
فرضیه  :1آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده است.
فرضیه  :2کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند است.
فرضیه  :3کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری است.
فرضیه  :4اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری است.
فرضیه  :5اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند است.
فرضیه  :6وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند است.

 -5روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری دادهها به صورت کتابخانهای و میدانی است .در بخش نخست
پژوهش از نوع توصیفی -تحلیلی و در بخش دوم برحسب نحوه گردآوری دادههای پرسشنامه از نوع توصیفی -پیمایشی بر اساس
روش مقطعی میباشد؛ و به لحاظ اطالعات ،کمی و کیفی محسوب میشود .همچنین از نظر فلسفه پژوهشی از نوع تحقیقات اثبات
گرایی است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careمیباشند .از آنجائی که جامعه
آماری تحقیق حاضر شامل مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careدر تهران میباشند ،به منظور تعیین تعداد نمونه
آماری از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده گردید .بنابراین با توجه به کل جامعه ( 1600تن) ،تعداد نمونه  310به دست آمد.
در نهایت ،پرسشنامهها جمعآوری شده و از طریق آزمونهای آماری دادهها تجزیه و تحلیل گردید .به منظور سنجش دیدگاههای
مصرف کنندگان محصوالت پزشكی  ،Home Careاز مقیاس پرسشنامه استفاده شد .مقیاس مورد استفاده در این پژوهش ،شامل
پرسشنامه استاندارد عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند ،بر گرفته از تحقیق (لورا و همكاران )179 :2016 ،1میباشد.این پرسشنامه
شامل  18گویه است که چهار معیار آگاهی از نام تجاری ( 3گویه) ،کیفیت ادراك شده ( 6گویه) ،وفاداری به نام تجاری ( 3گویه)،
اعتماد به نام تجاری ( 3گویه) و ارزش ویژه برند را مورد سنجش قرار میدهد .برای سنجش سؤاالت این پرسشنامه ،مقیاس 5
گزینهای لیكرت (کامال مخالف ،مخالف ،نظری ندارم ،موافق و کامال موافق) به کار میرود .تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از
تحقیق حاضر شامل دو مرحله آمار توصیفی و آمار استنباطی است.

 -6نتایج و یافتههای تحقیق
وضعیت جنسیت آزمودنیها نشان میدهد که41/9 ،درصد آزمودنیها مرد و  52/9درصد آزمودنیها زن میباشند .توزیع
آزمودنیها نشان میدهد که 27/7 ،درصد آنها بین  30 -20سال 30 ،درصد بین  40 -31سال 21 ،درصد بین  50 -41سال و
 21/3درصد بین سال  60 -51بودهاند .در میان آزمودنیها 29/7 ،درصد از آزمودنی ها دارای مدرك دیپلم 21 ،درصد از آزمودنی
ها دارای مدرك فوقدیپلم 24/8 ،درصد از آزمودنی ها دارای مدرك لیسانس و  20درصد فوقلیسانس و  3/2درصد آزمودنی ها
دکتر هستند .توزیع آزمودنیها برحسب زمان استفاده از محصوالت پزشكی  Home Careنشان میدهد که 19/4 ،درصد آزمودنی
ها کمتر از یكسال 32/9 ،درصد بین  4-2سال 23/2 ،درصد بین  7-5سال 12/3 ،درصد بین  10-8سال 4/5 ،درصد بین 13-11
سال و  5/2درصد بین  16-14سال و  1/3درصد بیش از  17سال از محصوالت پزشكی  Home Careاستفاده می کنند .توزیع
آزمودنیها برحسب تعداد برندهایی که آزمودنیها استفاده کردند نشان داد 13/2 ،درصد یك برند 29 ،درصد  2برند 21/9 ،درصد
3برند 12/6 ،درصد 4برند 14/8 ،درصد 5برند و  8/4درصد بیش از  5برند استفاده کردند.
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در این پژوهش ،متغیره ای آگاهی از برند ،کیفیت ادراك شده برند ،وفاداری برند ،اعتماد به برند و ارزش ویژه برند مورد بررسی
قرارگرفته است .با توجه به نتایج میانگین و انحراف استاندارد متغیر آگاهی از برند به ترتیب برابر با  9/07و  ،3/06میانگین و
انحراف استاندارد کیفیت ادراك شده برند به ترتیب برابر با  18/92و  ،4میانگین و انحراف استاندارد وفاداری برند به ترتیب برابر با
 8/94و  ،2/71میانگین و انحراف استاندارد اعتماد به برند به ترتیب برابر با  9/75و  2/43و میانگین و انحراف استاندارد ارزش ویژه
برند به ترتیب برابر با  9/82و  2/76میباشد .همچنین ،خالصه نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش در جدول  1ارائه شده
است.
جدول  .1خالصه یافتههای استنباطی حاصل از آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه اول :آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراک شده
میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه دوم :کیفیت ادراک شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند می-
باشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه سوم :کیفیت ادراک شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام
تجاری میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه چهارم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام
تجاری میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه پنجم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند
میباشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

فرضیه ششم :وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند می-
باشد.

رگرسیون
ساده

p>0.01

تایید
فرضیه

بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق حاضر را میتوان به شرح زیر تبین و بررسی نمود:
فرضیه اول :آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون
ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد آگاهی از نام تجاری
دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده میباشد ( .)F)1, 308( =194.074 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که
ضریب تبیین برابر با  0/39میباشد (  ) R Squared =0/39است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین آگاهی از نام
تجاری ،میتواند  39درصد از تغییرات متغیر مالك کیفیت ادراك شده را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان میدهد که،
آگاهی از برند به توانایی مشتریان در تشخیص یا به خاطر آوری یك برند مخصوص در بین محصوالت پزشكی Home Care
کمك میکند .به طوری که یك برند در درجه اول باید وارد مالحظات شخص شود .بدین منظور ،برند ناشناخته معموالً شانس
کمتری برای خرید دارد .این نتیجه با نتایج تحقیق ضیاء ( ،)1394ندونگادی ،)1990( 1کلر ،)1998( 2ویالرجو و سانچز ( )2005و
اسیچ و دیگران )2006( 3قابل تبیین است .ضیاء ( )1394طی پژئهشی نتیجه گرفت ،ارتباطات برند ،واکنش مشتریان را تحت تأثیر
قرار داده که میتواند آن را با تجزیه و تحلیل متغیرهایی هچون آگاهی از برند بر حسب یادآوری ،شناسایی نقاط قوت و یگانگی
برند در ذهن مصرف کنندگان اندازه گیری کند که میتواند حافظهی مشتریان را در ایجاد یك تصویر مثبت از برند تحت تأثیر قرار
دهد .ندونگادی ( )1990اظهار داشت ،آگاهی از برند از این جهت نقش مهمی را در تصمیمگیری مصرف کننده ایفا میکند که
زمانی که مصرف کننده به نوع محصول می اندیشد آن برند را به خاطر بیاورد .باال بردن آگاهی از برند احتمال این که آن برند
عضوی از سبد برندهای مورد نظر جدی مشتری برای خرید در آن طبقه از محصول شود را باال میبرد .کلر ( )1998طی پژوهشی
بیان داشت ،عمق آگاهی برند مربوط است به احتمال این که عنصر برند با سهولت به ذهن متبادر میشود .برندی که میتواند به
آسانی به یاد آورده شود ،در مقایسه با برندی که به آسانی تشخیص داده میشود ،از سطح آگاهی عمیقتری برخوردار است .وسعت
برند مربوط است به دامنهای از موقعیتهای خرید و کاربرد برند ،که در آن عنصر برند به ذهن خطور میکند .ویالرجو و سانچز
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عنوان فرضیه

نوع آزمون

معناداری

نتیجه

1 Nedungadi
2 Keller
3 Esch et al
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( )2005تحقیقی در مورد ارتباط بین برخی عناصر آمیخته بازاریابی و ارزش ویژه برند در مورد طبقهای از محصوالت با دوام (ماشین
لباس شویی) انجام دادند .نتایج اولین مدل ساختاری نشان داد که یك ارتباط علت و معلولی بین مخارج تبلیغاتی تصور شده و ابعاد
ارزش ویژه برند (آگاهی ازبرند) برقرار است .یافتهها نشان داد که بین میزان تبلیغات صورت گرفته و بعد آگاهی از برند رابطهی
مثبتی وجود دارد ،به عالوه رابطه مثبتی بین آگاهی از برند و تصورنسبت به برند یافت شد .اسیچ و دیگران (  )2006در این
خصوص بیان داشت ،آگاهی از برند میتواند بر تصمیمات مصرف کننده بابت برندهای مجموعه مورد مالحظه حتی زمانی که
تداعی برند خاصی نیز در این مورد وجود نداشته باشد اثر بگذارد .به عنوان مثال نشان داده شده است که مصرف کنندگان عموما
برندهای شناخته شده را بر میگزینند .در خریدهایی که مصرف کننده سطح پائینی از درگیری یا تصمیمگیری را دارد ،حداقلی از
میزان آگاهی از برند ممكن است برای انتخاب محصول کافی باشد
فرضیه دوم :کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون ساده
حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد کیفیت ادراك شده دارای
اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند میباشد ( .)F)1, 308( =100.995 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که ضریب
تبیین برابر با  0/25میباشد (  ) R Squared =0/25است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین کیفیت ادراك شده،
میتواند  25درصد از تغییرات متغیر مالك اعتماد به برند را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان میدهد که ،کیفیت خدمات
به عنوان یكی از مهمترین عوامل تعیین کننده موفقیت در بین محصوالت پزشكی  Home Careدر محیط رقابتی امروزه می-
باشد .به طوری که هرگونه کاهش در رضایت مشتری به دلیل کیفیت پایین موجب کاهش کیفیت ادراك شده مشتری و ایجاد
نگرانی و نهایتا از بین رفتن اعتماد به برند در بین محصوالت پزشكی  Home Careخواهد شد .زیرا مشتریان نسبت به
استانداردهای خدمت حساستر شدهاند و همراه روندهای رقابتی ،انتظارات آنها از کیفیت خدمات نیز افزایش یافته است.
این نتیجه با نتایج تحقیقات صیادپور و اسدی ( )1393و کایامان و آراسلی )2007( 1همسو میباشد .صیادپور و اسدی ()1393
طی پژوهشی به بررسی تاثیر ارزش ادراك شده ،اعتماد و رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان بانل دی شهرستان خرم آباد،
پرداختند .در این تحقیق مشخص شد که ارزش ادراك شده ،رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری تاثیر میگذارند و همچنین ارزش
ادراك شده بر رضایتمندی و رضایتمندی بر اعتماد تاثیر میگذارند و اعتماد بیشترین تاثیر را بر وفاداری مشتریان دارد .کایامان و
آراسلی ( )2007در مطالعهای بیان داشتند ،طی فرایند افزایش کیفیت ادراك شده ،مشتری از طریق قیاس آنچه از عملكرد خدمت
ادراك کرده و آنچه انتظار داشته است دربارة کیفیت محصول نتیجهگیری میکند.
فرضیه سوم :کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون
ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سـطح اطمـینان  99درصد کیفـیت ادراك
شده دارای اثر مثبـت و معـناداری بر وفاداری به نام تجـاری میباشد ( .)F)1, 308( =151.68 ،p>0.01همچنین نتایج نشان
میدهد که ضریب تبیین برابر با  0/33میباشد ( )R Squared =0/33است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین کیفیت
ادراك شده ،میتواند  33درصد از تغییرات متغیر مالك وفاداری به نام تجاری را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان می-
دهد که بایستی برندهای مختلف محصوالت پزشكی  Home Careبه صورت مداوم و جدی به ارتقا و حفظ مشتریان با ارزش
خود بپردازد تا انگیزه خرید مجدد و وفاداری آنان را افزایش دهد و تالش نماید مشتریان با ارزش کمتر یعنی مشتریانی که با منافع
کمتر برای سازمان یا به عبارتی مشتریانی که میزان هزینه صرف شده برای آنان بیش از منافع حاصل از مبادله با ایشان است را
نیز به گروههای باالتری از ارزش سوق دهد .این نتیجه را میتوان با نتایج پژوهشهای ناظمی و سعادتیار ( ،)1392صیادپور و
اسدی ( )1393و جی و همكاران )2008( 2تبیین نمود.
طی پژوهشی که توسط ناظمی و سعادتیار ( )1392انجام شد به بررسی نقش متغیرهای شهرت و نوآوری بر وفاداری
مشتریان رستوران با در نظر گرفتن نقش واسط رضایت و ارزش ادراك شده ،پرداخته شد .پردازش حاصل از دادهها حاکی از آن
است که شهرت و نوآوری به واسطه متغیرهای ارزش ادراك شده و رضایت مشتری از رستوران میتوانند بر وفاداری و نیات رفتاری
مشتری یك رستوران ممتاز تأثیرگذار باشند .صیادپور و اسدی ( )1393در مقالهای به بررسی تاثیر ارزش ادراك شده ،اعتماد و
رضایت مشتری بر وفاداری مشتریان بانك دی شهرستان خرم آباد ،پرداختند .در این مقاله مشخص شد که ارزش ادراك شده،
رضایتمندی و اعتماد بر وفاداری تاثیر میگذارند .جی و همكاران ( )2008در پژوهشی تحت عنوان "ادراك و مدیریت سود بخشی
وفاداری مشتریان" دالیلی را که مشتریان سازمان را ترك میکنند و راهكارهای جلوگیری کننده از ترك سازمان را بیان میداشته
و خاطر نشان کردند که برای حفظ و نگهداری مشتریان یك سازمان باید بین وفاداری به محصول (خدمات) و استفاده طوالنی
مدت از آن با سود بخشی آن به مشتریان ارتباط برقرار کرد.

1 Kayaman & Arasli
2 Gee & et al
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فرضیه چهارم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون
رگرسیون ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد اعتماد به
نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد ( .)F)1, 308( =260.719 ،p>0.01همچنین نتایج
نشان میدهد که ضریب تبیین برابر با  0/46میباشد ( )R Squared =0/46است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین
اعتماد به نام تجاری میتواند  46درصد از تغییرات متغیر مالك وفاداری به نام تجاری را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته
نشان میدهد که ،مصرف کنندهای که به نامی تجاری اعتماد میکند ،بیشـتر تمایـل دارد بـه آن وفـادار بمانـد ،قیمت بیشتری
برای آن پرداخت کند ،محصوالت جدید در دستهبندیهـای موجـود را خریـداری کند و برخی از اطالعات خود را در مورد سلیقه،
ترجیحات و رفتار به اشتراك بگذارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای پناهی وانانی و شعبانی ( ،)1393حسینی و همكاران (،)1392
دهدشتی شاهرخ و همكاران ( ،)1389جوو و همكاران )2001(1و فیلو و دیگران )2008( 2همخوانی دارد.
پناهی وانانی و شعبانی ( )1393طی پژوهشی به بررسی تاثیر خدمات لذتبخش و اعتماد بر وفاداری مشتریان ،پرداختند .نتایج
حاصل از پژوهش بیانگر این مسئله است که خدمات لذتبخش تاثیر مثبت و مستقیمی بر اعتماد مشتریان دارد .زمانی که خدمات
برای مشتری لذتبخش باشد اعتماد وی را در بر خواهد داشت .در نتیجه مشتری که از خدمات لذت ببرد و نسبت به ارائه دهنده
خدمات اعتماد داشته باشد نسبت به سازمان متعهد میگردد .مشتریان متعهد رضایت بیشتری از سازمان داشته و نهایتا نسبت به
سازمان وفادار خواهند شد .حسینی و همكاران ( )1392طی پژوهشی به سنجش قابلیت اعتماد برند شرکتهای بیمه بر تعهد
وفاداری مشتریان ،پرداختند .یافتهها نشان داد که قابلیت اعتماد برند نقش مهمی در بهبود تمایالت رفتاری مشتریان ایفا میکند،
بدین معنی که افزایش رضایت مشتریان باعث تعهد وفاداری ،تبلیغ و توصیه شرکت بیمه خود به دیگران و کاهش تمایل به تغییر
میگردد .از این رو مدیران میبایست به قابلیت اعتماد توجه ویژهای داشته و نقش آن را در مدیریت ارتباط با مشتری مد نظر قرار
داده و استراتژیهای مناسبی در راستای ایجاد اعتماد و توسعه وفاداری آنان طراحی نمایند .دهدشتی شاهرخ و همكاران ( )1389در
مطالهای مدلی برای سنجش تاثیر قابلیت اعتماد برند بانكها بر تعهد وفاداری مشتریان ،ارائه نمودند .یافتههای حاصل از تحقیق
نشان داد که قابلیت اعتماد برند نقش بسیار مهم و کلیدی در بهبود تمایالت رفتاری مشتریان ایفا مینماید .بدین معنی که افزایش
رضایت مشتریان باعث میگردد تا به تبلیغ و توصیه بانك خود به دیگران اقدام نمایند و نیز گرایش آنها به تغییر بانك کاهش یابد.
همچنین افزایش تعهد مستمر مشتریان باعث کاهش تمایل آنها به تغییر بانك میگردد .از این رو مدیران میبایست به قابلیت
اعتماد برند توجه ویژهای نمایند و نقش مهم آن را در مدیریت ارتباط با مشتریان مد نظر داشته و استراتژیها و برنامههای مناسب-
تری در راستای توسعه مشتریان وفادار خود طراحی نمایند .جوو و همكاران ( )2001اعتماد به برند را نقشـی کلیـدی در ایجـاد
تعهـد مشتری میدانند ،به خصوص در شرایطی که درگیری خریدار در فرایند خرید زیـاد و تـأثیر آن در مقایسه با رضایت کلی،
قویتر باشد .فیلو و دیگران ( ) 2008در تحقیقى دیگر با عنوان نقش اعتماد به برند در ارتباط بین تداعى برند و وفادارى به برند در
ورزش و برنامههاى آمادگى جسمانى ،به مطالعۀ نقش ارزش ویژة برند در ارتباط بین تداعى برند و وفادارى به برند در دو زمینۀ
مجزاى محیط ورزشى (محیط ورزش و برنامه هاى آمادگى جسمانى) پرداختند .آنان بیان کردند که ارزش ویژة برند یك میانجى
ارتباطى بین وفادارى به برند با مدیریت و شهرت برند است و در هر دو نمونۀ بررسى شده ،بین وفادارى به برند با میهنپرستى و
موفقیت رابطۀ معنادارى وجود داشت.
فرضیه پنجم :اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون
ساده حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد اعتماد به نام تجاری
دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد ( .)F)1, 308( =260.837 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که
ضریب تبیین برابر با  0/46می باشد (  ) R Squared =0/46است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین اعتماد به نام
تجاری ،میتواند  46درصد از تغییرات متغیر مالك ارزش ویژه برند را تبیین و یا پیش بینی کنند .این یافته نشان میدهد که برندها
اعتماد و قدرت مشتریان در تجسم و درك بهتر محصوالت پزشكی  Home Careرا افزایش میدهند .همچنین ،برندها با کاهش
ریسك ایمنی ،اجتماعی و مالی مشتریان در خرید ،عامل موثری در ارزیابی محصول قبل از خرید هستند و تجربه واقعی استفاده از
محصوالت پزشكی  Home Careرا بهبود و به ارزش آن میافزایند .این نتیجه با نتایج تحقیقات چودوری و هالبروك،)2001( 3
بالستر و آلما )2005( 4و چن و چانگ )2008( 5قابل تبیین است.
چودوری و هالبروك ( ،)2001به این نتیجه رسیدهاند که اعتماد مشتری زمانی که مبنای آن کیفیت درك شده از برند باشد،
وفاداری نگرشی و رفتاری را افزایش میدهد .بالستر و آلما ( )2005بیان میدارد ،امروزه نام و نشان تجاری یك الزام استراتژیك
1 Joo & et al.
2 Filo & et al.
3 Chaudhuri & Holbrook
4 Ballester and Alema
5 Chen and Chang
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برای سازمانهاست که آنها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیتهای رقابتی پایدار یاری میکند .زیرا یك
برند قدرتمند می تواند اعتماد مشتریان را در هنگام خرید کاالها و خدمات افزایش دهد و به آنها کمك کند تا عوامل ناملموس را
بهتر درك نمایند .به عبارت دیگر میتوان گفت که یك برند قدرتمند ،دارایی باارزشی برای شرکت محسوب میشود .چن و چانگ
( )2008طی پژوهشی نتیجه گرفت ،با افزایش رقابت و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی ،صنایع داخلی هر کشور به
منظور باقی ماندن در این عرصه باید مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند .یكی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تكرار
مصرف ،افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعالیتهای اقتصادی به فراسوی مرزهای جغرافیایی میشود،
ارزش ویژه برند است که در سایع اعتماد گسترش خواهد یافت .چرا که ،ارزش ویژه برند با ایجاد وفاداری در مصرف کنندگان
احتمال انتخاب برند را باال میبرد و شرکتها میتوانند از این مزیت برای توسعه مجموعه محصوالت خود بهره ببرند.
فرضیه ششم :وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد؛ بر اساس نتایج آزمون رگرسیون ساده
حاصلشده است و با توجه به سطح معناداری بهدستآمده میتوان گفت که در سطح اطمینان  99درصد وفاداری به برند دارای اثر
مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد ( .)F)1, 308( =173.487 ،p>0.01همچنین نتایج نشان میدهد که ضریب تبیین
برابر با  0/36میباشد ( )R Squared =0/36است ،این مقدار بیانگر آن است که متغیر پیشبین وفاداری به برند ،میتواند 36
درصد از تغییرات متغیر مالك ارزش ویژه برند را تبیین و یا پیش بینی کنند .بر اساس این یافته میتوان نتیجه گرفت که ،وفاداری
به برند نقش مهمی در ایجاد منافع بلندمدت برای محصوالت پزشكی  Home Careدارد .زیرا مشتریان وفادار نیازی به تالش-
های ترفیعی گسترده ندارند.آنها با کمال میل حاضر هستند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد عالقه خود
بپردازند .محصوالت پزشكی  Home Careمیتوانند سهم بیشتری از بازار را با کمك وفاداری به برند ،بدست آورند زیرا مشتریان
وفادار به طور مكرر برند را خریداری نموده و در برابر عوامل موقعیتی و تالشهای بازاریابی رقبا مقاومت میکند .این نتیجه با نتایج
تحقیقات کیم و هیون ،)2011( 1گنجینیا و کاظمیراد ( ،)1388گیالنینیا و موسویان ( ،)1389حسینی و فرهادی نهاد ( )1392و
دهقانی سلطانی و همكاران ( ،)1392قابل تبیین میباشد.
تحقیقی توسط کیم و هیون ( )2011به منظور بررسی روابط بین ترکیب عناصر آمیخته بازاریابی انجام شد .یافتهها نشان داد،
ذهنیت نسبت به شرکت و سه بعد ارزش ویژه برند یعنی آگاهی از برند ،وفاداری نسبت به برند و کیفیت درك شده به عنوان یك
واسطه آمیخته بازاریابی برای ابعاد ارزش ویژه برند قرارداده میشود .گنجینیا و کاظمیراد ( )1388طی پژوهشی به بررسی تأثیر
وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانك از دیدگاه مشتریان کارت الكترونیكی ،پرداختند .نتایج حاصل نشان میدهد که وفاداری به
برند ،آگاهی از برند و کیفیت ادراك شده برارزش ویژه برند تاثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به
برند میباشد .گیالنینیا و موسویان ( )1389طی تحقیقی به بررسی تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانك از دیدگاه
مشتریان کارت الكترونیكی ،پرداختند .نتایج این پژوهش نشان داد که وفاداری ،آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند و
آگاهی از برند نیز از عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند میباشند .حسینی و فرهادی نهاد ( )1392در مطالعهای به بررسی
عوامل مؤثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در آموزش عالی پرداختند .یافتههای تحقیق نشان میدهد که از میان عناصر بعد آگاهی از
برند در مدل تحقیق ،شهرت ،دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر روی ارزش ویژه برند دانشگاه میباشد .همچنین از میان ابعاد
تصویر ذهنی از برند ،ارزش ادراکی و خدمات پس از فروش از بعد ویژگیهای خدمت ،شخصیت برند از بعد ویژگیهای نمادین و در
نهایت ارتباطات بینالمللی از بعد ویژگیهای عرضه کننده خدمت ،تأثیرات مثبتی بر روی ارزش ویژه برند دانشگاه پیام نور دارند.
بدین ترتیب با توجه به نتایج ،به ترتیب ابعاد ویژگیهای خدمت و ویژگیهای عرضه کننده خدمت دارای بیشترین و کمترین تأثیر
بر ارزش ویژه برند دانشگاه هستند .دهقانی سلطانی و همكاران ( )1392طی پژوهشی به بررسی رویكرد مدلسازی معادالت
ساختاری در تبیین اثر تجربه ،اعتماد و وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند ،پرداختند .نتایج حاکی از آن است که تجربه ،اعتماد و
وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند الستیك بارز در شهر کرمان تاثیر معناداری دارد .این در حالی است که تاثیر عامل وفاداری برند
نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.
بر اساس نتایج فرضیه اول مبنی بر این که ،آگاهی از نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر کیفیت ادراك شده میباشد،
پیشنهاد میشود:
نماد یا سمبل مناسب و ماندگاری برای محصوالت پزشكی  Home Careطراحی گردد تا در ذهن مشتریان بماند.
به مدیران محصوالت پزشكی  Home Careتوصیه میشود که به منظور ارتقای تصویر ذهنی مشتریان نسبت به
محصوالت ،فعالیتهای انجام شده توسط شرکت در زمینه ارتقای دانش روز و افزایش نوآوری در ارائه محصوالت جدید را از
طریق؛ نمایندگان شرکت ،برگزاری سمینارها ،ارائه کاتالوگ و وب سایت ،به مشتریان انتقال دهند.

