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تاریخ پذیرش99/30/82 :
کد مقاله08022 :

چکـیده
هدف از این تحقیق ارزیابی بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع در صنعت سیم و کابل ایران به روش دلفی میباشد.
برای این منظور با تعداد  83نفر از خبرگان بازرگانی در این صنعت متشکل از  2نفر؛ مالک ،مدیرعامل ،هیئتمدیره ،معاون
مدیرعامل ،مدیر بازاریابی و فروش تولیدکنندگان سیم و کابل در استان زنجان و  8نفر از اساتید دانشگاه؛ جلسات متعدد
برگزار شد .در مرحله اول روش دلفی نظرات کارشناسی آنها درزمینه موضوع تحقیق بهصورت کلی جمعآوری شد .پس از
تجزیهوتحلیل مباحث جلسه اول ،تمهای بهدستآمده با کتب و مقاالت و نظریههای بازاریابی مقایسه گردید و درنهایت
پرسشنامهای تهیه گردید .در مرحله دوم روش دلفی با استفاده از پرسشنامه تهیهشده ،مجدداً نظرات خبرگان جمعآوری
شد ،از آزمونهای آماری ،رتبهبندی سلسلهمراتب فازی ،تحلیل ساختاری با دیدگاه آیندهپژوهی و تحلیل عاملی و تحلیل
مسیر مدل معادالت ساختاری برای تحلیل دادهها استفاده شد .نتایج یافتههای این تحقیق نشان داد که در صنعت سیم و
کابل ایران؛ در بازاریابی سازمانی ،استراتژی توسعه بازار و تنوع محصول باالترین اولویت را دارد و استراتژیهای ترفیع؛
فروش شخصی ،تبلیغات چندرسانهای و بازاریابی مستقیم بر بازاریابی سازمانی تأثیر معنیداری دارند .با عنایت به یافتههای
این تحقیق ،پیشنهاد میگردد مدیران صنعت سیم و کابل به فراخور شرایط ،استراتژی بازاریابی سازمانی مناسب را طراحی
و تدوین نموده و بر اساس آن ،استراتژی ترفیع متناسب با آن را بکار گیرند.

واژگـان کلـیدی :استراتژیهای ترفیع ،بازاریابی سازمانی ،صنعت سیم و کابل ،روش دلفی
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بازاریابی انبوه همانند گذشته از اثربخشی الزم برخوردار نیست .بازاریابها درصدد بهکارگیری سیستمهای جدید ارتباطی
هستند(کاتلر و کلر ،8380،ص .)0در زمان رکود و شرایط تورمی ،برخی سازمانها به جهت کاهش هزینه و افزایش درآمد ،اجرای
استراتژیهای ترفیع را به تعویق میاندازند ،ازآنجاییکه با کاهش تقاضا ،سازمانهایی که در پاسخ به تغییر نیاز مشتریان،
استراتژیهای ترفیع مناسب را بکار نگرفتند سطح فروش خود را ازدستداده ،یا به علت آنکه استراتژی ترفیع آنها مؤثر نبوده و
فروش مناسب نداشتهاند تا سود کافی را ایجاد نماید ،فعالیت خود را تعطیل نموده و یا با حداقل ظرفیت فعالیت میکنند.
بیان مسئله :در دنیایی که نیروی برق از مؤلفههای بسیار مهم توسعه است و بر اساس آمار سرشماری کارگاههای صنعتی
کشور در مرکز آمار ایران ،سیم و کابل باالترین میانگین سهم تولیدات از کل تجهیزات الکتریکی( )% 02را دارد(سندیکای برق
ایران ،)8092،نقش صنعت سیم و کابل پیش از پیش آشکار میشود .با رکود در ساختوساز و کاهش بودجه پروژههای دولتی که
باعث رکود بیشتر در صنایعی شده که مشتری آنها دولت و سازمانهای دولتی میباشد و حاال در این میان در طی چند سال
گذشته با توجه به رکودی که در پروژههای زیرساختی دولت در حوزه برق اتفاق افتاده (سندیکای صنعت برق ایران ،)8092،صنایع
و شرکتهای تولیدی سیم و کابل از وجود این مشکالت بیشتر رنج میبرند.
تغییر سلیقه مشتریان و عدم اثربخشی بازاریابی انبوه ،بازاریابی سازمانی غیر شفاف و مبهم صنعت سیم و کابل و عدم استفاده
از استراتژیهای ترفیع مناسب به جهت کاهش هزینههای سازمان ،تورم سرسامآور ،رکود در ساختوسازها و کاهش بودجه
پروژههای دولتی و به تبع آن رکود در پروژههای زیرساختی دولت در حوزه برق ،تحریم های ظالمانه و کاهش نرخ صادرات سیم و
کابل و نوسانات ارزی؛ افزایش سیم و کابل غیر استاندار ،تقلبی و قاچاق؛ و مشکالت و معضالت صادرات و افزایش قیمت تمام
شده کاال و خدمات ،عدم وجود بازاریابی علمی و هدفمند در بازار داخل ،رقابت شدید و نفس گیر و نبود بازاریابی متناسب با فرهنگ
های خارجی در بازارهای خارجی از مسائل مهم در صنعت سیم و کابل می باشد.

-2مبانی نظری
دیدگاه مبتنی بر تولید :این دیدگاه یکی از قدیمیترین فلسفههای کسبوکار است .این دیدگاه بر این اصل استوار است که
مشتریان محصوالتی را ترجیح میدهند که ارزانقیمت و به میزان کافی در دسترس باشند.
دیدگاه مبتنی بر محصول :بر اساس این دیدگاه مصرفکنندگان محصولی را ترجیح میدهند که ازنظر کیفیت ،عملکرد و
نوآوری نسبت به سایر محصوالت ،برتر باشد.
دیدگاه مبتنی بر فروش :در این دیدگاه در حقیقت شرکتها به دنبال فروش آن چیزی هستند که تولید کردهاند نه آن چیزی که
بازار و مشتریان میخواهند .این دیدگاه بیشتر بر استفاده از استراتژیهای ترفیع و تبلیغات تاکید دارد تا محصوالت تولید شده را به
فروش برساند.
دیدگاه مبتنی بر بازاریابی :در این دیدگاه بهجای تمرکز صرف بر تولید محصوالت باکیفیت و یا انجام فعالیتهای گسترده
درزمینه محصوالت ،شرکتها به سمت مشتری مداری روی آوردهاند.
دیدگاه بازاریابی کلنگر :این دیدگاه بیان میکند که تمامی فعالیتهای بازاریابی مهم هستند .در بازاریابی کلنگر به این
واقعیت توجه میشود که در بازاریابی همهچیز اهمیت دارد و باید همواره دارای دیدگاه گسترده ،جامع و یکپارچه بود و شرکتها باید
از یک رویکرد جامع و کلنگر تبعیت کنند.
دیدگاه رفتار مصرفکننده :این دیدگاه در دورانی بر سایر دیدگاهها غالب بود باوجوداین ،چنانچه بخواهیم از اصطالح چرخه
عمر محصول استفاده کنیم .دیدگاه رفتار مصرفکننده در طول سالهای آخر دهه هفتاد از مرحله بلوغ به مرحله اشباع رسیده است.
دیدگاه بازاریابی استراتژیک :این دیدگاه در پاسخ به انتقاداتی است که بیان میدارد بازاریابی نتوانسته است به گسترش مزیت
رقابتی بلندمدت شرکتها کمک کند؛ بنابراین؛ استراتژی ،تطابق میان منابع و مهارتهای سازمانی و فرصتهای محیطی و
خطراتی است که سازمان با آن روبهروست و مقاصدی که امید دارد تا به آن دست یابد (هافر و شندل .)8922 ،برخی از محققان
عقیده دارند که مبنای مطلوب و مناسب برای توسعه آتی تئوری بازاریابی در ترکیب هر دو بعد بازاریابی استراتژیک و رفتار
مصرفکننده است.
تئوری تصمیمگیری بر اساس رفتار مصرفکننده .8 :با احتمال بیشتری مصرفکننده گزینه یا محصولی را انتخاب میکند که
در مقایسه با محصوالت مشابه دارای مزیت بیشتری باشد .8 .با احتمال زیاد ،مشتری گزینه یا محصولی را انتخاب میکند که
درمجموع منتخب از بیشترین مزایا برخوردار باشد حتی اگر آن بهترین گزینه نباشد .0 .مصرفکننده با توجه به سلیقه و اولویت
موردنظر خود گزینه یا محصول را انتخاب خواهد کرد .4 .معطوف کردن توجه افراد به یک یا دو گزینه باعث میشود که آنان بیشتر
توجه خود را به آن معطوف نمایند و با احتمال زیادی آن را انتخاب کنند .0 .مصرفکنندگان که تردید دارند مبادا در تصمیمگیری
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دچار خطا شوند میکوشند مشهورترین محصول را انتخاب نمایند .6 .مصرفکنندگانی که هنوز تأسف از دست دادن فرصت
ازدستداده را میخورند ،محصول کنونی موجود در بازار را میخرند و منتظر محصول بهتر با قیمت باالتر نمیمانند .2 .تغییر در
شرح یا توصیف محصوالت بر فرایند تصمیمگیری خریداران اثر میگذارد .2 .اغلب مصرفکنندگان در تداوم واکنشهای خود در
آینده گزافهگویی میکنند .9 .احتمال کمی وجود دارد که مصرفکنندگان محصوالتی را بخرند که دیگران انتخاب کردهاند .پایان
یافتن رویدادها و روند بر نوع تفسیر و ارزیابی مصرفکننده اثر میگذارند .اگر یک رویداد به نتیجهای مثبت بیانجامد میتواند بر
ارزیابی مصرفکننده از تمام تجربه گذشته اثر بگذارد(کاتلر و کلر ،8380،ص .)893سه عامل تاثیرگذار بر رفتار مصرفکننده)8( :
عوامل فرهنگی )8( ،عوامل اجتماعی و ( )0عوامل شخصی و از دید روانکاوی؛ انگیزه ،نوع پنداشت ،یادگیری و حافظه چهار فرایند
عمده هستند که بر رفتار مصرفکننده اثر میگذارند.
تئوری سلسلهمراتب تأثیر :این تئوری تأثیر استراتژیهای ترفیع بر مشتریان را شش مرحله بیان مینماید :الف -آگاهی :فرد از
وجود محصول آگاهی پیدا میکند ،ب -دانش :فرد اطالعاتی از ویژگیهای محصول کسب میکند ،ج -تمایل :فرد به محصول
گرایش پیدا میکند ،د-ترجیح :فرد به سمت محصول جذب میشود و این محصول را به سایر محصوالت مشابه ترجیح میدهد و-
متقاعد کردن :ترجیح دادن به همراه قصد خرید و اطمینان از خرید کاال برای استفاده هست ،ی-خرید :گرایش به محصول به رفتار
خرید واقعی محصول تبدیل میشود (الویچ و اسکینر به نقل ازادفولو ( ،)8380ص .)6
تئوری رفتار طراحیشده :بر اساس این تئوری ،رفتار ممکن است با محرکهای استراتژی ترفیع تغییر پیدا کند و این تغییر
باعث تغییر زندگی ،گرایشها و حتی تغییر قصد و رفتار فرد گردد .اگر این مداخله در مشتریان نفوذ نماید قصد و درواقع رفتار
مشتریان را تغییر خواهد داد .بر اساس این تئوری استراتژیهای ترفیع مشوقهای باارزش هستند که از این طریق سازمان در رفتار
مشتریان برای خرید کاال نفوذ میکند (الویچ و اسکینر به نقل ازادفولو ( ،)8380ص  .))6به دلیل تاثیرگذاری استراتژیترفیع بر
رفتار مصرف کننده ،بازاریاب ها استراتژی ترفیع را بیشتر مورد توجه قرار می دهند.
بازاریابی :حمایت از تصمیمگیری ،یک مسئله کلیدی برای بازاریابان است که با ارائه بینش برای کمک به پاسخ سؤاالت
حیاتی مانند ،کدام محصول مناسب برای یک بازار خاص است و چگونگی تبلیغ محصول در آن بازار ،از طریق چه کانالهای
ارتباطی ،در چه زمان و با چه قیمتی و چه نوع استراتژی ترفیع و فعالیتهای تبلیغاتی پشتیبانی شود (سرجیومورو .)8382،8بازاریابی
مجموعهای از فرایندهاست برای ایجاد ارزش برای مشتری ،آگاه کردن او از این پدیده و در دسترس قراردادن آن و مدیریت بر
روابط با مشتریان به شیوهای که منافع سازمان و گروههای هدف تأمین شود.
بازاریابی مصرفی و صنعتی در اصول اولیه بازاریابی (بر اساس فرایندهای مبادله بین خریداران و فروشندگان) درزمینهی
بازاریابی کاالها ،تفاوتی با یکدیگر ندارند اما تفاوتهای زیادی بین بازاریابی صنعتی و مصرفی وجود دارد .بازاریابی صنعتی و
مصرفی در هفت ویژگی؛ بازار ،محصول ،خدمات ،رفتار خریدار ،کانالهای توزیع ،ارتقاء و قیمت تفاوت معنیداری دارند
(هاوالدر 8090،ص .)0
استراتژی :استراتژی عبارت است از یک طرح جامع و مادر شرکت که نشان میدهد که شرکت چگونه به سمت مأموریت و
اهداف حرکت میکند .استراتژی ،مزیت رقابتی را حداکثر و کمبودهای رقابتی را حداقل میکند .در شرکت تجاری معموالً سه نوع
استراتژی بررسی می شود )8( :استراتژی سازمان )8( ،استراتژی کسبوکار )0( ،استراتژی وظیفهای.
( )8در استراتژی سازمان صحبت از برنامهریزی در سطح سازمان است و شامل رسالت سازمان ،مدیریت پرتفوی کسبوکار و
مقوالتی که بر کل سازمان تأثیر خواهد داشت هست )8( .استراتژی کسبوکار ،برنامهریزی استراتژیک در دو سطح از سازمان به
وقوع میپیوندد ،در سطح سازمان و در سطح واحد کسبوکار استراتژیک()0( .)8SBUسومین سطح استراتژی را ،سطح وظیفه
تشکیل میدهد که بخشی از مدیریت عملیات بشمار میرود(هانگر و ال.ویلن8096،ص.)864
چرخه حیات محصول :یکی از مفیدترین مفاهیم در بازاریابی برای یک مدیر استراتژیک ،مفهوم چرخه حیات محصول
()PLCاست .چرخه حیات محصول نموداری است که رابطه میان زمان و فروش یک محصول را طی مراحل معرفی ،رشد ،بلوغ و
کاهش فروش محصول نمایش میدهد(هانگر و ال.ویلن8096،ص .)882تشخیص موقعیت محصول در چرخه حیاتش میتواند به
انتخاب درست استراتژی ترفیع مربوطه کمک کند.
انواع استراتژیهای بازاریابی .8 :استراتژی کیفیت محصول .8 ،استراتژی قیمتگذاری و توزیع .0،استراتژی توسعه بازار.4 ،
استراتژی ترفیع (فشار /کشش)(هانگر و ال.ویلن8096،ص.)890
استراتژی محصول :کاالی صنعتی صرفاً یک شیئی فیزیکی تعریف نمی شود بلکه بهعنوان مجموعه پیچیده از روابط
اقتصادی ،فنی ،حقوقی و فردی بین خریدار و فروشنده تعریف می شود .از نظر مشتری ،کاال ترکیبی از سه ویژگی می باشد :ویژگی
1 Sérgio Moro
2 Strategic Business unit
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اساسی ،ویژگی ارتقاءیافته محسوس(ظاهر ،سبک و کیفیت) و ویژگی افزوده غیر محسوس(کمکهای فنی ،خدمات تعمیر و
نگهداری ،ضمانتنامه و آموزش) است که در یک بازار رقابتی ،مشتریان برای مزایای اضافی ارزش قائل
میشوند(هاوالدر8090،ص.)843
استراتژی محصول شکلی انعطافپذیر و پویا دارد .مؤسسات صنعتی با توجه به تغییراتی که در ( )8نیاز مشتری )8( ،تکنولوژی،
( )0سیاستهای دولت یا قوانین )4( ،منحنی عمر کاال به وجود میآید تغییرات الزم را در استراتژی محصول به وجود
میآورند(هاوالدر8090،ص )848که رشد تکنولوژی باعث کوتاه شدن منحنی عمر کاال میشود.
استراتژی قیمت و توزیع :قیمت یکی از ارکان بازاریابی است که به درآمد میانجامد .از دیدگاه برنامه بازاریابی شاید قیمت
سادهترین متغیری باشد که میتوان بهراحتی تغییر داد .شرکتها از مجرای قیمت ،جایگاه محصول یا نام و نشان تجاری خود را به
بازار اعالم میکنند .استراتژی قیمتگذاری بر اساس جبران هزینهها بوده و به سودآوری شرکت کمک میکند .شرکتی که
کاالهایی را با طراحی عالی تولید و به بازار عرضه میکند میتواند آن را به قیمت باالتر به فروش برساند و سود زیاد به دست
آورد(کاتلر و کلر8380،ص .)408شرکتهای سیم و کابل با محصوالت جدید می توانند از این استراتژی نهایت استفاده را ببرند.
انواع استراتژی قیمتگذاری :الف) قیمتگذاری رقابتی در بازارهای رقابتی ،ب) قیمتگذاری کاالهای جدید(دو استراتژی
حداکثر قیمت (قیمت اولیه باال) و استراتژی نفوذ در بازار(قیمت اولیه پایین) ،ج) قیمتگذاری در طول مراحل عمر کاال
(هاوالدار 8090،ص .)890در زمان تغییر دادن قیمت از چندین استراتژی میتوان استفاده کرد )8 :قیمتگذاری برحسب منطقه
جغرافیایی )8 ،در نظر گرفتن تخفیف نقدی و سایر تخفیفها )0 ،قیمتگذاری باهدف ترویج و تبعیض در قیمتگذاری(کاتلر و
کلر8380،ص .)400
استراتژی بازار :از مهمترین تصمیمات یک سازمان ،انتخاب مشتریان و یا بازارهایی است که میتواند به شکلی کارآمد به آن
خدمت کند .تقسیمبندی بازار ،یعنی فرایند تقسیم کل بازار برای یک کاال به بخشها یا گروه خاص خریداران .شیوه تقسیمبندی
بازار دارای سه گام میباشد:الف)تحقیقات بازاریابی ،ب) تجزیهوتحلیل ،ج) جمعبندی مجموع مختصات بخشها(هاوالدار 8090،ص
.)888
انواع استراتژی بازار )8 :بازاریابی متمرکز(بازاریابی بر روی یک یا چند بخش معدود) )8 ،بازاریابی متمایز(بخشهای متعدد
بهعنوان هدف قرار میگیرند) )0 ،بازاریابی یکسان (هاوالدار 8090،ص  .)886نوع محصول سیم و کابل و قیمت میتواند در انتخاب
استراتژی بازار مؤثر باشد.
نام و نشان تجاری (برندینگ) :انجمن بازاریابی امریکا نام و نشان تجاری را اینگونه تعریف کرده است ":یک اسم ،عبارت،
نشان ،نماد ،طرح یا ترکیبی از اینها و هدف معرفی کاالها و خدمات یک شرکت یا گروهی از شرکتهاست و متمایز کردن آنها از
کاالها و خدمات شرکتهای رقیب" .بخشهای تشکیلدهنده نام و نشان تجاری(نام ،شعار ،نماد ،بستهبندی) را ارکان اصلی نام و
نشان تجاری مینامند .وجود برندهای قوی که میتواند نتیجه برندگرایی شرکت محسوب گردد ،قادر به کاهش دادن ریسک ورود
و موفقیت بیشتر در بازارهای جدید میباشد .شناسایی نیازهای پنهان مشتریان و ارائه محصوالت جدید برای برآوردن این نیازها از
طریق قابلیتهای کارکردی و نمادین برند باعث ایجاد مزیت رقابتی خواهد شد(دهدشتی8090 ،ص .)83این مزیت رقابتی به
سودآوری شرکت های سیم و کابل منجر میشود.
روش شناسی تحقیق :در این تحقیق ،بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع در صنعت سیم و کابل ایران به روش دلفی
مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت .ابتدا کتب ،مقاالت و مفاهیم نظری در این حوزه ،مورد مطالعه قرار گرفت و اطالعات کلی در
موضوع تحقیق دسته بندی و مرتب گردید .سپس در مرحله اول روش دلفی ،چندین نشست تخصصی با خبرگان صنعت سیم و
کابل دارای کارخانجات تولیدی در استان زنجان ،در حوزه تولید ،بازاریابی و فروش سیم و کابل برگزار شد .موارد جمع بندی شده از
مرور مطالب پیشین و مفاهیم نظری با خبرگان مطرح گردید .در پایان این نشست ها ،شاخصهای مهم و کلیدی بازاریابی سازمانی
و استراتژی ترفیع بهصورت کلی مشخص گردید .در مرحله دوم روش دلفی ،با استفاده از پرسشنامه ،پرسش هایی در مقیاس طیف0
گزینه لیکرت (بسیار بی اهمیت ،کم اهمیت ،متوسط ،مهم و خیلی مهم) از شاخصهای استخراجشده از نشست تخصصی مرحله
اول روش دلفی ،متشکل از دو بخش :بخش اول مربوط به بازاریابی سازمانی و بخش دوم مربوط به استراتژی ترفیع در میان
خبرگان توزیع و نظراتشان جمع آوری گردید .در مرحله سوم جهت ارزیابی تاثیر متقابل هریک از شاخص ها ،از طریق پرسشنامه
استاندارد ،نظرات خبرگان اخذ گردید.
جامعه آماری و قلمرو تحقیق :جامعه تحقیق عبارتاند از تعداد  83نفر از خبرگان بازاریابی که  2نفر از خبرگان بازرگانی صنعت
سیم و کابل متشکل از مالک ،مدیرعامل ،مدیر بازاریابی و مدیر فروش شرکتهای تولیدکننده سیم و کابل در استان زنجان و  8نفر
از اساتید بازرگانی دانشگاه آزاد واحد ابهر میباشد .در روش دلفی ،تعداد افراد موردنیاز برای تشکیل پانل  83تا  80نفر میباشد(مریم
روستا8090،ص .)0قلمرو مکانی تحقیق ،شرکتهای تولید سیم و کابل و قلمرو زمانی سال  8092و از نظر موضوع ارزیابی بازاریابی
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سازمانی و استراتژیهای ترفیع در صنعت سیم و کابل ایران میباشد .این تحقیق ازنظر ماهیت و روش یک مطالعه توصیفی و
ازنظر نحوه گردآوری اطالعات به روش دلفی و ازنظر هدف کاربردی است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها:در این تحقیق که به روش دلفی فازی انجام شده است ،جهت تجزیه و تحلیل دادهها از
آزمونهای آماری ،آزمون  tاستیودنت از طریق نرم افزار  ،spssرتبهبندی سلسلهمراتب فازی دادهها با نرم افزار FDAHPو تحلیل
عاملی و تحلیل مسیر مدل معادالت ساختاری با نرم افزار  Lisrelاستفاده شد.
بازاریابی سازمانی :بازاریابی سازمانی 8که بازاریابی صنعتی 8نیز به آن گفته میشود عبارت است از بازاریابی کاالها و خدمات در
ارتباط با سازمانهای کسبوکار(هاوالدار8090،ص .)8نکته مهم در بازاریابی سازمانی (صنعتی) عبارت است از ایجاد ارزش و منافع
برای سازمان های خریدار از طریق کاال و خدماتی که بر نیازها و اهداف خرید سازمانی تکیه دارد(همان منبع) .بازاریابی سازمانی
عالوه بر فنی بودن کاال و قیمت محصول ،به برقراری ارتباط بلندمدت با مشتری نیز تأکید دارد.
استراتژی ترفیع :یکی از اساسیترین آمیزههای بازاریابی(محصول ،قیمت ،توزیع و ترفیع) ،استراتژی ترفیع
میباشد(گیلمور .)8339،0ترفیع یعنی هماهنگی تمام فعالیتها و تالشهای فروشندهها از طریق راهاندازی کانالهای اطالعاتی و
ترغیب مشتریان جهت خرید محصوالت و خدمات(هات و اسپیک .)8339،4ترفیع به خاطر این استفاده میشود که سازمان مطمئن
گردد که مشتریان از محصوالت و خدماتی که شرکت ارائه میدهد آگاهی یابند(چاالرسوکی و ساوری .)8388،استراتژیهای ترفیع
مدرن عبارتاند از( :الف) تبلیغات( ،ب) روابط عمومی( ،ج) رویدادها و تجربیات( ،د) ترویج فروش( ،ه) بازاریابی مستقیم و (و) فروش
شخصی(کاتلر و کلر .)8380،هدف استفاده از استراتژی ترفیع ،افزایش فروش کاال و خدمات و کمک به بهرهوری شرکت ها
میباشد.
نوآوری تحقیق :الف) بهکارگیری منطق فازی در ارزیابی استراتژیهای بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع .ب)
بهرهگیری از مدل دلفی فازی( )FDAHPبهمنظور وزن دهی به هریک از متغیرها .ج) گسترش کاربرد  FDAHPبه حوزه
بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع .د) کمی سازی استراتژیهای بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع.
یافتهها :در این تحقیق ابتدا مبانی نظری ،کتب و مقاالت مربوطه و تحقیقات پیشین مطالعه گردید .نتایج حاصل از این مطالعه
بهصورت کلی جمعآوری و دستهبندی گردید .سپس در مرحله اول روش دلفی ،اطالعات بهدستآمده از مطالعات پیشین در
خصوص موضوع بهصورت پرسشنامه پاسخ باز و به صورت کلی جهت نظرسنجی از خبرگان منتخب در حوزه سیم و کابل ،به بحث
گذاشته شد ،در این نظرسنجی تمهای مهم و شاخصهای اثرگذار ،در بازاریابی سازمانی و استراتژیهای ترفیع مشخص
(جدول)8گردید .جهت ارزیابی این شاخص ها یک پرسشنامه ساختارمند تهیه و جهت نظرسنجی مجدداً به خبرههای منتخب ارسال
گردید.
جدول -1جمعبندی شاخصهای مؤثر در بازاریابی سازمانی و استراتژی ترفیع مرحله اول روش دلفی
-0تبلیغات
-9رویدادها و تجربیات
-2روابط عموی
-8توسعه بازار و تنوع محصول -0کیفیت کاال و خدمات
چندرسانهای
-6ترویج فروش -2بازاریابی مستقیم -83فروش شخصی
-4قیمتگذاری
-8نام و نشان تجاری

در گام دوم دیدگاه هر کارشناس بهصورت عدد فازی مثلثی ( )l, m, uثبت و تجمیع گردید.
فازی زدایی :دادههای جمعآوریشده از نظرات خبرگان بهصورت فازی مثلثی ثبت گردید .برای انجام عملیات ریاضی و آماری
دادهها بایستی فازی زدایی گردند .برای فازی زدایی و قطعی سازی میانگین دادهها رابطه  )l+m+u)/3بکار برده شد .بعالوه مقدار
میانگین آستانه تحمل نیز مقدار  3٫62در نظر گرفته شد .نتایج حاصل از مراحل فوق بهصورت زیر در جدول  0خالصهشده است.
نتایج بهدستآمده از فازی زدایی دادهها در مرحله دوم(طبق جدول :)0در سازه بازاریابی سازمانی ،متغیر توسعه بازار و تنوع
محصول (استراتژی بازار) ( )K1با امتیاز  3822باالترین رتبه و متغیر تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات (استراتژی محصول) ( )k2با
امتیاز  ،3828متغیر نام و نشان تجاری و ایجاد برند (برندینگ) ( )k3با امتیاز  3822و متغیر تمرکز بر قیمتگذاری و توزیع (استراتژی
قیمت) ( )k4با امتیاز  3822به ترتیب رتبههای بعدی را داشتند.
در سازه استراتژی ترفیع ،متغیر بازاریابی مستقیم ( )Eبا امتیاز  3828باالترین اولویت و متغیر تبلیغات چندرسانهای ( )Aبا امتیاز
 ،3823متغیر فروش شخصی ( )Fبا امتیاز  ،3862متغیر روابط عمومی ( )Bبا امتیاز  ،3860متغیر ترویج فروش ( )Dبا امتیاز  3802و
1 Organizational marketing
 Business(or industrial) marketingیا 2 Business to Business marketing
3Gilmore
4Hutt & Spec
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متغیر رویدادها و تجربیات ( )Cبا امتیاز  3800به ترتیب دارای رتبههای بعدی بودند .معیار پذیرش نتایج ،میانگین امتیاز دادههای
بهدستآمده  3862در نظر گرفته شدکه متغیرهای روابط عمومی ( ،)Bترویج فروش ( )Dو رویدادها و تجربیات ( )Cبه دلیل کمتر
بودن امتیازشان از 3862پذیرش نشدند.
جدول - 2فازی زدایی امتیازها
متغیر

کد

داده دی فازی

معیار پذیرش باالی 3862

توسعه بازار و تنوع محصول (استراتژی بازار)

k1

0.87

پذیرش

تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات (استراتژی محصول)

k2

0.81

پذیرش

نام و نشان تجاری و ایجاد برند (برندینگ)

k3

0.78

پذیرش

قیمتگذاری و توزیع (استراتژی قیمت)

k4

0.77

پذیرش

بازاریابی مستقیم

E

0.72

پذیرش

تبلیغات چندرسانهای

A

0.70

پذیرش

فروش شخصی

F

0.68

پذیرش

روابط عمومی

B

0.63

رد

ترویج فروش

D

0.57

رد

رویدادها و تجربیات

C

0.53

رد
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رتبهبندی سلسلهمراتبی :دادهها پس از فازی زدایی ،جهت رتبهبندی سلسلهمراتبی متغیرها و به دست آوردن نقاط بهینه در
نرمافزار  1FDAHPوارد گردید .ابتدا گزینههای مربوط به سازه بازاریابی سازمانی در نرمافزار تعریف گردید و سپس شاخصهای
مربوط به استراتژی ترفیع ثبت شد و ضمن وزن دهی به هریک از متغیرها و مقایسه زوجی آنها(جدول 6و  ،)2رتبه آنها مشخص
گردید.
جدول - 3رتبهبندی سلسلهمراتبی استراتژیهای بازاریابی سازمانی
وزن
کد
نام
K1
38088
توسعه بازار و تنوع محصول (استراتژی بازار)
K2
38820
تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات (استراتژی محصول)
K3
38800
تولید محصوالت خاص و ایجاد برند (برندینگ)
K4
38809
تمرکز بر قیمت (استراتژی قیمت)

رتبه
8
8
0
4

در این آزمون طبق جدول ( )4در سازه استراتژی بازاریابی سازمان ،بر اساس هدف ،شاخص توسعه بازار و تنوع محصول
(استراتژی بازار) ( )K1با مقدار وزن 38088دارای باالترین اولویت و شاخص تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات (استراتژی محصول)
( )K2با وزن  ،38820شاخص نام و نشان تجاری و ایجاد برند (برندینگ) ( )K3با وزن  38800و شاخص تمرکز بر قیمت (استراتژی
قیمت) ( )K4با وزن  38809به ترتیب رتبه های بعدی را داشتند.
جدول  -4رتبهبندی سلسلهمراتبی استراتژی ترفیع
وزن
نام گزینه
رتبه
8
8
0

فروش شخصی
تبلیغات
بازاریابی مستقیم

3800028
3800829
380884

و بر طبق جدول ( ،)0در سازه استراتژی ترفیع ،بر اساس تمامی استراتژیهای بازاریابی سازمانی ،شاخص فروش شخصی ()F
با وزن  ،3800028باالترین اولویت و شاخص تبلیغات چندرسانهای ( ،)Aبا وزن  3800829و شاخص بازاریابی مستقیم ( )Eبا وزن
 380884دارای اولویتهای بعدی بودند.

1 Fuzzy Delphi Analytical Hierarchy Process
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جدول -5ماتریس مقایسه زوجی عوامل کلیدی بازاریابی سازمانی
توسعه بازار و تنوع
محصول

کیفیت محصول و
خدمات

نام و نشان تجاری

8

8
8

8
380

K1
8

K1
K2

کیفیت محصول و خدمات
نام و نشان تجاری

قیمتگذاری و توزیع

توسعه بازار و تنوع محصول

K2
8

K3
0

K4
8

K3
K4

قیمتگذاری و توزیع

8

جدول  -6ماتریس مقایسه زوجی عوامل کلیدی استراتژی ترفیع
توسعه بازار و تنوع
محصول

تبلیغات
چندرسانهای

بازاریابی مستقیم

فروش شخصی

8

380
8

8

8
8

8

8
8

8

8
8

E
F

تبلیغات
چندرسانهای

بازاریابی مستقیم

فروش شخصی

8

8

8

8

380

8

8

8

8

8

380

8

تبلیغات
چندرسانهای

بازاریابی مستقیم

فروش شخصی

A

E

F

A

E

F

A

E

F

A

E

F

تبلیغات
چندرسانهای

بازاریابی مستقیم

فروش شخصی

بازاریابی مستقیم
فروش شخصی

نام و نشان تجاری

تحلیل ساختاری با دیدگاه آیندهپژوهی :در گام سوم فرایند ،پس از مشخص شدن فهرست عوامل مؤثر در بازاریابی سازمانی و
استراتژی ترفیع ،برای شناسایی و رتبهبندی شاخص ها ،دادهها وارد ماتریس تحلیل متقابل گردید .جهت ارزیابی تأثیر متقابل
متغیرها به روش دلفی ،پرسشنامه استاندارد تدوین و در اختیار خبرگان قرار گرفت .بعد از جمعآوری پاسخ ها(جدول ،)2با استفاده از
نرمافزار  SPSSعملیات آماری انجام شد.

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 1911

تبلیغات
چندرسانهای

A

تمرکز بر کیفیت کاال و
خدمات

قیمتگذاری و توزیع

جدول  -7ماتریس تأثیرات متقابل عوامل کلیدی بازاریابی سازمانی

توسعه بازار و تنوع
محصول

کیفیت محصول و
خدمات

نام و نشان تجاری

قیمتگذاری و توزیع

فروش شخصی

E
F

تبلیغات چندرسانهای

تبلیغات چندرسانهای
بازاریابی مستقیم

K4
A

بازاریابی مستقیم

نام و نشان تجاری
قیمتگذاری و توزیع

K2
K3

فروش شخصی

توسعه بازار و تنوع محصول
کیفیت محصول و خدمات

K1

K1
3
8

K2
8
3

K3
8
0

K4
8
8

A
8
8

E
8
8

F
8
8

8
8

8
8

3
8

8
3

8
8

8
3

8
8

8
0

8
8

0
8

8
0

3
8

8
.

8
8

0

8

8

0

8

8

3

برای مشخص کردن نرمال بودن توزیع این دادهها ،ازهیستوگرام نرمافزار  SPSSاستفاده شد ،نتایج نشان داد دادهها شبیه
نرمال هستند .با نرمافزار  ،SPSSآزمون  tاستیودنت ،آزمون فرض محاسبه گردید(جدول .)9دادههای درست  2و دادههای گمشده
صفر و میزان خطای استاندارد میانگین  38884و میانگین نمونه دادهها  88280میباشد .نتایج آزمون  tاستیودنت نشان داد که با
توجه به مقدار احتمال ( )p-valueبهدستآمده که باالتر از  )α>0.05( 3830و درجه آزادی ( )dfآماره آزمون  6میباشد ،نتیجه
7

میشود میانگین پاسخها برابر ،یا بیشتر از  8828میباشد؛ و پاسخهای خبرگان در مورد تأثیر هر یک از شاخصها بر یکدیگر صحیح
و قابلقبول میباشد.
جدول  -8نتایج آزمون tاستیودنت
ارزش میانگین = 8828

توسعه بازار و تنوع محصول
کیفیت محصول و خدمات
نام و نشان تجاری
قیمتگذاری و توزیع
تبلیغات چندرسانهای
بازاریابی مستقیم
فروش شخصی

K1
K2
K3
K4
A
E
F

t

df

معنیداری (دوطرفه)

تفاوت میانگین

38839
38488
-38808
-38980
38426
-38808
38426

6
6
6
6
6
6
6

38982
38694
38283
38096
38608
38283
38608

38302
38823
-38836
-38098
38823
-38836
38823
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تحلیل عاملی و تحلیل مسیری با معادالت ساختاری :در این تحقیق جهت بررسی دقیقتر روابط بین متغیرها و تحلیل مسیر
بهوسیله مدل معادالت ساختاری ،از نرمافزار لیزرل استفاده گردید .در این مطالعه سازه ترفیع بهعنوان متغیر پنهان وابسته و سازه
بازاریابی سازمانی بهعنوان متغیر پنهان مستقل در نظر گرفته شد .متغیرهای آشکار وابسته ،شاخص های تبلیغات چندرسانهای (،)A
بازاریابی مستقیم ( )Eو فروش شخصی( )Fبودند .متغیرهای مستقل ،شاخص های توسعه بازار و تنوع محصول( ،)k1تمرکز بر
کیفیت کاال و خدمات( ،)k2نام و نشان تجاری و تولید محصول خاص( )k3و تمرکز بر قیمتگذاری و توزیع ( )k4بودند.