1 Kim & Hyun
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 ،Careنمایند ،تا از این طریق آگاهی از نام تجاری و کیفیت ادراك شده ارتقاء یابد.
بر اساس نتایج فرضیه دوم مبنی بر این که ،کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر اعتماد به برند میباشد ،پیشنهاد
میشود:
مسئوالن مربوطه اقداماتی را در جهت بهبود فرآیند ارسال و ارائه محصوالت محصوالت پزشكی  Home Careبه مشتریان
انجام دهند .از تاسیس و بهرهگیری آژانسهای واسطه در عرضه محصوالت پزشكی  ،Home Careتوسط شرکتهای زیربط
حمایت شود.
بر اساس نتایج فرضیه سوم مبنی بر این که ،کیفیت ادراك شده دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری میباشد،
پیشنهاد میشود:
نحوهی عملكرد محصوالت پزشكی  Home Careجهت بهبود کیفیت درك شده به عنوان قضاوت ذهنی مشتریان و وفادار
نمودن آنها ،مورد بررسی قرار گرفته و در اولویت مدیران باشد .با توجه به این که قیمت ،یكی از مهمترین عوامل در کیفیت ادراك
شده است ،بنابراین مسئوالن مربوطه اقداماتی در جهت ارائه محصوالت با قیمت مناسب نمایند.
بر اساس نتایج فرضیه چهارم مبنی بر این که ،اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر وفاداری به نام تجاری می-
باشد ،پیشنهاد میشود:
سرمایه گذاری روی برند به صورت سرمایه گذاری بر روی تبلیغات ،از طریق تشویق شرکتها به صداقت در ادعاهایشان در
مورد محصول ،پایهای برای اعتماد برند است .بنابراین به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پزشكی Home Care
پیشنهاد میشود برای افزایش اعتماد نسبت به برند خود با برنامهریزی دقیق به شناسایی عواملی که بر محبوبیت برند و در نتیجه
اعتماد برند اثر دارد ،اقدام نماید .از طریق فعالیتهای ترویجی مناسب با سلیقه مشتریان میتوان آگاهی از برند محصوالت پزشكی
 Home Careرا گسترش داده و موجب شكلگیری وفاداری گردید.
بر اساس نتایج فرضیه پنجم مبنی بر این که ،اعتماد به نام تجاری دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد،
پیشنهاد میشود:
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careباید به کارهای الزم در این زمینه که اعتماد به برند را در
میان مصرف کنندگان این محصول افزایش میدهد ،مبادرت ورزند .اعتماد برند منشعب از محبوبیت برند و همچنین ادراك مشتری
از کیفیت خدمات و محصوالت شرکت است .مسئله قابل توجه این است که محبوبیت برند تنها منشعب از هویت ،شخصیت و
خصوصیات خود برند نیست .مسائل فرهنگی جامعه و بازار و شرایط دیگر رقبا نیز تاثیر زیادی بر میزان محبوبیت یك برند می-
گذارند .بنابراین ،برند باید با توجه به دیدگاه مشتریان و آن چیزی که آنها به عنوان شاخصهای محبوبیت در ذهن خود ساختهاند،
محبوبیت را تعریف نماید .مدیران و مسئوالن مربوطه تالش نمایند فرایند ارائه و دریافت محصوالت پزشكی  Home Careبه
راحتی ،سریع و صحیح انجام شود .برای ارائه و دریافت محصوالت پزشكی  Home Careکانالهای متعددی راه اندازی شود.
بر اساس نتایج فرضیه ششم مبنی بر این که ،وفاداری به برند دارای اثر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند میباشد ،پیشنهاد
میشود:
تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت پزشكی  Home Careباید ضمن توجه به مقوله وفاداری به اقدامات ضروری در
این زمینه که باعث افزایش وفاداری برند میشود ،بپردازند .وفاداری ،واکنش رفتاری نسبتا متعصبانهای (در خرید یا توصیه) است که
فرد در طول زمان نسبت به یك نام تجاری پیدا میکند و باعث میشود که در فرآیندهای تصمیمگیری و ارزیابی ،از بین مجموعه
نامهای دیگری که در ذهن دارد ،گرایش خاصی نسبت به آن نام تجاری پیدا کند .با توجه به این نكته که مشتریان در صورت
دریافت خدمات لذت بخش نسبت به محصوالت پزشكی  Home Careمتعهد میشوند؛ پیشنهاد میشود تولیدکنندگان و عرضه
کنندگان این محصوالت تالش کنند تا با ارائه خدمات به شكلی با کیفیت و برآورده نمودن انتظارات مشتری موجبات رضایت خاطر
مشتری را فراهم آورند .پیشنهاد میشود تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصوالت  Home Careبا اتخاذ استراتژیهایی به
پیگیری انجام امور مشتریان تا مرحله نهایی استفاده از محصول بپردازند .تا به مشتریان نشان دهند که در قبال آنها متعهد هستند
که این امر نهایتا منجر شكلگیری وفاداری و ارزش ویژه برند میگردد.
پژوهش حاضر یك تالش ابتدایی برای مطالعه عوامل موثر بر ایجاد ارزش ویژه برند در محصوالت پزشكی Home Care
میباشد .بنابراین ،ضروری است با پژوهشهایی که در آینده در این راستا صورت میپذیرد ،درك بهتری از تأثیر عوامل مختلف بر
وفاداری و ابعاد آن به دست آید .در تحقیقات آتی مدل تحقیق حاضر در سایر شرکتها ،موسسات و سازمانها آزمون و با نتایج
تحقیق حاضر مقایسه گردد.
در این تحقیق اثر عوامل آگاهی از نام تجاری ،کیفیت ادراك شده ،اعتماد به نام تجاری و وفاداری بر ارزش ویژه برند
محصوالت  Home Careدر نظر گرفته شد .با توجه به این که در نتایج این مطالعه مشخص شد که عوامل موثر ناشناختهی
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دیگری جهت تبیین ارزش ویژه برند وجود دارد؛ توصیه میشود محققان بعدی ،عواملی نظیر آمیخته بازاریابی و تبلیغات رسانههای
اجتماعی و  ...که بر این متغیر اثر گذارند و توسط مدل تحقیق حاضر تبیین نشده اند را مورد بررسی قرار دهند.
با توجه به این که مدل مفهومی به کار رفته در این تحقیق بر گرفته از مدل مفهومی تحقیق لورا و همكاران ،)2016( 1بوده
است؛ میتوان مدلهای دیگری را نیز مورد آزمایش قرار داد .حتی با ترکیب چندین مدل مفهومی میتوان به طراحی و ساخت
مدلهای جدید ارزش ویژه برند پرداخت.
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چکـیده
ﺍﻧدﺍﺯﻩﮔﻴرﻱ ریﺴﻚ ﺫﺧایر ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ یﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍمﻞ مﻮثر در مﺤاﺳﺒه ماﺯﺍد ﺑﻴﻤهﮔـر ﻭ تـﻮﺍﻧﮕرﻱ مالﻲ ﺷرکتﻫاﻱ ﺑﻴﻤه ﺷﻨاﺧﺘه
مﻲﺷﻮد .ﺍرﺯﺷﻴاﺑﻲ ﺑدﻫﻲﻫاﻱ ﺑﻴﻤهﺍﻱ ﻧقﺶ مﻬﻤﻲ رﺍ در ﺑرﺁﻭرد ماﺯﺍد ﺑﻴﻤهﮔر ﻭ ﻧﺴﺒت تﻮﺍﻧﮕرﻱ مالﻲ ﺷرکت ﺑﻴﻤه دﺍرد .ﻫﺴﺘه
مرکـﺰﻱ ﺍرﺯﺷـﻴاﺑﻲ ﺑـدﻫﻲﻫـاﻱ ﺑﻴﻤهﺍﻱ ،ﺍرﺯیاﺑﻲ ﺫﺧایر ﺧﺴارﺕ مﻌـﻮﻕ ﺍﺳت ﻭ ﺍرﺯیـاﺑﻲ درﺳـت ﺫﺧـایر ﺧﺴـارﺕ مﻌـﻮﻕ
ﺑه ﺑﻴﻤهﮔرﺍﻥ ﺍیﻦ ﺍمﻜاﻥ رﺍ مﻲدﻫد که در ﺑرﺍﺑر ﺧﺴارﺕﻫاﻱ ﺁتﻲ ﺣاﺷﻴه ﺍمﻨـﻲ دﺍﺷـﺘه ﻭ در ﻋـﻴﻦ ﺣاﻝ ﺳرمایه ماﺯﺍد رﺍ ﺑرﺍﻱ
ﺳرمایهﮔذﺍرﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻴاﺕ ﺑﻴﻤهﮔرﻱ در ﺍﺧﺘﻴار دﺍﺷﺘه ﺑاﺷﻨد .ﺑاتﻮﺟه ﺑه ﺍیـﻦ مﻄﻠـﺐ ﺍرﺍﺋـه رﻭﺷـﻲ دﻗﻴـﻖ ﻭ در ﻋـﻴﻦ ﺣـاﻝ
ﻗاﺑـﻞ ﺍﺳـﺘﻔادﻩ ﻭ کـارﺑردﻱ ﺑـرﺍﻱ ﺷرکتﻫاﻱ ﺑﻴﻤه ﺣاﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴت مﻲﺑاﺷد .در ﺍیﻦ مقاله ،ﺍﺯ رﻭش ماتریس مثﻠثﻲ (ﻧردﺑاﻧﻲ)
ﺑه مﻨظﻮر پﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺑرﺍﻱ ﺳالﻴاﻥ ﺁتﻲ ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺷد .ﺍیﻦ رﻭش مﺒﺘﻨﻲ ﺑر پرﺍکﻨﺶ تﻌدﺍد ﺧﺴارﺕ ﻭ مﺒﻠغ ﺣﻮﺍله
پردﺍﺧﺘﻲ طﻲ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﮔذﺷﺘه مﻲﺑاﺷد ﻭ ﺑا ﺑﻬرﻩﮔﻴرﻱ ﺍﺯ ﺍلﮕﻮﻱ ﺍیجاد ﺷدﻩ مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺍﺯ تجﻤﻴع درﺍیه-ﻫاﻱ ﻗﻄر
ﺍصﻠﻲ ماتریس مرﺑﻌﻲ ﺍﺳﺘخرﺍج مﻲﺷﻮد .ﺑرﺍﻱ ﺍرﺯیاﺑﻲ مدﻝ ﺟدید ،مجﻤﻮﻋه دﺍدﻩﻫاﻱ مرﺑﻮط ﺑه ﺷرکت ﺑﻴﻤه دﺍﻧا در ﻧظر
ﮔرفﺘه ﺷدﻩ ﺍﺳت؛ ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﺍیﻦ مجﻤﻮﻋه دﺍدﻩﻫا ﻭ ﺷﺒﻴهﺳاﺯﻱ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕﻫا ﺑا مدﻝ ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﺍصالح-ﺷدﻩ،
ﻧشاﻥ دﺍدﻩ ﺷدﻩ ﺍﺳت که ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﺍیﻦ مدﻝ ،ﺑرﺁﻭرد ﻧﺰدیﻜﻲ ﺑا مقدﺍر ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕ مﻮرد ﻧﻴاﺯ ﺑرﺍﻱ ﺳاﻝﻫاﻱ ﺁتﻲ
دﺍرد.

واژگـان کلـیدی :ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ،ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ،ﺫﺧایر فﻨﻲ ،ﺑﻴﻤه دﺍﻧا ،ﺑﻴﻤهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت

 -1دکﺘرﻱ تخصصﻲ رﺷﺘه ﻋﻠﻮم ﺍﻗﺘصادﻱ ،دﺍﻧشﮕاﻩ ماﺯﻧدرﺍﻥ ،ﺍیرﺍﻥ
 -2کارﺷﻨاس ﺍرﺷد مدیریت ﺑاﺯرﮔاﻧﻲ ،ﮔرﺍیﺶ ﺑﻴﻤه ،دﺍﻧشﮕاﻩ ﺁﺯﺍد فﻴرﻭﺯکﻮﻩ ،ﺷﻬرﺳﺘاﻥ فﻴرﻭﺯکﻮﻩ ،ﺍیرﺍﻥ
 -3دکﺘرﻱ مﻬﻨدﺳﻲ ﻋﻤرﺍﻥ ،دﺍﻧشﻜدﻩ مﻬﻨدﺳﻲ ﻋﻤرﺍﻥ ،دﺍﻧشﮕاﻩ ﻋﻠم ﻭ صﻨﻌت ﺍیرﺍﻥ ،تﻬرﺍﻥ ،ﺍیرﺍﻥ
ehsan_shahiri@yahoo.com
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در پایاﻥ ﻫر ﺳاﻝ مالﻲ ﺑﻴﻤهﮔر ﺑرﺍﻱ ﺍرﺯیاﺑﻲ ریﺴﻚﻫاﻱ پﻴﺶرﻭ ﺑاید ﺍرﺯیاﺑﻲ دﻗﻴقـﻲ ﺍﺯ تﻌﻬدﺍﺕ ﺁتﻲ ﺧﻮد دﺍﺷﺘه ﺑاﺷد ،ﺑخشﻲ ﺍﺯ
ﺍیﻦ تﻌﻬدﺍﺕ مرﺑﻮط ﺑـه ﺧﺴـارﺕﻫاﻱ مﻌـﻮﻕ ﻫﺴﺘﻨد ،ﺍما ﺑه دﻻیﻠﻲ پردﺍﺧت ﻧﮕردیدﻩ ﻭ ﺑه ﺳاﻝ ﺑﻌد مﻨﺘقﻞ مﻲﺷﻮﻧد .ﺧﺴارﺕﻫایﻲ که
در ﺳاﻝﻫاﻱ ﻗﺒﻞ ﺍتﻔاﻕ ﺍفﺘادﻩ ﺍما ﺑه ﻫر دلﻴﻠﻲ در ﺁﻥ ﺳاﻝ ﻗاﺑـﻞ تﺴـﻮیه ﻧﺒﻮدﻩﺍﻧد؛ ﺑه دﻭ ﺑخﺶ ﻗاﺑﻞ تﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨد .یﻚ ﺑخﺶ
ﺧﺴﺍرﺕﻫایﻲ کـه ﺍتﻔاﻕ ﺍفﺘادﻩ ﻭ ﮔﺰﺍرش ﺷدﻩﺍﻧد؛ یﻌﻨﻲ ﺑﻴﻤهﮔر ﺍﺯ ﺁﻥ مﻄﻠع ﺍﺳت ﻭ یا ﺑرﺁﻭرد دﻗﻴقـﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ دﺍرد (ﺫﺧایر مﻮردﻱ) .ﺑخﺶ
دﻭم مرﺑﻮط ﺑه ﺧﺴارﺕﻫایﻲ ﺍﺳت که ﺍتﻔاﻕ ﺍفﺘادﻩ ﻭلﻲ ﮔﺰﺍرش ﻧشدﻩﺍﻧد ﻭ ﺑﻴﻤه ﮔر ﺍﺯ ﺁﻥ مﻄﻠع ﻧﻤﻲﺑاﺷد .در رﺍﺑﻄه ﺑا ﺧﺴـارﺍتﻲ که در
یﻚ ﺳاﻝ مالﻲ رخ دﺍدﻩﺍﻧد ،ﺯیاﻥﻫاﻱ ﻧﻬایﻲ در ﻫر ﺯماﻧﻲ مﻲتﻮﺍﻧد ﺍﺯ مجﻤﻮﻉ پردﺍﺧتﺷدﻩﻫا ،ﺫﺧایر مﻮردﻱ ﻭ ﺫﺧایر IBNR
1مﺤاﺳﺒه ﺷﻮﻧد .ﺍکثر مﻄالﻌاﺕ ﺍﻧجامﺷدﻩ در ﺯمﻴﻨه ﺑرﺁﻭرد ﺫﺧایر ﺧﺴارﺕ ﺑر مﺒﻨاﻱ ﺍلﮕﻮﻫاﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘه ﺑه ﺯماﻥ طرﺍﺣﻲ ﺷدﻩ ﺍﺳت.
چﻨاﻧﻜه ﺧضرﻱ )2013( 2ﺍﺯ فاکﺘﻮرﻫاﻱ تﻮﺳﻌه ﺳاﻝ ﺑه ﺳاﻝ ﺑرﺍﻱ پﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺫﺧایر ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﻭ مدﻝ ﺑﻮرﻧﻬاتر-فرﮔﻮﺳﻦ ﺍﺳﺘﻔادﻩ
کرد ] .[7ﺷﻬریار )2014( 3ﺍﺯ ﺷﺒﻴهﺳاﺯﻱ مﻮﻧت کارلﻮ ﺑرﺍﻱ تﻜﻤﻴﻞ ﺟدﺍﻭﻝ ﺧﺴارﺕ تﻌﻮیقﻲ ﺍﺳﺘﻔادﻩ کرد ﻭ ﻧشاﻥ دﺍد که رﻭش ﻧردﺑاﻥ
ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ در ﺷرکتﻫاﻱ کﻮچﻚ ﻧﺴﺒت ﺑه ﺷرکتﻫاﻱ ﺑﺰرگ کارﺍتر ﺍﺳت ] .[17پﻴشﺘر ﺑرﺍﻱ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕﻫاﻱ تصادفﻲ ﺍﺯ رﻭش-
ﻫایﻲ ﺑر ﺍﺳاس مثﻠث تﻌﻬدﺍﺕ ﺁتﻲ ﺧﺴارﺕﻫا ﺍﺳﺘﻔادﻩ مﻲﺷد؛ ﺍﺯ ﺍیﻦ رﻭشﻫا تﺤت ﻋﻨﻮﺍﻥ رﻭشﻫاﻱ کالﻥ 4یاد مﻲﺷﻮد .ﻧﻤﻮﻧهﺍﻱ ﺍﺯ
ﺍیﻦ رﻭشﻫا رﺍ مﻲتﻮﺍﻥ در کارﻫاﻱ ﺍﻧجام ﺷدﻩ تﻮﺳط مﺤققﻴﻦ مخﺘﻠف مشاﻫدﻩ کرد ] .[21,3ﺍﺳاس ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ رﻭشﻫاﻱ ﺫﺧﻴرﻩ
ﺧﺴارﺕﻫاﻱ مﻌﻮﻕ در ﺳﻄح کالﻥ ،مثﻠث ﺧﺴارﺕﻫاﻱ پردﺍﺧﺘﻲ ﺍﺳت .ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﺍیﻦ مثﻠث ﺧﺴارﺕﻫا مﻤﻜﻦ ﺍﺳت ﺑا مشﻜالتﻲ ماﻧﻨد
صﻔر یا مﻨﻔﻲﺷدﻥ مقدﺍر ﺳﻠﻮﻝﻫا در مثﻠث ( )Kunkler, 2004ﻭ ﺍریﺒﻲ ﺑرﺁﻭرد ﺧﺴارﺕﻫا در رﻭشﻫاﻱ مثﻠثﻲ ( Schnieper,
 )1991مﻮﺍﺟه ﺷﻮد .ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﺍمﻜاﻥ تﻔﻜﻴﻚ ﺧﺴارﺕﻫاﻱ  IBNRﻭ  RBNSﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮد ﻧدﺍرد .لﻴﻮ 5ﻭ ﻭرﺍﻝ ( )2009ﻧشاﻥ دﺍدﻧد که
ﺍمﻜاﻥ ﺟدﺍ کردﻥ ﺍدﻋاﻫایﻲ ﺑا مقدﺍر ﺧﺴارﺕ کﻮچﻚ ﻭ ﺑﺰرگ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮد ﻧدﺍرد ] .[8ﺍﺷﻨایپر )1991( 6ﺑﻴاﻥ کرد که ﺍطالﻋاﺕ مﻔﻴد
مرﺑﻮط ﺑه ﺳﻄﻮح مخﺘﻠف ﺑﻴﻤهﻧامه ﻭ ﺍدﻋاﻱ ﺧﺴارﺕﻫا در رﻭشﻫاﻱ کالﻥ مد ﻧظر ﻗرﺍر ﻧﻤﻲﮔﻴرﻧد ] .[18ﺷرﻭﻉ رﻭشﻫاﻱ ﺫﺧﻴرﻩ
ﺧﺴارﺕﻫا در ﺳﻄح ﺧرد رﺍ مﻲتﻮﺍﻥ در کارﻫاﻱ ﺑرﺧﻲ مﺤققﻴﻦ ﺑر رﻭﻱ چارچﻮب ﺁمارﻱ مشاﻫدﻩ کرد ] .[12,2ﺍﺳاس کار ﺁﻥﻫا ﺑا
ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ فرﺁیﻨدﻫاﻱ ﻧقﻄهﺍﻱ ﻭ کار ﺑر رﻭﻱ دﺍدﻩﻫاﻱ تﻜﻲ ﺑﻮد .ﻫاﺳﺘرﺍپ 7ﻭ ﺁریاس ( )1996در ﺍدﺍمه ،ﺟﺰﺋﻴاﺕ ﺍﻭلﻴه ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕ-
ﻫاﻱ ﺳﻄح ﺧرد رﺍ ﺑﻴاﻥ کردﻧد ] [4ﻭ ﺑﻨچ )2000( 8ﺑا ﺍدﺍمه کار ﺑر رﻭﻱ مﻄالﻌه مﻮردﻱ ﺍدﻋاﻫا ،رﻭشﻫاﻱ ﻗﺒﻠﻲ رﺍ مﻮرد ﺑاﺯﺑﻴﻨﻲ ﻗرﺍر
دﺍد ] .[5ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﺍﻧﮕﻠﻨد ﻭ ﻭرﺍﻝ ( )2002ﻭ تریچ ﻭ مرﺯ )2008( 9ﺑرﺍﻱ دﺍدﻩﻫاﻱ تﻜﻲ ،مدلﻲ مشاﺑه ﺑا مدﻝ ﺳﻄح ﺧرد ﻭ تﺤت مثﻠث
تﻌﻬدﺍﺕ ﺁتﻲ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕ ﺑﻴاﻥ کردﻧد ] .[23,3در ﻧﻬایت ﺁﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻭ پالﺕ ،)2014( 10رﻭشﻫاﻱ ﺳﻄح ﺧرد رﺍ ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ رﻭش-
ﻫاﻱ پﻴشﻴﻦ ﻭ ﺍطالﻋاﺕ فرﻭش ﻭ ﺍدﻋاﻱ ﺧﺴارﺕﻫا مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﻗرﺍر دﺍدﻧد ﻭ ﻧشاﻥ دﺍدﻧد که ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﺍیﻦ رﻭش ،ﻧﺘﻴجه ﺑه مرﺍتﺐ
ﺑﻬﺘرﻱ ﻧﺴﺒت ﺑه رﻭشﻫاﻱ ﺳﻄح کالﻥ ﺧﻮﺍﻫد دﺍﺷت ].[1
در ﺍیﻦ مقاله ﺍﺯ رﻭش ماتریس مثﻠثﻲ (ﻧردﺑاﻧﻲ) ﺑرﺍﻱ ﺍرﺯیاﺑﻲ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ در رﺷﺘه ﺑﻴﻤهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﮔردید .ﺑﻴﻤه
ﻧقﺶ مﻮثرﻱ در ﺍﻗﺘصاد کشﻮرﻫا دﺍرد ﻭ ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺍیﻨﻜه در ﺣاﻝ ﺣاضر ﺑﻴﻤه ﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت ،ﺑخﺶ کم تﻮﺟﻬﻰ ﺍﺯ صﻨﻌت ﺑﻴﻤه رﺍ در
ﺍﺧﺘﻴار دﺍرد ،ﺷاید ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔت مﻮفقﻴت در ﺍیﻦ ﺑخﺶ ﺑﻴﻤه ﺍﻱ ،تﻮﺳﻌه صﻨﻌت ﺑﻴﻤه ﻭ ﺍفﺰﺍیﺶ ضریﺐ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﻴﻤه رﺍ ﺑه دﻧﺒاﻝ ﺧﻮﺍﻫد
دﺍﺷت .پردﺍﺧﺘﻦ ﺑه ﺍیﻦ ﻫدف ،مﺴﺘﻠﺰم ﺷﻨاﺳایﻰ ﻋﻮﺍمﻠﻰ ﺍﺳت که در ﺳﻮد ﺁﻭرﻱ ﺷرکتﻫاﻱ ﺑﻴﻤه ،ﻧقﺶ ﻋﻤدﻩﺍﻱ دﺍرﻧد.

 -2ارزیابی ذخایر خسارت معوق در شرکتهای بیمه
در ﺑﻴﻤه ﺍﻧﻮﺍﻉ مخﺘﻠﻔﻲ ﺍﺯ ﺫﺧایر ﺑﻴﻤهﺍى ﻭﺟﻮد دﺍرد .ﺍﻫم ﺍیﻦ ﺫﺧـایر ﻋﺒارتﻨد ﺍﺯ :ﺫﺧایر ﺣﻖ ﺑﻴﻤه ﻫاى ﻋاید ﻧشدﻩ ،11ﺫﺧایر ﺧﺴارﺕ
مﻌﻮﻕ( 12ﮔـﺰﺍرش ﺷـدﻩ ﻭ ﮔﺰﺍرش ﻧشدﻩ  ،(IBNRﺫﺧایر ﺣﻮﺍدث فاﺟﻌه ﺁمﻴﺰ ،ﺫﺧایر ﺍضافﻲ ﻭ ماﺯﺍد .مﻬمتریﻦ ﺑدﻫﻲﻫاى ﺑﻴﻤهﺍى یﻚ
ﺷرکت ﺑﻴﻤه ،ﺫﺧایر فﻨﻲ ﺁﻥ ﺷرکت ﺍﺳـت که در ﺳﻴﺴﺘم تﻮﺍﻧﮕرى  IIﺍتﺤادیه ﺍرﻭپا ﺑا ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻬﺘریﻦ ﺑـرﺁﻭرد 13ﻭ در ﺳﻴﺴـﺘم ﺳـرمایه
1 Incured But not Reported
2Khezri
3 Shahriar
4 Macro Level
5 Liu
6 Schnieper
7 Haastrup
8 Bench
9 Wuthrich and Merz
10 Antonio and Plat
11 Unread Premium Reserves
12 Outstanding Claim Reserves
13 Best Estimate of Liabilities
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مﺒﻨﻲ ﺑر ریﺴﻚ ﺍیاﻻﺕ مﺘﺤدﻩ ﺑا ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍرﺯش ﮔﻨجاﻧدﻩ ﺷدﻩ 1ﺷﻨاﺧﺘه مﻲ ﺷـﻮد .ﺍرﺯیـاﺑﻲ دﻗﻴﻖ ﺍیﻦ ﺫﺧایر ﺑﻴﻤه ﺍى ﺑرﺍى مﺤاﺳﺒه
ﻧﺴﺒﺘﻬاى تـﻮﺍﻧﮕرى ﻭ کﻔایـت ﺳـرمایه (مﺤاﺳـﺒه ﺳرمایه در دﺳﺘرس) ﺑﺴﻴار مﻬم ﺍﺳت .ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺫﺧایر فﻨﻲ ﺑﻴﻤهﺍى مذکﻮر در ﺑاﻻ،
مﻬم تریﻦ ﻭ ﺑه لﺤاظ ﺑرﺁﻭرد ،مشﻜﻞ تریﻦ ﺫﺧﻴرﻩ فﻨﻲ ،ﺫﺧایر ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺍﺳت ].[15,14
 -1-2برآورد ذخایر خسارت معوق مﺸتمﻞ بر IBNR

 -2-2روش نردبان زنﺠیرهای
رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍى ﺑرﺍى تﻮلﻴد یﻚ مثﻠث ﺧﺴارﺍﺕ مﻌﻮﻗه ،یﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﻴادىتریﻦ رﻭشﻫاﻱ ﺑﻴﻤه ﺍﺳت .ﺍیﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺑر ﺍﺳاس
ﻧﻮﻋﻲ دﺳﺘهﺑﻨدى دﺍدﻩﻫاى ﺁمارى ﺑﻴﻤهﺍى ﺑا ﻧام دﺳﺘهﺑﻨدى مثﻠثﻲ 4ﺑﻨا ﺷدﻩ ﺍﺳت .ﺍیﻦ ﺷﻴﻮﻩ دﺳﺘهﺑﻨـدى ،ﺧﺴـارﺍﺕ رﺍ ﺑـر ﺍﺳـاس
ﺳـاﻝ رﺧدﺍد ﺣادثه یا ﺍﻋالم ﺁﻥ ﻭ ﺳاﻝ پردﺍﺧت ﻭ تﺴﻮیه ﺧﺴارﺕ تﻔﻜﻴﻚ مﻲکﻨد.
گام اول :در ﺍیﻦ رﻭش ،مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧتﺷدﻩ در ﺳاﻝ صدﻭر ﺑﻴﻤه ﻧامه ﻭ ﺳاﻝﻫاﻱ پس ﺍﺯ ﺁﻥ طﺒﻖ رﺍﺑﻄه ( )1ﺑدﺳت مﻲ-
ﺁید:
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طﺒﻖ مادﻩ  28دﺳﺘﻮرﺍلﻌﻤﻞ  ،IAD2ﺍیﻦ ﺫﺧایر ﻋﺒارتﻨد ﺍﺯ :کﻞ ﻫﺰیﻨه ﺑرﺁﻭرد ﺷدﻩ یﻚ ﺷرکت ﺑﻴﻤه ﺑرﺍى تﺴﻮیه ﺧﺴـارﺍﺕ ﻧاﺷـﻲ
ﺍﺯ ﺣـﻮﺍدث ﺑﻴﻤهﺍى ﺍﺳت که تا پایاﻥ ﺳاﻝ مالﻲ ﺍتﻔاﻕ ﺍفﺘادﻩ ﺍﻧد ،ﺧﻮﺍﻩ ﺍیﻦ ﺧﺴـارﺍﺕ ﮔـﺰﺍرش ﺷـدﻩ ﺑاﺷﻨد ﻭ ﺧﻮﺍﻩ ﮔﺰﺍرش ﻧشدﻩ
ﺑاﺷﻨد( ،(IBNRﺑه ﻋﺒارﺕ دیﮕر:
ﺫﺧایر ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺍﻋالم ﺷدﻩ =ﺧﺴارﺕ ﺍﻋالم ﺷدﻩ مﻨﻬاى ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ در تاریخ تﻬﻴه ترﺍﺯﻧامه
ﺫﺧایر  =IBNRﻫﺰیﻨه کﻞ ﻧﻬایﻲ ﺧﺴارﺕ مﻨﻬاى ﺧﺴارﺕ ﺍﻋالم ﺷدﻩ در تاریخ تﻬﻴـه ترﺍﺯﻧامه
کﻞ ﺫﺧایر= دﺧایر ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺍﻋالم ﺷدﻩ ﺑه ﻋالﻭﻩ ﺫﺧایر IBNR
ﺍﺯ ﺁﻧجایﻲ که 3IASB ،ﺷرکتﻫاﻱ ﺑﻴﻤه رﺍ مﻠﺰم ﺑه دﺍﺷﺘﻦ ﺫﺧایر ﺑﻴﻤهﺍى مﻌادﻝ ﺑﻬﺘریﻦ ﺑرﺁﻭرد مﻲکﻨد؛ ﺑﻬﺘریﻦ ﺑرﺁﻭرد رﺍ ﺑه
طﻮر تقریﺒﻲ مﻌادﻝ ﺳﻄح ﺍطﻤﻴﻨاﻥ  50در صد تﻮﺯیع ﺧﺴارﺍﺕ ﺑﻴﻤهﺍى در ﻧظر مﻲﮔﻴرد ،ﺍما ﻧﻜﺘه ﺣاﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴت ﺍیﻦ ﺍﺳت که ﺍیﻦ مﻌﻴار
ﺧـالﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﺘﺒاﻩ ﻧﻴﺴت .ﺑﻨاﺑرﺍیﻦ در ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ ،رﻭش ﻧردﺑـاﻥ ﺯﻧجﻴـرﻩﺍى رﺍ مﻌرفﻲ مﻲﻧﻤایﻴم .ﺍﺳاس ﺍیﻦ رﻭش ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ تﻜﻨﻴﻚ
مثﻠث ﺧﺴـارﺕ ﺍﺳـت .مثﻠث ﺧﺴارﺕ ،ﻫر رﺷـﺘه رﺍ ﺑرﺍﺳـاس ﺳـاﻝ ﻭﻗﻮﻉ ﺧﺴارﺕ ﻭ ﺳاﻝ تﺴﻮیه ﺧﺴارﺕ تﻔﻜﻴﻚ مﻲکﻨد ،ﺍﻏﻠﺐ
رﺷﺘهﻫـاى ﺑﻴﻤـهﺍى کـه دﺍرﺍى مدﺕ تﺴﻮیه طﻮﻻﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨد ،ﻧظﻴر ﺑﻴﻤه مﺴئﻮلﻴت ،ثالث ،مﻤﻜﻦ ﺍﺳـت ﺑـا ریﺴـﻚ ﻧاکافﻲ ﺑﻮدﻥ
ﺫﺧایر مﻮﺍﺟه ﺷﻮﻧد .ﺍلﺒﺘه ﺑﻴﻤهﻫاى ﺍمﻮﺍﻝ ﻧﻴﺰ ﺑا ﺍیﻦ ریﺴﻚ مﻮﺍﺟه ﻫﺴـﺘﻨد ،لﻴﻜﻦ تﻔاﻭﺕ ﺍیﻦ دﻭ دﺳﺘه ﺍیﻦ ﺍﺳـت کـه دﻭرﻩ تﺴـﻮیه
مﻄالﺒـاﺕ در ﺑﻴﻤـهﻫـاى ﺍمـﻮﺍﻝ کﻮتاﻫﺘر ﺍﺳت.
در تﻌﻴﻴﻦ ﺫﺧایر ﺧﺴارﺍﺕ مﻌﻮﻕ ،ﻋﻮﺍمﻞ ﺑﺴﻴارى تاثﻴر ﮔذﺍر ﺍﺳت ﻭ مﻮﺟﺐ پﻴچﻴدﮔﻲ مﺤاﺳﺒاﺕ مﻲﺷﻮد ﻭ ﻋدم ﺍطﻤﻴﻨاﻥ ﻧﺘایﺞ
مﺤاﺳﺒاﺕ رﺍ ﺑﻴشﺘر مﻲﺳـاﺯﻧد .ﺍﺯ ﺟﻤﻠـه ﺍیـﻦ ﻋﻮﺍمﻞ ،ﻭﻗﻔه در ﮔﺰﺍرش دﻫﻲ یا فرﺁیﻨد تﺴﻮیه ﺧﺴـارﺍﺕ ،ﻧﺤـﻮﻩ پﻮﺷـﺶ ﺧﺴـارﺍﺕ در
ﻗرﺍردﺍدﻫاى ﺑﻴﻤهﺍى ،دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه دﺍدﻩﻫاى ﺁمارى ،تﻮرم ،ﻧﻮﺳاﻧاﺕ ﺍرﺯى ،ﺑرﻭﺯ ﺧﺴارﺍﺕ ﺑﺰرگ ﻭ ﻏﻴر مﻌﻤﻮﻝ ،تشخﻴﺺ پﻮﺷﺶﻫاﻱ
ﺍتﻜایﻲ ،ﻫﺰیﻨهﻫاى ﺟﻨﺒﻲ پردﺍﺧت ﺧﺴـارﺕ ،تخﻔﻴﻔاﺕ ﻭ ﻏﻴرﻩ ﺍﺳت.

𝑛𝑖+

()1

𝑗𝑌 ∑ = 𝑖𝑌
𝑖𝑗−

که در ﺁﻥ 𝑖𝑌 ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺑرﺍﻱ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ ﺳاﻝ 𝑖 ﺍم𝑛 ،ﺳاﻝﻫاﻱ ﺑﻌد ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه مﻲﺑاﺷد ﻭ تا ﺟایﻲ ﺍدﺍمه دﺍرد
که ﻫﻤچﻨاﻥ ﺍﺯ مﺤﻞ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ در ﺳاﻝ 𝑖 ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺧﻮﺍﻫﻴم دﺍﺷت .ﺣاصﻞ تقﺴﻴم 𝑖𝑌 ﺑر ﺣﻖ ﺑﻴﻤه صادرﻩ ﺳاﻝ 𝑖
ﺍم ،ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ رﺍ مشخﺺ مﻲﻧﻤاید .چﻨاﻧچه در ﺳاﻝ 𝑛 ﺍم ،درصد پردﺍﺧت ﻭ تﻌدﺍد پردﺍﺧﺘﻲ ﺑه ﺳﻤت
صﻔر مﻴﻞ ﻧﻤایﻨد ،مﻲتﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍتﻤام ریﺴﻚﻫاﻱ مﻮﺟﻮد ﻧاﺷﻲ ﺍﺯ تﻌﻬدﺍﺕ پذیرفﺘه ﺷدﻩ در ﺑﻴﻤهﻧامه ﺳاﻝ 𝑖 ﺍم ،ﺍطﻤﻴﻨاﻥ ﺣاصﻞ ﻧﻤﻮد.
ﻫرچﻨد که مﻤﻜﻦ ﺍﺳت در ﺑﻴﻤهﻧامهﻫایﻲ که ﺷامﻞ مرﻭر ﺯماﻥ مﻲﮔردد ،پرﻭﻧدﻩﻫایﻲ ﺟﺰﺋﻲ در ﺳاﻝﻫاﻱ پس ﺍﺯ ﺳاﻝ 𝑛 ﺍم مشاﻫدﻩ
ﮔردد که در ﺍﻏﻠﺐ مﻮﺍرد ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ ﻭ تﻌدﺍد ﺍیﻦ دﺳﺘه ﺍﺯ پرﻭﻧدﻩﻫا در ﺁﻧالﻴﺰ ﺧﺴارﺍﺕ مﻌﻮﻕ ﻗاﺑﻞ چشمپﻮﺷﻲ ﺍﺳت.
گام دوم :یﻜﻲ ﺍﺯ مﻬﻤﺘریﻦ ﻧقاط ﻗﻮﺕ ﺍیﻦ رﻭش ،تﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﺍر تاریخچهﺍﻱ ﺍﺯ لﺤاظ تﻮﺯیع ﺧﺴارﺕ ﻭ تﻌدﺍد ﺣﻮﺍله پردﺍﺧﺘﻲ
ﺍﺳت.
ﺑدیﻦ مﻨظﻮر مجﻤﻮﻉ ﺧﺴارﺍتﻲ که در ﺳاﻝ ﺍﻭﻝ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه پردﺍﺧت ﺷدﻩﺍﻧد مﺤاﺳﺒه مﻲﺷﻮد .پس ﺍﺯ ﺁﻥ مجﻤﻮﻉ ﺧﺴارﺍتﻲ که
در ﺳاﻝ دﻭم پس ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤه پردﺍﺧت ﺷدﻩﺍﻧد مﺤاﺳﺒه مﻲﮔردد ﻭ ﻫﻤﻴﻦ رﻭیه ﺑرﺍﻱ ﺳاﻝﻫاﻱ پس ﺍﺯ تاریخ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه ﺍدﺍمه
ﺧﻮﺍﻫد دﺍﺷت.
1 Embedded Value
2 Europen Insurance Accounting Directive
3International Accounting Standard Board
4 Triangle Method
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گام سوم :در ﺍیﻦ ﺑخﺶ مقادیر ﺣﻖ ﺑﻴﻤه صادرﻩ در ﺳاﻝﻫاﻱ مﺘﻮﺍلﻲ در یﻚ ماتریس ﻧﻮﺷﺘه ﺷدﻩ ﻭ ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﻧﺴﺒت
ﺧﺴارﺕ مﺤاﺳﺒه ﺷدﻩ ﺍﺯ ﮔام دﻭم ،مقدﺍر تخﻤﻴﻨﻲ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﻧاﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ ﻫﻤاﻥ ﺳاﻝ ﺑدﺳت مﻲﺁید .ﺑا ﺍﻋﻤاﻝ
ﺟﻤع ﺑر رﻭﻱ درﺍیهﻫاﻱ ﺍیﻦ ماتریس مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ تخﻤﻴﻦ ﺯدﻩ مﻲﺷﻮد.
ﺍﺯ مﺰﺍیاﻱ ﺍیﻦ رﻭش ،فرمﻮلﻴﺰﻩ کردﻥ ﻭ ﺍﺟرﺍ ﻧﻤﻮدﻥ ﺁﻥ ﺑه کﻤﻚ ﻧرمﺍفﺰﺍرﻫاﻱ ﺑرﻧامهﻧﻮیﺴﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ Matlab :ﻭ  Pythonﺍﺳت.
در ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ رﺷﺘه ﺑﻴﻤهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت ﺷرکت ﺑﻴﻤه دﺍﻧا طﻲ ﺳاﻝﻫاﻱ  1390تا  1398ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﻧﻤﻮدﻩ ﻭ
مﻴﺰﺍﻥ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ در ﺳاﻝ  1399تخﻤﻴﻦ ﺯدﻩ مﻲﺷﻮد .در ﺟدﻭﻝ ( )1ﻧﺤﻮﻩ تﻮﺯیع تﻌدﺍد ﺣﻮﺍله ﻭ مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺑرﺍﻱ ﺑﻴﻤه-
ﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ در ﺳاﻝ  Nمشخﺺ مﻲﮔردد .ﺍیﻦ ﺟدﻭﻝ مﻲتﻮﺍﻧد ﺑرﺍﻱ ﻫر رﺷﺘه یا ﺯیررﺷﺘه ﺑﻴﻤهﺍﻱ مﻮرد ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﻗرﺍر ﮔﻴرد .ﻧﻜﺘه
ﺣاﺋﺰ ﺍﻫﻤﻴت مقدﺍر ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ پایاﻧﻲ مﻲﺑاﺷد که ﻧشاﻥدﻫﻨدﻩ ﻋﻤﻠﻜرد ﻧﻬایﻲ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ در ﺳاﻝ صدﻭر  Nمﻲﺑاﺷد.
ﻫرچه ﻗدر که تﻌدﺍد ﺳاﻝﻫاﻱ پردﺍﺧت ﺧﺴارﺕ ﺑﻴشﺘرﻱ مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﻗرﺍر ﮔﻴرد ،ﺧرﻭﺟﻲ ﻧﻬایﻲ رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﻗاﺑﻞ ﺍتﻜاتر
ﺧﻮﺍﻫد ﺑﻮد ( ﺧضرﻱ ﻭ ﺣﺴﻴﻨﻲ .)1392
جدول  -1گام اول روش نردبان زنجیرهای

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

ﺳاﻝ
پردﺍﺧت

ﺳاﻝ
صدﻭر

N

ﺟﻤع

مﺒﻠغ
ﺣﻮﺍله

تﻌدﺍد
ﺣﻮﺍله

درصد تﻌدﺍد
پردﺍﺧﺘﻲ

درصد مﺒﻠغ
پردﺍﺧﺘﻲ

مﺒﻠغ کﻞ
صدﻭر

تﻌدﺍد
کﻞ ﺑﻴﻤه
ﻧامه

ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ

T

Y

X1/T*100

N

X1

S1

S1/SS*100

X1/XX*100

N+1

X2

S2

S2/SS*100

X2/XX*10

X2/T*100

N+2

X3

S3

S3/SS*100

X3/XX*100

X3/T*100

N+3

X4

S4

S4/SS*100

X4/XX*100

X4/T*100

N+4

X5

S5

S5/SS*100

X5/XX*100

X5/T*100

N+5

X6

S6

S6/SS*100

X6/XX*100

X6/T*100

N+6

X7

S7

S7/SS*100

X7/XX*100

X7/T*100

N+7

X8

S8

S8/SS*100

X8/XX*100

X8/T*100

N+8

X9

S9

S9/SS*100

X9/XX*100

X9/T*100

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

NN

XX

SS

100%

100%

T

Y

جدول -2گام دوم روش نردبان زنجیرهای

مﺘﻮﺳط
کﻞ

ﺳاﻝ پردﺍﺧت
ﺧﺴارﺕ

مﺒﻠغ
ﺣﻮﺍله

تﻌدﺍد
ﺣﻮﺍله

درصد مﺒﻠغ
پردﺍﺧﺘﻲ

درصد تﻌدﺍد
پردﺍﺧﺘﻲ

مﺘﻮﺳط
ﺣﻖ ﺑﻴﻤه

مﺘﻮﺳط تﻌدﺍد
ﺑﻴﻤه ﻧامه

ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ

ﺳاﻝ ﺍﻭﻝ

X1

S1

X1/XX*100

S1/SS*100

M

C

X1/M*100

ﺳاﻝ دﻭم

X2

S2

X2/XX*10

S2/SS*100

X2/M*100

ﺳاﻝ ﺳﻮم

X3

S3

X3/XX*100

S3/SS*100

X3/M*100

ﺳاﻝ چﻬارم

X4

S4

X4/XX*100

S4/SS*100

X4/M*100

ﺳاﻝ پﻨجم

X5

S5

X5/XX*100

S5/SS*100

X5/M*100

ﺳاﻝ ﺷشم

X6

S6

X6/XX*100

S6/SS*100

X6/M*100

ﺳاﻝ ﻫﻔﺘم

X7

S7

X7/XX*100

S7/SS*100

X7/M*100

ﺳاﻝ ﻫشﺘم

X8

S8

X8/XX*100

S8/SS*100

X8/M*100

ﺳاﻝ ﻧﻬم

X9

S9

X9/XX*100

S9/SS*100

X9/M*100

…
…
ﺟﻤع
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…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

XX

SS

100%

100%

M

C

چﻨاﻧچه در مﺤاﺳﺒه ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺑه رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﺁمار ﻋﻤﻠﻜرد  iﺳاﻝ مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﻗرﺍر ﮔﻴرد ،مﻄاﺑﻖ ﺑا ﺟدﻭﻝ ()1
ﺍطالﻋاﺕ مرﺑﻮطه ﺑه تﻔﻜﻴﻚ ﻫر ﺳاﻝ صدﻭر تﻜﻤﻴﻞ مﻲﺷﻮد .پس ﺍﺯ ﺁﻥ تﻤامﻲ ﺍطالﻋاﺕ مرﺑﻮط ﺑه تﻌدﺍد ﻭ ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ مرﺑﻮط
ﺑه ﺳاﻝ ﺍﻭﻝ ،دﻭم ،ﺳﻮم ﻭ  ...تا ﺍﻧﺘﻬایﻲتریﻦ ﺯماﻥ پردﺍﺧت در دﺳﺘرس ،مرﺑﻮط ﺑه ﺳاﻝﻫاﻱ صدﻭر مخﺘﻠف ﺑا یﻜدیﮕر ﺟﻤع مﻲﮔردد.
ﻻﺯم ﺑذکر ﺍﺳت مﺘﻮﺳط ﺣﻖ ﺑﻴﻤه ﻭ تﻌدﺍد ﺑﻴﻤهﻧامه ﺑر ﺍﺳاس رﺍﺑﻄه ( )2مﺤاﺳﺒه مﻲﮔردد:
𝑛=𝑖∑
𝑖𝑇 𝑖=1
𝑁

()2

=𝑀

که در ﺁﻥ  Tiﺣﻖ ﺑﻴﻤه صادرﻩ در ﺳاﻝ  iﺍم N ،تﻌدﺍد ﺳاﻝﻫاﻱ مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﻭ  Mمﺘﻮﺳط ﺣﻖ ﺑﻴﻤه مﻲﺑاﺷد.
جدول -3گام سوم روش نردبان زنجیرهای

N

X1

Y1

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

X1*K6

N+1

X2

Y2

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

X2*K5

X2*K6

N+2

X3

Y3

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

X3*K4

X3*K5

X3*K6

N+3

X4

Y4

پردﺍﺧت

پردﺍﺧت

X4*K3

X4*K4

X4*K5

X4*K6

N+4

X5

Y5

پردﺍﺧت

X5*K2

X5*K3

X5*K4

X5*K5

X5*K6

X5*K2

)K3*(X4+X5

K4*(X3+X4+
)X5

K5*(X2+X3+X4
)+X5

K6*(X1+X2+X
)3+X4+X5+X6

ﺟﻤع
کﻞ

جدول -4مقادیر نسبت خسارت به تفکیک سالهای مختلف پرداخت خسارت
ﺳاﻝ پردﺍﺧت

ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ

N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5

K1
K2
K3
K4
K5
K6
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ﺳاﻝ
صدﻭر

مﺒﻠغ
صدﻭر

ﺧﺴارﺕ
پردﺍﺧﺘﻲ

N

N+1

N+2

N+3

N+4

N+5

ﻫﻤاﻥطﻮر که ﺍﺯ ﺟدﻭﻝ ( )3ﺑر مﻲﺁید ،مقدﺍر ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ در ﺳاﻝﻫایﻲ که ﻫﻨﻮﺯ ﺁمار ﺁﻥ ﺍﺳﺘخرﺍج ﻧشدﻩ ﺍﺳت ﻭ در دﺳﺘه
ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﮔﻨجاﻧدﻩ مﻲﺷﻮد ،مﺤاﺳﺒه مﻲﺷﻮد .مﺒﻨاﻱ مﺤاﺳﺒه ﺍیﻦ ﺧﺴارﺕ ،ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ مﺤقﻖﺷدﻩ در ﺳاﻝﻫاﻱ مخﺘﻠف پس
ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه ﺍﺳت (ﺟدﻭﻝ  .)4مﺒﻠغ کﻞ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺑر ﺍﺳاس رﺍﺑﻄه ﺫیﻞ مﺤاﺳﺒه مﻲﮔردد:

)(3

 = K2 × X5 + K3 × (X4 + X5) + K4 × (X3 + X4 + X5) + K5ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ
× (X2 + X3 + X4 + X5) + K6
)× (X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6

 -3تحلیﻞ دادهها
در ﺍیﻦ ﺑخﺶ رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﺑرﺍى رﺷﺘه ﺑﻴﻤـهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت ﺑه تﻔﻜﻴﻚ ﺯیررﺷﺘهﻫاﻱ ﺁﻥ مرﺑﻮط ﺑه ﺷرکت ﺑﻴﻤه دﺍﻧا ﺑه
کار ﮔرفﺘه ﺷد .ﺍیﻦ دﺍدﻩﻫا مرﺑﻮط ﺑـه ﺳاﻝﻫاﻱ  1390-1398مﻲﺑاﺷﻨد .در ﺷﻜﻞ ( )1تﻮﺯیع ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺑرﺍﻱ ﺑﻴﻤهﻧامه-
ﻫاﻱ صادرﻩ ﺍﺯ ﺳاﻝ  1390تا  1395ﻧشاﻥ دﺍدﻩ ﺷدﻩ ﺍﺳت .ﻫر چﻨد که ﻧﺤﻮﻩ تﻮﺯیع ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ ﺑرﺍﻱ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ ﺍﺯ ﺳاﻝ
 1396تا  1398مﻮﺟﻮد مﻲﺑاﺷد ،ﺍما ﺑه دلﻴﻞ تﻌدﺍد ﺍﻧدک ﺳاﻝﻫاﻱ پردﺍﺧت ﺧﺴارﺕ ،ترﺳﻴم تﻮﺯیع ﺁﻥ تﻮﺟﻴه فﻨﻲ ﻧخﻮﺍﻫد دﺍﺷت.
ﻻﺯم ﺑذکر ﺍﺳت که ﺯیررﺷﺘهﻫاﻱ مﻮرد ﺑررﺳﻲ در رﺷﺘه ﺑﻴﻤهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت ﻋﺒارتﻨد ﺍﺯ:
 -1مﺴئﻮلﻴت کارفرما  -2مﺴئﻮلﻴت مدﻧﻲ ﺳاﺯﻧدﮔاﻥ ﺍﺑﻨﻴه در مقاﺑﻞ کارکﻨاﻥ ﺳاﺧﺘﻤاﻧﻲ  -3مﺴئﻮلﻴت مدﻧﻲ مجریاﻥ پرﻭژﻩ ﻫاﻱ
ﻋﻤرﺍﻧﻲ در مقاﺑﻞ کارکﻨاﻥ  -4مﺴئﻮلﻴت مدﻧﻲ کارفرمایاﻥ ﻭﺍﺣدﻫاﻱ صﻨﻌﺘﻲ ،تﻮلﻴدﻱ ﻭ ﺧدماتﻲ در مقاﺑﻞ کارکﻨاﻥ  -5مﺴئﻮلﻴت
ﻋﻤﻮمﻲ  -6مﺴئﻮلﻴت پﺰﺷﻜاﻥ  -7مﺴئﻮلﻴت مدﻧﻲ ﺣرفه ﺍﻱ پﻴرﺍپﺰﺷﻜاﻥ  -8مﺴئﻮلﻴت مدﻧﻲ ﻧاﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺟرﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴاﺕ ﺳاﺧﺘﻤاﻧﻲ در
مقاﺑﻞ ﺍﺷخاص ثالث  -9مﺴئﻮلﻴت ﻧاﺟﻴاﻥ ﻭ مدیرﺍﻥ ﺍﺳﺘخر
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شکل  -2توزیع تعداد خسارت پرداختی برای بیمهنامههای صادره از سال  1390تا 1395

در ﺷﻜﻞ ( )1ﻭ ( )2تﻮﺯیع مﺒﻠغ ﻭ تﻌدﺍد ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺑرﺍﻱ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ ﺍﺯ ﺳاﻝ  1390تا  1395مشاﻫدﻩ مﻲﺷﻮد.
ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧه که ﺍﺯ دﻭ ﺷﻜﻞ فﻮﻕ ﺑر مﻲﺁید ﻧﻤﻮدﺍرﻫاﻱ ﺯﻧﮕﻮلهﺍﻱ یا ﻧرماﻝ تشﻜﻴﻞ ﮔردید .ﻫر چه ﻗدر که فاصﻠه ﺯماﻧﻲ پردﺍﺧت ﺧﺴارﺕ
ﺍﺯ ﺳاﻝ صدﻭر ﺑﻴﻤه ﻧامه ﺑﻴشﺘر ﮔردد در ﺍﺑﺘدﺍ رﻭﻧد ﺍفﺰﺍیشﻲ مشاﻫدﻩ مﻲﺷﻮد که ﻧقﻄه ﺍﻭج ﺁﻥ  2یا  3ﺳاﻝ پس ﺍﺯ ﺳاﻝ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه
رخ مﻲدﻫد .در ﺟدﻭﻝ ( )5مقادیر مرﺑﻮط ﺑه مقدﺍر ﻭ تﻌدﺍد ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺑه تﻔﻜﻴﻚ ﺳاﻝ پردﺍﺧت ﺧﺴارﺕ پس ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه
(ﮔام دﻭم رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ) ﺁمدﻩ ﺍﺳت.
جدول  -5توزیع خسارت و تعداد حواله پرداختی برای بیمه نامههای صادره رشته بیمه مسئولیت از سال  1390تا
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ﺳاﻝ

مﺒﻠغ ﺣﻮﺍله

تﻌدﺍد ﺣﻮﺍله

ﺍﻭﻝ
دﻭم
ﺳﻮم
چﻬارم
پﻨجم
ﺷشم
ﻫﻔﺘم
ﻫشﺘم
ﻧﻬم
ﺟﻤع

57,401,318,756
276,365,917,558
240,101,990,665
123,525,080,578
55,965,695,426
39,297,983,727
9,189,095,187
4,148,600,854
472,500,000
806,468,182,751

1,774
5,372
2,065
636
246
113
32
17
1
10,255

 -1398شرکت بیمه دانا
درصد
درصد
مﺒﻠغ کﻞ صدﻭر
تﻌدﺍد
پردﺍﺧت
پردﺍﺧﺘﻲ
1,039,708,034,513
7
17
34
52
30
20
15
6
7
2
5
1
1
0
1
0
0
0
1,039,708,034,513
100
100

تﻌدﺍد ﺑﻴﻤه
ﻧامه

ﻧﺴﺒت
ﺧﺴارﺕ

75,469

6
27
23
12
5
4
1
0
0
78

75,469

40
35
درصد…
نسبت…
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شکل  -3توزیع تعداد خسارت پرداختی و نسبت خسارت پرداختی برای بیمهنامههای صادره از سال  1390تا 1398

ﻫﻤاﻧﮕﻮﻧه که ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ( )3ﺑر مﻲﺁید؛ ﺑﻴشﺘریﻦ ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ در رﺷﺘه ﺑﻴﻤهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت مرﺑﻮط ﺑه ﺳاﻝ دﻭم پس ﺍﺯ صدﻭر
ﺑﻴﻤهﻧامه ﺑا ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ  %27مﻲﺑاﺷد .پس ﺍﺯ ﺁﻥ در ﺳاﻝ ﺳﻮم ﺑﻌد ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ  %23رخ مﻲدﻫد .ﺍیﻦ مقادیر
ﺑﻴاﻥکﻨﻨدﻩ ﺍیﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴت ﻫﺴﺘﻨد که در رﺷﺘه ﺑﻴﻤهﻫاﻱ مﺴئﻮلﻴت در ﺳاﻝ دﻭم ﻭ ﺳﻮم ﺑﻌد ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه ،ﺍﻧﺘظار پردﺍﺧت ﺧﺴارﺕ رﺍ
ﺧﻮﺍﻫﻴم دﺍﺷت .ﻋﻮﺍمﻠﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ تاﺧﻴر در صدﻭر رﺍﻱ دﺍدﮔاﻩ ،مرﻭر ﺯماﻥ ،دﻭرﻩ تامﻴﻦ ،ﺍﻋالم ﻧظر دﺍﻭرﻱ ﻭ  ...ﻋﻠﻞ ﺍصﻠﻲ ﺍیجاد ﻧﺴﺒت
ﺧﺴارﺕ ﺑاﻻ در ﺳاﻝ دﻭم ﻭ ﺳﻮم ﺑﻌد ﺍﺯ صدﻭر ﺑﻴﻤهﻧامه ﻫﺴﺘﻨد .رﺍﺑﻄه ﺫیﻞ ﺍﺯ طریﻖ رﮔرﺳﻴﻮﻥ چﻨد ﺟﻤﻠهﺍﻱ ﺍﺯ درﺟه  6ﺑدﺳت ﺁمدﻩ
ﺍﺳت ﻭ مﻴﺰﺍﻥ ﺧﻄاﻱ ﺍیﻦ تخﻤﻴﻦ  𝑅2 = 0.9967مﻲﺑاﺷد.
()4

𝑌 = −8 × 10−5 𝑥 6 + 0.0359 𝑥 5 − 1.0153𝑥 4 + 11.235𝑥 3 − 58.164𝑥 3 + 131.38𝑥 − 77/998

در ﺍیﻦ رﺍﺑﻄه  xﺳاﻝ پردﺍﺧت ﺧﺴارﺕ ﻭ  Yدرصد ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ مﻲﺑاﺷد .ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﺍیﻦ رﺍﺑﻄه مﻲتﻮﺍﻥ ﻧﺴﺒت ﺧﺴارﺕ
پردﺍﺧﺘﻲ رﺍ ﺑرﺍﻱ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ ﺳاﻝﻫاﻱ ﺁتﻲ مﺤاﺳﺒه ﻧﻤﻮد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺍیﻨﻜه ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ ﺑﻴﻤهﻧامه ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳاﻝ
 1394ﺣاصﻞ ﮔشﺘﻨد ،ﺍﺯ ﺍیﻦ رﻭ ﺑرﺍﻱ تﻌﻴﻴﻦ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ ﺑه ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮔام ﺳﻮم رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ ﺍﺯ ﺳاﻝ
 1394تا  1398ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺷد .ﺑر ﺍیﻦ ﺍﺳاس ﻭ ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺟدﻭﻝ ( )3ﻭ ( )4مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ در ﺳاﻝ 1.779.773.397.159 ،1399
ریاﻝ ﺑرﺁﻭرد مﻲﮔردد .ﺟﻤع ﺍیﻦ مﺒﻠغ ﻭ ﺧﺴارﺕﻫاﻱ پردﺍﺧﺘﻲ ﻧاﺷﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤهﻧامهﻫاﻱ صادرﻩ ﺳاﻝ  ،1399کﻞ مﺒﻠغ ﺧﺴارﺕ پردﺍﺧﺘﻲ در
ﺳاﻝ  1399ﺧﻮﺍﻫد ﺑﻮد.
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در رشته بیمههای مسئولیت -شرکت بیمه دانا

 -4صحتسنﺠی
ﺑرﺍﻱ ﺑرﺁﻭرد پارﺍمﺘرﻫا ،ﺍﺯ رﻭش ماکﺴﻴﻤم درﺳتﻧﻤایﻲ ﺍﺳﺘﻔادﻩ مﻲﺷﻮد .ﺍیﻦ فرﺁیﻨد ﺷامﻞ ﺍدﻋاﻫایﻲ ﺍﺳت که تا ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯماﻥ
تقﻮیﻤﻲ  τﮔﺰﺍرش ﺷدﻩ ﺑاﺷﻨد .ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﻧﺘایﺞ ﺑدﺳت ﺁمدﻩ ﺍﺯ ﻧﻮرﺑرگ ( ،)1993ﺑه ﺷرط ﻧامﻌﻠﻮم ﺑﻮدﻥ پارﺍمﺘرﻫا ،ﺍﮔر ﺧﺴارﺕ رخ-
دﺍدﻩﺍﻱ ﮔﺰﺍرش ﺷدﻩ ﺑاﺷد ،در صﻮرتﻲ که ﺯماﻥ تﻮﺳﻌه ﺁﻥ ،ﺯماﻥ ﺑﻌد ﺍﺯ ﺳاﻝ تقﻮیﻤﻲ  τمد ﻧظر ﺑاﺷد ،در ﺍیﻦ صﻮرﺕ ﺷدﺕ رﺧدﺍد ﺁﻥ
ﺑرﺍﺑر ﺑا ))𝑡  𝑤(𝑡)𝜆(𝑡)(1 − 𝑃𝑈|𝑡 (𝜏 −ﺍﺳت .ﺧﺴارﺕﻫاﻱ مشاﻫدﻩﺷدﻩ ﺑا ﺍیﻦ ﺍﻧدﺍﺯﻩ ﺷدﺕ رخ مﻲدﻫﻨد .تﻮﺯیع ﮔﺰﺍرش ﺑا تاﺧﻴر
ﺍدﻋایﻲ که در ﺯماﻥ  tرخ مﻲدﻫد ﺑه ﻭﺳﻴﻠه درﺳتﻧﻤایﻲ تﻌﻴﻴﻦ مﻲﺷﻮد𝑇𝑖0 .ﺯماﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺑرﺍﻱ  iﺍمﻴﻦ ﺍدﻋاﻱ مشاﻫدﻩﺷدﻩ ﻭ 𝑈𝑖0
فاصﻠه ﺯماﻧﻲ ﮔﺰﺍرش ﺑه ﺷرکت ﺑﻴﻤه ﺑرﺍﻱ ﺍدﻋاﻱ مﻮرد ﻧظر ﺍﺳت .ﻫﻤچﻨﻴﻦ  𝑋𝑖0ﺑﻴاﻧﮕر فرﺁیﻨد تﻮﺳﻌه ﺑرﺍﻱ  iﺍمﻴﻦ ﺍدﻋاﻱ مشاﻫدﻩ
ﺷدﻩ ﺍﺳت .تﻮﺯیع ﺑخﺶ ﺧﺴارﺕ مشاﻫدﻩﺷدﻩ که در ﺯماﻥ  tرخ مﻲدﻫد ﻭ ﺑﻌد ﺍﺯ مدﺕ ﺯماﻥ  uﻭﺍﺣد ﺯماﻧﻲ ﮔﺰﺍرش مﻲﺷﻮد ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ
𝑡−𝑇 0 −𝑈 0

ﺍﺯ ﺳاﺧﺘار ﺷدﺕ در تﻮﺯیع 𝑥𝑃 ﻭ ﺑه صﻮرﺕ 𝑖 𝑖 𝑋𝑃 ﻧشاﻥ دﺍدﻩ مﻲﺷﻮد 𝑤(𝑡) .مﺴاﺣت ﺯیر مﻨﺤﻨﻲ تﻮﺯیع ﺯماﻧﻲ ﺧﺴارﺕ
پردﺍﺧﺘﻲ ﺍﺳت .ﺑﻨاﺑرﺍیﻦ تاﺑع درﺳتﻧﻤایﻲ فرﺁیﻨد تﻮﺳﻌه ﺍدﻋاﻫاﻱ مشاﻫدﻩﺷدﻩ ﺑه صﻮرﺕ:
𝜏