شکل- 7مدل معادله ساختاری -الف

8

تفاوت فاصله اطمینان %90
بیشترین
کمترین
38269
-38290
88842
-38222
38980
-88800
38602
-88443
88830
-38240
38980
-88800
88830
-38240

شکل- 7مدل معادله ساختاری -ب
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از نتایج بهدستآمده بر اساس شکل( ،2الف) از آزمون مدل معادله ساختاری میتوان گفت؛ سازه بازاریابی سازمانی
( )B.sazmaniعامل تأثیرگذار بر سازه ترفیع( )Tarfiمیباشد .بدین معنی که انتخاب درست استراتژی بازاریابی سازمانی موجب
اثربخشی بیشتر استراتژی ترفیع میشود .با اجرای استراتژی سازمانی توسعه بازار و تنوع محصول( ،)k1استراتژی ترفیع؛ فروش
شخصی( )Eو تبلیغات چندرسانهای ( )Aدارای اولویت انتخاب میباشند و تأثیر بیشتری در اثربخشی استراتژی بازار و تنوع محصول
خواهند داشت و به ترتیب اولویت ،انتخاب استراتژی سازمانی تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات ( ،)K2تمرکز بر قیمتگذاری و توزیع
( )K4و نام و نشان تجاری و ایجاد کاالی خاص( ،)K3استراتژی ترفیع بازاریابی مستقیم دارای ( )Fدارای اثربخشی بهتری خواهد
بود.
بر اساس شکل ( ،2ب) استراتژی بازاریابی سازمانی ( )Sو استراتژی ترفیع ( )tدارای تأثیرات متقابل هستند؛ یعنی درصورتیکه
شرکت بخواهد بنا به موقعیت محیطی ،استراتژی سازمانی توسعه بازار و تنوع محصول را اجرا نماید استراتژی ترفیع "رانش" یعنی
فروش شخصی و استراتژی ترفیع "کشش" یعنی تبلیغات چند رسانی به تقویت و توسعه آن بیشترکمک خواهد کرد .درصورتیکه
به لحاظ شرایط محیطی (تولید کاالی جدید و کاال یا محصول دارای فناوری خاص ،یا به لحاظ بازار مشتریان خاص و محدود و
غیره) ،شرکت استراتژی سازمانی تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات ،تمرکز بر قیمتگذاری و توزیع و یا تمرکز تولید محصول خاص و
ایجاد نام و نشان تجاری را اجرا نماید؛ استراتژی ترفیع بازاریابی مستقیم بهترین گزینه خواهد بود که موجب تقویت بازار فروش و
موفقیت بیشتر سازمان خواهد شد .با این تفسیراستراتژی ترفیع اجراشده با هریک از استراتژیهای بازاریابی سازمانی نیز دارای
اثربخشی بیشتری خواهند بود .بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان چند سناریو تدوین و ارائه نمود:
الف) سناریو اول :در شرکتهای تولید و توزیع سیم و کابل متوسط و بزرگ ،با انتخاب و اجرای استراتژی توسعه بازار و تنوع
محصول( ،)k1استراتژی ترفیع؛ فروش شخصی( )Eو تبلیغات چندرسانهای ( )Aمناسب و اثربخشی بیشتری خواهند داشت.
ب) سناریو دوم :در شرکت های کوچک و یا برای بخشی از یک شرکت (یک واحد تولید و یا یک خط تولید) ،شرکت با تولید و
توزیع کابل تخصصی و یا تولید محصول و خدمت دارای تکنولوژی و یا دارای مزیت رقابتی ،به ترتیب اولویت با انتخاب استراتژی
تمرکز بر کیفیت کاال و خدمات ( ،)K2تمرکز بر قیمتگذاری و توزیع ( )K4و یا نام و نشان تجاری و ایجاد کاالی خاص(،)K3
استراتژی ترفیع بازاریابی مستقیم ( )Fاثربخشی بهتری خواهد داشت.
نتیجه گیری :بر اساس نتایج حاصل از آزمونهای رتبهبندی سلسلهمراتبی ،تحلیل ساختاری با نگاه آیندهپژوهی و تحلیل عاملی
و تحلیل مسیر معادالت ساختاری ،در صنعت سیم و کابل برای شرکت هایی که استراتژی توسعه بازار و تنوع محصول را اجرا
میکنند ،استراتژی ترفیع مناسب ،فروش شخصی و تبلیغات چندرسانهای میباشد؛ و شرکتهایی که بر استراتژی قیمتگذاری و
کیفیت سیم و کابل و خدمات تمرکز دارند ،ترفیع مناسب استراتژی بازاریابی مستقیم میباشد.
پیشنهاد :با توجه به نتایج این تحقیق موارد زیر پیشنهاد می گردد:
 -8با عنایت به اولویتدار بودن استراتژی توسعه بازار و تنوع محصول از نظر خبرگان و اینکه استراتژی ترفیع فروش شخصی
از عوامل مهم و تأثیرگذار در بازاریابی سازمانی در صنعت سیم و کابل میباشد ،تولیدکنندگان سیم و کابل با انتخاب استراتژی
توسعه بازار و تنوع محصول ،جهت فروش سیم و کابل از مراکز فروش شخصی در داخل و خارج کشور استفاده نموده و با انجام

1

تبلیغات چندرسانهای نسبت به توسعه بازار محصوالت خود اقدام نمایند .درصورتیکه امکان ایجاد مرکز فروش شخصی فراهم
نباشد نسبت به ایجاد نمایندگی ،عاملیت فروش و یا صدور مجوز فروش اقدام نمایند.
 -8در جهت توسعه بازارفروش سیم و کابل ،امکان ثبت سفارش و خرید آنالین و بدون واسطه ،از طریق سایت شرکت و یا
اپلیکیشن تلفن همراه برای متقاضیان سیم و کابل و خدمات آن بهصورت الکترونیکی و آنالین فراهم آورند.
 -0به جهت افزایش تأثیر استراتژی فروش شخصی در استراتژی سازمانی توسعه بازار ،ضمن بستهبندی نمودن باکیفیت سیم و
کابل ،امکان تحویل کاال در محل خریدار و یا ارسال آن به آدرس خریدار و پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه حمل را به وجود
آورند.
 -4بر اساس مبانی نظری ،تئوری های ذکر شده و یافته های این تحقیق ،پیشنهاد میشود اطالعات سیم و کابل های تولید
شده و خدمات شرکت از طریق صفحه وبسایت شرکت ،ایمیل ،اپلیکیشن های تلفن همراه ،رادیو ،تلوزیون و کتاب ،مجالت فنی و
تخصصی ،نمایشگاه های کاال و خدمات سیم و کابل ،نمایشگاه صنعت برق و نمایشگاه صنایع و غیره در داخل و یا خارج از کشور
معرفی و ارائه شود.
 -0بر اساس تئوری رفتار طراحی شده ،در صورت وجود مراکز فروش شخصی ،با بروشور ،اطالعات فنی محصوالت به
مشتریان ارائه شود .از بنر و استند در محل فروش استفاده شود .در صورت نبود مراکز فروش شخصی ،در بروشورها ،بنرها و
بیلبوردها عالوه بر بیان ویژگی و مشخصات فنی سیم و کابل ،آدرس کامل نمایندگیها ،مراکز فروش و آدرس شرکت و تلفنهای
تماس و آدرس صفحه وب شرکت بهصورت روشن و واضح آورده شود.
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ارکاتورا ،فیلیپ ،جان ال.گراهام ،مدیریت بازاریابی بینالمللی)8090( ،مترجم هاشم نیکو مرام ،محمدعلی عبد الوند ،ناشر
دانشگاه آزاد اسالمی– واحد علوم تحقیقات
احمدی نسیبه ،)8022( ،معرفی و نقد روش دلفی ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،شماره  ،88دیماه 22
دهدشتی شاهرخ ،زهره ،بیابانی حسن( ،)8090مدل جهتگیری استراتژیک با استفاده از تکنیک دلفی ،پژوهشهای مدیریت
راهبردی ،سال بیستم ،شماره 04تابستان ،8090ص 9تا 00
کاتلر ،فیلیپ و کوین لین کلر ،)8380( ،مدیریت بازاریابی ویرایش ،84مترجم دکتر علی پارسائیان  ،8090نشر اتحاد
کاتلر ،فیلیپ و گری آرمسترانگ)8339( ،اصول بازاریابی ،ویرایش هشتم ،مترجم دکتر علی پارسائیان ،ناشر ادبستان
کاتلر فیلیپ ،هرمان کارتاجایا ،ایوان ستیاوان ،)8380( ،نسل سوم بازاریابی ،ترجمه :حمید رضا ایرانی ،اصغر رحمتی
هاوالدار( ،)8090بازاریابی صنعتی ،مترجم هاشم نیکومرام ،محمدعلی عبد الوند ،ناشر دانشگاه آزاد–واحد علوم تحقیقات
رهبر فرهاد ،سیف الدین اصل امیرعلی ،شاه حسینی محمدعلی ،نیازی عیسی( ،)8092طراحی مدلی برای سناریونگاری
براساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیهوتحلیل فعل و انفعاالت بازیگران کلیدی ،پژوهش های مدیریت عمومی،
زمردی نیت هادی ،ابراهیمی پور حسین ،هوشمند الهه ،وفایی نجار ،)8096( ،تدوین نقشه استراتژی با رویکرد کارت امتیازی
متواًزن مطالعه موردی بیمارستان منتصریه ،راهبردهای مدیریت در نظام سالمت ،سال ،8شماره .)8096( ،0
غفوریان شاگردی امیر ،محمودی ،ناصحی فر ،تقوی فرد ،)8090( ،بررسی تأثیر استراتژی ترفیع بر رابطه بین ابزارهای
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دوماهنامه علمی-تخصصی مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه
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رابطه بین اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای
عمومی شهر اصفهان

اکرم نادی فرد  ،1بدری شاه

طالبی2

تاریخ دریافت99/10/10 :
تاریخ پذیرش99/10/72 :
کد مقاله09790 :

چکـیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی رابطه بین اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان بود.
این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی که جامعه آماری این پژوهش کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
و شامل 791نفر بود .که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده و فرمول نمونهگیری محدود کوکران تعداد  000نفر
به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه بصورت تصادفی بین آنها پخش گردیده است .نتایج بدست آمده نشان داد که
بین اخالق حرفهای و تمامی مؤلفههای آن با تعهد سازمانی رابطه مثبت معناداری وجود دارد( .)p >1/10همچنین نتایج
نشان داد که متغیرهای التزام ،مهرورزی ،ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران و رشد و ارتقای دانش با تعهد سازمانی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد و مشخص شد که مولفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران بیشترین میزان ضریب همبستگی
را با تعهد سازمانی دارد .در نتیجه این پژوهش میتوان گفت در هر سازمان هرچه میزان تعهد اعضاء بیشتر باشد کدهای
اخالقی بیشتر رعایت شده و سازمان افق دید روشنتری را در رسیدن به اهداف خود پیشرو خواهد داشت.

واژگـان کلـیدی :اخالق حرفهای ،تعهد سازمانی ،کتابداران ،کتابخانههای عمومی.

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران؛
Nadifard2007@yahoo.com

 -7دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 3111

یکی از مؤلفه های اثر گذار در سازمانها میزان تعهد سازمانی اعضای همان سازمان است .از آنجا که تعهد سازمانی تاثیر قابل
مالحظهای بر بازدهی و بهرهوری دارد ،در سالهای اخیر ،تعهد سازمانی بخش مهمی از مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده
است .پژوهشهای انجام گرفته نشان داد که تعهد سازمانی در نیروی کار ،عالوه بر اینکه یک نیروی قوی و مؤثر در موفقیت
سازمانها است ،به نظر می رسد که دارای یک اعتبار بین فرهنگی است و در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمانها تاثیرگذاراست،
زیرا نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان میبیند ،اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هیچ
تالشی مضایقه نخواهد کرد (شاکری نیا وهمکاران .)0839 ،از طرف دیگر ،یکی از مباحثی که اخیرا در کشور ما مورد توجه بسیار
قرار گرفته است ،اخالق حرفهای میباشد .جامعه ما نیازمند آن است تا ویژگیهای اخالق حرفهای مانند دلبستگی به کار ،روحیه
مشارکت و اعتماد ،ایجاد تعامل با یکدیگر را تعریف ،و برای تحقق آن فرهنگ سازی شود .امروزه بسیاری از کشورها در جهان
صنعتی به این بلوغ رسیدهاند که بی اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتها و تعهدات اجتماعی ،به از بین رفتن بنگاه
میانجامد .از این رو ،کوشیدهاند به تحقیقات دربارة اخالق حرفهای جایگاه ویژهای دهند (فرامرزقراملکی.)0837 ،
تعهد کارکنان برای موفقیت سازمانی ضروری است .کارکنان دارای تعهد باال احتماال مشتاق هستند به خاطر سازمان تالش
بیشتری انجام دهند .دلبستگی قوی فرد به سازمان تواناییهای انطباقی بهتر و پاسخدهی بیشتر به تغییرات در تقاضاهای مشتری را
امکان پذیر میسازد ،شناخت عوامل موثر بر تعهد سازمانی میتواند سازمان را در بهبود عملکرد و جذب افراد توانمند یاری بخشد.
تصور میشود یکی از این عوامل ،اخالق حرفهای می باشد .بنابراین سنجش رابطه دو متغیر اخالق حرفهای و تعهد سازمانی و تاثیر
این دو بر هم میتواند برای بهبود روند کار کتابداران موثر باشد.

-2بیان مسئله
یکی از موضوعات مهم در هر سازمان ایجاد تعهد در بین کارکنان است .مدیران الیق همیشه تالش دارند تاتعهد کارکنان خود
را افزایش دهند زیرا آن را الزمه توسعه و پیشرفت سازمان میدانند .از آنجا که تعهد سازمانی تاثیر قابل مالحظهای بر بازدهی و
بهرهوری دارد ،در سالهای اخیر تعهد سازمانی بخش مهمی از مطالعات سازمانی و کانون مطالعات بوده است .تعهد سازمانی عامل
بسیار مهم و اساسی در رفتار سازمانی کارکنان و بازده سازمانهاست ،زیرا نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان میبیند،
اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها از هیچ تالشی مضایقه نخواهد کرد ،تعهد سازمانی باعث کاهش
شکایات و اعتراضات ،کاهش غیبت و فرسودگی شغلی ،کاهش فشارهای روحی و روانی ،کاهش دزدی و سرقت و افزایش پایبندی
به سازمان و در نهایت تعهد سازمانی باعث افزایش کارایی و اثربخشی میشود( شاکری نیا .)0839 ،از سوی دیگر تعهد سازمانی
عبارت است از :نگرشهای مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی است که در آن مشغول به کارند و شامل مؤلفههای :تعهد
عاطفی ،0تعهد مستمر7و تعهد هنجاری 8است .تعهد کارکنان ،یک نیروی قوی و مؤثر در موفقیت سازمانها محسوب میشود(
یوسفی و همکاران .)0839 ،قمری( )0891میگوید پایین بودن تعهد سازمانی هم به ضرر سازمان و هم به ضرر کارکنان سازمان
است و پیامدهایی از جمله :اختالل در اهداف سازمان ،احتمال کنارهگیری و اخراج ،عدم وفاداری به سازمان ،افزایش ترک خدمت،
را به همراه خواهد داشت ،ولی تعهد سازمانی باالی کارکنان نتایج مطلوبی برای کارکنان و سازمان به ارمغان میآورد ،لذا سرعت و
دقت در دستیابی به اهداف و کارکرد و بهرهوری مؤثر هر سازمان بستگی زیادی به کارکنان وفادار و معتمد دارد که بین اهداف
سازمان و اهداف فردی خویش ارتباط نزدیک برقرار نمایند و به شغل و کار خود نیز دلبستگی داشته باشند.
عالوه بر این یکی از مسائل مهم جوامع ،اخالق حرفهای است .امروزه بسیاری از کشورها در جهان صنعتی به این بلوغ رسیده-
اند که بی اعتنایی به مسائل اخالقی و فرار از مسئولیتها به از بین رفتن سازمان میانجامد(قراملکی ،0837،ص  .)082با توجه به
اینکه امروزه هیچ سازمانی قادر نیست بدون اخالق حرفهای توسعه یابد ،بنابراین الزم است که در سازمانها عالوه بر آموزش
تخصصها و مهارتهای مورد نیاز کارمندان ،اخالق اداری و سازمانی نیز باید جز برنامههای آموزش در سازمان قرار
گیرد(میرسپاسی،0830 ،ص .)801از سوی دیگر نهاد کتابخانههای عمومی در سال  0839منشور اخالقی با مؤلفههای :حفظ ،نشر
و ترویج ارزشهای دینی؛ مشاور امین جهت ارتقای مطالعه مفید؛ ایجاد محیطی امن و جذاب برای اعضاء و مراجعان؛ تکریم ارباب
رجوع؛ حفظ اموال عمومی و استفاده بهینه از امکانات؛ التزام در اجرای قوانین و مقررات؛ مهرورزی و احترام به همکاران؛ رشد و
ارتقای دانش؛ ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران ،به کتابخانهها ارائه دادند .در این پژوه محقق تالش میکند رابطه بین اخالق
حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران را بررسی کند .زیرا تصور میشود درک رابطه بین اخالق حرفهای و تعهد سازمانی میتواند
1. Affective Commitment
2. Continuous Commitment
3. Normative Commitment
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سازمان را در بهبود عملکرد و جذب افراد توانمند یار یبخشد .بنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که  :بین اخالق حرفهای
که شامل مؤلفههای(تکریم ارباب رجوع ،حفظ اموال عمومی و استفاده بهینه از امکانات ،التزام در اجرای قوانین و مقررات،
مهرورزی و احترام به همکاران ،ارتقای منزلت اجتماعی ،رشد و ارتقای دانش تخصصی ) وتعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای
عمومی شهر اصفهان چه رابطهای وجود دارد؟

-3اهداف پژوهش
 -1-3هدف کلی
هدف کلی در این پژوهش ،تعیین رابطه بین اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
است.

-2-3اهداف جزئی

-4پیشینه پژوهش
فرهادیان( ،)0837در تحقیقی که با عنوان " رابطه مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی دبیران دبیرستانهای
نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شیراز" انحام داد نتایج نشان داد :در مورد سوال اصلی تحقیق که آیا بین مدیریت مشارکتی و
تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟ از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که ضریب حاصل در سطح  ./.0معنی
دار بود .یعنی اینکه مدیریت مشارکتی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه مثبت دارد .از سوی دیگر صالح نیا و توکلی(،)0833
در مقالهای تحت عنوان " اخالق سازمانی با تاکید بر منشور اخالقی" به بررسی وضعیت سازمانها در ارتباط با تدوین و اجرای
منشور اخالقی پرداختند .نتایج آماری حاکی از آن است که با وجود تاکید بر اخالق هنوز سازمانها در این عرصه سرمایهگذاری
چندانی ننمودهاند ،از طرفی تدوین منشور اخالقی از سوی سازمانها نیز الزاما تضمین کننده استقرار اخالقیات در سازمان و اجرای
منشور نیست.
الوانی و همکاران(  ،)0839در مقالهای تحت عنوان " تحلیل اخالق سازمانی کارکنان با استفاده از دایره اخالق" با هدف
سنجش گرایش کارکنان به نظریه های اخالق سازمانی و ارائه راهکارهایی برای بهبود سطح اخالق سازمانی پرداختند .نتایج تحلیل
آماری نشان داد که گرایش کارکنان دانشگاه به نظریه نفعگرایی جمعی است و این گرایش در بین گروههای مختلف از جهت
جنسیت ،تحصیل ،سن و سابقه کار تفاوت معناداری ندارد .با توجه به گرایش کارکنان به نفع گرایی جمعی مدیران دانشگاه باید آن
را مد نظر قرار داده و در این راستا اقداماتی نظیر طراحی منشور اخالقی مناسب و نظام پاداش متناسب و غیره انجام دهند .همچنین
انصاری و همکاران ( ،)0839در مقالهای تحت عنوان" بررسی روابط بین استرس شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار
سازمانی" سعی بر این داشتند مدلی را ارائه دهند که بتواند روابط بین استرس شغلی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و رفتار
شهروندی سازمانی را بسنجد .نتایج حاکی از برازش مناسب مدل پپیشنهادی بوده و یک رابطه معنادار و منفی بین متغیر استرس
شغلی و متغیرهای رضایت شغلی و تعهد سازمانی مشاهده شد .همچنین مشخص شد که رضایت شغلی به صورت مثبت و معنادار،
بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی تاثیر می گذارد.
درخشانی(  ،)0839در پژوهش خو با عنوان " بررسی اخالق حرفهای در کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی " با هدف تبیین
اخالق حرفهای در کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی با رویکرد استراتژیک ،و به دست آوردن الگویی جهت تدوین سند اخالقی برای
کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی بوده است .نتایج حاصل نشان داد که کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی در ارائه خدمات کتابداری و
اطالع رسانی مسئولیتهای اخالقی دارند ،مسئولیتهای اخالقی کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی متفاوت از اخالق حرفهای
کتابداری بوده و فراتر از آن است ،کتابخانهها در قبال جامعه ،حرفه ،مراجعین ،صاحبان فکری و پدید آورندگان مسئولیت اخالقی
دارند
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تعیین رابطه بین مولفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهراصفهان.
تعیین رابطه بین مولفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهراصفهان.
تعیین رابطه بین مولفه ارتقای منزلت اجتماعی اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان.تعیین رابطه بین مولفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهراصفهان.
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ماتیو و زاجاک ،)0991 ( 0نتایج تحقیقات ماتیو و زاجاک در خصوص ارتباط تعهد سازمانی با برخی از ویژگیهای فردی نشان
داد که زنان آمریکایی نسبت به مردان از تعهد سازمانی باالتری برخوردارند علت این در جامعه آمریکا میتواند به این دلیل باشد که
زنان به خاطر اینکه بتوانند به عنوان عضوی در سازمان باقی بمانند باید بر مشکالت و موانع بیشتری غلبه کنند و آنها همچنین
برای استخدام از حق کمتری برخوردارند .همچنین گونز ،)0990( 7در پژوهش خود پیرامون رابطه تعهد حرفهای و سازمانی در یک
شرکت حقوقی ،مسئله تعارض حرفهای – سازمانی را رد کرده و مینویسند :شواهد جدیدتر در مورد رابطه تعهد حرفهای و سازمانی
در کارهای باف و رابرتز دیده می شود .این دو  009مهندس را در یک انبار تجهیزات نظامی دولتی آمریکا مورد بررسی قرار دادند.
این پژوهشگران تعهد حرفهای را با استفاده از سه معیار اندازه گیری «یر می یر و کر»  ،ارزیابی کردند .باف و رابرتز در مورد رابطه
تعهد سازمانی و تعهد حرفهای و رابطه آن با رضایت شغلی فرضیهای ساختند و آن را آزمایش کردند .آنها نتیجه گرفتند افرادی که
دارای تعهد باال در هر دو جنبه هستند ،بیشترین رضایت را داشتهاند .باف و رابرتز ( )0990نتیجه گرفتند که بین دونوع تعهد حرفه-
ای و سازمانی بهجای یک رابطه تعارضی یا سازگار ،رابطه مکمل وجود دارد .نتایج ارائه شده در این مطالعه ،نشان میدهد که بین
تعهد کارکنان به حرفه و تعهد به سازمان ،تعارضی وجود ندارد .این نتایج با یافتههای قبلی سازگار است .یافتهها تایید کرد که تعهد
دوگانه وجود دارد.
گوردن تیل ،)7117( 8در مقالهای با عنوان " چالشهای حرفهای" به بررسی میزان اصول اخالقی در حرفه اطالع رسانی در
کشور انگلستان پرداخته ،بر نقش قوانین اخالقی تمرکز نموده و رهنمودهایی برای اصول اخالقی بیان میکند و در این مقاله نقش
کلیدی دانشگاهها در تدریس اخالق حرفهای به عنوان یک واحد درسی برای همه دانشجویان کتابداری و اطالع رسانی معرفی شده
است ،به گونه ای که هر دانشگاه در قبال آموزش دانشجویان خود مسئولیت دارد؛ اما با این وجود مسئولیت اصلی و بزرگتر به عهده
انجمنهای حرفهای است .این مقاله دارای رویکردی متفاوت است ،زیرا قوانین و رهنمودهای منتشر شده توسط " انجمن کتابداری
انگلستان" و قوانین و رهنمودهای منتشر شده توسط " موسسه اطالع رسانان" را با روشی تحلیلی مورد بررسی  ،مقایسه ،و تایید
قرار داده و مشخص می کند که اعضای هر کدام تا چه اندازه به این قوانین متعهد میباشند .نقاط ضعف وضع قوانین اجرایی و مانع
رهنمودهای آرمانی اخالقی در این دو با هم مقایسه شده است .همچنین پیشنهادات و توصیههای کلیدی نیز مطرح شده است.
مک گرو ،)7110 ( 0در مقالهای با عنوان" نقد منشور اخالقی از دیدگاه نظریه قرار داد اجتماعی" به بررسی منشور اخالقی که
الزم االجرا ،قانونی و عادالنه باشد پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که منشور اخالقی توسط افراد حرفهها ایجاد میگردد نه
توسط گروه کوچکی از جامعه ،همچنین یافتهها نشان داد که منشور خالقی ایجاد شده تنها در بین همان جامعه الزم االجرا می-
باشد و منشور اخالقی بر کسانی که خارج از آن حرفه قرار دارند و یا بر جامعه بزرگتری که خارج از افراد سازنده منشور میباشند
تاثیر گذار است .همچنین سالی )7112( 0در مقالهای با عنوان "پیشرفت تکنولوژی و عدم قطعیت :دورنمایی برای اخالق و
تکنولوژی آینده" به بررسی زمینههای نظری در ارزیابی اخالق با تمرکز بر عدم قطعیت پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که
نظریه های اخالقی سنی در ارزیابی با پیشرفت تکنولوژی پیچیده کارایی الزم را ندارند بنابر این نیازمند رویکردی است که با
پیشرفت تکنولوژیهای جدید همراه باشد .از سوی دیگرگایتر و همکاران ،)7113 ( 9با استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری به
بررسی رابطه بین محیط سازمانی ،تعارض کار و خانواده ،استرس شغلی ،ویژگیهای فردی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی در
داروسازان ایاالت متحده پرداختند .نتایج این تحقیق نشان داد که عوامل سازمانی به شکلهای بار کاری بیش از حد ،تعارض و
کاریابی آسان ،از جمله مهمترین متغیرهایی بودند که بر استرس شغلی بیشترین تاثیر را داشتند .همچنین در مدل آنها ارتباط معنی-
داری بین ویژگیهای فردی ،رضایت شغلی و تعهد سازمانی مشاهده شد.

-5فرضیههای پژوهش
.0رابطه بین مولفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای وتعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر
اصفهان رابطه وجود دارد؟
.7رابطه بین مولفه مهرورزی واحترام به همکاران اخالق حرفهای وتعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
رابطه وجود دارد؟

1.Mathieu & Zajc
1.Gonz
3. Gordon Till
4 . Mcgrow
5. Sollie
3 Gaither et al
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.8رابطه بین مولفه ارتقای منزلت اجتماعی اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه
وجود دارد؟
.0رابطه بین مولفه رشد وارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای وتعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عومی شهر اصفهان
رابطه وجود دارد؟

-6روش پژوهش
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روش تحقیق مراحل و اصولی است که برای پاسخگویی به سؤال یا آزمون مورد نظر به کار میرود محقق با انتخاب روش
تحقیق مناسب ،اعتبار و اعتمادپذیری یافتههای خود را افزایش میدهد(نادری و سیفنراقی،0830 ،ص .)89روش تحقیق در این
پژوهش توصیفی–پیمایشی از نوع همبستگی میباشد .از آنجا که در مطالعات توصیفی بر خالف مطالعات یکه هدفشان کشف
روابط علت و معلولی است هدف توصیف مدون و منظم موقعیتی ویژه به صورت واقعی و عینی یعنی (آنچه هست) میباشد میتوان
این روش را تحقیق توصیفی نامید و ازآ نجایی که به بررسی رابطه بین مؤلفههای اخالق حرفهای و تعهد سازمانی میپردازد
تحقیق از نوع همبستگی میباشد .از سوی دیگر جامعه شامل گروهی از افراد است که دارای یک یا چند صفت مشترک هستند که
این صفات مورد توجه محقق میباشد .بنابراین جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کتابداران کتابخانههای عمومی شهر
اصفهان میباشد ،که با مراجعه به اداره کل نهاد کتابخانههای عمومی شهر اصفهان مشخص شد تعدادآنها  791نفر میباشد .که با
استفاده از جدول مورگان 000 ،نفر به عنوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شده است .برای
جمعآوری دادهها از پرسشنامههای زیر استفاده شده است.
الف -پرسشنامه تعهد سازمانی :پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مییر ( )0991که شامل  70سؤال و برای سنجش 8
مؤلفه :تعهد عاطفی ،تعهد مستمرو تعهد هنجاری میباشد.
ب-پرسشنامه اخالق حرفهای :برای سنجش اخالق حرفهای ،از پرسشنامه اخالق حرفهای(رضایی )0833 ،که شامل 09
سوال است استفاده شد و برای سنجش مؤلفههای :التزام در اجرای قوانین و مقررات ،مهرورزی و احترام به همکاران ،ارتقای منزلت
اجتماعی کتابداران ،رشد و ارتقای دانش مورد استفاده قرار میگیرد.
الزم به ذکر است پرسشنامهها از نوع پاسخ بسته و دارای  0گزینه است .برای پرسشنامه تعهد سازمانی طیف( -0کامال مخالف
 -7نسبتا مخالف  -8بدون نظر  -0نسبتا موافق  -0کامال موافق) و برای پرسشنامه اخالق حرفهای طیف( خیلیزیاد ،زیاد ،تا
حدودی ،کم ،خیلیکم) میباشد.

-7روایی و پایایی پرسشنامهها
برای سنجش روایی پرسشنامه اخالق حرفهای از نظرات  0کارشناس حوزه علم اطالعات و دانش شناسی و مدیریت از جمله
دکتر نظری و رضا زارع پور استفاده شد .در نهایت پس از اعمال نظر آنان برای پرسشنامه اخالق حرفهای  00سؤال مورد تایید قرار
گرفت .پرسش نامه تعهد سازمانی با دارا بودن  70سؤال و استاندارد بودن آن روایی انجام نشد .همچنین به منظور پایایی
پرسشنامه اخالق حرفهای ،پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بین  81نفر از اعضای نمونه و جمعآوری پاسخنامههای آنها ،مبادرت
به محاسبه واریانس جامعه به منظور تعیین ضریب آلفای کرونباخ شد ،که پس از ورود دادهها با نرم افزار  spssضریب آلفای
کرونباخ برابر با  1/39محاسبه گردید .پرسشنامه تعهد سازمانی( مییر و الن) نیز در پژوهشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته و
پایایی آن مناسب گزارش شده است .در پژوهش حاضر جهت سنجش تعهد سازمانی از پرسشنامه تعهد سازمانی می یر و آلن
استفاده گردید .مقادیر ضرایب پایایی گزارش شده با استفاده از آلفای کرونباخ برای تعهد عاطفی  1/22تا  ، 1/33برای تعهد
هنجاری از  1/90تا  1/39و برای تعهد مستمر از  1/99تا  1/30گزارش شده اند( می یر و آلن .)0992 ،حسینی لرگانی و شکرکن(
 )0839با استفاده از روش تنصیف و آلفای کرونباخ ضرایب پایایی این آزمون را به ترتیب  1/09و  1/00گزارش نمودهاند .ضرایب
پایایی با روش آلفای کرونباخ پرسشنامه تعهد سازمانی ،در پژوهش خوشکام(  )0839برای مؤلفه تعهد عاطفی برابر  ، 1/39برای
مؤلفه تعهد مستمر برابر  1/21و برای مؤلفه تعهد هنجاری برابر  1/93به دست آمد .همچنین در تحقیق حاضر ،ضریب پایـائی کل
مقیـاس تعهد سازمانی ،بـا روش آلفـای کـرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به ترتیب برابر بـا  1/99و  1/27بود .در تحقیق حاضر
ضرایب پایایی پرسشنامه اخالق حرفهای با آلفای کرونباخ  1/90و با روش تنصیف  1/99و ضرایب پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی
با آلفای کرونباخ  1/99و با روش تنصیف  1/27بدست آمد .در تحقیق حاضر ،ضریب پایـائی کل مقیـاس اخالق حرفهای  ،بـا
روش آلفـای کـرونباخ و تنصیف محاسبه شد که به ترتیب برابر بـا  1/90و  1/92بود.

31

-8روش های تجزیه و تحلیل دادهها
به منظور تجزیه و تحلیل دادهها در این تحقیق از روش آماری زیر استفاده شد:
ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی فرضیات استفاده شده است .جهت تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده از
نرمافزار کامپیوتری « »SPSSنسخه نوزدهم استفاده شده است .ضمناً برای کلیه فرضیهها سطح معنیداری  =1/10در نظر
گرفته شده است.

-9یافتههای پژوهش
پرسش اول :بین مؤلفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی
شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟
جدول  :1ضريب همبستگی پیرسون بین مؤلفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای با تعهد سازمانی
کتابداران کتابخانههای شهر اصفهان
متغیرپیشبین

متغیرمالک

التزام در اجرای قوانین و مقررات

تعهد سازمانی

ضریب همبستگی
)(r
1/008

سطح معنـاداری
)(p
1/1110

تعداد
نمونه)(n
000
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بر اساس جدول باال نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد(ضریب همبستگی r= ./008و سطح معناداری
 )p= ./1110که بین مؤلفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای شهر اصفهان
رابطه مثبت معنا داری وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای افزایش یابد تعهد
سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس.
پرسش دوم :بین مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی
شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟
جدول  :2ضريب همبستگی پیرسون بین مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای با تعهد سازمانی
کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
متغیر پیشبین

متغیرمالک

ضریب
همبستگی)(r

سطح
معنـاداری)(p

تعداد نمونه
n

مهرورزی واحترام به
همکاران

تعهد
سازمانی

1/009

1/1110

000

بر اساس جدول باال نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد(ضریب همبستگی  r=1/009و سطح معناداری
 )p= ./1110که بین مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر
اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای افزایش یابد تعهد
سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس.
پرسش سوم :بین مؤلفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی
شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟
جدول  :3ضريب همبستگی پیرسون بین مؤلفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای با تعهد سازمانی
کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
متغیر پیشبین

متغیرمالک

ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران

تعهدسازمانی

ضریب همبستگی
)(r
1/990

سطح معنـاداری
)(p
1/1110

تعداد
)nنمونه(
000

بر اساس جدول باال نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد(ضریب همبستگی  r=1/990و سطح معناداری
 )p= ./1110که بین مؤلفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر
اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای افزایش یابد
تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس.
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پرسش چهارم :بین مؤلفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی
شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟
جدول :4ضريب همبستگی پیرسون بین مؤلفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای با تعهد سازمانی
کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
متغیرپیشبین

متغیرمالک

رشد و ارتقای دانش تخصصی

تعهد سازمانی

ضریب همبستگی
)(r
1/087

سطح معنـاداری
)(p
1/1110

تعداد
)nنمونه(
000

بر اساس جدول باال نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد (ضریب همبستگی  r=./087و سطح
معناداری )p= ./1110که بین مؤلفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی
شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای افزایش یابد
تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس.

بحث و نتیجه گیری
سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 3111

هدف پژوهش حاضر بررسی بررسی رابطه بین اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان
میباشد نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که در تبیین فرضیه اول پژوهش مبنی بر "بین مؤلفه التزام در اجرای قوانین و مقررات
اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟" نتایج به دست آمده حاصل از
آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد( ضریب همبستگی r= ./008و سطح معناداری  )p= ./1110که بین مؤلفه التزام در اجرای
قوانین و مقررات اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد
یعنی اینکه هر چه مؤلفه التزام در اجرای قوانین و مقررات اخالق حرفهای افزایش یابد تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس.
قابل ذکر است که هیچ گونه پژوهش مشابهی که بتوان نتایج فوق را با آن مقایسه نمود یافت نشد .در تبیین یافتههای فوق می-
توان اذعان داشت؛ اصول اخالقی کتابداری نوع رفتار یکفرد حرفهای را نسبتبه قوانین ،مقررات ،اطالعات و مواد کتابخانهای
تشریح ،و تالش میکندتا رابطه بین افراد حرفهای و استفادهکنندگان ،رابطه افراد حرفهای و متخصصبایکدیگر و نیز رابطه آنها
بامواد کتابخانهای را تعیینکند .اگر متخصصان کتابداری و اطالع رسانی برمفاهیم اخالقی بنیادی مطرح شده در
یکموقعیتحرفهای ایستادگی کنند ،و در قبال آن تعهد داشته باشند ،رسالت و ارزشهایشان میتواند تداوم یابد .در این راستا می-
توان احتمال دادکه ،مشاهده نتیجه به دست آمده از این سئوال به پیش فرض فوق باز میگردد .همچنین در تبیین فرضیه دوم
پژوهش مبنی بر "آیا بین مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی
شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟" نتایج به دست آمده حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد(ضریب همبستگی
 r=1/009و سطح معناداری  )p= ./1110که بین مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران
کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه مهرورزی و احترام به همکاران اخالق
حرفهای افزایش یابد تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس .قابل ذکر است که هیچگونه پژوهش مشابهی که بتوان نتایج
فوق را با آن مقایسه نمود یافت نشد .در تبیین یافتههای فوق میتوان اذعان داشت؛ هر حرفه رفتار و تعهدات مربوط به خود را دارد
که بر گرفته از اساسنامهی آن حرفه است .اخالق حرفهای نیز بر حسب دانش و آگاهی وسیع و یک نمونهی ایدهآل از خدمت به
جامعه تعریف میشود و میکوشد به مسایل اخالقی حرفههای گوناگون پاسخ دهد .اخالق حرفهایرا مسؤولیتهای اخالقی سازمان
تعریف میکنند که شامل همهی ابعاد سازمان و اخالقیات شغلی میباشد و بر اصل «حق مردم » استوار است و اعتقاد دارد"محیط
حق دارد و سازمان وظیفه".
در تبیین فرضیه سوم پژوهش مبنی بر "بین مؤلفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای با تعهد سازمانی کتابداران
کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟" بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در مشاهده
میشود(ضریب همبستگی  r=1/990و سطح معناداری  )p= ./1110بین مؤلفه ارتقای منزلت اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای و
تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه ارتقای منزلت
اجتماعی کتابداران اخالق حرفهای افزایش یابد تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود و بر عکس .قابل ذکر است که هیچ گونه پژوهش
مشابهی که بتوان نتایج فوق را با آن مقایسه نمود یافت نشد .در تبیین یافتههای فوق میتوان اذعان داشت؛ رعایت اخالق حرفهای
نمایان گر شخصیت فرد در سازمان است و این اخالق حرفه ای است که نه تنها شخص را به شکل مطلوب چه در جامعه و چه در
بین همکارانش مطرح میکند؛ بلکه موجبات ارتقای منزلت اجتماعی افراد هر سازمان را فراهم میسازد .الزمه چنین امری اجرای
فرامین و دستورات بر گرفته از اخالقایت در هر حرفه با توجه به اصول مدون در آن میباشد .مطالعات نشان میدهد ،در هر سازمان
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هر چه میزان تعهد اعضاء به سازمان بیشتر باشد کدهای اخالقی بیشتر رعایت شده و سازمان افق دید روشنتری را در رسیدن به
اهداف خود پیش رو خواهد داشت ،از این رو میتوان احتمال داد که مشاهده نتیجه به دست آمده از این سئوال به پیش فرض فوق
باز می گردد.
از سوی دیگر در تبیین فرضیه چهارم پژوهش مبنی بر "بین مؤلفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای با تعهد
سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟"بر اساس نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون در
نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون نشان میدهد(ضریب همبستگی  r=./087و سطح معناداری )p= ./1110که بین مؤلفه
رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای و تعهد سازمانی کتابداران کتابخانههای عمومی شهر اصفهان رابطه مثبت معناداری
وجود دارد یعنی اینکه هر چه مؤلفه رشد و ارتقای دانش تخصصی اخالق حرفهای افزایش یابد تعهد سازمانی نیز بیشتر میشود و بر
عکس .قابل ذکر است که هیچ گونه پژوهش مشابهی که بتوان نتایج فوق را با آن مقایسه نمود یافت نشد .در تبیین یافتههای فوق
میتوان اذعان داشت؛ هرمجموعه سازمانی دارای کدهای اخالقی متناسب با ساختار حرفه ای خود است که اخالق حرفهای نام
دارد .این کدها با عقاید و با رفتار هر سازمان منطبق بوده و تعهداتی را برای اعضای خود ایجاد مینماید یکی از این مولفه ها رشد
و ارتقای دانش تخصصی در کتابداران میباشد .پژوهشها نشان میدهد ،در هر سازمان هرچه میزان تعهد اعضاء بیشتر باشد
کدهای اخالقی بیشتر رعایت شده وسازمان افق دید روشنتری را در رسیدن به اهداف خود پیشرو خواهد داشت .در این راستا می-
توان احتمال دادکه مشاهده نتیجه به دست آمده از سئوال فوق به این پیشفرض باز میگردد.
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بررسی رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرفکننده با نقش
میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طالیی گلستان
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چکـیده
در این تحقیق رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرفکننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا طالیی
گلستان در سال  8091مورد بررسی قرار گرفت .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی،
پیمایشی و از نوع همبستگی محسوب میگردد .جامعه آماری برای انجام این تحقیق شامل کلیه مشتریان عمده شرکت
گیتا طالیی گلستان در سال  8091که خرید بیش از  84میلیون تومان دارند ،به تعداد  8814نفر میباشد .حجم نمونه از
طریق جدول کرجسی و مورگان تعداد  094نفر بعنوان گروه نمونه برآورد گردید .همچنین جهت انتخاب نمونه مناسب از
روش تصادفی ساده استفاده شده است .روش جمعآوری دادهها نیز میدانی و کتابخانهای و ابزار آن پرسشنامههای استاندارد
میباشد .روایی محتوایی پرسشنامهها توسط اساتید و روایی سازه توسط تحلیل عاملی تأیید شد .پایایی پرسشنامهها نیز با
استفاده از آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت .جهت تجزیه و تحلیل دادهها بر حسب فرضیههای این پژوهش ،از روش
آمار توصیفی و آمار استنباطی ،که جهت انجام تحلیل عاملی از نرمافزار  SPSSو جهت بررسی و تحلیل فرضیات تحقیق
از روش معادالت ساختاری از نرمافزار  Lisrelاستفاده شده است .یافتههای تحقیق نشان داد بین ادراک از قیمت و
شهرت برند با نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد .بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنیداری وجود
دارد.