)𝑡𝑑)𝑡 𝑌𝛬 (𝑜𝑏𝑠) ∝ {∏ 𝜆 (𝑇𝑖0 )𝑃𝑈|𝑡 (𝜏 − 𝑇𝑖0 )} ∙ 𝑒𝑥𝑝(∫ 𝑤(𝑡)𝜆(𝑡)𝑃𝑈|𝑡 (𝜏 −

()5

0
𝑡−𝑇 0 −𝑈 0
) ∏ 𝑃𝑋|𝑡.𝑢𝑖 𝑖 (𝑑𝑋𝑖0
𝑖≥1

𝑖≥1

∙

) 𝑃𝑈|𝑡 (𝑑𝑈𝑖0
∏{
}
) 𝑃𝑈|𝑡 (𝜏 − 𝑇𝑖0
𝑖≥1

∙

21

ﺍﺳت .مﻲتﻮﺍﻥ چارچﻮب ﺁمارﻱ ﺑرﺍﻱ درﺳتﻧﻤایﻲ رﺍ ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ماکﺴﻴﻤم درﺳتﻧﻤایﻲ ﺑرﺍﻱ پﻴشامدﻫاﻱ ﺑاﺯﮔشﺘﻲ چﻨدﮔاﻧه ﻭ ﺑا
تﻮﺟه ﺑه دﻭ ﻧﻮﻉ ﻧرخ ﺧﻄر ﺑﺴط دﺍد .ﻫﻤچﻨﻴﻦ در مﻮرد ﻧرخ ﺧﻄر دﻭم ﺑاید ﺍیﻦ ﻧﻜﺘه رﺍ در ﻧظر دﺍﺷت که ﺍیﻦ ﻧرخ ﺑا پردﺍﺧتﻫایﻲ
ﻫﻤرﺍﻩ ﺍﺳت؛ ﺑﻨاﺑرﺍیﻦ ﺑرﺍﻱ ﺍیﻦ پردﺍﺧتﻫا تﻮﺯیع ﺷدﺕ ﺑاید در ﻧظر ﮔرفﺘه ﺷﻮد که در ﺍیﻦﺟا ﺑا 𝑝𝑃ﻧشاﻥ دﺍدﻩ مﻲﺷﻮد .ﺑﻨاﺑرﺍیﻦ
) 𝒊𝟎𝑿𝒅(

𝒊𝟎𝑼𝒕−𝑻𝟎 −

𝒊𝒖∏ 𝑷𝑿|𝒕.
𝟏≥𝒊

𝜹

𝜹

𝟏𝒋𝒊
𝒑𝒆𝒔𝒉(∏ ∏ ∝
)) 𝒋𝒊𝑽( 𝟐𝒋𝒊𝒑𝒉 ∙ ) 𝒋𝒊𝑽(

()6

𝒊𝝉

𝒋

𝟏≥𝒊

) × 𝒆𝒙𝒑 (− ∫ (𝒉𝒔𝒆𝒑 + 𝒉𝒑 (𝒖))𝒅𝒖) ∏ ∏ 𝑷𝒑 (𝒅𝒑𝒊𝒋′
𝒋
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𝟎

𝟏≥𝒊

در رﺍﺑﻄه فﻮﻕ 𝛿𝑖𝑗𝑘 ،تاﺑع ﻧشاﻧﮕر ﺑرﺍﻱ تﻮﺳﻌه ﺍدﻋاﻱ  iﺍم تﺤت  jﺍمﻴﻦ پﻴشامد (ﺍﻭلﻴه ﻭ ﺑﻌدﻱ) ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ  kﺍمﻴﻦ ﻧﻮﻉ پﻴشامد
مشاﻫدﻩ ﺷدﻩ ،که مقادیر  1ﻭ  2رﺍ مﻲتﻮﺍﻧد ﺑﮕﻴرد ﻭ مقدﺍر ﺍیﻦ تاﺑع ﻧشاﻧﮕر در صﻮرتﻲکه  jﺍمﻴﻦ پﻴشامد در  iﺍمﻴﻦ ﺍدﻋاﻱ تﻮﺳﻌهیافﺘه
ﺍﺯ ﻧﻮﻉ  kﺍم ﺑاﺷد ،ﺑرﺍﺑر  1ﺍﺳت ﻭ در ﻏﻴر ﺍیﻦ صﻮرﺕ مقدﺍر  0رﺍ ﺧﻮﺍﻫد ﮔرفت .ﻫﻤچﻨﻴﻦ  jدر ﺑرﮔﻴرﻧدﻩ ﻫﻤه پﻴشامدﻫاﻱ ثﺒتﺷدﻩ در
دﻭرﻩ مشاﻫدﻩﺷدﻩ ﺑرﺍﻱ  iﺍمﻴﻦ ﺍدﻋاﺳت ،که دﻭرﻩ مشاﻫدﻩ ﺑرﺍﻱ  iﺍمﻴﻦ در ﺑاﺯﻩ ﺯماﻧﻲ ] 𝑖𝜏  [0,ﺍﺳت ،که در ﺍیﻦ فاصﻠه 𝑖𝜏 ﺍﺯ رﺍﺑﻄه
( 𝑖𝑉  𝜏𝑖 = min(𝜏 − 𝑇𝑖 − 𝑈𝑖 .ﺑه دﺳت مﻲﺁید ﻭ 𝑗 ′ﻫﻤه پردﺍﺧتﻫاﻱ ﺍﻧجامﺷدﻩ در دﻭرﻩ تﻮﺳﻌه ﺑرﺍﻱ ﺍدﻋاﻱ مﻮرد ﻧظر رﺍ
ﺷامﻞ مﻲﺷﻮد .ﺣاﻝ ﺑا ﺟایﮕذﺍرﻱ رﻭﺍﺑط ﺑاﻻ ،درﺳتﻧﻤایﻲ ﺑرﺍﻱ فرﺁیﻨد تﻮﺳﻌه ﺍدﻋاﻱ مشاﻫدﻩﺷدﻩ ﺑه صﻮرﺕ:
𝐭𝐏𝐔|𝐭 (𝐝𝐔𝐢𝟎 ) ∙ 𝐈𝐔≤𝛕−
}
)𝐭 𝐏𝐔|𝐭 (𝛕 −

𝛕

∏{ ∙ )𝐭𝐝)𝐭 𝚲 (𝐨𝐛𝐬) ∝ {∏ 𝛌 (𝐓𝐢𝟎 )𝐏𝐔|𝐭 (𝛕 − 𝐓𝐢𝟎 )} ∙ 𝐞𝐱𝐩(∫ 𝐰(𝐭)𝛌(𝐭)𝐏𝐔|𝐭 (𝛕 −
𝟎
𝟐𝐣𝐢𝛅
)) 𝐣𝐢𝐕( 𝐩𝐡

𝟏≥𝐢

()7

𝟏≥𝐢

∙

𝟏𝐣𝐢𝛅
𝐩𝐞𝐬𝐡(∏ ∏
) 𝐣𝐢𝐕(
𝐣 𝟏≥𝐢
𝐢𝛕

∙

) × 𝐞𝐱𝐩 (− ∫ (𝐡𝐬𝐞𝐩 + 𝐡𝐩 (𝐮))𝐝𝐮) ∏ ∏ 𝐏𝐩 (𝐝𝐩𝐢𝐣′
𝐣

𝟏≥𝐢

𝟎

ﺑهدﺳت مﻲﺁید .ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﻄالﻌاﺕ ﻫاﺳﺘرﺍپ ﻭ ﺁریاس ( )1996ﻭ ﺍیﻨﻜه دﺍدﻩﻫاﻱ ﮔمﺷدﻩ ﺍﺯ تﻮﺯیع پﻮﺍﺳﻮﻧﻲ پﻴرﻭﻱ مﻲکﻨﻨد که
ﺷدﺕ ﺁﻥ ﺑرﺍﺑر ))𝑡  𝑤(𝑡)𝜆(𝑡)(1 − 𝑃𝑈|𝑡 (𝜏 −ﺍﺳت ،تایع درﺳتﻧﻤایﻲ فرﺁیﻨد تﻮﺳﻌه ﺍدﻋاﻫا ﺑرﺍﻱ دﺍدﻩﻫاﻱ ﮔمﺷدﻩ رﺍ مشاﺑه
رﺍﺑﻄه ( )4مﻲتﻮﺍﻥ ﻧﻮﺷت .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺍﺳﺘقالﻝ ﺑﻴﻦ دﺍدﻩﻫاﻱ مشاﻫدﻩﺷدﻩ ﻭ ﮔمﺷدﻩ ،درﺳتﻧﻤایﻲ ﺑرﺍﻱ ﺍیﻦ مجﻤﻮﻋه دﺍدﻩﻫا رﺍ مﻲ-
تﻮﺍﻥ ﺑه صﻮرﺕ ترکﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺍیﻦ دﻭ درﺳتﻧﻤایﻲ ﺑﻴاﻥ کرد.

نتیﺠهگیری و پیﺸنهاد
ﻫﻤاﻧﻄﻮر که ﺁﻧﺘﻮﻧﻴﻮ ﻭ پالﺕ ( )2014ﻧشاﻥ دﺍدﻧد ،رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﺑه مرﺍتﺐ ﻧﺘایﺞ ﺑﻬﺘرﻱ رﺍ ﻧﺴﺒت ﺑه رﻭشﻫاﻱ ﺳﻄح
ﺧرد ،لگ ﻧرماﻝ ﻭ رﻭش پﻮﺍﺳﻮﻥ ﺑﻴﺶ پرﺍکﻨدﻩ دﺍرد .ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ رﻭش ﺑﻜار رفﺘه در ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ مﻨجر ﺑه ﺍفﺰﺍیﺶ دﻗت ﺑرﺁﻭرد ﺫﺧﻴرﻩ
ﺧﺴارﺕ مﻲﺷﻮد .ﺑرﺍﻱ ﺍیﻦ کار ﺍﺯ ﺍﺯ مﺘغﻴرﻫاﻱ کﻤﻜﻲ در طﺒقهﺑﻨدﻱ پردﺍﺧتﻫا مﻲتﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔادﻩ کرد .ﻫﻤچﻨﻴﻦ ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺍیﻨﻜه در
ﺑرﺁﻭرد ﺍیﻦ ﺫﺧایر ﺍمﻜاﻥ دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه ﺯماﻥﻫاﻱ ﺍﺣﺘﻤالﻲ پردﺍﺧتﻫاﻱ ﺧﺴارﺕ ﻭﺟﻮد دﺍرد ،ﺑا ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ ﺍیﻦ ﺯماﻥﻫا مﻲتﻮﺍﻥ مقادیر
ﺫﺧﻴرﻩ رﺍ ﺑرﺍﻱ ﻫر ﺑاﺯﻩﺍﻱ ﺑدﺳت ﺁﻭرد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺍیﻨﻜه در رﻭش ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجﻴرﻩﺍﻱ ﻭ ﺑﻴشﺘر رﻭشﻫاﻱ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕ ،ﺑه ﻋامﻞ
تاثﻴرﮔذﺍر ﺍفﺰﺍیﺶ مﺒﻠغ دیاﺕ ﻭ تﻮرم تﻮﺟﻬﻲ ﻧشدﻩ ﺍﺳت ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧجایﻲ که در کشﻮر ﺍیرﺍﻥ ،ﺍیﻦ دﻭ ﻋامﻞ ﺍﺯ مﻬﻤﺘریﻦ پارﺍمﺘرﻫا در
پردﺍﺧتﻫا ﻭ ﺑرﺁﻭرد ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕ مﻌﻮﻕ مﺤﺴﻮب مﻲﺷﻮد ،ﺑایﺴﺘﻲ ﺍیﻦ ﻋﻮﺍمﻞ در ﺑرﺁﻭردﻫا مد ﻧظر ﮔرفﺘه ﺷﻮد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧﻴاﺯﻫاﻱ
رﻭﺯﺍفﺰﻭﻥ ﺷرکتﻫا در ﺑﻜارﮔﻴرﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘمﻫاﻱ ﻫﻮش تجارﻱ ﺑرﺍﻱ ﻧﻤایﺶ ﺍطالﻋاﺕ ﻭ ﺣﺴابﻫاﻱ مالﻲ ﺧﻮد ،ﺍﺳﺘﻔادﻩ ﺍﺯ رﻭش
ﻧردﺑاﻥ ﺯﻧجرﻩﺍﻱ ﺍصالحﺷدﻩ مﻲتﻮﺍﻧد کارﺑردﻱ ﺑﻬﺘر ﺍﺯ ﺳایر رﻭشﻫاﻱ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕ در ﺍیﻦ ﺳﻴﺴﺘمﻫا رﺍ دﺍﺷﺘه ﺑاﺷد .ﺍﺯ ﺁﻧجایﻲ که
در ﺳﻴﺴﺘمﻫاﻱ ﻫﻮش تجارﻱ ﻧﻤایﺶ ﺍطالﻋاﺕ ﺑه صﻮرﺕ رﻭﺯﺍﻧه ﻭ ﺍطالﻋاﺕ در ﺑاﺯﻩﻫاﻱ ﺯماﻧﻲ مخﺘﻠف کارﺑرد ﺯیادﻱ دﺍرد ﻭ ﻧﻤایﺶ
ﺍطالﻋاﺕ ریﺰ ﺑر ﺍﺳاس ﺍﺳﺘاﻥﻫا ﻭ ﺷﻌﺐ ،ﺯماﻥﻫاﻱ مخﺘﻠف ﮔﺰﺍرشﮔﻴرﻱ ،ﺑرﺁﻭرد ﺫﺧایر در فﻮﺍصﻞ ﺯماﻧﻲ مخﺘﻠف ﺍﻫﻤﻴت ﺧاصﻲ
دﺍرد ،ﺑﻨاﺑرﺍیﻦ رﻭش ﺑﻜار رفﺘه در ﺍیﻦ پژﻭﻫﺶ رﺍ مﻲتﻮﺍﻥ یﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻬﺘریﻦ رﻭشﻫاﻱ ﺫﺧﻴرﻩ ﺧﺴارﺕﻫاﻱ تصادفﻲ ﺑرﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔادﻩ در ﺍیﻦ
ﺳﻴﺴﺘمﻫا ﺑه ﺣﺴاب ﺁﻭرد.

منابع
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

 جلد یک،1400  فروردین،)29 : (پیاپی1  شماره،سال ششم

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Antonio, K. and Plat, R., 2014. Micro-level stochastic loss reserving for general insurance.
Scandinavian Actuarial Journal, 2014(7), pp. 649-669 .
Arjas, E., 1989. The claims reserving problem in non-life insurance: Some structural ideas.
Astin Bulletin,19(2), pp. 139-152.
England, P.D. and Verrall, R.J., 2002. Stochastic claims reserving in general insurance.
British Actuarial Journal, 8(03), pp. 443-518.
Haastrup, S. and Arjas, E., 1996. Claims reserving in continuous time; a nonparametric
Bayesian approach. Astin Bulletin, 26(02), pp. 139-164 .
Horst Behnche, 2000. Insurance Mathematics A EuropeanModel, University Osnubruck.
Kerdpholngarm, Chayanin, "Analysis of Pricing and Reserving Risks with Applications in
Risk-Based Capital Regulation for Property/Casualty Insurance Companies."Georgia State
University.)2007( .
Khrzri, J., Hosseini, K. 2013. Statistical Methods and Probability in Actuarial Science,
Insurance Research Institute [in Persian].
Liu, H. and Verrall, R., 2009. Predictive distributions for reserves which separate true
IBNR and IBNER claims. Astin Bulletin, 39(01), pp. 35-60.
Mack, T,. 1993. Distrubution- Free Calculation of the standardError of Chain ladder
Reserve Estimates, ASTIN, Bulletin,Vol.23,No.2,PP.213-225.
Mack, T.(1993), The Standard Error of Chain Ladder Reserve Estimates:Recursive
Calculation and Inclusion of Tail Factor, ASTIN Bulletin, Vol.29, No.2,PP.361-366.
Norberg, R., 1993. Prediction of outstanding liabilities in non-life insurance. Astin Bulletin,
23(01), pp. 95-115 .
Norberg, R., 1999. Prediction of outstanding liabilities II. Model variations and extensions.
Astin Bulletin, 29(01), pp. 5-25 .
Quantitative Impact Study (QIS) 4: Technical Specifications, CEIOPS.)2009( .
Regulation No. 58 of the Supreme Insurance Council, Regulation on the Calculation of
Technical Reserves, Central Insurance of Iran, 2008
Regulation No. 69 of the Supreme Insurance Council, Regulation on Calculation and
Supervision and Financial Wealth of Insurance Institutions, Central Insurance of Iran, 2011
Sandstrom, A, 2006. Handbook of Solvency for Actuaries and Risk Manager: Theory and
Practice, Chapman & Hall/ CRC,Boca Raton
Shahriar, B., 2014. Fundamentals of risk management and monitoring of financial wealth in
insurance companies, Insurance Research Institute [in Persian].
Schnieper, R., 1991. Separating true IBNR and IBNER claims. Astin bulletin, 21(01), pp.
111-127.
Solvency Of Non-Life Insurers: Balancing Sequrity And Profitability Expectations“,
Sigma, No. 1, Swiss Re Co.)2000( .
Solvency and Actuarial Issues Subcommittee, The IAIS Common Structure for The
Assessment of Insurer Solvency, International Association of Insurance Supervisiors, IAIS .

.)2007(
21. Taylor, G., McGuire, G. and Sullivan, J., 2008. Individual claim loss reserving conditioned
by case estimates. Annals of Actuarial Science, 3(12), pp. 215-256.
22. Teugels, J.L, Sundt, B. 2010. Encycolopedia of Actuarial Science. Vo1.1.John Wiley and
Sons,Inc .
23. Wüthrich, M.V. and Merz, M., 2008. Stochastic claims reserving methods in insurance
(Vol. 435). John Wiley & Sons.

23

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

24

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکتهای دانشبنیان

ملیکا ملک آرا

1

تاریخ دریافت1399/09/16 :
تاریخ پذیرش1400/01/25 :
کد مقاله14558 :

چکـیده
مقاله حاضر از نوع مروری میباشد که با توجه به پژوهشهای محققان در این زمینه جمعآوری شد .مزیت رقابتی یک
سازمان دانشبنیان از طریق دانش و استفاده اثربخش از دانش حاصل میشود .یک سازمان دانشبنیان از طریق دانش و
استفاده اثربخش از دانش حاصل میشود .عوامل متعددی در موفقیت شرکتها و استراتژی آنها مؤثر است .ولی تعداد
معدودی اهمیت استراتژیک و حیاتی دارند .شرکتهای دانشبنیان نقش کلیدی در ایجاد توسعه اقتصاد دانشمحور دارند.
هدف این مقاله بررسی شرکتهای دانشبنیان و عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت این شرکتها میباشد.

واژگـان کلـیدی :شرکت دانشبنیان ،مدیریت دانش ،نوآوری

 -1دانشجوی پسا دکترای مدیریت کسب و کار آموزشگاه عالی مدیریت تهران ،ایران
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 -1مقدمه
در شرکتهای دانشبنیان کارکنان بر پایه علم و دانش خود فعالیت میکنند و از طریق پژوهشهای علمی خود کسب درآمد
میکنند و با تحقیقات و پژوهش در مورد ایدههای خود و بهکارگیری آن در حوزههای خدمات و فعالیتهای نوآورانه تولید ثروت می
کنند .دانش و پژوهش در این شرکتها از اصول اولیه محسوب میشود .شرکتهای دانشبنیان هیچگونه محصولی تولید نمیکنند،
ارائه اطالعات از خدمات اصلی این شرکتها میباشد و از این طریق کسب درآمد میکنند .این شرکتها واسطه بین اطالعات و
داده هستند.

-2دانش
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داتش به معنی اطالعات سازمانیافته برای افزایش درک و آگاهی میباشد .اطالعات نوعی پیام به اشکال مختلف مکتوب،
دیداری و شنیداری است .اطالعات برای حل مسائل استفاده میشود .بکمن دانش را استدالل در باب اطالعات و داده ها برای
دستیابی به کارایی حل مسائل ،تصمیم گیری ،یادگیری و آموزش تعریف می کند .از دیدگاه ویگ دانش شامل حقایق و باورها،
مفاهیم و اندیشه ها و علم اصول و نحوه انجام فنون است .دانش یکی از مهم ترین دارایی هر سازمان به شمار می آید .کارل ویگ
دانش را حقایق و باورها ،مفاهیم و اندیشه ها ،قضاوت و انتظارات ،علم اصول و فوت و فن انجام فنون می داند.

-3شرکتهای دانشبنیان
مطابق ماده  1قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات ،مصوب سال ،1389
شرکتها و موسسات دانش بنیان ،شرکت یا موسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور همافزایی علم و ثروت ،توسعه اقتصاد
دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقیق و توسعه
(شامل طراحی و تولید کاال و خدمات) در حوزه فناوریهای برتر و با ارزش افزوده فراوان بهویژه در تولید نرمافزارهای مربوط
تشکیل میشود.
شرکت دانشبنیان ،شرکت یا موسسه ای حقوقی است که با ایجاد کسب و کار دانشمحور به منظور تبدیل پایدار دانش به
ثروت تشکیل شده و فعالیت های ا قتصادی آن مبتنی و همراه با فعالیت های تحقیق و توسعه در زمینه فناوری های نو بوده که به
توسعه اقتصاد دانشمحور در جامعه کمک می نماید .کسب و کارهای دانشبنیان یک کار مقطعی و یک بار برای همیشه نیست،
بلکه یک فرآیند همیشگی و پویاست(مهدوی و همکاران.)1390 ،مراکز مهم علمی همچون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه،
شرکتهای دانشبنیان را اینگونه تعریف کرده اند :آن دسته از گروه های انسانی تحصیلکرده در مراکز علمی ،پژوهشی و تحقیقاتی
که توانسته باشند در این مراکز عالوه بر فراگیری علوم نظری و نظریه های علمی ،روش های تبدیل علوم فر اگرفته به فعالیت
های درآمدزا و تولیدکننده ارزش را به همراه داشته باشند(قلیچ لی و مکانی .)1395 ،سازمان دانشبنیان یک الگوی تغییر یافته برای
سازمان ها و راهی نوین برای اندیشیدن دوباره سازمان در عصر دانش است .سازمان دانشبنیان ،سازمانی است که در فراگرد تولید
و ارائه محصول  /خدمت از خالقیت ،نوآوری و دانش جدید استفاده می کند .مزیت رقابتی یک سازمان دانشبنیان از طریق دانش و
استفاده اثربخش از دانش حاصل میشود .یک سازمان دانشبنیان از طریق دانش و استفاده اثربخش از دانش حاصل میشود .یک
سازمان دانشبنیان چهار مشخصه اصلی دارد .فرآیند ،همان فرآیند خلق و به اشتراک گذاری دانش است که هدف آن به کارگیری
دانش تولید شده توسط یک بخش از سازمان در دیگر بخش ها و واحدها و به اشتراک گذاری دانش صریح و ضمنی است .مکان
که به مرزهای دانش بر می گردد و اغلب به منظور مشارکت در خلق دانش سازمانی ،فراتر از مرزهای قانونی و سنتی است (طبرسا
و همکاران .)1391 ،در شرکتهای دانشبنیان ،رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ،متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد .بدین
معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایه گذاری به محصول ،فرایند و یا سیستمهای نوین تبدیل
میگردد و دسترسی به ظرفیتهای سرمایه گذاری برای کارآفرینان و پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد در ،نوآوری و بهره برداری از
توان فناوری در اقتصاد ملی است .شرکتهای دانشبنیان ،موضوع دانش ،نوآوری ،مهارت و یادگیری مستمر ،نقش مهمی ایفا می
کند .عوامل مختلفى بر رشد و توسعه شرکتهاى دانش بنیان تأثیر دارند .این عوامل با توجه به ماهیت شرکتهاى دانش بنیان
متفاوت از سایر شرکتها مى باشند .دانش فنى ،نیروى انسانى متخصص ،حمایت مؤثر دولت در ابتداى تشکیل این قبیل شرکتها
از اهم عوامل مؤثر بر توسعه آنها به شمار مى آیند.مزیت رقابتی شرکتهای دانشبنیان ،نوآوری در فناوری است .این شرکت ها
توانمندی ویژه ای برای رشد سریع داند .فعالیت شرکتهای دانشبنیان به عنوان موتور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه
مطرح بوده و به عنوان منشا اصلی اشتغال زایی و تسهیل محیط کارآفرینی برشمرده شده است و دارای پتانسیل تسریع در خالقیت،
نوآوری و گشایش فرصت های تجاری سازی نوین به شمار می روند(ملک آرا .)1399 ،شرکتهای دانشبنیان نقش کلیدی در

ایجاد توسعه اقتصاد دانشمحور دارند .شرکتهای دانشبنیان ،شرکتهای خصوصی یا تعاونی اند که به منظور هم افزایی علم و
ثروت ،توسعه اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری و تجاری سازی نتایج
تحقیق و توسعه در حوزه فناورى و با ارزش افزوده فراوان تشکیل می شوند .در شرکتهای دانشبنیان ،رشد اقتصادی و ایجاد
اشتغال ،متناسب با ظرفیت نوآوری تحقق می یابد .بدین معنی که دستاوردهای تحقیق و توسعه به طور پیوسته از طریق سرمایه
گذاری به محصول ،فرایند و یا سیستمهای نوین تبدیل میگردد و دسترسی به ظرفیتهای سرمایه گذاری برای کارآفرینان و
پژوهشگران عامل مهمی در ایجاد در ،نوآوری و بهره برداری از توان فناوری در اقتصاد ملی است .شرکتهای دانشبنیان ،موضوع
دانش ،نوآوری ،مهارت و یادگیری مستمر ،نقش مهمی ایفا می کند .این بدان معنی است که در اقتصادهای مبتنى بر شرکتهای
دانشبنیان باید گستره ای از نهادها در جامعه به وجود آیند که پشتیبان و تسهیل کننده نوآوری ،یادگیری و پویایی باشند(رستگار و
گلشاهی.)1398 ،

-4بررسى انواع ساختارهاى سازمانى
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ساختار سازمانى بیان مى کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند ،چه شخصى به چه کسى گزارش دهد و ساز و کارهاى
هماهنگى رسمى و همچنین الگوهاى تعاملى سازمانى که باید رعایت شوند کدامند؟(.)Robbins,1387
بررسى مبانى نظرى علم مدیریت نشان مى دهد در حال حاضر ساختارهاى سازمانى متعددى خلق و مورد استفاده قرار مى
گیرند .در ذیل به اهم این ساختارها اشاره مى گردد.
الف -ساختار سازمانى وظیفه اى:
در ساختار وظیفه اى ،تقسیم واحدها مبتنى بر وظیفه صورت مى گیرد ،به نحوى که هر واحد ،وظیفه متفاوتى را انجام مى دهد.
در این ساختار هدف کلى سازمان به وظایف جزئى تر تقسیم مى گردد .از مزایاى این نوع ساختار ،ایجاد حوزه هاى قوى تخصصى
و بازده باالى آن در کارهاى تکرارى و ثابت است .نقطه ضعف آن نیز عدم انعطاف پذیرى و تغییر ،همکارى ضعیف واحدها و توجه
به هدف هاى بخشى است.
ب -ساختار سازمانى محصول محور:
در این ساختار ،تقسیم واحدها مبتنى بر نوع محصول یا خدمت تولید شده توسط سازمان انجام مى پذیرد .مزیت این ساختار،
استقالل بیشتر مدیران عملیاتى و سهولت ارزیابى عملکرد مبتنى بر نوع محصول یا خدمت است .نقطه ضعف عمده آن نیز تضعیف
گروه هاى تخصصى ،پراکنده شدن واحدها و ناهماهنگى بین واحدها است(الهیاری فرد و عباسی.)1390 ،