واژگـان کلـیدی :ادراک از قیمت ،شهرت برند ،نگرش مصرف کننده

 -8استادیار دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد گنبد کاووس ،گروه حسابداری و مدیریت ،گنبد کاووس ،ایران
tekei.abdolghader@gmail.com

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد گنبد کاووس
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در بازار امروز ،داشتن تفكری مناسب درمورد استراتژی های برند سهم مهمی در موفقیت سازمان ایفا می کند .استراتژی توسعه
نام تجاری و بسط حق انتخاب مصرف کننده نسبت به محصوالت گوناگون به یكی از راههای پر طرفدار در کسب رشد تبدیل شده
است (نظری و اشكانی .)8090 ،نگرش به معنی یك تمایل فراگرفته شده برای پاسخ به یك موضوع در یك مسیر مطلوب یا
غیرمطلوب به شكل پیوسته است و نقشی بسیار مهمی در رفتار مصرف کننده بازی میکند .نگرشها نمیتوانند به صورت مستقیم
مشاهده شوند بلكه آنها موقعیـتهای ذهنی هستند که بازاریان باید از طریق اندازههای محقق شده از آنها نتیجه را بـه دسـت
آورنـد (مالحسینی و جبارزاده  .)8094 ،استراتژی برند ،بیشتر به دلیل هزینههای کم بازاریابی و تبلیغات و شانس زیاد موفقیت
ناشی از افزایش ارزش ویژه برند اصلی به منزلهی یك استراتژی سودمند در نظر گرفته میشود (خدادادحسینی و همكاران.)8090 ،
ارزش برند در وفاداری ،ادراکات مثبت ،توانایی جذب مشتریان جدید و مطالبه قیمت های باالتر ،سهولت ورود به بازار جدید و
ممانعت از ورود رقبای جدید ،نمود مییابد (بیون و استرنكوئیست .)0484 ،8عدهای از محققان بر این باورند که دانستن رفتارهای
متفاوت مصرفکنندگان در مورد ویژگیهای کاالی مورد نیاز میتواند به بسیاری از توزیع کنندگان قانونی این کاالها کمك کند تا
همانند فعاالن این بازار قدرت رقابتی خود را حفظ کنند و استراتژیهای مؤثرتری را به بكار گیرند (مالحسینی و جبارزاده .)8094 ،
قیمت نقشی اساسی در تاثیرگذاری بر رفتار مشتری دارد و به شكل گسـتردهای در ادبیـات مورد مطالعه قرار شده است .ادراک از
قیمت به درجهای که مصرف کنندگان به پرداخت قیمـت پایین تمرکز دارند ،گفته می شود و جستجو برای پیداکردن قیمت پایین
یكی از رفتارهای رایج برای به دست آوردن منافع است .منـافعی ماننـد قیمـت بهتـر بـرای کـاال یـا تـالش بـرای تاییـد جذابیت
معامله .آنچه که در این میان مورد انتظار است ،عالقـه مصـرفکننـدگانی بـا آگـاهی قیمت باال به داشتن تمایالت شدیدتر برای
جستجو جهت یافتن تخفیفات یا قیمتهای پایینتر سبت به دیگران است (آلفورد و بیسواز.)0440 ،2
در ادبیات اقتصاد کالسیك ،نیروی کار ،سرمایه و زمین سه عنصر اصلی تولید و سرچشمه های اصلی ثروت به شمار می آیند.
ولی این الگو قادر نیست توضیح دهد که چگونه یك کاال با کارآیی ،کیفیت و زیبائی مشابه به سه برابر قیمت کاالیی دیگر به
فروش می رسد .رویكردهای نوین بازاریابی این پدیده را با هویتی که برند برای مشتری دارد توضیح می دهند .یكی از
مطلوبیتهای مشتری در انتخاب یك محصول ،برند معتبر است (نظری و همكاران .)8090 ،در بسیاری از بازارها ،برند هویت ویژه
ای برای یك محصول میآفریند و آنها را به گروه خاصی از جامعه پیوند میدهد .از نظر روانشناسی این گونه کاالها عالوه بر
کاربرد ظاهری ،برای مشتری تشخص و اعتماد به نفس می آفریند ،از این رو مشتری آماده است بهای متفاوتی برای آن بپردازد
(نظری و اشكانی .)8090 ،زمانی که مصرف کننده تجربه یك بار استفاده از یك برند را داشته باشد ،با آن احساس راحتی بیشتری
داشته ،تمایل به استفاده از آن محصول باال می رود .بنابراین هدف از انجام این تحقیق شناخت رابطه بین ادراک از قیمت با نگرش
مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند میباشد .به عبارت دیگر ،این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین
ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد؟

 -2مبانی نظری
 -1-2آگاهی قیمت
قیمت نقشی اساسی در تاثیرگذاری بر رفتار مشتری دارد و به شكل گسترده ای در ادبیات مورد مطالعه قرار شده است.
لیچتنستین 0و همكاران ( )8990هفت جزء مرتبط با قیمت را مورد آزمون قرار دادند و آنها را بر اساس تاثیر مثبت و یا منفی شان بر
رفتار خرید مصرف کننده از هم مجزا کردند .این اجزا شامل :آگاهی ارزش ،خبرگی در قیمت (فرد به عنوان منبعی اطالعاتی در
مورد قیمت کاالها ،برای سایرین محسوب شود) ،آگاهی قیمت ،گرایش فروش (افزایش در واکنش به خرید پیشنهاد شده ،به دلیل
شكل فروش ،که در آن قیمت پیشنهادی به شكلی مثبت بر ارزیابی فروش تاثیر میگذارد) وگرایش به کپن 0بودند که نشان دهنده
نقش منفی قیمت و نمودارقیمت-کیفیت و حساسیت پرستیژ که معرف نقش مثبت قیمت در مطالعه آنها بودند (غفاری آشتیانی،
 .)8090آگاهی قیمت به درجه ای که مصرف کنندگان به پرداخت قیمت پایین تمرکز دارند ،گفته می شود و جستجو برای
پیداکردن قیمت پایین یكی از رفتارهای رایج برای به دست آوردن منافع است .منافعی مانند قیمت بهتر برای کاال یا تالش برای
تایید جذابیت معامله .آنچه که در این میان مورد انتظار است ،عالقه مصرفکنندگانی با آگاهی قیمت باال به داشتن تمایالت شدید
1 Byun & Sternquist
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تر برای جستجو جهت یافتن تخفیفات یا قیمت های پایین تر نسبت به دیگران است (غفاری آشتیانی .)8090 ،این حقیقت که
مصرف کنندگان قیمت را در کانال قانونی به عنوان یك قیمت ترجیحی استفاده می کنند ،قابل توجیه است و همچنین بازار
خاکستری از منافع قیمت پایین برای جذب مشتریان استفاده می کند .بیشتر محققان ادعا می کنند که تفاوت قیمت یك فاکتور
مهم در هنگام خرید از بازار خاکستری است .کئون و پاال ( )8998صادرکنندگان آمریكایی را بررسی کردند و متوجه شدند که % 10
از واردات موازی در قیمت پایین فروش میروند .هنگامی که بازار خاکستری همزمان و در امتداد یك کانال قانونی در حال فروش
است ،مصرف کنندگان با یك آگاهی قیمت باالتر ممكن است کاالهای با قیمت پایین تر در بازار خاکستری را ترجیح دهند
(مالحسینی و جبارزاده.)8090 ،

 -1-1-2ابعاد چندگانه ادراک قیمت مصرف کننده
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تحقیقات جدید بر روی آگاهی قیمتی مصرف کننده اثبات می کند که بسیاری از مصرف کنندگان قیمت محصول را بخاطر
نمی آورند .دیكسون و سایر )8994( 8تحقیقات دیگری پیشنهاد می کنند که بیاد آوردن نمی تواند شاخص خوبی برای آگاهی
قیمتی مصرف کننده باشد ،محصوالت که با درگیری پایین دارند ،تقریبا بدون ارزیابی فرایند اطالعات قیمتی برای بازیابی اطالعات
قیمت انجام می شود .مونورئو و لی )8994( 0بحث کردند آگاهی قیمت ممكن است در حافظه ضمنی بخوبی حافظه آشكار ذخیره
شود .مصرف کنندگان ممكن است قادر نباشد بطور دقیق بیاد آوردند قیمت محصول را اما آنها بطور منطقی خوب تصمیم می گیرند
بر اساس آگاهی قیمت ضمنی که وجود دارد (غفاری آشتیانی .)8090 ،مصرف کننده از ترکیب شفاهی ،زبان بصری ،یا قیاس جهت
ذخیره سازی قیمت در حافظه استفاده می کنند .بنابراین اختصاص مجموعه ای کاربردی از اندازه گیری شامل بیاد آوردن قیمت
شناسایی قیمت و بررسی شناختی ارتباط آگاهی قیمت مصرف کنندگان جهت کدگذاری اشكال مختلف مهم است .تا زمانی که
اشكال مختلف آگاهی قیمت در حافظه ذخیره می شود کدام شكل از بقیه بهتر می آید .زیتمائل )8910( 0پیشنهاد کرد که مصرف
کنندگان می توانند فرایند اطالعات قیمت در سطوح حسی( ارزش عددی دقیق قیمت) یا سطوح معنایی (ارزیابی و قضاوت) عمل
کنند .توانایی بیاد آوردن یك قیمت از اطالعات قیمتی در سطوح فرآیندی مختلف وجود دارد (مالحسینی و جبارزاده.)8094 ،
تولوینگ و تانسون0پیشنهاداتی که تنها کدگذاری میشوند می توانند بازیابی شوند و بازیابی اطالعات به چگونگی ذخیره اطالعات
بستگی دارد .بنابراین افراد عملكرد بهتری در بیاد آوردن خواهد داشت اگر بازیابی به منظور ساختار دهی با کدگذاری باشد .طبق
اصل سازگاری اینكه اطالعاتی قیمتی می توانند در بازیابی موثر باشند بستگی به سازگاری بین مدل های بازیابی و کدگذاری ویژه
و خاص دارد .بنابراین شكل های مطمئنی از آگاهی قیمت می تواند بدرستی بازیابی شود که بستگی به سازگاری با اشكال آگاهی
قیمتی که کدگذاری می شود دارد .اگر مصرف کنندگان بر روی ارتباط قیمت یك برند در طبقه محصول تمرکز کنند ،قادر نخواهند
بود که قیمت دقیق محصول را بیاد آورند چرا که مدل پاسخ (بیاد آوردن) با مدل گذاری (ارتباط قیمت) سازگار نمی باشد .برای بیاد
آوردن یك قیمت خاص مصرف کنندگان نیاز به تجدید ساختار اطالعات از چیزهایی که می دانند دارند (نظری و همكاران.)8090 ،

 -2-1-2عوامل موثر بر ادراک مصرف کننده و ارزیابی قیمت
تاثیر قیمت برای تصمیم گیری مصرف کننده به حاالت قیمت ادراک شده بستگی دارد در این زمینه ادراکات قیمت به عنوان
فرآیندی که مصرف کنندگان عالئم قیمت را به ساختارهای شناختی معنی دار شناخته می شود .این فرایند از چندین مرحله تشكیل
شده است (حمدی و الحسینی :)8011 ،مرحله شناخت (کدگذاری قیمتهای هدف و خالصه قیمتهای روانشناسی)؛ مرحله تاثیر
(نگرش به سمت قیمتهای روانشناسی) و مرحله رفتاری( پاسخ به قیمت)
مطالعات بر روی شناخت مخصوصا برای مراحل درگیر رمزگذاری ،تغییر ،دستورات جایگزینی از قیمتهای هدف می باشد که در
نتیجه قیمت روانشناسی مشخص میشود .در مرحله اول مطالعات شناختی از اجزاء مشخصی از ادراکات مصرف کنندگان از قیمت
ارائه می شود ،نتیجه اول اینكه قیمتهای تجزیه و تحلیل شده از یك ادراک روانشناسی باید از چندین تئوری متمایز استفاده کنند
یكی از این تئوری های پذیرفته شده در خصوص پاسخ قیمتی مصرف کنند به وابستگی باال در روابط قیمت و سطوح پذیرش می
باشد .دومین نتیجه که ادراک مصرف کننده از قیمت بستگی به مقدار زیادی از عوامل دارد بزرگترین مسئله کمبود همكاری بین
مطالعات و نتایج شناخته شده از عوامل مجزا که در ارزیابی ادراک تاثیر می گذارند(حمدی و الحسینی.)8011 ،

 -2-2نگرش مصرف کننده
در روزگاری که مصرف کننده نقش اساسی و تعیین کننده در تمامی فعالیتهای تولیدی داشته و سودآوری و ادامه حیات
اقتصادی بنگاه ها در گرو جلب رضایت آنهاست و در دورانی که تمام تالش بنگاه ها در این جهت است که کاالیی که دقیقا مد
1 Disckson and sayer
2 Monore and Lee
3 Zithamal
4 tulving and thanson
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نظر مصرف کننده است ،تولید شده و در زمان مشخصی که مصرف کننده تعیین کرده ،تحویل داده شود ،جای بسی تعجب است
که در همین زمان کشورهایی نیز مشاهده می شوند که بدلیل ساز و کارهای اقتصادی نامناسب و ساختار حقوقی ناکارامد ،مصرف
کنندگان آنها از حداقل حقوق خود نیز بی بهره بوده و تمام تالشهای آنها در جهت استیفای حقوق مسلم خود ،راه به جایی نمی
برد (کاتلر .)804 :8094 ،متاسفانه کشور ما نیز به نوعی در دسته دوم قرار میگیرد و موارد متعددی مشاهده می شود که بنگاهها
حتی در صورت وارد آوردن خسارت جانی به مصرف کننده (به علت تولید کاالی معیوب) نیز هیچ مسوولیتی را متقبل نمیشوند.
این مسئله در جامعه ما به یك معضل اساسی تبدیل شده است و لزوم توجه جدی به حقوق مصرف کننده را ایجاب می کند.مسلم
این است که برای حمایت از مصرف کننده نیز ،همانند دیگر مسائل اقتصادی باید روندی اصولی را طی کرد (رنجبریان و همكاران،
.)8090
درکشورهای بهره مند از آثار صنعتی شدن ،حمایت از حقوق مصرف کنندگان در زمره اهداف مهم دولتها قرار گرفت .یكی از
روشهای حمایت از مصرف کننده ،تدوین و اجرای قوانین خاص ناظر بر روابط میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان بوده است.
الزم به ذکر است که پیدایش استانداردها و نظامهای کیفیتی کمك شایانی به تحقق حقوق مصرف کننده کرده اند ،اما علی رغم
وجود مقررات گوناگون ناظر بر تولید کاالها و نظامهای کنترل کیفیت ،ممكن است در رعایت الزامات پیش بینی شده برای تولید
کاالها سهل انگاری شود و به سبب نقص در طراحی یا ویژگیهای موردنظر در مواد اولیه ،یا وجود نقص در هر یك از مراحل تولید،
کاالهایی ناقص ،معیوب ،خطرآفرین یا فاقد کیفیت الزم تولید گردد .بنابراین باید روشن شود که اگر کاالهای مذکور برای عرضه به
مصرف کننده ارائه شده و مصرف کننده در اثر استعمال آنها آسیب ببیند ،در این صورت ،شخص یا اشخاص مسئول چگونه باید
شناسایی شوند؟ آیا اساساً در این مورد مسئولیتی بر دیگری تحمیل می شود؟ حدود مسئولیت اشخاص چگونه تعیین می گردد؟
(کرونین 8و همكاران.)0444 ،

 -3-2اعتبار و شهرت برند
در بسیاری از بازارهای تجاری ،اعتبار و شهرت برند تأثیری قوی بر روی تصمیمات خرید خواهد داشت که ممكن است با اثر
تصویر برند روی محصوالت خاص متفاوت باشد .اعتبار برند مفهومی گسترده و عمومیتر است که بر ابعاد مختلف ارزش ویژهی
برند اثر میگذارد .اعتبار برند شرکت به عنوان ترکیبی از ارزیابی ذینفعان دربارهی “شرکت چیست” ” ،تا چه انداز شرکت تعهدات و
انتظارات ذینفعان را برآورده میکند” و سواالتی از این دست میباشد .در نتیجه اعتبار برند شرکت به عنوان یك نوعی از فیدبك
دریافت شده توسط سازمان از ذینفعان آن با توجه به اعتبار هویت و ادعای شرکت است (آیسا .)0488 ،گریسر( )0449سه نوع تأثیر
عمومی که اعتبار برند شرکت میتواند بر روی مشتریانش داشته باشد شناسایی کرد .اولی به برداشت متمایز سازی مشتریان از
کیفیت محصول و خدمت مرتبط است ،بنابراین این بخش شبیه تأثیر تصویر برند میباشد .دومی و سومی تأثیرات گسترده تر روی
برداشت مشتری از ارزش مالی و وفاداری آنان به شرکت است (گریسر.)0449 ،

 -1-3-2تفاوت بین برند و شهرت
برند و شهرت بسیار محكم به یكدیگر متصلاند اما مترادف نیستند .این مطلب را ارائه مینمایم زیرا که در بسیاری از شرکتها
در هنگام شروع پروژه مدیریت برند یابرندینگ ،با این مسئله روبرو شدهام و از مدیران میشنوم که پروژه برند را به پروژه شهرت
نام تجاری برای فهم بهتر نیرویهای انسانی سازمان خود ،ترجمه مینمایند .حتی مدیری درخواست نمود که ما نیز از واژه شهرت
سازی بهجای برندسازی استفاده نماییم.این مورد بسیار عادی است که عموم مردم ،برند داشتن را با شهرت داشتن مترادف میدانند.
با توجه به اینكه برند و شهرت هردو از نوع داراییهای نامشهود (ناملموس /غیر عینی) شرکت هستند ،این ناملموس بودن سبب
میشود که تفسیر یكسانی از این دو واژه در ذهن مدیران ایجاد گردد .همچنین موجب شده است تا گرایش و هدفگذاری مدیران
به برندسازی و ایجاد شهرت از یك مسیر واحد برنامهریزی گردد (کاتلر.)14 :8094 ،
شهرت و برند ،هردو از مسیر برقراری ارتباط با مخاطب شكلگرفته و به دنبال بهبود شناخت و درک مخاطب از کاال یا خدمت
هستند .عملكرد برند دارای ماهیت چندگانه و اثری افزاینده دارد .هدف از برند و عملیات برندسازی ،ایجاد اشتیاق و تمایز است.
تحریك خریداران به پرداخت وجه بیشتر برای محصوالت و خدمات سازمان بهجای اینكه آن پول را جای دیگر صرف نمایند.
شهرت حاصل جمع کل سوابق کاری سازمان است (هادوویچ .)0488 ،شهرت عبارت است حاصل جمع فعالیتها و اظهارنظرهای
گذشته تا امروز سازمان است .در این حالت برند ساخته میشود که این شهرت به را کسب درامد و پول نزدیك نماید .پس یكی از
وظیفه مدیریت برند ،حفاظت از شهرت سازمان بهمنظور حفظ اعتماد و اعتبار است .برند نقشی پویا و کنش گرا ،اما شهرت نقشی
تدافعی دارد .ولی هر دو برای سازمان ضروری است.هر یك میتواند دچار مشكل شده و آسیب ببینند و آسیب یكی بر دیگری تأثیر
خواهد گذاشت (دیك 0و همكاران.)8994 ،
1 Cronin
2 Dick
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شهرت ،موتور محرک برند و کسبوکار شما است .اعتبار و ثبات شهرت سبب جذب مردم ،سرمایهگذاران و رهبران خواهد بود.
حمایت سهامداران در تخصیص منابع در دسترس خود به سازمان در اثر وجود برند خواهد بود .برندها موجب افزایش میزان قضاوت
مردم در خصوص افراد درون سازمان (در مورد شیوه کسبوکار یا شبكه توزیع و پخش مورداستفاده ،روش جذب رهبران و کسانی
آنان را به یكدیگر مرتبط میسازند) شده است .آگاهی (دیگر نقطه اشتراک بین برند و شهرت) از برند و فعالیتهای سازمانی در
شبكههای اجتماعی نیز خود باعث ایجاد تلفیق بیشتر شهرت و برند خواهد شد (عزیزی و همكاران .)8098 ،تمرکز بر شهرت به
بهای عدم توجه به برند موجب پژمرده شدن محصول در بازار میگردد .از طرف دیگر ،توجه به برند به قیمت نادیده گرفتن شهرت
میتواند به خطر مشابه بی انجامد ،مانند پایین آمدن ارزش سهام ،مشكل در استخدام نیروی انسانی نخبه و شایسته و حتی تحریم
محصوالت توسط مشتریان (ریچاردسون.)8990 ،8
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دو اتومبیل را در نظر بگیرید .این دو خودرو دارای شكل یكسان و خصوصیات و توان مند یهای مشابه هستند و روی یك
شاسی مشابه سوار شد هاند .فرق موجود میان آن دو ،نام آ نهاست .یكی از آ نها نامش فیات و دیگری نامش تویوتا کروال است.
بدون در نظر گرفتن کلیه موارد مشابه میان این دو خودرو ،تویوتا گرانتر از فیات به فروش می رسد .چرا؟ برای اینكه مصر
فكنندگان به نام تجاری تویوتا اعتماد دارند و حتی حاضرند جهت دریافت آن مبلغ اضافی هم بپردازند .آیا این سناریو ،یك اتفاق
نادر است؟ امروزه مصرف کنندگان از فروشگاه های بزرگی خرید میکنند که همه اجناس ،از وسایل خانگی و رایانه گرفته تا
غذاهای حاضری و بطریهای آب در آنها عرضه شوند .مواجه شدن با انبوه فراوانی از محصوالت که به لحاظ کیفیت و شكل
یكسان هستند ،تصمیم خرید مصرف کنندگان را بدون توجه به خصوصیات آنها به شهرت تجاری (خوش نامی) محصوالت سوق
میدهد .در حقیقت ،نامهای تجاری آن قدر در تصمیمگیری های خرید مصرف کننده دارای اهمیت شدهاند که به عنوان دارایی
شرکت (سازمان) و دارایی اصلی یاد میشود .احتماالً شما با یك نگاه سطحی ،در مییابید که چه عاملی عالمت تجاری را به لحاظ
کلیه جنبهها توسعه خواهد داد .در اول صبح ،وقتی میخواهید برای دویدن بیرون بروید ،کفش ورزشی نایك به پا می کنید .وقتی
به خانه بر میگردید ،دوش میگیرید و لباس با یك مارک معروف را به تن میکنید .با خودرو مدل باالی خود که مارک معروفی
دارد ،به اداره میروید .شما این محصوالت را به صورت اتفاقی انتخاب نكرده اید برای اینكه آنها نیازهای اولیه شما را برای لباس
(پوشاک) و حمل و نقل (جابجایی) برآورده میکنند .همچنین نام تجاری آن ها یك کیفیت مطمئن را به شما وعده م یدهد ،به
شكلی که شما به آن اعتماد میکنید (رنجبریان .)849 :8014 ،زالتمن وکانون 0و عدهی دیگری از محققین بر این باورند که که
مفهوم اعتماد تنها به موقعیتهای عدم اطمینان مربوط هستند .بویژه اینكه اعتماد به برند عدم اطمینان در محیطی که مصرف
کنندگان احساس آسیب پذیری می کنند کاهش میدهد .دونی 0و کانون پیشنهاد کردهاند که ایجاد اطمینان شامل یك فرایند
حسابی مبتنی بر توانایی یك سازمان برای اجرای تعهدات خود و براورد هزینه در مقابل منفعت باقی ماندن در یك رابطه است.
اعتماد برند به وفاداری برند یا تعهد منجر میشود؛ چراکه ااعتماد ارتباطات مبادلهای ایجاد مینماید که بسیار ارزشمند هستند و تعهد
نیز به صورت تمایلی بادوام جهت حفظ یك ارتباط ارزشمند تعریف میشود .بنابراین وفاداری یا تعهد زمینهی ،ادامه و نگهداری یك
ارتباط ارزشمند و مهم را که توسط اعتماد ایجاد می گردد ،فراهم می کند .به عبارت دیگر اعتماد و تعهد بایستی مرتیط باشند
چراکه اعتماد در معاوضات ارتباطی مهم است اندوخته چنین ارتباطات ارزشمندی است .بنابراین می توان نتیجه گرفت که اعتماد
برند هم به وفاداری نگرشی و هم وفاداری رفتاری کمك می نماید (زهیر و همكاران.)0488 ،

-4-2پیشینه پژوهش
در این قسمت به پارهای از پژوهشهای انجام شده در رابطه با اعتماد کارکنان نسبت به سازمان ؛ مقاومت در برابر تغییر ؛و
میل به ادامه خدمت در سازمان اشاره خواهد شد:
تسو 4و همكاران ( )0484در تحقیقی به بررسی تأثیر شهرت و قیمت بر قصد خرید پرداختند .این تحقیق بر 044مشتری به
صورت میدانی در شهر واتسنز تایوان انجام گرفت .نتایج نشان داد که شهرت و قیمت بر قصد خرید تأثیر معنیداری دارند.بیون و
استرنكوئیست )0484( 4تحقیقی بر  810نفر از مصرف کنندگان چینی به هدف شناسایی ابعاد مختلف خبرگی قیمت و تأثیر آن بر
انگیزه های خرید لذت جویانه صورت گرفته دادند .بر اساس یافته های این تحقیق سه متغیر حساسیت به وجهه ،آگاهی از قیمت و
1 Richardson
2 Zaltman & Canon
3 Doney
4 Tsou

5 Byun & Sternquist
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آگاهی ارزش بعنوان عوامل اثرگذار بر متغیر خبرگی قیمت مصرف کنندگان شناخته شدند .همچنین تأثیر این متغیر بر لذتبخشی
خرید مورد تأیید قرار گرفت .همچنینی اثرگذاری مثبت دو متغیر حساسیت وجهه و آگاهی از ارزش بر لذت بخشی خرید حمایت
گردید .در مطالعه بوو 8و همكارانش ( )0480که تحت عنوان یك مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و کاربرد آن برای اهداف
چند گانه ،در آمریكا انجام شد؛ این مطالعه به بررسی اطالعات تجربی برای توسعه یك مدل برند با استفاده از مدل های ارزش
ویژه برند مبتنی بر مشتری و اطمینان از روایی و پایایی این مدل می پردازد .نتایج پژوهش ،مفهوم ارزش ویژه برند مبتنی بر
مشتری را تأئید می کند و افزون بر این نشان می دهد که آگاهی از برند تأثیر مثبتی بر ارزش برند دارد اما نمی تواند اثر مستقیمی
0
بر وفاداری مشتریان به برند داشته باشد .به بیان دیگر ،توریستی که تجربه مثبتی دارد ،ممكن است مشتری وفاداری نباشد.گستی
( ) 0480به مقایسه ادراکات قیمت از سوی مصرف کنندگان در لهستان و ایاالت متحده آمریكا پرداخته اند .آنها تشابهاتی را میان
ادراک قیمت در بین این دو گروه از مصرف کنندگان بدست آوردند.اورث و گرین )0480( 0در کشور آلمان پژوهشی را تحت عنوان
مقایسه وفاداری مشتریان در تجارت خانوادگی با تجارت غیر خانوادگی :نقش تصویر شرکت ،اعتماد و رضایت انجام دادند و به این
نتیجه رسیدند که تصویر شرکت به طور مستقیم وغیرمستقیم (از طریق رضایت) بر وفاداری مشتریان تأثیر دارد .همچنین رضایت
مشتری نیز مستقیماً تحت تأثیر تصویر فروشگاه و به طور غیر مستقیم تحت تأثیر اعتماد قرار می گیرد .افزون بر این ،یافته ها
نشان می دهد ،میزان وفاداری مشتریان در تجارت خانوادگی در مقایسه با تجارت غیر خانوادگی تفاوتی ندارد.نظری و اشكانی
( )8090در تحقیقی به ارزیابی انصاف قیمتی ادراک شده بر اساس نظریه اِسنادی پرداختند .انصاف قیمتی یكی از مهمترین مسائل
در حوزه قیمت گذاری می باشد و تأثیر زیادی روی رفتار خرید مشتریان دارد .با این حال محققان کمی در دنیاو ایران به این
موضوع پرداخته اند .برای این منظوراز مدل مفهومی بر پایه دیدگاه إسنادی استفاده شده است .جامعه آماری شامل دانشجویان
ساکن در کوی دانشگاه تهران که به طور مكرر از حمل و نقل بین شهری استفاده می کنند ،می باشد ،فرضیه های تحقیق بر
اساس تحقیقات گذشته ارائه شده که همگی تأیید شدند و به این نتیجه رسیده شد که مفهوم إسناد شناختی و واکنش احساسی
تأثیر مستقیم و مقایسه قیمتی تأثیر معكوس روی ادراک انصاف قیمتی دارد و همچنین به این نتیجه رسیده شد که انصاف قیمتی
همانطوری که تأثیر مستقیم روی رفتارهای مثبت مشتریان (مفاهیم وفاداری و تمایل به پرداخت (دارد به طور همزمان تأثیر
معكوس روی رفتارهای منفی مشتریان(مفاهیم رفتارهای تالفی جویانه و شكایت آمیز) دارد.غفاری آشتیانی ( )8090در تحقیقی به
بررسی تاثیر ابعاد ادراک قیمت بر خبرگی قیمت و میزان لذت بخشی خرید پرداخت .هدف از انجام این تحقیق ،معرفی متغیر
خبرگی قیمت به عنوان نتیجه ادراکات مثبت (حساسیت به وجهه) و ادراکات منفی (آگاهی از ارزش و قیمت) از قیمت ،همچنین
بررسی اثرگذاری خبرگی قیمت بر انگیزه خرید لذتجویانه در مصرف کنندگان است .ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده و جامعه
آماری دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی شهر اراک میباشد .نتایج پژوهش حاکی از آن است که حساسیت به وجهه ،آگاهی از قیمت
و آگاهی از ارزش اجزای تشكیل دهنده خبرگی قیمت در مصرف کنندگان ایرانی هستند و خبرگی قیمت از هر دو نوع ادراک مثبت
و منفی نسبت به قیمت ناشی میشود .همچنین ،در حالی که خبرگی قیمت ،حساسیت به وجهه و آگاهی از ارزش بر خرید
لذتجویانه تاثیر مثبت دارند ،آگاهی از قیمت بر خرید لذتجویانه تاثیر منفی دارد.خدادادحسینی و همكاران ( )8090در تحقیقی
مطالعۀ ارزش ویژة برند از دیدگاه باورهای شكل دهندة نگرش مصرفکنندگان پرداختند .پژوهش حاضر از نوع پیمایشی میباشد.
 011نفر از کاربران ایرانسل که در معرض تبلیغات فوتبالی آن قرار گرفته اند ب هعنوان نمونه در نظر گرفته شدند .یافته ها حاکی
از تأثیر معنادار باورهای اطالعات محصول ،نقش و تصویر اجتماعی ،لذت گرایی ،عامل مزاحمت ،مادیگرایی ،کذب بودن و شهرت
در تبلیغات فوتبالی بر نگرش نسبت به تبلیغات و تأثیر معنادار نگرش نسبت به تبلیغات بر ارزش ویژة برند بود.نظری و همكاران
( )8090در پژوهشی به بررسی تأثیر عوامل ادراک قیمتی بر مشتری و پذیرش قیمت (مطالعۀ موردی :خدمات تلفن همراه شرکت
ام .تی .ان.ایرانسل) پرداختند .جامعۀ آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه تهران است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 009
نفر بهطور تصادفی برای پاسخدادن به پرسشهای پرسشنامه انتخاب شدند .بر اساس تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده،
قیمت منصفانه اثر مثبتی بر رضایت قیمتی ،رضایت مشتری و وفاداری مشتری دارد .همچنین رضایت قیمتی اثر مثبتی بر رضایت
مشتری دارد و رضایت مشتری تأثیر مثبتی بر وفاداری مشتری میگذارد ،اما رابطههای بین رضایت و وفاداری مشتری با پذیرش
قیمت رد شدند .نتایج پژوهش بیانگر این است که قیمت منصفانه سنگ بنای رضایت قیمتی ،رضایت مشتری و وفاداری مشتری
است ،بنابراین ارزیابی ادراک مشترکان شرکت ام .تی.ان.ایرانسل از بعد قیمت منصفانه ،توصیه میشود.مالحسینی و جبارزاده
( )8090در تحقیقی به بررسی تاثیر ریسك ،ارزش و آگاهی قیمت بر تمایل به خرید کاالهای بازار خاکستری در استان کرمان
پرداختند .در سالهای اخیر و در حوزه بازاریابی بین الملل ،بازار خاکستری توجه زیادی را به خود جلب کرده است .جامعه مورد
1 Boo
2 Geçti
3 Orth and Green
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بررسی ،مصرف کنندگان استان کرمان هستند که یك نمونه  044نفری از آنها برای این مطالعه به صورت نمونه گیری خوشه ای
تصادفی انتخاب شده است .نتایج تحقیق گویای آن است که آگاهی قیمت ،بیشترین تاثیر را بر تمایل به خرید مصرف کنندگان دارد
و ریسك ادراک شده نیز اثر منفی و معناداری بر نگرش مصرف کنندگان دارد.سلطانی و همكاران ( )8090در تحقیقی به بررسی
عوامل موثر بر ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند الستیك بارز در شهر کرمان پرداختند .توسعه برند ،یك استراتژی
مشهور برای شرکت ها از سال ها پیش بوده است و موفقیت آن وابسته به پذیرش و ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه برند است؛
جامعه آماری در این پژوهش مصرف کنندگان الستیك بارز در شهر کرمان بوده ،حجم نمونه برابر با  808نفر بوده که برای به
دست آوردن آن از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول جامعه نامحدود استفاده شده است .نتایج حاکی از آن است که تجربه
برند ،تصویر ذهنی برند ،تناسب درک شده برند ،رضایت برند ،ارزش ویژه برند ،اعتماد برند و وفاداری برند به طور معناداری بر
ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از توسعه برند تاثیرگذار می باشد .این در حالی است که تاثیر دو عامل تجربه برند و رضایت برند
نسبت به سایر عوامل بیشتر بوده است.

-5-2ارائه مدل مفهومی
شكل زیر ،مدل مفهومی این پژوهش را که بر اساس مبانی نظری و همچنین مطالعات انجام شده در سایر زبان های طراحی
شده است را نشان می دهد.

ادراک از قیمت

کننده

شکل( )1مدل مفهومی پژوهش(تو و همکاران)5112،

-6-2هدف و فرضیه های پژوهش
هدف این پژوهش  ،بررسی رابطه بین ادراک از قیمت و نگرش مصرفکننده با نقش میانجی شهرت برند در شرکت گیتا
طالیی گلستان در سال  8091می باشد که در زیر فرضیه های این پژوهش بیان شده اند.
فرضیه اول :بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد.
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شهرت برند

نگرش مصرف

فرضیه دوم :بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین شهرت برند و نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهارم :بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد.

-3روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر ازنظر روش گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی و همبستگی میباشد .توصیفی ازآنجهت که یافتهها به همان
صورت که جمعآوریشدهاند ،بدون هیچگونه دستکاری توصیف میگردند و روابط بین متغیرها بررسیشده و رابطه بین متغیر
مستقل و متغیرهای وابسته ارزیابی میشوند .از آنجا که اطالعات توسط یك نمونه غیر احتمالی از جامعه اصلی بهوسیله پرسشنامه
بهدستآمده بعد پیمایشی این بررسی نیز تأمین گردیده است .در پژو هش حاضر ،برای تایید روایی پرسشنامه از روش خبرگان
استفاده شده است .همچنین باید اذعان داشت در تحقیق حاضر ،در این پژوهش پرسشنامه ادراک از قیمت برتون و
همكاران(، )8991پرسشنامه شهرت برند جین و سوه()0444؛و پرسشنامه نگرش مصرف کننده برتون و همكاران( )8991استفاده
شده است .در این پژوهش برای اطمینان از پایایی پرسشنامههای توزیعشده بین کارکنان با استفاده از نرمافزار آماری اس پی اس
اس ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامههای این پژوهش محاسبه گردید که در جدول ( )8آمده است.
جدول(-)1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامههای پژوهش
تعداد گویه ضریب آلفای کرونباخ
متغیر
4994
80
ادراک از قیمت
4998
0
شهرت برند
4990
0
نگرش مصرف کننده
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جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشتریان عمده شرکت گیتا طالیی گلستان در سال  8091به تعداد  8814نفر میباشد.جهت
محاسبه حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید و حجم نمونه  094نفر برآورد گردید .همچنین جهت انتخاب نمونه
مناسب و برای توزیع پرسشنامه از روش تصادفی ساده استفاده شده است .برای رفع اثرات پرسشنامههای گمشده و ناقص و موارد
پاسخ داده نشده توسط پاسخگویان بر روی نتایج پژوهش ،پرسشنامه اضافی بین پاسخگویان توزیع و در نهایت  094پرسشنامه
صحیح جهت تجزیه و تحلیل دادهها انتخاب شدند..تحلیلها در دو بخش مجزا ،بهصورت آمار توصیفی و آمار استنباطی میباشند.
در بخش توصیفی ،از جدولها و نمودارها برای توصیف و شناخت جمعیت موردمطالعه بهره گرفته میشود .در بخش آمار استنباطی
نیز فرضیههای تحقیق با روش مدل معادالت ساختاری آزمون قرار میگیرند؛ بنابراین روش مدل معادالت ساختاری با نرمافزار
 Lisrelبرای آزمون فرضیههای تحقیق به کار میرود.

-4یافته های پژوهش
در ادامه ،با ارائه آمار توصیفی از جامعه و نمونه مورد بررسی در جدول( ،)0ارائه نتایج آزمون فرضیهها و در نهایت ارائه مدل
نهایی پژوهش،که در اصل براساس نتایج آزمون فرضیهها و اصالح مدل مفهومی ارائه شده است ،یافتههای پژوهش تشریح خواهد
شد.
جدول ( )0فراوانی ویژگیهای اعضای نمونه
ویژگی افراد
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زیرگروه
مرد
زن
کمتر از  04سال
 08تا  04سال
 08تا  44سال
بیش از  44سال
زیر دیپلم و دیپلم
فوق دیپلم
کارشناسی
کارشناسی ارشد و باالتر

جنسیت

گروهای شنی

تحصیالت

تعداد
810
801
00
880
04
04
18
04
90
10

درصد
41
00
04
09
00
80
08
00
00
00

مد یا نما
مرد

 08تا  04سال

کارشناسی

-2-4آزمون فرضیات
-1-2-4تحلیل عاملی
در انجام تحلیل عاملی ،ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که آیا میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد
استفاده قرار داد یا نه؟ بنابراین در ابتدا به بررسی مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی میپردازیم .روشهای مختلفی برای این
کار وجود دارد که از جمله آنها میتوان به محاسبه مقدار  KMOاشاره کرد که مقدار آن همواره بین  4تا  8در نوسان است .در
صورتی که مقدار  KMOکمتر از  4944باشد ،دادهها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بود و اگر مقدار آن بین  4944تا 4919
باشد ،میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت ،ولی در صورتی که مقدار آن بزرگتر از  490باشد ،همبستگیهای موجود
در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهد بود .از سوی دیگر برای اطمینان از مناسب بودن دادهها مبنی بر اینكه ماتریس
همبستگیهایی که پایه تحلیل قرار میگیرد ،در جامعه برابر با صفر نیست ،از آزمون بارتلت استفاده شده است .به عبارت دیگر با
استفاده از آزمون بارتلت میتوان از کفایت نمونهگیری اطمینان حاصل کرد .نتایج حاصل که در جدول ( )0نشان داده شده است،
نشانگر مناسب بودن همبستگیهای موجود بین دادهها برای تحلیل عاملی و کفایت نمونهگیری است ،از این رو میتوان به تحلیل
عاملی ،اقدام کرد.
جدول-4آزمون  KMOو بارتلت
.841
7695.670

Approx. Chi-Square
df

.000

Sig.

253
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity

با توجه به عدد ( KMOبزرگتر از  )490و عدد معناداری آزمون بارتلت کمتر از  4درصد میتوان گفت که دادهها برای اجرای
تحلیل عاملی مناسب است و از شرایط مورد نیاز برخوردار است.

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11
PP12
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
CA1
CA2
CA3
CA4

Extraction Method: Principal Component Analysis.

این جدول دارای دو ستون  Initialو  Extractionمیباشد که نشاندهندة اشتراک یك متغیر (گویه) برابر با مربع همبستگی
چندگانه (  )𝑅2با عاملها است .ستون اول اشتراکات اولیه ،اشتراکها را قبل از استخراج عامل (یا عاملها) بیان میکند و تمامی
اشتراکهای اولیه برابر یك است و هر چه مقادیر اشتراک استخراجی بزرگتر باشد (یعنی بزرگتر از  )494عاملهای موردنظر را
بهتر توصیف (نمایش) میدهند .بنابراین جدول باال نشاندهندة مناسب بودن تمامی سؤاالت در فرآیند تحلیل عاملی میباشد به
علت اینكه عدد اشتراکات سؤاالت از  494بیشتر است.

مجموع مجذور بارهای عاملی
(بعد از چرخش)
نسبت از واریانس
جمع
درصد تجمعی
(به درصد)
6.534 28.408
28.408
4.873 21.188
49.595
4.706 20.460
70.055

جدول-6واریانس تبیین شده
مجموع مجذور بارهای عاملی
مقدار ویژه
(قبل از چرخش)
نسبت از واریانس
نسبت از واریانس
جمع درصد تجمعی
درصد تجمعی
(به درصد)
(به درصد)
56.324
56.324 12.955 56.324 56.324
8.438
64.763 1.941
8.438
64.763
5.293
70.055 1.217
5.293
70.055
4.959
75.015
4.299
79.313
3.391
82.704
2.724
85.428
2.242
87.670
1.979
89.650
1.597
91.247
1.538
92.785
1.335
94.120
1.213
95.333
1.035
96.368
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جدول-2اشترکات اولیه
Initial
Extraction
1.000
.609
1.000
.543
1.000
.783
1.000
.724
1.000
.736
1.000
.765
1.000
.559
1.000
.741
1.000
.690
1.000
.810
1.000
.835
1.000
.678
1.000
.698
1.000
.612
1.000
.642
1.000
.747
1.000
.722
1.000
.716
1.000
.771
1.000
.814
1.000
.526
1.000
.618
1.000
.776

عاملها
جمع
12.955
1.941
1.217
1.141
.989
.780
.626
.516
.455
.367
.354
.307
.279
.238

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

11

97.171
97.733
98.270
98.782
99.169
99.504
99.722
99.892
100.000

.804
.561
.537
.511
.387
.335
.217
.171
.108

.185
.129
.124
.118
.089
.077
.050
.039
.025

15
16
17
18
19
20
21
22
23

جدول کل واریانس تبیین شده نشان میدهد که سؤاالت پرسشنامه سه عامل را تشكیل میدهند و این عاملها در حدود
 04944درصد واریانس را تبیین و پوشش مینماید که در واقع نشاندهندة روایی مناسب سؤاالت میباشد .در ادامه ماتریس چرخش
یافتۀ عاملی آورده میشود .این ماتریس همبستگی گویه (سؤاالت یا متغیرها) و عامل را مشخص میکند که براساس میزان
همبستگی این ارتباط روشن خواهد شد .در این ماتریس بارهای عاملی (نمرات عاملی) هر یك از متغیرها بزرگتر از  494میباشند
و زیر چتر عامل موردنظر قرار می گیرند که هر چقدر مقدار این ضریب بیشتر باشد عامل مربوطه نقش بیشتری در کل تغییرات
(واریانس) متغیر موردنظر دارد .جدول زیر نشان میدهد که چه سؤاالتی و با چه بارهای عاملی به این عاملها مرتبط هستند.
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نگرش مصرف کننده
.173
.193
.498
.371
.085
.222
.198
.174
.326
.292
.230
.279
.545
.578
.622
.748
.701
.829
.802
.526
.097
.237
.252

جدول -7ماتریس چرخش یافتۀ عاملی
عامل ها
ادراک از قیمت
شهرت برند
.605
.461
.711
-.027
.682
.266
.739
.201
.709
.475
.632
.563
.675
.255
.657
.528
.735
.210
.646
.555
.642
.608
.663
.402
.220
.594
.441
.288
.240
.443
.297
.315
.162
.452
.166
.029
.339
.109
.013
.733
.461
.551
.301
.687
.439
.721

PP1
PP2
PP3
PP4
PP5
PP6
PP7
PP8
PP9
PP10
PP11
PP12
BR1
BR2
BR3
BR4
BR5
BR6
BR7
CA1
CA2
CA3
CA4
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شکل( )5مدل ساختاری تحقیق در حالت استاندارد

شکل( )3مدل ساختاری تحقیق در حالت معناداری
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جدول ( )8برازش شاخص ها
دامنه مورد قبول
شاخص برازش
𝟐𝒙
𝒇𝒅

) شاخص نسبت مجذور خی دو بر درجه آزادی)

(CFIشاخص برازش تطبیقی)
(GFIشاخص برازندگی)
(AGFIشاخص تعدیل برازندگی)
(NFIشاخص نرم شدة برازندگی)
(NNFIشاخص نرم نشدة برازندگی)
(RMSEAخطای ریشۀ میانگین مجذورات تقریب)
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مقدار

نتیجه

>0

8980

مناسب

<499
<499
<499
<499
<499
>4941

4991
4991
4994
4991
4990
49401

مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب
مناسب

جدول ( )9نتایج آزمون تی  :آزمون فرضیههای تحقیق
ضریب
ضریب
نشان
مسیر
غیرمستقیم
مسیر
4919
ادراک از قیمت  نگرش مصرف کننده
PP  CA
4901
ادراک از قیمت  شهرت برند
PP  BR
4909
شهرت برند  نگرش مصرف کننده
BR  CA
ادراک از قیمت شهرت برند  نگرش مصرف
PP

BR

4904×4909=4900
CA
کننده

معناداری
9940
88940
0914
-

نتیجه
آزمون
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

نتیجه گیری
نتایج تحقیق برای فرضیه اول نشان داد که بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد .ادراک
مصرفکنندگان از قیمت در طی زمان شكل میگیرد ،به این ترتیب ،مصرف کنندگان اطالعات مربوط به قیمت را به شكل بصری
یا شنیداری دریافت نموده ،سپس این اطالعات را تفسیر میکنند و در نهایت به نتیجه میرسند .مصرف کنندگان در این راستا از
برخی رویكردها استفاده میکنند یا رویكردهای جدیدی را از طریق کسب تجربه یا یادگیری در طی فرایندهای خرید قبلی توسعه
می بخشند .در این شرایط ،مصرف کنندگان چنین فرآیندی را حتی در مورد برندهای خاص دنبال می کنند .خریداران ایرانی غالبا
تجربیات و اطالعات مثبت و منفی خرید را با انجام تبلیغات شفاهی در اختیار سایرین قرار میدهند ،که این امر برای بازاریان
مشكالت و فرصتهایی ایجاد میکند .خبرگی قیمت که به معنی رفتارهای جستجو و به اشتراک گذاشتن اطالعات در مورد قیمت
کاالها توسط مصرف کنندگان است ،غالبا به عنوان بعد منفی قیمت در نظر گرفته میشود .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات تسو
و همكاران ( ،)0484گستی ( ،)0480چن و سادکیو ( ،)0440مالحسینی و جبارزاده ( )8090همخوانی دارد.
نتایج تحقیق برای فرضیه دوم نشان داد که بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنیداری وجود دارد .انصاف قیمتی یكی
از مهمترین مسائل در حوزه قیمت گذاری می باشد و تأثیر زیادی روی رفتار خرید مشتریان دارد .با این حال محققان کمی در دنیاو
ایران به این موضوع پرداخته اند .قیمت محرک پیچیدهای است و مصرف کنندگان به طرق مختلف و بر مبنای تجربه و مرجع های
خود ادراکشان از قیمت را شكل می دهند .دیكسون و سادیر اعالم کردهاند که پر واضح است که خریداران به لحاظ قصد و واکنش
شان نسبت به قیمت و ترفیع های قیمت بسیار ناهمگن هستند .لیختن اشتاین و همكاران ( )8990در تحقیق خود این تفاوت ها را
کشف کرده و هفت نوع ادراک مختلف قیمت را در میان مصرف کنندگان برمی شمارند .پنج مورد از این ادراکات بیشتر بر نقش
منفی قیمت متمرکز است (مانند آگاهی از قیمت و حساسیت به تخفیفات قیمت) و دو مورد دیگر نقش مثبت قیمت را هدف قرار
می دهد (مانند حساسیت و وجهه) .حساسیت به وجهه ،آگاهی از قیمت و آگاهی از ارزش اجزای تشكیل دهنده خبرگی قیمت در
مصرف کنندگان ایرانی هستند و خبرگی قیمت از هر دو نوع ادراک مثبت و منفی نسبت به قیمت ناشی میشود .قیمت منصفانه و
رضایت قیمتی از مباحث مهم قیمتگذاری است .امروزه قیمت گذاری کاالهای مصرفی و توریسم ناشی از رفتارهایی است که
مصرف کنندگان عمده و آن در کشورها از خود نشان میدهند .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیق تسو و همكاران ( ،)0484چن و
سادکیو ( )0440همخوانی دارد.
نتایج تحقیق برای فرضیه سوم نشان داد که بین شهرت برند و نگرش مصرف کننده رابطه معنیداری وجود دارد .توجه یا
آگاهی به ارزش ،داللت بر آگاهی و تجربه مصرف کنندگان در ارزیابی کیفیت و قیمت کاالها و خدمات دارد .ارزش از تقابل میان
آنچه که مشتری دریافت می دارد (یعنی کیفیت ،مزایا ،سودمندی و تسهیالت) و آن چه که برای کسب مزایای مذکور از دست می
دهد( .یعنی قیمت ،هزینه ها و از دست رفته ها) ناشی می شود .به عبارتی ارزش ادراکی مشتری در پیش بینی رفتار مشتری در

انتخاب و قصد خرید مجدد وی در آینده نقش مهمی ایفا می کند و ترجیح مصرف کننده را شكل می دهد .مصرف کنندگان مزایای
حاصل در ازای قیمت پرداختی را در مقایسه قرار می دهند که این امر منجر به ادراک ارزش می شود .از نظر برخی از مصرف
کنندگان ،ادراک قیمت گاه یا هم خوانی بین قیمت پرداختی در ازای کیفیت دریافتی در معامله خرید ارتباط دارد .گاهی از ارزش به
عنوان ارزیابی قیمت پرداختی در ازای کیفیت دریافت شده معرفی می گردد .اگر مصرف کنندگان قیمت را به عنوان ازخودگذشتگی
های مالی تلقی کنند ،نسبت به ارزش آگاهی بیشتری خواهند داشت .در نتیجه ،آگاهی از ارزش باز تابگر نگرانی برای قیمت
پرداختی نسبت به کیفیت دریافتی است .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات تسو و همكاران ( ،)0484چن و سادکیو (،)0440
خدادادحسینی و همكاران ( ،)8090سلطانی و همكاران ( ،)8090حیدرزاده و همكاران ( )8094همخوانی دارد.
نتایج تحقیق برای فرضیه چهارم نشان داد که بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند رابطه
معنیداری وجود دارد .مصرف کنندگان آگاه از ارزش ،نسبت کیفیت به قیمت را برای اتخاذ تصمیم خرید در نظر می گیرند .به بیان
دیگر مصرف کنندگان درباره ارزش دریافتی در ازای پولی که از دست داده اند ،قضاوت می کنند .که هر مصرف کنندهای باید میان
قیمت و کیفیت موازنه ای را برقرار نماید؛ قطع نظر از میزان درآمد یا اهداف کیفی که در نظر دارد .از این رو می توان انتظار داشت
که مصرفکنندگان بسیار آگاه از ارزش برای دستیابی به نگرش درباره برندهای خصوصی اقدام به ایجاد موازنه میان کیفیت و
قیمت نمایند .به عنوان مثال ،اگر مصرف کنندگان چنین ادراک نمایند که کیفیت برندهای خصوصی با توجه به قیمت آن ها باالتر
است ،نگرش مثبتی را نسبت به این برندهای خصوصی پیدا خواهند کرد .نتایج این فرضیه با نتایج تحقیقات تسو و همكاران
( ،)0484چن و سادکیو ( )0440همخوانی دارد.

نتایج تحقیق نشان داد که بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده رابطه معنی داری وجود دارد ،لذا پیشنهاد میگردد:

توصیه میشود شرکت از قیمتهای پایین و با کیفیتی مناسب استفاده کنند تا مشتری به خرید محصوالت راغب
شود.
به مدیران شرکت توصیه میشود که با توجه به دیدگاه مشتری هم بر قیمت و هم بر کیفیت مطلوب یك کاال تأکید
داشته باشند.
نتایج تحقیق نشان داد که بین ادراک از قیمت و شهرت برند رابطه معنی داری وجود دارد ،لذا پیشنهاد میگردد:
مدیران میتوانند به وسیله تغییر قیمت ،تصویری از کیفیت را در ذهن مصرفکننده ایجاد کنند؛ یعنی وقتی که قیمت محصول
افزایش مییابد ،مصرف کننده دلیل این امر را افزایش کیفیت محصول میداند.
هرچه شرکت در شناسایی نیازهای مشتریان بتواند سریعتر و کاراتر از رقبا عمل نماید و بتواند خدمت مورد نیاز مشتری را
شناسایی و ارائه نماید بدون شك از سهم بازار بیشتر و سود بیشتری برخوردار خواهد بود .لذا توصیه میشود که شرکت واحدی را
برای بررسی و شناسایی نیازهای مشتریان در سطح بازار راه اندازی نماید.
نتایج تحقیق نشان داد که بین شهرت برند و نگرش مصرف کننده رابطه معنی داری وجود دارد ،لذا پیشنهاد میگردد:
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پیشنهادات کاربردی

توصیه میشود برای فروش از فروشندههای معتبر و خوش نام استفاده شود تا مصرف کننده با خیال آسوده تری به
خرید این کاال اقدام کند.
توصیه میشود کاالهایی برای مصرف کننده لحاظ شود که از نظر قیمت ،کیفیت و شهرت دارای رتبه باالیی باشد.
نتایج تحقیق نشان داد که بین ادراک از قیمت و نگرش مصرف کننده با نقش میانجی شهرت برند رابطه معنی داری وجود
دارد ،لذا پیشنهاد میگردد:

با برنامهریزی دقیق و با ایجاد سیستمی جامع کنترل کیفیت و کمیت و همچنین وب سایت اینترنتی که از طریق آن
بتوانند نظر مصرف کننده را از کمیت و کیفیت محصوالت خود جویا شوند ،اقدامات الزم را در زمینه باال بردن کیفیت
محصوالت خود و در نتیجه رضایت مصرفکنندگان انجام دهند.
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چکـیده
تحقیق حاضر باهدف بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه انجام شده
است .ازنظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب میگردد .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای دولتی
شهرستان ارومیه در سال  0090میباشند که تعداد آنها  200نفر میباشد که از این تعداد  250نفر با استفاده از فرمول
کوکران انتخاب شده است .روش نمونهگیری از نوع تصادفی میباشد و جهت جمعآوری دادهها نیز از مطالعات میدانی
بهره برده و این کار از طریق توزیع پرسشنامه انجام گرفته است .میزان پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای
کرونباخ تعیین گردیده ،بهطوریکه ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه استفاده شده مورد تائید میباشد .اطالعات
بهدستآمده براساس فرضیههای پژوهش و با استفاده از روشهای آمار توصیفی از قبیل میانگین ،فراوانی و انحراف معیار
مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و در آمار استنباطی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شد .فرضیه اصلی تحقیق بیان
میکند که بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد .در فرضیههای
فرعی رابطه ابعاد اثربخشی سازمانی (انگیزش ،خالقیت ،وضوح ،حمایت ،بازخورد عملکرد ،توانمندسازی) با برونسپاری
مورد آزمون قرارگرفته است .طبق نتایج حاصل از این تحقیق ،آزمون فرضیه اصلی پژوهش (با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون) تایید شد؛ مبنی بر اینکه رابطه معناداری بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان
ارومیه رابطه وجود دارد ( .)p>3/35نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی نیز حاکی از این بود بین ابعاد اثربخشی سازمانی
(انگیزش کارکنان ،خالقیت سازمانی ،وضوح سازمانی ،حمایت سازمانی ،توانمندسازی ،بازخورد عملکرد) با برونسپاری
رابطه معناداری وجود دارد (.)p>3/35
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یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی ،اثربخشی سازمانی است که آن را مالکی برای ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب
میکنند .اهمیت رویکرد ترکیبی در حوزههای علوم انسانی ،دانشمندان را به بررسی موضوعات سازمانی در سطوح سهگانه تعریف،
نظریه و تحقیق جهت میدهد (زکی .)0030 ،از طرفی در مورد مفهوم اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد ،زیرا فرآیند
دستیابی به آن کار دشواری است.
اثربخشی سازمانی حدی است که در آن یک سازمان به اهدافش دست مییابد .در این مطالعه ،معیارهایی که اثربخشی
سازمانی را اندازهگیری میکند از تحقیق لی و چویی گرفته شده که شامل ادارك کلی اعضای سازمان از میزان موفقیت سازمانی،
سهم بازار ،میزان سوددهی ،نرخ رشد و نوآوریهای سازمان در مقایسه با دیگر رقبا ،میباشد .اینکه چگونه دانش در اثربخشی
سازمانی سهیم میشود ،موضوعی است که سازمانها میخواهند برای توضیح عملکردشان بدانند .اثربخشی سازمانی یک مفهوم
واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات متفاوتی میباشد .اثربخشی سازمانی
روشی است که سازمانها ،چگونگی تحقق موفقیتآمیز مأموریتهایشان را از طریق راهبردهای سازمانی ،مورد ارزیابی قرار
میدهند .به عبارت سادهتر ،اثربخشی سازمانی معموالً در قالب میزان یا درجهای است که در آن ،یک سازمان اهدافش را به دست
میآورد .از سوی دیگر یکی از مهمترین ویژگیهای یک رهبر و مدیر اثربخش در سازمان ،بهکارگیری مناسب یک استراتژی و
شیوه برخورد در رقابت است که البته میبایست این استراتژی توسط منابع اقتصادی و فنی آن سازمان و نیز بهوسیله عوامل
محیطی تعیین شود .کشورها برای دستیابی به فاکتورهای اقتصاد توسعه یافته ،نیازمند بهرهمندی از مزیتهای استراتژیهای رقابتی
هستند .این استراتژیها در دنیای کسب و کار جدید بهوسیله مکانیزم بازار اعم از(بازارداری ،بازار سازی و بازارگردانی) حاصل می
شود .از جمله استراتژی های نوین ،شبکه ای شدن فعالیت سازمانها میباشد .به گونه ای که سازمانها فعالیتهایی که در آن ها
قابلیت کلیدی دارند و از آن در مقایسه با رقبا ارزش آفرینی می کنند خود انجام می دهند و سایر فعالیت هارا به کسب و کارهایی
واگذار می نمایند که در آن فعالیت ها قابلیت کلیدی داشته باشند .این استراتژی برونسپاری 0نام دارد .برونسپاری موجب کوچک
شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها ،سرعت و کیفیت خدمات ،انعطاف پذیری ،انتقال تکنولوژی وفن آوری و در مجموع افزایش
بهره وری سازمان میگردد .بهکارگیری سیاستهای خصوصی سازی و برونسپاری امور در راستای کاهش هزینه های اجرایی می
تواند شتاب تحوالت محیطی و عدم اطمینان را برای سازمان تا حدودی بهبود بخشد .براساس مطالب ذکر شده این پژوهش بر آن
است تا رابطه بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری را در کارکنان بانکهای دولتی شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار دهد.

-2بیان مسأله
تغییر و تحوالت بین المللی وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین
المللی ،دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .ترسیم چشم انداز در حقیقت آینده دور یک کشور و بیانگر ارزشها،
آرمانها و تفکرات سیاستگزاران میباشد .چشم انداز ایران  0030و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین
اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ،الزام های دهکده
جهانی در امر ارتباطات انسانی و اجتماعی ،استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین تغییر نگرش به نیروی
انسانی در سازمانها ،مقدماتی را پیش روی سازمانها می نهند که روی آوری به اثربخشی سازمانی در دریای پر تالطم تغییرات
سازمانی یکی از موارد فوق است (زکی.)0030 ،
یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی ،اثربخشی سازمانی است که آن را مالکی برای ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب
میکنند .اهمیت رویکرد ترکیبی در حوزههای علوم انسانی ،دانشمندان را به بررسی موضوعات سازمانی در سطوح سهگانه تعریف،
نظریه و تحقیق جهت میدهد ،از طرفی در مورد مفهوم اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد ،زیرا فرآیند دستیابی به آن
کار دشواری است (زارعی.)0030 ،
امروزه رشد سریع تکنولوژی و رقابت در کسب اثربخشی باالتر ،سازمانها را به سوی سازمانهای برون مرزی سوق داده است.
سازمانهایی با ساختارهای انعطاف پذیر و چابک ،سازمانهایی که قادر باشند همواره خود را با تغییرات محیط هماهنگ سازند .این
خود مستلزم قابلیت دسترسی آسان و سریع سازمان به منابع مورد نیاز ،همچون نیروی انسانی متخصص ،دانش فنی و تکنولوژی
پیشرفته در خارج از سازمان است .در این حالت سازمانها جهت کسب منافع خود نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و پیشرفته هستند
(کیو و لین.)2300 ،5
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از آنجایی که تصمیم گیری نوع و میزان خدمات برون سپاری شده در سازمان بستگی به نظر مدیران و توجه به اهداف اصلی
سازمان دارد و این تصمیم و نوع استراتژی میتواند در تمام ساختار سازمان تأثیر داشته باشد و یکی از مهمترین مسائل و نتایج
حاصل از این تصمیم گیری ،عملکرد شرکت و به تبع آن دستیابی به اهداف مجموعه است .لذا تعیین میزان برون سپاری فعالیتها
نیازمند بهره گیری از برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی صحیح است .بنابراین ،با توجه به اینکه ابهامات گوناگونی در زمینه
اثربخش سازمانی و رابطه آن به برونسپاری وجود دارد و به خوبی نمی توان به شناسایی وضعیت اثربخشی سازمانی دست یافت،
تحقیق حاضر به عنوان گام مقدماتی در راستای پاسخ گویی به ابهام فوق بوده و مسئله تحقیق را در حیطه خالء نظری دانش
عنوان میکند و پژوهشگر را بر آن داشته تا با بررسی ارتباط بین متغیرهای فوق بتواند پس از تعیین ارتباط بین متغیرهای مذکور،
رابطه هر یک از متغیرها را تعیین نماید؛ بنابراین ،هدف ما در این تحقیق بررسی این موضوع میباشد که آیا رابطه ای بین
اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه وجود دارد؟

-3ضرورت و اهمیت تحقیق

عملکردشان بدانند (آرگوت و اینگرام.)2333 ،9
اثربخشی سازمانی یک مفهوم واحد و منفرد نیست؛ بلکه موضوعی بسیار پیچیده است که مشتمل بر ترجیحات و انتظارات
متفاوتی میباشد (کاتسیکا 5و همکاران .)2300 ،اثربخشی سازمانی روشی است که سازمانها ،چگونگی تحقق موفقیت آمیز
مأموریت هایشان را از طریق راهبرد های سازمانی ،مورد ارزیابی قرار می دهند (کیو و لین .)2300 ،به عبارت ساده تر ،اثربخشی
سازمانی معموال در قالب میزان یا درجه ای است که در آن ،یک سازمان اهدافش را به دست می آورد (کیم 5و همکاران.)2300 ،
از سوی دیگر رشد سریع تکنولوژی ،افزایش سرعت تغییرات در بازار محصوالت ،رقبا ،گسترش مرزهای بازار ،سازمانها را به
سوی سازمانهای برون مرزی سوق داده است .سازمانهایی با ساختارهای انعطاف پذیر و چابک ،سازمانهایی که قادر باشند همواره
خود را با تغییرات محیط هماهنگ سازند .این خود مستلزم قابلیت دسترسی آسان و سریع سازمان به منابع مورد نیاز ،همچون
نیروی انسانی متخصص ،دانش فنی و تکنولوژی پیشرفته در خارج از سازمان است .در این حالت سازمانها جهت کسب منافع خود
نیازمند یک برنامه ریزی منسجم و پیشرفته هستند .این منافع را نمیتوان فقط توسط یک سازمان به تنهایی به دست آورد چون
سازمانها تالش میکنند تا کسب و کار خود را حول فعالیتهایی متمرکز کنند که آنها را بهتر میشناسند ،یعنی توان محوری سازمان.
در نتیجه در صورت امکان فعالیتهای دیگر به سایر شرکتها سپرده می شود (زارعی.)0030 ،
پیشتر ،اغلب سازمانها به منظور بقاء در بازارهای رقابتی خود ،تصمیم به یکپارچه سازی عمودی با تولید کنندگان مواد اولیه و
شرکتهای توزیع کننده محصول میگرفتند به طوری که با گسترش مرزهای سازمانی خود به سوی اینگونه شرکتها ،نوسانات بازار
را کنترل نموده و از این طریق بقاء خویش را تضمین نمایند .این مسأله از یک طرف باعث می شد تا سازمانها به مرور از نظر
اندازه رشد کنند و بزرگ شوند ،به تبع آن نیز ،هزینه های سازمانی افزایش پیدا کنند و از طرف دیگر ،مدیریت چنین سازمانهایی
همواره با مسائل مختلفی روبرو بوده ،به طوری که مدیریت از تمرکز بر روی قابلیتهای اصلی سازمان که ضامن رشد و بقای
سازمان هستند تا حد زیادی دور نگه داشته میشد و بیشتر وقت مدیریت صرف مسائلی می شد که ارزش افزوده چندانی برای
سازمان ایجاد نمیکردند .به عبارت بهتر ،ذهن مدیریت درگیر اموری میشد که در زنجیره ارزش سازمان از جایگاه قابل توجهی
برخوردار نبودند .در چنین شرایطی ،سازمانها به سختی میتوانستند خود را با تغییرات محیط منطبق سازند و این در حالی بود که،
آهنگ تغییرات تکنولوژی روز به روز در حال شدت یافتن بود و به موازات آن نیز نیازهای مشتریان لحظه به لحظه در حال تغییر
بودند (زکی.)0030 ،
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یکی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی ،اثربخشی سازمانی است که آن را مالکی برای ارزیابی عملکرد سازمانی محسوب
میکنند .اهمیت رویکرد ترکیبی در حوزههای علوم انسانی ،دانشمندان را به بررسی موضوعات سازمانی در سطوح سهگانه تعریف،
نظریه و تحقیق جهت میدهد .از طرفی در مورد مفهوم اثربخشی تعریف جامع و مشخصی وجود ندارد ،زیرا فرآیند دستیابی به آن
کار دشواری است (زارعی .)0030 ،اثربخشی سازمانی حدی است که در آن یک سازمان به اهدافش دست مییابد (پی رابینز،
 .)0023در این مطالعه ،معیارهایی که اثربخشی سازمانی را اندازهگیری میکند از تحقیق لی و چویی گرفته شده که شامل ادارك
کلی اعضای سازمان از میزان موفقیت سازمانی ،سهم بازار ،میزان سوددهی ،نرخ رشد و نوآوریهای سازمان در مقایسه با دیگر
رقبا ،میباشد .اینکه چگونه دانش در اثربخشی سازمانی سهیم میشود ،موضوعی است که سازمانها میخواهند برای توضیح
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با توجه به دالیل فوق و نیز به دلیل اهمیت برونسپاری در سازمان و بهبود اثربخشی ،بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با
برونسپاری در بانکهای دولتی ضروری به نظر می رسد.

 -4فرضیههاي پژوهش
-1-4فرضیه اصلی
 بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.

-2-4فرضیههاي فرعی

سال پنجم ،شماره (3پیاپی ،)53 :شهریور 9511

 بین انگیزش کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
 بین خالقیت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
 بین وضوح سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
 بین حمایت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
 بین بازخورد عملکرد کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه
وجود دارد.
 بین توانمندسازی کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود
دارد.

 -5اهداف تحقیق
-1-5هدف اصلی
بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه

-2-5اهداف فرعی
 بررسی رابطه بین انگیزش کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه
 بررسی رابطه بین خالقیت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه
 بررسی رابطه بین وضوح سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه
 بررسی رابطه بین حمایت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه
 بررسی رابطه بین بازخورد عملکرد کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان
ارومیه
 بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه

 -6روش تحقیق
این پژوهش درصدد شناسایی بررسی رابطه میان اثربخشی سازمانی با برونسپاری در سازمانهای دولتی استان آذربایجان
غربی میباشد .روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی است زیرا در پی بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در
بانکهای دولتی شهرستان ارومیه میباشد .تحقیق حاضر از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی قرار میگیرد.

-7تجزیه و تحلیل داده ها
توزیع فراوانی و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک جنسیت به این صورت است که از  250نفری که به این سوال پرسشنامه
پاسخ دادهاند؛  20نفر (معادل  23/20درصد) زن و  030نفر (معادل  20/25درصد) آنان مرد میباشد .به تفکیک سن پاسخ دهندگان،
از  250نفری که به این سوال پرسشنامه پاسخ داده اند 032 ،نفر (معادل  03/05درصد) در گروه سنی  25تا  05سال 95 ،نفر
(معادل  02/03درصد) در گروه سنی  06تا  05سال 50 ،نفر (معادل  20/22درصد) آنان در گروه سنی  06تا  55سال و  0نفر
(معادل  0/03درصد) آنان در گروه سنی باالی  55سال قرار دارند .بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  25تا  05سال است .به
تفکیک میزان تحصیالت ،از  250نفری که به این سوال پرسشنامه پاسخ دادهاند؛  020نفر (معادل  62/02درصد) در سطح لیسانس،
 33نفر (معادل  00/09درصد) در سطح فوق لیسانس و  0نفر (معادل  0/09درصد) در سطح دکترا میباشند .بیشترین فراوانی
مربوط به سطح تحصیلی لیسانس است .به تفکیک سابقه کاری کارکنان ،از  250نفری که به این سوال پرسشنامه پاسخ دادهاند؛ 6
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نفر (معادل  2/06درصد) دارای سابقه کاری  0تا  5سال 06 ،نفر (معادل  00/02درصد) آنان دارای سابقه کاری 6تا  10سال03 ،
نفر (معادل  00/32درصد) آنان دارای سابقه کاری  00تا  15سال 32 ،نفر (معادل  00/25درصد) آنان دارای سابقه کاری  06تا 23
سال 59 ،نفر (معادل  20/22درصد) آنان دارای سابقه کاری  20تا  25سال و  06نفر (معادل  00/03درصد) آنان دارای سابقه کاری
 26تا  03سال هستند .بیشترین فراوانی مربوط به سابقه کاری  06تا  23سال میباشد .به تفکیک پست سازمانی ،از  250نفری که
به این سوال پرسشنامه پاسخ دادهاند؛  23نفر (معادل  03/20درصد) دارای پست سازمانی ذیحساب 029 ،نفر (معادل  53/23درصد)
دارای پست سازمانی کارشناسی و  02نفر (معادل  03/50درصد) آنان در پست سازمانی کارمندی هستند .بیشترین فراوانی مربوط به
پست سازمانی کارشناسی است.

 -8تجزیه و تحلیل استنباطی
آزمون فرضیه اصلی :بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -1ضریب همبستگی بین اثربخشی سازمانی و برونسپاری
برونسپاری
سطح معنی داری

0/000

ضریب تعیین

0/3353

طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین اثربخشی
سازمانی و برونسپاری  r=3/339حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین اثربخشی
سازمانی و برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این تحقیق از
روی اثربخشی سازمانی می توان  65/05درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.
آزمون فرضیه فرعی  :0بین انگیزش کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی
شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -2ضریب همبستگی بین انگیزش کارکنان و برونسپاری
برونسپاری
3/530
همبستگی اسپیرمن
3/333
سطح معنی داری
انگیزش کارکنان
3/0093
ضریب تعیین
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اثربخشی سازمانی

همبستگی اسپیرمن

0/301

طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین انگیزش کارکنان
و برونسپاری  r=3/530حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین انگیزش کارکنان
و برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این تحقیق از روی
انگیزش کارکنان می توان  00/93درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.
آزمون فرضیه فرعی :2بین خالقیت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی
شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -3ضریب همبستگی بین خالقیت سازمانی و برونسپاری
برونسپاری
3/690
همبستگی اسپیرمن
3/333
خالقیت سازمانی سطح معنی داری
3/0332
ضریب تعیین

طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین خالقیت سازمانی
و برونسپاری  r=3/690حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین خالقیت سازمانی
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و برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این تحقیق از روی
خالقیت سازمانی می توان  03/32درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.
آزمون فرضیه فرعی :0بین وضوح سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان
ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -4ضریب همبستگی بین وضوح سازمانی و برونسپاری
برونسپاری
3/626
همبستگی اسپیرمن
3/333
وضوح سازمانی سطح معنی داری
3/0909
ضریب تعیین
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طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین وضوح سازمانی و
برونسپاری  r=3/626حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین وضوح سازمانی و
برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این تحقیق از روی وضوح
سازمانی می توان  09/09درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.
آزمون فرضیه فرعی :0بین حمایت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان
ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -5ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی و برونسپاری
برونسپاری
3/093
همبستگی اسپیرمن
3/333
سطح معنی داری
حمایت سازمانی
3/2030
ضریب تعیین

طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین حمایت سازمانی
و برونسپاری  r=3/093حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین حمایت سازمانی و
برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این تحقیق از روی حمایت
سازمانی می توان  20/30درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.
آزمون فرضیه فرعی :5بین بازخورد عملکرد کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی
شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -6ضریب همبستگی بین بازخورد عملکرد کارکنان و برونسپاری
برونسپاری
3/653
همبستگی اسپیرمن
3/333
سطح معنی داری
بازخورد عملکرد کارکنان
3/0225
ضریب تعیین

طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین بازخورد عملکرد
کارکنان و برونسپاری  r=3/653حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین بازخورد
عملکرد کارکنان و برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این
تحقیق از روی بازخورد عملکرد کارکنان می توان  02/25درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.
آزمون فرضیه فرعی  :6بین توانمندسازی کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی
شهرستان ارومیه رابطه وجود دارد.
جدول  -7ضریب همبستگی بین توانمندسازی کارکنان و برونسپاری
بهره وری منابع انسانی
3/663
همبستگی اسپیرمن
3/333
توانمندسازی کارکنان سطح معنی داری
3/0056
ضریب تعیین
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طبق جدول فوق با توجه به سطح معنی داری  p=3/333که کمتر از  3/35درصد است ،فرض  H0تحقیق رد و فرض اصلی
تحقیق مبنی بر اینکه همبستگی بین دو متغیر معنیدار میباشد ،پذیرفته میشود .از طرفی ضریب همبستگی بین توانمندسازی
کارکنان و برونسپاری  r=3/653حاکی از رابطه ای مثبت بین دو متغیر فوق میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت بین
توانمندسازی کارکنان و برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه معناداری وجود دارد .همچنین طبق یافته های این
تحقیق از روی توانمندسازی عملکرد کارکنان می توان  00/56درصد از میزان برونسپاری را پیش بینی نمود.