بیشتر سازمان ها بر فعالیت های روزمره خود که قابل مشاهده و ملموس باشند متمرکز هستند .شرکتهای دانشبنیان در
پیوند با دو فرآیند هستند که زیربنای سایر فرآیندهای سازمانی است :یکی کاربرد مؤثر دانش موجود و دیگری خلق دانش جدید
سازمانی ( .) Zak,1999با وجود اهمیت و جایگاه عمده ای که دانش در تمامی سازمان ها و به طور کلی در موفقیت افراد در
دنیای امروز دارد ،اما در سازمان هایی که فعالیت های آن ها دانش مدار است و بر محور دانش پیش می روند ،جایگاه آن از اهمیت
ویژه ای برخوردار است و دانش در این دسته از سازمان ها ویژگی های خاص خود را دارد که عمده ترین آن ها عبارتند از:
منحصر به فرد بودن دانش :هر فردی در سازمان ،دانش را بر اساس برداشت شخصی که از اطالعات درون و برون سازمانی به
دست می آورد ،در اختیار دارد .عالوه بر این ،دانش سازمانی بر اساس گذشته تاریخی و تجربیات و مهارت های جمع شده خود
سازمان شکل می گیرد .بنابراین دو گروه یا دو سازمان به شیوه یکسان ،فکر و عمل نخواهند کرد.
دارای ارزش ویژه :دانش سازمانی ،باعث بهبود تولیدات ،فرآیندها ،فناوری ها یا خدمات می شود و سازمان را قادر می سازد که
قدرت رقابت و کارایی خود را افزایش دهد .دانش به سازمان ها کمک می کند تا با رویکردی جدید به حل مسائل و مشکالت خود
بپردازند و خود را با تغییرات فناوری هماهنگ نمایند و آن را با روشی درست برای تسهیل کارکرد و خدمات سازمانی خود به کار
گیرند.
غیرقابل جایگزین :یعنی دانش به وجود آمده در یک سازمان ،قابل به کارگیری در سازمان های دیگر به عنوان جایگزین
نیست؛ چرا که همان کارکردها ،تجربه ها و افراد ،نمی توانند در جای دیگر دوباره تکرار شوند.
استراتژیک :دانش سازمانی یک منبع استراتژیک است؛ بنابراین ،سازمان هایی که می خواهند به رقابت ادامه دهند و پویایی
خود را حفظ کنند باید ساز و کارها را برای ضبط دانش مربوط ایجاد نمایند و آن را به طور دقیق ،دائمی ،مختصر و به موقع به همه
افرادی که به آن نیاز دارند برسانند (.)Holsapple ،2004
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الف) نیروی انسانی :مهم ترین سرمایه شرکتهای دانشبنیان نیروی انسانی است .ارتقای هر کسب و کاری به نیروی انسانی
آن بستگی دارد.
ب)عوامل حمایتی از مؤسسات دانشبنیان :با توجه به تنوع نیازهای شرکتهای دانشبنیان از خلق ایده تا تجاری سازی
محصوالتشان ،حمایت های گوناگونی از شرکتهای دانشبنیان صورت می گیرد (شمس و همکاران.) 1393 ،
ج) عوامل زیرساخت ها :منابع فیزیکی الزم برای پارک های علمی را می توان به فضای فیزیکی (ملک) و زیرساخت ها
تقسیم کرد .در ابتدای ایجاد هر پارک باید حداقلی از فضای فیزیکی برای استقرار ساکنان بالقوه مهیا باشد .در برخی از پارک ها،
یک فضای انکوباتوری نیز الزم است .فضای جداگانه ای نیز باید برای امور اداری و بازاریابی پارک از ابتدا مهیا باشد(گرگیج،
.)1392
د) عوامل توسعه و ایجاد مراکز مرتبط با فناوری :به طور کلی ،توسعة فناوری در شرکتهای دانشبنیان از جنبه های زیر قابل
بررسی است :سودآوری در تولید محصول جدید و تغییر فرایندهای تولید ،رقابت در حفظ و افزایش سهم شرکت از بازار محصول،
کاهش هزینه های تولید ،کیفیت برتر محصول ،قابلیت انعطاف در مقابل بازار و پیشرفت فناوری (مهدوی و همکاران.) 1390 ،
ه) عوامل مرتبط با دولت :یکی از عواملی که در موفقیت شرکتهای دانشبنیان تأثیرگذار است ،مشوق ها و سیاست های
حمایتی دولت است .دولت ها و سازمان های پیشرو در هدایت و رهبری صحیح تغییر و تحوالت دانشمحور نقش اساسی ایفا
میکنند و عاملی مهم در شکل دهی اقتصاد دانشبنیان هستند (علیزاده ثانی و همکاران.) 1392 ،
و) عوامل فرهنگی و اجتماعی :در زمینة عوامل اجتماعی نیز سطح باالی تحصیالت و استانداردهای زندگی از عوامل شایان
توجه است ،زیرا زمینه ای مناسب را در شهروندان برای تطابق خویشتن با مفاهیم جدید شهر دانش فراهم میکند)( , 2004
.Metaxiotis & Ergazakis

-7عوامل مؤثر بر رشد و موفقیت شرکتهای دانشبنیان
عوامل متعددی در موفقیت شرکتها و استراتژی آنها مؤثر است .ولی تعداد معدودی اهمیت استراتژیک و حیاتی دارند .این
عوامل عبارتند از عوامل مدیریتی ،عوامل تحقیق و توسعه ،عوامل مالی ،عوامل منابع انسانی و عوامل بازاریابی و فروش که به
تعریف آنها می پردازیم:
 عوامل مدیریتی؛ عوامل تحقیق و توسعه؛ عوامل مالی ؛ عوامل منابع انسانی؛ عوامل بازاریابی و فروش (احمدی جشوقانی و اسماعیلیان.)1395 ،*عوامل مدیریتی :مدیران یکی از مهمترین عوامل پیشبرد شرکتهای دانشبنیان میباشند ،وجود مدیرانی با
خصوصیتهایی همانند خالقیت ،تجربه ،قدرت تصمیم گیری ،نظم و برنامه ریزی ،هدفمندی ،تفویض اختیار ،تعهد ،مسئولیت پذیری،
ثبات و انگیزش موجب میشود تا این شرکتها راحتتر و سریعتر به اهداف خود دست پیدا کنند و به رشد و بالندگی برسند.
* عوامل تحقیق و توسعه :عوامل تحقیق و توسعه جایگاه ویژه ای در سازمانها دارند .تحقیق در مورد بازار محصوالت و
ارائه خدمات ،حفظ بازار ،تحویل به موقع محصول به مشتری ،ارائه خدمات پس از فروش ،از جمله عواملی هستند که تضمین کننده
رشد و شکوفایی این شرکتها می شوند .بخش تحقیق و بیشترین زمان و توانایی خود را صرف جستجو و ارائه جدیدترین و به
روزترین تکنولوژی تولید و دستیابی به بهترین بازار مصرف میکنند.
* عوامل مالی :عوامل مالی شرکتهای دانشبنیان یکی از عوامل اصلی بقا و رشد آنها محسوب میشود .این شرکتها
بدون پشتوانه مالی قادر به تاسیس و پیشبرد نخواهند بود .عدم تامین مالی این شرکتها موجب میشود در طول زمان از بین می
روند یا بزرگتر نمی شوند و دچار محدودیت می شوند .پایه و اساس پایداری این شرکتها تامین مالی میباشد .از جمله عوامل
تامین مالی این شرکتها می توان از سرمایه گذاران و صندوقهای حمایتی نام برد.
* عوامل منابع انسانی :شرکتهای دانشبنیان نیازمند افراد با تجربه و متخصص هستند .افزایش عملکرد و هدایت صحیح
نیروی انسانی ،این شرکتها را به رسیدن اهداف نزدیکتر می کند .وجود افرادی متبحر و مسئولیت پذیر ،افراد با تحصیالت باال و
برخوردار از علم روز موجب پیشرفت شرکتها میشود.
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* عوامل بازاریابی و فروش :بازاریابی و یافتن مشتری برای محصوالت در موفقیت شرکتهای دانشبنیان تاثیر بسزایی
دارد .عوامل بسیاری در فروش محصوالت دخیل هستند ،عواملی همانند :برندسازی برتر ،قیمت محصول ،نوع بسته بندی ،توزیع
مناسب ،ایجاد ارزش برای مشتری ،ارتباطات ،پاسخگویی ،مسئولیت پذیری ،تبلیغات درست ،اعتمادسازی ،محصوالت با کیفیت.
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یک سازمان دانشبنیان از طریق دانش و استفاده اثربخش از دانش حاصل میشود .یک سازمان دانشبنیان چهار مشخصه
اصلی دارد .فرآیند ،همان فرآیند خلق و به اشتراک گذاری دانش است که هدف آن به کارگیری دانش تولید شده توسط یک بخش
از سازمان در دیگر بخش ها و واحدها و به اشتراک گذاری دانش صریح و ضمنی است .با وجود اهمیت و جایگاه عمده ای که
دانش در تمامی سازمان ها و به طور کلی در موفقیت افراد در دنیای امروز دارد ،اما در سازمان هایی که فعالیت های آن ها دانش
مدار است و بر محور دانش پیش می روند ،جایگاه آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دانش در این دسته از سازمان ها ویژگی
های خاص خود را دارد .بیشتر سازمان ها بر فعالیت های روزمره خود که قابل مشاهده و ملموس باشند متمرکز هستند .شرکتهای
دانشبنیان در پیوند با دو فرآیند هستند که زیربنای سایر فرآیندهای سازمانی است :یکی کاربرد مؤثر دانش موجود و دیگری خلق
دانش جدید سازمانی .عوامل متعددی در موفقیت شرکتها و استراتژی آنها مؤثر است .ولی تعداد معدودی اهمیت استراتژیک و
حیاتی دارند .این عوامل عبارتند از عوامل مدیریتی ،عوامل تحقیق و توسعه ،عوامل مالی ،عوامل منابع انسانی و عوامل بازاریابی و
فروش.
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امکان ایجاد مزیت رقابتی با بهرهگیری از عملکردهای زیست محیطی-
اقتصادی و اجتماعی با حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی

اکبر نعیمی ،1علی رمضانی
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چکـیده
هدف از این مطالعه امکان ایجاد مزیت رقابتی با بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با
حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی خرید است .تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و به این خاطر که به
بررسی و تحلیل وضع موجود پرداخته شد ،روش بکار گرفته شده در این تحقیق توصیفی -پیمایشی می باشد .جامعه مورد
مطالعه مدیران و کارشناسان فعالیت تولیدی شرکت نان گستر نیکان دارای حداقل مدرک لیسانس می باشند طراحی شده
است که 190نفر می باشند و بر اساس جدول مورگان  123نفر از این افراد بصورت کامال تصادفی ساده انتخاب شدند و
پرسشنامه میان این افراد توزیع شد .برای جمع آوری داده های مربوط به مبانی نظری و استخراج عوامل و شاخص های
اولیه از منابع کتابخانهای و اینترنتی شامل کتب ،مقاالت و مطالعات موردی استفاده شد .جهت گردآوری اطالعات و داده
های مورد نیاز به منظور بررسی فرضیه های تحقیق از پرسش نامه استفاده شد .با استفاده از آزمون مدلسازی معادالت
ساختاری و نرم افزار  SPSSو  lisrelبه بررسی فرضیات پرداختیم .بر اساس نتایج به دست آمده تمام فرضیات پذیرفته
شدند و بیشترین تاثیر مربوط به حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی بر امکان ایجاد
مزیت رقابتی با میزان  0.82می باشد.

واژگـان کلـیدی :مزیت رقابتی ،عملکردهای زیست محیطی ،اقتصادی و اجتماعی ،حمایت مدیران میانی و عالی،
استراتژی خرید

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد کرج
akbar_naimi68@yahoo.com

 -2استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد کرج
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ایده ارتباط پایدار میان کسب و کار و محیط زیست که نخستین بار در حدود دو دهه قبل مطرح گردید ،بر مبنای این فرض
اساسی است که اهداف زیست محیطی و اهداف کسب و کار لزوماً نا متجانس و نا سازگار نیستند .رشد فزاینده نگرانی ها و در پی
آن گزارشات طرفداران محیط زیست مبنی بر بروز مسائل متعدد زیست محیطی از جمله؛ گرم شدن زمین ،افزایش انتشار گازهای
گل خانه ای و آلودگیهای برآمده از فعالیت کارخانه ها و به تبع آن ،اعمال حجم فزاینده ای از قوانین و مقررات اجتماعی و زیست
محیطی ،آگاهی بیش از پیش مصرف کنندگان نسبت به اهمیت مسئولیت اجتماعی ،نگرانی شرکت ها در مورد کمیابی منابع و
افزایش هزینهها و مهمتر از همه تغییرات کلی در ارزشها و نگرشها ی جامعه ،بسیاری از شرکت ها را بر آن داشت که توجه به
مسائل زیست محیطی و پایداری را به عنوان یک جزء اساسی در تدوین استراتژی های خود لحاظ نمایند(وانگ .)2018 ،مصرف
کنندگان روز به روز نسبت به مسائل زیست محیطی و اجتماعی آگاهتر شده اند و در این میان با ظهور مصرف گرایی سبز (دیدگاه
حمایت از مصرف سبز) و در پی آن مصرف گرایی اخالقی (دیدگاه حمایت از مصرف اخالقی) ،مصرف کنندگان شروع به اظهار نظر
در زمینه ی تولید ،پردازش و منبع یابی محصوالت کردند .مصرف کنندگان نگرانیهای خود در مورد محیط زیست را به شیوههای
گوناگون در رفتار خرید خود منعکس می نمایند و با مالک قرار دادن اثرات کاالها بر محیط طبیعی ،برخی را انتخاب نموده و از
انتخاب برخی اجتناب می ورزند .در پاسخ به رفتارها و نیازهای زیست محیطی این مصرف کنندگان است که اهمیت استراتژیک
بازاریابی و نقش سازنده ی نوآوری و ابتکارعملهای پایدار مشخص میگردد .به طوری که امروزه توسعه محصول جدید پایدار در
شرکت هایی که در گذشته نزدیک این مهم را نادیده می گرفتند ،بسیار دیده میشود و سرمایهگذاری در زمینه ی پایداری درحال
تبدیل شدن به موضعی برای کسب مزیت رقابتی و سودآوری می باشد .در نتیجه ،مدیران می بایست شرایط حمایت از این سناریو
را فراهم سازند ،صنعت می بایست بازسازی گردد و تکنولوژی های موجود ،جهت ایجاد رشد سبز و پایدار ،باید مبتکرانه تر به کار
بسته شوند(نایت و همکاران .)2017 ،با توجه به اهمیت موضوع سوال به این صورت مطرح است که آیا امکان ایجاد مزیت رقابتی
با بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی خرید با
میانجی گری فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی در صنایع غذایی وجود دارد؟

-2اهمیت و ضرورت پژوهش
مطالعه حاضر می تواند نیاز به کار تجربی و نظری را در زمینه ای که فاقد تحقیقات مناسب در مورد این موضوع است برطرف
سازد (دیمرایس .)2017 ،به طور خاص ،مطالعات تجربی در مورد عوامل خاص و نتایج پذیرش پایداری اجتماعی در کشورهای در
حال توسعه نادر است (کاکسال و همکاران2018 ،؛ مانی .)2018 ،بر اساس نتایج سایر مطالعات می توان استنباط کرد که اتخاذ
شیوه های پایدار مدیریت زنجیره تأمین به توانایی سازمانی اشاره دارد و منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (سانچا و همکاران،
 .)2015در همین راستا خرید استراتژیک تأثیر مهمی در تسهیل پذیرش خرید سبز و همکاری های زیست محیطی با تأمین
کنندگان دارد .با این حال ،ادبیات حاوی تحقیقات تجربی اندکی در مورد رابطه بین خرید استراتژیک و شیوه های زنجیره تأمین
پایدار است .به طور همزمان ،در بسیاری از سازمان ها ،عملکرد خرید یک اولویت پایین باقی مانده است (جانسن و همکاران،
)2014؛ بنابراین ،عملکرد خرید نقش مهمی در توانمندسازی بنگاهها در دستیابی به اهداف استراتژیک به دلیل افزایش کارآیی
سازمان از طریق همکاری محکم با تأمین کنندگان شرکت ،ایفا می کند (نایت و همکاران .)2017 ،بدون یک کارکرد استراتژیک
خرید ،سازمانها نمی توانند از قابلیتهای تخصصی تأمین کنندگان خود استفاده کنند و پیشنهاد می شود که جنبه های استراتژیک به
عنوان عاملی جهت اجرای موفقیت آمیز شیوه های مدیریت زنجیره تأمین پایدار بسیار مهم است .اگرچه به نظر می رسد خرید
استراتژیک عامل مهمی در رویه های زنجیره تأمین پایدار است اما مدیریت پایدار و مزیت رقابتی و بهبود عملکرد از جنبه های
مختلف نیازمند پشتیبانی مدیریت عالی و میانی است .حمایت از مدیریت عالی نقش مهمی در تدوین و اجرای استراتژی و همچنین
در تأمین منابع مالی برای ارتقاء فعالیت های اجتماعی ،اقتصادی و زیست محیطی در سازمان و در عرضه محصوالت آن دارد .در
همین راستا به بررسی امکان ایجاد مزیت رقابتی با بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با حمایت
مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی در صنایع غذایی پرداخته می
شود.

-3اهداف پژوهش
 -1-3هدف اصلی:
تعیین تاثیر بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی
خرید با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در صنایع غذایی در شرکت نان گستر
نیکان

-2-3اهداف فرعی:

-4فرضیههاي پژوهش:
-1-4فرضیه اصلی:
بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ استراتژی خرید با
میانجی گری فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.

-2-4فرضیات فرعی:








بهره گیری از عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
بهره گیری از عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
بهره گیری از عملکرد اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت
رقابتی دارد.
اتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی
دارد.
اتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
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تعیین تاثیر بهره گیری از عملکرد زیست محیطی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در شرکت نان گستر نیکان
تعیین تاثیر بهره گیری از عملکرد اقتصادی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در شرکت نان گستر نیکان
تعیین تاثیر بهره گیری از عملکرد اجتماعی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در شرکت نان گستر نیکان
تعیین تاثیر حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در صنایع
غذایی در شرکت نان گستر نیکان
تعیین تاثیر اتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در صنایع غذایی در
شرکت نان گستر نیکان
تعیین تاثیرحمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های اجتماعی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در صنایع غذایی
در شرکت نان گستر نیکان
تعیین تاثیراتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های اجتماعی بر امکان ایجاد مزیت رقابتی در صنایع غذایی در
شرکت نان گستر نیکان.

-5مبانی نظري
-1-5شیوه هاي مدیریت زنجیره تامین پایدار
این مطالعه به شناسایی دو عامل داخلی برای اتخاذ شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار توسط شرکتهای کانونی می
پردازد :حمایت مدیران عالی و میانی و خرید استراتژیک.
الف -حمایت مدیران عالی و میانی
حمایت مدیران عالی و میانی به چگونگی درک مدیران ارشد و میانی از اهمیت حفاظت از محیط زیست می پردازد و متعهد به
توسعه پتانسیل های انسانی و محافظت از انسان در برابر آسیب و خطرات است؛ بنابراین ،حمایت مدیران عالی و میانی نشانه ای از
میزان هم ترازی استراتژی های زیست محیطی و اجتماعی با عملکردهای اقتصادی و اینکه مدیران ارشد آگاهی مربوط به تولید و
مصرف پایدار را ایجاد می کنند ،ایجاد می کند و منابع و بودجه و سایر منابع را برای فراتر از قوانین و مقررات مستقر می کند.
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ادبیات مدیریت زنجیره تامین پایدار غالب ًا بر این نکته تأکید می کند که پشتیبانی و تعهد مدیریت ارشد فاکتور مهمی در موفقیت
شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار است.
ب -خرید استراتژیک
عملکرد خرید یک منطقه استراتژیک بنگاه و یک منبع بالقوه از ویژگی های ارزشمند بنگاه مانند بهبود کیفیت ،کاهش هزینه و
رشد بازار محسوب می شود .طبق گفته الوسون و همکاران ،)2009( .خرید استراتژیک به عنوان یک فرآیند برنامه ریزی برای
خرید فعالیت ها به منظور یافتن فرصت هایی سازگار با قابلیت های شرکت کانونی برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود درک
می شود .به گفته همین نویسندگان ،خرید استراتژیک همچنین "متمرکز بر توانایی خود در ایجاد روابط مشترک برای منافع شرکت
است" .در رابطه با این موضوع ،چنین برنامه ریزی فعالیتهای خرید نیاز به ادغام تأمین کننده ،مکانیسم های اجتماعی شدن (مانند
ارتباط با انتظارات و به اشتراک گذاری دانش بین شرکت کانونی و تأمین کنندگان آن) و پاسخگویی به تأمین کننده دارد( .چن و
پائورج ،2004ص  )134و (سانچز-رودریگز  ،)2009خرید استراتژیک می تواند به عنوان یک سابقه مدیریت مدیریت تلقی شود.
خرید استراتژیک می تواند زمینه را برای شیوه های مدیریت زنجیره تامین پایدار فراهم کند زیرا به مدیریت متقابل عملکردی و
روابط نزدیک با شرکای زنجیره تأمین نیاز دارد .به نوبه خود ،این محیط امکان ادغام دانش از طرفهای مختلف را از طریق ایجاد
ارتباط شبکه ای فراهم می کند .ایجاد روابط قابل اعتماد با اعضای زنجیره تأمین می تواند توانایی شرکت کانونی را در بهبود
پایداری اجتماعی و زیست محیطی زنجیره تأمین آن در عین کاهش خطر تأمین کننده افزایش دهد( .جاینگلوم و تریق  ،2013ص
 ،)779نشان می دهند که با ایجاد یک شبکه تأمین و روابط مشترک بین خرید بنگاهها و تأمین کنندگان آنها ،می توان رویه های
زنجیره تأمین پایدار را از طرف عرضه محقق کرد .مقدار .این یافته همچنین با یافته های کرچوف و همکاران هماهنگ است.
محققان میگویند یک جهت گیری استراتژیک زنجیره تأمین یک پیشینه سازمانی برای مدیریت پایدار زنجیره تأمین به دلیل
توانایی آن در ایجاد روابط پیچیده و دشوار برای تقلید از ماهیت مشترک است.

-2-5تأثیر اجراي شیوه هاي زنجیره تامین زیست محیطی و اجتماعی بر مزیت رقابتی
با خروج از یک دیدگاه مبتنی بر منابع ،شیوه های زنجیره تأمین محیط زیست به آن دسته از شیوه های پیشگیرانه  -شامل
منابع علی مبهم و پیچیده اجتماعی  -اشاره دارد که همه این منابع شامل انرژی ،مصرف مواد ،ضایعات جامد ،مایع و گازی مربوط
به فرآیندهای درون سازمانی و محیطی است .همکاری بین چندین عضو یا شرکای زنجیره تأمین با مفهوم سازی آنها به عنوان
شش سازه مرتبه اول عملیاتی می شود .این سازه ها عبارتند از :ساخت سبز GM؛ طراحی اکو  ،ECتدارکات سبز؛ خرید سبز GP؛
همکاری زیست محیطی با مشتریان  ECCو تدارکات معکوس  ،RLیعنی بازیابی محصوالت استفاده شده در پایان چرخه زندگی
آنها .عالوه بر این ،پرداختن به مسائل اجتماعی در زنجیره تأمین برای عملکرد اجتماعی شرکتها ضروری است .مباحث اجتماعی
تحت شرایطی قرار می گیرد که یک بنگاه در آن فعالیت می کند که مربوط به ماهیت پویا و پیچیده اکثر موضوعات اجتماعی
مرتبط در زنجیره های تأمین است .به همین دلیل ،ادغام موضوعات اجتماعی همچنان کمتر از بعد زیست محیطی در مدیریت
زنجیره تامین پایدار مورد تحقیق قرار گرفته است .به عنوان مثال ،درگیری چندین تأمین کننده ممکن است سالمت و رفاه افراد را
تحت تأثیر قرار داده و به طور مستقیم بر اعتبار شرکت کانونی تأثیر بگذارد؛ که در تعیین پایداری اجتماعی و تعریف اینکه مسائل
اجتماعیتا چه حد بر روی انها تاثیر بگذارد براساس تکامل اجتماعی تغییر می کند .عالوه بر این ،برخی از ویژگیها و شیوه های
مسئولیت اجتماعی در باالدست و پایین دست زنجیره تأمین به طور سنتی به عنوان نقطه شروع در تحقیقات مدیریت زنجیره تامین
پایدار در نظر گرفته نشده است( .مانی و همکاران( ،)2016 .مانی و همکاران )2018 .و (مارشال و همکاران ،)2015 .شیوه های
زنجیره تأمین اجتماعی شامل سیستم های مدیریت سالمتی و ایمنی ،طراحی محصوالت و فرایندهایی است که بر رفاه مصرف
کننده و کارگران تأثیر مثبت می گذارد و اقداماتی که در بهبود رفاه جامعه که در آن زنجیره تأمین نقش دارد کمک می کند
بنابراین ،شیوه های زنجیره تأمین اجتماعی با مفهوم سازی آنها به عنوان چهار ساختار مرتبه اول عملیاتی می شود .این سازه ها
شیوه های کار ( )LPمسئولیت محصول ()PR؛ روابط جامعه و خرید مسئوالنه اجتماعی ( )SRPهستند ...برخی از نویسندگان
معتقدند مزیت رقابتی مبتنی بر محیط زیست شرایطی است که می تواند با توجه به رقبای خود ،هزینه نسبی یا مزایای تمایز را
نسبت به رقبا پیدا کند که از طریق اجرای فعالیتها و استراتژی های زنجیره تأمین سبز بدست می آید .این مزیت "سبز" به عنوان
مزیت رقابتی مبتنی بر سبز (آرنت ،)2014 ،رقابت پذیری محیطی (واگنر و شلتگر ،)2004 ،مزیت رقابتی سازگار با محیط زیست
(لئونیدو و همکاران )2015 ،و مزیت رقابتی سبز نامیده می شود( .چن و چانگ .)2013 ،به همین ترتیب ،شرکتهای کانونی ممکن
است در نتیجه اجرای روشها و راهبردهای زنجیره تأمین اجتماعی ،یک هزینه برتر یا عملکرد بازار نسبت به سایر رقبا پیدا کنند.
اگرچه نتایج مربوط به تأثیر شیوه های زنجیره تأمین محیطی یا اجتماعی بر روی عملکرد مالی بی نتیجه است ،اما برخی مطالعات
از نظر مفهومی یا تجربی رابطه مثبت بین مدیریت زنجیره تامین سبز  /اجتماعی و عملکرد مالی را نشان می دهند.

-3-5رابطه بین عملکرد محیطی و مزیت رقابتی

-6روش تحقیق
روش پژوهش حاضر به لحاظ هدف ،کاربردی ،به لحاظ ماهیت و شیوه اجرا پیمایشی تحلیلی است که اطالعات آن به روش
پیمایشی جمع آوری گردیده است .جامعه مورد مطالعه مدیران و کارشناسان فعالیت تولیدی شرکت نان گستر نیکان دارای حداقل
مدرک لیسانس می باشند طراحی شده است که  190نفر می باشند و بر اساس جدول مورگان  123نفر از این افراد بصورت کامال
تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه میان این افراد توزیع شد.

-1-6یافته هاي تحقیق
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به دلیل آلودگی محیط زیست و کاهش منابع ،تولید کنندگان در کشورهای در حال توسعه تحت فشار قرار می گیرند تا عملکرد
محیطی خود را ارتقا دهند .به طور کلی ،یک شرکت با اجرای مدیریت محیط زیست یا مدیریت زنجیره تامین می تواند عملکرد
محیطی خود را بهبود ببخشد .از طریق اجرای موفقیت آمیز برنامه های زیست محیطی ،این سازمان می تواند به افزودن ارزش به
برنامه های اصلی تجاری کمک کند ،همانگونه که هانسمان و کلودیا ( )2001اظهار داشتند عالوه بر این ،هنگامی که مدیریت
زنجیره تامین پیاده سازی می شود کارایی و هم افزایی را در بر می گیرد که شامل صرفه جویی در هزینه ،بهبود عملکرد محیطی و
افزایش رقابت می باشد .در یک یادداشت مشابه ،شیوه های تولید ناب نیز به افزایش قدرت رقابتی توسط منجر شده است( .سانچز
و پرز )2001از طریق بهبود عملکرد محیطی ،می توان چهره سبز شرکتها را نیز بهبود بخشید که فرصتهای جدیدی را برای تجارت
ایجاد می کند ،بنابراین پایداری رقابتی را برای شرکت تقویت می کند (چن  .)2008تحقیق تجربی توسط کالسن ( )2008انجام
شده است که در آن صنعت چاپ بسته بندی آمریکای شمالی (ایاالت متحده و کانادا) مورد بررسی قرار گرفته است که تأثیر شیوه
های زنجیره تأمین سبز مشترک بر عملکرد تولید مورد تایید قرار گرفته است .چنین همکاری به عنوان ارتباطات بین شرکتها در
زنجیره تأمین توصیف می شود که در آن می توان از طریق باالدست به سمت تأمین کنندگان یا در پایین دست به سمت مشتریان
هدایت شود ،جایی که اهداف زیست محیطی به طور مشترک تعیین می شوند ،برنامه ریزی محیط زیست از نزدیک با یکدیگر
مشترک است که به صورت مشترک در جهت کاهش آلودگی و اثرات زیست محیطی نتیجه بخش بوده است که بر روی زنجیره
تأمین جهانی مشارکتی با تأمین کنندگان مؤثر است ،زیرا به شرکتها کمک می کند تا عملکرد محیطی خود را در ارتباط مثبت با
مزیت رقابتی بهبود ببخشند .با این حال ،یک مطالعه انجام شده توسط رائو ( )2002در بنگاههای مستقر در جنوب شرقی آسیا
(اندونزی ،فیلیپین ،تایلند ،مالزی و سنگاپور) نشان داد که هیچ رابطه ای بین عملکرد محیطی و عملکرد اقتصادی و مزیت رقابتی
وجود ندارد.

در پژوهش حاضر ،سابقه کاری 42 ،نفر زیر  3سال 51 ،نفر  7-3سال و  30نفر باالی  7سال دارای سابقه کاری بوده است.
سطح تحصیالت 58 ،نفر ( )%46/8از افراد کارشناسی 47 ،نفر ( )%38/4از افراد کارشناسی ارشد و  18نفر ( )%14/9از افراد دکتری
بوده است.

-2-6آمار استنباطی
در این قسمت مدل کلی پژوهش با استفاده از مدلهای معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است و سپس فرضیات فرعی
بر مبنای این مدل مورد بررسی قرار گرفتهاند .مدل معادالت ساختاری استخراجی به دو صورت است:
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شكل  -1برآورد بارهای عاملی در تحلیل مدل معادالت ساختاری مدل کلی پژوهش

شكل  -2برآورد آماره های آزمون در تحلیل مدل معادالت ساختاری مدل کلی پژوهش

فرضیه اصلی :بهره گیری از عملکردهای زیست محیطی-اقتصادی و اجتماعی با حمایت مدیران میانی و عالی و اتخاذ
استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی و اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
ابتدا به منظور بررسی مناسبت مدل از شاخصهای کای دو بر درجهی آزادی ،نیکویی برازش ،ریشه میانگین مربعات خطای
برآورد و برازندگی تعدیل یافته استفاده شد .در بررسی مناسبت مدل کافی است تا حداقل سه شاخص حد مجاز را رعایت کرده
باشند .نتایج مناسبت مدل در ادامه آمده است.
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جدول  -1گزارش شاخصهای مناسبت مدل کلی پژوهش
مقدار برآورد شده
شاخص
170/13
کای دو
1/05
کای دو به درجه آزادی ()Chi2/df
0/944
نیکویی برازش ()GFI
0/044
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA
0/937
برازندگی تعدیل یافته ()CFI

حد مجاز
--کمتر از 3
باالتر از 0/8
کمتر از 0/8
باالتر از 0/85

مشاهده شد که تمامی شاخصها برای مدل پژوهش از حد مجاز تخطی ننمودهاند لذا با اطمینان میتوان فیت شدن دادهها بر
این مدل را تأیید نمود .در ادامه به برآورد ضرایب همبستگی متغیرهای پنهان در مدل پژوهش پرداخته شده است.
نتایج مدل نهایی شامل برآورد ضرایب مدل در مدل با استفاده از روش بیشینه درستنمایی ،در قالب بار عاملی ،ضریب تبیین و
مقادیر  ،t-valueبه صورت زیر بوده است.

1
2
3
4
5
6
7

بار عاملی(بتا)

آمارة t

0.52

4.08

0.35

-0.82

0.23

0.93

0.82

5.93

0.58

4.22

0.17

1.65

0.66

6.68

در ادامه پیشنهادات مطالعه اشاره می شود:
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شماره

جدول -2فرضیات فرعی
فرضیات تحقیق
بهره گیری از عملکرد زیست محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر
امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
بهره گیری از عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان
ایجاد مزیت رقابتی دارد.
بهره گیری از عملکرد اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان
ایجاد مزیت رقابتی دارد.
حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های زیست
محیطی تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
اتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های زیست محیطی
تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
حمایت مدیران میانی و عالی با میانجی گری فعالیت های اجتماعی
تاثیر مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.
اتخاذ استراتژی خرید با میانجی گری فعالیت های اجتماعی تاثیر
مثبت و معناداری بر امکان ایجاد مزیت رقابتی دارد.

-7پیشنهادات پژوهش









تالش شود به کیفیت و ویژگی های برند و همچنین تمایز آن از سایر برندها توجه شود.
پیشنهاد می شودتیم های حرفه ای برای ارزیابی مستمر کیفیت خدمات در سازمان تشکیل گردد.
پیشنهاد می شود همچنین احساس مسئولیت در مقابل مشتریان با بررسی مشکالت و پاسخ به سواالت آنان نشان داده
شود.
پیشنهاد می شود برای وجوه تمایز نسیت به سایر خدمات رقبا در نظر گرفته شود تا مشتری تمایل به پرداخت هزینه بیشتر
برای برند را داشته باشد.
پیشنهاد می شود روند رو به بهبود خدمات محصوالت برای مشتریان ملموس باشد و یا از اقدامات مهم و به روز به صورت
تبلیغات شرح داده شود.
تالش شود به بررسی نیازها و سالیق مشتریان از طریق مشاوره و نظر خواهی پرداخته شود تا بتوان در راستای جلب
رضایت مشتریان قدم برداشت.

-1-7پیشنهادات براي مطالعات آتی





پیشنهاد می گردد این مطالعه در دیگر سازمان ها و برای دیگر برندها انجام شود.
پیشنهاد می شود به مدیریت ارتباط با مشتری متغیر میانجی قرار داده شود.
پیشنهاد می شود ارزش ویژه برند متغیر مستقل پرداخته شود
پیشنهاد می شود عشق به برند جایگزین امید مصرف کننده شود و نتایج مقایسه شود.
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پیشنهاد می شود تبلیغات شفاهی متغیر وابسته قرار داده شود.

-2-7محدودیت هاي تحقیق





در دسترس نبودن منابع کتابخانه ای در زمینه موضوع مورد پژوهش.
عدم زمان کافی برای انجام بهتر و کاملتر پژوهش محدودیت زمانی برای پژوهشگر.
عدم بودجه کافی برای بهتر و راحتتر انجام دادن پژوهش.
عدم همکاری پاسخ دهندگان برای پاسخ به پرسشنامه

منابع
.1

.2

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک
38

.3

.4

.5

ایل بیگی .الناز و علی ناظری ،1396 ،بررسی تاثیر سیستم مدیریت زیست محیطی و مدیریت کیفیت بر عملکرد مالی
شرکت ها با در نظرگرفتن نقش میانجی متغیر مزیت رقابتی و تعدیلگر متغیرهای هزینه تعویض و فرهنگ سازمانی،
سومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران ،تهران ،موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
شالبافان .دانیال و محمد جابری هفشجانی ،1397 ،بررسی روابط بین مدیریت زنجیره تامین سبز عملکرد سبز تاثیر آن بر
روی مزیت رقابتی شرکت های منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر ،پانزدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع،
یزد ،دانشگاه یزد
شهرکی .جواد و نسیم مسعودی ،1398 ،بررسی رابطه علی عملکرد زیست محیطی و اقتصادی شرکت های نفت و
پتروشیمی ،سومین کنفرانس بین المللی تحوالت نوین در مدیریت ،اقتصاد و حسابداری ،تهران ،انجمن تعالی کسب و کار
ایران
صیدی عقیل آبادی .فاطمه؛ احمد نوری؛ علی صیدی عقیل آبادی و زهرا صیدی عقیل آبادی ،1398 ،بررسی تاثیر مدیریت
منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی و رفتار دوستانه با محیط زیست کارکنان ،بیست و هفتمین کنفرانس ساالنه
بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران ،تهران ،انجمن مهندسان مکانیک ایران
هرزندی جدید .علی؛ امیر خانلری و حمید رضا معصومی خلجی ،1398 ،تاثیر محرک هزینه و مشتری بر شیوه های
مدیریت زنجیره تامین سبز و عملکرد زیست محیطی (شرکت بهره برداری متروی تهران) ،دومین کنفرانس ملی مطالعات
نوین اقتصاد ،مدیریت و حسابداری در ایران ،تهران ،دانشگاه جامع علمی کاربردی –سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز
توسعه خالقیت و نوآوری علوم نوین
Golicic, S.L., Smith, C.D., 2013. A meta-analysis of environmentally sustainable
supply chain management practices and firm performance. J. Supply Chain Manage. 45
(2), 78–95.
Jansen, H., Veeneman, P., 2016. CSR in Colombia: Observations and
Recommendations. The Netherlands Enterprise Agency, The Hague.
Knight, A.K., Blessner, P., Olson, B.A., Blackburn, T.D., 2017. Strategic sourcing and
corporate social responsibility: aligning a healthcare organization’s strategic objectives.
J. Purch. Supply Manage. 23 (2).
Köksal, D., Strähle, J., Müller, M., Freise, M., 2018. Social sustainable supply chain
management in the textile and apparel industry—a literature review. Sustainability 10
(4), 1–35.
Mani, V., Gunasekaran, A., 2018. Four forces of supply chain social sustainability
adoption in emerging economies. Int. J. Prod. Econ. 199, 150–161.
Morais, D.O.C., 2017. Social sustainability in supply chains: a framework and a Latin
America illustrative case. J. Oper. Supply Chain Manage. 10 (2), 32–43.
Masoumik, S.M., Abdul-Rashid, S.H., Olugu, E.U., Ghazilla, R.A.R., 2015. A strategic
approach to develop green supply chains. Procedia CIRP 26, 670–676.
Sancha, C., Longoni, A., Giménez, C., 2015. Sustainable supplier development
–practices drivers and enablers in a global context. J. Purch. Supply Manage. 21 (2), 95
102.
Vargas, J. R. C., Mantilla, C. E. M., & de Sousa Jabbour, A. B. L. (2018). Enablers of
sustainable supply chain management and its effect on competitive advantage in the
Colombian context. Resources, Conservation and Recycling, 139, 237-250.
Wang, J., & Dai, J. (2018). Sustainable supply chain management practices and
performance. Industrial Management & Data Systems, 118(1), 2-21.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

رابطه بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایتمندی مشتریان
فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان
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چکـیده
این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایتمندی مشتریان فروشگاههای زنجیرهای افق
کوروش در شرق گلستان انجام شده است .روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی است .جامعه آماری
این تحقیق شامل فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در شرق گلستان می باشند که تعداد  384نفر از مشتریان و 147
نفر از کارکنان فروش با استفاده از جدول مورگان و روش نمونهگیری تصادفی بهعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند.
ابزار جمع آوری داده های تحقیق ،پرسشنامه های استاندارد میباشد .جهت تعیین روایی صوری و محتوایی ،پرسشنامه ها
به رویت  5نفر از اساتید رشته مدیریت رسید .جهت تجزیه و تحلیل ،از نرم افزارهای  SPSSو  LISRELاستفاده شده
است .یافتههای تحقیق نشان داد که که تعارض و ابهام نقش بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار است ،رضایت شغلی بر
تعهد درک شده کارکنان اثرگذار است و تعهد درک شده کارکنان نیز بر رضایت مشتریان اثرگذار است.

واژگـان کلـیدی :تعارض نقش ،ابهام نقش ،رضایت شغلی ،تعهد درک شده کارکنان ،رضایت مشتری ،فروشگاههای
زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان

 -1استادیار ،واحد گنبد کاووس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،گنبد کاووس ،ایران.
tekei.abdolghader@gmail.com

 -2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع ،دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
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سازمان ها نظام های اجتماعی هستند که منابع انسانی مهمترین عامل برای اثربخشی و کارآمدی آنها است .سازمان ها بدون
تالش ها و تعهد کارکنانشان موفق نمی شوند .رضایت کارکنان از شغل شان و تعهد نسبت به سازمانشان بهعنوان تعیین کننده
های عمده اثر بخشی سازمانی نگریسته می شوند (مدقراد و همکاران.)32 :1385 ،
به اعتقاد هلیر و همکارانش 1رضایت را میتوان بهعنوان درجهای کلی از خرسندی و خوشی حس شده در مشتری دانست که
نتیجه ،توانایی آن خدمت در برآوردن خواستهها ،توقعات و نیازهای مرتبط با خدمت برای مشتری است .یی2رضایت را حالتی
میداند که پس از مصرف محصول یا استفاده از خدمت ،برای مشتری حاصل میشود؛ بهعبارتیدیگر رضایت ر ا میتوان بهعنوان
فرآیند درک و ارزیابی مشتری از تجربه مصرف محصول یا استفاده از خدمات تعریف کرد .اگر سازمانها بخواهند به رضایت
مشتری دست یابند ،باید سطح رضایت مشتری را اندازهگیری کنند زیرا هیچکس نمیتواند چیزی را که قادر به اندازهگیری آن
نیست ،مدیریت کند (هو .)21 :1995 ،3رضایت مشتری ،عاملی است که میزان موفقیت سازمان را در برقراری ارتباط با مشتری
تعیین میکند؛ بنابراین اندازهگیری آن بسیار مهم است .بحث رضایت مشتریان از کیفیت خدمات این فروشگاهها ،درنهایت امر
تعیینکننده بقاء یا عدم بقاء این فروشگاهها در بازار خواهد بود (موون .)20 :1994 ،4در دنیای مملو از پیچیدگی و تغییر و تحول
امروز ،سطح رقابت سازمانی همواره در حال افزایش است بدیهی است که در عرصه رقابت جهانی سازمانهایی موفقتر عمل
خواهند کرد که بتوانند سازوکارهای مثبت را در رقابت پیش روی خود بهتر به منصه ظهور برسانند .بهعبارتیدیگر سازمانهایی
خواهند توانست از پاالینده گزینش سخت محیطی عبور کنند که از هرگونه ناخالصی بری بوده و بتوانند اعتماد و رضایت خاطر
عوامل تعیینکننده و استراتژیکی محیطی را جلب کنند (زروندی .)12 :1388 ،اگر سازمان تنها به هدفهای مادی کارکنان توجه
کند و هدفهای معنوی را نادیده بگیرد ،کارکنان در سازمان به عملکرد اندک گرایش مییابند ،زیرا توقعات آنها برآورده نشده
است ،هرگاه هدفهای مادی و معنوی افراد از سوی سازمان موردتوجه قرار گیرد ،آنان با تمام توان خود در جهت تحقق اهداف
سازمان تالش و کوشش خواهند نمود .ازآنجاکه بخش مهمی از عمر ما در محیط کاری سپری میشود و بسیاری از روابط و
مناسبات اجتماعی ما در ساعات کاری شکل میگیرد .میتوان از کار بهعنوان بخش بسیار مهم و زندگی انسان یاد کرد با توجه به
اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسان ها ،میتوان گفت که تعهد سازمانی و تمایل به انجام کار نیز تاثیر بسزایی در نحوه
خشنودی انسان ها از وضیعت زندگیشان دارد (زروندی.)12 :1388 ،
هدف کلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایت مندی مشتریان فروشگاههای زنجیره ای
افق کوروش در شرق گلستان است.

-2اهمیت و ضرورت پژوهش
در فروشگاهها ،کارکنان فروش رابطه متقابل با مشتری برقرار می کند تا خدمت مورد نظر عرضه گردد و کیفیت این رابطه
متقابل ،سازمان ها ی برتر را از دیگر سازمان ها متمایز می سازد که مزیت رقابتی ایجاد شده می تواند به درجات باالی رضایت
مشتریان و ارتقای سود و رشد سازمان ها منجر گردد .عوامل و منابع مختلفی در دستیابی به این مزیت دخیل بوده که مهمترین آن
نیروی انسانی است .دریافت کیفیت خدمات از طرف مشتریان هم از طریق تجربه شخصی وهم از طریق حاالت روان شناسی
حاصل می گردد .عدم رضایت مشتریان که از عدم رضایت شغلی کارکنان نشات میگیرد باعث بیاعتبار شدن فروشگاهها میگردد.
از جمله پیامدهای مثبت رضایت شغلی کارکنان در سازمان های مشتری مدار مانند فروشگاههای افق کوروش ،جلب رضایت
مشتریان است .بدیهی است رضایت مشتریان در روی آوردن به فروشگاه نقش اساسی دارد و عامل اصلی رشد و شکوفایی آن به
شمار می آید .به همین دلیل ،مدیریت فروشگاهها باید وجوه و ابعاد و عوامل تأثیرگذار رضایت مشتریان را شناسایی کند تا بر آن
اساس اقدامها و مداخلههای مقتضی به عمل آورد (دادخواه.)54 :1388 ،
لویس و بومز جزء اولین کسانی باشند که کیفیت خدمات را مالک اندازهگیری اینکه تا چه اندازه سطح خدمت ارائه شده با
انتظارات مشتریان تطابق به طور پیوسته مطابق یا فراتر از انتظارات مشتریان دارد؛ تعریف کردهاند .همچنین مورو کریدون کیفیت را
تعریف میکنند .در حقیقت ،به دلیل ویژگی تفکیک ناپذیری خدمات ،کارکنان در تماس با مشتری و عملکردن خدماتی که به آنان
ارائه میشود ،نقش اساسی ایفا میکنند (ساعت چیان و همکاران.)3 :1390 ،

1 Hellier et al, 2003
2 Yi, 1990
3 HO
4 Mowen
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-3پیشینه پژوهش
-1-3پیشینه داخلی
تحقیقی با عنوان " مقایسه تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان و رضایت ارباب رجوع در مراکز درمانی دارای مدیریت
کیفیت جامع با سایر مرکزدرمانی" توسط عسگری و علیپور تکامجانی در سال 1391در کشور ایران انجام شد .نتایج حاصل از این
تحقیق نشان داد که بین تعهد سازمانی کارکنان مراکز درمانی دارای سیستم مدیریت کیفیت جامع و سایر مراکز درمانی تفاوت
وجود دارد .میانگین رضایت شغلی کارکنان مراکز دارای سیستم مدیریت کیفیت جامع از میانگین رضایت شغلی سایر مراکز درمانی
بیشتر است .میانگین تعهد سازمانی کارکنان زن و مرد درمراکز درمانی دارای سیستم کیفیت جامع بیشتر از میانگین تعهد سازمانی
کارکنان زن و مرد سایر مراکز درمانی بیشتر و تفاوت دو میانگین از نظر آماری معنادار است.
تحقیقی با عنوان "تبیین رابطه سبک های مدیریت تعارض (بین فردی) با روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی اداره تربیت
بدنی شهر ارومیه" توسط سیدعامری در سال  1388انجام شد .نتایج این پژوهش مبین آن است که بین کاربرد سبک های مدیریت
تعارض با کیفت روحیه و رضایت شغلی مربیان ورزشی رابطة معنی داری وجود دارد؛ لذا توجه به شیوههای اثربخش مدیریت
تعارض بین فردی ،رضایت شغلی و روحیة مربیان ورزشی شاغل در ادارههای تربیت بدنی را ارتقاء می دهد.
تحقیقی با عنوان "مقایسه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی"
توسط قمری در سال  1390انجام شد .بین تمامی مولفه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی اعضای هیات علمی و کارکنان رابطه
مثبت وجود دارد .رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در بین اعضای هیات علمی و کارکنان متفاوت نیست .میزان رضایت شغلی و
تعهد سازمانی اعضای هیات علمی و کارکنان متفاوت نیست.
تحقیقی با عنوان "وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی" در سال  1390توسط قره چه و دابوئیان
انجام شد .نتایج به دست آمده نشان می دهد که وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری ،قویا به هم وابسته اند .همچنین بین وفاداری
کارکنان و کیفیت خدمات ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری ارتباط مثبت و معناداری وجود
دارد.
تحقیقی با عنوان "ارتباط بین رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب" در سال
 1390توسط ساعت چیان و همکاران انجام شد .یافته های تحقیق نشان داد که بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی هنجاری با
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از طرفی ،با توجه به اینکه در ارائه خدمات به کارکنان و مشتریان داخل سازمان ،نیروی انسانی یا کارکنان نقشی محوری
ایفامی کنند ،بحث رضایت شغلی و تعهد سازمانی که از عوامل اصلی در ارائه خدمات با کیفیت باال می باشند ،اهمیت پیدا میکند.
درباره رضایت شغلی نظریههای گوناگونی ارائه شده است؛ همچنین ،عوامل زمینه ساز و ایجاد کننده رضایت شغلی متنوع و متعددند
که میتوان آنها را به جنبه های درونی شامل ویژگیهای شخصیتی ،احساسات عاطفی ،حالت های هیجانی؛ و جنبه های بیرونی
شامل شرایط و ویژگیهای سازمانی ،اجتماعی وفرهنگی دسته بندی کرد.
رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر ساخته های مرتبط اما متمایز استوار است؛ اما به منظور فراهم آوردن مبنایی برای تصمیمات
مدیران نیروی انسانی در زمینه برنامه ریزی ،جذب و نگهداری کارکنان و کاهش هزینه های ناشی از ترک خدمت کارکنان از
سازمان ،به صورت مشترک مورد سنجش قرار می گیرند که این امر از اهمیت ویژه ای برخوردار است .رضایت شغلی ،زاییدة
عواملی نظیر شرایط محیط کار ،روابط حاکم بر محیط کار ،عوامل اجتماعی و تأثیر عوامل فرهنگی است .تعهد سازمانی به معنای
پیوند افراد با سازمان است که توسط سه عامل اعتقاد قوی و پذیرش اهداف و ارزشهای سازمان( ،تعهد عاطفی) ،تمایل به تالش
زیاد برای سازمان( ،تعهد مستمر) و میل قوی بر ای با قیماندن در سازمان( ،تعهد هنجاری) ،تعیین میشود.
پورتر ،استیر ،مودی و بولیان ( )1974تعهد سازمانی را قدرت یا توانایی شناخت فردی و مشغول شدن یا درگیری در سازمانی
ویژه تعریف می کنند (یعقوبی.)27 :1388 ،
سازمانها به منظور جلوگیری از مشکالت رفتاری پیش روی نیروی انسانی ،الزم است به تعهد سازمانی بخصوص ابعاد
هنجاری و مستمر که ناشی از عوامل بیرونی محیط کار است ،عنایت ویژهای مبذول فرمایند .در این راستا ،به منظور ارتقای کیفیت
کلی خدمات ،به ویژه قابلیت اطمینان و تضمین کیفیت ،باید اقدام به افزایش تعهد هنجاری از طریق تأکید بر ارزشها و مأموریتهای
سازمان و گزینش و استخدام افراد بر این اساس نمایند( .امیری.)4 :1387 ،
با توجه به موارد ذکر شده و اهمیت آنها و این که چنین تحقیق در بین کارکنان و مشتریان فروشگاههای افق کوروش در
شرق گلستان انجام نشده است این تحقیق دارای جنبه نوآوری بوده و انجام آن ضروری به نظر می رسد .از سوی دیگر محقق
امیدوار است که نتایج این تحقیق اطالعات ارزشمندی در اختیار متولیان امر قرار داده و با استفاده از نتایج آن زمینه استفاده بهتر از
نیروی انسانی خود را فراهم سازند.
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کیفیت خدمات کارکنان فدراسیون های منتخب ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تعهد سازمانی عاطفی و تعهد سازمانی
مستمر با کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب رابطه معناداری وجود ندارد .لذا میتوان گفت از طریق برنامه ریزی برای
افزایش رضایت کارکنان و کمک به القای حس تعلق آنها به سازمان ،خدمات مناسبتری را برای مشتریان داخلی و خارجی سازمان
ارائه کرد.
تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه ابهام و تعارض نقش با خشنودی و دلبستگی شغلی" در سال  1390توسط مهرابی زاده و
طالب زاده انجام شد .نتایج نشان داد که بین هریک از متغیرهای ابهام وتعارض نقش با هریک از متغیرهای خشنودی شغلی و
دلبستگی شغلی رابطه منفی معنی داری وجود دارد.

-2-3پیشینه خارجی
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تحقیقی با عنوان " زنجیره رضایت مشتری -کارکنان در مدل  "ECSIتوسط مانوئل ویالریس و پدرو کولهو در سال 2001
در کشور پرتقال انجام گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رضایت کارکنان بر وفاداری و تعهد کارکنان اثر گذار است و
از این طریق موجب وفاداری و رضایت مشتری میشود.
تحقیقی با عنوان " رابطه بین رضایت کارکنان و رضایت مشتری " توسط فوئن و چوی در سال  2012در کالیفرنیا انجام
گرفت .نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که رضایت کارکنان موجب رضایت مشتری میشود اما رضایت مشتری نمیتواند منجر
به رضایت کارکنان شود .مدل این تحقیق بیان میکند که رابطه بین رضایت کارکنان و رضایت مشتری یک طرفه است.
تحقیقی با عنوان" بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی و رضایت شغلی ،انگیزه برای یادگیری ،تعهد سازمانی ،و مطلوبیت
خدمات داخلی در یک سازمان ورزشی" توسط دی ژیدر سال  2005انجام گرفت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که بین
رضایت شغلی و هر سه بعد تعهد سازمان (تعهد عاطفی ،هنجاری و مداوم) با کیفیت خدمات داخلی رابطه معناداری وجود دارد؛
هرچند اثر رضایت شغلی بر کیفیت خدمات داخلی از لحاظ آماری معنادار نشد و هیچکدام از ابعاد تعهد سازمانی مقدار قابل مالحظه
ای از واریانس کیفیت خدمات داخلی را تبیین نکردند
تحقیقی با عنوان "تأثیر نسبی تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر کیفیت خدمات کارکنان شاغل در مراکز تماس بانکداری"
توسط مالهوترا و موخرجی در سال  2004انجام گرفت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که نمی توان رابطه معنی داری بین
تعهد مداوم و کیفیت خدمات پیدا نکردند.
تحقیقی با عنوان" آیا واقعا تعهد عاطفی مهم است؟ارتباط تعهد کارکنان با کیفیت خدمات" توسط چکاجوسکی در سال 2003
انجام گرفت نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد رابطه معناداری را بین رضایت شغلی و کیفیت خدمات داخلی نشان داد ،همچنین
نشان داد که تعهد عاطفی کارمندان با ادراک مشتریان از کیفیت خدمات رابطه منفی دارد.
تحقیقی با عنوان" تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و تالش در محیط خدماتی " توسط تستا در سال  2001انجام گرفت ،نتایج
حاصل از این تحقیق نشان داد رابطه بین تعهد سازمانی ،رضایت شغلی و تالش برای ارائه خدمات را مورد بررسی قرار داد و به این
نتیجه رسید که تعهد سازمانی تعدیل کننده رضایت شغلی و تالش برای ارائه خدمات است
تحقیقی با عنوان" تعهد هنجاری موثر ،مستمر به سازمان :فرا تجزیه و تحلیل پیشینه ،روابط و پیامدها " توسط مییر ،استانلی،
هرسکوویچ و توپولیتسکیدر سال  2002انجام دادند نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری بین تعهد سازمانی
هنجاری و عملکرد کارکنان نشان دادند.

-4فرضیه های پژوهش
-1-4فرضیه اصلی
بین رضایت شغلی کارکنان فروش و رضایت مشتریان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان رابطه وجود
دارد.

-2-4فرضیه های فرعی
 .1بین نقش تعارض و رضایت شغلی کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان رابطه وجود دارد.
 .2بین نقش ابهام و رضایت شغلی کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان رابطه وجود دارد.
 .3بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان رابطه وجود
دارد.
 .4بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان رابطه وجود دارد.
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-5مدل پژوهش

شکل-1مدل مفهومی پژوهش؛ ویالریس و کولهو ()2001؛ فوئن و چوی ()2012

تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی میباشد که به صورت پیمایشی انجام خواهد
شد .روش گردآوری اطالعات تحقیق حاضر کتابخانه ای و میدانی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل فروشگاههای زنجیره
ای افق کوروش در شرق گلستان می باشند که تعداد  384نفر از مشتریان و  147نفر از کارکنان با استفاده از جدول مورگان و
روش نمونه گیری تصادفی بهعنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند .برای تجزیه و تحلیل اطالعات آماری یافتهها از روشهای
آمار توصیفی و استنباطی در دو بخش مجزا استفاده خواهد شد .در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده ابتدا
در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل
جنسیت ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل پرداخته میشود سپس آمار تحلیلی مطرح میگردد؛ که در آن مدل اندازهگیری تحقیق
برازش شده و بعد مدل اصلی تحقیق بررسی میشود .درنهایت فرضیات تحقیق از طریق معادالت ساختاری آزمون میشوند .تجزیه
و تحلیل مذکور به وسیله نرم افزار لیزرل 1انجام میگیرد.

-7یافته های توصیفی
برای توصیف متغیرها در این تحقیق از شاخص های آمار توصیفی استفاده خواهد شد .آمار توصیفی شامل تنظیم جداول
فراوانی ،درصد فراوانی و برآورد مشخصه های مرکزی و پراکندگی همچون (میانگین ،واریانس ،انحراف معیار و غیره ).و رسم
گرافهای آماری مرتبط می باشد.
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-6روش شناسی تحقیق

-1-7تحلیل جمعیت شناختی نمونه
در این بخش به تجزیه تحلیل وضعیت توزیع نمونه آماری حاصل از توزیع پرسشنامه از حیث متغیرهای جمعیت شناختی،
پرداخته میشود .جنسیت ،سن ،تحصیالت ،وضعیت تأهل از جمله متغیرهایی هستند که چگونگی توزیع آنها در بین پاسخگویان
به پرسشنامه مورد بررسی قرار میگیرد.

-2-7توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مشتریان
-1-2-7جنسیت مشتری
باتوجه به جدول زیر مشاهده میشود که  %43از پاسخگویان زن و  %56مرد هستند.

درصد تجمعی
43. 2
100. 0

جدول -1جدول فراوانی جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
166
43. 2
43. 2
218
56. 8
56. 8
384
100. 0
100. 0

زن
مرد
جمع

Valid

1 Lisrel8. 2
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نمودار-1نمودار میله ای جنسیت مشتری

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

-2-2-7سطح تحصیالت مشتری
باتوجه به جدول مشاهده میشود که  %2/9از پاسخگویان زیردیپلم %22 ،دیپلم %16 ،فوق دیپلم %37 ،لیسانس و  %20فوق
لیسانس و باالتر هستند.

جدول-2جدول فراوانی سطح تحصیالت
درصد تجمعی

درصد معتبر

درصد

فراوانی

2. 9

2. 9

2. 9

11

25. 5

22. 7

22. 7

87

42. 4

16. 9

16. 9

65

79. 9

37. 5

37. 5

144

100. 0

20. 1

20. 1

77

100. 0

100. 0

384

زیر دیپلم
دیپلم
فوق دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر
جمع

Valid

نمودار-2نمودار میله ای تحصیالت مشتری

-3-2-7وضعیت تاهل مشتری
باتوجه به جدول  %34از پاسخگویان مجرد و  %65متاهل هستند.

درصد تجمعی
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جدول-3جدول فراوانی وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
درصد معتبر
34. 4

34. 4

34. 4

100. 0

65. 6

65. 6

100. 0

100. 0

132
252

مجرد
متاهل

384

Total

Valid

نمودار-3نمودار میله ای وضعیت تاهل مشتری

درصد تجمعی
14. 8
30. 7
70. 6
87. 5
94. 5
100. 0

جدول-4جدول فراوانی سن
فراوانی
درصد
درصد معتبر
14. 8
15. 9
39. 8
16. 9
7. 0
5. 5
100. 0

14. 8
15. 9
39. 8
16. 9
7. 0
5. 5
100. 0

57
61
153
65
27
21
384

20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
bishtar az 70
Total

Valid
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-4-2-7سن مشتری
باتوجه به جدول زیر  %14از پاسخگویان بین 20تا29سال %15 ،بین 30تا 39سال %39 ،بین 40تا 49سال %16 ،بین 50تا
59سال %7 ،بین 60تا 69سال و  %5باالتر از  70سال هستند.

نمودار-4نمودار میله ای سن مشتری

-3-7توصیف متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان
-1-3-7جنسیت
باتوجه به جدول زیر مشاهده میشود که  %33از پاسخگویان زن و حدود  %67مرد هستند.

درصد تجمعی

جدول-5جدول فراوانی جنسیت کارکنان
فراوانی
درصد
درصد معتبر

33. 3

33. 3

33. 3

49

100. 0

66. 7
100. 0

66. 7
100. 0

98
147

زن
مرد

Valid

Total
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نمودار-5نمودار میله ای جنسیت کارکنان
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-2-3-7سطح تحصیالت
باتوجه به جدول مشاهده میشود که  %6از پاسخگویان زیردیپلم و دیپلم %32 ،فوق دیپلم %37 ،لیسانس %37 ،لیسانس و .24
 %5فوق لیسانس و باالتر هستند.
جدول -6جدول فراوانی سطح تحصیالت کارکنان
فراوانی
درصد
درصد تجمعی درصد معتبر
زیر دیپلم و دیپلم
9
6. 1
6. 1
6. 1
فوق دیپلم
47
32. 0
32. 0
38. 1
لیسانس
55
37. 4
37. 4
75. 5
فوق لیسانس و باالتر
36
24. 5
24. 5
100. 0
100. 0

100. 0

147

Valid

Total

نمودار-6نمودار میله ای سطح تحصیالت کارکنان

-3-3-7وضعیت تاهل
باتوجه به جدول زیر %42/9از پاسخگویان مجرد و  %57/1متاهل هستند.