بحث و نتیجه گیري
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در رابطه با فرضیه اصلی پژوهش ،حیدری ( )0092در تحقیقی تحت عنوان «بررسی برونسپاری در سازمانهای دولتی و آثار
آن بر کارایی و توزیع درآمد» دریافت که آثار مثبت برونسپاری معموال به شکل افزایش کارایی ،بهبود وضع مالی دولت ،گسترش
بازارهای مالی ،کاهش اندازه ی دولت ،افزایش تولید و بهبود اثربخشی سازمانی ظاهر می شود .از سوی دیگر ،همراستا با این
نتایج ،شهرکی ( )0092در تحقیقی تحت عنوان «برونسپاری به عنوان مزیت رقابتی در شرکتهای تولیدی» دریافت که برون
سپاری در سازمانهای تولیدی به جهت ارائه محصوالت متنوع میتواند در دستیابی سازمان به سود اقتصادی بیشترنقش بسیار
مهمی ارائه نماید .بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین میباشد و می توان چنین بیان
نمود که بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در رابطه با فرضیه فرعی اول ،کمپ بل )2339( 0در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین برونسپاری و انگیزش کارکنان»
دریافت که بین برون سپاری و انگیزش کارکنان رابطه وجود دارد در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که برونسپاری باعث میشود
عالقه و انگیزه افراد در سازمان افزایش یافته و از کار کردن در آن سازمان راضی باشند .همچنین شدت تحمل همکاران زمانی که
فعالیت های سازمانی برونسپاری شده باشند افزایش یافته و بر روند فعالیت ها تاثیر می گذارند که اثربخشی و توانمندی آنان را
بهبود می بخشند .بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین میباشد و میتوان چنین بیان
نمود که بین انگیزش کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه
مثبت و معنی داری وجود دارد
در رابطه با فرضیه فرعی دوم ،گل افشان و رحیمی ( )0090در تحقیقی تحت عنوان «بررسی تاثیر برونسپاری بر بهبود کیفیت
سازمانی» دریافت که برونسپاری تاثیر مهمی در بهبود کیفیت رابطه وجود دارد .در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که برونسپاری
باعث میشود سازمان در جذب نیروی انسانی کارآمد ،جذب امکانات و منابع پیرامون خود و افزایش بودجه سالیانه خود و جلب
رضایت مشتریان (بهره گیری از خدمات سازمان) قوی عمل کند .همچنین خالقیت و نوآوری مورد تشویق قرارگرفته و تضادهای
بین کارکنان مرتفع شده و انسجام بین افراد بهبود بخشد و بدین ترتیب نقش مهمی در بهبود اثربخشی سازمانی ایفا میکند .بدین
ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو با تحقیقات پیشین باشد و می توان چنین بیان نمود که بین خالقیت سازمانی به
عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در رابطه با فرضیه فرعی سوم ،نتایج بدست آمده از این فرضیه تا حدودی با نتایج بدست آمده توسط خداوردی و بجنوردی
( )0039همسو میباشد .آنان در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه برونسپاری و نقش آن در موفقیت امور سازمانی» دریافتند که
برونسپاری باعث میشود افراد خود را با تغییرات محیطی سازگار کرده و روحیه کسب هدف و موفقیت در امور سازمانی بهبود یابد.
همچنین کسب دانش و به روز کردن اطالعات فردی و سازمانی عامل مهمی در برونسپاری میباشد .از سوی دیگر بردن)2303( 2
در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه نحوه مدیریت حاکم بر سازمان و میزان برونسپاری خدمات» دریافت که هر چه میزان
برونسپاری در سازمان افزایش مییابد ،میزان و نوع مدیریت حاکم بر سازمان تغییر یافته یا به عبارتی نوع مدیریت (انحصارگونه یا
تفویض اختیار) می تواند نوع و میزان برونسپاری خدمات به شرکتهای خصوصی را تحت الشعاع خود قرار داده بطوری که می
تواند بر اثربخشی سازمان تاثیرگذار باشد .بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو و هماهنگ با نتایج تحقیقات پیشین
میباشد و می توان چنین بیان نمود که بین وضوح سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای
دولتی شهرستان ارومیه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در رابطه با فرضیه فرعی چهارم ،شهرکی ( )0092در تحقیقی تحت عنوان «برونسپاری به عنوان مزیت رقابتی در شرکتهای
تولیدی» دریافت که در شرکتهای تولیدی ،میزان برونسپاری سازمانها براساس اولویتبندی فعالیتهای سازمان و توجه به
معیارهای مختلف از جمله هزینه اجرایی مورد نظر میباشد .سازمان با شرایط محیطی در رقابتی با الزامات فناوری ،در زمانهای
مختلفی صورت پذیرد .استفاده از برونسپاری در پیشرفت صنعت و به تبع آن تکنولوژی پیچیده تولید موثر بوده و میتواند شرکتها
1 Campbell
2 Borden
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را در راستای انجام بهینه فعالیتهای اصلی وکلیدی و کاهش هزینه های اجرایی ترغیب نماید همچنین حرکت سازمانها به سمت
برونسپاری میتواند در کمیت و کیفیت تولیدات نقش بسزایی داشته باشد .از سوی دیگر ،همسو با این نتایج ،اکرمی ( )0093در
تحقیقی تحت عنوان «بررسی مدل برونسپاری فعالیت های تعمیرانی در یک سازمان نظامی» دریافت که برونسپاری فعالیت های
تعمیرانی باعث کاهش هزینه های کلی سازمان ،ارتقاء کیفیت ارائه خدمات ،افزایش بهره وری و اثربخشی سازمانی و دستیابی به
مهارت ها و فناوری های موجود در خارج از سازمان گردیده است .بدین ترتیب نتایج بدست امده از این فرضیه همسو و هماهنگ با
تحقیقات پیشین میباشد و می توان چنین بیان نمود که بین حمایت سازمانی به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری
در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
در رابطه با فرضیه فرعی پنجم ،رنورین کان )2302( 0در تحقیقی تحت عنوان «بررسی مدلهای برونسپاری در سازمانهای
2
تولیدی وخدماتی» چنین دریافت که برونسپاری نتیجه عملکرد نیروها در بازار اقتصادی است .همسو با این نتایج ،آکویل و آتامان
( )2302در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین اثربخشی سازمانی با برونسپاری فعالیت های شرکت نوشابه سازی» دریافت
که برونسپاری تأثیرات متفاوتی بر روی متغیرهای عملکردی و اثربخشی کارکنان دارند .بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این
فرضیه تا حدودی با نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین همسو میباشد و می توان چنین بیان نمود که بین بازخورد عملکرد
کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی شهرستان ارومیه رابطه مثبت و معنی داری وجود
دارد .در رابطه با فرضیه فرعی ششم ،کمپ بل )2339( 0در تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین برونسپاری و انگیزش
کارکنان» دریافت که بین برون سپاری و انگیزش کارکنان رابطه وجود دارد در واقع نتایج این پژوهش نشان داد که برونسپاری
باعث میشود عالقه و انگیزه افراد در سازمان افزایش یافته و از کار کردن در آن سازمان راضی باشند .همچنین شدت تحمل
همکاران زمانی که فعالیت های سازمانی برونسپاری شده باشند افزایش یافته و بر روند فعالیت ها تاثیر می گذارند که اثربخشی و
توانمندی آنان را بهبود می بخشند .بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این فرضیه همسو و هماهنگ با تحقیقات پیشین میباشد و
می توان چنین بیان نمود که بین توانمندسازی کارکنان به عنوان بعدی از اثربخشی سازمانی با برونسپاری در بانکهای دولتی
شهرستان ارومیه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
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شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار بانک صادرات
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چکـیده
امروز ،در جهان کلیه مسائل اعم از سیاسی ،نظامی ،بهخصوص درزمینههای اقتصادی و تجاری جنبه رقابتی به خود گرفته
است که بالطبع بانکها نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین موسسه یا بانکی میتواند در بازار رقابت ماندگار باشد که
عوامل دخیل در رابطه با این موضوع را تشخیص و پرورش دهد ،مزیت رقابتی ایجاد و متعاقب آن حضور بیشتر در عرصه
رقابت در بازار داشته باشد .ازاینجهت رساله حاضر دو هدف شناسایی عوامل مؤثر بر سهم بازار پول و سرمایه و ارائه
استراتژی مناسب با آن در بانک صادرات گیالن را دنبال کرده است و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه و برای آزمون
فرضیات برای پاسخدهی به سؤاالت تحقیق از آزمونهای فریدمن و آزمون نسبت  pاستفاده شده است .عوامل نوآوری و
صدور گواهی سپرده و اعتبار اسنادی بهعنوان عوامل داخلی و شناخت نیاز مشتریان و بازاریابی از طریق کارتهای بانکی
بهعنوان عوامل خارجی ازلحاظ برخورداری بانک صادرات از آنان در مقایسه بااهمیت آنان در بازار سرمایه و پول فاصله
وجود دارد که باید برای رسیدن به سهم بیشتر بازار موردنظر روی آنها بیشتر کار شود.

واژگـان کلـیدی :رقابت ،ماندگار ،سهم ،شناسایی ،استراتژی

 -8دکتری مدیریت استراتژیک با گرایش کسب وکار؛ Mousa.nasouri@yahoo.com
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 -1مقدمه
امروز در جهان مبنای کلیه مسائل اعم از سیاسی ،نظامی – بهخصوص درزمینه اقتصادی و تجارت بر اساس رقابت بنا نهاده
شده است و هر طرف که از میدان رقابت شکست خورده و کنار گذاشته شود محکوم به فنا ونابودی است ،بنابراین ماندن در بازار
رقابت نیاز به شناختن عوامل مؤثر در این زمینه دارد و این مسئله در مورد بنگاه ها و موسسات خصوصی از جمله بانکها بیشتر
عینیت دارد .اصوالً هدف هر شرکت یا سازمان باالخص خصوصی ایجاد ارزش برای سهامداران آن است .اگر چه سایر ذی نفعان
نیز مهم هستند ولی سهامدار اصلی ترین ذی نفع بوده و ایجاد ارزش برای مهم ترین هدف به شمار می رود (کیت وارد –)8811
بنابراین برای ایجاد این ارزش شرکت و یا هر سازمانی مثل بانک باید مزیت رقابتی ایجاد کند .از وجود عدم ثبات در بازاری که در
آن فعالیت می کند استفاده کند هم در محیط تجاری و هم در محیط مالی خود؛ بنابراین شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت و مزیت
رقابتی را می طلبد و بهترین روش این کارها هم توسط استراتژی کلی سازمان یا بانک و هم توسط ترکیب موزون نیازهای ذی
نفغان اصلی آن تعیین میشود که هدف اصلی استراتژی مدنظر ایجاد ارزش افزوده ،کند ،بنابراین پژوهش حاضر بر آن است .عالوه
بر تکمیل یافته ها و نظریات قبلی به شناسایی عوامل مؤثر بر سهم بازار های پول و سرمایه و ارایه استراتژی رقابتی مناسب با آن
برای بانک صادرات گیالن بپردازد.

-2بیان مسئله
سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9411

بازار پول ،بازاری است که ابزارهای مالی با سر رسید کوتاه مدت (یک سال و کمتر) در آن مبادله می گردند .این باز را در حالت
کلی دارای ویژگی های زیر می باشد.
-8سر رسید ابزارهای آن کوتاه مدت است.
-7گردش پول نقد ینگی در این بازار سریع است
-8درجه نقد شونوگی ابزارهای آن باال می باشد.
-0ریسک سوخت اصل سرمایه در آن پایین است.
-0در این بازار ابزارهای بدهی (مانند سپرده ها( ،اسناد خزانه و  )...که بدون حق مالکیت و و حق شریک شدن در دارایی های بنگاه
ها می باشند ،مبادله می گردند.
این بازار شامل تمام بنگاه ها و موسسات و بانکهایی است که برای نیازهای کوتاه مدت شرکت ها و صنایع سرمایه جاری
( )working capitalفراهم می کنند .در بسیاری از کشورها بانکهای تجاری نقش مهمی در بازار پول ایفا می کنند.

-1-2بازار سرمايه
بازار سرمایه بازاری است که در آن منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی در دوره های زمانی بلند مدت بیشتر از یک سال
تامین می گردد .عمده ترین ویژیگیهای این بازار موارد زیر می باشند.
-8سر رسید بزارهای رایج در آن بلند مدت می باشد.
-7درجه نقد شوندگی ابزار های آن نسبت به بازار پول پایین است.
-8رسیک نرخ بهره و ریسک معامالت و سوخت اصل سرمایه در آن نسبت به بازار پول باال است.
-0ابزارهای مورد معامله در آن ،هم به صورت بدهی که بدون حق شریک شدن در دارایی بنگاه ها هستند ،می باشد و هم بصورت
سهام که دارای حق شریک شدن در دارایی های بنگاه است.
-0عمده ترین نهاد های فعال در این بازار بانک های تخصصی ،شرکت های بیمه شرکت های سرمایه گذاری صندوق های
بازنشستگی ،موسسات پس انداز و سایر موسسات واسطه سرمایه گذاری مثل کارگزاری ها ،بانک های سرمایه گذاری و معامله
گران می باشد

33

جدول-1حجم تسهیالت اعطایی نظام بانکی به تفکیک انواع عقدها
سایر
سرمایه گذاری
عقدهای
عقدهای مبادله
قرض الحسنه
مستقیم
مشارکتی
ای
مقدار
مقدار درصد
درصد
مقدار درصد مقدار درصد مقدار
مقدار درصد
82888
8
088
8
778
87
1072
24
9281
0
217
27804
0
722
7
049
88
2222
24 87220
0
222
72201
0
8487
8
272
84
1700
09 82721
0
8719
98009
0
8248
7
107
79 84888 09 78818
0
8027
08208
2
8724
7
022
79 28724 01 70087
0
7401
01488
2
2814
8
0828
84 82017 02 87042
0
7248
24284
2
0097
8
8149
78 82828 20 00772
0
8727
97212
2
2180
7
8200
89 82080 22 28828
2
0084
880401 82 04704
8
7449
89 70200 82 09900
0
2844
182294 81 82217
8
0784
81 87792 81 22821
0
2041
782004 81 71904
8
7771
82 82801 08 92281
0
84200
287429 82 888220
8
7090
88 80792 07 880092
2
78447
100789 80 280700
8
0821
80 20800 00 289097
2
70290
124104 87 089284
8
4012
82 90218 02 171810
0
71148
718718 80 779404
8
7140
82 180408 08 948027
0
82018
8882927 82 707297
8
88018 74 078217 89 802808
8
04418
8280270 80 200029
8
80818 77 780009 04 208428
8
04890
8188704 82 844212
8
88887 70 000221 00 292192
0
28294

کل

8

با ورود بانکهای خصوصی و موسسات در عرصه بازار پولی و مالی کشور و هم زمان با آن توسعه بازار سرمایه بویژه بازار بورس
اوراق بهادار ،وظیفه بانکها جهت تداوم یک فعالیت پویا و رو به رشد به همراه افزایش سهم از بازار مشکل تر گردیده و الزم است
جهت حضور فعالیت در این بازار نسبت به شناخت هر چه بیشتر نیازها و خواسته های کلیه ذینفعان و مشتریان اقدام نمایند ،در
طرحها ی خود خالقیت و نوآوری ایجاد نمایند ،خدمات خود را بهبود بخشند و با کاهش هزینه های خود ،خدمات ارزانتری ارئه
نمایند .در این بازار رقابتی که توسعه فناوری و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در عرصه خدمات بانکی سبب شده هر روز محصوالت
و خدمات جدیدی ارائه شود .شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقای سهم بازارهای پولی و مالی بانک صادرات مثل خالقیت و نوآوری،
ارتقای تکنولوژی و سطح دانش ،جلوگیری اتالف منابع ،کاهش هزینه ها در ارائه خدمات مالی ،استراتژی های مناسب توسعه بانک
را در مقابل رقبا ایجاب می نماید .در محیط پویا و رقابتی کنونی ،اهمیت به کارگیری استراتژی مناسب در برابر رقبا بر هیچ مدیر
دانایی پوشیده نیست .پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت موقعیت بانک در عرصه پول و سرمایه
است.
موقعیت یک بانک نسبت به دیگر بازیگرران صنعت بانکداری ،تعیین کننده سود آن بوده و بانکی که بتواند خود را در موقعیتی
مناسب نسبت به رقبای خود قرار دهد ،سودی باالتر از میانگین آن صنعت را کسب خواهد نمود .پایه اساسی ماندگاری چنین
موقعیتی میان رقبا حفظ مزیت رقابتی خود در صنعت بانکداری است .بسته به ساختار هر بانک ،مزیت های رقابتی در مواجهه با
یکدیگر ابعاد بسیار وسیعی به خود می گیرد .همچنین بسته به اینکه محدوده فعالیت بانک کل بازار را تحت پوشش خود قرار می
دهد یا برای بخش یا بخش هایی از بازار فعالیت می کند نیز استراتژی های متفاوتی میان بانک ها دیده می شود .صنعت بانکداری
سه استراتژی عمومی را پیش روی مدیران قرار می دهد که عبارتند از:
عرصه ارزان ترین خدمات به بازار یا همان رهبری در قیمت ()Cost ledership
عرضه خدمات متفاوت به بازار یا استراتژی تمایز()differentiation
تمرکز روی بخشی از بازار با رویکرد قیمت با تمایز()Focus
بررسیها نشانگر آن است که عواملی همچون شناخت نیاز مشتریان ،سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی ،نوآوری در خدمات
بانکی ،زمینه های ایجاد اعتماد عمومی به بانک و  ...می تواند بر افزایش سهم بانک صادرات از بازار پول و سرمایه مؤثر باشد.
پژوهش حاضر بر آن است ،عواملی که بر موفقیت بانک صادرات در کسب سهم بیشتر بازار پول و سرمایه موثرند را شناسایی نماید
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و بر اساس این عوامل استراتژی های مناسب برای بانک صادرات استان گیالن ارایه نماید .که معاقب آن در کل شبکه بانک
صادرات ایران کاربردی شود.

-3مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این بخش مسائل مورد نظر در دو بخش بررسی مفاهیم نظری ،پیشینه تحقیق و جمع بندی مطرح می شود .در بخش
مفاهیم نظری موضوعاتی نظیر بازار ،بازار سرمایه ،بازار پول ،بازار بینالمللی ،سهم بازار ،سهم بازار پولی ،سهم بازار سرمایه،
کارکنان ،گواهی سپرده ،حساب جاری از لحاظ اخذ اعتبار ،خدمات نوین بانکی ،مکان یابی ،تسهیالت ،سود سپرده بانکی ،اعتبار
اسنادی ،مزیت رقابتی در بانکها ،مطالعات تطبیقی بانکهای چندکشور ،مفاهیم استزاتژی ،ارزیابی استراتژی مورد بررسی و مداقه قرار
می گیرند .بطور کلی ذینفعان را در هر سازمانی از جمله بانکها می توان به دو دسته ذینفعان داخلی( .کارکنان و سهامداران) و
ذینفان خارجی (مشتریان،بازار و غیره) تقسیم بندی کرد.

 -1-3بازار
بازار به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کاال یا خدمت اطالق می شود .از نظر تاریخی ،بازار به محلی اطالق می
شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کاال یا خدمات به آن مراجع می کنند( .هنریچ)7480 ،

-1-1-3بازار سرمايه
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بازار سرمایه ،بازاری است که ابزارهای مالی بلند مدت با هر رسید بیش از یکسال در آن مورد معامله قرار می گیرد.
که وظایف آن -8:تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی -7،مسئله تامین سرمایه بنگاه ها -8 ،تعیین ارزش و قیمت های ذاتی
ابزارهای مالی -0 ،تامین منابع کافی برای شرکت ها و بنگاه های تجاری فاقد توان مالی (آناتولیا و همکاران.)7480 ،

 -2-1-3بازار پول
بنا به تعریف بازار پول ،بازاری برای داد و ستد پول و دیگر دارایهای مالی جانشین نزدیک پول است که سر رسید کمتر از
یکسال دارند .بعبارت صحیح تر بازار پول بهعنوان بازار ابزارهای مالی کوتاه مدت با ویژگی اندك بودن ریسک عدم پرداخت،
نقدشوندگی و ارزش اسمی زیاد نام برد ویژگیهای این بازار استفاده از ابزارهایی است که امکان سرعت نقدینگی را به وضع مطلوب
می رساند ابزار ها محل جغرافیایی خاص نداشته و مشارکت کنندگان دارای مازاد منابع نقدی بوده که بطور مستقیم و غیر مستقیم
در ایجاد تسهیالت برای واحدهای اقتصادی به منظور تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی مشارکت دارند که
اسناد خزانه ،پذیرش بانکی،اوراق تجاری ،گواهی سپرده و غیره از ابزارهای بازار پول هستند( .جن تیل و همکاران.)7480،

 -3-1-3بازار بین المللی
صادرات ،واردات افزایش سهم جهانی کشورها از تجارت و درآمد سازی به منظور تعدیل تراز پرداخت های کشورها یا به
عبارتی موازنه صادرات و واردات که مکان مناسبی برای ایجاد مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار پولی و سرمایه ای باالخص در
مورد بانکها در عرصه بین المللی خواهد شد( .فیلیپس و همکاران)7480،

-2-3سهم بازار
سهم بازار چیز بسیار مهمی است و با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کاالی فروش
رفته در بازار اندازه گیری میشود در نظر داشته باشیم که قبل از مشخص کردن نقش اول بازار محدوده بازار را باید مشخص کنیم.
مشخص است که سهم بازار یک کاالی خاص در محدوده ای که شرکت در آن فعالیت دارد مفهوم پیدا می کند .سهم شرکت با
توجه به اینکه در چه بازاری فعالیت میکند (منطقه ای ،محلی و جهانی و  )...میتواند به صورت پویا تغییر کند و معموالً  8شاخص
سهم ذهنی و سهم آوایی و سهم تحقیق و توسعه بعنوان شاخص های برتر اندازهگیری تغییر احتمالی در آینده فروش و سهم بازار
هستند( .دیوید ،سولومون -مارس )7480

-1-2-3سهم بازار پولی
نسبت سپرده های مردم در یک بانک به سپرده های آنان در همه بانکها سهم پولی است( .لو ،وانگ )7480،سهم چیست؟
سرمایه هر شرکت سهامی ،به قسمت های مساوی تقسیم می شود که به هر یک از این قسمت ها یک سهم گفته می شود.
معموالً قیمت اسمی سهام در ایران  8444ریال است .هر فرد پس از خرید سهام مالک جزئی از دارایی شرکت می شود .به یاد
داشته باشید که وقتی اقدام به خرید سهام می کنید ،در بازار سرمایه شروع به فعالیت کرده اید بورس اوراق بهادار به معنای یک
بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام بطور مساوی تقسیم می شنود که به هر یک از این قسمت ها ،یک سهم گفته
می شود که هدف مزیت رقابتی افزایش در انواع سهم ها بخصوص در مورد بانکها در بازار است( .بریکر)7480،
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 -3-3کارکنان
کارکنان یا پرسنل یک موسسه یا شرکت به گروه و یا افرادی گویند که در استخدام آن موسسه بوده و می توانند به ازای کار
خود دستمزد دریافت کرده یا نکنند و ارتباط کارکنان یا پرسنل با محل کارشان انواع مختلفی دارد مانند استخدام رسمی ،پیمانی،
قرارداد ،ساعتی ،قرار داد ،پیمانکاری ،روزمزد ،مشارکتی و درصدی (زنگ )7488،نیروی انسانی موثرترین و مهمترین رکن تحوالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،مدیریت با کاهش هزینه در مصرف منابع ارتباط می یابد .نیروی انسانی مهمترین و حیاتی ترین
دارایی هر سازمان و کیفیت و مهمتریت عامل بقا و حیات سازمان به شمار می رود .منابع انسانی سرمایه های بنیادی سازمانها و
منشاء هر گونه پایداری در مقابل تحوالت محیطی یا ضعف ،شکست ،مرگ و حیات سازمانهاست( .گولد.)7480،

 -4-3گواهی سپرده
گواهی سپرده سرمایه گذاری یک ازابزارهای مالی جهت جذب منابع کوتاه مدت سرمایه گذاران به ویژه اشخاص حقوقی و
شرکت های سرمایه گذاری بوده و به دو صورت گواهی سپرده سرمایه گذاری عام وخاص تقسیم می شود .گواهی سپرده مدت دار
ویژه سرمایه گذاری عام ،به سپرده ای اطالق میشود که نزد بانک تا سر رسید مشخص افتتاح می شود وبانک درازای آن اقدام به
صدور گواهی به همین نام می نماید .گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری خاص نیزسپرده ای است که بانک به منظور
تجهیز منابع برای تامین مالی طرحهای مشخص جدید سودآور تولیدی وساختمانی و خدماتی و نیزتوسعه و تکمیل طرحهای
سودآور موجود با سر رسید مشخص افتتاح نموده و سرمایه گذاری خاص صادر می نماید( .شاه)7488،
حساب جاری قرض الحسنه در شعب بانک به تقاضای اشخاص حقیقی یا حقوقی و به موجب قرداد فی مابین بانک و متقاضی
افتتاح میگردد .وپس از بررسی های الزم برای صاحب یا صاحبان آن دسته چک صادر می شودو راهنمای افتتاح حساب جاری
قرض الحسنه شامل ضوابط ذیل است:
سن متقاضی از  81سال کمتر نباشد مگر اینکه حکم رشد متقاضی از دادگاه صالحه صادر شده باشد.
متقاضی دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
حداقل یکی از مشتریان که نزد بانک یکی (از شعب بانک مربوط) حساب قرض الحسنه داشته ویا برای رئیس شعبه شناخته
شده باشد معرف متقاضی جهت افتتاح حساب جاری قرض الحسنه باشد .اشخاص حقیقی و حقوقی که به افتتاح حساب جاری
قرض الحسنه اقدام می نمایند در صورتیکه مایل به اخذ سود از وجوه خود می باشند ،الزم است مطابق با دستور العمل مربوط اقدام
به افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در بانک نمایند (حساب دو منظوره که در صورت داشتن چک از حساب جاری
مربوط بصورت سیسمی و اتوماتیک واربه اندازه وجه چک از حساب کوتاه مدت برداشت وواریز به حساب جاری مورد نظر شده و
چک مربوط پاس میگردد( .کو و همکاران )7480مکانیزم اجرایی اعتبار در حساب جاری به صورت مضاربه با اولویت دادن به
تعاونی های قانونی می توانند دراختیار مشتریان قرار دهند وبازنگری قانون بانکداری بدون ربا در حال انجام است که می تواند قائل
شدن معدل موجودی را برای اخذ تسهیالت در مورد حسابهای جاری مشوقی برای تقویت حسابهای جاری و افزایش منابع ارزان
قیمت و در نتیجه کسب مزیت رقابتی و افزایش سهم بازار پولی و سرمایه ای بانکها شود( .کوبی)7480،

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9411

 -5-3بررسی حساب جاری از لحاظ اخذ اعتبار

 -6-3خدمات نوين بانکی
توسعه شگفت انگیز فن اوری اطالعات و ارتباطات ،جهان وبهتبع ان دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است
خدمات نوین بانکی در جذب مشتری وبهبود کارایی بانکها مورد برسی قرار گرفت و در راستای افزایش کارایی کارکنان و افزایش
حساب مشتریان خدمات نوین بانک صادرات عبارتنداز :سپهر (سیستم پردازش همزمان رایانه ای) سیستم انالین و متمرکز است که
بستری گسترده را برای ارایه کلیه خدمات نوین بانکی (خود پرداز ،سپهر کارت ،کارت های اعتباری ،تلفن بانک ،بانکداری اینترنتی،
همراه بانکوغیره را فراهم می آورد که امروزه حرف اصلی را برای کسب مزیت رقابتی خدمات نوین بانکی و بهبود مستمر در کیفیت
آنها می زند که افزایش سهم بازار پول و سرمایه را در پی خواهد داشت( .بانکداری الکترونیک بانک صادرات ،سیستم های نوین
بانکداری الکترونیک(مروان .عزالدین)7480،

 -7-3مکان يابی در رشد و افزايش سهم بازار
موضع یابی تالشی است برای متمایز ساختن سازمان از سایر رقبا تا از سوی مشتریان نسبت به سایر رقبا ترجیح داده شود.
موضع یابی تالشی است برای داشتن یک جایگاه روشن یا منحصر به فرد در یک بازار ،مکانیابی بهینه ،شعب دستگاه های عابر
بانک و پایانه های فروش با توجه به تحوالت الکترونیکی و نظام نوین خدمت مؤثر بر رشد شاخص های بانک وانگیزش کارکنان
ودر بهبود عملکرد بانک نقش مؤثر دارد( .متیوز و تان)7480،
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 -8-3تسهیالت
تسهیالت بانکی همان خروجی های اصلی بانک ها هستند که از طریق آنها نقدنیگی های سرگردان جامعه ،به مبادی تعریف
شده و هدفمند اقتصادی تزریق می شوند .بدین معنی که یک بانک با تجهیز منابع (شامل سرمایه و حقوقی صاحبان سهام و انواع
سپرده ها و سپرد ها ویا سایر بدهی ها) آنها را در راستای اهداف از قبل تعیین شده به مصرف می رساند .این تسهیالت در اصول
حسابداری در بخش دارایی های بانک ها طبقه بندی شده و از نوع دارایی های درامد زا میباشند( .ای سوئیت)7480،

 -9-3مفهوم سود (بهره) سپرده بانکی
وقتی شما پولی را در بانک به امانت می گذارید به این عمل شما سپرده گذاری گفته می شود .بانک یک سودی را بابت این
پول به صورت ماهیانه را (اخیرا سود در سر رسید هم خیلی مد شده) پرداخت می کند به این سود پرداختی سود سپرده گذاری گفته
می شود .سپرده ها انواع مختلف دارند که می توانند کوتاه مدت ،یک ساله ،دو ساله تا پنج ساله باشند( .الندهلم و همکاران)7480،

 -11-3اعتبار اسنادی
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یک اعتبار اسنادی ( )letterofcredit LCیک سند مالی صادره از یک نهاد مالی و عمدتاً توسط یک بانک ،در درجه اول
اعتبار در امور مالی بازرگانی استفاده می شود که معموالً تعهد پرداخت قطعی را فراهم می کند.
اسناد اعتباری همچنین می تواند تضمین پرداخت برای یک معامله باشد ،به این معنی که باز خرید نامه اعتبار صادر کننده
است .ال سی در درجه اول اولویت در معامالت تجاری بین المللی از ارزش قابلتوجهی استفاده می شود.
برای معامالت بین یک فروشنده در یک کشور و یک مشتری در کشور دیگری درچنین مواردی ،اتاق بین المللی بازرگانی
تمهیداتی را اندیشیده است.
اعتبار اسنادی قرار دادی است که به موجب آن بانک کارگزار خریدار بنابه درخواست و دستور خریدار دیگری که بانک کارگزار
فروشنده نام دارد را مجاز می نماید تا در صورتی که طی مدت قید شده در اعتبار اسنادی ،فروشنده پس از حمل کاالی مورد
سفارش خریدار اسناد حمل را طبق شرایط مندرج در اعتبار اسنادی به آن بانک ارائه نماید ،بانک پس از بررسی اسناد ،حداکثر تا
میزان ارزش قید شده در اعتبار اسنادی ،نسبت به پرداخت وجه به فروشنده (در صورت عدم مغایریت و دیداری بودن شرایط
پرداخت) اقدام کرده سپس اسناد مزبور را جهت واگذاری به خریدار برای بانک گشایس کننده اعتبار ارسال نماید اعتبار اسنادی از
نقطه نظر خریدار و فروشنده را می توان به دو دسته
الف – اعتبار اسنادی وارداتی ( )import L,Cو ب – اعتبار اسنادی صادراتی ( )Export L,Cتقسیم کرد

 -11-3مزيت رقابتی در بانکها
بانکها با توجه به سرمایه می توانند وارد بازار شوند و از طریق نو آوری و کیفیت محصوالت و همچنین تکنولوژی ارتباطات و
حضور در نمایشگاه های فرهنگی و تئاتر به مزیت رقابتی و کسب بیشتر سهم بازار دست یابند( .سعید.)7480،
مزیت رقابتی و مزیت رقابتی پایدار یک ارزش استراتژی هست که توسط رقبای بالقوه قابل اجراست که به سختی توسط رقبا
نسخه برداری میشود .مزیت رقابتی پایدار نیازمند گذشت دوره زمانی قابلتوجه هست .رقبا در هر دو جبهه مسائل رایج عملیات
شرکت و شرکت های بالقوه که برنامه ریزی ورود به بازار در آینده نزدیک را دارند در گیر هستند .تالش برای نسخه برداری از
مزیت رقابتی نیاز به گذشتن تمام و کمال یک دوره زمانی در زمینه توجه به پایداری دارد اگرچه یک منبع مزیت رقابتی را تامین
می کند نیاز به افزایش ارزش برای سازمان یا بانک نیز دارد( .منور و جاال.)7480،
امروزه در بازار رقابت ،بانکی موفق است که عاقالنه حرکت کرده و تصمیم گیری هوشمندانه داشته باشد؛ بنابراین بانکها با
هوشمندی در کفایت در سرم ایه گذاری ها بدون در نظر گرفتن عملیات بانکی نیز می توانند به مزیت رقابتی دست یابند
(سمیر)7480،

 -12-3مطالعات تطبیقی بانکها در زمینه کسب مزيت رقابتی
در این رابطه بانکهای چند کشور از لحاظ عوامل تاثیر گذار در افزایش سهم بازار پول و سرمایه و در نهایت رشد بانکها مورد
بررسی قرار گرفته که به شرح ذیل می باشد.
بانکهای سوئیس در ارائه برنامه و طرحهای خاص به منظور مدیریت امور مالی مشتریان خود حس سابقه تاریخی و اعتبار
جهانی دارند اما پرسشی که مطرح می شود این است که اعتبار جهانی بانک های سوئیس از چه راهی به دست آمده است در پاسخ
باید گفت که در سوئیس سیستم بانکداری محرمانه ( )Secret Bankingوجود دارد .که همین امر علت سرازیر شدن این حجم
عظیم پول به بانکها و موسسات مالی سوئیس است و بایداذعان کرد که سیستم تجاری جامع و سیستم بانکی از سوئیس مکانی
ساخت که همه آن را مطمئن ترین مکان برای سرمایه گذاری می دانند ودر کشور به خاطر رعایت استانداردهای باالی بانکداری و
خدمات مالی الگویی برای دیگر کشورها شده است .دیدگاه کارشناسی بزرگترین و اصلی ترین سرمایه هر بانک در حدود میزان
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 -13-3تعريف و بررسی مفاهیم استراتژی
واژه استراتژی که اکنون در زبان فارسی تعبیر می شود مفهومی که از عرصه نظامی نشات گرفته است که همکنون در عرصه
های از جمله اقتصاد ،تجارت و بویژه عرصه سازمانی از کاربرد زیادی برخورد شده است.
برای استراتژی تعاریف متعددی ارائه شده است .این تعاریف هر چند ممکن است در ظاهر با هم متفاوت باشند ولیکن در
مفهوم به ابعاد گوناگون استراتژی ناظر هستند .کنت اندروز :الگویی از تصمیمات بیان کرده است
هنری مینتربرگ :استراتژی را بهعنوان یک طرح ،یک الگو ،یک جایگاه ،یک دیدگاه و یک تمهید تعریف کرده است و غیره.
(سیدمحمد اعرابی)
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اعتمادی است که جامعه نسبت به بانک دارد .درخشش بانک جهانی کشور کوچک سوئیس در اروپا نیز شاهد گویایی برای اثبات
این مدعاست .در کشور استرالیا چهار بانک ملی اصلی و بسیاری بانک های محلی ،دولتی و منطقه ای فعال هستند؛ و همه آنها
برای جذب مشتریانی از بین مهاجران مشتاقند .باید اطمینان حاصل کرد که بانک ،عضو انجمن بانکداران استرالیا  ABAو تابع
قوانین شیوه بانکداری است .اگر چه پیروی از این قانون به معنای تضمین سپرده نیست،سیستم بانکی الکترونیکی برای اکثر
معامالت مورد استفاده قرار می گیرد و استفاده از سیستم بانکی تلفنی نیز روبه افزایش است( .پیری و همکاران.)7480
در کشور کانادا شش بانک بزرگ از طریق تشکیل اتحادیه از طریق خدمات بانکداری اینترنتی و تلفنی نود درصد سرمایه کل
بانکها را تحت نظارت دارند الزم به ذکر است که در دهه های اخیر بانکداری الکترونیک پیشرفت قابل مالحظه ای داشته است.
(چته الت و آمیوت )7480،اقتصاد در آمریکا در دستان بانکداری الکترونیکی است .بانکداری الکترونیکی را می توان استفاده از
فناوری پیشرفته شبکه مخابرات برای انتقال پول در سیستم بانکداری تعریف کرد یکی از مهمترین زیر ساخت های بانکداری
الکترونیکی و بانکداری اینترنتی وجود مراکز نگهداری دادهها یا همان  data centerهاست .در این مکان ها امکانات حفاظتی و
امنیتی و همچنین سرورهای بسیار قوی که توسط خطوط پر سرعت مخابراتی یا اینترنت در ارتباط هستند ،وجود دارد دولت آمریکا
به منظور ارتقای ضریب ایمنی مراکز اطالعاتی ،بانک های اطالعاتی و کارگزاران شبکه خود را در مکان هایی با امنیت باال
نگهداری می کند( .استوفنز )7480و در بانکداری کشور انگلستان از طریق مدیریت ریسک بانکها به مزیت رقابتی دست می یابند.
آنها از طریق جذب تعداد زیادی مشتری اعم از سپرده گذار و وام گیرنده ،می توانند بر این ریسک ها فائق آیند .این به معنی آن
است که تا وقتی بانکها در توانایی شان به بازپرداخت سپرده ها در صورت مطالبه سپرده گذاران مطمئن باشند ،احتمال اینکه تعداد
زیادی از سپرده گذاران بخواهند پول های شان را از حساب هایشان خارج کنند و نوع دیگر از مدیریت ریسک نگهداری داراییهای
نقدی یا سبدی از اوراق بهادار است که نرخ تبدیل سر رسید شدن بطئی دارند و طریقه دیگر از مدیریت مذکور شیوه نگهداری
اوراق بهادار دولتی انگلستان است که از طروق مذکور بانکها جهت حفظ منافع مردم کنترل شوند( .وارن .گروپ.)7480،

-4پیشینه تحقیق
در مورد موضوع تحقیق ،تحقیقات مشابه ای در گذشته انجام شده است .اردکانی و همکاران ( )8811در مقاله ای تحت عنوان
بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رقابت پذیر شدن بانک مطالعه موردی بانک کشاورزی استان گلستان در زمینه موضوع تحقیق مورد
نظر تحقیقاتی را انج ام دادند و نتایج به دست آمده بیانگر آن بود که بین دیدگاه کارکنان و مشتریان درباره کیفیت خدمات عرضه
شده در بانک تفاوت معنا داری وجود دارد .آنها با توجه به نتایج پژوهش عامل (سرعت در ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان) را
اولویت دارترین مولفه برای اقدامات اصالحی برشمردند.
در مقاله ای که توسط (محمودی و همکاران )8812،تحت عنوان نقش بانکهای خصوصی بر تحوالت سیستم بانکداری ایران
در مورد شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار پول و سرمایه در سیستم بانک ارائه گردیده است ،دالیل کاهش سهم بانک
های خصوصی از بازار پول را حمایت بانک مرکزی از بانکهای دولتی دانسته و به این نتایج رسیده اند که توسعه بانک های
خصوصی می تواند موجب تحوالت بیشتری بر سیستم بانکی کشور شود.

31

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9411

مدل  -1بررسی عوامل مؤثر در افزایش سهم بازار پولی و سرمایه ای بانک صادرات گیالن و تدوین استراتژی

 -5روش تحقیق
واژه پژوهش وروش پژوهش بسیاری از اوقات نا بجا به کار می رود زیرا غالباً در متونی به کار گرفته میشود که به ندرت به
پژوهش واقعی مربوط است .وروش تحقیق شامل قسمت های ذیل است:

 -1-5جامعه آماری
دراین تحقیق جامعه آماری شعب بانک صادرات استان گیالن است .در حال حاضر تعداد  98شعبه بانک در سراسر استان
مشغول فعالیت هستند که  72شعبه در شهر رشت مستقرند.

8
7
8
0
0
2
2
1
9
84
88
87
88
80
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جدول  -2اسامی شعب بانک صادرات استان گیالن
نام شعبه
کدشعبه
نام شعبه
شفت
02
88
الهیجان
قایقران
01
89
لنگرود
سردارجنگل
09
70
فومن
سرچشمه
04
72
بندر انزلی
خیابان تختی
08
79
رودسر
الکانی
07
07
آستانه اشرفیه
بلوار شهید انصاری
08
09
خیابان شریعتی رشت
آیت اهلل العظمی بهجت
00
24
سیاهکل
بلوار امام خمینی
00
20
کالچای
مهدیه رشت
02
22
آستارا
شهید بازیار
02
842
صومعه سرا
بلوار استاد معین
01
882
هشتپرطوالش
لیجارکی
09
818
خمام
خلیفه آباد
24
778
غازیان

کدشعبه
8742
8882
8224
8214
8290
8922
8922
8921
8929
8924
7449
7842
7872
7871
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80
82
82
81
89
74
78
77
78
70
70
72
72
71
79
84
88
87
88
80
80
82
82
81
89
04
08
07
08
00
00
02

رودبار
املش
کوچصفهان
سنگر
رحیم آباد
چابکسر
کارگزار
شلمان
امام خمینی لنگرود
رضوانشهر
سبزه میدان
مرکزی رشت
خطبه سرا
لیسار
لوشان
خیابان سپه انزلی
کپورچال
ماسال
خشکبیجار
لشت نشاء
رستم آباد
سعدی
حافظ جنوبی الهیجان
طالقاتی
بندر کیاشهر
کسماء
سیاهکلرود
انقالب رودسر
ضیابر
شاندرمن
حویق
بازار جمعه

782
702
709
802
829
081
010
040
042
008
001
009
092
222
218
287
288
280
280
282
277
224
107
120
197
988
8488
8482
8400
8411
8848
8809

28
27
28
20
20
22
22
21
29
24
28
27
28
20
20
22
22
21
29
14
18
17
18
10
10
12
12
11
19
94
98

شاقاجی
آیت اله وحید
چاف
سردارجنگل (فومن)
شبخوسالت
خیابان مطهری رشت
بنادر و دریانوردی انزلی
میدان کوچک
بازاررشت
لوندویل
بلوار امام هشتپر
سلیمانداراب
علی آباد
پیر بازار
امامزاده هاشم
دستک
گلسار
کوی شهیدرجایی رشت
میدان تره بار لنگرود
بلوار شهید بهشتی
میرزاکوچک خان
بازارچه ساحلی استارا
نامجو رشت
بلوار کشاورز الهیجان
آب منطقه ای رشت
اطباء
بلوار گیالن
پل عراق
شهر صنعتی رشت
ونوس
زیباکنار

7821
7728
7202
7179
7198
7941
8440
8880
8800
8000
8002
8001
8009
8004
8008
8090
8090
8240
0808
0800
0802
0878
0800
0802
0822
0070
0081
8290
0004
0009
8097

 -2-5نمونه آماری و حجم نمونه
در پژوهش حاضر ،تعداد  00شعبه یعنی حدود  04درصد شعب بانک صادرات استان گیالن بهعنوان نمونه به روش تصادفی
ساده انتخاب شده است .در هر شعبه رئیس شعبه و معاون شعبه و رئیس دایره تسهیالت شعبه اعضای نمونه پژوهش حاضر هستند.
بدین ترتیب حجم نمونه تعداد  00ضربدر  8یعنی  880نفرند.
جدول  -9شعب انتخاب شده بانک صادرات استان گیالن (حجم نمونه)
نام شعبه کد شعبه
ردیف
نام شعبه کد شعبه
ردیف
شفت 8742
78
کالچای 20
8
بندرکیاشهر 197
70
خلیفه آباد 7871
7
انقالب رودسر 8482
70
فومن 70
8
آیت اله وحید 7728
72
امامزاده هاشم 8008
0
دستک 8090
72
لیجارکی 7872
0
امام خمینی لنگرود 042
71
خشکبیجار 280
2
الکانی 8922
79
شاقاجی 7821
2
شهید بازیار 7449
84
سردارجنگل 8224
1
سلیمانداراب 8001
88
خیابان شپه انزلی 287
9
پل عراق 8290
87
بندر انزلی 72
84
صومعه سرا 842
88
رودسر 79
88
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ردیف
87
88
80
80
82
82
81
89
74
78
77

نام شعبه کد شعبه
رستم آباد 277
شاندرمن 8411
لوشان 218
طالقانی 120
آیت اهلل العظمی بهجت 8921
رحیم آباد 829
بلوار امام خمینی 8929
هشتپر طوالش 882
سیاهکلرود 8488
لوندویل 8000
چاف 7202

ردیف
80
80
82
82
81
89
04
08
07
08
00
00

نام شعبه کد شعبه
پیر بازار 8004
خیابان تختی 8290
آستارا 22
حویق 8848
سیاهکل 24
بازارجمعه 8809
رودبار 782
بازاررشت 8800
زیباکنار 8097
الهیجان 88
قایقران 8882
بنادر ودریانوردی انزلی 8440

 -3-5متغیرها
نقاط قوت و ضعف وعوامل مؤثر بر کسب سهم بازار پول و سرمایه بانک صادرات استان گیالن بعنوان متغیرهای مستقل و
سهم بازار پول و سرمایه استان گیالن بعنوان متغیر وابسته می باشد.
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 -4-5ابزارسنجش
برای جمع آوری دادههای مربوط به شناسایی عوامل مؤثر بر سهم بازار پول و سرمایه بانک صادرات استان گیالن از پرسشنامه
ای که به شرح زیر تهیه و تدوین میشود استفاده خواهد شد:
ابتدا با مراجعه به متون مربوطه شاخص های مختلفی که به نوعی بر سهم بازار پول و سرمایه مؤثر است استخراج میشود.
شاخص های استخراج شده ،در بین  0نفر خبره که در زمینه بانکداری حرفه ای هستند توزیع شده و از آنان خواسته میشود تا
این شاخص ها را مورد ارزیابی قرار دهند و در صورتی که شاخصی بی ارتباط با موضوع مشاهده شد ،حذف و یا اینکه شاخص
دیگری به نظرشان رسید اضافه نمایند.
 -8در مرحله سوم شاخص ها با توجه به نظرات خبرگان تعدیل شده و به صورت پرسشنامه تدوین می یابد و بهعنوان ابزار
سنجش شناسایی عوامل مؤثر بر سهم بازار پول و سرمایه برای بانک صادرات استان گیالن مورد استفاده قرار می گیرد.
برای پاسخ سؤاالت تحقیق از سؤاالت مذکور به شرح زیر استفاده شده است.
جهت تجزیه و تحلیل پرسشنامه ابتدا سؤاالت کد گذاری خواهند شد .بدین صورت که گزینه بسیار بی اهمیت با عدد  ،8گزینه
بی اهمیت با عدد  7وگزینه مهم با عدد  8و گزینه بسیار مهم با عدد  0در مورد عوامل مؤثر بر کسب سهم بازار و همچنین در مورد
عوامل داخلی گزینه بسیار ضعیف با عدد  ،8گزینه ضعیف با عدد  7و گزینه قوی با عدد  8و گزینه بسیار قوی با عدد  0برای
وضعیت بانک صادرات گیالن نسبت به عوامل مذکور بر کسب سهم بازار و همچنین در مورد عوامل خارجی برای گزینه تهدید
جدی عدد  ،8تهدید معمولی عدد  7گزینه فرصت معمولی عدد  ،8فرصت استثنایی عدد  ،0نشان داده می شوند.
جدول  -4پرسشنامه بررسی عوامل داخلی
وضعیت بانک صادرات استان گیالن نسبت به این عامل
میزان اهمیت عامل فوق بر کسب سهم بازار
بسیار قوی قوی ضعیف بسیار ضعیف
بسیار مهم مهم بی اهمیت بسیار بی اهمیت
جدول  -5پرسشنامه بررسی عوامل خارجی
تاثیر این عامل بر کسب سهم بازار توسط بانک صادرات گیالن
میزان اهمیت عامل فوق بر کسب سهم بازار
فرصت استثنایی فرصت معمولی تهدید معمولی تهدید جدی
بسیار مهم مهم بی اهمیت بسیار بی اهمیت

 -1-4-5روايی و اعتبار پرسشنامه (credibility)،validity
در این تحقیق برای بررسی روایی ،ابتدا ابزار تحقیق (پرسشنامه) به تعدادی صاحب نظر و متخصص در حوزه برنامه ریزی و
مدیریت داده شد تا داوری و قضاوت کنند در مورد اینکه اوالً آیا ابزار تحقیق به موضوع تحقیق مربوط است و آن را اندازه گیری
می کند و ثانیاً آیا ابزار تحقیق تمام ابعاد ممکن موضوع تحقیق را پوشش می دهد .در مرحله بعد ابزار تحقیق در جریان تحقیق
مقدماتی به لحاظ همبستگی درونی بین معرف های هر یک از مفاهیم مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت؛ بنابراین برای
بررسی اعتبار ابزار تحقیق از شیوه ی اعتبار صوری استفاده شد .منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با
55

یک شاخص یا معیار است (ساروخانی .)8818 ،سؤاالت اولیه توسط چند تن از اساتید دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت ،جرح و
تعدیل شد و در ادامه به چند نفر از کارشناسان مدیریت کسب و کار و خبرگان بانکداری در بانک صادرات استان گیالن ارائه گشت
و مورد توافق قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه ی نهایی نیز به تایید اساتید راهنما و مشاور رسید.

-2-4-5پايايی پرسشنامه ()Reliability
در این تحقیق برای سنجش میزان اعتبار مقیاس ها ،بعد از انجام دادن پیش آزمون ،از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
جدول زیر ضریب آلفای کرونباخ تست و پاره تست را نشان می دهد.

 -6روش تجزيه و تحلیل دادهها
در این قسمت پژوهش حاضر از دو قسمت آمارتوصیفی و آمار استنباطی (وضعیت بانک صادرات استان گیالن تشکیل یافته
است ).در قسمت آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری شامل سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،وضعیت تاهل و
سابقه شغلی پاسخگویان و در قسمت آمار استنباطی فرضیه های پژوهش مطابق با سطح سنجش آنها با آزمون های آماری مرتبط
با مقایسه وضعیت فعلی بانک صادرات استان گیالن از لحاظ برخورداری فاکتورهایی که جهت کسب سهم بازار پول و سرمایه
استان گیالن مهم هستندبا نیازهای بازار پول و سرمایه استان گیالن به این فاکتور ها که مورد بررسی قرارمی گیرد.

-1-4آزمونهای بکاررفته در پژوهش

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9411

8
7
8
0
0
2
2
1
9
84
88

جدول شماره -5کرونباخ
تعداد گویه پاسخگویان
ابعاد
84
1
نوآوری در ارائه خدمات بانکی
84
0
سرمایه گذاری در نیروی انسانی
84
0
کارایی کارکنان
84
0
مکان
84
0
نوسان نرخ سود
84
8
اعطای اعتبار در حساب جاری
84
8
اعتبار اسنادی
84
8
اخذ مجوز ارائه خدمت گواهی سپرده
84
82
مشتریان
84
2
اعتماد
84
2
بازاریابی از طریق کارتهای بانکی

ضریب آلفای کرونباخ
4812
4818
4811
4898
48290
4817
4814
4810
4811
4818
4818

 -8آزمون آلفای کروبناخ:
مربوط به همگونی گویه های (سؤاالت) پژوهش است .فرض اصلی این آزمون بر همگونی درونی دادههاست.
 -7آزمون کولموگرف اسمیرنف و شاپیروویلک
این آزمون به بررسی توزیع نرمال دادهها در دادههای به دست آمده از پژوهش می پردازد.
 -8آزمون (chi-squareمجذور مربع)
مشهور ترین آزمونهای آمار غیر پارامتریک ،آزمون خی دو یا کای اسکوار می باشد که در تحلیل های آماری ،بسیار از آن
استفاده میشود .فرآیند آزمون با دسته بندی یک متغیر در تعدادی طبقات ،به محاسبه آماره کای اسکوار می پردازد.
 -0آزمون فریدمن
در تحقیق حاضر عواملی مانند شناخت نیاز مشتریان و نوآوری و صدور اعتبارات اسنادی توسطآزمون فریدمن رتبه بندی
گردید که به ترتیب نوآوری رتبه  2/89و صدور اعتبارات اسنادی رتبه  2/80و شناخت نیاز مشتریان رتبه  0/04را در سطح معناداری
 4/088کسب کرده اند.

نتیجه گیری
با توجه به مسئله روز دنیا که رقابت است و در مورد بانکها نمود بیشتری یافته است شناخت نیاز مشتریان از اهمیت ویژه ای
برخوردار است و در عین حال باید از سرمایه گذاری در نیروی انسانی غافل بود .ن.آوری و کیفیت می توانند پاسخ مناسب بعد از
شناخت نیاز مشتریان باشد .اعتماد نیز عالوه بر ابعاد اجتماعی بر ابعاد ساختار فنی و تکنولوژی نیز داللت دارد که باید مورد توجه
باشد .باید همواره کارکنان را سرمایه اصلی بانک صادرات بدانیم و بر خالقیت ،نوآوری آنان ارزش قائل شویم که میتواند فرهنگ
سازمانی را به نوعی تقویت کند .با توجه به نیاز روز مشتریان و عدم وقت کافی برای حضور در شعب باید بازاریابی برای کسب
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سهم بیشتر بازار برای پاسخدهی به صرفه جویی در وقت مشتریان سعی فراوان نمود .با توجه به نرخ توافقی سود و نرخ ارزان سود
تسهیالت بانک صادرات نسبت به بانک و موسسات خصوصی شرکتی و شخصی را لحاظ کرد و سپس به توزیع کارت های
سپهری بهخصوص واریزی های گروهی را مد نظر دارد و در نهایت برای حفظ مشتریان و تشخیص و درك نیازهای آنان ارتباط
بلند مدت با آنان را در دستور کار قرار داد.
-پیشنهادات تحقیق

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9411
53

الف-پیشنهادهای کاربردی
 -8سه استراتژی مذکور در این تحقیق بهعنوان پیشنهادات اصلی تحقیق به مدیران ذی ربط در بانک صادرات گیالن ارائه
می گردد .عالوه بر آن می توان موارد دیگری را بر گرفته از نتایج تحقیق حاضر بهعنوان راهکارهای عملیاتی و کاربرذی به شرح
ذیل پیشنهاد داد:
شناخت نیاز مشتریان از طریق تشکیل گردهمایی متشکل از مدیران عالی بانک صادرات گیالن با مشتریان سر شناس و معتبر
اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی و تشر یک مساعی با آنان به صورت ساالنه
نظر سنجی از کلیه مشتریان اعم از حقیقی و حقوقی طی برگه های نظر سنجی از طریق شعب به صورت ساالنه
ایجاد سامانه ارتباط با مشتریان
تداوم افتتاح ح ساب دانش آموزی برای دانش آموزان سال اول ابتدایی و اهداء هدایای غیر نقدی به دانش آموزان برای شکل
گیری سهم ذهنی و عاطفی آنان بهعنوان مشتریان بالقوه بانک صادرات گیالن
شرکت در طرحهای عمرانی نظیر ساخت زیر ساخت ها از قبیل اتوبان ها ،پل ها همراه با نشان دادن آرم بانک صادرات در
کنار مشخصات پروژه در دست احداث و تبلیغات آن از طریق رسانه های گروهی
بها دادن به همکاران نخبه و ایده پرداز و ایده های جدید و استفاده از نظرات آنها نه فقط از طریق درج در هفته نامه سپهر،
بلکه دعوت حضوری از آنها در قالب جلسات هم اندیشی و تشکیل اتاق فکر و استفاده و مورد تجزیه و تحلیل قرار افکار و نظرات
آنان توسط مدیران عالی بانک صادرات گیالن
حضور بیشتر در کارهای فرهنگی (فیلم و تئاتر و نقاشی) و نمایشگاه ها و بها دادن به کارهای برتر بهخصوص از جانب کودکان
بهعنوان مشتریان بالقوه بانک
حضور بیشتر در کارهای عام المنفعه از جمله ساختن مدارس و ورزشگاه ها برای ساختن یک جامعه سالم و فعال و به وجود
آمدن سهم ذهنی خوب از بانک صادرات گیالن
غافل نشدن مدیران عالی بانک صادرات گیالن از اهمیت قائل شدن برای آموزش و مدیریت و تسهیم دانش و تربیت نیروی
متخصص با توجه به مقوله های کیفیت و نوآوری و مزیت رقابتی در بازار رقابتی پول و سرمایه
غافل نبودن از شکیل بودن شعب که نماینده بانک صادرات گیالن هستند ،چه از لحاظ محیط داخلی و نصب دستگاههای
تهویه با شمیم معطر و چه از لحاظ محیط خارجی که برای مشتریان و احساس و ذهنیت خوبی از بانک صادرات گیالن ایجاد کند.
اگر قرار است شعبی به صورت اجاره و یا احداثی برای بانک صادرات گیالن ایجاد شود ،در مراحل کارشناسی مکان ،به مسئله
پارکینگ اتومبیل مشتری و یا دست کم نزدیکی به پارکینگ عمومی توجه شود.
به مدیران بانک صادرات گیالن توصیه میشود که مقوله شایسه ساالری را در انتصابات کارکنان مد نظر قرار دهند که سبب
ایجاد انگیزه و دلگرمی بیشتر و بهتبع آن کارایی و بهره وری بیشتر در کارکنان (سرمایه اصلی بانک صادرات گیالن) شده و مزیت
رقابتی را در بازار پول و سرمایه استان رقم خواهد زد که قابل تقلید توسط رقبا نخواهد بود.
مسئله متحدالشکل بودن لباس کارکنان و وضع ظاهری آنان از طرف مدیران عالی و میانی بانک صادرات گیالن در بازدیدها
جدی گرفته شود چونکه از لحاظ روحی و روانی در کارکنان بانک نوعی اعتماد به نفس و تعلق خاطر سازمانی ایجاد و مروج تقویت
فرهنگ سازمانی و بهره وری باال و مزیت رقابتی را در پی خواخد داشت.
به مدیران عالی بانک صادرات گیالن توصیه میشود تا نسبت به ترویج خدمت اعتبارات اسنادی ( )L.Cارزی و ریالی و
همچنین ضمانتنامههای ارزی و ریالی که باعث جذب منابع ارزان قیمت و کسب کارمزد قابلتوجه برای بانک و مهمترین منبع
درآمد بعد از سرمایه بانک و یکی از عوامل افزایشی سهم بازار پول و سرمایه برای بانک صادرات گیالن در بازار پولی و سرمایهای
استان هستند توجه و حساسیت ویژه داشته باشند.
مجوز اخذ گواهی سپرده نیز در جذب منابع از طریق ارگانها و دستگاههای دولتی و غیردولتی برای تأمین مالی اجرای طرحها
و پروژهها برای این سازمانها ،برای بانک صادرات گیالن کمک شایانی است و به مدیران عالی بانک صادرات گیالن توصیه
میشود که در این مهم بکوشند.
غافل نشدن مدیران عالی از بهبود مستمر برای زیرساختهای فنی و خدمات برای ارتقای کیفیت خدمات و محصوالت بانکی
و بهتبع آن ایجاد مزیت رقابتی.

جدی گرفتن مدیران بانک صادرات گیالن در رابطه با فناوری اطالعات و بانک اطالعاتی در مورد مشتریان و صدور پیامک
برای مشتریان مناسبتهای مختلف و ایجاد کردن احساس کرامت و شخصیت در مشتریان از این طریق.

ب) پیشنهادهای پژوهشی
 -8پیشنهاد میشود روی موضوع خدمت اعتبار اسنادی () L.Cکه انواع مختلف را شامل میشود و با توجه به اینکه جنبه
بینالمللی دارد و هم اینکه قسمت اعظم درآمد بانکها بهخصوص شعب خارج کشور میتواند از محل ارائه خدمت اعتبار اسنادی به
دست آید در قالب یک طرح پژوهشی موردعنایت قرار گیرد.
 -7ضمانتنامهها چه ارزی ،چه ریالی نیز در بازار رقابت امروز در بانکها به خاطر ایجاد منابع ارزان قیمت و کسب کارمزد
قابلتوجه موردعنایت هست ،لذا شایسته است بهعنوان موضوع تحقیق پایاننامهها و رسالههای دانشگاهی موردتحقیق و پژوهش
قرار گیرند.
پیشنهاد میشود که استراتژیهای مستخرج از این تحقیق برای کسب سهم بیشتر بازار پول و سرمایه بانک صادرات گیالن در
قالب طرحهای پژوهشی و رسالههای تحصیلی جهت ارائه برنامههای عملیاتی مناسب انجام گیرند.
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بررسی کارکرد مدیریت پرتفوی شرکتهای سرمایهگذاری در بورس
اوراق بهادار

محمود ریسباف فکور

1

تاریخ دریافت99/10/01 :
تاریخ پذیرش99/10/72 :
کد مقاله03370 :

چکـیده
سرمایه گذارانی که نظریه نوین پرتفوی را پذیرفتهاند بر این باورند حریف بازار نیستند ،بنابراین انواع گوناگونی از اوراق
بهادار را نگهداری مینمایند تا بازده مورد انتظارشان با متوسط بازده بازار برابر شود و در نتیجه مجموعه ای متنوع از اوراق
بهادار را نگهداری میکنند تا بتوانند به نرخ بازدهی مطلوب که نزدیک نرخ بازده بازار است ،دست یابند .تعیین معیاری
مناسب برای ارزیابی عملكرد شرکتهای سرمایه گذاری یكی از مهم ترین مباحث امروزی در دانش مدیریت سرمایه
گذاری است .در انتخاب معیارهای ارزیابی نمیتوان یک پروژه سرمایه گذاری را تنها بر اساس بازدهی باال و بدون توجه
به ریسک آن انتخاب کرد .یافتن بهترین راه جهت بهینه سازی پرتفوی پس از انتشار مقاله مارکویتز در سال 0907
همواره یكی از دغدغههای فعاالن در صنعت مدیریت سرمایه گذاری بوده است .ورود مدلهای ریاضی و پژوهش عملیاتی
یكی از فعالیتهایی است که در دهه اخیر توانسته بهینه سازی پرتفوی را تحت تأثیر قرار دهد .یكی از روشهای کنترل
ریسک سرمایه گذاری ،تشكیل پرتفوی بهینه سهام است .برای انتخاب پرتفوی بهینه سهام روشهای گوناگونی وجود
دارد .از جمله این روشها در پژوهش حاضر مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر میباشند که مورد تحلیل و
بررسی قرار گرفتند .پژوهش حاضر از منظر هدف ،کاربردی و از نظر روش ،توصیفی میباشد .نتایج پژوهش نشان میدهد
که مدیریت پرتفوی و انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بازار سرمایه ایران از طریق مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض
خطر یكسان میباشد.

واژگـان کلـیدی :مدیریت پرتفوی ،بورس اوراق بهادار ،بازار سرمایه ،مدل مارکویتز ،مدل ارزش در معرض خطر.

 -0کارشناسی ارشد مدیریت مالی ،دانشگاه هاتف زاهدان ،ایران.
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 -1مقدمه
هری مارکویتز بنیانگذار ساختاری مشهور به تئوری مدرن پرتفوی است .مهمترین نقش این تئوری ،ایجاد چارچوب ریسک-
بازدهی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران است .مارکویتز با تعریف کمی ریسک سرمایه گذاری ،برای سرمایه گذاران در امر
انتخاب دارایی ها و مدیریت پرتفوی ،رویكردی ریاضی ارائه کرد .یكی از ملزومات مهندسی مالی استفاده از روشهای کمی در
صنعت مدیریت سرمایه گذاری است .طی  71سال گذشته ،استفاده از روشهای کمی در صنعت مدیریت سرمایه گذاری به طور
چشمگیری افزایش یافته است .یكی از دالیل استفاده از روشهای کمی در صنعت مدیریت سرمایهگذاری ،توسعه اقتصاد مالی
است .توسعه اقتصاد مالی با مفهوم بهینه سازی پرتفوی ،گسترش بیشتری پیدا نموده است .این مفهوم مهم از تئوری هری
مارکویتز با عنوان انتخاب پرتفوی در ادبیات مالی وارد شد .اگر اوراق بهادار ریسک دار باشند ،مسئله اصلی هر سرمایه گذار تعیین
مجموعه ای اوراق بهاداری است که مطلوبیت آن حداکثر است .این مسئله معادل انتخاب پرتفوی بهینه از مجموعه پرتفویهای
ممكن میباشد.

-2بیان مسئله

سال پنجم ،شماره (7پیاپی ،)57 :شهریور 9911

برای انتخاب پرتفوی بهینه ،مارکویتز مدل میانگین -واریانس و وترستون مدل ارزش در معرض خطر را ارائه دادند که در مدل
میانگین -واریانس ،میانگین به عنوان معیاری از بازده و واریانس به عنوان معیاری از ریسک میباشد و انحراف معیار و واریانس به
عنوان معیار سنجش ریسک با فرض نرمال بودن توزیع نرخ بازدهی است (راعی و تلنگی.)0332 ،
به طور کلی دو روش سرمایه گذاری شامل سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم در بورس اوراق بهادار وجود دارد .از اصلی
ترین دالیل سرمایه گذاری غیرمستقیم(از طریق شرکتهای سرمایه گذاری) میتوان به قابلیت این شرکتها در تشكیل سبد
سرمایه گذاری از اوراق بهادار مناسب و متنوع اشاره کرد .کل ریسک اوراق بهادار عبارت است از نوسان پذیری بازده واقعی از بازده
مورد انتظار که از دو جزء سیستماتیک و غیرسیستماتیک تشكیل شده است .سرمایه گذاران تمایل دارند از ویژگی پرتفوی و حذف
یا کاهش ریسک غیرسیستماتیک بهره مند شوند .بسیاری از سرمایه گذاران انفرادی توان مالی و تخصص الزم را در ایجاد پرتفوی
مناسب نظیر آنچه شرکتهای سرمایه گذاری نگهداری میکنند ،ندارند .از این رو انجام این مهم را به شرکتهای سرمایه گذاری
میسپارند (یحیی زاده و همكاران.)0339 ،
مارکویتز بیان می کند اگر سرمایه گذاران فقط در پی به حداکثر رساندن بازده مورد انتظار بودند ،تنها در یک نوع دارایی که
دارای بیشترین بازده مورد انتظار است سرمایه گذاری میکردند .در صورتی که با یک نگاه گذرا میتوان مشاهده کرد که سرمایه
گذاران صاحب مجموعهای از اوراق بهادار پرتفوی هستند .سرمایه گذاری که در پی حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و حداقل کردن
عدم اطمینان است ،دو هدف ریسک و بازده را پیش رو دارد که بایستی در برابر یكدیگر موازنه گردند .رویكرد مارکویتز در سرمایه
گذاری ،با تعریف دقیقتر مفهوم ارزش اولیه و ارزش پایانی ،بهتر قابل تبیین است (راعی و تلنگی.)0332 ،
در سالهای اخیر عالوه بر مدل مارکویتز ،از مدلی به نام مدل ارزش در معرض خطر ریسک که سرمایه در معرض خطر نامیده
میشود ،استفاده میگردد که یكی از شاخصهای اندازه گیری ریسک میباشد و تحلیلگران مالی از آن استفادههای متعددی می-
کنند .کاربرد این مدل در مدیریت ریسک و نیز مقاصد قانون گذاران ،معیاری برای سنجش میزان ریسک و همچنین معیاری برای
سنجش مقدار سرمایه مورد نیاز یک سازمان برای انجام عملیات خود میباشد .در پژوهش حاضر به بررسی انتخاب پرتفوی بهینه
با استفاده از این دو مدل پرداخته میشود.

-3اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
شرکتهای سرمایه گذاری از نظر نحوه مدیریت به دو دسته شرکتهای سرمایه گذاری با مدیریت فعال و شرکتهای سرمایه
گذاری با مدیریت غیرفعال تقسیم میشوند.
شرکتهای سرمایه گذاری با مدیریت فعال دارای مدیران پرتفوی خبره و ماهری هستند .این شرکتها سعی دارند تا با بررسی
بازار اوراق بهادار و مزیت شرکت ها ،اوراقی را شناسایی و خریداری نمایند که قیمت آنها کمتر از ارزش واقعیشان باشد و در زمان
مناسب هم آنها را به فروش برسانند .شرکتهای سرمایه گذاری با مدیریت غیرفعال فرض را بر کارایی کامل بازار میگذارند .در
این صورت نمیتوان اوراق بهاداری یافت که قیمت بازار آنها تفاوت معناداری با ارزش واقعی آنها داشته باشد .صندوقهای شاخصی
از این دسته سرمایه گذاریها هستند .بدین معنی که مدیریت آنها غیرفعال است و پرتفویی متنوع مانند ترکیب پرتفوی ،یكی از
شاخصهای بازار را انتخاب و نگهداری میکنند .هدف استراتژی سرمایه گذاری بهرهمندی از خاصیت تنوع بخشی و کاهش
ریسک است.
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یكی از مشكالت اصلی در ارزیابی عملكرد ،تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک مربوط به
کسب بازده مورد نظر است .لذا ارزیابی عملكرد باید شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد (.)strong,2013

-4پیشینه پژوهش
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شهریار و احمدی ( ،)0331مقاله ای با عنوان تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویكرد ارزش در
معرض ریسک ،ارائه دادند .با توجه به اینكه در این مقاله ،هدف محققان ارائه روش ارزش در معرض ریسک ،به عنوان راه حلی
مناسب برای اندازهگیری ریسک و تسهیم بهینه سرمایه گذاری بر روی سه پرتفوی بوده است ،لذا از روشهای پارامتریک نظیر
روشهای واریانس -کوواریانس ساده بر مبنای واریانس شرطی اتورگرسیو و واریانس شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته ،برای اندازه
گیری ارزش در معرض ریسک ،پرتفوی سهام چهار شرکت و همچنین اوزان بهینه سرمایه گذاری در سهام این چهار شرکت ،در
بازار بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که سرمایه گذار بهتر است بیشترین وزن سرمایه گذاری را به
سهم سرمایه گذاری در شرکتی که احتمال خطر کم و کمترین وزن را دارد اختصاص دهد تا به شرکتی که احتمال خطر بیشتر دارد.
صفری ( ،)0330در پژوهشی به بررسی عملكرد شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس
معیارهای شارپ و ترینر پرداخت .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با افزایش تعداد سهام در پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک
کاهش مییابد و همچنین اگر پرتفویها کامال متنوع باشند ،رتبهبندی عملكرد بر مبنای معیار شارپ و ترینر به هم نزدیک خواهند
شد.
اسالمی بیدگلی و همكاران ( ،)0330در پژوهشی به بررسی رابطه میان شرکتهای سرمایه گذاری بر اساس سه شاخص
شارپ ،ترینر و جنسن در قلمرو زمانی سالهای  0321تا  0330پرداختند و در پایان به این نتیجه رسیدند که رتبه نقدشوندگی
شرکتهای سرمایه گذاری بر عملكردشان بی تأثیر است .همچنین آنان دریافتند که در طی سالهای مورد بررسی عملكرد بعضی
از شرکتها بهتر از بازار و بعضی پایینتر از بازار بوده است.
عبده تبریزی و شریفیان ( ،)0332در پژوهشی به بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملكرد تعدیل شده بر اساس ریسک شرکت-
های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند .محققان در این پژوهش به تبیین تفاوتهای موجود در
معیارهای ارزیابی عملكرد بر مبنای نظریه مدرن پرتفوی و نظریه فرامدرن پرتفوی پرداختهاند .در این تحقیق رابطه بین رتبه بندی
شرکت بر اساس معیار شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب بررسی شده و عنوان شده بین این دو نسبت ارتباط وجود دارد که این ارتباط
ناشی از وجود چولگی منفی در توزیع بازدهی است ،بر همین اساس بكارگیری نسبت پتانسیل مطلوب موجهتر تشخیص داده شده
است .خدائی وله زاقرد و فوالدوندنیا ( ،)0339در پژوهشی با عنوان ارزیابی عملكرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک
نامطلوب در شرکت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیارهای مبتنی بر نظریههای
مدرن و فرامدرن پرتفوی به رتبه بندی شرکتهای سرمایه گذاری پرداختند .نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که بین رتبه بندی
صورت گرفته بر اساس نسبت شارپ با نسبتهای سورنتینو ،پتانسیل مطلوب ،امگا؛ نسبت جنسن با جنسن تعدیل شده و نسبت
ترینر با ترینر تعدیل شده ارتباط وجود دارد.
کریمی ( ،)0331در پژوهشی بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر در بورس اوراق بهادار تهران با مدل
نیم واریانس را مورد مقایسه قرار داده و مرز کارایی را مورد ارزیابی قرار داده است.
چاندار و بریكر ( ،)7117تحقیقی در مورد  011شرکت سرمایه گذاری با سرمایه محدود طی یک دوره  0ساله انجام دادند .آنان
شواهدی ارائه کردند مبنی بر اینكه مدیران این پرتفویهای سرمایه گذاری ،از روشهای حسابداری جهت ارزشیابی سرمایه
گذاریها استفاده میکنند تا بازده پرتفویهای تحت مدیریت را حول و حوش یک شاخص نگه دارند .آنان دریافتند که خصوصا
زمانی که بازدههای اوراق بهادار پایینتر از شاخص مورد نظر است ،انگیزه استفاده از روشهای احتیاطی در ارزیابی سرمایه گذاریها
باال میرود.