درصد تجمعی
42. 9
100. 0

جدول-7جدول فراوانی وضعیت تاهل کارکنان
فراوانی
درصد
درصد معتبر
مجرد
63
42. 9
42. 9
متاهل
84
57. 1
57. 1
100. 0

46

100. 0

147

Total

Valid

نمودار-7نمودار میله ای وضعیت تاهل کارکنان

درصد تجمعی
4. 1
64. 6
86. 4
100. 0

جدول-8جدول فراوانی سن کارکنان
فراوانی
درصد
درصد معتبر
20-25
26-35
36-45

4. 1
60. 5
21. 8
13. 6

4. 1
60. 5
21. 8
13. 6

6
89
32
20

باالی  50سال

100. 0

100. 0

147

Total

Valid

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

-4-3-7سن
باتوجه به جدول زیر  %4از پاسخگویان بین 20تا25سال %60/5 ،بین 35تا 26سال %21/8 ،بین 45تا 36سال ،%13/6 ،باالتر از
 50سال هستند.

نمودار-8نمودار میله ای وضعیت سن کارکنان

-4-7توصیف متغیرهای اصلی تحقیق
-1-4-7ابهام نقش
باتوجه به جدول زیر میانگین امتیاز ابهام نقش  3/9646می باشد که این عدد بزرگتر از حدمتوسط (3در طیف لیکرت) می
باشد .انحراف معیار ،0/56واریانس ،0/32ضریب چولگی  -0/21و ضریب کشیدگی  0/028می باشد.
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جدول-9توصیف متغیرابهام نقش
ضریب
کشیدگی

ضریب
چولگی

. 028

-. 217

واریانس

انحراف
معیار

میانگین

3. 9646 . 56796 . 323

بیشترین کمترین
5. 00

تعداد

147 2. 20
147

ابهام
Valid N
)(listwise

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

نمودار-9نمودار هیستوگرام ابهام نقش

-2-4-7تعارض نقش
باتوجه به جدول زیر میانگین امتیاز تعارض نقش  3/6871می باشد که این عدد بزرگتر از حدمتوسط (3در طیف لیکرت) می
باشد .انحراف معیار ،0/4912واریانس ،0/241ضریب چولگی  0/211و ضریب کشیدگی  -0/41می باشد.
جدول-10توصیف متغیرتعارض نقش
ضریب ضریب
کشیدگی چولگی
-. 410

. 211

واریانس

انحراف
معیار

میانگین

. 241

.
49128

3. 6871

بیشترین کمترین

تعداد

2. 57

147

تعارض

147

Valid N
)(listwise

4. 86

نمودار-10نمودار هیستوگرام تعارض نقش

48

-3-4-7رضایت شغلی
باتوجه به جدول زیر میانگین امتیاز رضایت شغلی  3/7596می باشد که این عدد بزرگتر از حدمتوسط (3در طیف لیکرت) می
باشد .انحراف معیار ،0/50واریانس ،0/25ضریب چولگی  0/000و ضریب کشیدگی  -0/147می باشد.

ضریب
کشیدگی

جدول-11توصیف متغیر رضایت شغلی
بیشتر
انحراف
ضریب
ین کمترین تعداد
میانگین
چولگی واریانس معیار
. 250

-. 147

3. 7596 . 50005

5. 00

2. 17

. 000

147

رضایت شغلی

147

Valid N
)(listwise

-4-4-7تعهدکارکنان
باتوجه به جدول زیر میانگین امتیاز تعهدکارکنان  4/0306میباشد که این عدد بزرگتر از حدمتوسط (3در طیف لیکرت) می
باشد .انحراف معیار ،0/5496واریانس ،0/302ضریب چولگی  -0/436و ضریب کشیدگی  0/417می باشد.
جدول-12توصیف متغیرتعهد کارکنان
ضریب
کشیدگی

ضریب
چولگی

واریانس

. 302

انحراف
معیار

میانگین

4. 0306 . 54967

بیشترین

کمترین

تعداد

5. 00

2. 25

147

تعهد

147

Valid N
)(listwise

-. 436 . 417
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نمودار-11نمودار هیستوگرام رضایت شغلی

نمودار-12نمودار هیستوگرام تعهددرک شده کارکنان
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-5-4-7رضایت مشتری
باتوجه به جدول زیر میانگین امتیاز رضایت مشتری  4/1855می باشد که این عدد بزرگتر از حدمتوسط (3در طیف لیکرت) می
باشد .انحراف معیار ،0/5428واریانس ،0/295ضریب چولگی  -0/584و ضریب کشیدگی  0/087می باشد.
جدول-13توصیف متغیر رضایت مشتری
ضریب
کشیدگی

ضریب
چولگی

. 087

-. 584

واریانس

انحراف معیار

میانگین

بیشترین

کمترین

. 295

. 54280

4. 1855

5. 00

2. 50

تعداد
رضایت
384
مشتری
Valid N
384
)(listwise
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نمودار -13نمودار هیستوگرام رضایت مشتری

-8آزمون فرضیه های تحقیق
برای بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق از روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل  8/2بهره برده شده است .این
روش این امکان را فراهم میکند؛ تا صحت فرضیه های تحقیق را مورد آزمون قرار داده و معنیدار بودن ضرایب به دست آمده را
نشان داد .نتایج حاصل از کاربرد روش های استنباطی بر اساس مدل علّی تحقیق در این قسمت ارایه شده است ،به طوری که ابتدا
آزمون مدل اولیه تحقیق ارایه ،سپس به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته میشود.

-9آزمون مدل تحقیق
در این قسمت مدل علّی تحقیق برای آزمون فرضیات تحقیق بررسیمیشود .مدل علّی تحقیق در نمودار آمده است.

شکل -2مدل تحقیق بر اساس مدل ویالریس و کولهو ( )2001و مدل فوئن و چوی ()2012

بر اساس روش مدلیابی معادالت ساختاری ،مدل تحقیق توسط نرم افزار لیزرل  8/2برازش شده و نتیجه آن درنمودار (-4
 )15آمده است .در این مدل صرفا روابط بین متغیرها موردتوجه قرار گرفته و ضرایب مسیر برای روابط بدست آمده است.

50

همان طور که در نمودار باال مشاهده می کنید داده های مندرج در پیکان اتصال متغیر پنهان به متغیر مشاهده شده (سازه)،
همان بارهای عاملی هستند .هر چه بار عاملی بزرگتر و به عدد  1نزدیکتر باشد یعنی متغیر مشاهده شده بهتر میتواند متغیر پنهان را
تبیین کند .همچنین هرچقدر بار عاملی بزرگتر باشد ضریب خطای مدل کاهش می یابد.

سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

شکل-3مدل استاندارد تحقیق

شکل-4محاسبه آماره t

با توجه به نمودار باال آماره  tبرای متغیرهای مستقل و وابسته نشان داده شده است که چنانچه  t-valueمحاسبه شده بزرگتر
از  1/96و کوچکتر از  -1/96باشد بیانگر وجود رابطه می باشد و اگر در بازه ( +1/96و )-1/96باشد ،حاکی از عدم وجود رابطه می
باشد.

-10شاخص های برازش مدل
با توجه به آزمون مدل تحقیق شاخص های برازش مدل استخراج شدند و طبق جدول ارایه می شوند.
51

شکل-5شاخصهای برازش مدل

نتایج تخمین در گزارش لیزرل ،حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است .شاخصهای برازندگی مدل در جدول -3-4
 1ارائه شده است .با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول میتوان اذعان نمود تمامی شاخص های
برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می باشد.

-11بررسی فرضیه های تحقیق
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نتایج آزمون فرضیه های تحقیق بر اساس مدل معادالت ساختاری در جدول نشان داده شده است.
جدول-14نتایج آزمون فرضیه های تحقیق
برآورداستاندارد
فرضیه ها
0/56
فرضیه  .1بین نقش تعارض و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
0/65
فرضیه  .2بین نقش ابهام و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
0/76
فرضیه  .3بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان رابطه وجود دارد.
0/55
فرضیه  .4بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری رابطه وجود دارد.

برآوردt
3/31
3/28
2/95
2/64

نتیجه
تایید
تایید
تایید
تایید

 .1بین نقش تعارض و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،ضریب مسیر برای رابطه تعارض و رضایت شغلی عدد 0/56بهدست آمده است .با
توجه به اینکه آماره  tبرای این ضریب  3/31بدست آمده است ،مقدار محاسبه شده  tبرای این مسیر در دامنه  1/96و  -1/96قرار
نگرفته است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست؛ بنابراین فرضیه اول تحقیق تأیید میشود.
 .2بین نقش ابهام و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد.
همانطور که مشاهده میشود ،ضریب مسیر برای رابطه ابهام و رضایت شغلی عدد 0/65بهدست آمده است .با توجه به اینکه
آماره  tبرای این ضریب  3/28بدست آمده است ،مقدار محاسبه شده  tبرای این مسیر در دامنه  1/96و  -1/96قرار نگرفته است،
بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست؛ بنابراین فرضیه دوم تحقیق تأیید میشود.
 .3بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،ضریب مسیر برای رابطه رضایت شغلی و تعهددرک شده کارکنان عدد  0/76بهدست
آمده است .با توجه به اینکه آماره  tبرای این ضریب  2/96بدست آمده است ،مقدار محاسبه شده  tبرای این مسیر در دامنه  1/96و
 -1/96قرار نگرفته است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست؛ بنابراین فرضیه سوم تحقیق تأیید میشود.
 .4بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری رابطه وجود دارد.
همانطور که در جدول مشاهده میشود ،ضریب مسیر برای رابطه تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری عدد 0/55به-
دست آمده است .با توجه به اینکه آماره  tبرای این ضریب  2/64بدست آمده است ،مقدار محاسبه شده  tبرای این مسیر در دامنه
 1/96و  -1/96قرار نگرفته است ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت عدد بهدست آمده معناداراست؛ بنابراین فرضیه چهارم تحقیق تأیید
میشود.

بحث و نتیجه گیری
فرضیه فرعی اول :بین نقش تعارض و رضایت شغلی کارکنان فروشگاههای زنجیرهای افق کوروش در شرق گلستان رابطه
وجود دارد.
با توجه با زمینه های تحلیلی ارایه شده در این تحقیق میتوان دریافت که تعارض نقش بر رضایت شغلی تاثیر مثبتی دارد .در
تبیین این پدیده میتوان گفت متغیر تعارض نقش به طور مستقیم به میزان  0/56بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ و
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منابع
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 .9سید جوادین ،سید رضا و کیماسی ،مسعود (« .)1384مدیریت کیفیت خدمات ،انتشارات نگاه دانش.
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معنای آن این است که 31درصد ازتغییرات رضایت شغلی به وسیله تعارض نقش پیش بینی و توضیح داده میشود .این نتایج با
تحقیقات سیدعامری ( ،)1388مهرابی زاده و طالب زاده ( ،)1390فوئن و چوی ( )2012و ویالریس و کولهو ( )2001انجام گرفت
نیز همخوانی داشته است.
فرضیه فرعی دوم :بین نقش ابهام و رضایت شغلی کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق گلستان رابطه
وجود دارد.
باتوجه با زمینههای تحلیلی ارایه شده در این تحقیق میتوان دریافت که ابهام نقش بر رضایت شغلی تاثیرمثبتی دارد .در تبیین
این پدیده میتوان گفت متغیر ابهام نقش به طور مستقیم به میزان  0/65بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ و معنای آن
این است که  42درصد ازتغییرات رضایت شغلی به وسیله تعارض نقش پیش بینی و توضیح داده میشود ..این نتایج با تحقیقات
مهرابی زاده و طالب زاده ( ،)1390فوئن و چوی ( )2012و ویالریس و کولهو ( )2001انجام گرفت نیز همخوانی داشته است.
فرضیه فرعی سوم :بین رضایت شغلی کارکنان و تعهد درک شده کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق
گلستان رابطه وجود دارد.
باتوجه با زمینه های تحلیلی ارایه شده در این تحقیق میتوان دریافت که رضایت شغلی بر تعهد درک شده کارکنان تاثیرمثبتی
دارد .در تبیین این پدیده میتوان گفت متغیر رضایت شغلی به طور مستقیم به میزان  0/75بر تعهد درک شده کارکنان تاثیر مثبت
و معناداری دارد؛ و معنای آن این است که  56درصد ازتغییرات تعهد درک شده کارکنان به وسیله رضایت شغلی پیش بینی و
توضیح داده میشود ..این نتایج با تحقیقات عسگری و علیپور ( ،)1391ساعت چیان و همکاران ( ،)1390فوئن و چوی ( )2012و
ویالریس و کولهو ( )2001انجام گرفت نیز همخوانی داشته است.
فرضیه فرعی چهارم :بین تعهد درک شده کارکنان و رضایت مشتری فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در شرق
گلستان رابطه وجود دارد.
باتوجه با زمینه های تحلیلی ارایه شده در این تحقیق میتوان دریافت که تعهد درک شده کارکنان بر رضایت مشتری
تاثیرمثبتی دارد .در تبیین این پدیده میتوان گفت متغیر تعهد درک شده کارکنان به طور مستقیم به میزان  0/55بر رضایت مشتری
تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ و معنای آن این است که  30درصد ازتغییرات رضایت مشتری به وسیله تعهد درک شده کارکنان پیش
بینی و توضیح داده میشود ..این نتایج با تحقیقات فوئن و چوی ( )2012و ویالریس و کولهو ( )2001انجام گرفت نیز همخوانی
داشته است.

53

25. Alomaim, Nasser, Tunca, Mustafa Zihni & Zairi, Mohamed (2003). Customer
satisfaction @ virtual organizations, Management Decision, Volume 41, Number 7, pp.
666-670
26. Arasli, Huseyin. Mehtap-Smadi Salime, and Katircioglu, Salih Turan (2005),
“Customer service quality in the Greek Cypriot banking industry”, Managing service
quality, Vol. 15 No. 1, pp 41-56.
27. Beerli, Asuncion., Martin, Josefa D. and Quintana, Agustin (2004). A model of
customer loyalty in the retail banking market, European Journal of Marketing, Vol. 38,
No. 1/2, pp. 253-275.
28. Burt, Ronald S (1976). "Interpretational Confounding of Unobserved Variables in
Structural Equation Models", Sociological Methods and Research, Vol. 5, No. 1, pp. 352.
29. Chan, Lai K., Hui, Yer V., Lo, Hing P., Tse, Siu K., Tso, Geoffrey K. F. and Wu, Ming
L (2003). Consumer satisfaction index: new practice and findings, European Journal of
Marketing, Volume 37, Number 5/6, pp. 872-909.
30. Fečiková, Ingrid (2004). An index method for measurement of customer satisfaction,
The TQM Magazine, Volume 16, Number1, pp. 57-66.
31. Hooley, G. J., Greenley, G. E., Fahy, J. and Cadogan, J. W (2001). "Market-focused
resources,competitive positioning and firm performance", Journal of Marketing
Management,Vol 17, pp 503-20.
32. Hair, J. F. Black, W. C. Babin, B. J. Anderson, R. E. and Tatham, R. L (2006).
"Multivariate Analysis" (6th ed.). New Jersey: Pearson Education Inc.
33. Kumar, V. Smart, P. A. Maddern, H. and Maull, R. S (2008). "Alternative Perspectives
on Service Quality and Customer Satisfaction: The Role of BPM", International
Journal of Service Industry Management, Vol. 19, No. 2, pp. 176-187.
34. Lee, A (2006). Organizational justice: a mediated model from individual well- being
and social exchange theory perspectives. University of Minnesota: Dissertation for
degree of doctor of philosophy.
35. Mogotsi, I., Boon, J., & Fletcher, L (2011). Modeling the relationships between
knowledge sharing, organizational citizenship, job satisfaction and organizational
commitment among school teachers in botswan"a. afr. J. Lib, Arch. & Inf. Sc, 1. 41-58.

.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24

 جلد یک،1400  فروردین،)29 : (پیاپی1  شماره،سال ششم

 بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان بانک های خصوصی از دیدگاه.)1387(  ابراهیم، داود و رجبی میاندره،فیض
. شماره دوم، مجله پژوهش های مدیریت،» بانک های خصوصی شهر گرگان: مطالعه موردی،مشتریان
. سبزان، روشهای اندازه گیری رضایت مشتری.)1384(  عباس، محمدرضا و سقایی،کاوسی
. ملکان: تهران، ترجمه علی اکبر جعفرزاده، آکسفورد المنتری لورنز دیکشنری.)1383(  مایکل، آنجال و اشبی،کراولی
.17 ،1382 ،3  شماره، ماهنامه نفت پارس، رمز بقا در بازار رقابتی، رضایت مشتری، کامران،کرمانشاهی
، مجله تدبیر، محمد، زنجانی. سوسن، ترجمه جدی، شیوه های تقویت تعهدکارکنان در سازمان ها.)1999(  گری،دسلر
.101 شماره
. انتشارات آن، ترجمه عباس صالح اردستانی، رفتار مصرف کننده.)1382(  میشل، جان سی و مینور،موون
. انتشارات رشد، تهران، چاپ دوم، ترجمه حسین شکرکن، مردم در سازمانها.)1375(  ترنس آر،میچل
. انتشارات جامعه شناسان،» پژوهش گری و پژوهش نامه نویسی، پژوهش.)1388(  خلیل،میرزایی
 انتشارات نگاه، روش های کاربردی بازاریابی خدمات بانکی برای بانک های ایرانی.)1381(  میترا، داور و صفائیان،ونوس
.دانش
. دفتر پژوهشهای فرهنگی، ترجمه سیدمحمد اعرابی و داود ایزدی، هفت کلید استراتژی خدمات.)1380(  ژاک،هورویتز
. انتشارات رسا، ترجمه محمد رضا اسکندری و منیره اسکندری، اندازه گیری رضایت مشتری.)1385(  نایجل،هیل
. رسا، محمدرضا و اسکندری منیره، اسکندری: مترجم، اندازه گیری رضایت مشتری.)1384(  نیگل،هیل

54

دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
سال ششم ،شماره ( 1پیاپی ،)29 :فروردین  ،1400جلد یک

نقش امنیت اجتماعی در ارتقاء مؤلفه سرمایههای اجتماعی با توجه به
کیفیت مدیریت شهری

فاطمه شادالوئی
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کد مقاله99328 :

چکـیده
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت عملکرد مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی شهروندان هست که نقشی بسیار
مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخش
میان انسانها ،سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها هست .بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و
تکامل فرهنگی و اقتصادی ،ناهموار و دشوار خواهد بود .احساس امنیت ،پدیدهای روانشناختی است که ابعاد گوناگون
دارد .این احساس از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط و اوضاع پیرامون ناشی میشود؛ بنابراین ،افراد به
شکلهای گوناگون آن را تجربه میکنند .باید توجه داشت آنچه در این نوشتار مدنظراست ،احساس امنیت در معنای واقعی
و عام آن است و الزم است بین این مفهوم و ناامنی که جنبۀ کامالً شخصی دارد ،تفکیک قائل شویم .امنیت اجتماعی
یکی از مهمترین مسائل جامعهشناختی بشریت از ابتداى پیدایش حیات انسان بوده است که البته به دلیل تحوالت
سالهای اخیر بهشدت موردتوجه مسئولین ،نخبگان ،کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است .همچنین سرمایههای
اجتماعی نیز از مقوالت موردبحث در علوم اجتماعی و از اهداف مدیریت هست و در بردارنده نوع ارتباطات و تعامالت افراد
انسانی یک اجتماع است و بهصورت مستقیم بر سطوح سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد .مقاله حاضر با تعریف
مؤلفه های امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی به بررسی نقش کیفیت مدیریت شهری در ارتقاء سرمایه اجتماعی پرداخته
و موضوع ارتقاء سرمایههای اجتماعی را از منظر افزایش امنیت اجتماعی بهواسطه عمل به وظایف و تکالیف محوله و
خدمات ارائهشده از سوی مدیریت شهری موردبررسی و قرار داده و تأمین امنیت و ایجاد احساس آرامش و اطمینان
درسانت و طراحی فضای شهری و تنظیم و سامان بخشی به فعالیتهای مربوطه و خدمات ارائهشده توسط مدیریت
شهری را جزء عوامل توسعه و ارتقاء سرمایههای اجتماعی تبیین نماید.

واژگـان کلـیدی :شهر ،امنیت ،مدیریت شهری ،امنیت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی

 -1کارشناس ارشد تصویر سازی کامپیوتر ،دانشگاه تهران
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افزایش مداوم جمعیت شهری به همراه شکلگیری نیازهای جدید و متنوع شهروندان ،اهمیت مسئولیت مدیران شهری را
روزبهروز افزایش میدهد ،بهنحویکه امروزه وظایف مدیریت شهری ازلحاظ حجم کاری و تنوع وظایف ،با گذشته قابلمقایسه
نمیباشد و دیگر نمیتوان با دیدی صرفاً خدماتی به مدیریت شهری نگریست درعصر حاضر با توجه به توسعه کمی و کیفی
شهرها ،یکی از نهادهای بسیار مهمی که نقش بسزایی در اداره و خدمت رسانی شهرها داشته و هر روز نقش آن در اداره و تأمین
نیازها و توسعه شهری پررنگ تر میشود نهاد مدیریت شهری است.
یکی از مهمترین عوامل مؤثر در موفقیت عملکرد مدیریت شهری ،سرمایه اجتماعی شهروندان هست که نقشی بسیار مهمتر از
سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا میکند و شبکههای روابط جمعی و گروهی ،انسجام بخش میان انسانها،
سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها هست .بدون سرمایه اجتماعی ،پیمودن راههای توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی،
ناهموار و دشوار خواهد بود .امروزه سرمایه اجتماعی درجریان توسعه یک کشور درکنار انواع سرمایه(اعم از طبیعی ،انسانی و مادی)
برون داد و درون داد توسعه به شمار می آید .ازطرفی نیز سرمایه اجتماعی را ماده خام جامعه مدنی دانسته ،سرمایه اجتماعی به
کارایی نهادهای دولتی کمک میکند.
شهر دارای فضا و کالبد مشخصی است که فعالیت های شهری درآن شکل و نظام میگیرد .هر شهری در کنار ساخت فضاها
وکالبد شهر نیازمند برقراری امنیت در سطح اجتماع و روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی وفرهنگی است.
لذا در این راستا مدیریت در شهر اهمیت پیدا میکند .در شهرهایی که زندگی ماشینی و روابط مجازی منجر به از بین رفتن روابط
محله ای و منطقه ای شده است؛ خصوصی شدن اوقات فراغت ،کاهش ارتباط میان همسایگان و مانند اینها دلیل محکمی بر نیاز
ضروری شهرها به مدیریت کامل و جامع شهری در مسائل فرهنگی و اجتماعی است .شهروندان در این ساختار به فعالیت می
پردازند و مدیریت شهری بعنوان متولی اصلی در ارائه خدمات به شهروندان و تعیین ساختار و سازمان و کالبد شهری نقش مهمی
در تولید و ارتقاء سرمایههای اجتماعی شهری را دارد .مدیریت شهری میتواند با طراحی و اجرای نما و منظر شهری در قالب
فضاهای ایمن شهری احساس رضایت و آرامش شهروندان را برانگیخته و به واسطه خدماتی که ارائه میدهد حس اعتماد و
رضایت را درایشان شکوفا نماید .چنانچه شهروند بعنوان بهره بردار اصلی این ساختار امنیت و آرامش و رضایت را درک نمایند و با
اطمینان به فعالیت پرداخته که در نتیجه همین تولید رضایت ،آرامش ،اعتماد وامنیت سرمایههای اجتماعی بازتولید و ارتقاء مینماید.
ارتباط میان فضای شهری و احساس ناامنی ،از موضوعات جدیدی است که در ادبیات امنیت از یک سو و در ادبیات مدیریت شهری
از سوی دیگر ،جایگاه مهمی یافته است؛ اما امروزه به یکی از مباحث جدی و بین رشته ای در علوم اجتماعی تبدیل شده است.
(بیات)1396،
افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه های مختلف اجتماعی هستند .این
سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی موردتوجه و بحث قرار می گیرد .امنیت اجتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمینان
خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد( .کاهه )1384،ویژگى مشخص این گونه امنیت آن است که جامعه مسئول به
وجود آوردن آن است .به طورى که یکى از وظایف و اهداف جامعه ،برقرارى امنیت است .بنابراین امنیت اجتماعى عبارت است از
آسودگى و آرامشى که جامعه براى اعضاى خویش فراهم مى کند .از این رو مفهوم امنیت با حاکمیت و مدیریت شهری ارتباط
بیشتری مى یابد و فقدان امنیت برابر با فقدان اقتدار حاکمیت مطرح مى شود( .رودانى ،رئیسى و ناظر حضرت )1391،امنیت
اجتماعى قلمرو وسیعى را در بر مى گیرد .در واقع امنیت اجتماعى به معناى فضایى است که فرد در زمان حال و آینده تصویر روشن
و امیدوار کننده اى از زندگى خود و جامعه اش دارد( .ورسلى)1378،
بنابرآنچه ذکرگردید؛ عملکردمدیریت شهری درایفای وظایف تعیین شده ومحوله به نحومطلوب وچگونگی خدمت رسانی به
شهروندان در ابعاد فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که شامل
آگاهی ،اعتماد ومشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان هم
اعتماد و رضایت شهروندان بیشتر و به تبع آن نیز سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت میگردد .به عبارتی فقدان سرمایه اجتماعی،
فقدان سایر سرمایه ها ،فقدان اعتماد و در نهایت نارضایتی از سیستم و در واقع تقویت گزاره های تخریب کننده و تنش آفرین را به
همراه خواهد داشت و اثری منفی بر قدرت یک کشور خواهدگذاشت؛ که حاصل آن کاهش قدرت و ثبات سیاسی حکوت و دولتها
خواهد بود.

-2روش تحقیق
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی به گردآوری داده ها پرداخته و و با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی
و تحلیل منابع کتابخانه ای و و عالوه بر آن با توجه به ارتباط موضوع ،منابع اینترنتی و مباحث امنیت ،سرمایه شهری و مدیریت
شهری و سایر موضوعات مرتبط به بررسی و تحقیق پرداخته شده است.

-3پیشینه تحقیق

-4مبانی و تعاریف عملیاتی
-1-4شهر
شهر دارای فضا و کالبد مشخصی است که فعالیت های شهری درآن شکل و نظام می گیرد .هر شهری در کنار ساخت فضاها
وکالبد شهر نیازمند برقراری امنیت در سطح اجتماع و روابط معقول بین محیط طبیعی و فیزیکی با وضع اجتماعی وفرهنگی است.
شهر به مثابه بخشی از سلسله مراتب سیستم قضایی و تقسیمات سیاسی  -جغرافیایی هر کشور براساس شاخصههای مختلفی
مانند؛ نوع حکومت ،مدیریت ،سطح آگاهی ،عالقه مندی اجتماعی و مشارکت مردم در نظام تصمیم گیری و...شکل می گیرد .از
نظر تعریف شهر و مکان شهری ،تفاوت زیادی بین کشورها وجود دارد .در حال حاضر ،تعاریف مختلفی از مکان شهری شده است
که هیچ کدام به تنهایی رضایت بخش نیست .گاهی اوقات ،شهر بر اساس فرهنگ شهری (تعریف فرهنگی) ،گاهی بر اساس
کارکرد اداری(تعریف سیاسی -اداری) ،گاهی بر اساس افراد شاغل در بخش غیر کشاورزی (شاخص اقتصادی) و گاهی بر اساس
تعداد جمعیت (شاخص جمعیت شناختی) تعریف میشود( .شارع پور)1391،
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نوروزی و سپهر( )1388در بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان  29 - 15ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن
دریافتند که متغیرهای محل سکونت ،پایگاه اقتصادی و اجتماعی واحساس نظم اجتماعی ،تأثیر مستقیم و متغیر پایبندی مذهبی،
تأثیری معکوس بر احساس امنیت اجتماعی زنان دارد.
زیاری( )1390درتحقیقی با عنوان احساس امنیت اجتماعی و تعیین کننده های اجتماعی و اقتصادی آن در شهر سبزوار نشان
دادند که مردان ،متولدان روستا ،افراد با تحصیالت کمتر و نیز افرادی که احساس عدالت اجتماعی بیشتری دارند ،بیشتر احساس
امنیت میکنند.
بیات( )1395در پژوهشی تحت عنوان تبیین ارتباط میان فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی در شهر تهران ،به پنداشت
های متعدد از امنیت که درمناطق مختلف شهر تهران وجود دارد .پرداخته و درنهایت اینکه رابطه ای معنادار میان تعلق محله ای و
پنداشت ازامنیت برقرار است .بدین معنا که هرچه تعلق محله ای افزایش پیدا میکند ،پنداشت ناامنی کاهش می یابد.
بیات و همکاران ( )1389نیز در پژوهش فراتحلیل مطالعات مربوط به احساس امنیت اجتماعی ،به این نتیجه رسیدند که از
میان متغیرهای مؤثر بر احساس امنیت ،متغیرهایی مانند طراحی محیطی ،تجربۀ غیرمستقیم از جرم ،عملکرد رسانه و احساس
محرومیت نسبی ،در همۀ پژوهش ها رابطه ای معنادار با احساس امنیت اجتماعی دارد.
حسین زاده( )1389عوامل اجتماعی و سیاسی بر احساس امنیت را در میان شهروندان ایالم مطالعه کرد و نشان داد که متغیر
اعتماد اجتماعی ،با هر سه بعد متغیر وابسته هم بستگی دارد.

-2-4مدیریت شهری
اداره امور شهر بهمنظور ارتقای مدیریت پایدار مناطق شهری در سطح محلی با در نظر داشتن و تبعیت از اهداف و سیاستهای
ملی ،اقتصادی و اجتماعی کشور را مدیریت شهری گفته و عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از عناصر و اجزای رسمی و
غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره ،کنترل و هدایت توسعه همه
جانبه و پایدار شهر(حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده )1391،شناخت ،سازماندهی و تعیین جایگاه نهادها و سازمانهای مرتبط با توسعه
شهر ،از جمله مسائل مهم مدیریت شهری به شمار میرود.
در نگاه ساختاری به مدیریت شهری ،بحث و سؤال محوری این است که عناصر اصلی ساختار قدرت و مدیریت شهری
کدامند ،پایگاه اجتماعی این عناصر چیست و چگونه مشروعیت یافته اند ،منافع کدام گروه های اجتماعی و اقتصادی را نمایندگی
می کنند و نهایتاً اینکه در ساختار موجود چه کسی ،چه چیز را ،چه زمانی و چگونه به دست می آورد( .پوراحمد ،بابایی و
رفیع)1397،
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امروزه مدیریت شهری در جهان تحول اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه ،آسایش و امنیت ساکنان
خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری و
همچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در شهر ،رفاه عمومی ،امنیت ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر
بنایی و امثال آنها بر عهده دارد(تقوایی ،صفرآبادی)1390،

-3-4سرمایه اجتماعی
اصطالح سرمایه اجتماعی به طورکلی به معنای هر نوع از روابط اجتماعی است برای قادرساختن اعضای جامعه ،بهمنظور
همکاری با یکدیگر برای به انجام رساندن اهداف جمعی به کارگرفته میشود( .عباسی شوازی وکرمی )1394،پاتنام 1سرمایه
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اجتماعی را عبارت از ویژگی ها ،کنش ها و ساختارهای گوناگون سازمان اجتماعی نظیر اعتماد ،هنجارها و شبکه ها می داندکه
میتوانند باتسهیل اقدامات هماهنگ ،کارایی جامعه را بهبود بخشند .در این تعریف هم به اجزای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی
ازقبیل اعتماد ،هنجارها و شبکه های اجتماعی اشاره شده و هم نتایج وکارکردهای آن مدنظر قرارگرفته است که باعث بهبود
کارایی جامعه هست .براین اساس چنین جهت گیری های اجتماعی ،سرمایه اجتماعی را ایجاد میکند و درفعالیت های مردم
درانجمن های داوطلبانه و در اعتمادشان به شهروندان منعکس میشود .سرمایه اجتماعی به شکل یک پدیده فرهنگی تعریف
میشودکه میزان تمایل به فعالیت مدنی دراعضای جامعه ،وجود هنجارهای اجتماعی اشاعه دهنده کنش جمعی ومیزان اعتمادبه
نهادهای عمومی رادر برمی گیرد( .احمدی ومرادی)1397،
امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به یکی از مفاهیم با غنای نظری مناسب و ذخیره پژوهشی گسترده در جامعه شناسی تبدیل
شده و به دلیل ارتباط با شاخص های متعدد توسعه در جامعه موردتوجه بسیاری از سیاست گذاران اجتماعی و سیاسی قرارگرفته
است( .عباسی شوازی وکرمی )1394،بوردیو 2سه نوع سرمایه ی اجتماعی را از یکدیگر باز می شناسد و آنها را تحت عنوان
سرمایه اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی تقسیمبندی میکند .وی سرمایه اجتماعی را منبع سرمایه فرهنگی میداند .از نظر او مقصود از
سرمایه اجتماعی ،منافع و منابعی است که افراد از طریق عضویت در شبکه ها به دست می آورند و قابل تبدیل شدن به سرمایه
اقتصادی است .سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود .به باور وی ،سرمایه اجتماعی شیء واحدی نیست ،بلکه مشتمل بر
انواع گوناگونی است که دو ویژگی مشترک دارند؛ نخست آن که همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش
های معین افرادی را که در درون ساختار قرار دارند ،تسهیل میکنند .دیگر آن که سرمایه اجتماعی مانند سرمایههای فیزیکی و
انسانی کامالً تعویض پذیر نیست( .علینی)1391،
سرمایه اجتماعی شهری ،ســرمایه و موهبتی نامحسوس شناخته میشــود که بیش از آنکه به فرد تعلّق داشــته باشد ،متعلّق
به جامعه اســت و نداشتن توانایی یک فرد یا حتی گروهــی از جامعه را میتوانند جبران کنند .برای سنجش سرمایه اجتماعی
شهری از سه سازه استفاده خواهد شدکه عبارتنداز -1:اعتماد اجتماعی -2،انسجام اجتماعی -3،مشارکت اجتماعی(پوراحمد ،بابایی،
رفیع)1397،
فوکویاما سرمایه اجتماعی را شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیر رسمی میداند که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند
نفر میشود .او برای وارد شدن به سرمایه اجتماعی از مفهوم شعاع اعتماد بهره می برد و معتقد است که همه گروه هایی که مظهر
سرمایه اجتماعی هستند دارای نوعی شعاع اعتمادند و به دیگر معنا حلقه ای از افراد در هرگروه موجود است که هنجار همکاری در
میان آنها عمل میکند گستره این سلسله ها میتواند از دوستان وجرگه ها تا سازمآنهای غیر دولتی و گروه های مذهبی را در بر
گیرد( .کماسی وحسینی)1393،

-5عوامل موثر بر ارتقاء سرمایه اجتماعی
بقاء نظم اجتماعی ،حاصل رضایت مندی شهروندان و گروه هاست و یکی از زمینه های این رضایت مندی ،شبکه های
اجتماعی قوی و برآمده از فرآیند مستمر ،نهادمند و برخاسته از بطن جامعه است که میتوان آنها را در چهره سرمایه اجتماعی قوی
متجسم کرد .سرمایه اجتماعی یا مؤلفه های آن ،همچون شبکه ها ،هنجارها و اعتماد ،تسهیل کننده کنش و همکاری جمعی برای
نفع های چندجانبه است اعتماد سیاسی و مشروعیت ،سبب افزایش حمایت شهروندان از سیاست ها و برنامه های اعمالی و عمل
کردن به آنها طبق قانون میشود .شبکه های مشارکتی ،موجب غنای سرمایه اجتماعی و تعمیق آن می شوند و سرمایه اجتماعی،

1 patnam
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-1-5امنیت اجتماعی
امنیت مفهومی نسبی است و مانند بقیه مفاهیم ابداع شونده در زندگی اجتماعی مطلق نیست .امنیت مفهومی چندبعدی است
وابعادی چون داخلی ،خارجی ،ملی ،منطقه ای ،شهری و ...را در برمی گیرد .این مفهوم هم بعد عینی و هم بعد ذهنی را شامل
میشود که در بعد عینی به معنای نبودن تهدید واقعی است و در بعد ذهنی فقدان احساس هراس را دربرمی گیرد(ماندل)1379،
یکی از مهمترین مؤلفه های زندگى بشرى که وجود آن درهر جامعه ای ،از ضروریات محسوب شده و بدون آن زندگی سعادت
مندانه برای آحاد مردم امکان پذیر نیست ،مسأله مهم و حیاتى«امنیت»می باشد( .رودانى ،رئیسى و ناظر حضرت )1391،الزمه
داشتن یک جامعه توسعه یافته منوط به داشتن امنیت درآن هست .امروزه با توجه به روند رو به تزاید شهرنشینی و رشد تصاعدی
ریسک پذیری شهر و شهروندان در ارتباط با سوانح و مخاطرات ،ضرورت اهتمام به مساله امنیت بهعنوان یکی از مؤلفه های مهم
و تعیین کننده یک شهر خوب بیش از پیش احساس میشود( .محمدی ده چشمه وهادی )1396،شهروندی کامل مبتنی بر
برخورداری از کلیه حقوق اجتماعی شامل امنیت اجتماعی ،رفاه اجتماعی ،تأمین اجتماعی ،آموزش همگانی ،بهداشت همگانی استوار
ساخت( .شیانی و محمدی)1395،
افراد برای تحقق و تحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر از عضویت در اجتماعات یا گروه های مختلف اجتماعی هستند .این
سطح از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی موردتوجه و بحث قرار می گیرد .امنیت اجتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمینان
خاطر است که جامعه و گروه در آن نقش اساسی دارد( .کاهه)1384،
امنیت در ابعاد مختلف آن ،خاستگاه و زیربنای تمامی امور است و در فقدان آن هیچ گونه فعالیت فردی یا گروهى دیگرى در
عرصه هاى مختلف صنعتى ،فرهنگی ،اجتماعى ،هنرى ،اقتصادى ،سیاسى و  ......انجام پذیر نخواهد بود.
نیاز به امنیت ،یکی از مهم ترین نیازهای انسان و همزاد زندگی اجتماعی بشر است .در دوران اولیه ،طبیعت زندگی بشر را
تهدید می کرد و بقا و حفظ موجودیت برای افرادی ممکن بود که امنیت آنها تضمین می شد .به همین دلیل ،در دورآنهای بعد
دولت تأسیس شد که یکی از دالیل اصلی تشکیل آن ،تضمین امنیت برای زندگی اجتماعی افراد درجامعه بود و امنیت ملی و
اجتماعی هم در این زمان از اهمیت خاصی برخوردار شد( .مقتدایی و امیری اسفرجانی)1396،
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تقویت باورمندی درونی متکی بر روحیه جمعی را به دنبال دارد که ثمره آن ،جلوگیری از ذره گونه شدن افراد است( .عباس زاده،
کرمی )1390،مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی عبارتند از؛
اعتماد؛ اعتماد همکاری میان افراد را تسهیل میکند و خود همکاری نیز اعتماد ایجاد میکند .اعتماد مستلزم پیش بینی رفتار
یک بازیگر مستقل است(شادی طلب و حجتی کرمانی )1387،اعتماد کلید اصلی برای روابط بین شخصی و یا بین فردی در
زمینههای مختلف است .اعتماد دانش و یا اعتقادی است که اعتماد شونده انگیزه یا محرکی دارد برای انجام دادن عملی که متعهد
به انجام آن است( .حاجیانی ،رضائی ،فالح زاده)1391،
مشارکت؛ مشارکت اجتماعی را میتوان فرآیند سازمان یافته ای دانست که از سوی افراد جامعه بهصورت آگاهانه ،داوطلبانه و
جمعی با در نظر داشتن هدف های معین و مشخص بهمنظور سهیم شدن در منابع قدرت انجام میگیرد .شهود چنین مشارکتی،
وجود نهادهای مشارکتی چون انجمنها ،گروه ها ،سازمآنهای محلی وغیردولتی است( .توکلی ،دهقانی و زارعی)1390،
آگاهی؛ پیش شرط اولیه برای مشارکت اجتماع"آگاهی" است .آگاهی یک متغییر معرفتی متعلق به افراد است .جایی که افراد
ازماهیت مسائل اجتماعی آگاه نمی شوندیا ابزارهای موجودکه از جوابگویی به این مشکالت بیخبرند ،فرصتهای مشارکت اجتماعی
و حس قوی یا خیره اجتماعی هم پایین تر خواهد بود( .کماسی وحسینی)1393،
سرمایه اجتماعی زاده کنش و واکنش افرادمی باشد و محصول آشنا بودن و آشنا شدن آدمیان با یکدیگر است .بورت 1سرمایه
اجتماعی را متشکل از دوستان ،همکاران و تماس ها و ارتباطات عمومی میداند که از طریق آنان هر فرد فرصت برای استفاده از
سرمایه مالی و انسانی خود را به دست می آورد .به نظر فوکویاما ،2سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از هنجارها و ارزش های
غیررسمی است .که اعضای گروهی که هم کاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند( .فوکویاما)1379،
وجود سرمایه اجتماعی در شهروندان سبب مشارکت اجتماعی آنان در مسائل امنیتی شهر و جامعه میشود .ارتباط سرمایه
اجتماعی با امنیت شهری شهروندان ازطریق پارامترهایی چون اعتماد و تعامل متقابل ،افزایش روح جمعی نسبت به آینده شکل می
گیرد .سرمایه اجتماعی از طریق تأثیرات بافتی و ترکیبی بر امنیت شهروندان در قالب الگوهای دوستی ،آسودگی و اعتماد اجتماعی
شهروندان با یکدیگر ،تماس اجتماعی با دوستان و رفع فشارهای روحی وکاهش احساس ناتوانی از داشتن امنیت وغیره شکل
میگیرد .از بعد دیگر انسجام اجتماعی بین سازمانهای مرتبط با مدیریت در جهت افزایش وخدمات امنیت شهری منجر به کاهش نا
امنی در میان شهروندان شده است( .مرادی)1396،

1 Burt
2 Fokoyama
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احساس امنیت ،پدیدهای روانشناختی است که ابعاد گوناگون دارد .این احساس ،از تجربههای عینی و اکتسابی افراد از شرایط
و اوضاع پیرامون ناشی میشود؛ بنابراین ،افراد به شکلهای گوناگون آن را تجربه میکنند .باید توجه داشت آنچه مدنظر است،
احساس امنیت در معنای واقعی آن است و الزم است بین این مساله و ناامنی تفکیک قائل شویم .بر این مبنا به نظر می رسد
احساس امنیت ،با بسیاری از عناصر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد( .بیات)1396،
امنیت اجتماعی یکی از فراگیرترین موضوعات جوامع بشری است که به دست افراد جامعه تولید میشود .امنیت در بعد عینی
میزانی از امنیت است که در واقعیت امر و در بطن جامعه وجود دارد اما در بعد ذهنی یا احساس امنیت ،میزانی مدنظر است که افراد
آن را احساس می کنند .بنابراین ،احساس امنیت در جامعه ،مهم تر از امنیت عینی است ،زیرا ممکن است در یک جامعه امنیت
واقعی وجود داشته باشد ،اما افراد آن را احساس نکنند یا به میزانی کمتر از میزان واقعی احساس کنند .اگر مردم جامعه ای احساس
کنند که پدیده امنیت اجتماعی کم رنگ شده یا کاهش یافته است ،در مراحل نخست احتماالً آن را بهصورت یک واقعیت ذهنی
تلقی خواهند کرد اما در مرحله بعد و به طور ناخودآگاه ،به شکل پدیده ای بیرونی تجلی خواهد یافت( .مقتدایی و امیری
اسفرجانی)1396،
امنیت یکی از ارکان اساسی دستیابی به یک جامعه سالم و داشتن شهر های پایدار هست .مردم همواره خواستار تأمین امنیت
فردی و اجتماعی ،عدالت و آزادی هستند .از این رو ،امنیت همواره یکی از نیازهای مردمی بوده است .احساس امنیت اجتماعی
درجامعه زمینه را برای سازگاری بین گروه های اجتماعی ،مردمی ،دینی و نژادی مختلف فراهم و فضای اجتماعی امن تری جهت
تعامالت اجتماعی گروه ها با یکدیگر ایجاد می کند .افراد برای تحقق اهداف جمعی خود ،به ایجاد وگسترش امنیت در جامعه نیاز
دارند( .مقتدایی ،امیری واسفرجانی)1396،
افراد برای تحقق وتحکیم امنیت و جایگاه خود ناگزیر ازعضویت دراجتماعات یا گروه های مختلف اجتماعی هستند .این سطح
از امنیت تحت عنوان امنیت اجتماعی موردتوجه و بحث قرار می گیرد .امنیت اجتماعی ،نوع و سطحی از احساس اطمینان خاطر
است که جامعه وگروه درآن نقش اساسی دارد( .کاهه )1384،ویژگى مشخص اینگونه امنیت آن است که جامعه مسئول بوجود
آوردن آن است .به طورى که یکى از وظایف واهداف جامعه ،برقرارى امنیت است .بنابراین امنیت اجتماعى عبارت است از آسودگى
و آرامشى که جامعه براى اعضاى خویش فراهم مى کند .ازاین رو مفهوم امنیت با دولت ومدیریت شهری ارتباط بیشتری مى یابدو
فقدان امنیت برابر با فقدان اقتدار دولت مطرح میشود( .رودانى ،رئیسى وناظر حضرت )1391،امنیت اجتماعى قلمرو وسیعى را
دربرمیگیرد .درواقع امنیت اجتماعی به معناى فضایى است که فرد در زمان حال وآینده تصویر روشن وامیدوار کننده ای اززندگی
خودوجامعه دارد( .ورسلى)1378،
امنیت اجتماعی یکی از مهمترین مسائل جامعهشناختی بشریت از ابتدای پیدایش حیات انسان بوده است که البته به دلیل
تحوالت مهرومومهای اخیر بهشدت موردتوجه مسئولین ،نخبگان ،کارشناسان و عموم مردم قرارگرفته است .این مفهوم دربردارنده
نوع ارتباطات و تعامالت افراد انسانی یک اجتماع است و بهصورت مستقیم بر سطوح سیاسی و اجتماعی جامعه تأثیر میگذارد.
(رودانى ،رئیسی وناظرحضرت )1391 ،امنیت اجتماعی به حفظ ویژگیهایی برمیگردد که برمبنای آنها افراد خود را به شکل عضو
یک گروه اجتماعی میشناسند یا بهعبارتدیگر ،جنبههایی از زندگی افراد که هویت گروهی آنها را سامان میدهد( .بوزان و
همکاران)1386( ،

-6شاخصهها و الزامات امنیت اجتماعی
امنیت ازنقطهنظرهای مختلف تقسیمبندی میشود ،مانند؛ ذهنی و عینی ،فردی و اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،
بهداشتی ،حیثیتی ،عاطفی و فردی ،امنیت عمومی ،امنیت داخلی و امنیت اجتماعی .طبق تحقیقات بهعملآمده؛ برخی ویژگیها را
برای امنیت برمیشمرند که یکی از این ویژگیها جامع بودن است .زیرا کلی امور مربوط به ادارة جامعه را دربرمیگیرد .از دیگر
ویژگیهای امنیت ،تجزیه ناپذیری آن محسوب میشود ،چنانکه درواقع ،فقدان امنیت در هر بعد بهکل ابعاد آن لطمه میزند .دیگر
آنکه امنیت ذاتی است ،چون به علت نیاز ندارد .همچنین ،از مهمترین ویژگیهای دیگر امنیت آن است که با سایر امور زندگی
اجتماعی و فردی انسانها رابطه دارد و برای فهم آن ،باید این موضوع را بهصورت مفهومی درک کرد( .مقتدایی و امیری
اسفرجانی)1396،
سازمان ملل در گزارش تقویت ایمنی و امنیت شهری که در سال  2007منتشر کرده است .ایمنی و امنیت انسانی را معادل
حمایت از نیازهای حیاتی بشری یعنی آزادی از شرایط نامطلوب زندگی و نزدیک کردن انسانها به آمال و آرزوهایشان معنا نموده
است .عوامل متعددی میتواند ریشه در بروز ناامنی در فضاهای شهری داشته باشد( .محمدی ده چشمه )1392،جامعه شناسان
امنیت شهری را ناشی از جامعهپذیری شهروندان و تعادل در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصتهای بهینه زندگی تفسیر و
ناامنی را بر محور جنایت و اعمال خشونتآمیز نابهنجاریهای رفتاری تحلیل مینمایند( .پوررضا )1389،همچنین امنیت اجتماعی
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میتوان بهعنوان قابلیتی از اجتماعات شهری برای حفظ کارکردهای شهری بهمنظور تأمین زندگی و سالمتی شهر و شهروندان و
مدیریت نیازهای اساسی شهروندان در شرایط مقابله با فشارهای شهری تعریف نمود.
عوامل و زمینههای متعددی در شکلگیری احساس ناامنی در جامعه ،حتی در شرایطی که امنیت عینی قابلقبول باشد ،نقش
ایفا میکنند .از عوامل مهم در ایجاد احساس امنیت ،فضای شهری و نوع پنداشت افراد و تصویرسازی ذهنی آنها از فضاست.
فضای شهری ،از موضوعات مطرح در برخی از حوزههای علوم اجتماعی است( .محمدی ده چشمه)1396،

-7امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی شهری

-8نقش مدیریت شهری در تأمین امنیت اجتماعی
هر شهری در کنار ساخت فضاها وکالبد شهر نیازمند برقراری امنیت در سطح اجتماع و روابط معقول بین محیط طبیعی و
فیزیکی با وضع اجتماعی وفرهنگی است .لذا در این راستا مدیریت در شهر اهمیت پیدا میکند .در شهرهایی که زندگی ماشینی و
روابط مجازی منجر به از بین رفتن روابط محله ای و منطقه ای شده است؛ خصوصی شدن اوقات فراغت ،کاهش ارتباط میان
همسایگان و مانند اینها دلیل محکمی بر نیاز ضروری شهرها به مدیریت کامل و جامع شهری در مسائل فرهنگی و اجتماعی است.
(بیات )1396،احساس امنیت اجتماعی آن بخش از امنیت اجتماعی را در برمی گیرد که افراد از نظر احساس آن را درک و تجربه
می کنند .چنانکه کاهش احساس امنیت اجتماعی آسیب های فراوانی را بر پیکره زندگی اجتماعی افراد جامعه وارد می کند.
(مقتدایی ،اسفرجانی)
اگر از شهر در قالب نمادهای فرهنگی جامعه تصویر درستی مبتنی بر ارزش ها و هنجارهای سامان بخش طراحی و از طریق
هنر ،زبان ،معماری و ...بهعنوان چشم انداز مطلوب تبلیغ و ترویج شود ،روح جمعی و ذهنیت روانشناختی جمعی آن را برساخت
میکند و در واقعیت به منصۀ ظهور نزدیک می سازد .به تعبیر ساده تر ،اگر در حوزة عمومی که افکار عمومی بخشی از آن
محسوب میشود ،نقاط شهری به فضاهای تقریباً امن متصف و بازنمایی شوند ،به تدریج امنیت آنها بازتولید خواهد شد.
(بیات )1396،وجود فضاهای بی دفاع در شهر بهعنوان فضای زیست اجتماعی شهروندان با ویژگی هایی که ذکر آنها رفت ،بر
احساس امنیت عالئم انحطاط اجتماعی واجتماعی شهروندان در فضاهای شهری اثر می گذارد .بر این مبنا ،تصویر شهر و فضاهای
آن در ذهنیت شهروندان بهصورت منفی تصویرسازی میشود و درنتیجۀ آن ،روابط اجتماعی با اختالل مواجه میشود.
روابط فیزیکی در محله ها و ضعف کنترل های اجتماعی ممکن است بر برداشت عمومی از خطر ،جرم و ناامنی اثر بگذارد .بی
نظمی بهعنوان جنبه ای از محیط اجتماعی و فیزیکی ،این معنا را برای مشاهده گر تداعی میکند که در محیط اجتماعی ،روی افراد
کنترل و نظارت وجود ندارد و نیز ارزش ها و انگیزه های سایر شرکای فضای اجتماعی مورد مشاهده ،دچار انحطاط شده اند.
آشفتگی مدنی به معنای آن است که استانداردهای اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد و ارزشها و هنجارهای مورد پذیرش عرف
تحلیل رفته است.
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امنیت از ابتداییترین اصول در جهت دستیابی به استانداردهای مطلوب آسایش شهری است و اصوالً کیفیتی را در بردارد که
در آن شهروندان بدون هراس از هرگونه تهدید انسان ساخت و محیط ساخت از زندگی در شهرابراز رضایت دارند .به نظر می رسد
احساس امنیت ،با بسیاری از عناصر اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی جامعه ارتباط می یابد .تفسیر درست یا نادرست افراد و
تجارب آنها از شرایط اجتماعی ،همواره احساس امنیت را درطیفی ازاحساس امنیت درست و واقعی ،و کاذب وغیر واقعی
قرارمیدهد( .بیات)1396،
عوامل و زمینههای متعددی در شکلگیری احساس ناامنی در جامعه ،حتی در شرایطی که امنیت عینی قابلقبول باشد ،نقش
ایفا میکنند .از عوامل مهم در ایجاد احساس امنیت ،فضای شهری و نوع پنداشت افراد و تصویرسازی ذهنی آنها از فضاست.
فضای شهری ،از موضوعات مطرح در برخی از حوزههای علوم اجتماعی است .با آنکه توجه جدی به این موضوع مربوط به چند
دهۀ اخیر است و تفکر دربارة آن ،از دیرباز در نظریه های جامعه شناسی مطرح و بررسی شده است .تغییرات اجتماعی گسترده و
روزافزون در زندگی بشر به ویژه در کالن شهرها ،شرایط زیست اجتماعی ،به تدریج ناامنی و احساس ناامنی را در ساختار ذهنی
شهروندان تقویت می نماید .آثار و پیامدهای این وضعیت سرمایۀ اجتماعی مدیریت شهری را که با هزینه های فراوان کسب شده
است ،کاهش میدهد؛ چراکه تأثیری مستقیم بر عناصر سرمایۀ اجتماعی شهری برجای می گذارد.
این امر سبب شده است که امروزه حوزههای علمی و پژوهشی مانند مطالعات امنیتی ،جامعه شناسی ،روان شناسی اجتماعی،
جرم شناسی و مطالعات شهری ،بخشی از چارچوب تبیینی و تفسیری خود را به موضوع کالن ناهنجاری ها (رفتاری ،ساختاری و
بافتی) در شهرها اختصاص دهند( .بیات)1396،
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به طور خالصه میتوان مجموعه ای از نشانه های اجتماعی و محیطی همراه با احساس ناامنی را به شرح زیر فهرست کرد:
روشنایی ضعیف محله در شب ،وندالیسم و بی سازمانی اجتماعی ،تراکم جمعیتی و اختالل در روابط اجتماعی ،مکآنهای
مناسب برای اختفای مجرمان و فضای کالبدی نامناسب ،فروپاشی سرمایۀ اجتماعی ،تحریک افکار عمومی و بزرگ نمایی به وسیلۀ
رسانه های جمعی و رواج رفتارهای ایجادکنندة اختالل درمحل( بیات)1396،

نتیجه گیری
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تجربههای مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط و اوضاع محیط حاصل میشود و افراد مختلف به شکلهای گوناگون آن را
تجربه میکنند .با داشتن احساس امنیت ،فرد از زندگی در محیط اجتماعی خود هراسان و نگران نیست و در تعامل با محیط
اجتماعی خود ،از سوی دیگران احساس ایمنی میکند( .بیات ،)1396،تبیین ارتباط میان فضای شهری و احساس امنیت اجتماعی
در شهر تهران ،مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران ،دورة  ،6شمارة  ،2ص )350-329:امروزه مدیریت شهری در جهان تحول
اساسی یافته است .شهرها مدیریت می شوند تا بتوانند رفاه و آسایش و امنیت ساکنان خود را تأمین کنند .مدیریت شهری دارای
تشکیالت وسیعی است و نقش مهمی در موفقیت برنامه ها و طرح های توسعه شهری وهمچنین رفع نیاز جمعیت ،عبور و مرور در
شهر ،رفاه عمومی ،مسکن ،کاربری زمین ،تفریح ،فرهنگ ،اقتصاد ،تاسیسات زیر بنایی و امثال آنها بر عهده دارد(تقوایی وصفر
آبادی)1390،
بنابرآنچه ذکرگردید؛ عملکرد مدیریت شهری در ایفای وظایف تعیین شده و محوله به نحو مطلوب و چگونگی خدمت رسانی
به شهروندان در ابعاد فرهنگی اجتماعی ،عمرانی کالبدی و ویژگی های درون سازمانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی شهروندان که
شامل آگاهی ،اعتماد و مشارکت میباشد ،تأثیرگذار است .بدین صورت که هرچقدر عملکرد مدیریت شهری کارآمدتر به همان میزان
هم اعتماد و رضایت شهروندان بیشتر و به تبع آن نیز سرمایه اجتماعی شهروندان تقویت میگردد.
مدیریت شهری بعنوان متولی اصلی در ارائه خدمات به شهروندان و تعیین ساختار و سازمان و کالبد شهری نقش مهمی در
تولید و ارتقاء سرمایههای اجتماعی شهری را دارد .مدیریت شهری میتواند با طراحی و اجرای نما و منظر شهری در قالب فضاهای
ایمن شهری احساس رضایت و آرامش شهروندان را برانگیخته و به واسطه خدماتی که ارائه میدهد حس اعتماد و رضایت را
درایشان شکوفا نماید .چنانچه شهروند بعنوان بهره بردار اصلی این ساختار امنیت و آرامش و رضایت را درک نمایند و با اطمینان به
فعالیت پرداخته که در نتیجه همین تولید رضایت ،آرامش ،اعتماد وامنیت سرمایههای اجتماعی بازتولید و ارتقاء می نماید.
در صورتیکه برابر وظایف و تکالیف محوله بر مدیریت شهری مبنی بر طراحی ،برنامه ریزی و عمران فضا و معماری شهری
برابر کارکرد تعریف شده و سامان بخشی بر فعالیت های مرتبط در شهر و منظر نمای شهری ،به نحوی که به شهروند از
قرارگرفتن در محیط شهری حس امنیت و اطمینان و آرامش القا شده و از طرفی با با ارائه خدمات مطلوب ،با کیفیت و به موقع
ازطرف مدیریت شهری به شهروند و موجبات از بین رفتن احساس عدم امنیت از فعالیت در محیط شهری و ایجاد اعتماد ،رضایت و
امنیت اجتماعی ،مشارکت شهروند را نیز در فعالیت های اجتماعی و شهری به همراه خواهد داشت چنانچه؛ شبکه های مشارکتی،
موجب غنای سرمایه اجتماعی وتعمیق آن می شوند و سرمایه اجتماعی ،تقویت باورمندی درونی متکی بر روحیه جمعی را به دنبال
دارد که ثمره آن ،جلوگیری از ذره گون شدن افراد است؛ که نتیجه آن ارتقاء و زایش سرمایههای اجتماعی هست.
به همین ترتیب؛ درصورتیکه مدیریت شهری قادر به تأمین امنیت اجتماعی که یکی از شکلهای امنیت به شمار میروند.
نتیجتاً موجب زایش و ارتقاء سرمایه اجتماعی میگردد.
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