-5مبانی نظری پژوهش
-1-5تئوری پرتفولیو
لغت پرتفولیو در عبارت ساده ،به ترکیبی از دارائیها گفته میشود که توسط یک سرمایه گذار برای سرمایه گذاری تشكیل
میشود این سرمایه گذار میتواند فرد یا مؤسسه باشد .از نظر تكنیكی ،یک پرتفولیو در برگیرنده مجموعهای از داراییهای واقعی و
مالی سرمایه گذاری شده یک سرمایه گذار است .با این حال در این بحث تأکید ما بر روی داراییهای مالی است .مطالعه تمام
جنبههای پرتفولیو ،مدیریت پرتفولیو نامیده میشود (ارزنلو و مجرد)0390،
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-2-5مسئله انتخاب پرتفوی
با توجه به نظریه نوین پرتفوی ،سرمایه گذار پرتفوی خود را بر اساس دو معیار بازده مورد انتظار و انحراف معیار بازده ،انتخاب
میکند .اگر اوراق بهادار ریسک دار باشند مسئله اصلی هر سرمایه گذار تعیین مجموعه اوراق بهاداری است که مطلوبیت آن حداکثر
است .این مسئله معادل انتخاب پرتفوی بهینه از مجموع پرتفویهای ممكن میباشد ،که تحت عنوان مسئله انتخاب پرتفوی نامیده
میشود .مدل این مسئله در سال  0907توسط مارکویتز ارائه گردید .مارکویتز بیان میکند که سرمایه گذاران بایستی تصمیمات
مربوط به پرتفویشان را صرفاً بر مبنای بازده مورد و انحراف معیار انتخاب نمایند .بدین معنی که سرمایه گذار بایستی بازده مورد
انتظار و انحراف معیار هر پرتفوی را تخمین بزند .و سپس بهترین آنها را بر مبنای این پارامتر انتخاب کنند (ارزنلو و مجرد.)0390،

-3-5سبد سهام یا پرتفوی
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سبد سهام یا پُرتفُوی ،ترکیبی مناسب از سهام یا سایر داراییها است ،که یک سرمایهگذار آنها را خریداری کرده است .هدف از
تشكیل سبد سهام ،تقسیمکردن ریسک سرمایهگذاری بین چند سهم است؛ سود یک سهم میتواند ضرر سهام دیگر را جبران کند.
به ارزش مالی و نقدی پرتفوی هر شخص حقیقی یا حقوقی ،ارزش پرتفوی گویند .برای قیمت گذاری شرکتهای سرمایه گذاری
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،مهم ترین عامل ارزش پرتفوی این شرکتهاست .پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به
صورتی انتخاب میشود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائیها (شامل سهامهای خریداری شده) نزدیک به صفر
باشد .پرتفوی میتواند متعلق به شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشد .با توجه به آنكه سرمایه گذاران در پی افزایش ارزش ثروت خود
و تخصیص بهینه منابع خود و تحصیل سود باالتر هستند ،لذا باید به صورت فعال به مدیریت پرتفوی سرمایه گذاری پرداخته شود
و در راستای بهبود عملكرد پرتفوی ،سرمایه گذار به دنبال انتخاب سبدی از سهام است که دارای عملكرد باالتری نسبت به پرتفوی
بازار باشد (نیكومرام و همكاران.)0397،
انتخاب صحیح داراییها کمک میکند تا سرمایهگذار بتواند به هدف خود که کسب حداکثر بازدهی در سطح قابل قبولی از
ریسک میباشد ،دست یابد .ولی برای انجام سرمایه گذاری امنیت الزم است یعنی باید ریسک را کنترل نمود یا کاهش داد .یكی از
راههای کنترل ریسک سرمایه گذاری ،تشكیل پرتفوی و تنوع بخشیدن به انواع داراییها میباشد .پرتفوی کارا به معنای ترکیب
مطلوب اوراق بهادار به نحوی است که ریسک آن پرتفوی در ازای نرخ بازده معین به حداقل رسیده باشد .این موضوع موجب به
وجود آمدن مدلهایی برای انتخاب بهینه سبد سرمایه شده است .مدل میانگین-واریانس مارکویتز ،مدل ارزش در معرض ریسک
وترستون ،مدل تک شاخص شارپ و مدل تحلیل پوششی دادهها از آن جملهاند (فتحی و طالب نیا.)0339،
در سال  0907هری مارکویتز مدل اساسی پرتفوی را ارائه کرد و ایجاد تنوع را به صورت رسمی بیان کرد .از دیدگاه مارکویتز،
پرتفویهای کارا ،پرتفوهایی هستند که باالترین بازدهی مورد انتظار را به ازای سطح مشخصی از ریسک و همچنین پایینترین
درجه ریسک را به ازای سطح مشخصی از بازدهی مورد انتظار داشته باشد .با توجه به هزینههای قابل توجه و نیاز مدل مارکویتز به
انجام محاسبات زیاد ،وترستون با پیگیری کارهای مارکویتز مدل ارزش در معرض ریسک را ارائه داد .شاخص  VARیا همان
ارزش در معرض ریسک حداکثر زیان احتمالی پرتفوی را در یک دوره زمانی مشخص با بیان کمی ارائه میدهد (فتحی و طالب
نیا.)0339،

-4-5مدل وترستون(ارزش در معرض ریسک)
ارزش در معرض ریسک ،برای انواع ابزارهای مالی مانند سهام ،اوراق قرضه ،ارز ،اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ،اوراق قرضه با
پشتوانه وامهای رهنی و همچنین ابزارهای مالی مشتقه کاربرد دارد .به عالوه میتوان از ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار
سنجش ریسک تعهدات منعكس در ترازنامه یا خارج از ترازنامه ،مانند قراردادهای تحویل آتی ،قراردادهای معاوضه ،قراردادهای
پیشرو(آتی) و اختیار معامله ،استفاده کرد .این معیار کاربرد زیادی برای قانون گذاری و دستگاههای نظارتی دارد .به عنوان مثال
کمسیون بورس و اوراق بهادار در ژانویه  ،0992همه موسسات مالی شرکتهای سهامی عام با ارزش بازار سهام بیش از 0/7
میلیارد دالر را موظف کرد تا ریسک بازار خود را با معیار کمی نظیر ارزش در معرض ریسک ،اعالم کنند .همچنین کمیته باسل،
بانکها را از سال  0990موظف نمود تا حد کفایت سرمایه خود را بر این اساس انجام دهند (عباسی و همكاران.)0333،
ارزش در معرض ریسک ،بسیاری از محدودیتهای روشهای سنتی مدیریت ریسک مانند فرض نرمال بودن توزیع بازده ،عدم
توجه به افق زمانی و یا نقدشوندگی داراییهای مالی را ندارد .ارزش در معرض ریسک ،پاسخگوی پیچیدگیهای ابزارهای مالی
بوده و انواع ریسک را در یک عدد خالصه میکند ازین رو ،مدیران ارشد با انبوهی از محاسبات ریسک مواجه نمیشوند .به وسیله
ارزش در معرض ریسک میتوان ریسک را هدفمند و برای آن بودجه ریزی کرد (عباسی و همكاران.)0333،
ارزش در معرض ریسک ،ریسک سبد سهام را فقط در یک عدد با عنوان ارزش در معرض ریسک خالصه میکند و همین
ماهیت ساده است که موجب جذابیت آن شده است .این ویژگی مهم ترین محدودیت آن نیز به شمار میرود .ارزش در معرض
ریسک ،تنها به مبلغ عددی ریسک سبد سهام توجه دارد و تبادل ریسک و بازده مورد انتظار را نادیده میگیرد .اما استفاده از ارزش
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در معرض ریسک در مدل مارکویتز ،با توجه به در نظر گرفتن دو معیار ریسک و بازده در تعیین سبد سهام ،تا حدود زیادی این
نقص را برطرف میکند .در این رابطه خصوصیات و ویژگی ارزش در معرض شامل:
-0ارزش در معرض خطر برای انواع ابزارهای مالی مانند سهام ،اوراق قرضه ،کاال ،ارز ،اوراق بهاردار ،با پشتوانه دارایی و اوراق
بهادار با پشتوانه وامهای رهنی و همچنین ابزارهای مالی مشتقه کاربرد دارد.
-7ارزش در معرض خطر برای کلیه تعهدات منعكس در ترازنامه یا خارج از ترازنامه مانند قراردادهای آتی ،قراردادهای تحویلی
آتی ،قراردادهای تاخت و قراردادهای اختیار معامله کاربرد دارد (عباسی و همكاران.)0333،
مرسومترین روش محاسبه ارزش در معرض ریسک ،روش پارامتریک میباشد که با فرض نرمال بودن توزیع بازدهی دارایی از
رابطه زیر محاسبه میشود:
VARi=Pi×Z×Sdi

که در آن  VARiارزش در معرض خطر دارایی  Pi ،iقیمت دارایی ( iارزش بازاری دارایی Z ،)iآماره نرمال استاندارد مربوط
به سطح اطمینان و  Sdiنوسان قیمت دارایی iمیباشد (عباسی و همكاران.)0333،

-5-5مدل مارکویتز

-6-5مبنای مفروضات مدل مارکویتز
مدل مارکویتز بر مبنای مفروضات ذیل بیان شده است:
سرمایهگذاران ،ریسکگریزند و دارای مطلوبیت مورد انتظار افزایشی ،میباشند و منحنی مطلوبیت نهایی ثروت آنها کاهنده
میباشد.
سرمایهگذاران پرتفوی خود را بر مبنای میانگین و واریانس مورد انتظار بازدهی انتخاب مینمایند .بنابراین منحنیهای
بیتفاوتی آنها تابعی از نرخ بازده و واریانس مورد انتظار میباشد.
هر گزینه سرمایهگذاری ،تا بینهایت قابل تقسیم است.
سرمایهگذاران افق زمانی«یک دورهای» داشته و این برای همهی سرمایهگذاران ،مشابه است.
سرمایهگذاران در یک سطح مشخصی از ریسک ،بازده باالتری را ترجیح میدهند و بالعكس برای یک سطح معین از بازدهی،
خواهان کمترین ریسک میباشد (حسین زاده گوکچه.)0393،
اما ایراد وارده بر مدل مارکویتز که راه حل صحیح مسئله پرتفولیو را با هزینه ای قابل مالحظه تولید مینماید ،تعداد باالی
تخمین مورد نیاز میباشد .برای به دست آوردن انتخاب پرتفوی بهینه در روش مارکویتز که حداقل واریانس برای یک سطح خاصی
از بازده است مدل برنامه ریزی خطی استفاده می شود:
در مدل برنامه ریزی فوق ،هدف؛ حداقل نمودن واریانس پرتفوی است و محدودیتهای آن از سه رابطه تشكیل شده است.
محدودیت اول ،بازده موردانتظار پرتفوی است که توسط سرمایه گذار تعیین میشود.
محدودیت دوم ،محدودیت وزنهاست که بیان میکند مجموع وزن سهام موجود درپرتفوی ،باید معادل یک باشد.
محدودیت سوم ،حداقل وزن هر سهم در پرتفوی برابر صفر است و اعداد منفی را رد میکند (یاراحمدی خراسانی.)0390،
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مارکویتز در سال  0907مدل اساسی پرتفوی را ارائه کرد که مبنایی برای تئوری مدرن پرتفوی گردید .مارکویتز اولین کسی
بود که مفهوم پرتفوی و ایجاد تنوع را به صورت روش رسمی بیان کرد .مارکویتر نخستین کسی بود که مفهوم پرگونه سازی در
سبد سهام را به طور رسمی توسعه داد .او به طور کلی نشان داد که چرا و چگونه پرگونه سازی سبد سهام ریسک آن را برای
سرمایه گذار کاهش میدهد .سرمایه گذاران میتوانند سبد سهام کارا را به ازای یک بازده معین و از طریق کمینه کردن ریسک
سبد سهام شناسایی نمایند .تكرار فرآیند فوق می تواند منجر به استخراج ،مجموعه سبدهای سهام کارا که اصطالحاً مرز کارای
میانگین-واریانس نامیده میشود رهنمون گردد (حسین زاده گوکچه.)0393،
از برجسته ترین نكات مورد توجه در مدل مارکویتز ،توجه به ریسک سرمایهگذاری ،نه تنها بر اساس انحراف معیار یک سهم،
بلكه بر اساس ریسک مجموعه سرمایه گذاری است .پرتفویهای کار ،پرتفوهایی هستند که باالترین بازدهی مورد انتظار را به ازای
سطح مشخصی از ریسک و همچنین پایینترین درجه ریسک را به ازای سطح مشخصی از بازدهی مورد انتظار داشته باشد.
بطور معمول برای محاسبه مدل مارکویتز از متغیرهای بازده مورد انتظار اوراق بهادار ،بازده مورد انتظار پرتفوی ،نرخ بازده
بدون ریسک ،نرخ بازده مجموعه سرمایهگذاری بازار ،ضریب بتا(شاخصی از ریسک سیستماتیک) ،ریسک پرتفوی و کوواریانس
میان بازدههای اوراق بهادار استفاده شد.

-7-5رابطه بین ریسک و بازده
مفهوم اساسی دیگر در نظریه نوین پرتفوی ،رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک است .رابطه بین بازده مورد انتظار و ریسک،
یک رابطه مثبت است؛ یعنی هر اندازه بازده مورد انتظار باالتری مد نظر میباشد ،ریسک آن نیز بیشتر خواهد بود .رابطه بین ریسک
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و بازده مورد انتظار را با « خط بازار سرمایه » ( )CMLنشان میدهند .یعنی خط بازار سرمایه به ازای نرخ بازدههای مختلف،
ریسکهای حاصله را نمایش میدهد.
بازده پرتفوی از داراییها ،برابر متوسط موزون بازده تک تک داراییهاست .وزن به کار گرفته شده برای هر بازده ،نسبتی از
سرمایه گذاری انجام شده در داراییهای مذکور خواهد بود .بازده مورد انتظار یک سبد سهام ،به صورت میانگین موزون بازده
منتظره سهام منفرد به سادگی محاسبه میشود .مقدار وزنها بر اساس نسبت مبالغ سرمایه گذاری شده در مورد هر سهم به کل
مبلغ قابل سرمایه گذاری ،بدست میآید .و مجموع اوزان یک فرض میشود (ارزنلو و مجرد.)0390،

-8-5انواع استراتژی مدیریت سبد سهام
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استراتژی منفعل یا انفعالی :در این نوع استراتژی ،به دلیل عدم توانایی پیشبینی جریان آتی بازار یا عملكرد قیمت سهام ،هدف
اصلی نزدیک کردن بازده پرتفوی به بازده شاخص موردنظر است .در این نوع استراتژی ،نوع مدیریت پرتفوی بهصورت خرید و
نگهداری است .در این شرایط خرید سهام بر مبنای چندین معیار انجام شده و تا پایان دوره سرمایهگذاری ،حفظ میشود .بنابراین
هیچگونه فعالیت خریدوفروشی پس از ایجاد پرتفوی وجود ندارد .استراتژی منفعل ،به نامهای مختلفی همچون استراتژی
سرمایهگذاری در شاخص نیز ،گفته میشود .در این حالت مدیریت هیچگونه تالشی جهت شناسایی سهام با قیمت پایین یا با قیمت
باال از طریق روشهای تجزیه و تحلیل نمینماید و همچنین هیچگونه تالشی در جهت پیشبینی حرکات کلی در بازار انجام
نمیدهد.
استراتژیفعال :این استراتژی عمدتاً بهمنظور هماهنگی با پیشبینیهای کوتاهمدت یا میانمدت بازار و سهم بكار میرود .یعنی
مدیر پرتفوی در حال خریدوفروش سهم است تا بتواند بازدهی بیش از بازدهی شاخص بازار (بازدهی متوسط بازار) کسب کند.
برای مدیریت فعال پورتفوی ،سه نوع استراتژی وجود دارد:
استراتژی سنجش موقعیت بازار :سرمایهگذار با پیشبینی آینده بازار ،حجم سرمایهگذاری را بین اوراق بهادار تغییر میدهد و در
صورت پیشبینی بازده باالتر از متوسط برای پرتفوی ،نسبت به تعدیل و اصالح ریسک پرتفوی اقدام مینماید .یعنی مدیر پرتفوی
اگر بداند بازار در روند نزولی (صعودی) قرار خواهد گرفت ،بیشتر (کمتر) در اوراق بهادار با درآمد ثابت (مثل اوراق مشارکت یا اوراق
خزانه اسالمی) ،سرمایهگذاری میکند و حجم سرمایهگذاری در سهام را کاهش (افزایش) میدهد.
استراتژی گلچین سهام :سرمایهگذار ،وزن سهام زیر قیمت را در پرتفوی افزایش و وزن سهام باالی قیمت را کاهش میدهد.
از این طریق ریسک پرتفوی نیز متنوع میشود و انتخابهای سهم بر سایر سهام اثر میگذارد.
استراتژی تمرکزبخش :این روش مشابه استراتژی گلچین سهام است ،با این تفاوت که واحد موردنظر بهجای سهام ،صنعت
است (آگاه.)0391،

-6روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی میباشد .در پژوهش پیش رو تالش شده است پرتفوی
بهینه سهام از طریق دو مدل مارکویتز و ارزش در معرض خطر بررسی شود و میزان تأثیر دو مدل موردنظر در مدیریت پرتفوی
بیان شود .جهت جمع آوری اطالعات پژوهش از اسناد کتابخانهای ،مقاالت تخصصی ،اینترنت و نظرات کارشناسان استفاده شده
است.

-7تحلیل دادههای پژوهش
-1-7روش مدیریت پرتفوی مدرن طبق مدل مارکویتز
در روش پرتفوی مدرن مجموعه تالشها وقف این است که بازده پرتفوی فرد سرمایه گذار به بازده بازار نزدیک گردد و در
وضعیت مطلوب ،بازدهی بیشتر از آن بدست آورد .در این حالت پرتفوی کل بازار یک شاخص ارزیابی است که ریسک آن نیز با
شاخص بتا محاسبه میشود .این تحلیل کاربرد زیادی در آنالیز ریسک و تجزیه و تحلیل بازار دارد و مبنای کار سرمایه گذاران
حرفهای است .بعبارتی این روش مبتنی بر بهینه سازی ریسک و بازده از طریق چند گونه سازی سهامهای مختلف میباشد که در
آن به اثبات رسیده که با تقسیم سرمایه به سهمهای مختلف و بررسی چگونگی ارتباط بین سهام با یكدیگر میتوان بدون تعدیل
بازده ،ریسک سبد سهام را کاهش داد .به تعبیری دیگر مارکویتز معتقد است بازده سبد سهام برابر بازده وزنی تک تک سهام
میباشد اما ریسک سبد الزاماً برابر ریسک وزنی سهام داخل سبد نبوده و این موضوع ارتباط کامل با همبستگی یا عدم همبستگی
بازده سهام تک تک شرکتهای درون سبد با یكدیگر دارد و اگر بتوان سبد سهامی تشكیل داد که بین تک تک سهمهای موجود
در سبد کمترین ضریب همبستگی حاکم باشد در آن صورت می توان مطمئن بود که ریسک سبد به طور یقین کمتر از وزن ریسک
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تک تک سهام آن خواهد گردید .در نظریه مدرن پرتفوی کل تغییرپذیری بازدهای حول میانگین ،ریسک تلقی میگردد و با
واریانس و انحراف معیار اندازه گیری میشود .در این نظریه نوسانات باالی میانگین و همچنین نوسانات پایین میانگین همارزش
میباشند .به عبارت دیگر واریانس شاخص ریسک متقارن است که در دنیای واقعی سرمایه گذاران مصداق ندارد .کاربرد این روش
منوط به وجود اطالعات تاریخی گسترده است تا جایی که هر چه اطالعات تاریخی یک سهم بیشتر باشد میتوان به نتیجه حاصله
اعتماد بیشتری نمود و این در حالی است که اعظم سهام در ایران دارای عمق تاریخی بسیار کمی میباشد.
تئوری مدرن پرتفوی ( )Modern Portfolio Theoryنوعی مدل سرمایهگذاری است که سرمایهگذاران از طریق آن تالش
میکنند تا با کاهش ریسک بیشترین سود ممكن را در سبد سرمایهگذاری خود ایجاد کنند .این مدل سرمایهگذاری از طریق
متنوعسازی ( )Diversificationتالش میکند تا مطلوبیت سبد سرمایهگذاری را افزایش دهد .آشنایی و به کارگیری این روش
در کنار سایر روشهای تحلیلی مانند تحلیل تكنیكال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) کمک میکند تا سرمایهگذاری بهتری انجام
شود .در بازارهای مالی همه افراد به نوعی در جستجوی حداکثرسازی بازدههای احتمالی خود همراه با سطوح ریسک مختلف در
کوتاه مدت یا بلندمدت هستند .بنابراین در نظر گرفتن تنها یک دارایی و سرمایهگذاری بر یک نوع ابزار مالی ریسک بیشتری را به
وجود میآورد .لذا ترکیب چند دارایی و سرمایهگذاری در بازارهای مختلف به متعادل شدن سرمایهگذاری و کاهش ریسک کمک
میکند.
برای مثال داشتن حساب بانكی یا خرید اوراق بدهی بدون ریسک برای بسیاری از افراد گزینهای امن برای پسانداز کردن
پول است .اما بازده مورد انتظار را میتوان با ترکیب سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری و یا سهام افزایش داد .در مقابل،
خرید و فروش سهام ،سكه و یا دالر به تنهایی ریسک باالیی را برای افراد به ارمغان میآورد و در برخی بازارهای نوسانی و یا
زمانهای خاص ،ارزش خالص سرمایه افراد را کاهش میدهد .بنابراین میتوان در کنار انجام معامالت سهام ،خرید و فروش
واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و یا اوراق بدهی را نیز در نظر گرفت .گزینههای بسیار زیادی برای سرمایهگذاری در
بازار وجود دارد و افراد براساس اهداف مالی و انتظاری که در آینده دارند و با در نظر گرفتن سطح ریسک پذیری خود میتوانند از
بین این گزینهها موارد مطلوب خود را انتخاب کنند.
در مدل تئوری مدرن پرتفوی سبكی از سرمایهگذاری وجود دارد که بسیاری از مشاوران سرمایهگذاری و افراد از آن استفاده
میکنند به نام تخصیص دارایی تاکتیكی که معیارهای مورد نظر در تئوری مدرن پرتفوی را دارد .افراد با استفاده از این سبک در
سه نوع از دارایی سهام ،اوراق بدهی (و مشارکت) و پول نقد سرمایهگذاری میکنند تا به صورت فعال درصد سبد خود را با هدف
حداکثر کردن سود و حداقل کردن ریسک متعادل کنند.
برای مثال فردی که تمایل دارد تا بازده باالیی را در سبد خود کسب کند درصد سهام باالتری را نسبت به اوراق مشارکت و
پول نقد در نظر میگیرد و فرد با پذیرش ریسک کمتر ترجیح میدهد تا  21درصد سرمایه خود را در اوراق مشارکت گذارد یا به
صورت پول نگه دارد و  31درصد باقیمانده را در سهام یا سایر بازارهای نوسانی قرار دهد.
در واقع واژه پرتفوی و یا سبد سرمایهگذاری به مجموعهای از سهام و یا داراییهای مالی اطالق میشود که افراد در آنها
سرمایهگذاری میکنند .در روش تئوری مدرن پرتفوی تالش میشود تا سود سبد بیشتر به شاخص و روند بازار نزدیک باشد .برای
مثال در خصوص بازار بورس و اوراق بهادار ،یک فرد تالش میکند تا سهامی را که همراه با روند بازار افزایش یا کاهش دارند را
خریداری کنند .بسیاری از سرمایهگذاران حرفهای با استفاده از این روش به تجزیه و تحلیل بازار و آنالیز ریسک میپردازند.
در این روش در حقیقت مارکویتز معتقد است که بازده سبد سهام برابر بازده وزنی هر یک از سهمهاست اما ریسک سبد سهام
برابر ریسک وزنی هر سهم نیست و به همبستگی بازده هر سهم با یكدیگر نیاز دارد .این موضوع به این معنی است که هر چه
همبستگی بازده سهام به یكدیگر کمتر باشد ،ریسک سبد نیز بسیار کمتر خواهد شد .در این نظریه تغییرات حول میانگین ریسک در
نظر گرفته میشود و برای اندازهگیری کمی آن از واریانس و انحراف معیار استفاده میشود .در این روش نیاز به اطالعات تاریخی
زیادی است و هرچه اطالعات تاریخی یک سهم بیشتر باشد نتایج قابل اتكای بیشتری کسب میشود.
ریسکهای سرمایهگذاری به دو نوع عمده طبقهبندی میشوند .آن بخشی از ریسک را که بتوان با افزایش تعداد سهام و
داراییها و یا کم کردن همبستگی سهام با تغییر صنایع مختلف بتوان کاهش داد ،ریسک غیرسیستماتیک یا کاهشپذیر میگویند.
بخشی از ریسک را که از این راه نتوان افزایش داد ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار در نظر میگیرند .فرض تئوری مدرن
پرتفوی این است که افراد ریسکگریز هستند و کمترین ریسک را از سبد سرمایهگذاری خود انتظار دارند .این مورد نشاندهنده این
است که کسی ریسک بیشتر را تحمل میکند که انتظار سود بیشتری را داشته باشد.
بازده موردانتظار از سبد یا پرتفوی با مجموع وزنی بازده هر سهم محاسبه میشود .برای نمونه اگر یک سبد دارایی چهار سهم
با میزان برابر ( 70۲از سبد دارایی) و بازدههای موردانتظار  71 ،01 ،0و  31درصد باشد ،بازده موردانتظار سبد به صورت زیر محاسبه
میشود:
)31۲ * 70۲( + )71۲ * 70۲(+ )01۲ * 70۲( + )0۲ * 70۲( = 01/70۲
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محاسبه ریسک سبد کمی پیچیده است و همراه با واریانس هر دارایی با همبستگی هر جفت دارایی است .برای محاسبه
ریسک این سبد ،فرد به واریانس هر سهم و همبستگی بین هر دو سهم نیاز دارد.
هر ترکیب ممكنی از داراییها را میتوان در نموداری با محوریت ریسک و بازده به تصویر کشید .این نمودار نشاندهنده
مطلوبترین سبد است و به آن مرز کارا گفته میشود .در شكل زیر نمونهای از این مرز کارا با گزینههای مختلف سبد
سرمایهگذاری قابل مشاهده است.
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شکل-1نمودار نشان دهنده مطلوب ترین سبد

افراد با محاسبه میانگین و واریانس گزینههای مختلف میتوانند به سبد سرمایه مطلوب خود دست یابند .تكنیک تئوری مدرن
پرتفوی مانند هر روش دیگری در محاسبه ریسک و بازده سهام نیاز به بازنگری و بررسی پیوسته دارد و افراد باید عوامل مختلف
دیگر را در هنگام استفاده از این روش در نظر بگیرند.

-2-7ارزش در معرض ریسک در مدیریت پرتفوی سهام
ارزش در معرض ریسک برای انواع ابزارهای مالی مانند سهام ،اوراق قرضه ،ارز ،اوراق بهادار با پشتوانه داراییها ( Asset

 ،)Backed Securitiesاوراق قرضه با پشتوانه وامهای رهنی ( )Mortgage Backed Securitiesو همچنین ابزارهای مالی
مشتقه کاربرد دارد .به عالوه میتوان از ارزش در معرض ریسک به عنوان معیار سنجش ریسک تعهدات منعكس در ترازنامه یا
خارج از ترازنامه مانند قراردادهای تحویل آتی ( ،)futuresقراردادهای تاخت ( ،)swapقراردادهای پیشرو ( )forwardو اختیار
معامله ( )optionاستفاده کرد .این معیار کاربرد زیادی برای قانونگذاران و دستگاههای نظارتی دارد.
به عنوان مثال کمیسیون بورس و اوراق بهادار ( )SECدر ژانویه  ،0992همه موسسات مالی و شرکتهای سهامی عام با
ارزش سهام بیش از  0/7میلیارد دالر را موظف کرد تا ریسک بازار خود را با معیار ارزش در معرض ریسک اعالم و محاسبه کنند.
همچنین کمیته بازل ( )Baselبانکها را از سال  0990موظف کرد تا حد کفایت سرمایه خود را بر این اساس مشخص و رعایت
کنند.
تمرکز معیار ارزش در معرض ریسک بر قسمت سمت چپ منحنی توزیع نرمال سود از دیدگاه سرمایهگذار است .برای مثال
یک مدیر سبد سهام ممكن است از سطح اطمینان  91درصد استفاده کند تا حداکثر زیان مورد انتظار روزانه برای یک سهم را در
 91درصد روزهای کاری آتی برآورد کند .هر اندازه سطح اطمینان باالتر باشد حداکثر زیان مورد انتظار برای نوع خاصی از
سرمایهگذاری بیشتر خواهد بود .یعنی در هنگام استفاده از سطح اطمینان  91درصد انتظار میرود زیان روزانه از تملک یک سهم
خاص بیشتر از  -0درصد نباشد .اما انتظار میرود هنگام استفاده از سطح اطمینان  99درصد این مقدار از  -3درصد بیشتر نباشد .هر
قدر اطمینان سرمایهگذاران از اینكه زیان واقعی از حداکثر زیان مورد انتظار بیشتر نمیشود ،باال رود ،حرکت آنها به سمت چپ
توزیع احتمال بیشتر خواهد بود.
معموال از ارزش در معرض ریسک برای اندازهگیری ریسک پرتفوی نیز استفاده میشود .هنگام ارزیابی تکتک سهام ،ممكن
است برخی از سهام پرریسک طبقهبندی شوند ،اما هنگام ارزیابی آنها به عنوان بخشی از سبد سهام کمریسک تشخیص داده شوند.
زیرا احتمال تحقق زیانی بزرگ در سبد سهام تحت تاثیر احتمال زیانهای همزمان در همه سهام داخل پرتفوی در دوره مورد نظر
است .ارزش در معرض ریسک ،بسیاری از محدودیتهای روشهای سنتی مدیریت ریسک مانند فرض نرمال بودن توزیع بازده،
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عدم توجه به افق زمانی و یا نقدشوندگی داراییهای مالی را ندارد .ارزش در معرض ریسک پاسخگوی پیچیدگیهای ابزارهای مالی
بوده و انواع ریسک را در یک عدد خالصه میکند .از این رو مدیران ارشد با انبوهی از محاسبات ریسک مواجه نمیشوند .به وسیله
ارزش در معرض میتوان ریسک را هدفمند و برای آن بودجهریزی کرد.
یكی از روشهای شناختهشده برای ارزیابی ریسک بازار عبارت از پیشبینی درآمدها تحت شرایط (سناریوهای) مختلف
قیمتهای بازار است .در اینجا مقصود از درآمدها همان مبالغی است که با استفاده از اصول پذیرفتهشده حسابداری در صورتهای
مالی شرکتها گزارش میشود .در بسیاری از موسسات ،خالصه فعالیتها به صورت دورهای گزارش میشود .به عبارت دیگر
معامالت براساس قیمتهای تاریخی در دفاتر ثبت میشود.
در این حالت تغییر در نرخهای بازار به صورت تدریجی و در طول زمان با شناسایی درآمدها خود را نشان میدهد و تا زمانی که
تغییری در ارزش دفتری داراییها صورت نگیرد و معاملهای تحقق نیابد ،اثر تغییرات نرخهای بازار نمایان نمیشود .این روش دو
ضعف عمده دارد:
- 0در این روش الزم است تغییرات نرخهای بازار در آینده برای یک دوره طوالنی پیشبینی شود.
 -7این روش این شبهه را به وجود میآورد که سود و زیان تا زمانی که معامله بر روی داراییها انجام نشده و در حسابهای
تعهدی اثر خود را نگذاشته است ،اتفاق نمیافتد .به عبارت دیگر در این روش بازده فقط از محل سودهای نقدی و نه سود
سرمایهای (افزایش قیمت) حاصل میشود.
روش دیگر برای سنجش ریسک داراییها و پرتفوی ،همان انحراف معیار توزیع احتمال بازده پرتفوی است .این روش بهرغم
محدودیتهایی که دارد به دلیل سهولت محاسبه ،اجرا و قابلیت مقایسه آن در میان پرتفویهای مختلف ،به عنوان روش مرسوم
محاسبه ریسک مطرح است .انحراف معیار ،با فرض نرمالبودن توزیع بازده برپایه اطالعات تاریخی قرار دارد و تنها برای محاسبه
ریسک گذشته دادههای مالی خطی مناسب است .این معیار هر چند برای سنجش عملكرد گذشته مفید است ،اما به دلیل نداشتن
نگاه رو به جلو برای پیشبینی ،بودجهبندی و مدیریت ریسک فاقد کارآیی الزم است .به دلیل مشكالت مورد اشاره در باال و به
منظور مدیریت واقعی ریسک بازار داراییها ،بسیاری از موسسات در کنار سیستم رایج مدیریت داراییها و بدهیها که مبتنی بر
سیستم حسابداری تعهدی است ،از روش ارزش در معرض ریسک به عنوان یک سیستم گزارشگری داخلی نیز استفاده میکنند.
برای این منظور ارزش روز اقالم تعهدی و تغییرات ارزش آنها تحت سناریوهای مختلف در کوتاهمدت مورد بررسی قرار
میگیرد .بدینترتیب تكامل سیستمهای جایگزین برای مدیریت داراییها و بدهیها رویت میشود .این سیستم جایگزین ،همان
VaRاست که امروزه در بازارهای مالی مورد استفاده گسترده نهادهای مالی قرار گرفته است .مزایای  VaRعبارت است از:
تغییرات ارزش بازار داراییها را لحاظ میکند.
متغیرهای بازار را برای افق زمانی کوتاهتری پیشبینی میکند .این امر به برآورد دقیقتر ریسک کمک میکند زیرا
پیشبینیهای کوتاهمدت نسبت به پیشبینیهای بلندمدت آسانتر و دقیقتر هستند.
ویژگی کلیدی ارزش در معرض ریسک آن است که نگاه رو به جلو دارد .یعنی ریسک کل پرتفوی موجود را برای آینده برآورد
میکند .بنابراین  VaRبه عنوان یک معیار سنجش ریسک با نگاه روبه جلو میتواند اطالعات مفیدتری در مورد ریسک مورد انتظار
پرتفوی در آینده فراهم آورد .این امكان ،مدیران صندوقها را قادر میسازد تا ریسک کل را به منابع مختلف آن تجزیه کرده و آن
را مدیریت کنند .همچنین این امكان را فراهم میآورد تا سهم انواع مختلف داراییها و سهم هر ورقه بهادار در ریسک کل پرتفوی
مشخص شده و دیگر اینكه تاثیرگذاری هر یک از عوامل ریسک به چه میزان خواهد بود.
بدینترتیب میتوان با استفاده از ، VaRموارد تخلف از محدودههای کنترلی ریسک ،ریسکهای ناخواسته و انحراف مدیران از
شیوههای مدیریتی قبلی را پیش از وقوع نتایج نامطلوب شناسایی کرد.
دلیل دیگر استفاده از ارزش در معرض ریسک به جای انحراف معیار آن است که  VaRرا میتوان در مورد پرتفویهای
متشكل از سهام ،اوراق قرضه ،کاال و ابزارهای مشتقه بهکار برد .همچنین میتوان از آن برای تجمیع ریسک گروههای مختلفی از
داراییها و مقایسه ریسک بازار داراییها و پرتفویهای مختلف بهکار برد .این ویژگی ، VaRاین امكان را فراهم میآورد تا مدیران
وجوه سهم هر یک از عوامل ریسک ،پرتفویها و گروههای مختلف داراییها را در تعیین ریسک کل مشخص کنند.
دلیل دیگر استفاده از ، VaRتمرکز آن بر روی دنبالههای توزیع است .به طور خاص ،ارزش در معرض ریسک ،معموال برای
سطوح اطمینان  90و  99درصد و حتی باالتر محاسبه میشود .در نتیجه ،این روش به عنوان معیاری برای ریسک رو به پایین
(ریسک نامطلوب) مطرح است و میتوان از آن برای توزیعهای نامتقارن استفاده کرد .در حالی که استفاده از انحراف معیار به
توزیعهای متقارن و نرمال محدود میشود.
ارزش در معرض ریسک چارچوبی برای اندازهگیری و تحلیل ریسک است که میتوان آن را در مورد انواع داراییها به صورت
یكسان بهکار برد .در نتیجه با استفاده از ، VaRپرتفوی متشكل از اوراق قرضه با پرتفوی تشكیل یافته از سهام قابل مقایسه
خواهد بود .همچنین ارزش در معرض ریسک در مورد ماهیت و انواع ریسک به سرمایهگذاران بینش میدهد .بنابراین استفاده از
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مفهوم ارزش در معرض ریسک به مدیران امكان میدهد تا روشهای مختلف تخصیص داراییها را برای یافتن پرتفویهای کاراتر
مورد ارزیابی قرار دهند .ریسک کلی پرتفوی را به اجزا آن تجزیه و حدود کنترلی و نظارتی آن را تعیین کنند .موارد اخیر درنهایت به
تخصیص ریسک و بودجهبندی ریسک منجر میشود.
اعمال محدودیتهایی برای تخصیص داراییها با استفاده از معیار  ، VaRموجب میشود تا مدیران پرتفوی ریسک
سرمایهگذاری را به آن بخشهایی که پتانسیل باالتری برای بازدهی دارد هدایت و فعالیتهای خود را بر مبنای استراتژی کاهش
ریسک متنوع کنند.
سرانجام و شاید از همه مهمتر اینكه توسعه مفهوم ارزش در معرض ریسک موجب تبادل اطالعات در مورد ریسک شده است،
عبارت انحراف معیار پرتفوی و دیگر مفاهیم آماری برای مدیران تمامی شرکتها یا مدیران طرحهای بازنشستگی چندان مانوس و
قابل فهم نیستند .در عوض عبارتهای ارزش در معرض ریسک عباراتی آشنا و قابل درک هستند .ارزش در معرض ریسک همه
پارامترهای مختلف اندازهگیری ریسک پرتفوی را در یک مبلغ قابل درک و محسوس خالصه میکند.
ارزش در معرض ریسک یكی از روشهای سنجش کمّی ریسک سرمایهگذاری است .در این روش برای سطح اطمینان
معینی ،حداکثر زیان برای دوره زمانی معین محاسبه میشود .برای اندازهگیری آن باید سطح اطمینان مورد نظر را براساس فرض
نرمال بودن توزیع دادهها تعیین کرد .فرض کنید بازدهها دارای تابع توزیع نرمال استاندارد با میانگین صفر و انحراف استاندارد معینی
هستند .اگر دوره نگهداری داراییها و سرمایهگذاری را کوتاهمدت مثال یک روزه در نظر بگیریم ،فرض صفر بودن میانگین
بازدههای روزانه میتواند فرض قابل قبولی باشد .مقدار عددی ارزش در معرض ریسک از رابطه زیر به دست میآید:
( )X – Zðاصل سرمایه=VaR
 :Xمیانگین بازده
 :ðانحراف معیار بازده
 :Zضریب انحراف معیار در توزیع نرمال در سمت چپ توزیع که مقدار  Zبرای احتمال  90درصد عبارت است از
)p=90۲( =0610اZ
مثال :سبد سهامی به مبلغ  01میلیون ریال داریم .اگر انحراف استاندارد روزانه بازدهها یک درصد و میانگین بازده روزانه صفر
باشد مقدار ارزش در معرض ریسک عبارت است از:
VaR=01111111 )1 - 0610 * ۲ 0(= - 010111
یعنی برای مثال در  011روز آینده ،در  90روز زیان کمتر از  010 6111ریال خواهد بود .به عبارت دیگر حداقل 010 6111
ریال در پنج روز از  011روز آینده را میتوان از دست داد .یعنی پنج درصد احتمال دارد زیان بیشتر از این عدد و  90درصد احتمال
دارد زیان کمتر از این عدد باشد.

نتیجه گیری
همانطورکه گفته شد سرمایه گذاری یكی از عوامل مهم ایجاد رشد پایدار اقتصادی میباشد ،بنا براین بررسی عوامل تعیین
کننده آن اهمیت بسیاری دارد .اگر چنانچه مدیران به دنبال اطمینان خاطر از حداکثر زیانی که متوجه سرمایهگذاریهایشان می-
شود ،هستند و در مقابل به دنبال به دست آوردن سود مطلوب میباشند ،با توجه به دادههای مورد مطالعه بهترین مدل پیشنهادی،
مدل ارزش در معرض ریسک میباشد .تحلیلگران مالی ،کارگزاران بورس و واسطهگرهای مالی همواره پرتفویهای مختلفی را با
استفاده از مدلهای مذکور تشكیل داده و استمرار آن پرتفویها را در ارتباط با توانایی کسب بازده مورد تجزیه و تحلیل قرار می-
دهند .در این که کدام مدل کاربردی تر میباشد و نتایج بهتری ارائه میکند نظرات مختلفی ارائه شده است ،بطور مثال حسین زاده
گوگجه ( ،)0393مقایسه توانایی مدلهای مارکویتز ،ارزش در معرض خطر ،تک شاخص شارپ و تحلیل پوششی دادهها در انتخاب
پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داد و با توجه به رتبهبندی انجام
شده برمبنای آزمون کروسكال والیس نتایج حاصله نشان داد که در طی  33سال نتایج مدل ارزش در معرض خطر بهترین رتبه،
پس از آن مدل تک شاخص شارپ و سپس مدل مارکویتز -حداکثر بازده ،سپس مدل مارکوویتز -حداقل ریسک و در انتها مدل
تحلیل پوششی دادهها قرار گرفتند .با استفاده از این نتایج میتوان اظهار نظر کرد که مدل ارزش در معرض خطر و مدل تک
شاخص شارپ جهت انتخاب پرتفوی بهینه با مدلهای مارکویتز هماهنگی دارند .همچنین زارع و طالب بیدختی( ،)0390تشكیل
پرتفوی بهینه سهام با استفاده از روش ارزش در معرض خطر را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از این بود که پیش بینیهای
حاصل در سطح اطمینان  ۲90قابل اتكا بوده است .عباسی و همكاران ( ،)0333کاربرد ارزش در معرض ریسک ( )VARدر
تشكیل سبد سهام بهینه در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و معتقد بودند که با افزودن محدودیتها به مدل
ارزش در معرض ریسک ،مرز کارا محدود میشود.
00

نتایج تحقیق نشان میدهد که شرکتهای سرمایه گذاری عملكرد بهتری از سبد بازار نداشتهاند و برای ارزیابی عملكرد
شرکتهای سرمایه گذاری توجه به ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک توامان ضروری است .به طور کلی استفاده از دو مدل
مارکویتز و ارزش در معرض خطر در بازار سرمایه ایران یكسان میب اشد و برای سرمایه گذاران ،انتخاب از بین این دو مدل کار
چندان مشكلی نیست ،در نتیجه این امكان را فراهم میسازد که سرمایه گذاران حرفهای و غیرحرفهای نیز بتوانند از این دو مدل
استفاده کنند.
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آگاه ( ،)0391مدیریت پرتفوی و انواع استراتژی مدیریت سبد سهام ،مقاالت آموزشی باشگاه بالگ 02 ،شهریور.91
ارزنلو ،ا؛ مجرد ،ن ( ،)0390تئوری پرتفولیو .وبالگ حسابداری و حسابرسیwww.hesab88.blogfa.com. .
اسالمی بیدگلی ،غ؛ تهرانی ،ر؛ شیرازیان ،ز ( ،)0330بررسی رابطه میان عملكرد شرکتهای سرمایه گذاری بر اساس سه
شاخص ترینر ،جنسن و شارپ با اندازه و نقدشوندگی آنها ،نشریه تحقیقات مالی ،دوره  ،09صص .70-3
حسین زاده گوگجه ،ح ( ،)0393مقایسه ی توانایی مدل های مارکویتز ،ارزش در معرض خطر ،تک شاخص شارپ و
تحلیل پوششی داده ها در انتخاب پرتفوی بهینه سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،مجموعه
مقاالت کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن بیست و یكم ،تهران.
خدایی وله زاقرد ،م؛ فوالدوندنیا ،ا ( ،)0339ارزیابی عملكرد مدیریت پرتفوی با تاکید بر چارچوب ریسک نامطلوب در
شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نشریه مطالعات مالی ،دوره  ،0صص .91-12
ذاکری زیارتی ،و ( ،)0390بررسی مدلهای موثر در انتخاب پرتفوی بهینه ،پایگاه جامع مدیریت.
راعی ،ر؛ تلنگی ،ا ( ،)0332مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ،انتشارات سمت ،چاپ دوم.
شهریار ،ب؛ احمدی ،م ( ،)0331تعیین میزان بهینه سرمایه گذاری در بازار بورس اوراق بهادار با رویكرد ارزش در معرض
ریسک ،نشریه بررسی های حسابداری و حسابرسی.
صفری ،م ( ،)0330ارزیابی عملكرد شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس تهران بر اساس شاخصهای شارپ و ترینر
طی سالهای  ،30-21پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ،دانشگاه تهران.
عباسی ،ا؛ تیموری ،ب؛ برجسته ملكی ،م ( ،)0333کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشكیل سبد سهام بهینه در بورس
اوراق بهادار تهران ،نشریه تحقیقات اقتصادی ،شماره  ،32صص .91-20
عبده تبریزی ،ح؛ شریفیان ،ر ( ،)0332بررسی اثر ریسک نامطلوب بر عملكرد تعدیل شده بر اساس ریسک شرکتهای
سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،نشریه بورس اوراق بهادار ،دوره  ،0صص .21-30
فتحی ،م؛ طالب نیا ،ق ( ،)0339ارزیابی مقایسه ای انتخاب پرتفوی بهینه سهام در بورس اوراق بهادار تهران از طریق
مدلهای مارکویتز و ارزش در معرض خطر ،دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) ،شماره ششم ،صص.93-20
کریمی ،م ( ،)0331بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر در بورس اوراق بهادار تهران ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه الزهرا.
نیكومرام ،ه؛ رهنمای رودپشتی ،ف؛ همتی،ه ( ،)0397مقایسه عملكرد پرتفوی انتخابی بر اساس مدل های حسابداری
سرمایه فكری با استفاده از مدل تحلیل شبكه با مدل های سنتی و نوین شبكه ،فصلنامه علمی و پژوهشی حسابداری
مدیریت ،شماره ،0صص.011-29
یحیی زاده فر ،م؛ شمس ،ش؛ رضازاده ،م ( ،)0339ارزیابی عملكرد مدیریت پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری در بورس
اوراق بهادار تهران ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی ،دوره  ،01شماره  ،7صص .023-002
16. Strong ،Robert A( 2013) Portfolio Construction ،Management & Protection, 2d
Edition ،South-Western College ،P .431.
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مدیریت زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی ،مفهوم و راهبردها

بهمن خسرویپور*  ،1عبدالحسین شعیبی

2

تاریخ دریافت99/10/10 :
تاریخ پذیرش99/10/10 :
کد مقاله77880 :

چکـیده
مدیریت زنجیره تأمین ،عامل کلیدي براي ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصوالت تولیدشده کشاورزان در بازار میباشد؛ و
بهعنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازي کسبوکار در دنیا مطرح شده است .مدیریت زنجیره تأمین ،وظیفه
یکپارچهسازي واحدهاي سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگسازي جریانهاي مواد ،اطالعات و مالی را بهمنظور
برآوردن تقاضاي مشتري نهایی باهدف بهبود رقابتپذیري زنجیره تأمین را دارا میباشد .زنجیره ارزش داراي طیف وسیعی
از فعالیتهاي گوناگون مانند طراحی ،تولید و بازاریابی میباشد .تنظیمات جدید زنجیره ارزش میتواند از طریق ایجاد
مشارکت جدید بین کشاورزان ،فرآوردهکنندگان و خردهفروشان ایجاد شود .زنجیره ارزش نشاندهنده بازاري متمرکز بر
همکاري است که در آن افراد و شرکتهاي مختلف باهم براي تولید و بازار محصوالت و خدمات به شیوهاي مؤثر و
کارآمد کار میکنند .درواقع زنجیره ارزش را میتوان مانند یك شرکت بزرگ توسعهیافته تصور کرد .این مقاله که به روش
مروري و با استفاده از منابع کتابخانهاي و اینترنتی تهیهشده تالش دارد با بررسی مفاهیم و عملکرد مدیریت زنجیره تأمین
محصوالت کشاورزي ،راهبردهاي الزم را بررسی و راهکارهایی ارائه نماید.

واژگـان کلـیدی :زنجیره تأمین ،مدیریت زنجیره تأمین ،کشاورزي ،زنجیره ارزشی

 -0استاد و عضو هیات علمی ،دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی خوزستان ؛ b.khosravipour@gmail.com

 -0دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزي دانشگاه شهید چمران اهواز
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 -1مقدمه

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9966

امروزه علیرغم اهمیت بخش کشاورزي در توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعی در کشـور ،برخورداري از ساختاري سنتی در
مدیریت کسبوکارها این بخش را از جایگاه اصلی خـویش دور ساخته است .درصورتیکه کسبوکارهاي کشاورزي را از دیدگاه
اقتصادي به دودسته بزرگ ،بهرهمند از تولید در مقیاس اقتصادي ،صنعتی و یکپارچه در برابر کوچـك و بـا اداره و مالکیـت فـامیلی
دستهبندي نمود ،انتظـار آن اسـت کـه حـداقل مـدیران ،کارآفرینـان و دستاندرکاران کسبوکارهاي بزرگ از ساختاري علمی در
مدیریت و تصـمیم گیـريهـاي مربوط به کسب و کار خویش استفاده کنند (طبیبی و مظلومی .)0877 ،مدیریت زنجیره تأمین،
عامل کلیدي براي ایجاد و تداوم مزیت رقابتی محصوالت تولید شده کشاورزان در بازار میباشد .چالشها و مشکالتی مانند رقیبانی
با تولیدات کم هزینه ،نوسان قیمت محصوالت کشاورزي ،افزایش انتظار مصرف کنندگان ،اوضاع نابهسامان اقتصادي تولیدکنندگان
و وجود واسطهها بهعنوان گرههاي اتصال یك کشاورز با بخش شهر ،سبب میگردد؛ تا به زنجیره تأمین براي محصوالت
کشاورزي توجه ویژه لحاظ گردد (میري و همکاران .)0890 ،این مدیریت بهعنوان یکی از مبانی زیرساختی پیادهسازي کسبوکار
در دنیا مطرح شده است .خواست مشتري بر کیفیت باال و خدمت رسانی سریع موجب افزایش فشارهایی بر عناصر زنجیره تامین
شده است که قبال وجود نداشته است .مدیریت زنجیره تأمین ،وظیفه یکپارچهسازي واحدهاي سازمانی در طول زنجیره تأمین و
هماهنگسازي جریانهاي مواد ،اطالعات و مالی را بهمنظور برآوردن تقاضاي مشتري نهایی باهدف بهبود رقابتپذیري زنجیره
تأمین را دارا میباشد (پیکام و همکاران .)0898 ،مدیریت زنجیره تأمین هم یك تئوري است و هم یك شیوه عملی .دامنه دید آن
فراتر از یك سازمان بوده و همه چیزهایی را که در تولید و ارسال یك محصول یا خدمات دخالت دارد در نظر گرفته و همه آنها را
به گونهاي به هم متصل می کند که بصورت یك تیم کارآمد و بدون مرز عمل کنند .یعنی اینکه مشتریان ،عرضه کنندگان،
شرکتهاي حمل و نقل و رقباي تجاري باهم متحد شده و یك شبکه تشکیل دهند تا از وقت و منابع به کار گرفته شده بهترین
استفاده ممکن صورت گیرد (روحانی و همکاران .)0898 ،بـا اجـراي زنجیـره تأمین مزایـایی همچـون کـاهش هزینـه ،افـزایش
سـهم بـازار و ایجـاد ارتبـاط مستحکمتر با مشتري بهدست خواهدآمد (اتحادي و شاهنده .)0891 ،زنجیره ارزش داراي طیف
وسیعی از فعالیتهاي گوناگون مانند طراحی ،تولید و بازاریابی میباشد .اینکه براي محصول در طول حرکت در زنجیره ارزش از
تولیدکننده به مصرف کننده چه اتفاقی میافتد هنوز ناشناخته است (گلد 0و همکاران( .)0112 ،بیمن )0999 ،اظهار می دارد،
مدیریت زنجیره عرضه در بخش کشاورزي و صنایع وابسته به آن یك بخش بزرگ چند وجهی را که شامل ایجاد کسبوکارهاي
مرتبط با بخش محصوالت کشاورزي میگردد ،نشان میدهد که عبارتند از -0 :عرضهکنندگان نهادهها  -0فراهم آورندگان منابع
(بانكها ،تحقیق و توسعه ،مشاوران و غیره) -8تولیدکنندگان  -2فرآوريکنندگان یا صنایع فرآوري  -0کارخانجات  -0بخش
تدارکات و پشتیبان (شرکتهاي حمل و نقل ،سردخانه و انبارداري)( .میري و همکاران.)0890،

 -2زنجیره تأمین
براساس مطالعات انجام گرفته ،میتوان زنجیره تأمین را اینگونه تعریف کرد« :آرایشهاي نهـادي کـه کسبوکارهاي داخل یا
خارج بنگاه را بهمنظور ارائه محصوالت و خـدمات پـس از فـروش آنها به مصرف کننده نهایی ،با یکدیگر ارتباط میدهد و به
همکاري وادار می سـازد» .لفـظ آرایش نهادي ،بدان معناست که دلیلی براي به دنبال هم بودن نهادها یـا سـري بـودن آنهـا مانند
آنچه در واژه «زنجیر» روي میدهد ،وجود ندارد ،بلکه در اصل میتوان به جـاي لغـت زنجیره از شبکه تأمین یا حتی گروه تأمین و
از این قبیل واژگان نیز استفاده کرد (سلن و سلیمان.)0110 ،0
زنجیره تأمین شبکهاي از زیر ساختهاست که وظایف خرید مواد ،تبدیل این مواد به محصوالت واسطهاي و نهایی و توزیع
این محصوالت نهایی به مشتریان را شامل میشود ،این زنجیره هم در سازمانهاي تولیدي و هم در سازمانهاي خدماتی وجود
دارد (رضایی .)0891 ،مدیریت زنجیره تأمین تمامی فعالیتهاي زنجیره تأمین را باهم هماهنگ میکند (الفت و همکاران.)0891 ،
زنجیره تأمین ترکیبی از سازمان هاي وابسته به هم منابع و فرآیندهایی است که محصوالت تولیدي و خدمات پس از فروش را
به دست خریداران نهایی میرساند (کرمی و محمدي تمري.)0890 ،
از طرفی طبق تعریف یـك زنجیـره تأمین در سـطح کسبوکارها تشکیل میشود .هرگاه زنجیره تأمین در درون کسب و کار
و میان کارکردهـاي آن ماننـد بازاریابی ،حسابداري و توزیع و  -...بررسی شود ،کاربرد لغت «لجستیك یـا زنجیـره ارزش»
صحیحتر است (آیرز .)0110 ،8کسبوکارهایی که در کنار یکدیگر آرایـش مـییابنـد میتوانند متعلق به یك بنگاه خاص یا حتی از
1 -Gold
2 -Selen&Soliman
3 -Ayers
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بنگاههاي متفاوت باشند .هدف غایی زنجیـره تأمین ارائه محصوالت و خدمات به مشتري نهایی از طریق ایجـاد ارتبـاط و
همکـاري میـان کسبوکارهاست و در این راستا سرمایه ،اطالعات ،مواد خام ،کاالهاي واسطه و از این قبیل شکل همکاري میان
این کسبوکارها را تعیین میکنند (لوو و جونز ،بورر.)0110 ،0
براساس نظر کوپاسینا 0998 0میتوان زنجیره تأمین را با توجه به تمام فعالیتهاي مورد نیاز براي ارائه محصول به مشتري
نهایی ،یا تمام فعالیتهاي مرتبط با جریان و تبدیل کاال از مرحله ماده خام تا تحویل به مصرف کننده نهایی و نیز جریانهاي
اطالعاتی مرتبط با آنها تعریف نمود که در دید کلی شامل سه حوزه تدارک ،تولید و توزیع است .یکی از نکات کلیدي در مدیریت
زنجیره تأمین این است که زنجیره تأمین بایستی بهعنوان یك کل منسجم در نظر گرفته شود؛ بنابراین ،زمانی که مدیران شرکت
درصدد اتخاذ یك تصمیم فردي در یکی از بخشهاي زنجیره تأمین -تدارکات ،تولید و یا توزیع -هستند ،باید توجه داشته باشند
که راه حل انتخابی باعث بهینه سازي کل زنجیره تأمین گردد (حسینی و شیخی .)0890 ،بهطوري که چاپرا و میندل )0110( 8نیز با
با تأکید بر حداکثر نمودن ارزش کل در زنجیره تأمین ،عنوان مینمایند که توجه به تمام بخشهاي زنجیره تأمین بهصورت یك
کل منسجم در تأمین منافع متقابل اعضاي مختلف زنجیره تأمین مؤثر است.

 -3مدل مفهومی زنجیره تامین محصوالت کشاورزی
سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9966

چهار عنصر تامین کننده ،میدان بار مبدا ،میـدان بار مقصد و مصرف کننده بعنوان موجودیـتهـاي اصـلی زنجـیره تـامین
محصوالت کشاورزي شناخته میشوند .تامین کننده یا بطور مستقیم محصول را به میدان بار مقصد ارسال و یا از طریق میدان بار
مبدا بـه این امر اقدام مینماید .میدان بـار مقصـد نیـز از طریـق خردهفروشان محصوالت را به مصرف کننده انتقال میدهد .در
نمودار( )0مدل عمومی ارتباط این چهار عنصر نمایش داده شده است (زارعی و زارعی.)0879 ،

نمودار -١مدل عمومي ارتباط عناصر زنجیره تأمین محصوالت کشاورزی

یکی از دالیل ناکارآمدي در این سیستم ضعف سیستم اطالعاتی است که دسترسی سریع به اطالعات مربوط به مقدار ،مکان
و قیمت محصوالت را غیر ممکن ساخته است .این بدان معنا است که براي تهیه محصول امکان اینکه بتوان با تامین کنندگان
مختلف در زمان کوتاه ارتباط داشته و آنها را از نظر هزینه و قابلیت عرضه محصول مقایسه کرد
وجود ندارد .یکی دیگر از مشکالت آن است که پیش بینی مقدار عرضه و تقاضاي محصوالت مختلف به صورت سیستماتیك وجود
نداشته که این خود موجب نامتعادل شدن بازار محصوالت و تغییرات نامتعارف قیمت آنها میگردد (همان).

 -4مدیریت زنجیره تأمین
بطورکلی در خصوص مدیریت زنجیره تأمین تعاریف متعددي ذکر شده است که در این بخش به برخی از مهمترین آنها اشاره
می شود:
تعریف مدیریت زنجیره تأمین توسط انجمن زنجیره تأمین جهانی ( )GSCFبه این صورت توسعه یافته است« :مدیریت
زنجیره تأمین ،یکپارچهسازي فرایندهاي کلیدي کسب و کار کاربر نهایی از طریق تأمین کنندگان اصلی است که محصوالت،
خدمات و اطالعاتی را که ارزش افزوده براي مشتریان و سایر ذینفعان ایجاد میکنند ،فراهم میکند» (ریمین.)0100 ،2

1 -Lowe, & Jones, Burer
2 -Copacina
3 -Chopra & Meindl
4 -Rimiene
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مدیریت زنجیره تأمین نیز ،مجموعه اقدامهایی است که در فرآیند آن سعی میشود که عرضه کنندگان کاال و خدمات ،تولید
کنندگان ،انبارها و فروشندگان بهطوري ادغام میشوند که کاال به میزان بهینه تولید شود و میزانهاي بهینه به مکانهاي مناسب و
در زمان مناسب ارسال شود و با انجام این مجموعه عملیات در حالی که رضایت خریداران حاصل میشود ،کمترین هزینهها نیز
حاصل شود (کرمی و محمدي تمري .)0890 ،غضنفري و فتح اهلل ( )0890عنوان میدارند که مدیریت زنجیره تأمین عبارتست از
یکپارچهسازي فعالیتهاي زنجیره تأمین و نیز جریانهاي اطالعاتی مرتبط یا از طریق بهبود در روابط زنجیره براي دستیابی به
مزیت رقابتی قابل اتکا .آنها در ادامه بیان میدارند براى مدیریت مؤثر زنجیره تأمین ضرورى است که تأمین کنندگان و مشتریان با
یکدیگر و در یك روش هماهنگ و با شراکت و ارتباطات اطالعاتی و گفت و گو با یکدیگر کار کنند .این امر یعنی جریان سریع
اطالعات در میان مشتریان و عرضه کنندگان ،مراکز توزیع و سیستمهاى حمل و نقل که بعضى از شرکتها را قادر میسازد که
زنجیرههاى عرضه بسیارکارایی را ایجاد کنند .یو0و همکاران ( )0110بیان میدارند که تصمیمات الزم در رابطه با مدیریت زنجیره
تأمین را به دو دسته کلی تقسیم میگردد .تقسیمات استراتژیك و عملیاتی .تصمیمات استراتژیك معموال براي افق زمانی بلندي
است و تا حد زیادي سیاستهاي طراحی زنجیره تأمین را فراهم میآورند .در سوي دیگري تصمیمات عملیاتی بیشتر بر عملیات
روزمره تمرکز دارند .هدف این تصمیمات حرکت مؤثر و بهینه تولیدات در زنجیره تأمین تعریف شده استراتژیك میباشد .همچنین
این محققان در ادامه عنوان میدارند که در بحث مدیریت زنجیره تأمین ،مفهوم کلیدي بحث همکاري است .به عقیده آنان یـك
همـکاري در زنجیـره تأمین رابطه اي اسـت کـه بین دو عضو مستقل در کانال عرضه از طریـق افزایـش تسـهیم اطالعات جهـت
دسـتیابی بـه اهداف خـاص و مزایـا در رابطه با کاهـش هزینه کل و انبـارداري شـکل میگیـرد که یك شـرایط بـرد -برد را
بـراي اعضاي درگیر فراهم میکند.
مدیریت زنجیره تأمین تلفیقی از هنر و علم است که روش یافتن مواد خام مورد نیاز شرکتها براي تولید یا خدمت رسانی را
بهبود میبخشد (حسامی و ساوجی.)0890 ،
مدیریت زنجیره تأمین مجموعهاي از نگرشها است که عرضه کننده ،تولید کننده ،انبار و فروشگاهها را منسجم میکند تا
کاالها در کمیت و مکان صحیح ،تولید و توزیع شوند بدین منظور که هزینهها در حالی که سطح خدمت مشتریان را برآورده
میکنند ،کمینه شوند .نکته مهم در زنجیره تأمین این است که عالوه بر کاال و خدمات ،شامل جریان پویا و همیشگی اطالعات
بین گامهاي مختلف نیز هست (فرجی و دباغ منش.)0870 ،
درواقع مدیریت زنجیره تأمین فرآیندي است که توسط شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد تا اطمینان حاصل شود که
زنجیره تأمین آنها کارآمد و مقرون به صرفه است .این فرآیند پنج جزء اصلی دارد که در شکل ( )0مشاهده و به صورت مختصر
شرح داده میشود:

شکل شماره  -١فرآیند مدیریت زنجیره تأمین

1 - Yu
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- 1-4برنامه ریزی
براي رفع نیازهاي مشتریان باید یك برنامه یا استراتژي داشت در این مرحله ،برنامه ریزي بیشتر باید روي طراحی یك
استراتژي باهدف ماکزیمم کردن سود ،تمرکز کرد.

 -2-4توسعه (منبع)
عمدتاً تمرکز بر ایجاد رابطه قوي با تأمین کنندگان مواد خام مورد نیاز براي تولید است .این مرحله نه تنها شامل شناسایی
تأمین کنندگان قابل اعتماد است ،بلکه روش هاي گوناگون برنامه ریزي از جمله برنامه ریزي حمل و نقل ،تحویل و پرداخت
محصول را شامل می شود.

 -3-4ساخت
تولید یا ساخت محصوالتی است که مورد تقاضاي مشتري است .در این مرحله ،محصوالت طراحی ،تولید ،تست و بسته بندي
می شوند و براي تحویل هماهنگ می شوند.

 -4-4ارسال
در این مرحله ،محصوالت توسط تأمین کننده به مشتري ارسال می شود .این مرحله ،فاز لجستیك است .شرکت ها براي
دریافت سفارشات از مشتریان ،ایجاد یك شبکه از انبارها ،انتخاب وسیله براي ارسال محصوالت به مشتریان و ایجاد یك سیستم
صورتحساب براي دریافت پرداخت ها ،با یکدیگر همکاري می کنند.
مرحله آخر و نهایی مدیریت زنجیره تأمین بهعنوان برگشت شناخته می شود .دراین مرحله ،کاالهاي معیوب یا آسیب دیده توسط
مشتري به تأمین کننده بازگردانده می شوند .این مرحله اغلب بهعنوان یك بخش چالش برانگیز در زنجیره تأمین براي بسیاري از
شرکتها است( .بزازي)0897،

-5عوامل مؤثر بر عملکرد زنجیره تامین
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- 5-4برگشت

شکل شماره  -2شاخصهای مؤثر بر عملکرد زنجیره تأمین (پیکام و همکاران.)١131 ،

در مدل فوق کارآیی ،رقابتپذیري ،قابلیت اطمینان و کیفیت بهعنوان معیارهاي مورد استفاده براي اندازه گیري عملکرد
زنجیره ي تأمین معرفی شدهاند .میتوان ابعاد مدل را به صورت زیر تعریف نمود:
 ١-5رقابتپذیری :در زنجیره عرضه ،جریان کاال از حلقه تولید به مصرف و جریان اطالعات دو جانبه است .رقابتپذیري
یك محصول در طول زنجیره تامین ،به کارایی این جریانها در زنجیره عرضه بستگی دارد.
09

 2-5قابلیت اطمینان :معموال براي بیان درجهاي از اطمینان ،کارکردن یك سیستم به طور موفقیت آمیز تحت شرایط
مشخص و در یك دورهی زمانی معین به کار میرود؛ به عبارت دیگر ،قابلیت اطمینان یعنی توانایی سیستم یازیرسیستم براي انجام
صحیح ماموریت مشخص و از پیش تعریف شده در شرایط معین و در دوره زمانی مشخص میباشد.
 1-5کارآیي :مفهومی است که هزینه منابع صرف شده در فرآیند کسب هدف را ارزیابی میکند .بدین صورت که مقایسه
خروجیهاي بدست آمده با وروديهاي مصرف شده ،میزان کارایی را مشخص میکند؛ به عبارت دیگر ،کارآیی اجرایدرست کارها
در سازمان میباشد.
 4-5کیفیت :معموالً کیفیت را بر اساس تطابق پذیري محصول با ویژگیهاي مد نظر مشتري و یا میزانی که محصول
میتواند انتظارات مشتري رابر آورده سازد ،تعریف میکنند .پاراسورمن 0بیان میکند که کیفیت شکافی است بین چیزي که مشتري
احساس میکند باید ارائه شود و چیزي که ارائه شده است میباشد (پیکام و همکاران.)0898 ،
0
هدف عمده مدیریت زنجیره تأمین برآوردن تقاضاهاي مصرف کننده با استفاده مؤثر از منابع است (دوردویچ  .)0101 ،مطابق
جدول ( ،)0اهداف مدیریت زنجیره تأمین را بطور کلی به دو دسته اهداف اصلی و فرعی تقسیم کردند که عبارتند از:

سال پنجم ،شماره (5پیاپی ،)55 :شهریور 9966

جدول  -١اهداف مدیریت زنجیره تأمین (ضیایي و همکاران.)١131 ،
اهداف فرعی
اهداف اصلی
ایجاد توانایی توسعه محصوالت جدیدحداقل نمودن مدت زمانی که یك محصول زنجیره عرضه را طیتاکید بر برآورده ساختن مؤثر تقاضاهاي مشتریانکرده و به دست مشتري نهایی میرسد.
افزایش سهم بازار و سود براي همه سازمانهاي درگیر در زنجیرهحداکثر نمودن انعطاف پذیري زنجیره عرضه در برآورده کردنتأمین
نیازهاي مشتریان

 -6راهبردهای مدیریت زنجیره تأمین
-1-6مدیریت زنجیره تأمین ناب
زنجیره تأمین ناب عبارت است از حاکم کردن اصول و تفکر ناب در پایین و باالي جریان ارزش ،یعنی نه تنها تفکر و اصول
ناب باید از مرزهاي سازمان فراتر رود تا در مجموع کل جریان ارزش در زنجیره تأمین بهینه شود .رویکرد زنجیره تأمین ناب نیز به
سازمانها و کسبوکارها کمك میکند تا با استفاده از فلسفه بهبود مستمر و با بکارگیري فرهنگ و کار گروهی ،اتالفهاي موجود
در فرآیندها را شناسایی ،تحلیل و سپس حذف کنند (آقایی و همکاران.)0892 ،

 -2-6مدیریت زنجیره تأمین چابک
یك زنجیره تأمین چابك ادغامی است از شرکاي کسب وکار براي توانا کردن شرکتهاي جدید به این منظور که به سرعت و
بهطور مؤثر به تغییر بازار که حاصل محصوالت و خدمات سفارشی است ،واکنش نشان دهند .مهمترین مشخصه چابکی که در اکثر
تعاریف آن دیده میشود ،عبارت است از :توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات بازار ،بهعنوان جزء کلیدي در موفقیت و بقاي بنگاهها
در بازار (قاضی زاده و همکاران 0892 ،به نقل از چارلز و همکاران.)0101 ،

- 3-6مدیریت زنجیره تأمین پایدار (انعطاف پذیر)
(بون8

و
پایداري حالتی است که سازمان احتیاجات فعلی خود را بدون به خطر انداختن توانایی تولید آینده برآورده میکند
همکاران .)0100 ،گاهی سازمانها دیگر بهعنوان یك سازمان مستقل تنها رقابت نمیکنند ،بلکه ترجیحاً بهعنوان یك زنجیره تأمین
رقابت میکنند .از اینرو مفهوم پایداري از تمرکز سازمانی به سمت زنجیره تأمین گسترش مییابد .تصمیم گیرانی که زنجیره تأمین
را طراحی میکنند باید تأثیرات تصمیمات خود را از نظر اخالقی بر کیفیت زندگی ،امنیت ،سالمتی و رفاه عمومی در نظر بگیرند
(دنجل مایر 2و همکاران)0101 ،؛ بنابراین مدیریت زنجیره تأمین پایدار بهمعناي مدیریت جریان مواد ،اطالعات و هماهنگی در
سراسر زنجیره تأمین را با در نظر گرفتن سه بعد اقتصادي ،اجتماعی و محیطی میباشد (امینی فر و اعرابی.)0892 ،

- 4-6مدیریت زنجیره تأمین سبز
مدیریت زنجیره تأمین سبز از منظر چرخه عمر محصول شامل تمامی مراحل از مواد اولیه ،طراحی و ساخت محصول ،فروش
محصول و حمل و نقل ،استفاده از محصول و بازیافت محصوالت میباشد .با استفاده از مدیریت زنجیره تأمین سبز ،شرکت میتواند
1 -Parasuraman
2 - Dordevic
3 - Boone
4 - Dangelmaier
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تاثیرات منفی زیستمحیطی را کاهش داده و به استفاده مطلوب از منابع و انرژي دست یابد .مدیریت زنجیره تأمین سبز بهدنبال
تغییر مدل زنجیره تأمین خطی سنتی است و سعی دارد اقتصاد را به مدیریت زنجیره تأمین ملحق نماید (نیك نژاد .)0891 ،هدف
مدیریت زنجیره تأمین سبز بهینه کردن تخصیص منابع ،افزایش منافع و دست یافتن به سازگاري زیست محیطی از طریق بهینه
سازي و ارتقاي فعالیتهاي مربوطه و محیط زیست دوستانه است .مدیریت زنجیره تأمین سبز نیازمند تغییر کلی در انگاره رفتار پس
از آلودگی است و بر مفهوم کاهش آلودگی در منابع ،پیشگشري قبل از درمان ،بهویژه در مرحله طراحی محصول و خرید تاکید دارد
(یینگ و لی جون.)0100 ،0

 -5-6مدیریت زنجیره تأمین الرج

2

مدیریت زنجیره تأمین الرج تالش دارد رویکردهاي ناب ،چابك ،انعطاف پذیر (پایدار) و سبز را در فضاي مدیریت زنجیره
تأمین کنار هم بنشاند تا از مزایاي تك تك آنها بهرمند شده و همزمان کاستیهاي آنها را بپوشاند .بعنوان مثال در مدیریت زنجیره
تأمین ناب تالش بر آن است که تا سطح موجودي انبار بـه صـفر برسـد و مـدیریت زنجیره تأمین چابك هدف خود را بر پاسخ
فوري به مشتري و بازار میگذارد .مدیریت زنجیره تأمین تـاب آور (پایدار) در پی حفاظت از زنجیره تأمین در بروز سوانح و
چالشهاي پیش بینی نشده است و در نهایت رویکـرد سـبز بـه دنبـال محافظت از طبیعت و محیطزیست در مقابل ضایعات
مستقیم و غیرمستقیم میباشد (محمد نژاد چاري و صفائی قادیکالیی.)0890 ،

امروزه کسبوکارهاي کشاورزي را از دیدگاه اقتصادي به دودسته بزرگ ،بهرهمند از تولید در مقیاس اقتصادي ،صنعتی و
یکپارچه در برابر کوچـك و بـا اداره و مالکیـت فـامیلی دستهبندي شده اند و انتظـار آن اسـت کـه حـداقل مـدیران ،کارآفرینـان
و دستاندرکاران کسبوکارهاي بزرگ از ساختاري علمی در مدیریت و تصـمیم گیـريهـاي مربوط به کسب و کار خویش استفاده
کنند؛ و در اینجا مدیریت زنجیره تأمین (عرضه) بطور عام و بطور خاص محصوالت کشاورزي نمایان می شود .مدیریت زنجیره
تأمین هم یك تئوري است و هم یك شیوه عملی .دامنه دید آن فراتر از یك سازمان بوده و همه چیزهایی را که در تولید و ارسال
یك محصول یا خدمات دخالت دارد در نظر گرفته و همه آنها را به گونهاي به هم متصل میکند که بصورت یك تیم کارآمد و
بدون مرز عمل کنند .بـا اجـراي زنجیـره تأمین مزایـایی همچـون کـاهش هزینـه ،افـزایش سـهم بـازار و ایجـاد ارتبـاط
مستحکمتر با مشتري بهدست خواهدآمد .زنجیره تأمین ترکیبی از سازمانهاي وابسته به هم منابع و فرآیندهایی است که
محصوالت تولیدي کشاورزي و خدمات پس از فروش را به دست خریداران نهایی میرساند .عناصر تامین کننده ،میدان بار مبدا،
میـدان بار مقصد و مصرف کننده بعنوان موجودیـتهـاي اصـلی زنجـیره تـامین محصوالت کشاورزي شناخته میشوند.
علیرغم این که در حال حاضر اشخاص حقیقی ،حقوقی ،تشکل ها و بنگاههاي زیادي در طول زنجیره تأمین و فرآیند ارزش
ساز محصوالت کشاورزي فعال هستند ،الزم است خالءهاي موجود در این زنجیره شناسایی و تمهیدات الزم براي ایجاد نهادهاي
مناسب و برنامه ریزي متناسب با نیازهاي ذینفعان ،امکان دسترسی به خدمات فنی و مشاوران براي کلیه بازیگران و مخاطبان در
زنجیره را اتخاذ نمایند.
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اتحادي ،وحید؛ و شاهنده ،علی .0891 .رتبه بندي شاخصهاي عملکرد زنجیره تأمین گوشت با بهکارگیري و ترکیب
روشهاي ،MADMدومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیك و زنجیره تأمین ،تهران،
موسسه همایش صنعت .حیدري تفرشی ،غالمحسین (« ،)0870مبانی سازمان و مدیریت» ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
نویسنده
امینی فر ,زهرا  .و اعرابی ،مجید .0892 .مدیریت زنجیره تأمین پایدار و ضرورت بررسی آن ،کنفرانس بین المللی
پژوهشهاي نوین در مدیریت و مهندسی صنایع ،تهران ،شرکت مدیران ایده پردازان پایتخت ایلیا.
آقایی ،اصغر .صالحی صدقیانی ،جمشید .قربانی زاده ،وجه اهلل؛ و میکائیلی ،فتاح .0892 .طراحی الگوي زنجیره تأمین ناب با
استفاده از تکنیك معادالت ساختاري .فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی – سال سیزدهم ،شماره ،80
صص .008-90
بزازي ،محمد . )0897( .پنج فرآیند مدیریت زنجیره تأمین چیست؟ قابل مشاهده در سایت
modirsun.com/Page/Detail/2679
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 .0پیکام ،علیرضا .شاهبندزاده ،حمید؛ و رقیب زاده ،علی .0898 .ارائه چهارچوبی براي اندازه گیري عملکرد زنجیره تأمین صنایع
غذایی با رویکرد ترکیبی کارت امتیازي متوازن و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازي .فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه علوم
انسانی ،دانشگاهآزاد اسالمی واحد سنندج ،سال نهم ،شماره .07
 .0حسامی ،حسام زند؛ و ساوجی ،آوا .0890 .مدیریت ریسك در مدیریت زنجیره تأمین .فصلنامه مدیریت توسعه و تحول،
صص .88-22
 .8حسینی ،محمود .شیخی ،نرگس .0890 .تبیین نقش راهبردي عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت:
مطالعه صنعت مواد غذایی ایران .مطالعه مدیریت راهبردي ،شماره  ،01صص .80-01
 .7رضایی ،امیر .0891 .بررسی و ارائه راهکارهاي تحقیق مدیریت زنجیره تأمین سبز در ساختمان ایران ،پایان نامه کارشناسی
ارشد .گروه مدیریت پروژه و ساخت .دانشکده معماري ،دانشگاه تهران پردیس هنرهاي زیبا .تهران.
 .9روحانی ،زینب .تقی زاده تبریزي ،ظریقه .خدایی ،داوود؛ و حسین پور ،حسن  .0898مدیریت زنجیره تأمین ،شبیه سازي و
بررسی فرآیندهاي اصلی آن .دومین همایش ملی رویکردي بر حسابداري ،مدیریت و اقتصاد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
فومن و شفت.
 .01زارعی ،بهروز؛ و زارعی ،کژال .0879 .تحلیل و بهبود زنجیره تامین محصوالت کشاورزي .قابل مشاهده در سایت
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ضیایی ،محمود .محمود زاده ،مجتبی؛ و شاهی ،طاهره .0890 .اولویت بندي ،عوامل مؤثر بر پیاده سازي مدیریت زنجیره
تأمین سبز در صنعت گردشگري .فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره  ،20صص .82-09
طیبی ،محمد رضا؛ و مظلومی ،نادر .ارائه مدلی بهمنظور تجزیه و تحلیل ،گزینش و اجراي راهبرد زنجیره تأمین کسب و کار.
فصلنامه علوم مدیریت ایران ،سال چهارم ،شماره .00
غضنفري،مهدي؛ و فتح اهلل ،مهدي .0890 .نگرشی جامع بر مدیریت زنجیره تأمین؛ انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران؛
تهران.
لعیا ،الفت .خاتمی فیروز آبادي ،علی .خداوردي ،روح اهلل .0891 .مقتضیات تحقق مدیریت سبز در صنعت خودرو سازي
ایران ،فصلنامه علوم مدیریت ،شماره ،0 ،صص .021-008
فرجی ،مرتضی؛ و دباغ منش ،محمد امین .0870 .زنجیره تأمین صنعت تولید و فرآوري ابریشم ،بهمنظور مسالهیابی و ارائه
راهکارهاي مناسب .فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی فرش ایران ،شماره شش و هفت.
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